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PANTALLA

Un dels elements molt importants del projecte són els murs, de la mateixa manera que ho són en tota la muntanya.
En l’àmbit trobem dos grans murs de secció variable que arriben fins a 10m d’alçada en determinats punts. El mur del
carrer Sant Fructuós, un mur que desdobla el carrer, pren una importància absoluta en el projecte ja que canviem el seu
caràcter de barrera per fer-lo permeable i aconseguir les relacions i connexions de ciutat que volem.
Aquesta connexió l’aconseguim perforant el mur, introduint-li escales, escales mecàniques i ascensors, en definitiva habitant-lo. A més a més, canviem radicalment l’aspecte visual, amb la introducció d’unes jardineres que trepen i
descendeixen pel mur gràcies a l’incorporació d’uns anclatges amb cablejat que permeten el creixement de la nova
vegetació. Alhora modifiquem la secció, oferint voreres més amples, zones de descans, sense perdre excessives places
d’aparcament.
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La perforació del mur per permetre aquesta connexió, és una intervenció de gran complexitat tècnica, opto per un sistema constructiu d’excavació mitjançant pantalles, que desenvolupo a continuació. Durant les obres s’hauria de tallar el
carrer, el traçat i sentir de la xarxa de carrers adjacent permet la circulació dels vehicles sense problemes durant aquest
periode.

PROCÉS CONSTRUCTIU PERFORACIÓ
PANTALLA
1. Construcció del mur guia per tal de controlar la direcció de la pantalla
2. Excavació de la rasa. Escollim una màquina de cullera Bivalva (TG40)que ens permet fer una amplada de rasa de
600-1200mm; una profunditat de 60m; i una amplada de sabata de 3000-4300mm
3. Col·locació de les juntes o encofrats laterals
4. Col·locació de l’armadura de la pantalla
5. Formigonat de la pantalla
6. Extracció de la junta o enconfrat lateral
7. Una vegada realitzats totes les pantalles es construeix la biga de coronació per tal d’unir-les totes, aconseguint que
treballin conjuntament
EXCAVACIÓ
8. Comencen els treballs d’excavació, d’extracció de les terres, es realitza per fases, 3 fases de 3-3-4m de profunditat
fins aconseguir el forat desitjat.
9. A mesura que es fan les fases d’excavació es van rigiditzant les pantalles:
9a Rigidització mitjançant tirants, la utilitzem on després no hi construim
9b Rigidització mitjançant puntal, la utilizem en aquells llocs on després hi construim
10. Acabades les tres fases d’excavació veiem que els rigidizadors d’ambdues tècniques hi són a cada fase.

EXCAVACIÓ

CONSTRUCCIÓ
11. Només en el cas on hi hem utilitzat els puntals, hi construim, ja que volem aconseguir el pas per sota i per sobre.
Els propis forjats que hi posarem ens serviran de riostra de les pantalles.
12. Llosa de formigó insitu a la part inferior del forat
13. Construcció de la llosa de formigó superior, aprofitant l’estructura de puntual que ja està col·locada, recolzarem la
llosa en ella. Finalment, treballarem per l’acabat final per tal de permetre aquesta connexió, que salva un desnivell de
10m
CONSTRUCCIÓ

Seccio A-A’

Secció C-C’

Secció B-B’

Riostra amb tensor
Riostra amb puntal
Pantalla
60x300 cm
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Secció D-D’
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