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A  ||   ANÀLISI DEL PROJECTE

| PROJECTE ORIGINAL

PLANTA

ALÇAT EST
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A  ||   ANÀLISI DEL PROJECTE

| ALTRES ANÀLISIS I DEFINICIONS 3D
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| OBRES DE REFERÈNCIA

Pavelló de bany per a la comunitat jueva Boissonnas house (Philip Johnson)

Esherick house Korman house Esglèsia de Rochester

A  ||   ANÀLISI DEL PROJECTE
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A  ||   ANÀLISI DEL PROJECTE

| CRÒQUIS ORIGINALS
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A  ||   ANÀLISI DEL PROJECTE

| DEFINICIÓ ESTRUCTURAL
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A  ||   ANÀLISI DEL PROJECTE

| TESI: Voluntad por existir: las viviendas no construidas de Louis I. Kahn



DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA  ||   CASA ADLER 1954-55
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1   ||   TERRENY NATURAL

terreny
e 1.100

e 1.200

|  PLANTA CORBES DE NIVELL

|  SECCIÓ TERRENY NATURAL
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2   ||   MOVIMENT DE TERRES

terreny
e 1.100

e 1.200

|  PLANTA MOVIMENT DE TERRES

|  SECCIÓ MOVIMENT DE TERRES
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3   ||   REPLANTEIG

Es realitza el replanteig de la fonamentació
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4   ||   EXCAVACIÓ 
   + PREVISIÓ INSTAL·LACIONS

sabates
e 1.50

riostres
e 1.50

e 1.200

|  PLANTA NIVELLS ESCAVACIÓ

|  SECCIONS TIPUS NIVELLS EXCAVACIÓ

Després d’haver realitzat el buidat i explanació, es fixa un punt de 
referència que es pren com a cota 0 i s’excaven les sabates  i les 
riostres, tenint en compte les diferents cotes de profunditat. Es pre-
veuen  els passos d’instal·lacions que creuaran la fonamentació.
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5   ||   FORMIGÓ NETEJA

|  PLANTA FORMIGONAT NETEJA

|  SECCIONS TIPUS FORMIGÓ NETEJA

sabates
e 1.50

e 1.200

Es realitza una capa de formigó pobre de neteja a les zones de les 
sabates i les lloses de fonamentació.
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|  PLANTA FONAMENTS

|  SECCIONS TIPUS FONAMENTS

fonaments
e 1.25

e 1.200

6   ||   FORMIGONAT FONAMENTACIÓ
   nivell inferior

Es col·loca l’armadura sobre separadors prefabricats i es munten les 
armadures de les riostres i els nans. S’encofra la part de les riostres 
i els nans que queden fora el terreny. Es formigona tot el conjunt. 
Cal garantir la no disgregació del formigó, la correcta compactació i 
vibrat i un correcte curat del formigó. 



Louis KAHN  |  casa ADLER   ||   16  

|  PLANTA MURS DE CONTENCIÓ

|  SECCIÓ TIPUS MURS CONTENCIÓ

fonaments
e 1.25

e 1.200

7   ||   MURS DE CONTENCIÓ

Es munta l’armat dels murs de contenció i el dels nans adherits a 
aquests. S’encofra el mur a dos cares col·locant connectors que 
mantindran estable l’encofrat i separadors que garantiran el recobri-
ment mínim de formigó. Es formigona el mur. De nou cal garantir la 
no disgregació del formigó, la compactació i el curat. 



Louis KAHN  |  casa ADLER   ||   17  

|  PLANTA OMPLERT

|  SECCIÓ OMPLERT

ompler terreny
e 1.150

e 1.200

8   ||   OMPLERT DEL TERRENY

Es realitza el reomplert i compactació de les terres darrere el mur de 
contenció per tal de disposar d’un terreny prou ferm per ubicar-hi la 
fonamentació superior.
Un cop sec i desencofrat s’impermeabilitza per interior, la qual estarà 
en contacte amb les terres.
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9   ||   REPLANTEIG COTA SUPERIOR

Es realitza el replanteig de la fonamentació superior
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10  ||   EXCAVACIÓ COTA SUPERIOR
   + PREVISIÓ INSTAL·LACIONS

sabates
e 1.50

riostres
e 1.50

e 1.200

|  PLANTA NIVELLS ESCAVACIÓ

|  SECCIONS TIPUS NIVELLS EXCAVACIÓ

Es fixa un punt de referència que es pren com a cota 0 i s’excaven 
les sabates  i les riostres, tenint en compte les diferents cotes de 
profunditat. Es tindrà especial cura en l’excavació prop dels murs de 
contenció. Es preveuen  els passos d’instal•lacions que creuaran la 
fonamentació.
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11   ||   FORMIGÓ NETEJA COTA SUPERIOR

|  PLANTA FORMIGONAT NETEJA

|  SECCIONS TIPUS FORMIGÓ NETEJA

sabates
e 1.50

e 1.200

Es realitza una capa de formigó pobre de neteja a les zones de les 
sabates i les lloses de fonamentació.
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|  PLANTA FONAMENTS

|  SECCIONS TIPUS FONAMENTS

fonaments
e 1.25

e 1.200

12   ||   FORMIGONAT FONAMENTACIÓ
      nivell superior

Es col·loca l’armadura sobre separadors prefabricats i es munten les 
armadures de les riostres i els nans. Es col•loca una capa separa-
dora entre la sabata i el mur de contenció. S’encofra la part de les 
riostres i els nans que queden fora el terreny. Es formigona tot el 
conjunt. Cal garantir la no disgregació del formigó, la correcta com-
pactació i vibrat i un correcte curat del formigó. 
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|  PLANTA FONAMENTS

|  SECCIÓ RIOSTRA 

fonaments
e 1.25

e 1.250

13   ||   SEPARADOR + PREMARC + IMPERMEABILITZACIÓ

Es col·loquen unes bandes separadores de poliuretà expandit per 
tal de separar els premarcs de les riostres. Es fixen els premarcs 
inferiors de fusta.
S’impermeabilitza la fonamentació per evitar les filtracions cap als 
murs o obertures.
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|  PLANTA BAIXA

|  SECCIÓ FONAMENT

fonaments
e 1.25

e 1.250

14   ||   JÀSSERES FORJAT SANITARI
  nivell inferior

Es col·loquen les jàsseres coplanaries, de fusta laminada tractada, 
recolzades sobre els nans de formigó.
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|  PLANTA BAIXA

|  SECCIÓ MURS

e 1.250

15   ||   MURS DE PEDRA
  nivell inferior

murs de pedre
e 1.25

S’executen els pilars de pedra carejada adherides amb morter, 
formant un perímetre massís de 40 cm, deixant un buit interior per tal 
d’acollir les instal•lacions i la ventilació.
Cal procurar que les pedres ubicades sobre les jàsseres de forjat 
sanitari actuïn com a mènsula per evitar el que pes del pilar recaigui 
sobre les jàsseres.
Es realitza un mur de pedra davant el mur de contenció.
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|  PLANTA PRIMERA

|  SECCIÓ FONAMENT

e 1.250

16   ||   JÀSSERES
  planta primera    

fonaments
e 1.25

mur contenció
e 1.25

Es col·loquen les jàsseres coplanaries, de fusta laminada tractada, 
recolzades sobre els nans de formigó, quan formen el forjat sanitari 
del nivell superior i sobre els murs de pedra quan suportaran el forjat 
del nivell superior.



Louis KAHN  |  casa ADLER   ||   26  

|  PLANTA PRIMERA

|  SECCIÓ FONAMENT

e 1.250

17   ||   MURS DE PEDRA
  nivell superior    

fonaments
e 1.25

fonaments
e 1.25

Es segueixen executant els pilars de pedra.
De nou cal procurar que les pedres ubicades sobre les jàsseres de 
forjat sanitari actuïn com a mènsula per evitar el que pes del pilar 
recaigui sobre les jàsseres.
A l’extrem superior del mur es realitza un queixal que permetrà ocul-
tar el gruix de la coberta cap a l’exterior.
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|  PLANTA COBERTA

|  SECCIÓ COBERTA

e 1.250

18   ||   JÀSSERES COBERTA
   

pilar exterior
e 1.25

Es col·loquen les jàsseres coplanaries, de fusta laminada tractada, 
recolzades sobre els murs de pedra.
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19   ||   JÀSSERES PERIMETRAL COBERTA
    

|  PLANTA COBERTA

|  SECCIÓ COBERTA

e 1.250

coberta
e 1.25

Es col·loca la jàssera perimetral de coberta, composada per dos 
bigues de fusta formant una L. Aquesta té la funció per una banda 
de travar el conjunt de pilars de pedra i per altra de suportar els 
premarcs superiors de les obertures. 



Louis KAHN  |  casa ADLER   ||   29  

|  PLANTA

|  SECCIÓ FONAMENT

e 1.250

20  ||   ESCALA
      

estructura escala
e 1.25

S’executa l’escala mitjançant dos jàsseres per a cada tram que 
sostenen uns graons massissos de secció triangular que actuen al 
mateix temps com a biga i acabat.
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21  ||  BIGUETES
    

|  PLANTA

|  SECCIÓ FONAMENT

e 1.250

fonaments
e 1.25

fonaments
e 1.25

Es col·loquen les biguetes coplanars, de fusta laminada tractada, 
recolzades sobre les jàsseres de fusta perimetrals i assegurant la 
posició mitjançant fixacions mecàniques ocultes.
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22  ||   PREMARCS    

|  PLANTA

|  SECCIÓ PREMARCS

e 1.250

pilar de pedra
e 1.25

coberta
e 1.25

Es munten els premarcs. Per la dimensió que prenen les obertures 
els premarcs s’entenen com un element estructural, així que aquest 
prenen una profunditat de 12 cm. Aquests es fixen sobre una banda 
elàstica per tal d’evitar deformacions.
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23  ||   EMPOSTISSAT    

|  PLANTA

|  SECCIÓ FONAMENT

e 1.250

fonaments
e 1.25

fonaments
e 1.25

Sobre el forjat de biguetes es munten els empostissats de panells 
de fusta de 2 x 0.3m. Es fixen a les biguetes mitjançant fixació me-
cànica. 
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24  ||   FORMACIÓ PENDENTS COBERTA    

|  PLANTA COBERTA

|  SECCIÓ COBERTA

e 1.250

coberta
e 1.25

Es realitza la formació de pendents mitjançant rastells de fusta 
d’alçada variable fixats sobre l’empostissat de la coberta. 
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25  ||   AÏLLAMENT DE COBERTA    

|  PLANTA COBERTA

|  SECCIÓ COBERTA

e 1.250

coberta
e 1.25

Es col·loca l’aïllament de llana de roca entre els rastells de la 
coberta.
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26  ||   EMPOSTISSAT COBERTA

|  PLANTA COBERTA

|  SECCIÓ COBERTA

e 1.250

fonaments
e 1.25

Es realitzen les pendents de la coberta amb un empostissat de pa-
nells de fusta recolzats sobre els rastells. Es munten els desaigües.
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27  ||   IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA

|  PLANTA

|  SECCIÓ FONAMENT

e 1.250

fonaments
e 1.25

Es col·loca una làmina impermeable autoprotegida sobre l’empostis-
sat de la coberta. Aquesta puja per la jàssera perimetral de coberta i 
es dobla en aquest punt. 
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28  ||   MARCS I OBERTURES

|  PLANTA

|  SECCIÓ FONAMENT

e 1.250

fonaments
e 1.25

Es col·loquen els marcs de fusta dels tancaments exteriors fixes i 
un cop muntats es col•loquen els tancaments practicables i vidres 
dobles amb càmera d’aire.
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29  ||   REMAT DE COBERTA

|  PLANTA

|  SECCIÓ FONAMENT

e 1.250

fonaments
e 1.10

Es realitza el remat de coberta amb una doble xapa d’acer galvanit-
zat. La xapa inferior es fixa mecànicament a la jàssera perimetral de 
coberta, havent col•locat prèviament un element separador. La xapa 
superior es clipa a aquesta formant la pendent cap a l’interior de la 
coberta.
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30  ||  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR

|  PLANTA

|  SECCIÓ FONAMENT

e 1.250

fonaments
e 1.5

La compartimentació es realitza mitjançant envans de cartró guix. Es 
munta la subestructura amb perfils d’acer galvanitzat i posteriorment 
es fixen els panells de cartró guix. 
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31  ||  PAVIMENTS I SÒCOLS

|  PLANTA

|  SECCIÓ FONAMENT

e 1.250

fonaments
e 1.5

Es col·loca una làmina impermeable sobre l’empostissat que s’enfila 
15 cm a l’envà de cartró guix. Es col•loca una làmina fonoabsorbent 
i es munta el paviment d’entramat de fusta. Finalment es col•loca el 
sòcol i es pinten els envans. 
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LL  ||  LLEGENDA

|| ESTRUCTURA

FN  ||  FONAMENTS

FN.S  ||  SABATES
FN.S.1 Terreny
FN.S.2 Capa de formigó de neteja HL-150/B/20 de 15 cm de gruix
FN.S.3 Separadors homologats de formigó
FN.S.4 Armadura d’acer corrugat B-500S de diàmetre 16 mm
FN.S.5 Armadura d’espera per al mur de contenció, d’acer corrugat B-500S de diàmetre 12mm
FN.S.6 Formigó HA-25/F/10-I
FN.S.7 Làmina impermeable d’oxiasfalt

FN.LL  ||  LLOSA
FN.LL.1 Graves de 12mm
FN.LL.2 Junta de separació entre llosa superior i mur de poliestirè expandit de 1 cm
FN.LL.3 Armadura d’acer corrugat B-500S de 8 mm de diàmetre
FN.LL.4 Formigó HA-25/F/10-I

FN.R ||  RIOSTRES
FN.R.1 Separadors homologats de formigó
FN.R.2 Armadura d’acer corrugat B-500S de diàmetre 16 mm
FN.R.3 Formigó HA-25/F/10-I
FN.R.4 Separador de poliestirè expandit
FN.R.5 Premarc inferior de fusta de secció 12x4 cm
FN.R.6 Làmina impermeable d’oxiasfalt

FN.M  ||  MUR DE CONTENCIÓ
FN.M.1 Separadors homologats de formigó
FN.M.2 Armadura d’acer corrugat B-500S de diàmetre 12 mm
FN.M.3 Formigó HA-25/F/10-I

FS  ||  FORJAT SANITARI
FS.1 Jàsseres de fusta laminada, coplanars, de 18x23 cm

M  ||  MURS DE PEDRA
M.1 Pedres de granit carejades d’ample màxim 40 cm.
M.2 Junta de morter M-5
M.3 Làmina de separació entre mur i jàssera de neoprè 

E  ||  ESCALA
E.1 Bigues de fusta laminada de 18x23 cm 
E.2 Bigues de graó de fusta massissa unides mecànicament

FR  ||  FORJAT
FR.1  Jàsseres de fusta laminada, coplanars, de 18x23 cm
FR.2 Biguetes de fusta laminada, coplanars, de 12x18 cm
FR.3 Empostissat de fusta encadellat de 2x0.3 m fixat puntualment amb fixació mecànica 
FR.4 Separador entre forjat i mur de poliestirè expandit de 1 cm de gruix.

|| EMBOLCALL

CO  ||  COBERTA
CO.1 Jàssera perimetral de coberta en L de fusta laminada amb perfils de 15x40 i 15x30
CO.2 Rastrells de fusta de formació de pendent de 6 cm de gruix
CO.3 Aïllament tèrmic de llanda de roca de 6 cm de gruix
CO.4 Empostissat de fusta encadellat de 2x0.3 m fixat puntualment amb fixació mecànica
CO.5 Capa d’impermeabilització amb làmina autoprotegida
CO.6 Remat de coberta de perfils de xapa galvanitzada

OB  ||  OBERTURES
OB.1 Fusteria fixa de fusta amb vidre doble amb cambra (4+12+4)
OB.2 Fusteria practicable de fusta amb vidre doble amb cambra (4+12+4)

|| COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS

DI  || DIVISIONS INTERIORS
DI.1  Guies autoportants d’acer galvanitzat tipus C de 4.5x3 cm
DI.2 Aïllament de llanda de roca de 4cm
DI.3 Plaques de cartró guix amb recobriment de cel•lulosa
DI.4 Acabat pintat

OI  ||  OBERTURES INTERIORS
OI.1 Premarc de fusta de 5x5 cm
OI.2 Marc de fusta fixat amb silicona 
OI.3 Xarnera d’acer glavanitzat (3 per fusteria)
OI.4 Fulla de fusta de 5 cm de gruix

PV  ||  PAVIMENT DE FUSTA
PV.1 Làmina impermeable de PVC
PV.2 Làmina fonoabsorvent 
PV.3 Acabat amb paviment encadellat de fusta de de 15x40 cm
PV.4 Sòcol de fusta de 2x15 cm
PV.5 Rejuntat de silicona



COMPARATIVA  ||   PROJECTE INICIAL I RESULTAT FINAL
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C  ||  ALÇAT NORD
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C  ||  ALÇAT EST



Louis KAHN  |  casa ADLER   ||   45  

C  ||  PLANTA


