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Diagonal 00
Torre Telefònica Diagonal Zero Zero,
una immensa pantalla de vidre blanc
Josep Olivé
informatiu@apabcn.cat
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E

ncara que oficialment no es considera aquesta
torre un gratacels, és evidentment que les seves
proporcions són les d’un edifici alt, amb tot el que
això implica a nivell estructural, constructiu, estètic,
funcional i de presència en la ciutat. La forma romboide
de la planta i la forma d’emplaçar-se en el lloc --a l’inici
de l’avinguda Diagonal-- fan que des de molts punts de
vista sembli encara més esvelt del que és. Només des de
la perpendicular al costat més llarg i des de lluny, pot
apreciar-se el prisma en tota la seva dimensió, moment
en el qual deixa de semblar una torre per convertir-se en
una immensa pantalla de vidre blanc. Però en apartar-se
d’aquest punt de seguida tornen a visualitzar-se unes
proporcions molt verticals atesa l’habilitat dels projectistes en crear una geometria d’arestes punxegudes que
n’oculten el volum.
L’esquema estructural respon a un dels tipus més emprats
en edificis en alçada: nucli rígid de formigó i estructura
en façana portant i col·laborant en l’estabilitat a esforços
horitzontals. Les particularitats respecte a la tipologia

FITXA TÈCNICA
Nom de l’obra:
Torre Telefònica Diagonal Zerozero
Emplaçament:
Plaça Ernest Lluch, 5, Barcelona
Promotor:
Consorci de La Zona Franca
de Barcelona
Autors del projecte:
Emba, Enric Massip, arquitecte
Directors d’execució d l’obra:
Xavier Aumedes i Cesc de Haro,
arquitectes tècnics
Coordinadora de
seguretat i salut:
Marta Serra
Constructors:
Dragados, Terratest,
G&O, Fcc, Sogesa, Thyssen
Caps d’obra:
Josep M. Llorens,
Felipe de Rus,
Marc Delgado, Paco Durá Sebastià
Vidal, David Ramos
Dates: 2007-2010
La direcció d’execució de la Torre
Diagonal Zero Zero va guanyar el
Premi Catalunya Construcció 2012 que
organitza el CAATEB.

són tres: La primera és que no hi ha pilars intermedis entre
la l’envolupant i el nucli, restant totes les plantes lliures
d’elements estructurals i, per tant, absolutament diàfanes.
L’absència de pilars intermedis és un gran avantatge a
nivell funcional, que no obstant, ha significat certes dificultats estructurals, com després veurem. També comentarem la segona característica, no ja estructural sinó general
de l’edifici: els buits que el prisma amaga a dintre. Aquests
buits, quant a l’estabilitat també presentaren importants
dificultats, sobretot a l’hora de fer treballar els forjats com
a elements d’absorció dels esforços horitzontals.
Finalment, la tercera característica especial és que els elements rigiditzadors dels plans verticals no tenen una geometria regular sinó unes formes abstractes i arbitràries,
amb uns traçats inclinats, per davant del pla dels pilars
verticals. En no tenir el seu traçat una correlació directa
amb els esforços a suportar, el seu treball és menys eficient
que el d’una triangulació usual, sobretot per la seva irregularitat en el contacte amb l’estructura vertical. A nivell
formal no s’entén massa el coronament superior d’aquesta
estructura en diagonal, que sembla com si volgués prolongar-se encara més amunt, com si estigués inacabada.
S’ha de dir però, que aquesta geometria que els autors han
anomenat bambú, és la que dóna la personalitat exterior
a l’edifici, fins al punt que s’ha pres com a motiu per a la
identificació corporativa i s’ha usat en alguns motius de la
decoració interior.
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Des de la perpendicular
al costat més llarg
deixa de semblar una
torre per convertir-se en
una immensa pantalla
de vidre blanc

E
 l vidre de façana i els recursos compositius
L’altre protagonista, encara que més subtil, de l’aspecte exterior
i de la personalitat de l’edifici és el vidre de les façanes. He dit que
és subtil perquè quan l’observes veus un efecte especial que et
crida l’atenció, però en un primer moment no saps què és. Seguidament te n’adones de què és un edifici molt blanc, d’un blanc
molt pur, més blanc del normal. El primer que es pensa és que és a
causa dels serigrafiats, que en són de blancs, però no és suficient
si es compara amb altres façanes serigrafiades. Quan t’ho expliquen, ho entens: els vidres són un dels materials més especials de
l’edifici. Són blancs o, més ben dit, completament transparents,
sense el to verdós o grisós que tenen la majoria de vidres. Aquest
fet, juntament amb els serigrafiats, que els fan vibrar visualment,
és el que dóna la blancor tan especial a la façana. Però aquesta no
és l’única característica extraordinària del vidre sinó que, malgrat
la seva transparència, té un factor solar del 39%, quan un vidre
normal el té del 87% i, per altra banda, la transmitància tèrmica
del conjunt del mur cortina és de 1,4 W /m2 º K, molt inferior a
la dels vidres amb cambra usuals. És un vidre que s’anomena
de baixa emissivitat selectiva desenvolupat per l’empresa Ariño.

E
 ls accessos de l’edifici
L’estructura irregular, el bambú, és l’única concessió formal que
s’ha permès en l’exterior de l’edifici, la resta és molt cartesiana i
minimal. Fins i tot en els accessos, s’ha optat per la solució de no ferlos evidents sinó continuar amb la mateixa geometria del prisma.
Hi ha tres recursos compositius que són els més emprats per resoldre correctament l’entrada a una torre prismàtica sense posar en
contradicció l’enorme proporció vertical de l’edifici amb l’escala
humana de la funció d’accedir-hi. La primera, usada en el llenguatge acadèmic, és la de dividir el volum en les tres parts de l’ordre
clàssic: base, tronc i acabat, i composar l’entrada dins de la part
inferior de la base o sòcol, gràcies a un subordre intern en el que
l’escala es redueix enormement. Aquest recurs és el que fan servir
tots els gratacels fins als anys 20, --com, per exemple, un dels més
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famosos, el Flatiron (Fuller building, de D.H.Burnham
& Co. 1902) de Nova York- si bé es segueix utilitzant en
l’actualitat. Sense anar més lluny, en l’edifici que té
enfront el Zero-Zero, l’hotel Princess, es fa servir aquest
mateix recurs.
Els altres dos sistemes compositius venen amb
l’Arquitectura Moderna. Un és el de dissimular l’entrada,
amb el resultat d’un prisma pur que es desenvolupa en
tota l’alçada, sense expressions funcionals. Exemple molt
clar d’aquesta opció, encara que no es va construir, és el
conegut projecte de gratacels de la Friederichstrasse, a
Berlin (L. Mies van der Rohe, 1912). Finalment, el tercer
tipus es basa en separar el prisma del terra per un porxo
en el qual s’inserirà la pròpia entrada, en una composició

independent de la del volum general. El mateix Mies van der Rohe en té un
exemple molt clar en el Seagram Building (amb Philiph Jonhson, 1954-58)
també a Nova York on, curiosament, reprèn molt subtilment l’esquema clàssic, ja que les darreres plantes de l’edifici tenen un tractament diferenciat de
les obertures que l’assimilen a un remat de l’edifici.
El de Telefònica s’assembla més a la segona tipologia, en la qual el prisma és
un de sol des de l’arrencada fins a l’acabat, i per tant les entrades no tenen
cap importància, són la mínima expressió, inevitable, a l’escala de l’home. En
aquest cas l’inesperat, els grans espais, te’ls trobes per sorpresa quan passes
a l’interior. Com ja he dit al principi, el prisma pur exterior no es correspon
a l’interior, amb sostres complets i regulars per a cada pis, sinó que s’han
“buidat” diversos espais en moltes de les plantes segons l’ús, la situació, o
la voluntat d’emfatitzar llocs per part de l’arquitecte. Els destins finals són
variats: atris d’entrada, auditoris, terrasses exteriors o dobles espais representatius, com el de la sala de juntes. Aquests buits han portat, a nivell estructural, a la necessitat de realitzar lloses
posttesades en les zones de més llum
per mantenir uns gruixos raonables
Te n’adones que és un
de forjat i unes jàsseres planes en
tots els volts dels espais buits, a cada
edifici molt blanc, d’un
nivell de planta, per tal d’ absorbir
blanc molt pur, més
i repartir els esforços horitzontals.
blanc del normal
També s’han realitzat atesa la gran
llum que han de salvar en no voler
posar pilars intermedis en la planta.
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El prisma és un de sol
des de l’arrencada
fins a l’acabat; les
entrades són la mínima
expressió, inevitable, a
l’escala de l’home

F
 uncionalitat dels espais interiors
En els espais interiors ha primat la funcionalitat i una
despesa moderada en els materials, sense ostentacions.
El terra tècnic s’ha col·locat només on era necessari, les
portes i mampares són de qualitat però no luxoses. Una
gran cura s’ha posat en l’execució del tractament del
formigó vist del nucli central estructural i de comunicacions. També es nota un treball acurat en els revestiments dels vestíbuls dels ascensors. Els fals sostres
són molt absorbents acústics, el que és imprescindible
en els espais diàfans. Un nombre que sembla excessiu
de lluminàries s’ha instal·lat al sostre però s’ha resolt el
problema encenent només el 50% de les làmpades, que
són de baix consum.

En general, allà on ha estat possible, s’han seguit criteris de sostenibilitat, a vegades sorprenents, com
l’aprofitament de totes les aigües grises dels lavabos, a
vegades esperats, com una gestió intel·ligent dels ascensors o uns equips de climatització molt eficients, pel sistema d’inducció, molt còmode i silenciós i de baix consum
energètic si bé, com és d’esperar, d’un cost d’instal·lació
bastant més alt que l’usual.
El dia en què es va realitzar la visita feia molt mal temps:
temporal de llevant amb pluja i fort vent i, en canvi,
l’edifici transmetia una gran sensació de confort i de
seguretat --que és el millor elogi que es pot fer a un gratacel-- fins i tot en les darreres plantes, les més altes, en
les que no es patia gens de vertigen gràcies al tractament
serigrafiat dels vidres i als grans muntants verticals del
tancament i del bambú exterior.
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Una gestió d’obra acurada
per a un edifici complex
23 plantes sobre rasant i 2 de soterrani
Jordi Olivés
informatiu@apabcn.cat

É

s l’edifici alt que amb discreció assenyala el final de la
Diagonal, destinat a ús de seu corporativa, de geometria
romboide, amb estructura de nucli central de formigó i
tubulars d’acer a tot el perímetre que alhora suporten una façana
vidrada d’altes prestacions la qual pren un caràcter robust des
de dins estant.
Les característiques determinants de l’obra son les exigències d’un
edifici en altura i la casuística d’un emplaçament en un terreny
complex a prop del mar, amb la presència immediata del nivell
freàtic. Cal destacar el treball de l’equip de direcció d’execució i la
implicació en una obra que requereix un gran esforç.
S’han desenvolupat uns procediments, s’han establert unes fitxes
de control i inspecció de les diferents unitats d’obra, un protocol de reunions, actes de decisions, assignació de tasques, controls d’amidaments, i recopilació documental per registrar tota
l’evolució dels treballs.
El pressupost s’estructura segons els lots de contractació i les fases
d’execució de l’obra, i incorpora un darrer capítol que recopila diferents conceptes corresponents als treballs d’adequació i condicionament interior a les necessitats funcionals concretes de l’usuari i
la seva activitat (capítol 8). El tancament final d’obra ha resultat a
l’entorn d’un 5% inferior a la previsió de projecte reproduïda en els
imports de la taula resum.

R
 epartiment del pressupost
en 5 grans apartats
La descomposició del pressupost posa de manifest algunes dades
representatives del tipus d’obra que es reparteix a grans trets en
5 apartats:
20% del cost total correspón als treballs infraestructura sota
rasant, es a dir moviments de terres, esgotament del terreny,
fonaments, contencions i estructures soterranis (o 1/5 part,
que és la suma dels cap1+2+3);
17% representa l’estructura sobre rasant (equivalent 1/6
part, que es troba inclosa al cap4). Comprèn l’estructura
metàl·lica,el nucli central de formigó i les lloses posttesades
de forjat.
19% equival al cost de la façana, de tota l’envoltant de vidre
(gairebé 1/5 part, en el cap5);
16% signifiquen el sistema d’instal·lacions, i un 4% els ascensors (to plegat una altra 1/5 part, cap6 i cap7). L’edifici no
necessita produir calor i fred ja que es nodreix a partir de la
xarxa urbana de DHC Districlima
23% d’incidència global per al sistema d’acabats generals
(incloent coberta i entorn exterior) junt amb les divisòries
interiors(cap 4 i 8)
La repercussió de cost en relació a la superfície dóna un valor de
1.762€/m2 per a preu d’execució de contracte (és a dir PEM + DGO i
BI). Els conceptes de seguretat i salut i de control de qualitat es troben significats en cadascun dels capítol i el còmput sobre el global
de l’obra representa una repercussió prop de l’1% respectivament.
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PRESSUPOST
1- Esbrossada, tanca, primer buidat de terres i consolidació
Demolicions previes i esbroçada del terreny

93.844,69 €

Moviment de terres

207.578,66 €

Desconnexió d’escomeses

IMPORT

%

€/m2

425.764,80 €

0,71

12,53

%

€/m2

infrastructura sota rasant
11,982,728.53 €

20.02

352.70

10.957,22 €

Modificació xarxa de Clabsa

21.885,57 €

Tancaments perimetrals

56.666,61 €

Seguretat i Salut

34.832,05 €

2- Pantalles i buidat de terreny
Demolicions previes i esbroçada del terreny
Pantalles i elements de contenció

4.801.156,45 €

8,02

141,32

6.755.807,28 €

11,29

198,85

18.358.430,55 €

30,67

540,36

52.809,52 €
4.262.906,16 €

Moviment de terres

279.930,04 €

Instal·lacions enterrades

2.266,74 €

Bombeig del nivell freàtic

11.407,39 €

Construcció edicle provisional

39.665,72 €

Tancaments

7.630,96 €

Control de qualitat

63.711,03 €

Seguretat i Salut

80.828,89 €

3- Pous de bombeig, ancoratges temporals, excavació, pilots, llosa de
supressió i lloses de sostre sota rasant
Demolicions previes i esbroçada del terreny
Pantalles i elements de contenció

95.298,95 €
1.313.259,36 €

Moviment de terres

838.773,46 €

Instal·lacions enterrades

89.048,34 €

Fonaments torre

522.937,41 €

Fonaments aparcament i elements especials
Estructura torre

1.186.005,98 €
731.873,98 €

Estructura aparcament

1.151.098,01 €

Bombeig del nivell freàtic

183.177,72 €

Assaig bombeig freàtic

73.175,49 €

Coberta plana transitable

214.135,11 €

Tancaments

21.783,58 €

Control de qualitat

210.674,41 €

Seguretat i Salut

124.565,48 €

4- Estructura tub en tub, formigó armat, llosa posttesada, estructura
metàl·lica interior i exterior
(bambú), divisòries, acabats i urbanització
Estructura metàl·lica interior

3.044.574,28 €

Estructura metàl·lica exterior

3.079.188,93 €

Estructura de formigó

4.318.454,27 €

Cobertes

estructura sobre rasant
10,442,217.48 €

17.45

307.35

359.433,86 €

Divisòries interiors

984.052,53 €

Acabats interiors

sistema acabats i divisòries

5.370.691,07 €

Urbanització

393.027,57 €

Varis

376.898,88 €

Control de qualitat

267.463,54 €

Seguretat i Salut

164.645,63 €

5- Tancaments de façana

11.623.249,98 €

Mur cortina

19,42

13,477,129.11 €

22.52

396.68

11,623,249.98 €

19.42

342.11

342,11

11.534.645,56 €

Control de qualitat

17.720,36 €

Seguretat i Salut

70.884,06 €

6- Instal·lacions

façana

9.753.649,86 €

Instal·lacions de sanejament

118.902,53 €

Instal·lacions de fontaneria

179.496,42 €

Instal·lacions de climatització i ventilació

3.854.806,03 €

Instal·lació de control centralitzat

1.043.675,90 €

Instal·lacions d’electricitat

3.071.722,25 €

Instal·lacions contra incendis

1.077.134,84 €

Instal·lacions de telecomunicacions

16,30

287,09
Sistema instal·lacions + ascensors
12,328,488.81 €

20.60

362.87

270.856,58 €

Instal·lacions de recollida de residus

71.151,11 €

Control de qualitat

22.981,88 €

Seguretat i Salut

42.922,32 €

7- Aparells elevadors

2.574.838,95 €

Ascensors

4,30

PERFIL DE COST

75,79

2.564.331,00 €

Seguretat i Salut

10.507,95 €

8- Adequació i Condicionament interior necessitats funcionals
Acabats, paviments, mampares, equipament
Seguretat i Salut

5.560.916,03 €

9,29

163,68

59.853.813,90
€

100,00

1.761,72

5.521.059,02 €

100%
90%
80%

39.857,00 €

TOTAL

70%
60%
50%

Els imports es refereixen a PEC
Superficie construïda

resum
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Sota rasant m2

40%

8.621,43

infrastructura sota
rasant 20.02%
estructura sobre
rasant 17.45%
sistema acabats i
divisòries 22.52%

25.353,30

30%

façana 19.42%

Total m2

33.974,73

20%

Suma parcial dels subcapítols de seguretat i Salut

569.043,39 €

0,95%

Suma parcial dels subcapítols de control de qualitat

582.551,22 €

0,97%

Sistema instal·lacions
+ ascensors 20.60%

Sobre rasant m2

10%
0%
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Els reptes en l’execució de l’obra
A l’inici de la Diagonal, al costat de l’edifici del Fòrum,
un edifici emblemàtic per les seves línies i formes
Xavier Aumedes i Cesc d’Haro
Arquitectes tècnics

A

ixecar un edifici de l’entitat de la torre diagonal 00, a part
de la satisfacció de par ticipar en un projecte d’aquesta
entitat, no gaire habitual en la vida professional, representà tot un seguit de reptes a superar:
 difici d’alçada (110m), sistema tub-tub, fonamentació profunda,
E
ancoratges, pilots de clavament, i un nucli de formigó armat,
plantes massisses posttesades i diàfanes, façana i estructura
metàl·lica exterior “bambú”.
Superfície construïda 33.974,73m2, sota rasant de 8.621,43m2 i
sobre rasant de 25.353,33m2.
L’obra es durà a terme paquetitzant els treballs, desenvolupant
el projecte de l’edifici durant l’execució de les obres de fonamentació i coexistiran en el temps totes les fases d’obra del sobre
rasant.
Els terminis d’execució de l’estructura de l’edifici es realitzaran
amb entregues acotades.
Seguiment i control d’execució en, i entre, les fases d’obra.
Comunicació mitjançant informes de les diferents directrius i
estat de l’obra a tots els agents.
Interacció amb el coordinador de seguretat i les EC.
Seguiment i control econòmic de l’obra. Mòdul de licitació de
PEM 1.480 €/m2 i d’adjudicació de PEM 1.250€/m2. Contractació
sistema claus en mà.

C
 ontrol de l’execució i de qualitat
Des del nostre despatx, es van desenvolupar les fitxes de control
d’execució de cadascuna de les unitats d’obra, elaborant un seguiment real de les diferents
fases i relacionant el control d’execució amb el conUn dels condicionants
trol de qualitat dels materials, imbricant una única
més remarcables
realitat, l’obra executada.

de l’obra va ser
l’estabilitat econòmica

La direcció d’execució, es dugué a terme segons el procediment
establert en el nostre despatx, sistema de gestió de qualitat SGQ
Iso 9001.
La comunicació entre els agents d’obra, per l’agilitat i rapidesa
que s’exigí, recaigué a la DEO. La resolució d’aquestes exigències
s’assoliren amb els informes de seguiment d’obra (ISE) que, realitzant-se de forma diària van respondre a les necessitats següents:
 ssabentar a tots els agents de l’estat diari de l’obra.
A
Control de l’execució de partides d’obra. Control general
d’operaris.
Comunicació d’incidències detectades i mesures per resoldre-les.
Constatació de les accions preses, i confirmació de resolució
d’incidències.
Control de l’evolució d’obra i seguiment dels treballs. Resum de
control de qualitat dels materials.
Control documental de la totalitat de materials emprats a obra,
procediment de col·locació i compliment dels assajos definits en
projecte o acordats a obra entre la DF, la OCT i l’EC.
Partint del programa previst en projecte, vam consensuar amb les
diferents EC, la realització dels assajos que donaven compliment
a les exigències previstes i a la vegada s’adaptaven a l’obra real.
Seguiment continu dels resultats dels assajos, assabentant a tots
els agents de la situació d’obra i les mesures a adoptar, mitjançant
els ISE. Realització del registre de resultats de cadascuna de les
fases d’obra.
Un dels condicionants més remarcables de l’obra, va ser
l’estabilitat econòmica. Calgué mantenir les baixes d’obra previstes en l’adjudicació i, a la vegada, exigir el compliment estricte del
contracte signat entre les EC i la propietat, que donava validesa i
regulava la relació entre els diferents agents. La modalitat de claus
en mà, va facilitar la comprensió de les responsabilitats dels diferents agents, però tensava les relacions entre, havent de lluitar per
les millores o variants pròpies de qualsevol projecte.
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S
 ota rasant
Els treballs d’implantació (fase 0) van consistir en la neteja i esbrossada del terreny, execució de la tanca perimetral i un primer buidat
de terres fins a cota de treball, situades a +5,40m i +7,00m en el perímetre i +1,40m en el centre. Es continua (fase 1A) amb l’execució
de pantalles perimetrals i centrals, amb realització de la sortida
provisional de l’aparcament BSM i l’enderroc de la sortida existent
i amb un segon buidat del terreny, situant la totalitat d’aquest a
la cota +1,40m. Es finalitza (fase 1B) amb l’ancoratge de pantalles,
bombeig, tercer buidat de terreny fins a la cota -3,75m, clavament
de pilots, llosa de supressió, lloses de sostre i murs corresponents
al sota rasant, col·locació de les plaques d’arrancada i impermeabilització del conjunt i coberta aparcament.
En aquests treballs cal destacar l’elaboració de les pantalles in
situ, on en l’execució de l’armat d’aquestes s’hi preveia un caixó i
conducte de pvc on s’havia de situar l’ancoratge, pel que s’exigia
un posicionat acurat de les mateixes i més tenint en compte la
proximitat, en un dels laterals, del dipòsit de Clabsa sota el carrer
Taulats, que obligà a uns angles d’ancoratge de 62º-64º.
Les pantalles perimetrals varien en gruixos de 60 i 80cm i una profunditat aproximada de 25m des de la cota d’execució, i les situades
al nucli de l’edifici, amb una modificació aprovada per part de
l’EC, es va autoritzar fer-les de 120cm de gruix i amb la profunditat
prevista de 50m, fent un total d’11.500m3 de formigó de pantalla.
Durant la realització dels murets guia i inici de perforació de pantalles vam constatar que el terreny era força inestable i representava
un risc pels operaris, optant-se de forma conjunta amb la CSS, a la
realització d’uns daus de formigó d’1m3 per ancorar els arnesos de
seguretat dels operaris.

PLÀNOL CONTROL D’EXECUCIÓ DE PANTALLES

Pel control de qualitat de l’execució de les pantalles, a part del
control documental del formigó i acer, el control de formigó
fresc i els assajos de l’acer, seguint les indicacions del consultor
d’estructures (MC2) es van fer assajos inclinomètrics i d’integritat:
Assaig inclinomètric: incorporar 2 tubs de PVC D110m plens
d’aigua PN=10bar, lligats a l’armat de pantalla, sobrepassant la
biga de coronació, per fer un seguiment del correcte comportament dels ancoratges i de les pròpies pantalles a les empentes
exteriors. En un d’aquests tubs s’introdueix un nou conducte
amb unes guies longitudinals per on es desplaçarà la sonda inclinomètrica. Aquest conducte instal·lat en les pantalles s’omple
en tota la seva longitud amb beurada de ciment, i posteriorment
es realitza una lectura d’origen zero, que dona la posició real
del mateix i a partir d’aquí es realitzen les lectures posteriors.
Realitzat en 18 de les pantalles perimetrals
Assaig d’integritat o cross-hole: incorporar 10 tubs metàl·lics de
2” per pantalla a assajar, lligats a l’armat de pantalla, sobresortint 15 cm per sobre de la cota de pantalla, per fer un seguiment
del correcte formigonat. El sistema es basa en registrar el temps
que triga una ona ultrasònica a propagar-se des d’un emissor a
un receptor que es desplacen simultàniament a través dels dos
conductes paral·lels plens d’aigua, mesurant el temps en funció
de la distància entre l’emissor i el receptor i les característiques
del medi travessat entenent que en cas de coqueres, buits, formigó de baixa qualitat... aquest temps de recorregut s’allarga.
Realitzat en 14 de les pantalles perimetrals i en 3 de les pantalles
centrals.

03.

Hormigonadas las zapatas correspondientes a las grúas A y B.
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Gràcies al control d’integritat de pantalles de la zona del
Un treball important va ser la realització i seguiment dels
nucli, vam detectar que la pantalla número 80 presentava
pous de bombeig, cal tenir present que el nivell freàtic
resultats dispars en els 15m superiors, realitzant-se posestà entre les cotes +0,60 a +0,80m, el que representa
teriorment dues perforacions d’entre 18 i 22m i extracció
situat a la cota del sostre de la planta soterrani PS02.
de testimonis, per confirmar els resultats obtinguts i la
La cota inferior d’excavació és la -3,75m, llevat en fosos
resistència real del formigó, que al ser un 15% per sota de
d’ascensor i pous, que arriba a la -6,40m, pel que s’havia
l’esperat, per contaminació d’aquest amb les terres peride controlar la quantitat i qualitat de l’aigua evacuada
metrals,
va
obligar
a
fer
un
recàlcul
de
l’encepat
d’unió
els nivells
perimetrals
mitjançant
04. Se realiza una comprobación topográfica de la iposición
de freàtics
los ejesinteriors
EB, EB’, iE1
y E2 de las
pantallas
que se sitúan
eninferior
el núcleo
la torre
Diagonalpiezòmetres.
00. En la pantalla 81 se verifica el desplazamiento del
entre les pantalles
i la llosa
deldenucli
d’aquest
armado respecto al eje EB, comprobándose a su vez que en la cara interior prevista de pantalla hay
tram i adjacents.
hormigón.

Gràcies al control
d’integritat de pantalles
de la zona del nucli,
vam detectar que la
pantalla número 80
presentava resultats
dispars en els 15m
superiors
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Un cop netejada la zona de pantalles central i situada l’excavació
a cota d’execució de l’encepat del nucli, vam confirmar topogràficament que l’armat de la pantalla 81 estava desviat respecte l’eix
previst, pel que vam decidir realitzar al seu voltant una sèrie de
perforacions per determinar el grau d’inclinació o desviació que
tenia, i en concret se’n van realitzar 6 d’entre 2,00 i 41m de profunditat, confirmant que si bé l’armat col·locat es trobava, en l’extrem
superior, desviat 50cm respecte l’eix, la zona formigonada interior
era la prevista en projecte, i la modificació de l’encepat previst per
la pantalla adjacent ja absorbia aquestes diferències.
Un cop finalitzats els treballs de repicat dels caps de pantalles del
nucli, vam realitzar alguns assajos complementaris d’auscultació
i extracció de testimonis, per acabar de confirmar el correcte estat
de la resta de pantalles situades en la zona del nucli i que han de
suportar la càrrega principal, fent-t’hi 10 perforacions i extracció de
testimonis, en profunditats que oscil·len entre 0,60m i 2m.
ARMAT ENCEPAT NUCLI

75
TÈCNICA
CONEIXEMENTS

Un cop realitzat el buidat del terreny, amb l’extracció no
prevista inicialment d’una important quantitat de terres
contaminades, es van clavar els pilots, aproximadament
200 de 25m de llargada i que units amb la llosa de supressió, contraresten la pressió que exerceix l’aigua, exigintse una especial cura en el segellat i estanqueïtat de la
mateixa, ja que juntament amb la impermeabilització de
pantalles, son un punt clau en l’èxit del funcionament
del sota rasant, podent tractar aquest com un vas estanc.
En l’execució de l’estructura del sota rasant va ser clau
la rapidesa, formigonant-se el conjunt entre la llosa de
subpressió i la llosa de planta baixa del nucli en un temps
molt ajustat, incloses la realització de les dues plantes de
sostre entremig, murs interiors del nucli i perímetre i la
col·locació de les plaques d’arrancada de bambú i estructura metàl·lica interior, en un interval de 5 setmanes.
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Cal destacar la dificultat d’execució de l’armat de la biga
de coronació, que conté barres del Ø32 que va obligar
a agrupar-les i combinar-ho amb el pas de l’armat de
connexió de les plaques metàl·liques d’arrancada (108
d’estructura interior i 23 d’estructura exterior ) d’entre
50 i 80 mm de gruix, i la posició exacta que requerien
aquests elements. Per possibilitar la col·locació del conjunt, es simplificà la posada en obra de l’armat de la biga
de coronament, i s’optà per portar
les plaques amb l’armat de connexió
previst, però permetent tallar-lo i
Cal destacar la
soldar-lo a l’armat de biga mantenint el màxim de llargada possible o
dificultat d’execució de
recol·locar l’armat tallat soldant-lo
l’armat de la biga de
al perímetre de la placa. En la biga
coronació, que conté
de coronació lateral al carrer taulat,
es va autoritzar col·locar la placa
barres del Ø32
d’arrancada posterior al formigonat
d’aquesta, mitjançant perforacions
mecàniques i resines epoxi.
NT biga coronament pantalla
Armat G/H/P-Ø32, K/M-Ø25, T-Ø20, Q-Ø20/16
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S
 obre rasant
Cal remarcar que el
nucli és de formigó
vist, exigint-se des d’el
primer dia uns resultats
d’alta qualitat

E
 structura

Els treballs contemplen l’execució
de la totalitat de fases restants,
estructura sobre rasant, façana,
instal·lacions, acabats, equips
d’elevació, coincidint tots ells en el
temps.

L’edifici arrenca lliure respecte la
plaça, com un prisma trapezoïdal,
amb la virtut de vincular la planta baixa amb la plaça i carrer que
l’envolta, destacant la llibertat que
es respira en l’atri principal de 40 metres d’alçada, orientat a la Diagonal. Destaca també l’atri de la planta 17, de
28m d’alçada, que arriba fins a la coronació de l’edifici,
orientat a la costa nord. Les diferents plantes destinades
a oficines, sales de reunions i direcció, I+D, gaudeixen
d’una de les millors vistes de la ciutat i el seu litoral,
amb plantes de distribució diàfana i sales de reunions
totalment equipades. El mateix edifici recull les necessitats de l’usuari, acollint un centre de negocis, aules de
formació i una sala d’actes de dues plantes per capacitat
per 350 persones, amb la possibilitat de partió per tres
usos simultanis, sense oblidar la Sala de Consell situada
en el doble espai de la planta P22-P23, amb accés directe
a la terrassa de la planta P22, que es forma en el vèrtex
agut, amb vistes a la Diagonal.

Construcció de l’edifici de PB + P24 de 110m d’alçada, amb
una tipologia fonamental coneguda com “tub en tub”,
amb un tub interior i un tub exterior.
El tub interior, està format per un nucli de formigó armat
de secció variable en la totalitat de la vertical de l’edifici,
que incorpora els diferents sistemes d’ascensors i muntacàrregues, escales, instal·lacions i banys. Es va dur
a terme amb encofrats trepants amb acabat de plafons
fenòlics, amb l’armat definit en projecte, les esperes de
connexió tipus coupler box per les lloses massisses de sostre i les baines de posttesat en les plantes que fou necessari. HA-50 fins a P06, resta HA-30. Total 2.800 m3
Cal remarcar que el nucli és de formigó vist, exigint-se
des d’el primer dia uns resultats d’alta qualitat, i el manteniment en bon estat de conservació durant l’execució
de la totalitat de l’obra. Per aconseguir aquest acabat,
vam assajar diferents tècniques en plantes soterrani,
modificant la consistència i l’àrid, per assolir el que donava resposta a les exigències de projecte. Es van eliminar
la presència de marques d’encofrat que formaven les
juntes horitzontals de plafó i les unions d’encofrat, que
es van ocultar dins el modulat de planta, terra tècnic i
fals-sostre i les juntes verticals coincidint amb el mòdul
de planta. Amb aquesta exigència vam aconseguir significar el formigó com a material de funció i d’acabat, en
un entorn de risc i sense reduir el ritme d’execució d’una
planta per setmana.
El tub exterior, està format per una trama interior de
perfils laminars d’acer de forma rectangular o estàndard
segons la posició i una estructura metàl·lica totalment
exterior formada per perfils metàl·lics tubulars de xapa
plegada o soldada, amb una distribució ramificada (coneguda a obra com a bambú), que arrencant en la base es
dispersa a mida que arriba a cotes superiors fins a cobrir
la totalitat de superfície de façana.
La trama interior s’aportà a obra en agrupacions de tres
plantes d’alçada i dos mòduls d’amplada, units entre
si per perfil en U de cantell de sostre, per agilitzar la
col·locació. Els perfils en plantes inferiors estan formats
per caixons d’acer laminat, en plantes entremig per combinacions d’HEB’s i en plantes superiors per perfils independents en HEB. En l’arrancada de pilars de PB aquests
estan soldats sobre les plaques d’ancoratge col·locades
en la fase anterior. 114 pilars per planta, fent un total de
12,3 km de perfil.

BIGUES PATI

En les zones d’atri, l’estructura interior de façana no
està enriostrada pels forjats i la continuïtat estructural
entre plantes de tramada interior de pilars es realitza mitjançant bigues pati, formades per perfil metàl·lic, connectors i armat base, i finalment formigonades, que reben els
esforços de vinclament que s’hi originen i els transmeten
a les lloses massisses, i van variant de secció a mida que
remuntem plantes adaptant-se als diferents angles dels
vèrtexs aguts de l’edifici.
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Per tal d’evitar moviments derivats de la
retracció en el formigonat del
sostre, es van travar cadascuna de
les plantes, tant fos en la zona de pilars
com en les bigues pati, amb perfils auxiliars que
s’ancoraven a la llosa mitjançant placa i es soldaven als pilars. L’autorització al formigonat de
cada planta venia precedida pel control i verificació topogràfica de cadascun dels pilars.
 n l’estructura metàl·lica exterior la secció del
E
bambú en tota l’alçada i diferents façanes de
l’edifici és regular 680x240mm però és variable
en composició interior i gruix de perfils laminats. Un punt rellevant son les unions en angle de
les diferents alineacions.
Les unions entre l’estructura metàl·lica exterior i la resta
d’estructura de llosa de plantes, s’iniciaven a taller amb
el soldat al bambú dels connectors exteriors, formats per
tubs circulars, que es soldaven a obra a la placa d’espera
exterior del tub de recepció, que s’havia introduït al caixetí previst en fase de formigonat, que obert en la cara
superior i inferior per facilitar el soldat de les diferents
cares i la injecció de morter (grout) d’alta resistència, ha
permès que el conjunt quedi perfectament encastat.
Les unions de l’arrancada sobre les plaques d’ancoratge,
i entre les diferents tramades de bambú, es van realitzar
mitjançant soldadures, indistintament amb elèctrode o
fil continu, i per permetre el soldat de les xapes intermèdies que donaven continuïtat a l’estructura interior, es
van realitzar unes finestres de soldat en els propis bambús, que posteriorment es van tapar.
Els sostres uneixen els dos sistemes ( tub interior i tub
exterior ) i estan realitzats mitjançant lloses massisses de
formigó armat amb pretesat selectiu, garantint el control
de deformacions en la zona de màxima llum lliure. El fet
que les plantes siguin diàfanes permet que la distancia
lliure entre el tub interior i l’exterior sigui variable entre
8m en façanes paral·leles als costats longitudinals i de
16m màxim en les zones a banda i banda dels vèrtex longitudinals del nucli. Els sostres ofereixen una resistència
tant a les accions verticals com a les horitzontals i donen
resposta als importants buits d’obra dels atris.
Els sostres s’uneixen al nucli mitjançant connectors
incorporats als murs, tipus coupler box que han de coincidir amb la cota superior i inferior de l’armat de la llosa
massissa, i les baines de posttesat on la posició tant en X
com en Y ha de ser exacta, pel que el replanteig es realitza
partint de punts topogràfics.

La façana
La façana, formada per un mur cortina, es situa entre les
dues trames del tub exterior, i està formada per vidres de
visió i de front de forjat, amb cambra dessecada, tractament de control solar i serigrafia blanca 20%-60% en la
primera cara, extraclar templat de 8 mm amb capa de
control solar magnetrònica de partícules metàl·liques en
la segona cara / cambra 16 mm / laminat extraclar 6+6
mm., amb una transmissió de la llum del 37%; reflexió de
lux (reflexió especular i difusa): 46%; factor solar: 32 %,
transmitància tèrmica: 1,4 w/m2 ºK i reducció acústica:
41dB.
El que vam aconseguir amb aquesta composició és minimitzar l’aportació de radiació solar, reduint els costos de
climatització, i donar més confort a l’usuari.
La fusteria del sistema modular és d’alumini combinat
amb tapeta i silicona estructural.
El mur cortina s’uneix amb l’edifici mitjançant suports
metàl·lics distribuïts sobre els pilars, que tenen dues funcions, suportar el propi pes i la transmissió de les càrregues de vent a l’estructura interior. Es van preveure dos
tipus de suport, l’inferior i el central,
que s’adapten a les diferents tipologies
Vam aconseguir
de pilar. El mòdul de vidre en plantes
inferiors es va col·locar mitjançant
minimitzar l’aportació
grua des de l’exterior i en plantes
de radiació solar,
superiors es col·locà des de l’interior o
reduint els costos de
mitjançant politja a la planta superior.
La posició del vidre, gràcies a la tipoloclimatització, i donar
gia de suport, tenia una tolerància de
més confort a l’usuari
col·locació d’entre 10 i 12 mm.
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Procés constructiu del sobre rasant
Per tal d’agilitzar els treballs i permetre el solapament de
diferents processos constructius, ja en projecte es preveia
solapar les fases de muntatge, diferenciant l’estructura
del nucli i dels sostres, de la façana i del bambú, portant
entre 3-4 plantes de desfasament entre muntatges. En
fase d’obra es va exigir un punt més al límit del sistema
de muntatge, autoritzant-se després de l’estudi detallat
estructural, la següent relació:
- El nucli podrà portar un avantatge de 3 plantes respecte els sostres ( formigonada la planta P09 del nucli, s’ha
d’haver formigonat el sostre de P05 ), el mòdul de façana s’haurà d’iniciar màxim quan els sostres es situïn en
planta P20 ( a favor de l’execució s’inicien quan els sostres es situen en P16 ), podent-se col·locar quatre plantes
límit respecte a la col·locació de l’estructura metàl·lica
exterior, que estarà activa un cop soldada als connectors.
Per assolir aquests objectius es van haver de reforçar
alguns dels trams de llosa i la secció de certs pilars de
l’estructura metàl·lica interior.
Situacions remarcables en obra es van produir quan el
nucli estava situat en planta P19, sostres en planta P16,
façana en plantes P02, i s’iniciava el muntatge del bambú,

que hauria d’estar completament soldat a l’arrancada i
connectat als sostres, per col·locar els mòduls de façana
de planta P05 ( com mostra el gràfic anterior ). La situació
límit es va produir amb el nucli i sostres formigonats
completament i les façanes situades en planta P07-08 i el
bambú en planta P03, en el que es va haver d’accelerar el
procés de soldat i verificació d’aquest darrer, per permetre procedir amb la col·locació de mòduls de façana, que
van restar aturats fins a la validació dels resultats.
El control del procés constructiu del sobre rasant va
representar un gran esforç, degut a l’exigència i rapidesa de la pròpia obra i a la necessitat de controlar tot
el procediment, del que cada dia d’obra, amb les fitxes
corresponents, es van revisar parts d’armat tant de sostre
com de murs, l’estructura metàl·lica interior i exterior,
el correcte posicionat del mur cortina, l’estat dels encofrats del nucli,... detectar un error i corregir-lo al moment
representava un estalvi de temps molt important, evitant
desmuntar parts col·locades per poder-ho reparar. Les
instruccions donades es van reflectir en cadascun dels
informes ISE i la comprovació de les correccions i satisfacció de les mateixes en els ISE’s posteriors.
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Interiors
Els pilars que formen l’estructura metàl·lica interior, un cop ignifugats i amb la façana col·locada, es van folrar amb xapa d’acer plegada i mecanitzada lacada al forn. Això va representar un treball de
precisió, ja que acoten la posició del paviment interior i la trobada
d’aquest amb la façana i la posició del propi fals sostre.
Un cop van estar col·locades les instal·lacions suspeses dins del
fals sostre, amb precisió mil·limètrica de la cota, per la quantitat i
distribució dels diferents conductes i aparells, es va procedir amb la
col·locació del fals sostre, mantenint el mòdul de façana. Sobre les
lloses de planta, es van col·locar les safates de pas d’instal·lacions i
seguidament el terra tècnic, alineant-se aquest amb les façanes de
l’edifici. Posteriorment, en les zones que requeria el projecte, es van
col·locar les mampares divisòries, tot i que les plantes mantenen
una clara distribució diàfana en la gran majoria de plantes.
D’aquests conceptes relacionats, el sistema de control establert
des del nostre despatx ha permès realitzar un seguiment al 100%
de cadascun d’ells. És destacable el control que es va fer del fals
sostre de l’edifici, que en la zona d’oficines està format per placa

Control econòmic
En totes i cadascuna de les diferents fases d’obra es va dur a terme
un control econòmic rigorós. Si bé en totes elles el contracte era un
claus en mà, referint-se als preus de licitació de les diferents EC, en
el cas de presentar-se algun preu contradictori es partia de la base de
preus contractuals i/o dels descompostos de preus que en formaven
part. En qualsevol de les anteriors opcions va representar, per cadascun d’ells, una reunió entre l’EC i la DEO, per arribar a un acord
econòmic i un termini d’execució que no afectés al planning general.
El tancament final d’obra presenta uns números globals totalment
satisfactoris, entenent que si bé hi ha hagut increments respecte l’adjudicació, aquests sempre es mantenen per sota del cost de
licitació, arribant a un mòdul general de PEM 1.406€/m2, (plantes
soterrani 558€/m2 i plantes sobre rasant 1.557€/m2 )

de fibra i placa metàl·lica que incorpora les lluminàries, en el que
es va revisar l’estat de cadascuna de les plaques, no tan sols en el
final d’obra sinó en l’entrega de plantes per accedir industrials de
diferents fases, i més tenint en compte l’existència de 28.000 plaques
de fibra i 3.600 plaques metàl·liques. També, per experiència, i amb
la quantitat de metres de fals sostre, es van dur a terme proves
de càrrega del mateix fals sostre en les diferents plantes, un cop
havien passat la major part de les instal·lacions.
La planta central (P13) es destina a instal·lacions, distribuint-se des
aquí a la resta de plantes amb la menor pèrdua de càrrega. D’igual
manera la major part de les plantes soterrani del nucli, també es
destinen a ús d’instal·lacions, en què es distribueix l’aportació de
Districlima d’aigua freda i calenta, que alimenta els diferents circuits de climatització i serveis interiors, les instal·lacions de recollida pneumàtica i el dipòsit d’aigües grises per reutilització interna.
Cal destacar la col·locació en planta soterrani PS02 i en planta P13,
d’un dipòsit d’aigua contra incendis, amb un volum aproximat de
250m3 en soterrani i de 200m3 en planta instal·lacions.

Conclusió
Ha estat una obra d’una intensitat màxima en la que ha estat normal el treball continuat de 24 hores durant diversos mesos, en el
que en determinats moments la participació de persones treballantt’hi simultàniament ha estat de 400, amb un total de 1.000 persones,
unint esforços per edificar-lo. La coronació de l’estructura del sobre
rasant culmina a finals de desembre de 2009 sense haver-se produït
cap accident.
La culminació de l’edifici, havent donat resposta al reptes inicials,
representa una gran satisfacció per tots els que hem participat
en la seva execució, i els records de la pressió, els maldecaps i els
problemes, de mica en mica es van esvaint i deixen pas al goig de
l’empremta aixecada en el litoral barceloní. Un cop l’edifici forma
part del dia a dia dels seus usuaris, dels veïns de Barcelona i de la
gent que el mira i fotografia, entens que ja forma part d’un país que
cada cop va a més.
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Un dia d’obra
Cesc d’Haro | Arquitecte tècnic

S

ón les 6 del matí, sona el despertador, i ja vaig tard, tinc reunió a
les 8 a la torre, però cal que abans
passi pel despatx a descarregar el correu
i enviar l’informe d’ahir a tothom. Quan
arribo al despatx en Xavier ja hi és, envio
els correus i aprofitem per fer un té i debatre sobre la situació de l’edifici i de les reunions que se’n deriven.

Sort que la ronda avui no va malament, i
al voltant de l’edifici encara es pot aparcar bastant bé. Entrant a l’obra saludo
al guarda de seguretat i em dirigeixo a la
caseta dels tècnics de l’EC per veure’m amb
el cap de producció i tot seguit anar amb
l’encarregat fins a la planta P12, pujant per
l’ascensor d’obra... lent, tremolós i vertiginós... per veure un tram de l’armat, del que
hi faltaven unes quantes barres del 16, arreglar un parell d’unions al nucli i col·locar
una sèrie de forquetes de punxonament en
els connectors de façana.
La revisió és correcte, ho anoto a la llibreta d’obra i fulls de registre que sempre
m’acompanyen per poder fer els informes de
seguiment diaris, i el formigó es comença a
abocar sense més. Observo amb deteniment
la gent, sempre em resulta curiosa la varietat de personal, gent gran, jovent, tatuatges... poca gent d’aquí i molts d’allà. Ja que
sóc en aquesta planta aprofito per revisar
l’obertura de l’encofrat del nucli de P14 que
vam formigonar ahir i confirmar que no hi
ha coqueres.
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 0 persones al voltant d’una taula
Fem un cafè de màquina, --ha millorat bastant des de el primer
dia (o ha empitjorat el meu paladar?)--, a les 10h reunió d’obra; ja
que tothom fa tard, m’arribo a la formigonera per revisar l’albarà
d’abocat. Sempre he sentit a dir, i amb raó, que reunions de més
de 8 persones i 2 hores són inacceptables, què hi fem aquí 20 persones 4 hores asseguts al voltant d’una taula, llegint una acta que
tothom ha de conèixer? Sembla una partida de tennis, passant pilotes, repartint-les, llençant-les i assenyalant.
Des del despatx, i fa anys que ho defensem i intentem traslladar
a les obres no sempre amb la mateixa fortuna, creiem que tots els
agents que hi formem part, des del ferralla, fins a la propietat, passant pels encarregats, caps d’obra, direcció facultativa, projects...
treballem per a un objectiu comú: realitzar l’obra amb el màxim
d’eficiència, pel que molts cops ens sorprèn que aquesta evidència
no sigui comuna. Ens creuem mirades entre la DF i l’EC amb el
desig d’acabar la reunió i anar per feina, encarar els problemes i
solucionar temes.
Acaba la reunió, són les 14 hores, amb el resultat esperat
(l’experiència és un grau), s’hauran de fer un parell d’informes
justificatius i una actualització del planing, ajustant que les noves
peticions entren en termini. Per la zona de casetes se sent una
oloreta de pollastre amb ceba..., els encarregats fan un bon ús del
seu reservat.

L’hora de dinar és un moment agradable, hem trobat un restaurant proper, econòmic, familiar, del Barça i amb l’estofat una mica
contundent, però ens hi trobem bé. Llàstima que el telèfon no para
de sonar.
A la tarda toca discutir preus contradictoris amb l’EC, l’obra està
definida com un “claus en mà”, però és un mer formalisme trencat
el primer dia d’obra, tot i així ens permet clarificar el marc de preus
que ens domina. La discussió és intensa, els imports són significatius i cal complir amb el termini, però el veritable respecte que
ens tenim és d’agrair. En acabat, amb els acords de preu, m’he de
dirigir a la caseta dels projects per informar i entrar el número
acordat amb l’EC al seu excel, per tal que ho puguin presentar a la
propietat avui mateix, tal i com es van comprometre.
Un cop passat revista, em vull dirigir a les plantes P03 i P04 on hem
començat amb divisòries del nucli, pel que cal revisar el replanteig, i a soterrani per comprovar una reparació a fer de la fase
anterior, i amb la llibreta d’obra sota el braç hi faig cap. Sempre
prefereixo anar sol o acompanyat de la DO i EC, sense més agents,
això permet revisar el replanteig o reparacions i corregir-lo si hi ha
algun error, sense que es desencadeni un daltabaix.
Són les 7 del vespre, cal fer l’informe i un parell de trucades,...
ostres,... avui ha estat un bon dia, com a mínim dormiré a casa i no
com altres companys escampats pel món.

