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LLÒGICA ESTRUCTURAL

La estructura reforça la idea de projecte. La seva linealitat potencia la 
longitudinalitat de l’espai públic, la seva integritat en l’ambit d’actuació i 
les línies estructurals projecten la atenció a l’edifici públic veí que entra en 
diàleg amb el projecte, la casa de les aigües.

L’estructura principal de la planta baixa, planta que entra en consonància 
amb l’espai públic, té una raó linial que projecte l’atenció dels vianants 
cap a la casa de les aigües, que entra en diàleg amb la sala polivalent  
del projecte, element icònic de l’edifici que resta elevat encarant el sím-
bol del patrimoni del barri.

L’estructura principal són els murs perimetrals longitudinals, que és on ca-
rreguen els forjats unidireccionals amb nervis in situ. La resta de murs peri-
metrals i els envans interiors d’obra fan de riostra de l’edifici és on recolzen 
les lloses massisses on les hi ha.

La mateix estructura és la que també entra en consonància amb la natu-
ralesa existent.
Els dos pins existents  entren en diàleg amb la zona de tallers i generen un 
retranqueix del mur de façana que a la vegada aquest genera obertures 
que posen en relació aquest espai amb l’exterior semiprivat del de l’edifici.
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DEFINICIÓ DE L’ESTRUCTURA

EL FORJAT

L’estructura horitzontal de l’edifici consta de tos tipus diferents de forjat.

El forjat unidireccional amb nervis in situ i cassetons de formigó, que carrega als 
murs de càrrega perimetrals i es troba a les ales de la planta baixa, als espais 
en els que es preveu un fals sostre, i a la planta primera a la coberta de la sala 
polivalent.
En aquest últim cas aquest tipus de forjat es construeix salvant l’espai de viga a 
viga.
Aquest forjat té un cantell de 30 cm, 25 cm del cantell dels cassetons de formi-
gó i 5 cm de la capa de compressió.

El forjat de llosa massissa té un cantell de 20 cm.
Aquesta sol·lució de forjat s’utilitza en aquells espais de l’edifici que una de les 
premises és deixar el sostre vist de llosa contínua de formigó.
S’han realitzat els càlculs pertinents per confirmar que el cantell de la llosa és 
l’òptim.

ELS MURS

Els murs perimetrals de l’edifici, els murs estructurals, són de formigó armat, re-
forçats amb una segona pell de fàbrica ceràmica per l’interior.

El mur que recull la sala polivalent, però, té un gruix de 30 cm, ja que la seva 
altura és superior i el seu arriostrament més dèbil.

JUNTES DE DILATACIÓ

No hi ha juntes de dilatació en tot l’edifici, ja que, en no desenvolupar-se de 
manera simètrica devaluaria molt el projecte i l’edifici perdria la seva continui-
tat del formigó.
Per poder assolir aquesta premisa es planteja assumir les dilatacions tèrmiques a 
partir d’un càlcul conceptual de les armadures, és a dir, l’edifici s’armarà de tal 
manera que no pugui dilatar.

Allargada màxima de l’edifici: 58,35 m

Es calcula aquesta hipòtesi plantejant l’edifici com un prisma uniforme. En pri-
mer lloc calcularem quant es mourà per dilatacions per posteriorment calcular 
la força tèrmica que hem d’aplicar per fer-li front.

∆L = L · ∆T · å
∆L = 58,35 · 30 ºC · 12 · 10 · (-6) = 1,9 cm

La seva oscil·lació per dilatacions és de 1,9 cm.

Per tant calculem l’esforç que, sense variar la temperatura produirà a tracció o 
compressió l’acer.

Mòdul d’elasticitat de l’acer = 2 100 000
Deformació = 1,9 cm
2 100 000 / 1,9 = 1 105 000 Kg ; aquesta és la força que resistiria l’acer

Sabem que cada barra resisteix 2 700 kg
1 105 000 / 2700 = 526 cm2 extres de secció d’acer

Si fem la hipòtesis amb barres de secció ø12mm
S = 3,14 · 0,62 = 1,13 cm2

526 /1,13 = 465,48 barres

Considerant, com a hipòtesi, que l’edifici és un prisma, per evitar la col·locació 
de juntes de dilatació haurem de col·locar 466 barres ø12mm a més a més de 
l’armadura necessària per l’estructura.

Aquesta sol·lució es planteja en tot moment com una hipòtesi, si s’hagués de 
construïr s’encarregaria el càlcul a una empresa especialitzada on calcularien 
de manera més exacte per cada franja de l’edifici quin hauria de ser el reforç.


