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1. Mur de càrrega existent, no és necessari recalçar ja que la resistència de la fàbrica és major a les càrregues més l’empenta del 
terreny. *Veure làmina càlcul d’estructures.

2. S’arriostren les sabates (1m de profunditat) + pou de fonamentació mitjançant bigues de riostra ja que el terreny està compost per 
argiles expansives

3. S’evita el recolçament directe de la solera del garatge en el terreny expansiu mitjançat forjat sanitari “iglú”. No cal col·locar-los a  
l’edifici soterrat ja que el seu pes és més elevat i no afecten les argiles.

4. S’estintola el forjat per a la creació del buit de l’escala i el montacàrregues.

5. Es reforça la estructura sota la fonamentació preexistent mitjancant micropilotatge per crear un nou soterrani i el buit de l’escala, 
aquest es consolida mitjançant un mallat i formigó projectat. *Veure làmina estintolament.

6. Es crea un mur de carrega en forma de U con a caixa d’escala i en aquest es recolça el forjat reticular del nou edifici. *Veure làmina 
estintolament.

7. El nou edifici està compost per un mur pantalla perimetral.

8. Es crea un segon soterrani al nou edifici per allotjar les instal·lacions i maquinària de les piscines (llosa).

9. Es col·loquen cèrcols perímetrals per crear els buits de l’escala i els patis al forjat reticular

1. Forjat preexistent (intervenció 60’s) constituït de biguetes metàliques i cassetons de formigó.

2. Es refà la coberta a dues aigües mitjantçant encavallades de fusta làminada C30 l=10m (20x30cm). Es col·loquen corretjes encas-
tades a les encavallades (20x30cm)

3. Es refà la coberta del claustre mitjançant bigues de fusta làminada. L’enllaç de l’estructura s’executa a través d’un cèrcol metàl·lic.

4. Forjat de nova construcció el qual refà el buit de l’àntic ascensor mitjantçant llosa de formigó

5. A causa de la debilitació dels murs de càrrega es procedeix al augment de la resistència mecànica a través el mètode FRG (fiber 
reinforced grout)

1. Forjat preexistent (intervenció 60’s) constituït de biguetes metàliques i cassetons de formigó.

2. S’estintola el forjat per a la creació del buit de l’escala i el montacàrregues.

3. El garatge està format per una estructura metàl·lica amb forjat de xapa col·laborant

4. A l’edifici del garatge es col·loquen uns tensors en diagonal deformada, els quals permeten l’estabilització del monestir (fan la fun-
ció dels contraforts a la banda oposada)

5. El nou edifici està compost per un mur pantalla perimetral.

6. Pel nou edifici s’opta per una estructura bidireccional amb forjat reticular de cassetons no recuperables i pilar de formigó tractat 
per a clorurs.

7. S’estintola la fonamentació preexistent mitjancant dues bigues longitudinal per crear la connexió entre el soterrani sota l’edifici pre-
existent i el nou edifici soterrat.

8. Es col·loquen cèrcols perímetrals per crear els buits de l’escala i els patis al forjat reticular.

1. Es refà la coberta a dos aigues mitjantant encavallades de fusta làminada C30 l=10m (20x30cm). Es col·loquen corretjes encastades 
a les encavallades (20x30cm)
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