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L’icònic gratacels Torre Europa, 
de 120 m d’alçària, dissenyat per 
l’arquitecte Miguel Oriol i situat en 
ple districte financer de Madrid, 
ha estat completament reformat 
després de més de 30 anys de 
servei. La reforma, acabada durant 
l’any 2018, s’ha realitzat de la mà del 
despatx d’arquitectura internacional 
CallisonRTKL en col·laboració amb 
els enginyers LKS, CHC i el consultor 
de façanes ENAR. Bellapart s’ha 
encarregat de la fase final de disseny 
i construcció del nou hall d’entrada i 
d’una llarga marquesina d’acer.

El hall d’entrada és un volum cúbic 
de 10x10x12m adjacent a la façana 
de l’edifici. Està compost de dues 
estructures independents: una 
marquesina d’acer i vidre que actua 
com a coberta del hall i que s’estén 
al voltant de l’edifici, i de dues 
façanes autoportants amb vidre 
estructural que formen un angle de 
100º entre si. L’article se centra en 
el disseny i verificació de les façanes 
autoportants.

Els grans reptes: 
predictibilitat i 
redundància 

El disseny de les estructures de 
vidre s’ha de basar en els principis 
de predictibilitat i redundància. En 
el cas del hall de Torre Europa, el 
primer concepte s’hi ha incorporat 
mitjançant la definició d’un esquema 

estàtic clar en la transmissió de les 
forces horitzontals i verticals des 
dels panells de tancament fins a 
l’edifici.

Aquest pas és clau per poder 
determinar amb extrema certesa els 
esforços aplicats sobre els diferents 
components i connexions, degut a 
la natura fràgil de les estructures 
amb vidre. Per altra banda, la 
redundància ha de proporcionar 
seguretat en cas d’un escenari 
de fallada d’algun dels elements 
estructurals de vidre. En aquest 
projecte, els perills a conseqüència 
de la ruptura d’algun panell de vidre 
s’han minimitzat gràcies a l’ús de 
vidre multi-laminat i a un correcte 
estudi dels escenaris accidentals.

Disseny de les façanes

La façana està composta per panells 
de tancament, cartel·les verticals 
de vidre i bigues horitzontals de 
vidre. Els panells de tancament de 
3038x9750 mm són amb vidre extra 
clar trempat i termoendurit laminat, 
l’intercalari SentryGlas. 

Els tancament es rigiditzen en les 
seves arestes verticals per mitjà 
de cartel·les de vidre (laminats 
de 4x12 mm de vidre extra clar 
termoendurit) connectades amb 
insercions de titani de 400x50 
mm embeguts en el laminat de la 
cartel·la i del vidre de tancament. 

La connexió s’aconsegueix per 
quatre petites plaquetes de fixació 
completament amagades en la 
junta. Les cartel·les de vidre es 
connecten en el seu extrem superior 
amb les bigues horitzontals de 
vidres per mitjà d’una connexió 
híbrida amb cargols i insercions de 
titani. El pes de la biga horitzontal se 
suporta per les pròpies cartel·les.

El conjunt d’elements es mantenen 
units, es rigiditzen i es transmeten 
els esforços per les insercions 
de titani, per juntes de silicona 
estructural i per diverses falques de 
Nylon correctament col·locades en 
els punts clau.

Portes d’entrada 
gegants

La façana nord incorpora dues portes 
giratòries de 5,5 m d’alt i 2,7 m de 
diàmetre i dues portes d’emergència 

1.Connexió entre els vidres de façana  
i les cartel·les.

2. Instal·lació temporal durant el muntatge

1

2Entrada de la Torre Europa
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adjacents. Les portes giratòries 
són autoportants i no hi ha una 
transmissió de càrregues entre elles 
i la façana. 

Com a conseqüència, per a aquesta 
façana la transmissió de càrregues 
s’han resolt amb un esquema 
estàtic específic.

Reforç del forjat 
existent

Les façanes recolzen sobre el forjat 
original. La seva rigidesa no era 
suficient per suportar les càrregues 
dels vidres sense un desplaçament 
vertical diferencial que pogués 
ocasionar l’impacte lateral entre 
els diferents panells. Per aquesta 
raó, el forjat es va reforçar amb una 
estructura metàl·lica que permetés 
minimitzar els desplaçaments. 

En paral·lel, un innovador sistema de 
molles a sota dels punts de suport 
de cada vidre permet una distribució 
d’esforços més uniforme en el 
conjunt de la façana.

Verificació 
estructural del disseny

La verificació estructural de la 
façana s’ha resolt amb un model 
avançat amb el software RFEM de 
Dlubal. 

El model inclou els panells de vidre 
com a element shells, la silicona 
i les connexions, considerant la 
seva rigidesa efectiva i l’estructura 
metàl·lica de la base. La verificació 
en detall dels panells de vidres 
específics i les seves connexions 
s’han realitzat amb models sòlids 
amb ANSYS Workbench.

Muntatge 
i resultat final

Tot i les dificultats que suposa el 
muntatge de vidres de més de 10 
m de llarg amb una gran limitació 
d’espai, la construcció del hall 

d’entrada ha estat un èxit per a 
Bellapart, que ha acomplert amb 
les toleràncies exigides i amb les 
exigències de qualitat i estètiques 
que requereixen aquest tipus de 
projecte. 

Per fer-ho possible, s’ha comptat 
amb un equip d’instal·ladors 
altament qualificats i amb la 
construcció d’utillatge personalitzat 
per manipular curosament 
els panells durant l’elevació i 
col·locació.

La reforma realitzada al gratacels 
de Torre Europa ha permès dotar 
l’edifici d’una atmosfera tecnològica 
i moderna gràcies a les noves 
façanes ultratransparents, que 
contribuiran a l’èxit de l’edifici en 
les properes dècades.

Render virtual del nou hall d’entrada i de la marquesina (cortesia de CallisonRTKL)

Suports dels vidres amb molles

Model d’elements finits de les façanes 
incloent la subestructura inferior
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Bellapart SAU és una empresa 
especialitzada en la recerca, 
enginyeria i fabricació de solucions 
innovadores de vidre i acer que 
permeten construccions més 
enllà del estàndards. Experts 
en l’enginyeria total per a 
plantes baixes i àtics, Bellapart 
aconsegueix transformar els reptes 
de l’arquitectura i el sector de la 
construcció en realitats innovadores 
i segures.

Amb un coneixement tecnològic 
adquirit gràcies als més de 80 
anys d’experiència, Bellapart va 
començar la seva activitat l’any 
1939. Fundada per Joan Bellapart 
Vidal, l’empresa manté la propietat 
familiar per tercera generació. La 
seu de Bellapart es troba a Les 
Preses, Catalunya, i amb els pas 
dels anys s’han obert empreses 
subsidiàries al Regne Unit , EUA 
i França. Avui en dia Bellapart és 
una empresa líder en l’enginyeria i 
construcció d’estructures lleugeres 

premis a la façana més innovadora 
de la convocatòria International 
Awards for Façade Engineering, 
promoguts per la Society of Façade 
Engineers, de Londres, els anys 
2015 i 2017, per la realització de les 
destil·leries de Bombay Sapphire 
i en The Berkeley Hotel, ambdós 
obres al Regne Unit. A continuació 
es detallen algunes de les principals 
participacions de Bellapart en 
edificis singulars.

Bombay Sapphire, 
Regne Unit, 2014 

Desenvolupament i construcció 
de dos hivernacles de vidre, de 
9 m de diàmetre i 15 m d’alçada, 
dissenyats per Heatherwick Studio 
per a la nova destil·leria i centre 
de visitants de Bombay Sapphire a 
Laverstoke. 

Les superfícies, amb una forma 
similar a un alambí, consisteixen 
en una secció circular plegada a la 
base que es va corbant i estrenyent 
fins a connectar-se amb l’edifici. 

Els vidres laminats col·laboren 
estructuralment en el suport i 
l’estabilització de l’estructura. 
La geometria lliure dels vidres 
s’aconsegueix fabricant-los 
cilíndrics i forçant-los en fred 
a l’obra.

Seu de Bellapart a Les Preses

Bombay Sapphire, Regne Unit, 2014

d’acer, vidre i altres materials 
d’alta tecnologia per al mercat 
internacional. Actualment l’empresa 
té una plantilla fixa de 76 persones 
de 12 nacionalitats, distribuïdes en 
administració, vendes, enginyeria 
i producció. L’activitat de Bellapart 
se sustenta en el coneixement 
específic d’un àmbit molt particular 
de l’enginyeria: les estructures 
i façanes lleugeres, amb una 
presència important del vidre. Es 
tracta d’una activitat d’alt valor 
afegit que només és sostenible 
des de la generació constant 
de coneixement, que permet 
mantenir l’empresa en una situació 
de lideratge tecnològic a nivell 
internacional. 

Durant molts anys, Bellapart s’ha 
caracteritzat per la realització 
d’inversions en equipament, 
tecnologia i R+D, fet que li ha 
permès participar en projectes 
innovadors amb un alt nivell de 
qualitat. L’empresa ha rebut dos 

De la 
Garrotxa
al món
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The Berkeley Hotel, 
Regne Unit, 2016

Construcció de la marquesina 
d’entrada de l’Hotel Berkeley, 
situat al barri de Knightsbridge, de 
Londres. La marquesina es compon 
d’un sostre envidriat de 28 m x 10 
m i tancaments verticals a la zona 
d’entrada. Tots els sostres i els 
revestiments de la paret lateral 
es componen de panells aïllants 
especialment desenvolupats per 
a aquest projecte, amb vidres 
enganxats a un nucli de niu d’abella 
d’alumini microperforat. Els panells 
de vidre recolzen sobre unes 
estructura isostàtica formada per 
columnes d’acer inoxidable i per 
bigues de fibra de carboni reforçada 
amb polímers (CFRP), amb un acabat 
superficial d’alta qualitat. 

Flagship Store Champs 
Elysées, França 2018

Remodelació d’un edifici existent 
al número 114 de l’Avinguda des 
Champs Elysées. El més destacable 
d’aquest projecte és la construcció 
d’una lluerna de forma pentagonal 
de 180 m2 de superfície, situada a 
la cinquena planta d’un pati interior 
de l’edifici. La lluerna compta 
amb validació ATEX amb sistema 
RAICO i revestiment exterior amb 
xapes d’alumini, i inclou cinquanta 
piràmides de geometria variable 
que conformen un calidoscopi 
des de l’interior del pati. Aquestes 
piràmides acústiques en panell 
honeycomb microperforades 
s’aguanten sobre l’estructura de 
la lluerna. A l’entrada principal s’hi 
ha instal·lat una porta motoritzada 
de quatre metres d’alçada i els 
vidres laterals s’han adaptat a la 
motllura de l’edifici antic. Els vidres 
de les vitrines exteriors tenen unes 
dimensions d’entre 3 i 4,5 metres 
d’altura amb revestiments de llautó 
sulfuritzat.

Ambaixada dels Estats 
Units, Regne Unit 2017

La nova ambaixada dels Estats 
Units està localitzada al districte 
Nine Elms, a la ribera sud del 
riu Tàmesi (Londres). Bellapart 
ha construït diverses parts del 
hall principal. L’escala, amb 
35 graons de vidres de 4,6 m 
d’extensió recolzats sobre dues 
bigues d’acer, suporten les baranes 
d’ambdós extrems. Els vidres es 
connecten mitjançant insercions 
laminades de titani. Una prominent 
passarel·la de vidre de 36 m de 
llarg i 1,8 m d’ample, que s’aguanta 
cartel·les de vidre en voladís, 
s’estén pel lateral de l’escala. 
Els panells de vidre de la balustrada 
també estan fixats a les cartel·les 
de vidre.

Ernst & Young, 
Luxemburg, 2015

Construcció de la coberta entre 
les ales dels edificis de la nova seu 
corporativa de Ernst&Young, situada 
a l’Avinguda JF Kennedy, al barri de 
Kirchberg de Luxemburg. La coberta, 
de 43 m x 30 m, consisteix en un 
estructura esvelta d’acer corbat rígid, 
amb cables horitzontals. L’estructura 
es va fabricar en 21 mòduls a les 
instal·lacions de Bellapart i es va 
transportar i soldar a l’obra. El 
tancament de la coberta és amb 
vidre laminat.

 

1. The Berkeley Hotel, Regne Unit, 
2016

2. Flagship Store Champs Elysées, 
França, 2018

3. Ambaixada dels Estats Units, Regne 
Unit 2017

4. Ernst & Young, Luxemburg, 2015

1
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Un dels pilars de Bellapart ha 
estat des de sempre la innovació 
constant amb l’objectiu de ser part 
activa de l’educació del futur talent 
de la societat.

Per això l’empresa fomenta la 
investigació com a principal 
eina per aconseguir solucions 
innovadores, avantguardistes 
i disruptives, i creu fermament 
en una societat col·laborativa: 
compartir el coneixement i créixer 
junts.

L’estreta relació de Bellapart amb 
la Universitat de Girona ―més de 
20 anys d’història― i, en especial, 
amb el grup de recerca d’AMADE i 
el Màster de Mecànica de Materials 
i Estructures, ha portat resultats 
molt fructífers per a ambdues parts 
en els últims anys. 

La voluntat de Bellapart és 
mantenir i potenciar el lideratge 
internacional en recerca des de 
i per al territori gironí. Per això, 
l’estiu de l’any 2020 s’ha creat la 
Càtedra Bellapart d’Estructures 
Lleugeres i Vidre amb la Universitat 
de Girona.

Els objectius de la càtedra són 
ambiciosos i es poden agrupar 
en els següents punts: 

> Docència: La formació de nous 
professionals altament qualificats 
és clau per a l’èxit de les empreses 
de les comarques gironines. 
Amb aquest objectiu, Bellapart 
atorgarà una beca que cobrirà 
íntegrament les despeses del 
Màster en Mecànica de Materials 
i Estructures. Alhora, organitzarà 
seminaris i sessions formatives del 
màster per preparar els estudiants 
des del punt de vista del món 
professional i, en paral·lel, es 
premiaran els millors treballs de fi 
de grau i de màster en l’àmbit de 
les estructures lleugeres presentats 
anualment en el conjunt de l’Escola 
Politècnica.

> Foment de la investigació: La 
càtedra permetrà fomentar línies 
de recerca amb alt valor afegit i 
retorn immediat per a les empreses 
de la construcció, especialment 
amb vidre. Les línies de recerca 
s’articularan a partir de doctorats 
industrials i projectes de recerca 
amb participació d’empreses i 
universitats internacionals. 

 > Divulgació i difusió de la 
tecnologia: S’organitzaran 
congressos i workshops per 
consolidar la interacció i el contacte 
entre empreses, consultories i 
centres de recerca internacionals 
amb empreses gironines dins 
del context de la Universitat de 
Girona. Les jornades permetran 
difondre les novetats en la recerca 
avançada i la seva aplicació en la 
construcció per transmetre-les al 
teixit empresarial.

La Càtedra Bellapart d’Estructures 
Lleugeres i Vidre està cridada 
a ser un nou motor per activar 
i connectar internacionalment 
l’enginyeria i l’arquitectura de 
Catalunya i, específicament, de les 
comarques gironines. En un món 
canviant on les activitats d’alt valor 
afegit i la capacitat d’adaptació 
serà determinant, la docència, la 
recerca i la divulgació són els pilars 
clau des dels quals Bellapart vol 
seguir col·laborant per mantenir i 
incrementar el talent i la riquesa de 
la nostra societat.

El rector, Quim Salvi, i el president 
de Bellapart, Francesc Arbós, al 
mig de la imatge, acompanyats de 
representants de les dues entitats 
que han formalitzat el conveni de 
creació de la Càtedra

El rector, Quim Salvi, i el president de Bellapart, Francesc Arbós, al mig de la imatge,
acompanyats de representants de les dues entitats que han formalitzat 

el conveni de creació de la Càtedra

Càtedra 
Bellapart
d’estructures 
lleugeres i vidre

35


