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Dades bàsiques de l’Estadi

■■ Capacitat: 40.500 espectadors
■■ Localitats cobertes: 92,5 %
■■ Superfície construïda total: 81.163 m²
■■ Oficines club: 2.510 m²
■■ Locals comercials Club: 12.954 m²
■■ Places pàrquing Club: 280 u.

Fitxa tècnica

■■ Localització: 
Cornellà de Llobregat – El prat de Llobregat
■■ Promotor: 
rCD Espanyol
■■ Autors del projecte: 
Esteban Gasulla, mark Fenwick 
i Javier iribarren, arquitectes
■■ Arquitectes esportius: 
arup sport (London) 
■■ Director d’execució:
Javier Bañales, arquitecte tècnic
■■ Coordinador de seguretat: 
Jesús Fernández (sGs), arquitecte tècnic
■■ Ingenieria d’estructura: 
indus 
■■ Ingenieria d’instal·lacions: 
pGi Grup (Girona) 
■■ Constructora 
FCC Construcción i Copisa 
■■ Cap d’obra: 
salvador pineda
■■ Data d’acabament de l’obra (o fase):  
2009
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Projectar tota la graderia en línea recta va simplificar 
molt l’entramat constructiu prefabricat de les grades

■■■ En un estadi de futbol la forma està 
molt condicionada per la funció –quasi 
única– de l’espectacle, a les grades i al del 
camp de joc que són dos elements molt 
determinants i reglamentats. En els esta-
dis grans, com aquest, s’hi incorporen 
altres usos, com poden ser oficines, sales de 
reunions, equipaments esportius d’entre-
nament, etc... que els doten de noves possi-
bilitats volumètriques i funcionals. Encara 
recents, estadis d’una mida semblant al 
de Cornellà-El Prat com el de la Peineta de 
Madrid de Cruz i Ortiz, o el de Lasesarre, 
a Barakaldo, de Eduardo Arroyo, han 
trencat la imatge de l’estructura i la closca 

o bowl  de les grades com a expressió de 
l’edifici, amb aportacions noves i personals 
en cada un d’ells. El camp de l’Espanyol 
pertany a aquest grup d’estadis que incor-
pora peculiaritats arquitectòniques que li 
donen el seu caràcter propi. 

Ho són la seva imatge exterior, la més 
important és l’anella de circumval·lació 
que organitza tots els recorreguts, facilita 
l’orientació, i és un espai –que en podrí-
em gairebé dir cívic– de múltiples usos, 
relacionats o no amb el terreny de joc. És 
punt de trobada, espai comercial, o per a 
festes i lloc de relació entre els diferents 
usuaris: periodistes, directius, aficionats, 
visitants... Les llotges i tribuna principal 
estan en aquest nivell i també els accessos 
al restaurant de luxe ja existent i al futur 
hotel, inclosos en les seves instal·lacions. 

Un espectacle 
arquitectònic i 
un passeig cívic
El nou estadi de futbol del RCD Espanyol  està dins del 
grup d’estadis que incorporen peculiaritats arquitectòniques 
que li donen un caràcter propi

 

Josep Olivé 
informatiu@apabcn.cat

Atès que, per tenir una perspectiva 
dominant sobre el camp, aquest passeig 
es troba a mitja alçada de les grades, s’ha 
enginyat una disposició de l’espai exteri-
or en rampa, que permet arribar-hi des de 
fora sense massa escales i incorporar sota 
la rampa espais útils com el gran aparca-
ment cobert del que disposa el club.

Per altra banda, com bé diuen els seus 
arquitectes, és un estadi sostenible, no 
sols des de la construcció, sinó ja a nivell 
de concepte. Potser per això ha aconseguit 
diversos premis com són el Catalunya 
Construcció 2010 que atorga el CAATEEB 
o l’Stadium Business Award 2010, que 
l’acredita com la millor instal·lació espor-
tiva del món, construïda durant el 2010.

Sostenibilitat i confort
Sostenibilitat en un estadi és que tingui la 
mida adequada per al seu ús i demandes, 
que se situï en un lloc com aquest que ja 
no era terreny cultivable del delta del Llo-
bregat sinó un abocador clausurat; que 
els materials i solucions d’acabat siguin 
de fàcil manteniment i, per suposat, que 
es plantegi el projecte amb sistemes que 
no compliquin innecessàriament la cons-
trucció. En aquest sentit, projectar tota 
la graderia en línea recta fou una decisió 
important, que va simplificar molt l’en-
tramat constructiu prefabricat de les 
grades. En principi, una sola tribuna esta-
va coberta. Però es va veure que el cost 
econòmic d’una estructura en voladís era 
quasi equivalent al d’una en anella, per 
la qual cosa es va prendre la decisió de 

cobrir tots els laterals (queden descober-
tes només les cantonades) oferint un molt 
millor confort a tots els espectadors. 

A nivell més de detall (i detall no vol 
dir de poca importància) és de destacar 
que, un cop vista la necessitat de fer 
servir fonamentacions profundes, es va 
haver d’optar per pilotis clavats per tal 
de minimitzar el contacte entre els dos 
nivells freàtics existents, un de superior, 
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contaminat, i l’altre, més profund, sense 
contaminar; cosa que no hagués estat 
possible amb pilotis perforats. En cober-
ta, s’ha instal·lat un camp de plaques foto-
voltaiques important, aprofitant la gran 
superfície disponible. 

Ambient agradable i confortable
Finalment, és de destacar que s’ha pres-
cindit d’acabats afegits en la majoria dels 

espais: el formigó prefabricat és prou bo com 
per només pintar-se per motius de senyalís-
tica, i en els paraments verticals i per fer de 
paviment i suport dels seients es deixa sense 
tractar. Als espais interiors els acabats són 
força austers, sense renunciar a un ambient 
agradable i confortable. Hi ajuden molt els 
vidres tintats amb els colors del club, de la 
anella cívica, que donen color i a l’hora prote-
geixen del vent –que al Delta del Llobregat a 

vegades és fort– amb una solució ben simple, 
(vegeu els detalls) o les fusteries tipus mur 
cortina insonoritzades de la zona d’oficines. 

Equipaments esportives 
de gran capacitat
Es pot qüestionar si és sostenible cons-
truir un nou estadi havent-n’hi un, el de 
Montjuïc, gairebé en desús i que podria 
semblar, en principi, més a prop del 
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seguidor blanc i blau. Però en temes de 
sostenibilitat res és mai immediat. La 
possibilitat de concentrar totes les instal-
lacions del club en un sol lloc, potser més 
accessible que dalt la muntanya, segur 
que afavoriria l’opció de Cornellà-El 
Prat en els càlculs que s’haurien de fer 
per tal de poder afirmar una cosa o altra. 
A propòsit de Montjuïc, quan es va fer 
el concurs per a l’Anella Olímpica, dos 
equips concursants, el de Moneo-Saenz 
de Oiza i sobretot el del Taller de Ricardo 
Bofill, plantejaven un estadi molt més 
petit que el que va guanyar, conservant 
l’agradable escala de l’original de 1929, i 
solucionant, aquest últim, l’elevada –però 
excepcional– demanda de seients per a 
les Olimpíades amb grades desmuntables 
que després desapareixerien i tindrien un 
impacte econòmic i visual nul. No varen 
guanyar aquestes propostes, pensant, 

A Cornellà-El Prat el soci s’hi sent a gust i el jugador s’hi 
sent recolzat i això fa que s’usi, i que s’ompli!

potser, que Barcelona necessitava un 
equipament de gran capacitat. Però no 
ha estat així i ara està infrautilitzat i, a 
excepció dels dies de concert, no s’omple 
mai i qualsevol celebració esportiva hi 
queda desangelada per manca de públic. 
El RCD Espanyol va marxar de Montjuïc i 
ha construït un estadi a la seva mida i que 
li funciona. La prova és que, mentre s’es-
crivien aquestes ratlles, no havia perdut 
ni un sol dels 12 partits de lliga jugats a 
Cornellà-El Prat. 

Bon exemple
És veritat que el futbol, a part de ser un 
esport i, a vegades, un espectacle, és un 
joc on hi entren molts factors, entre ells 
la sort, per tal de guanyar, però també 
és cert que a Cornellà-El Prat el soci s’hi 
sent a gust i el jugador s’hi sent recolzat 
i això fa que s’usi, i que s’ompli! A més, 

la direcció de l’estadi ha buscat altres 
utilitats, que permeten aprofitar les seves 
capacitats durant tota la setmana. Fer 
equipaments que siguin necessaris, ben 
dimensionats per a l’ús raonablement 
esperat, i ben construïts, amb rigor i fàcil-
ment mantenibles, són els que necessita 
ara Catalunya i és el que és sostenible. En 
aquest aspecte Cornellà-El Prat n’és un 
bon exemple. ■
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 Una comparativa d’estadis

1. Camp  LasEsarrE a BarakaLDo D’EDuarDo arroyo

2. L’aLLianz arEna DEL BayErn DE muniC quE porta tamBE EL 

soBrEnom DE sChLauChBoot, “BarCa inFLaBLE”, pEr La sEva Forma

3. EL WEsEr-staDion DEL WErDEr BrEmEn a aLEmanya

4. nou EstaDi DEL rCD EspanyoL

1 2

3

4
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■■■  Un estadi de futbol d’aquestes 
dimensions és un edifici poc usual –a 
Catalunya potser n’hi ha només dos o tres 
més– així que les comparacions s’hauran 
de fer amb altres estadis de fora. Tot i així, 
no són immediates ja que cada un d’ells 
és molt diferent dels altres, en mides, ser-
veis, etc... Per això es fa servir el ràtio de 
cost/butaca com al més aproximat.

Segons les dades facilitades per la pro-
pietat i els tècnics, aquesta ràtio, en l’esta-
di de l’Espanyol, és molt ajustat. Amb una 
capacitat per a 41.500 espectadors i un 
cost de 48 M€ si comptem estrictament 
l’Estadi i 77 M€ si hi afegim la urbanitza-
ció, té una ràtio, respectivament, de 1.157 
€/butaca i de 2.024 €/butaca, què son molt 
baixos per aquest tipus d’edifici (amb els 
honoraris, llicencies i taxes la ràtio de 
l’estadi sense la urbanitzacio es de 1.530 
€/butaca). Per exemple el nou estadi del 
Liverpool, a Anglaterra, ha tingut un 
pressupost de 215 milions de lliures ester-
lines, és a dir, sobre els 253 M€ per una 
capacitat de 60.000 espectadors el que fa 
un ràtio de 4.216 €/butaca, més del doble 
del nostre. Això s’ha aconseguit  gràcies 
a un elevat rigor en el programa, en el dis-
seny constructiu i en el control de costos 
de l’obra.

Cal destacar la direcció facultativa 
d’aquesta obra, que ha fet un esforç impor-
tant i maratonià. No en va el procés, des del 
concurs fins a la inauguració, ha estat de 
gairebé deu anys amb la incertesa d’una 
empresa que depèn de resultats esportius, 
i de la situació de client de la pròpia cons-
tructora durant el procés executiu.

Control de costos

Josep Olivé
informatiu@apabcn.cat

L’ajustada ràtio de l’estadi s’aconsegueix gràcies a un elevat rigor en el programa, en el dis-
seny constructiu i en el control de costos de l’obra

Anàlisi econòmica
Pot observar-se que l’import més elevat 
correspon a la estructura dels nivells 
inferiors, feta in situ de formigó armat i, 
com era d’esperar el conjunt de capítols 
d’estructura s’emporta el gruix del pres-
supost. El capítol de fonamentacions 
sembla baix atesa la complexitat de les 
mateixes, ara bé s’ha de sumar a aquest 
import el de sanejament previ del solar 
que puja quasi 4 M€ més si hi comptem 

les despeses d’abocador.
L’altre grup de capítols important és el 

de les instal·lacions. Semblaria que en un 
edifici tan especial les instal·lacions espe-
cials haurien de ser les més importants 
però no és així perquè les telecomunicaci-
ons estan incloses en el capítol d’instal·-
lacions. L’Estadi consta de 40.000 línies en 
servei de telecomunicacions i les comuni-
cacions interiors es fan per una sola xarxa 
de fibra òptica que permet, entre d’altres 
coses, amb les connexions de les càme-
res de TV i disposa d’un comandament 
centralitzat únic però amb possibilitat de 
comandaments satèl·lits de tot el sistema. 
Aquesta xarxa està complementada per 
ràdio-enllaços per al personal. També hi 
ha servei wi-fi a tot l’estadi.

Per últim destacar que les modificaci-
ons, excepte les derivades del sòl, han estat 
molt poc importants i en alguns casos, com 
ja hem comentat, amb imports negatius, 
com en el cas de la coberta de les tribunes. 
El muntant més elevat dels extres se 
l’emporta la actualització de preus, amb 
4’5 M€, que no ha estat comptabilitzada a 
l’hora de calcular les ràtios en no poder-se 
assignar als capítols en concret. ■

Cal destacar  la direcció facultativa d’aquesta obra que 
ha fet un esforç important i maratonià

L’Estadi consta de 40.000 línies en servei de 
telecomunicacions i les comunicacions interiors es fan 
per una sola xarxa de fibra òptica
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QUADRES D’AnÀLISI DE COSTOS

Capítol Desglossat/parcial Total capítol % PEm Grups de partides destacats Total grup % PEm

Enderrocs 64.108,46  64.108,46 0,13%
moviments de terres 626.386,75  6.334.310,10 13,08%
aplicació norma sismoresistent 1.782.387,25  
sanajament del terreny de joc 1.610.706,10  
transport de terres a abocador 464.830,00  
transpot d’escombraries a l’aobcador 1.850.000,00  

Fonaments 2.920.336,09  3.706.214,09 7,65%
Desplaçament centre comercial 785.878,00  

Estructura de formigó in situ 7.362.173,83  7.797.072,83 16,10% Total estructura 18.058.811,90  37,30%
Estructura hotel 434.899,00  

prefabricats de formigó 3.072.210,59  3.072.210,59 6,34%
Estructura metal·lica 6.055.163,48  7.189.528,48 14,85%  
Estructura coberta tribuna 1.195.891,00  
supresió voladius tribuna -61.526,00  

Cobertes i impermeabilitzacions 1.742.821,31  1.742.821,31 3,60%
ram de paleta 1.538.190,17  1.538.190,17 3,18%
paviments 980.236,14  980.236,14 2,02% Total acabats 2.960.921,43  6,12%
revestiiments 780.861,78  780.861,78 1,61%
Falsos sotres 468.703,81  468.703,81 0,97%
Façanes 2.260.038,99  2.260.038,99 4,67%
Fusteria interior 437.852,39  437.852,39 0,90%
Fusteria exterior i serralleria 1.570.318,40  1.570.318,40 3,24%
vidrieria 242.501,39  242.501,39 0,50%
pintura 731.119,70  731.119,70 1,51%
ascensors 140.985,54  140.985,54 0,29%
Equipament esportiu 66.427,20  66.427,20 0,14% Total equipament esportiu 344.663,21  0,71%
terreny de joc 268.696,01  268.696,01 0,55%
varis 192.767,82  192.767,82 0,40%
intal.Lacions estadi 5.912.550,04  3.633.824,50 7,50% Total instal·lacions 6.304.904,55  13,02%
alternatives instal·lació estadi -2.278.725,54  

instal·lacions especials 483.046,85  483.046,85 1,00%
instal·lacions oficines 486.733,20  486.733,20 1,01%

TOTAL 44.188.569,75 91,26%

seguretat i salut 615.066,00
Control de qualitat 225.000,00

partides contractades per la propietat

Controls i càmares 572.400,00 572.400,00 1,18%
instal·lacions d’imatge 318.000,00 318.000,00 0,66%
Enllumenat leds 810.900,00 810.900,00 1,67%
Equipament terreny de joc 9.540,00 9.540,00 0,02%
mobiliari 2.342.615,90 4,84%
Cadires grada 1.855.015,90
Estadi i oficines 392.200,00
sectorització grades 95.400,00

senyalètica 178.080,00 178.080,00 0,37%

TOTAL 4.231.535,90 8,74%

TOTAL PEm ESTADI 48.420.105,65

urbanització 20.000.000,00

seguretat i salut 715.500,00
Control de qualitat 302.100,00

TOTAL PEm ESTADI + URBAnITZACIÓ 70.277.771,65

TOTAL VARIACIOnS RESPECTE EL PRESSUPOST 2.508.845,42
actualització de preus 4.646.471,00
TOTAL variacions no computades 7.155.316,42 10,18% respecte total PEm estadi
TOTAL inversió 77.433.088,07

Ratios
ratio m2 81.163,00  m2

total pEm 544,44  euros/m2

total inversió menys urbanització 684,74  euros/m2

total inversió 954,04  euros/m2

ratio butaca 40500 butaques
total pEm 1.091,08  euros/butaca
total inversió menys urbanització 1.372,23  euros/butaca
total inversió 1.735,25  euros/butaca
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■■■ L’any 2003, Reid Fenwick Asociados i Gasulla Arquitectura 
i Gestió guanya el concurs internacional convocat pel RCD 
Espanyol pel seu nou estadi de futbol, la nova seu social i l’orde-
nació dels edificis adjacents, el concurs en el qual com a finalis-
tes del mateix es presentaven, Jean Nouvel, HOK i Arquitectò-
nica. Des de la proposta guanyadora del concurs fins a l’actual 
solució s’ha passat per fases intermèdies que han anat donant 
cos a l’estadi fins a la solució actualment proposta. 

El principal criteri a l’hora de dissenyar l’estadi ha estat 
optimitzar la funcionalitat, economia i estètica del mateix, i 
dins d’un pressupost auster introduir tots els requisits d’un 
estadi modern i d’última generació com a nova “casa” de l’afi-
ció del RCD Espanyol. Ha estat un èxit organitzatiu per part del 
Club i l’equip interdisciplinari format per Reid Fenwick Asso-
ciados i Gasulla Arquitectura i Gestió amb els consultors Arup, 
Arup Sports, Indus i PGI. 

El solar estava situat entre els termes municipals de Corne-
llà del Llobregat i el Prat del Llobregat, en la Plana del Galet, 
entre la N-II i l’Avinguda del Baix Llobregat, a l’altura de la 
Plaça del Maresme i es troba dins de l’àmbit del sector de Ciutat 
Esportiva i Àrea de Nova Centralitat (PPPG). Té una superfície 
de 198.300 m2. Per allotjar un mínim de 126.384,27 m² en superfí-
cie pública i tres parcel·les privades (estadi, comercial i hotele-
ra) que sumen un total de 72.000 m² edificables. 

Proposta arquitectònica 
En aquesta zona desestructurada de la ciutat es projecta un 
estadi de futbol com a fita generadora de l’espai que el cir-
cumda. A manera de plaça es peraltat el terreny circumdant a 
l’estadi de manera que sembla descansar com un objecte abs-
tracte sobre el parc i es generen noves situacions d’interrelació 
ciutadana. 

El programa comprèn un estadi amb capacitat per a 40.500 

Un objecte net 
i contundent 
de geometries 
clares 
mark fenwick, Javier Iribarren
i Esteban Gasulla
arquitectes

espectadors, les noves oficines i un museu del club, i diversos 
locals d’ús variat. També suposa la construcció d’un pàrquing 
per a 280 places en dues alçades i les connexions amb els recin-
tes d’entrenament i el camp municipal del Cornellà. 

L’estadi s’ha dissenyat com un objecte net i contundent, 
introvertit en si mateix, de geometries clares. 

Les bigues principals de l’estadi són les 
veritables protagonistes al camp i a 
causa de la seva alçada sobre el mateix, 
creen una sensació de pressió sobre el 
camp, concentrant l’enfocament dels 
espectadors cap al joc
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Zones de què consta 
El bowl de magnífica visibilitat està format per diverses plantes 
de graderia de traces rectilínies i aspecte cristal·logràfic que 
s’eleva sobre la segona, l’anell d’elements servidors, que envol-
ta el conjunt permetent la creació d’uns espais completament 
diàfans. 

Consta d’una grada baixa perimetral amb la separació de la 
primera grada de la línies del camp de 6 m en laterals i 7.5 m en 
els fons, per a així estar el més proper possible al camp. 

Es crea una dotació de llotges privades a la grada intermèdia 
i, a prop de la presidència, uns seients VIPS o àrees familiars. 
S’ha tingut cura en el projecte amb l’accés per a persones amb 
mobilitat reduïda, disposant d’una accessibilitat total a l’estadi. 

Com a acabat final del bowl s’introdueix la grada alta, igual-
ment perimetral, que flota sobre la línia de llotges. A la grada 
alta s’introdueix la presidència, a la part oest. 

La coberta
La coberta sembla surar sobre quatre enormes jàsseres que, 
en una ostentació estructural, cobreixen llums de fins a 200 
metres. L’edifici es cobreix a les grades principals i els fons dei-
xant únicament sense cobrir les cantonades aixamfranades del 
bowl. Això suposa un total de 37.113 butaques cobertes, el 92.5% 
de la capacitat de l’estadi. 

Les bigues principals de l’estadi són les veritables protago-
nistes al camp i a causa de la seva alçada sobre el mateix, creen 
una sensació de pressió sobre el camp, concentrant l’enfoca-
ment dels espectadors cap al joc. 

Les bigues, amb la seva estructura triangular semblen surar 
a l’espai, i creen una de les característiques més innovadores 
del disseny de l’estadi. 

L’anell o mur perimetral 
El bowl s’envolta d’una peça circular o edifici circular la funció 
del qual és albergar tots els requisits del programa de l’estadi, 
lavabos, botigues, escales i maquinària d’instal·lacions, per 
això, i contenint tots aquests usos en el perímetre, el projecte 
permet grans esplanades interiors amb vistes i accés directe al 
camp. 

Les façanes perimetrals s’han entès com un teló flotant de 
vidre que cobreix les peces de l’anell i suporta la funció repre-
sentativa dels colors del Club, el nivell més alt el crea la coberta 
que literalment flota sobre l’espectador. 

La il·luminació de la façana 
L’estudi de la il·luminació ha aconseguit un especejament 
vertical amb una seriació de colors en una gamma de blaus, els 
colors del club, que provoquen el moviment a la façana i serveix 
de reclam des de l’autopista. 

El seu acabat translúcid i la disposició de la il·luminació 
proporciona l’espectacularitat necessària per a la seva imatge 
nocturna. ■

L’estudi de la il·luminació ha aconseguit 
un especejament vertical amb una 
seriació de colors en una gamma de 
blaus, els colors del club, que provoquen 
el moviment a la façana i serveix de 
reclam des de l’autopista



REPORTATGE
EquipamEnt 
Esportiu

76 c  

L’InfORmATIU
DEL CAATEEB 
GEnEr - FEBrEr 
2011

■■■ L’execució de les obres per la construcció del nou estadi 
del RCD Espanyol, es va dur a terme durant els anys 2008 i 2009, 
sota la meva direcció d’execució, i d’aquesta tasca en vull desta-
car els següents 5 punts que crec que van ser determinants pel 
bon desenvolupament i finalització de l’obra.

L’estadi es va edificar en un solar en part en el terme muni-
cipal de Cornellà de Llobregat i en part en el Prat de Llobregat. 
Les tramitacions de llicències, permisos, inspeccions i relaci-
ons en general amb l’Administració municipal es van haver de 
duplicar i compatibilitzar per acomplir les condicions de tots 
dos ajuntaments.

Fonamentació
Els terrenys on s’aixeca l’estadi formaven part d’un antic 
abocador clausurat en la dècada del 70. Sota una capa de terres 
sorrenques i argiloses d’aportació trobem una important capa 
de residus de tipus 2. Calia anar, per tant, a fonamentació pro-
funda. L’estudi geotècnic i les indicacions donades per EMSSA 
revelaven que hi havien dos aqüífers, el més superficial força 
contaminat i l’inferior en bon estat. Era necessari preservar 

Una direcció d’execució 
amb múltiples solucions
Javier Bañales
arquitecte tècnic

l’aqüífer inferior i per tant es descartava l’opció de pilons in 
situ. La solució va consistir en pilons prefabricats. El sistema 
de clavat fa que s’hagin de controlar la totalitat dels pilons com-
parant el rebuig i la fondària obtinguts en obra amb els paràme-
tres previstos pel calculista. Es van controlar un per un els més 
de 2000 pilons que van ser necessaris per fonamentar l’estadi. 
En aquells casos que algun resultat no va ser satisfactori es va 
establir un sistema de substitució que s’explica més endavant.

La ubicació de l’obra a prop d’edificis d’habitatges i un cen-
tre d’educació infantil i primària feia que calgués minimitzar 
l’impacte de les obres. Les vibracions i el soroll del procés de 
clavat estaven molt per sota dels nivells normatius, no obstant 
es van fer informes de l’estat dels edificis més propers i el seu 
posterior seguiment. Pel fet de que aquesta tasca era de gran 
impacte acústic i de vibracions per l’entorn, la direcció d’exe-

La coberta és una estructura de 
tub cilíndric que constitueix una 
espectacular jàssera en gelosia amb un 
secció triangular de 9 m d’alçada
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cució va tenir cura de fer el seguiment de protocols temporals, 
i per tal de reduir l’afectació respecte al col·legi es van adaptar 
els horaris de les feines de més soroll i el pilons de les zones 
més properes es van realitzar coincidint amb les vacances dels 
alumnes

La tipologia heterogènia del terreny provocava, de vegades, 
el trencament de pilons o que no s’aconseguís la fondària míni-
ma. En tots dos casos, els pilons es consideraven nuls i calia 
informar immediatament el calculista per tal de recalcular i 
proporcionar el més aviat possible una alternativa estructural-
ment vàlida i que no endarrerís les feines. Tots el detalls i cro-
quis es validaven i segellaven amb la data corresponent abans 
d’arribar a obra.

L’estructura
La estructura de formigó armat és una combinació d’elements 
prefabricats i executats in situ. La coberta principal, la coberta 
del anell perimetral i les cabines de premsa estan realitzades 
amb estructura metàl·lica. Les tres tipologies estructurals es 
troben i combinen en tot l’edifici. El bowl constituït per elements 
prefabricats formant les grades i els portagrades (de més de 12 
tones) es disposaven a sobre de la estructura de formigó armat 
feta “in situ”. El replanteig d’aquesta estructura de base calia 
que fos absolutament rigorós i molt acurat per que posterior-
ment els elements prefabricats encaixessin perfectament. El 
seguiment per part de la direcció d’execució va ser fonamental.

En el decurs de les obres, la propietat va fer nombrosos canvis 
en distribucions i arquitectura interior, i que sovint implicaven 
canvis estructurals. Es van fer servir els mateixos protocols que 
en el cas de la fonamentació. Qualsevol canvi es comunicava 
immediatament al calculista que enviava les correccions. Abans 
de que els canvis arribessin als operaris, tots els plànols havien 
de tenir l’aprovació de la oficina tècnica instal·lada en obra i de 
la DF i amb de el corresponent segellat i datat. El fet que el bowl 
estigués constituït per elements prefabricats encarregats amb 
mesos d’antelació va fer que es mantingués fidel al projecte.

L’edifici intersecció
L’estadi llinda per l’est amb un centre lúdic‐familiar amb una 
part del seu aparcament sota de la grada est. A aquest espai se’l 
va anomenar edifici intersecció. Al costat de la zona d’inter-
secció es va construir un col·lector tancat de formigó armat de 
secció rectangular i 4 metres d’amplada que substituïa l’antic 
que passava pel mig del nou terreny de joc.

L’acord entre les propietats de l’estadi i el centre comercial 
va establir que els fonaments i murs de l’edifici d’intersecció, 
els farien la constructora amb la direcció facultativa de l’estadi. 
A sobre d’aquesta fonamentació la estructura de pilars i forjats 
els executaria la constructora del centre lúdic familiar.

Finalment, a sobre de la estructura de l’aparcament, feta per 
la constructora del centre lúdic es va aixecar part de la zona de 
la grada est a càrrec de la constructora de l’estadi.

La divisió horitzontal de la propietat de la zona d’intersecció 
i la intervenció de diferents constructores i direccions facul-
tatives va constituir una oportunitat de col·laborar entre els 
responsables tècnics de les dues parts, a la vegada que un repte 
per a la direcció d’execució.

La coberta
La coberta principal constitueix un element essencial de l’esta-
di, amb una distancia entre recolzaments de 200 m. de llargada i 
de 160 m d’amplada. Es tracta d’una estructura de tub cilíndric 
que constitueix una espectacular jàssera en gelosia amb un 
secció triangular de 9 m. d’alçada i 6 m. d’amplada. Una part de 
la estructura s’elaborava a taller i es transportava fins a l’estadi 
en horari nocturn degut a les dimensions excepcionals. Les 
peces que arribaven a l’obra es muntaven i soldaven a nivell 
de terra. Un cop executats trams de 30 m. que es pujaven fins a 
la seva cota definitiva. Finalment, es procedia a l’assemblatge 
i soldadures finals. Degut a les dimensions singulars de las 
jàsseres el procés de retirada de les torres d’estintolament va 
esdevenir una operació de dos dies de durada. Un acurat proce-
diment definia per fases la fletxa en diferents punts i les càrre-
gues residuals. Els resultats del seguiment del procés s’anaven 
comparant amb les previsions. La fletxa final de gairebé 70 cm. 
(1/300) en el punt mig va contrarestar la contrafletxa inicial 
amb el resultat previst d’una jàssera plana.

En el seguiment del procés d’execució de la estructura el 
protagonisme va ser de les soldadures. Es va fer un control addi-
cional d’un laboratori extern amb tècnics que feien inspeccions 
visual de les soldadures i diferents assaigs. La comprovació de 
certificats i l’anàlisi dels resultats del assaigs.

La façana il·luminada
La planta de l’estadi és un oval definit en projecte per diferents 
radis de curvatura. Les dobles i triples alçades a d’interior que 
generen el joc de volums ideat pels projectistes, fan que el tro-
bament d’elements horitzontals amb la façana en diverses zones 
consisteixi només en jàsseres. La complexitat d’executar l’en-
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cofrat dels forjats i més encara de les jàsseres amb el traçat de 
planta oval va obligar a fer una aproximació per una poligonal de 
vèrtex els pilars. Els arquitectes responsables tant del projecte 
com de la direcció d’obra volien que la façana tingués la curvatu-
ra establerta des de l’inici. L’aproximació poligonal de l’estruc-
tura no havia de condicionar el traçat de la façana. La solució va 
consistir en una subestructura metàl·lica amb mènsules a sobre 
de les quals es va fer el replanteig un per un de l’òval.

Calia que a més de respectar el perímetre de façana els 
perfils es modulessin amb els canvis de curvatura, i respectant 
les juntes constructives (pel fet de que sigui una estructura 
ventilada hi ha moviments de 2 i 3 cm.) que. Atès que l’amplada 
dels vidres era fixa i amb mida comercial, es va haver d’ajustar 
l’espai, sempre dintre dels paràmetres de ventilació establerts en 
el projecte, entre elements per aconseguir la compatibilitat amb 
la resta de condicionants. El resultat va ser una façana absolu-
tament fidel al projecte amb una uniformitat òptima, que oculta 
perfectament les irregularitatsen el formigó de forjats, les juntes 
de dilatació i les transicions entre les diferents curvatures.

La façana de línies pures i netes, amb uns perfils que acom-
panyen discretament els vidres obligava a trobar un sistema 
d’enllumenat lineal i amb les llumeneres amagades. Es va modi-
ficar lleugerament la dimensió del UPN de suport del U-glass 
per poder inserir a dintre les llums. El sistema d’il·luminació 
escollit finalment per la seva uniformitat, despesa energètica 
reduïda, i possibilitat d’aconseguir diferents escenaris va con-
sistir en regletes de leds. El fet que els sistemes d’il·luminació 
per leds s’han incorporat recentment al món de la construcció i 
que calgués combinar-los amb una façana de vidre, va implicar 
que s’haguessin de fer moltes proves abans de trobar la solució 
definitiva. ■

La complexitat d’executar l’encofrat dels 
forjats i més encara de les jàsseres amb el 
traçat de planta oval va obligar a fer una 
aproximació per una poligonal de vèrtex 
els pilars

DADES GEnERALS DEL nOU ESTADI

AforAmenTs
seients totals  39.204 un.
seients vip 5 estrelles  378 un.
seients president club  271 un.
seients presidència  99 un.
Llotges  36 (trib. principal) + 8 (gols) 
places adaptades minusvàlids  108 un.
places de pàrquing: 252 club y vip.

DADes Tècniques obrA civil
Formigó:  34.630 m3

acer utilitzat per a l’obra:  7.000 tn
Fonamentació:  2.200 puntals de 22m.
Jàsseres coberta tribuna:  200m llargada x9m alçada.
Jàsseres coberta gols:  160m llargada x9m alçada.
ascensors:  8 + 1 muntacàrregues.
vidres u-Glass façana: 8.716 un.
Coberta:  29.000 m2 de coberta
seients: abatibles a tot l’estadi

uniTATs, Dimensions y superfícies
m2 construïts: 81.160 m2

   pertanyen a Cornellà: 50.650 m2

   pertanyen a El prat: 30.510 m2

terreny de joc:  105x68 m
terreny afegit:  6m laterals, 7.5m fons
superfície graderies: Graderia baixa:  9.923 m2

 Graderia intermèdia:  1.300 m2

 Graderia superior: 7.740 m2

oficines:  2.510 m2

Locals comercials:  13.100 m2

auditori:  200 m2

sala de premsa:  156 m2

superfície vestuaris: vestuari local 1.015 m2

 vestuari visitant 640 m2

Llocs premsa en camp:  133 seients.
Cabines de ràdio: 24 
Lavabos públics:  35 nuclis
Bars: 27 bars
portes d’accés: 49

Un gran treball de coordinació 
en fase d’execució

■■■ La coordinació de seguretat i salut realitzada durant 
3 anys es va centrar en reduir i eliminar els riscos en l’exe-
cució d’una gran obra d’edificació consistent en l’execució 
del RCD Espanyol i edificacions complementàries i coordi-
nar les obres perquè es produís el menor impacte possible 
als vianants, ja que es tractava d’una zona molt sensible 
perquè al costat de l’obra es trobava un col·legi d’educació 
primària i un centre esportiu municipal, al marge de la 
constant circulació de vehicles pels vials adjacents a l’obra. 
D’altra banda s’estaven produint vàries obres a la vegada, 
com són les d’urbanització de l’Estadi i les de la construc-
ció del centre lúdico-comercial annex a l’Estadi.

Per aconseguir aquest propòsit es va haver de fer un 
gran treball a la coordinació en fase d’execució, ja que 
l’obra, finalment es va contractar a diferents contractistes 
i es van haver de realitzar feines de coordinació d’activitats 
empresarials, per coordinar les diferents fases d’obra. 
També cal remarcar la complexitat estructural de l’edifici 
que va comportar que s’hagués d’adaptar el pla de segure-
tat i salut  mitjançant la redacció d’annexos i procediments 
específics de les diverses fases d’obra que per la seva com-
plexitat o especificitat així ho requerien a criteri de la coor-
dinació de seguretat i salut. ■

Jesús Clemente
arquitecte tècnic 




