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Part I: EL TERRITORI



El municipi de Castellbell està format per diferents nuclis urbans dispersos per un territori marcat per el pas de rius, rieres i una forta topografia. Es aquest 
caràcter dispers i trencat del municipi que fa dels ponts una obra civil imprescindible per al seu funcionament. Aquests ponts, construits en difents moments 
hitòrics han anat configurant i modificant el paisatge, convertint-se en elements del patrimoni cultural local. Format per diversos nuclis que corresponen a les  
modernes colònies fabrils (Burés, Borràs i Bauma) la història de Castellbell i el Vilar està lligada a la convivència entre l’artifici, en forma de infraestructures 
canals i ponts, i la natura, un territori muntanyenc proper a Montserrat i Sant Llorenç del Munt marcat pels pronucniats menadres del riu Llobregat.  
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EL TERRITORI. Artifici i natura a Castellbell i el Vilar



L’origen del municipi de Castellbell i el Vilar 
te data en època medieval. Dividit en petites 
agrupacions de cases, com la parròquia de 
Sant Vicença de Castellbell i la parròquia de 
Santa Maria del Vilar. 

L’any 1455 es construeix el Pont Vell, 
que creuant el riu Llobregat, connecta les 
dues parròquies unificant el municipi de 
Castellbell i el Vilar. La constriucció del 
pont dona al Castell el control de pas del 
Llobregat adquirint una posició estratègica 
d’influència a tot el territori Català.

La creixent indústria tèxtil i l’emplaçament 
de colònies al llarg del riu Llobregat va fer 
necessària la construcció d’una xarxa de 
camins i carreteres que fes accessible i 
facilités el transport de mercaderies. L’any 
1884 es construeix el Pont Nou com a 
millora del camí que connectava Monistrol 
amb Manresa.

Amb l’objectiu d’unificar i agilitzar la 
connexió de les colònies i el territori, s’inicia 
la construcció de les línies ferroviaries de 
FGC i Rodalies. Amb la construcció de la 
línia  de FGC, al seu pas per Castellbell, es 
construeix el Pont dels Catalans.

Com a millora de la xarxa de carreteres, l’any 
1970 es construeic la carretra autonòmica 
C-55, que uneix el Baix Llobregat amb el 
Solsonès passant pel Bages.

La construcció de l’autopista C-16 permet 
ampliar la xarxa de vies ràpides que 
creuen el territori. La nova autopista permet 
millorar la conectivitat del territori i reduir la 
sinistralitat de la perillos C-55. 

s.X d.c.
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EL TERRITORI.  Artifici. Cronologia i infraestructura
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EL TERRITORI. Artifici. Infraestructures a Castellbell i el Vilar
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Estació de FGC (línia R5) 

Freqüència de pas línia R5 de FGC per Castellbell i el Vilar

Fotogrfies històriques

Actualitat

Serveis de les estacions línia R5 de FGCComparació volum de passatgers/any entre estacions properes

Estació de Rodalies-RENFE (línia R4)

Castellbell i el Vilar consta en l’actualitat de dues estacions actives de trens. Una pertany a la línia R5 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
i l’altra a la línia   R4 de Rodalies-RENFE. Aquestes dues estacions, que es van construir en l’època industrial arrel de l’implantació de les colònies 
tèxtils, es troben avui en un estat de decadència. Analitzant aquestes dues estacions, s’observa que degut a la seva mancança de serveis, el nombre 
d’usaris es molt inferior a les estacions contigües de les mateixes línies ferroviàries. Aquestes estacions, tot i comptar en el seu moment d’edifícis 
representatius de l’estil colonial i estar ben equipades, en l’actualitat no disposen dels serveis mínims necessaris per al bon funcionament d’una 
estació, fet agreujat per la dificil accessibilitat de les dues que es troben ubicades als marges del municipi. El cas extrem és l’estació de FGC, que 
ubicada a la llera oposada del riu Llobregat, es va enderrocar l’edifici colonial, constant només d’una petita marquesina.

Connexió entre estacions
Cotxe =10mins.
Bicicleta =16mins.
Caminant =30mins.

Línia FGC R5

Línia Rodalies-RENFE R4
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EL TERRITORI.  Artifici. Estacions de tren de Castellbell i el Vilar



Línia FGC R5
Línia Rodalies-RENFE R4

EL TERRITORI. Artifici. Connectivitat territorial de les línies de tren
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EL TERRITORI.  Natura. Corredor verd entre Parcs Naturals



Pon Vell

Rutes de senderisme

Pont peatonal

Entorn natural

Entorn antropitzat

Castellbell i el Vilar es troba en un terreny muntanyós dins el 
corredor verd que uneix els els dos únics parcs naturals de la 
Catalunya Central, el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i el 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. 

Aquests dos parcs funcionen com a pulmons de la segona corona 
metropolitana pel que son moltes les rutes de iterneraris turisístics 
que recorren el paisatge. La ubicació privilegiada de Castellbell i el 
Vilar com a mirador de la Muntanya de Monserrat el converteix en 
un punt d’alt atractiu turístic. 

El pas del riu Llobregat pel municipi, que s’ha desenvolupat 
principalment a la llera dreta, suposa una barrera que el separa 
de la llera esquerra on acaba el Parc Natural de la Muntanya de 
Monserrat. L’únic punt de connexió peatonal entre aquestes dues 
lleres és el Pont Vell de Castellbell i el Vilar, convertint la zona 
del Burés en un punt estratègic d’inici de moltes de les rutes de 
senderisme i escalada que recorren el Parc.
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EL TERRITORI.  Natura. Entorn natural i turisme



Part II: EL LLOC
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Dins de Castellbell i el Vilar,  identifiquem un lloc que funciona com 
a porta. Una porta d’entrada i sortida connectant-lo amb el territori a 
través de les infraestructures, a la vegada que una porta d’accés al 
Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Aquesta porta sorgeix 
de la confluència entre infraestrucura i entorn natural.  Un punt on 
artifici i natura conviuen modificant-se al pas del temps generant un 
paisatge característic del lloc.

És en aquest lloc on a més a més s’hi ubiquen elements importants 
del patrimoni de Castellbell i el Vilar, pel que es un punt de rellevància 
en la consciència col·lectiva del municipi. 

Reconeixent el potencial d’aquest lloc, l’àmbit d’actuació del projecte 
es centrarà en aquest punt. 
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EL LLOC. Punt de confluència



EL LLOC.  Maqueta e.1:1000



Fotografies  preses durant una visita al lloc

EL LLOC.  Artifici-natura
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A. CASTELL DE CASTELLBELL. Documentat des del 979, rebia el nom 
de Castell Beliti. El castell s’alça dalt un turó encerclat per el meandre 
que descriu el riu Llobregat, fet que el convertia en un lloc estratègic. 
Des d’època medieval , el castell de Castellbell controlava l’accès del riu 
Llobregat que comunicava la Catalunya central amb Barcelona. Durant la 
guerra de Successió, el pont de Castellbell i el pas estratègic van estar 
dominats per comanyies de miquelets i voluntaris catalans. Quan al Juliol 
de 1713 es va declarar la guerra  al rei Borbó Felip V, el castell va guanyar 
rellevància com a presó de filipistes i plaça des d’on els miquelets feien 
nombroses incrusions per fustigar els destacaments francoespanyols. El 
castell de Castellbell es convertí en un dels darrers baluards de les llibertats 
Catalanes.

B. PONT DE LA C-55. La C-55 és una carretera autonòmica que uneix el 
Baix Llobregat amb el Solsonès passant pel Bages. Al seu pas pel territori 
la infraestructura s’ha servit de ponts i túnels per salvar les adversitats del 
terreny generant un fort impacte en el paisatge.

C. LA FASSINA. Edifici en runes destinat originariament a masoveria, 
fàbrica d’aiguardent i hostal, situat al costat de la riera de Marganell, entre el 
castell i el pont del riu Llobregat. La masoveria del castell es va fer construir 
l’any 1733 pel marquès Josep Amat i Junyent per estendre el conreu de la 
vinya a la seva heretat. A la fassina s’hi va viure fins a mitjans del segle XX. 
En els darrers 20 anys la casa s’ha enrunat completament.

D. PONT DELS CATALANS. El 1924, la Companyia General dels 
Ferrocarrils Catalans va inaugurar la construcció que havia fet del tram entre 
Martorell i Manresa amb l’objectiu d’unificar la línia de Barcelona a Igualada 
amb la de Manresa a Guardiola. El pont consta d’una estructura de ferro 
vermella sostinguda per pilars d’obra que donen la continuïtat a la via, amb 
arcs de punt rodó per on circulen vials secundarisi permeten la circulació de 
vehicles. 

E. ESTACIÓ FGC. 

F. PONT VELL. Porta que connecta el pla de Barcelona amb l’interior del país. 
El poble de Castellbell i el Vilar es va cohesionar a partir de la construcció 
del pont Vell que, creuant el Llobregat, unía les antigues parròquies de Sant 
Vicenç de Castellbell i de Santa Maria del Vilar, constituint un sol i únic 
terme. Construit en el meandre del castell, degut a l’aproximació de les dues 
lleres, el pont vell ha sigut un punt important per a la història del municipi 
de Castellbell, ja que en època medieval era el únic pas per creuar el riu 
Llobregat donant així el control de pas al Castell de Castellbell. La seva 
forma constructiva es d’esquena d’ase i consta de quatre arcs de mig punt 
desiguals, aixecats sobre els respectius pilars amb tallamars o esperons.

G. PONT NOU.  La creixent indústria tèxtil va fer necessària la rectificació 
del camí que connectava Monistrol amb  Manresa. El senyor Burés, l’any 
1877, redactà una exposició per presentar a la Diputació, acompanyada de 
les signatures dels propietaris que demanava que el camí es convertís en 
carretera provincial. L’any 1884 es va construir el pont Nou i la nova carretera, 
el 26 de gener de 1939 es va fer esclatar per relantitzar la marxa de l’exèrcit 
colpista del dictador Franco i el 1940 es comença la reconstrucció. 

H. PLAÇA DEL BURÉS. El Burés és un nucli fabril construït l’any 1872 
per Esteve Burés i Arderiu. A més de les diverses naus industrials que s’hi 
van anar aixecant, també es construí el canal per aprofitar l’aigua com a 
motor de la maquinària, els habitatges pels treballadors, el casino i teatre i 
altres edificis. Les inundacions de 1970 van ocasionar greus desperfectes 
a la fàbrica, però amb ajudes estatals s’aconseguí inaugurar-ne una de 
nova, separada del riu. No obstant això, aquesta època coincideix amb la 
crisi del sector tèxtil i no s’aconseguí posar en marxa la totalitat de la nova 
instal·lació. El 1979 la plantilla havia arribat a 920 treballadors. L’empresa va 
tancar definitivament les portes el 1991. 

EL LLOC.  Infraestructura, natura i patrimoni



Fotografies  preses durant una visita al lloc

EL LLOC. Estat actual. Espai indecís
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Es tracta d’un espai residual fruit del pas d’infraestructures, el 
planejament urbanístic de les quals no ha tingut  cura del seu efecte 
a l’ entorn més inmediat. Amb una visió més territorial, aquestes 
infraestructures creuen el paisatge en forma d’artificis que generen un 
fort impacte en l’entorn natural. 

Aquest caràcter residual del lloc, ha fet que l’antropització del medi 
s’hagi produït de manera intermitent i sense un planejament global, 
generant un paisatge de marges i espais desproveïts de funció. Espais 
que ni serveixen a un objectiu urbanístic ni on la natura hi pot créixer. 
Uns marges que no afavoreixen a la percepció del lloc com un punt 
d’interès paisatgístic, quedant cada cop més abandonat.

Tot i aquest estadi d’abandonament, creiem que el lloc té atributs 
suficients com per poder ser un espai on artifici i natura convisquin 
en la creació d’un paisatge complex de convivència i relació. Un espai 
on els marges prenguin protagonisme en el planejament i formin part 
del paisatge, afavorint a una restauració de l’entorn natural. Un lloc 
d’equilibri entre l’entorn natural i les dinàmiques socials. 

EL LLOC. Estat actual. Aixecament



EL LLOC. Aixecament [1]



EL LLOC. Aixecament  [2]



EL LLOC. Aixecament  [3]



EL LLOC. Aixecament  [4]



EL LLOC. . Aixecament  [4]



Fotografias de las riadas del 10 de junio del 2000
Fuente: https://fillsiamicsbures.blogspot.com/2009/04/aiguats-del-10-de-juny-del-2000.html

El lloc es troba a la confluència entre la riera de Marganell i el riu Llobregat. Aquesta proximitat a 
l’aigua fa que les fortes riuades cada cop més freqüents degut al canvi climàtic tinguin un efecte 
debastador en l’entorn. 

El pont que actualment creua la riera de Marganell i dona accés a l’estació, es va construir sense 
preveure el creixement del cabal en època de fortes pluges, quedant totalment inhabilitat en cas 
de riuades.

La Fassina, s’ha vist cada cop més afectada per aquestes riuades que han anat deteriorant la 
runa portant els seus murs a un estat de risc de col·lapse. 

EL LLOC. . Riera de Marganell
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EL LLOC. Riera de Marganell. Secció 1
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EL LLOC. Aixecament. Secció 2
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EL LLOC. Aixecament. Secció 3
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EL LLOC. Aixecament. Secció 4
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EL PROJECTE
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Diagrama conceptualOrdenació.
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Elements de projecteOrdenació.



01- MOVIMENT. 

El moviment és l’eix vertebrador del projecte. Fluxes de diferentes velocitats recorren el lloc cadascún amb 
una finalitat. Es preveuen diferents recorreguts per a cada velocitat, que sense molestar-se, troben punts de 
confluència funcionant com a nodes intermodals i espais de relació. La separació dels recorreguts es farà a 
partir d’una actuació de moviment de terres.

02- ESTRUCTURES. 

Els nodes d’intercanvi prenen forma d’estructura porticada que acull l’espai de relació. Es en aquestes 
estructures que es produeix el creuament de camins generant noves connexions. L’arquitectura  pren 
protagonisme en el paisatge obrint un diàleg amb l’entorn natural i l’artifici present en el lloc. Aquestes 
estructures acullen el programa de l’estació i el pas a dos nivells sobre la riera de Marganell.

03- PATRIMONI. 

Intervenció en el patrimoni com a recuperació de l’importància del lloc en la consciència col·lectiva del munici-
pi. Restauració de la Fassina amb l’objectiu de revaloritzar la runa com a estat últim de l’arquitectura i la seva 
relació amb la natura. En aquesta runa s’hi ubicarà un petit punt d’informació turística que doni inici a les rutes 
de senderisme que recorren el patrimoni històric i natural de Castellbell i el Vilar.

04- MARGES. 

En el diàleg entre entorn antropitzat i entorn natural, els marges jugaran un paper clau. Es projectaran com 
a espais de plantació de vegetació autóctona que a través de la mirada i el recorregut interactuaran amb 
l’individu. Aquests marges tenen com a objectiu la restauració de l’entorn natural en favor de una major 
diversitat d’espècies que convisquin en el lloc.

Ordenació. Elements de projecte.
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Ordenació. Maqueta e.1:1000
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Ordenació. Traçat del moviment
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ESTACIÓ FGC

PUNT D’INFORMACIÓ 
TURÍSTICA

ENLLUMENAT PONT

XARXA ELÈCTRICA

S’utilitzarà la xarxa elèctrica urbana tant per a l’enllumenat públic del projecte com per a suministrar la corrent elèctrica necessària 
al nou punt d’informació turística. Per al suministrament elèctric de l’estació de FGC ens servirem de la xarxa elèctrica de 
Ferrocarrils de la Generalitat entitat compromesa amb el medi ambient. Seguint l’obectiu de Ferrocarrils de la Generalitat 
d’aconseguir un model energètic circular, s’instal·laran plaques fotovoltaiques a la coberta de l’estació per suministrar energia 
de font renovable a la xarxa elèctrica de Ferrocarrils.

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Seguint el matix esquema, s’utilitzarà la xara pública de telecomunicacionsper al ount d’informació turística mentre que l’estacio 
es servira de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat

SUMINISTRAMENT D’AIGUA

Per al suministrament d’aigua tant per al punt d’informació turístic com per a l’estació es parteix de la hipòtesi que ambdues 
estructures en el seu moment van estar equipades i funcionant amb aigua corrent suministrada per l’escomesa general. 
L’antiga Fassina va funcionar com a hostal fins a meitats de s.XX i l’estació de FGC estava equipada amb un edifici i disposava 
dels serveis necessaris per al seu funcionament fins que va ser enderrocat.

SANEJAMENT

Seguint amb la hipòtesi anterior, tots dos equipaments comptaràn amb la deguda instal·lació de sanejament fins a la xarxa 
general de sanejament

Ordenació. Esquema d’instal·lacions
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Ordenació. Traçat de les instal·lacions



Reomplert de terres = 2817,1 m3

Desmunt de terres = 2756,98 m3

Per a la realització dels nous recorreguts i que aquets quedin separats 
per velocitats i a diferents cotes, es produeix una modificció de la 
topografia existent. 

Amb un exercici de moviment de terres, es permet l’accés rodat a 
l’estació salvant la inundabilitat que afecta el pont existent. Aquest accés, 
ara de dificil circulació, preveu ampliar la calçada de la carretera així com 
generar un recorregut de pendent constant al 10%. Per això, el pont nou 
s’eleva per sobre de la cota inundable quedant a la cota +149, la qual 
cosa permet reduir el desnivell del recorregut fins a la cota +159 en que 
es trova l’estació de FGC.

El moviment de terres obtingut de l’actuació en el terreny, s’aprofitarà 
en altres zones del projecte. S’aprofitaran les trres en la formació dels 
talusos vegetats dels marges, en la 
construcció d’una nova plataforma atalusada per a l¡estació de FGC, així 
com s’omplirà la runa de la Fassina amb un sistema de terres armades 
per a protegir-la de les fortes riuades.

0 305 90 m

Ordenació. Moviment de terres
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Ordenació. Topografia original
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Ordenació. Topografia modificada
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Ordenació. Secció 1
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ESTRUCTURA

E01 Mur de contenció de pedra seca.

PAVIMENTS

P01 Calçada de sauló sòlid e=12cm
P02 Terreny natural compactat
P03 Terreny natural
P04 Terra vegetal e=10-15cm.
P05 Malla de coco biodegradable per estabilitzar talús.
P06 Camí de terra compactada e= 5cm sobre base de graves.
P07 Rasa excavada manualment de 15x15cm, reoomplerta amb terra compactada 

després de la col·locació de la malla de coco. 
P08 Ancoratge de malla amb piqueta d’acer corrugat.
P09 Plantació de vegetació de jardí sec mediterrani que estabilitzarà el talús amb 

les arrels un cop la malla de coco s’hagi degradat.

DRENATGE

D01 Rasa de drenatge de carretera 60x30 cm reomplerta de graves de granulometria 
compresa entre 18 i 30 mm.

D02 Canalitzacions i drenatges superficials amb graves e=40mm.

INSTAL·LACIONS

IS01 Punt de llum puntua encastat al terreny iGuzzni Walky 40x110x900mm.
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Plataners AlbaOm Freixe de
fulla petita

PollancreSalze

Vetiver Herba de plomes de plata stipa més prim

Lastó Rubrum Flors de porro de cap rodó

Lavanda Espígol arrissada Milfulles

Timó Farigola Artemisia

Pi Blanc

Romaní Bruc 
d’hivern

Foixarda BufalgaEsteperola Ginestera

Joncs Preseguera
borda

Polypogon
viridi

SarissaVioleta de 
bosc

Gatosa

Els marges del projecte funcionen com a espais de 
restauració de l’entorn natural i com a elemnts clau del 
diàleg entre natura i artifici. 

Aquests marges es materialitzaran en forma de talusos 
vegetals amb la plantació d’especies autoctones i de 
jardí  mediterrani sec per afavorir la la biodiversitat en 
el projecte. Aquesta vegetació ajudarà a l’estabilització 
natural dels talusos i també a controlar els fluxes d’aigua 
i millorar la seva inflitració al terreny.

La plantació dels talusos es projectarà des del seu 
impacte paisatgístic i la relació que s’estableix amb 
l’individu a través del recorregut i la mirada.

Ordenació. Restauració vegetal



Estructura I: Pas a dos nivells. Maqueta e.1:250



La primera estructura del projecte és un pont de 
formigó de 45m de llarg i 7,5 m d’ample que es 
col·loca sobre el pont existent que creua la riera de 
Marganell. La construcció d’aquest nou pont permet 
desdoblar les circulacions. El trànsit rodat circula per 
la cota +149 del pont nou mentre que els peatons 
podran travessar el riu per el pont antic que quedarà 
cobert per l’estructura del nou a cota +145.  Aquest 
alçament en cota del pont nou permet l’accessibilitat a 
l’estació fins i tot en episodis de fortes riuades.

0

+149

+145

2,5 5 15m
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Estructura I: Pas a dos nivells. PlantesEstructura I: Pas a dos nivells. PlantesEstructura I: Pas a dos nivells. Plantes



0 2,5 5 15 30

El pont es percep com una viga que travessant el paissatge 
connecta ambdues lleres del riu. En alçat es pot observar com 
l’estructura nova fa de coberta al pont vell. El formigó dona 
monolitisme a l’estructura que en contrast amb el entorn natural, 
genera un diàleg.

R1O

*segons dades obtingudes per l’’ACA

R5O

R100

Estructura I: Pas a dos nivells. Secció 1



0

Z1 Z2

2,5 5 15 30m

El pont nou té una estructura porticada de 7,5m d’intereix 
amb pilars i vigues prefabricades de formigó. La dimensió 
d’intereix vé donada per la dimensió del pont existent, de 
14m de longitud sobre el qual es recolza la nova estructu-
ra. Així, el pòrtic central coincideix amb el pilar apantallat 
del pont vell. Aquesta decisió es sustenta sobre la hipòtesi 
que el pont existent té la seva fonamentació en el estrat 
rocós que es pot observar en la conca del riu.

R1O

*segons dades obtingudes per l’’ACA

R5O

R100

Estructura I: Pas a dos nivells. Secció 2



0 2,5 5 15m

Amb la col.locació de la nova estructura sobre el pont existent, es genera un 
espai cobert per als vianants.. Un espai generat per el diàleg entre les dues 
estructures on seure i gaudir d’unes vistes del paisatge acotades i protegit de 
les inclemencies del temps.

Z3

Estructura I: Pas a dos nivells. Secció 3



Estructura I: Pas a dos nivells. Fotomontatge



L’estructura del pont nou consisteix en uns pilars 
apantallats de 50x80cm i unes jàsseres en forma de de 
T de 50x90cm,. Sobre aquets pòrtics s’hi recolza el taulell 
del pont conformat per un frojat de plaques alveolars de 
30cm de canto i una capa de repartiment de formigó in 
situ. En els extrems, el taulell recolza sobre els estreps 
que consisteixen en uns murs de contenció de formigó in 
situ  amb punta, reforçant la seva estabilitat amb un talús 
que cobreix en seu intrsdós afavorint la integració del pont 
en el paisatge. La fonamentació dels pilars es farà sobre 
sabates centrades. de 2,1x2,1m. 

D2D1

0 0,5 1 5m

Estructura I: Pas a dos nivells. Zoom 1



Segons la hipòtesi que el pont existent té la seva fonamentació sobre el estrat rocós, asimilem que aquest 
podrà absorvir la sobrecàrrega del pont nou transmesa per el pòrtic central. El pilar central del pont nou anirà 
ancorat a la llosa del pont existent.  Es reforçarà la fonamentació amb un recalçament perimetral tant a la 
sabata del pilar central com a la dels murs de contenció. Per evitar la transmissió de càrregues per part de 
les sabates dels pilars propers als estreps del pont existent, s’anirà a buscar l’estrat rocós de major tensió 
admissible així com es buscarà una geometria rectangular de 1,4x2,1m  per poder distanciar al màxim la 
sabata del mur de contenció.

D3 D5

D4 D6
0 0,5 1 5m

Estructura I: Pas a dos nivells. Zoom 2Estructura I: Pas a dos nivells.



Els elements de contenció de cotxes, formats per uns perfils de formigó prefabri-
cat en forma de T, cobreixen el cantell de les jàsseres aconseguint el monolitisme 
buscat en l’alçat i tancarnt el sostre de l’espai inferior. Es canvien els elements de 
contenció del pont existent per uns perfils prefabricats de formigó que serveixen de 
bancs per als peatons, aconseguint així domesticitar el nou espai cobert.
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Estructura I: Pas a dos nivells. Zoom 3



Estructura I: Pas a dos nivells. Maqueta 1:50
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ESTRUCTURA

E01 Formigó de neteja e=5cm.
E02 Estrep pont nou. Mur de contenció de formigó in situ.
E03 Plaques alveolars 1,2x7,5x0,3m.
E04 Capa de compressio abocada en obra.
E05 Lloseta de formigó in situ per evitr assentament diferencials entre 

la carretera i el taulell del pont.
E06 Sabata de formigó in situ de pilar prefabricat.
E07 Pilar prefabricat de formigó de secció 50x80cm.
E08 Jàssera prefabricada en “T” de formigó de 50cm de base i 90cm 

de cantell.
E09 Pont existent de formigó in situ.
E10 Solera de formigó in situ.
E11 Cèrcol perimetral per reforçar la fonamentació.
E12 Recolzament amb peça rectangular de neoprè
E13 Anclatge amb sistema de baines.
E14 Anclatge per taladre i reomplert amb resina epoxi.
E15 Anclatge amb pletina atornillada.

ELEMENTS

EL01 Element de contenció de cotxes perfil prefabricat de formigó.
EL02 Substitució barana pont existent per perfil prefabricat de formigó.
EL03 Tensor d’acer com a barana de protecció a caigudes.

PAVIMENTS

P01 Calçada de sauló sòlid e=12cm amb escombrat antilliscant i 
pendent 1%.

P02 Fratassat de paviment de formigó pont existent antilliscant.
P03 Terreny natural compactat.
P04 Terreny natural. Estrat argilós σadm=2 
P05 Terreny natural. Estrat rocós σadm=3 
P06 Talús de teres aprofitades d’enderrocs i moviments de terres.
P07 Terra vegetal e=10-15cm.
P08 Malla de coco biodegradable per estabilitzar talús.
P09 Plantació de vegetació de jardí sec mediterrani que estabilitzarà 

el talús amb les arrels un cop la malla de coco s’hagi degradat.
P10 Rasa de 15x15cm reomplerta amb terra compactada un cop 

col·locada la malla de coco.
P11 Calçada de sauló sòlid e=12cm.

INSTAL·LACIONS

IS01 Punt de llum encastat IGUZZINI Walky 180x180mm.
IS02 Llum suspesa IGUZZINI iSign.
IS03 Cablejat instal·lació elèctrica.

DRENATGE

D01 Rigola de formigó recollida de pluvials taulell pont nou 40x40cm.
D02 Canaló d’alumini d=10cm.
D03 Làmina impermeable.
D04 Tub de drenatge de PVC perforat d=30cm.
D05 Capa de graves de diferents granulometries per facilitar drenatge.
D06 Làmina drenant amb geotèxtil incorporat de nòduls de polietilè 

d’alta densitat per a la protecció del mur de contenció.
D07 Rigola prefabricada recollida de pluvials 15x10cm.
D08 Reomplert amb terreny adequat compactat al 95% per tongades 

de 25cm.
D09 Rasa de drenatge de talús 60x30cm reomplerta amb graves de 

glanulometria 18-30mm.
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Maquetsa e.1:50Estructura I: Pas a dos nivells.



Esquema de l’estructuraEstructura I: Pas a dos nivells.
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CALCUL ESTRUCTURA PONT: 

Forjat: Plaques alveolars pretensades cantell de 30cm amb capa de repartiment de 10cm  
Paviment (només zona rodada): Sauló sólid 0,12cm  
Barreres de contenció i pas de vianants: peça prefabricada de formigó HA-40 pretensat 
Bigues TI prefabricades de formigó HA-40 secció 50x90cm 
Pilars prefabricats de formigó HA-40 secció 50x80cm 
 
ESTAT DE CÀRREGUES EN PÒRTIC: 
 
CÀRREGUES PERMANENTS: 
 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 4,26𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2. 7,5𝑚𝑚𝑚𝑚 = 31,95𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 23𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚3. 7,5𝑚𝑚𝑚𝑚. 0,12𝑚𝑚𝑚𝑚 = 20,7𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 25𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚3. 0,734𝑚𝑚𝑚𝑚2. 7,5𝑚𝑚𝑚𝑚 = 137,75𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
CÀRREGUES VARIABLES: 
 
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃 = 5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2. 7,5𝑚𝑚𝑚𝑚 = 37,5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 9𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2. 7,5𝑚𝑚𝑚𝑚 = 67,5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1,5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚. 7,5𝑚𝑚𝑚𝑚 = 11,25𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0,32𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘7𝑚𝑚𝑚𝑚2. 7,5𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2,4𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚 
CÀLCUL ARMADURA JÀSSERA: 

CÀLCUL ARMADURA PILAR: 

CALCUL SABATES DE FONAMENTACIO DELS PILARS: 

PREDIMENSIONAT SABATA PILARS 1,2,9,10: 

Fonamentació en sabates quadrades centrades i recolzades sobre terreny natural compactat. Pilars prefabricats de secció 50x80cm i 
3,2m d’alçada. 

Considerem la tensió admissible de 2 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Nkhip = 835,94 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚 = 83594𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

2𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 41797𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 204,45𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐204,45𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 → 210𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐210𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

Per a calcular el vol de la sabata, aplicarem el criteri que estableix un cantell com a màxim la meitat del vol de la sabata per tal de 
garantir que sigui rígida:  

v =2 · h  

𝑣𝑣𝑣𝑣 = 2,1
2 − 0,5

2 = 0,8𝑚𝑚𝑚𝑚 

ℎ ≥ 𝑣𝑣𝑣𝑣
2 =

80
2 = 40𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 → 60𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 (mínim constructiu) 

Afegim el pes propi de la sabata  

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 2,1𝑚𝑚𝑚𝑚. 2,1𝑚𝑚𝑚𝑚. 0,6𝑚𝑚𝑚𝑚. 25𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 66,15𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

I tornem a calcular la base de la sabata afegint el pes propi:  

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚 = 83594𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + 6615𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

2𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 45104,5𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 212,3𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐212,3𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 → 220𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐220𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 → 2,2𝑐𝑐𝑐𝑐2,2𝑐𝑐𝑐𝑐0,6𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 2,2𝑚𝑚𝑚𝑚. 2,2𝑚𝑚𝑚𝑚. 0,6𝑚𝑚𝑚𝑚. 25𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 72,6𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

COMPROVACIO E.L.S.: 

Comprovació dels assentaments generats pel bulb de pressions de la sabata. 

𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝑞𝑞𝑞𝑞.𝐵𝐵𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸 . (1 − 𝑣𝑣𝑣𝑣2). 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 83594 + 7260

220.220 = 1,88𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 220𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐 = 250𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 / 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑣𝑣𝑣𝑣 = 2,2
2 − 0,5

2 = 0,85𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0,56 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1,88. 220250 . (1 − 0,852).0,56 = 0,25𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 1,88. 2201000 . (1 − 0,852).0,56 = 0,06𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

CÀLCUL ARMATS DE LA SABATA: 

 

 

CALCUL ESTRUCTURA PONT: 

Forjat: Plaques alveolars pretensades cantell de 30cm amb capa de repartiment de 10cm  
Paviment (només zona rodada): Sauló sólid 0,12cm  
Barreres de contenció i pas de vianants: peça prefabricada de formigó HA-40 pretensat 
Bigues TI prefabricades de formigó HA-40 secció 50x90cm 
Pilars prefabricats de formigó HA-40 secció 50x80cm 
 
ESTAT DE CÀRREGUES EN PÒRTIC: 
 
CÀRREGUES PERMANENTS: 
 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 4,26𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2. 7,5𝑚𝑚𝑚𝑚 = 31,95𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 23𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚3. 7,5𝑚𝑚𝑚𝑚. 0,12𝑚𝑚𝑚𝑚 = 20,7𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 25𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚3. 0,734𝑚𝑚𝑚𝑚2. 7,5𝑚𝑚𝑚𝑚 = 137,75𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
CÀRREGUES VARIABLES: 
 
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃 = 5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2. 7,5𝑚𝑚𝑚𝑚 = 37,5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 9𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2. 7,5𝑚𝑚𝑚𝑚 = 67,5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1,5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚. 7,5𝑚𝑚𝑚𝑚 = 11,25𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0,32𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘7𝑚𝑚𝑚𝑚2. 7,5𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2,4𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚 
CÀLCUL ARMADURA JÀSSERA: 

CÀLCUL ARMADURA PILAR: 

CALCUL SABATES DE FONAMENTACIO DELS PILARS: 

PREDIMENSIONAT SABATA PILARS 1,2,9,10: 

Fonamentació en sabates quadrades centrades i recolzades sobre terreny natural compactat. Pilars prefabricats de secció 50x80cm i 
3,2m d’alçada. 

Considerem la tensió admissible de 2 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Nkhip = 835,94 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚 = 83594𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

2𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 41797𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 204,45𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐204,45𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 → 210𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐210𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

Per a calcular el vol de la sabata, aplicarem el criteri que estableix un cantell com a màxim la meitat del vol de la sabata per tal de 
garantir que sigui rígida:  

v =2 · h  

𝑣𝑣𝑣𝑣 = 2,1
2 − 0,5

2 = 0,8𝑚𝑚𝑚𝑚 

ℎ ≥ 𝑣𝑣𝑣𝑣
2 =

80
2 = 40𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 → 60𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 (mínim constructiu) 

Afegim el pes propi de la sabata  

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 2,1𝑚𝑚𝑚𝑚. 2,1𝑚𝑚𝑚𝑚. 0,6𝑚𝑚𝑚𝑚. 25𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 66,15𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

I tornem a calcular la base de la sabata afegint el pes propi:  

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚 = 83594𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + 6615𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

2𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 45104,5𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 212,3𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐212,3𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 → 220𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐220𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 → 2,2𝑐𝑐𝑐𝑐2,2𝑐𝑐𝑐𝑐0,6𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 2,2𝑚𝑚𝑚𝑚. 2,2𝑚𝑚𝑚𝑚. 0,6𝑚𝑚𝑚𝑚. 25𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 72,6𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

COMPROVACIO E.L.S.: 

Comprovació dels assentaments generats pel bulb de pressions de la sabata. 

𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝑞𝑞𝑞𝑞.𝐵𝐵𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸 . (1 − 𝑣𝑣𝑣𝑣2). 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 83594 + 7260

220.220 = 1,88𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 220𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐 = 250𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 / 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑣𝑣𝑣𝑣 = 2,2
2 − 0,5

2 = 0,85𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0,56 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1,88. 220250 . (1 − 0,852).0,56 = 0,25𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 1,88. 2201000 . (1 − 0,852).0,56 = 0,06𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

CÀLCUL ARMATS DE LA SABATA: 

ELU  (PP+NEU+US+VENT)

AXILS

TALLANTS

MOMENTS

AXILS

TALLANTS

MOMQENTS

FLETXA  ACTIVA

ELU  (PP+NEU+US+AIGUA)

FLETXA  TOTAL

 

 

Per al càlcul de la sabata emprarem el esforços majorats per els coeficients de càrrega permanent i sobrecàrrega. 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃 = 376,83.1,35 = 508,7𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = (8,52 + 209,62).1,5 = 327,21𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄).1,1 = (508,7 + 327,21).1,1 = 919,5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃
0,85. 𝑃𝑃𝑃𝑃 . (1 − 0,25. 𝑃𝑃𝑃𝑃) = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝐵𝐵𝐵𝐵2 . 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 1,88. 2202 . 220 = 45496𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 454,96𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Calculem percentatge de càrregues permanents i sobrecàrregues i establim coeficient promig de majoració: 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,64𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

Coeficient de seguretat global: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,64.1,35 + 0,36.1,5 = 1,4 

Punt de la resultat a la base des de l’eix: 

𝑐𝑐𝑐𝑐1 = 0,25. 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0,25.220 = 55𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

Teoria de bieles i tirants: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 = 454960𝑘𝑘𝑘𝑘. 1,4
0,85.550 . (550 − 0,25.500) = 579040𝑘𝑘𝑘𝑘 = 579,04𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 = 579040𝑁𝑁𝑁𝑁
400𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1447,6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 14,47𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 [ 7 rodons del 25 ( 3,85 cm2 cada barra)  

Comprovem que l’armat obtingut sigui superior al mínim de 0,9 per mil·límetre de la secció en cada sentit. 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,0009.𝐴𝐴𝐴𝐴𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,0009.220.60 = 11,88𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 < 14,47𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

PREDIMENSIONAT SABATA PILARS 3,4,7,8: 

Condicionats per la seva proximitat a l’estructura del pont existent (80cm des de exi de pilar a límit estrep pont vell),  
les sabates de fonamentació seràn rectangulars i centrades amb una amplada de 140cm. Les sabates s’aniràn a 
recolzar-se sobre l’estrat rocós a major fondaria per evitar la transmissió de càrregues a l’estrep del pont vell i poder 
aconseguir una tensió admissible del terreny de 3 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2. Pilars prefabricats de secció 50x80cm i 5,35m d’alçada. 

Nkhip = 835,94 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚 = 83594𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

3𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 27864,7𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 140𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐199𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 → 140𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐200𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

Per a calcular el vol de la sabata, aplicarem el criteri que estableix un cantell com a màxim la meitat del vol de la 
sabata per tal de garantir que sigui rígida:  

v =2 · h  

𝑣𝑣𝑣𝑣 = 2
2 −

0,5
2 = 0,75𝑚𝑚𝑚𝑚 

ℎ ≥ 𝑣𝑣𝑣𝑣
2 =

75
2 = 37,5𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 → 60𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 (mínim constructiu) 

Afegim el pes propi de la sabata  

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1,4𝑚𝑚𝑚𝑚. 2𝑚𝑚𝑚𝑚. 0,6𝑚𝑚𝑚𝑚. 25𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 42𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

 
I tornem a calcular la base de la sabata afegint el pes propi:  

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚 = 83594𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + 4200𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

3𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 29264,7𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 140𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐209,03𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 → 140𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐210𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 → 1,4𝑐𝑐𝑐𝑐2,1𝑐𝑐𝑐𝑐0,6𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1,4𝑚𝑚𝑚𝑚. 2,1𝑚𝑚𝑚𝑚. 0,6𝑚𝑚𝑚𝑚. 25𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 44,1𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

COMPROVACIO E.L.S.: 

Comprovació dels assentaments generats pel bulb de pressions de la sabata. 

𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝑞𝑞𝑞𝑞.𝐵𝐵𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸 . (1 − 𝑣𝑣𝑣𝑣2). 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 83594 + 4410

140.210 = 2,99𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 210𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

 

Per al càlcul de la sabata emprarem el esforços majorats per els coeficients de càrrega permanent i sobrecàrrega. 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃 = 376,83.1,35 = 508,7𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = (8,52 + 209,62).1,5 = 327,21𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄).1,1 = (508,7 + 327,21).1,1 = 919,5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃
0,85. 𝑃𝑃𝑃𝑃 . (1 − 0,25. 𝑃𝑃𝑃𝑃) = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝐵𝐵𝐵𝐵2 . 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 1,88. 2202 . 220 = 45496𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 454,96𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Calculem percentatge de càrregues permanents i sobrecàrregues i establim coeficient promig de majoració: 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,64𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

Coeficient de seguretat global: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,64.1,35 + 0,36.1,5 = 1,4 

Punt de la resultat a la base des de l’eix: 

𝑐𝑐𝑐𝑐1 = 0,25. 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0,25.220 = 55𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

Teoria de bieles i tirants: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 = 454960𝑘𝑘𝑘𝑘. 1,4
0,85.550 . (550 − 0,25.500) = 579040𝑘𝑘𝑘𝑘 = 579,04𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 = 579040𝑁𝑁𝑁𝑁
400𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1447,6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 14,47𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 [ 7 rodons del 25 ( 3,85 cm2 cada barra)  

Comprovem que l’armat obtingut sigui superior al mínim de 0,9 per mil·límetre de la secció en cada sentit. 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,0009.𝐴𝐴𝐴𝐴𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,0009.220.60 = 11,88𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 < 14,47𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

PREDIMENSIONAT SABATA PILARS 3,4,7,8: 

Condicionats per la seva proximitat a l’estructura del pont existent (80cm des de exi de pilar a límit estrep pont vell),  
les sabates de fonamentació seràn rectangulars i centrades amb una amplada de 140cm. Les sabates s’aniràn a 
recolzar-se sobre l’estrat rocós a major fondaria per evitar la transmissió de càrregues a l’estrep del pont vell i poder 
aconseguir una tensió admissible del terreny de 3 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2. Pilars prefabricats de secció 50x80cm i 5,35m d’alçada. 

Nkhip = 835,94 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚 = 83594𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

3𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 27864,7𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 140𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐199𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 → 140𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐200𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

Per a calcular el vol de la sabata, aplicarem el criteri que estableix un cantell com a màxim la meitat del vol de la 
sabata per tal de garantir que sigui rígida:  

v =2 · h  

𝑣𝑣𝑣𝑣 = 2
2 −

0,5
2 = 0,75𝑚𝑚𝑚𝑚 

ℎ ≥ 𝑣𝑣𝑣𝑣
2 =

75
2 = 37,5𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 → 60𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 (mínim constructiu) 

Afegim el pes propi de la sabata  

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1,4𝑚𝑚𝑚𝑚. 2𝑚𝑚𝑚𝑚. 0,6𝑚𝑚𝑚𝑚. 25𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 42𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

 
I tornem a calcular la base de la sabata afegint el pes propi:  

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚 = 83594𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + 4200𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

3𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 29264,7𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 140𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐209,03𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 → 140𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐210𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 → 1,4𝑐𝑐𝑐𝑐2,1𝑐𝑐𝑐𝑐0,6𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1,4𝑚𝑚𝑚𝑚. 2,1𝑚𝑚𝑚𝑚. 0,6𝑚𝑚𝑚𝑚. 25𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 44,1𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

COMPROVACIO E.L.S.: 

Comprovació dels assentaments generats pel bulb de pressions de la sabata. 

𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝑞𝑞𝑞𝑞.𝐵𝐵𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸 . (1 − 𝑣𝑣𝑣𝑣2). 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 83594 + 4410

140.210 = 2,99𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 210𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚  

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐 = 250𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 / 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑣𝑣𝑣𝑣 = 2,1
2 − 0,5

2 = 0,8𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0,56 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2,99. 210250 . (1 − 0,82).0,56 = 0,5𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 2,99. 2101000 . (1 − 0,82).0,56 = 0,13𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

CÀLCUL ARMATS DE LA SABATA: 

Per al càlcul de la sabata emprarem el esforços majorats per els coeficients de càrrega permanent i sobrecàrrega. 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃 = 376,83𝑐𝑐𝑐𝑐1,35 = 508,7𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = (8,52 + 209,62).1,5 = 327,21𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄).1,1 = (508,7 + 327,21).1,1 = 919,5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃
0,85. 𝑃𝑃𝑃𝑃 . (1 − 0,25. 𝑃𝑃𝑃𝑃) = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 

COSTAT CURT 140cm: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝐵𝐵𝐵𝐵2 . 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 2,99. 1402 . 210 = 43953𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 439,53𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Calculem percentatge de càrregues permanents i sobrecàrregues i establim coeficient promig de majoració: 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,64𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

Coeficient de seguretat global: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,64.1,35 + 0,36.1,5 = 1,4 

Punt de la resultat a la base des de l’eix: 

𝑐𝑐𝑐𝑐1 = 0,25. 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0,25.140 = 35𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

Teoria de bieles i tirants: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 = 439530𝑘𝑘𝑘𝑘. 1,4
0,85.350 . (350 − 0,25.250) = 594658𝑘𝑘𝑘𝑘 = 594,658𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 = 594,658𝑁𝑁𝑁𝑁
400𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1486,6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 14,87𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 [ 5 rodons del 20 ( 3,14 cm2 cada barra) cada 30cm] 

Comprovem que l’armat obtingut sigui superior al mínim de 0,9 per mil·límetre de la secció en cada sentit. 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,0009.𝐴𝐴𝐴𝐴𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,0009.140.60 = 7,56𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 < 14,87𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

COSTAT LLARG 210cm: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝐵𝐵𝐵𝐵2 . 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 2,99. 2102 . 210 = 65929𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 659,29𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 = 659290𝑘𝑘𝑘𝑘. 2,1
0,85.350 . (350 − 0,25.250) = 1337970𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1337,97𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1337970𝑁𝑁𝑁𝑁
400𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 3344,9𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 33,45𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 [ 7 rodons del 25 ( 3,85 cm2 cada barra) cada 30cm] 

Comprovem que l’armat obtingut sigui superior al mínim de 0,9 per mil·límetre de la secció en cada sentit. 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,0009.𝐴𝐴𝐴𝐴𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,0009.210.60 = 11,34𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 < 14,87𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

CALCUL ESTREP PONT NOU (MUR DE CONTENCIÓ): 

Valors de sortida: 

Ht= 4,6m 
Hz=0,7m 
B=3,4m 
b=0,6m 
Ht/p= 3,7m 
 
COMPROVACIÓ DE SEGURETAT A VOLC: 
 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 ≥ ∑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

∑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ≥ 2,0 
 
Càrregues estabilitzants i moments: 

 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐 = 250𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 / 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑣𝑣𝑣𝑣 = 2,1
2 − 0,5

2 = 0,8𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0,56 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2,99. 210250 . (1 − 0,82).0,56 = 0,5𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 2,99. 2101000 . (1 − 0,82).0,56 = 0,13𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

CÀLCUL ARMATS DE LA SABATA: 

Per al càlcul de la sabata emprarem el esforços majorats per els coeficients de càrrega permanent i sobrecàrrega. 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃 = 376,83𝑐𝑐𝑐𝑐1,35 = 508,7𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = (8,52 + 209,62).1,5 = 327,21𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄).1,1 = (508,7 + 327,21).1,1 = 919,5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃
0,85. 𝑃𝑃𝑃𝑃 . (1 − 0,25. 𝑃𝑃𝑃𝑃) = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 

COSTAT CURT 140cm: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝐵𝐵𝐵𝐵2 . 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 2,99. 1402 . 210 = 43953𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 439,53𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Calculem percentatge de càrregues permanents i sobrecàrregues i establim coeficient promig de majoració: 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,64𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

Coeficient de seguretat global: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,64.1,35 + 0,36.1,5 = 1,4 

Punt de la resultat a la base des de l’eix: 

𝑐𝑐𝑐𝑐1 = 0,25. 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0,25.140 = 35𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 

Teoria de bieles i tirants: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 = 439530𝑘𝑘𝑘𝑘. 1,4
0,85.350 . (350 − 0,25.250) = 594658𝑘𝑘𝑘𝑘 = 594,658𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 = 594,658𝑁𝑁𝑁𝑁
400𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1486,6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 14,87𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 [ 5 rodons del 20 ( 3,14 cm2 cada barra) cada 30cm] 

Comprovem que l’armat obtingut sigui superior al mínim de 0,9 per mil·límetre de la secció en cada sentit. 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,0009.𝐴𝐴𝐴𝐴𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,0009.140.60 = 7,56𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 < 14,87𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

COSTAT LLARG 210cm: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝐵𝐵𝐵𝐵2 . 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 2,99. 2102 . 210 = 65929𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 659,29𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 = 659290𝑘𝑘𝑘𝑘. 2,1
0,85.350 . (350 − 0,25.250) = 1337970𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1337,97𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1337970𝑁𝑁𝑁𝑁
400𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 3344,9𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 33,45𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 [ 7 rodons del 25 ( 3,85 cm2 cada barra) cada 30cm] 

Comprovem que l’armat obtingut sigui superior al mínim de 0,9 per mil·límetre de la secció en cada sentit. 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,0009.𝐴𝐴𝐴𝐴𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,0009.210.60 = 11,34𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 < 14,87𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

CALCUL ESTREP PONT NOU (MUR DE CONTENCIÓ): 

Valors de sortida: 

Ht= 4,6m 
Hz=0,7m 
B=3,4m 
b=0,6m 
Ht/p= 3,7m 
 
COMPROVACIÓ DE SEGURETAT A VOLC: 
 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 ≥ ∑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

∑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ≥ 2,0 
 
Càrregues estabilitzants i moments: 

 

 

Caldrà en primer lloc determinar les forces verticals que estabilitzen el mur i els moments respectius. Per saber el moment 
estabilitzador màxim generat a la base de la sabata, caldrà multiplicar les forces per la distància de cadascuna d’elles a “o”.  
 
Càlcil força axial transmesa per el forjat: 
 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 4,26𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2. 3,75𝑚𝑚𝑚𝑚 = 15,97𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 23𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚3. 3,75𝑚𝑚𝑚𝑚. 0,12𝑚𝑚𝑚𝑚 = 20,7𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚 
 
Ncp= 105,47kN/m 

Pesos Cantell (m) Longitud (m) Densitat (kN/m3) Pes/mL (kN/m) Distància “o” Moment/mL 
(kN.m/m) 

Wf 3,9 0,5 25 48,75 3,15 153,56 

Wt/p 3,7 2,9 20 214,6 1,45 311,17 

Wz 0,7 3,4 25 59,5 1,7 101,15 

Nhip    105,47 3,15 332,23 

TOTAL    428,32 Xo 758,11 

Per la qual cosa, Xo, la distància de la resultant vertical respecte el punt “O” pot calcular-se:  

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 758,11

428,32 = 1,76𝑚𝑚𝑚𝑚 

Càrregues desestabilitzants: 
Empenta activa del terreny 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1
2 . 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝛾𝛾𝛾𝛾. 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃

2 = 1
2 . 0,361.20.4,7

2 = 79,75𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝐿𝐿 

 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘2(45 − 𝜑𝜑𝜑𝜑
2) = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘2(45 − 28

2 ) = 0,361 

 
Empenta resultant de la sobrecàrrega  
 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄. 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0,36.9.4,7 = 15,2𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝐿𝐿 
 
Moments desestabilitzants: 

Pesos Pes/mL (kN/m) Distància “o” Moment/mL (kN.m/m) 

Wea 79,75 1,56 124,41 

Wesc 15,2 2,35 35,72 

TOTAL 94,95 Yo 160,13 

 
 
Per la qual cosa, Yo, la distància de la resultant vertical respecte el punt “O” pot calcular-se:  

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 160,13

94,95 = 1,69𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 ≥ ∑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =

758,11
160,13 = 4,7 ≥ 2,0 

 
COMPROVACIÓ DE SEGURETAT A LLISCAMENT: 
 
Cargila=0,002 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
∑𝑊𝑊𝑊𝑊. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘( 2

3. 𝜑𝜑𝜑𝜑) + 𝑄𝑄𝑄𝑄. 𝐵𝐵𝐵𝐵
∑𝐸𝐸𝐸𝐸 =

428,32. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘( 2
3.28)

94,95 = 1,52 ≥ 1,5 

 
COMPROVACIÓ DEL PAS DE LA RESULTANT: 
 
Caldrà comprovar que no es produeix “despegue” (aixecament) de la base de la sabata del mur. Per a fer-ho, es comprova que la Resultant 
“R” de les forces verticals i horitzontals passi per dins del nucli central de la secció de la sabata.  

X o = 1,76m 
Y o = 1,69 m  

ΣFv = 428,32KN 

ΣF h = 94,95 KN  

Σ𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0; Σ𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ. 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑃𝑃𝑃𝑃 = Σ𝐹𝐹𝐹𝐹𝑣𝑣𝑣𝑣. (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐵𝐵𝐵𝐵
2 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
Σ𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ. 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑃𝑃𝑃𝑃 − Σ𝐹𝐹𝐹𝐹𝑣𝑣𝑣𝑣. 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑃𝑃𝑃𝑃 + Σ𝐹𝐹𝐹𝐹𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐵𝐵𝐵𝐵2

Σ𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ =
94,95.1,69− 428,32.1,76+ 428,32.3,42

428,32 = 0,31 ≤ 3,4
6 = 0,56 

COMPROVACIÓ TENSIONS A BASE DE SABATA: 
 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐 = Σ𝐹𝐹𝐹𝐹𝑣𝑣𝑣𝑣
𝐵𝐵𝐵𝐵 . (1 + 6. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝐵𝐵𝐵𝐵 ) = 428,32
3.4 . (1 + 6.0,31

3,4 ) = 194,9𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 1,94𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≤ 1,25.2𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 2,5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 

 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 = Σ𝐹𝐹𝐹𝐹𝑣𝑣𝑣𝑣
𝐵𝐵𝐵𝐵 . (1 − 6. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝐵𝐵𝐵𝐵 ) = 428,32
3.4 . (1 − 6.0,31

3,4 ) = 57,06𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 0,57𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚2 
Diagrames exportats del model de càlcul amb el programa WINEVA.

Càlculs de l’estructuraEstructura I: Pas a dos nivells.



Llums puntuals model Walky square recessed de IGUZZINI Llums linials supeses model iSign de IGUZZINIL’enllumenat de l’espai públic ha de proporcionar 
seguretat i orientació sense perjudicar l’entorn 
contaminant-lo lumínicament. Amb aquest objectiu, 
s’optarà per dos tipus d’il·luminació LED de la casa 
IGUZZINI.

Per a il·luminar el taulell i proporcionar  orientació als 
cotxes, s’instal·laran llums puntuals en el plà vertical 
dels pretils.

Per al pas inferior s’instal·laran unes llums linials 
suspeses repartides per el sostre que cobreix l’espai 
peatonal oferint seguretat i comfort.

Il·luminació i evacuació d’aigüesEstructura I: Pas a dos nivells.



Fotografia d’estat actualLA FASSINA: Nou punt d’informació turística.
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La Fassina de Castellbell i el Vilar era una antiga 
fàbrica d’aiguardent construïda l’any 1733 per 
aprofitar els excedents dels cultius de vinya del 
comte. Posteriorment va ser utilitzat com a hostal 
fins a mitjans del segle XX.

Actualment es troba en un estat de decadència 
degut al seu abandonament. Les inclemències 
del temps han provocat la caiguda de sostres, 
esfondrament de forjats, creixement descontrolat 
de vegetació al seu interior i la desestabilització 
dels murs perimetrals com a conseqüència de la 
perforació provocada per l’acció de l’aigua de les 
riuades.

La primera fase d’actuació consisteix en la neteja 
de la runa enretirant tots aquells elements que 
considerem prescindibles com la vegetació, les 
restes de sostres i forjats i altres elements que es 
troben deteriorats. L’objectiu d’aquesta neteja és 
fer visible la capacitat que té la runa de generar un 
nou espai dins el seu recinte murari.

La segona fase consisteix en la consolidació de la 
runa. Primer de tot es tapien els forats ocasionats 
per les riuades i s’omplen les parts exposades a 
les inundacions amb un sistema de terres armades 
provinents del moviment de terres d’altres parts 
del projecte. L’objectiu d’aquesta actuació és fer-la 
resistent als embats de l’aigua convertint-la en una 
pedra al mig del riu. 

Per útlim, s’aprofitarà la cota no inundable (+149) 
per col·locar el nou punt d’informació turística per 
a les rutes de senderisme deixant una part del 
recinte obert  perquè els visitants la puguin recórrer 
com a part del patrimoni de Castellbell i el Vilar. 

L’actuació a la Fassina busca revaloritzar l’estat 
de runa com a estat últim de l’arquitectura en 
màxima relació amb l’entorn natural. S’aprofitarà 
totes aquelles zones reomplertes amb terra per 
generar un jardí enmurallat a l’are lliure amb la 
plantació de vegetació de jardí mediterrani sec de 
baix manteniment. Enriquint així l’experiència del 
visitant.

Estrategia d’actuacióLA FASSINA: Nou punt d’informació turística.



0 2,5 5 15 30m

+149

S1 S3S2

S4

L’accés a la Fassina es produïrà en la cota +149, fora 
del perill d’inundabilitat. La seva proximitat al pont, fa 
que l’actuació d’adeqüació de l’entron i la modificació 
topogràfica afectin l’alçat nord de l’edificació. El talús 
vegetal que travessa per sota el pont donant continuïtat 
al paisatge, topa amb la façana de la Fassina en un 
moment de tensió i conflicte. Aquest punt es resol 
amb l’esglaonament del talús per a permetre l’ascens 
i accés dels visitants que venen del pas inferior del 
pont.. Aquest punt per tant es clau en el desdobalment 
de recorrreguts que es produeix en el pont, forçant als 
visitants a aproximar-se i descobrir la Fassina.

Planta cobertaLA FASSINA: Nou punt d’informació turística.



L’actuació preten revaloritzar els murs de la Fassina 
entenent-los com un recinte que pot acollir diferents 
escenes. El nou punt d’informació turística es situa en 
una de les habitacions tancades pels murs de la runa, 
com una caixa independent inserida en el recinte. 
Gracies a l’actuació de netja, la cota no inundable 
queda oberta al visitant que podrà recorrer entre els 
murs consolidats de la runa i gaudir del nou jardí 
tancat.

0 2,5 5 15 30m
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Planta LA FASSINA: Nou punt d’informació turística.



Hortus conclusus

 Meister des ParadiesgärtleinsEl Niño Escondido en un Pez, David Hockney

Refugi

La masoveria de la Fassina està construida amb murs de paredat i morter 
de calç. Aquesta estructura pesant  es caracteritza per la capacitat que té el 
mur de  crear recintes tancats pels seus límits. Aquesta capacitat de definir 
espais com a expressió primera de l’arquitectura, es manifesta en el projecte 
en la seva forma més primaria. Aprofitant un petit recinte com a oficina del 
nou punt d’informació turística, l’arquitectura es defineix des del refugi. Una 
petita caixa de fusta que es tanca en ella mateixa oferint aixopluc. El cas 
contrari, es troba en aquells espais oberts dins el recorregut que ofereixen 
un lloc de descans prenent forma d’hortus conclususu. Aquests espais es 
formalitzen amb la plantació de vegetació als marges i la col·locació de 
peces de mobiliari urbà de formigó prefabricat.

RecintesLA FASSINA: Nou punt d’informació turística.



FotomontatgeLA FASSINA: Nou punt d’informació turística.
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+149

+145

Les escales que donen accés a la Fassina connectant la cota +149 amb la 
+145 del pont peatonal, topen directament amb l’alçat nord de la masoveria. 
Aquesta façana està conformada per le sportes d’accés a l’edifici des dels 
seus origens, trobant en les seves obertures pedres que expliquen el passat 
de la runa. Aques alçat però, s’ha vist afectat fortament pel pas de l’aigua 
que l’ha anat erosionant fins al punt de perforar-lo. Amb un treball de neteja 
i consolidació dels murs, s’aprofiten les obertures de la cota no inundable 
per produir els nous accessos. L’intervenció de restauració pretèn senyalar 
i posar en valor aquestes antigues pedres. 

R1O

*segons dades obtingudes per l’’ACA

R5O

R100

Secció 1LA FASSINA: Nou punt d’informació turística.
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+149

El reomplert de la runa amb el  sistema de terres aprofitades obtingudes 
d’altres parts del projecte, serveix per a protegir els murs de la Fassina de 
l’empenta de l’aigua. Aquest gest la converteix  en una pedra enmig del 
curs del riu. El sistema evita que a la vegada aquestes terres de reomplert 
generin empentes als murs, estant contingudes per l’armat amb malles 
getèxtils per capes de 50cm. Sobre aquestes terres armades, un estrat de 
terra vegetal permetrà la plantació de vegetació per aconseguir aquest jardí 
controlat dins la runa.

A la cota +149 s’hi ubicarà l’oficina del nou punt d’informació turística. una 
petita caixa de fusta autoportant dins els  murs històrics de la Fassina. 
Aquesta nova construcció es relaciona amb els murs existens a través de 
les obertures. 

D1

D2

D6

Secció 2LA FASSINA: Nou punt d’informació turística.
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Secció 3LA FASSINA: Nou punt d’informació turística.
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El programa de la Fassina es desenvolupa a la cota no inundable +149. 
En aquesta cota la  runa està formada per una concatenació de recintes 
cadascún amb un caracter molt diferent.

Alguns d’aquets espais contenen elements patrimonials de gran valor 
que expliquen la història de la Fassina, com es el cas de les dues tines 
construides l’any 1770 com a ampliació de la destil·leria.  Aquestes tines 
es poden contemplar per les obertures que donen al camí que resegueix la 
part exterior de la masoveria.

En aquesta cota s’hi ubicarà l’oficina del nou punt d’informació turístic. . 
Una petita caixa de fusta autoportant dins els  murs històrics de la Fassina. 

En aquest punt, es preveu la substitució de la coberta a dos aigües existent 
per una de nova. Aquesta nova coberta acollirà l’espai de l’oficina i les 
tines per protegir-los de les invclemències del temps. Seguint l’estructura 
de biquetes de fusta, es consolidarà el cap dels murs amb una biga de 
cornoació perimetral de formigó insitu. La nova coberta serà de xapes de 
zinc.amb junta alçada sobre una subestructura de taulells de OSB. 

L’altre espai d’aquesta cota no inundable, és el recinte ajardinat que al 
contrari que els altres dos, es deixarà sense cobrir. 

+149

D4
D5

Secció 4LA FASSINA: Nou punt d’informació turística.
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C01

C08

C02C03

C09

E02

E03

ESTRUCTURA

E01 Formigó de neteja.
E02 Llosa superficial de fonamentació de formigó in situ e=20cm.
E03 Mur de paderat amb morter de calç existent.
E04 Biga de coronació de formigó in situ per millorar estabilitat del 

mur existent.
E05 Bigueta massisa de fusta de pi de 12x18cm.
E06 Tapiat de forat de mur existent amb maó ceràmic de 10x20x5cm.

COBERTA 

C01 Xapes de zinc de 1mm de 500mm d’ample amb juntes alçades 
fixades cada 1m a taulell de OSB .

C02 Subestructutra de taulells de OSB de 1000x2000x25mm.
C03 Bigueta massisa de fusta de pi de 12x18cm.
C04 Làmina tallavents TYVEK.
C05 Aïllant tèrmic de llana de roca de 100mm.
C06 Barrera de vapor.
C07 Taulell KLH 60mm de 3,30x1m.
C08 Coronació de mur amb xapa de zinc.
C09 Trencaigües de Xapa de zinc.

FAÇANA

F01 Mur de paderat amb morter de calç existent.
F02 Làmina tallavents TYVEK.
F03 Subestructutra de taulells de OSB de 1000x3200x25mm.
F04 Estructura de montants i travessanys del full interior de la façana 

de 50x100mm.
F05 Aïllant tèrmic de llana de roca de 100mm.
F06 Barrera de vapor.
F07 Placa KNAUF de cartró guix de 16 mm. 
F08 Premarc de taulells de fusta gluelam de 5mm de gruix.
F09 Marc de carpinteria de fusta de finestra basculant.

INTERIOR

IT01 Contratxapat de fusta pi de 21 mm. 
IT02 Plafons de contratxapat de fusta de pi perforat de 750x600x21mm.

PAVIMENTS

P01 Parquet de posts encadellats PARKLEX maple 24 
mm. 

P02 Rastrells de fusta de pí de 50x30x3000mm.
P03 Barrera de vapor.
P04 Aïllant projectat.
P05 Morter d’anivellament.
P06 Làmina impermeable.
P07 Terreny natural.
P08 Camí de terra compactada.
P09 Sistema de terra armada.Terres aprofitades de 

enderrocs i moviments de terres, armades amb 
làmia geotextil.

P10 Terra vegetal e=10-15cm.
P11 Malla de coco biodegradable per estabilitzar talús.
P12 Plantació de vegetació de jardí sec mediterrani que 

estabilitzarà el talús amb les arrels un cop la malla 
de coco s’hagi degradat. 

INSTAL·LACIONS

IS01 Radiador elèctric THERMOR F17.
IS02 Cablejat instal·lació elèctrica.
IS03 Tuberia de suministrament d’aigua potable.
IS04 Tub de sanejament d’aigua provinent del banys.
IS05 Punt de llum empotrat model IGUZZINI Blade R 

d=80mm .

DRENATGE

D01 Tub de PVC perforat.
D02 Sistema de drenatge amb graves de diferents 

diàmetre.
D03 Baixant d’alumini d=10cm.
D04 Canaló semicircular recollida aigua coberta d=10cm, 

anclat a subestructura de OSB.
D05 Canaló semicircular recollida aigua ciberta d=25cm, 

anclat a subestructura de OSB.

D6

DetallsLA FASSINA: Nou punt d’informació turística.



registre escomesa

Instal·lació Fibra Òptica
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Esquema d’instal·lacionsLA FASSINA: Nou punt d’informació turística.



Suministrament d’aigua
Sanejament

Xarxa telecomunicacions
Xarxa elèctrica

Instal·lacionsLA FASSINA: Nou punt d’informació turística.
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Plantació amb espècies de jardí mediterrani sec de baix manteniment
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Hortus conclususLA FASSINA: Nou punt d’informació turística.



FotomontatgeLA FASSINA: Nou punt d’informació turística.



L’estació de FGC de Castellbell i el Vilar es troba inmersa en el paisatge. 
Situada a la llera esquerra del riu Llobregat, en el  moment de la construcció 
de la línia ferroviaria una esplanada es va guanyar a la muntanya. Aquesta 
esplanada té una ubicació privilegiada amb vistes a Montserrat. 

AxonometriaESTRUCTURA II: Estació de FGC.
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En l’actualitat, l’estació consta només d’una petita marquesina i una petita edificació 
que acull els recinte de l’instal·lació elèctrica. L’esplanada no està aprofitada, sent 
un espai residual. Amb una ubicació de dificil accés, els cotxes a més no hi arriben 
ni tenen cap espai per estacionar. Més que una estació, es tractua d’un baixador que 
no té ni màquina per comprar bitllets. 

Tots aquests factors fan que el número d’usuaris d’aquest baixador sigui molt inferior 
al de les estacions contigües. Els habitants de Castellbell i el Vilar es veuen obligats 
a desplaçar-se fins aquestes estacions més equipades.

Estat actualESTRUCTURA II: Estació de FGC.



Estacions de FGC en entorns rurals

Abrera

Capellades

Colònia Güell

El Palau

La Beguda

La Pobla de Claramunt

Monistrol de Montserrat

Piera

Far-Far West

Entenent la naturalesa intrínseca de baixador inmers 
en el paisatge d’aquesta estació, el projecte no preten 
convertir-la en una gran edificació sinó equipar-la lo 
just i necessari per mantindre el seu caràcter tipològic.

Recerca tipològicaESTRUCTURA II: Estació de FGC.



El projecte vol recuperar l’explanada guanyada  al terreny aprofitant la seva superfície per 
permetre l’arribada dels vehicles. Per això es canviarà l’ubicació del programa a l’altre   costat 
de les vies. Es projectaràn l’arribada dels deiferents fluxes que conflueixen en aquest node 
intermodal.

Els cotxes, hi arribaran per el nou traçat que creua el pont  fins arribar a l’estació. Mentre els 
vianants, procedents del poble, creuaran pel Pont Vell seguint els nous camins. Aquells visitants 
que arribin amb tren podran iniciar des d’aquest punt les seves rutes passant per la Fassina.  

0 2,5 5 15m

Planta cobertaESTRUCTURA II: Estació de FGC.



L’estació pren forma de gran coberta que amb una estructura porticada dona aixopluc 
als diferens processos que  s’hi esdevenen. Sota aquesta coberta, una suau topografia 
genera la plataforma elevada 1 metre per donar accessibilitat als trens. 

Aquesta topografia construida amb terres aprofitades d’altres parts del projecte, està 
projectada a partir d’una geometria que permet crear rampes accessibles, un esglaonat i 
uns talusos vegetals. Els talusos actuen com a marges dialogadors entre artifici i natura, 
millorant la insersió de l’estructura en el paisatge. 

A la pataforma, s’hi col·loca un petit volum que acull els servei´s mínims per al 
funcionament de l’estació (banys públics, cafeteria, dues màquines de bitllets).

La coberta s’extèn més enllà de la topografia per proporcionar una zona d’aparcament 
de vehicles (cotxes, motos i bicicletes). 0 2,5 5 15m

PlantaESTRUCTURA II: Estació de FGC.
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Exercici topogràficESTRUCTURA II: Estació de FGC.
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Aquesta coberta  és una rèplica de l’estrudtura de formigó prefabricada  del pont que 
permet reconeixer les dues estructures com a parts d’un projecte únic. Dues estrudtures 
monolítiques que buscant el diàleg artifici-natura s’imposen en el paisatge, prenent com 
a referèncie les estructures monolítiques presents al lloc.

La gran superfície de coberta s’aprofita per a la instal·lacio de plaques fotovoltaiques i 
captadors solars per al sistema d’aigua calenta sanitària, seguint amb els objectius de 
futur renovable de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

Secció 1ESTRUCTURA II: Estació de FGC.
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Secció 2ESTRUCTURA II: Estació de FGC.
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Secció 3ESTRUCTURA II: Estació de FGC.



Fotomontatge alçatESTRUCTURA II: Estació de FGC.
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L’estructura, igual que al pont, esta fromada per pilars i bigues prefabricades de formigó i un forjat de plaques alveoloars amb capa de compresió in situ. La diferència de programa comporta a una serie de petits ajustos 
en els elements compositius. Els pretils en fomra de T son substituits per una peça prefabricada de coronació de menor dimensió. El paviment de sauló es susbstitueix per un sistema de coberta freda de graves sobre 
la qual s’instal·len les plaques i captadors solars. 

L’evacuacoió d’aigües de la coberta es produeix mitjançant un sistema d’escupidors ubicats a les juntes entre els perfils de coronació coincidint amb els pilars. Aquets escupidors juntament amb unes cadenes de drenatge 
condueixen l’aigua fins a uns pous de graves embeguts al paviment de la plataforma, filtrant l’aigua en el terreny.

La plataforma, construida formada per un talús de terres reciclades, té un paviment de sauló sòlid escombrat antilliscant complint amb la normativa d’accessibilitat. La superfície paivimentada té un desnivell de l’1% cap 
a les vies del tren que actuen com a drenatge.  Aquesta topografia, queda delimitada per un muret de contenció de formigó insitu en el costat de l’andana i un esglaonat generat per petits perfils prefabricats de formigó. 
Aquest esglaonat permet l’accés d’aquells passatgers que siguin acompanyat s amb cotxe. La calçada rodada, també de sauló solid però llis, drena cap els costats amb unes rases omplertes amb graves. 

D1

D4 D5

Zoom secció transversalESTRUCTURA II: Estació de FGC.
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Sota la coberta, diferentes situacions poden succeir. 

Qui arriba a l’estació amb vehicle privat, pot estacionar-lo en la zona 
reservada per als vehicles. 

Sobre la plataforma  s’hi consrueix un metàl·lic on un petita cafeteria 
proveeix d’un servei mínim per a fer més agradable l’espera. 

Unes taules i cadires repartides per la plataforma fan de l’espai sota 
cobert un lloc de relació amb unes vistes privilegiades de Montserrat.

Els talusos, plantats amb vegetació de jardí mediterrani sec de baix 
manteniment fan més agradable l’espera afavorint l’interacció amb 
l’entorn natural.
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ESTRUCTURA

E01 Pilar prefabricat de formigó de secció 50x80cm.
E02 Jàssera prefabricada en “T” de formigó de 50cm de base i 90cm de cantell.
E03 Recolzament amb peça rectangular de neoprè.
E04 Plaques alveolars 1,2x7,5x0,3m.
E05 Capa de compressio abocada en obra.
E06 Anclatge amb sistema de baines.
E07 Jàssera prefabricada en “L” de formigó de 50cm de base i 90cm de cantell.
E08 Ancoratge HALFEN de sostentació amb perfil d’acer mitjançant clipatge de fixació.
E09 Ancoratge HALFEN de retenció amb perfil d’acer mitjançant clipatge de fixació.
E10 Sabata de formigó in situ de pilar prefabricat.
E11 Formigó de neteja e=5cm.
E12 Estructura quiosk sistema steelframe amb perfils d’acer galbanitzat. 
E13 Llosa superficial de fonamentació de formigó in situ.

ELEMENTS 

EL01 Coronació amb peça prefabricada de formigó.
EL02 Peça prefabricada de formigó per contenir terres i plà vertical escales d’accés a plataforma.
EL03 Barana d’alumini perfil tubular D=3cm.

COBERTA

C01 Formigó de pendents.
C02 Morter regulador.
C03 Làmina impermeable.
C04 Làmina geotèxtil separadora de polipropilè.
C05 Capa de graves.
C06 Acabat de xapa d’acer galbanitzat intermitent per protegir làmina impermeable.
C07 Xapes d’acer galbanitzat de protecció del mur de coronament de l’edifici.
C08 C01 Xapes de zinc de 1mm de 500mm d’ample amb juntes alçades fixades cada 1m a taulell de OSB .
C09 Làmina tallavents TYVEK.
C10 Subestructutra de taulells de OSB de 1000x2000x25mm.

FAÇANA

F01 Façana ventilada amb panells d’acer galvanitzat sistema metal wall cladding WS4 de Durlum.
F02 Subestructura per fixacio de panells de revestiment.
F03 Làmina tallavents TYVEK.
F04 Placa KNAUF de cartró guix de 16 mm.
F05 Premarc d’acer galvnitzat per obertura.
F06 Tancament d’acer galvanitzat, batent amb sistema de braços mecànics.
F07 Perfir “L” d’acer galvanitzat rematada superior de façana i coberta.

F08 Perfil d’acer galvanitzat per cantonada.

PAVIMENTS

P01 Terreny natural.
P02 Terreny natural compactat.
P03 Topografia nova generada amb terres mogudes en la creació del traçat.
P04 Capa superficial de terra compactada.
P05 Paviment de sauló sòlid amb escombrat antilliscant e=7cm.
P06 Calçada de sauló sòlid e=12cm.
P07 Paviment de formigó llis in situ e=5cm.
P08 Feltre desvinculant per evitar moviments diferencials.
P09 Làmina impermeable.
P10 Peça prefabricada de formigó de 30x15x 8cm.

DRENATGE

D01 Peça de contenció de graves de PVC. 
D02 Canaló d’alumini d=10cm.
D03 Peça d’adapatació de  canaló per cadena de pluja.
D04 Cadena d’alumini per conduir l’aigua.
D05 Peça de formigó fixació per gravetat cadena de pluja.
D06 Pou de drenatge amb graves de diferents granulometries.
D07 Impermeabilització fonametnació amb làmina impermeable i làmina geotèxtil separadora de propilè.
D08 Rasa de drenatge de calçada de 30x30cm reomplerta amb graves de glanulometria 18-30mm.

INTERIOR

I01 Fals sostre metal·lic Obert sistema Quadra de Durlum. 
I02 Panell d’acer galvanitzat per revestiment interior de façana.
I03 Taulell d’acer galvanitzat e=18mm suportat per esquadra metàl·lica fixada a steelframe. 
I04 Taulell d’acer galvanitzat e=18mm practicable amb sistema de frontisses.

INSTAL·LACIONS
IS01 Captadors solars per ACS.
IS02 Plaques fotovoltaiques.
IS03 SIstemad’il·luminacio integrada en obertura fals sostre Punteo N de Durlum.
IS04 Cablejat instal·lació elèctrica.
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