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una plaça de toros amb sostre flotant

entrar a una plaça de toros i trobar-se botigues, un cinema,
un museu del rock i un restaurant és ja un fet bastant insòlit.
però encara ho és més trobar una plaça de toros coberta
per un plat flotant. aquest serà el resultat del projecte dirigit
pel despatx d’arquitectes alonso balaguer que va arrencar
el 2003, i que es culmina amb una cúpula de fusta liviana
sobre una plataforma metàl·lica. 

la construcció del centre comercial de las arenas està arribant
a la seva fase final. més de cent anys després de la inauguració
de la plaça de toros amb façana neomudèjar, està apunt de tenir
lloc l’obertura d’un modern centre comercial de cinc plantes en
una de les ciutats més cosmopolites del món. encabit en l’esque-
let estructural de l’antiga construcció, en desús des de 1989,  el
nou edifici representa un desafiament arquitectònic tant per les

limitacions tècniques de la seva ubicació com pel seu particular
sistema de cobriment. 

una coberta sense precedents formada per un plat metàl·lic circular
d’acer de 100 metres de diàmetre, és el que seria la tapadora de
la plaça de toros. s’anomena “Dish” per la seva forma (plat en
anglès) i s’aguanta per quatre parells de pilars, anomenats arboris
per la seva morfologia, i ubicats en els eixos cardinals de l’estructura;
i per dotze pilars en la seva part exterior. amb dos metres de
canto de mitjana, dins del dish hi ha un altell d’instal·lacions suspès
entre les plantes quarta i cinquena del centre. 

la plataforma es va hissar el passat mes de maig de 2008. la
part central, d’aproximadament 24 metres de diàmetre, es va
confeccionar a la planta baixa amb un sistema d’unions solda-
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des. l’hissat es va dur a terme amb l’ajuda d’una torre central  i
un motor d’alta capacitat que la desplaçava a una velocitat 
estimada en 1 mm/s. a aquesta platea central, una vegada
situada a la seva cota, se li van anar soldant part de bigues
radials i circumferencials, que formen el Dish. 

l’estructura definitiva ha patit modificacions respecte de com es
va concebre inicialment. la resistència vertical i horitzontal no
podia suportar l’estat tensional interior i, d’altra banda, el 
comportament dinàmic de l’estructura indicava una freqüència
pròpia i unes mobilitzacions de massa molt per sota del que
estableix la normativa. es van canviar el tipus de bigues, i es van
afegir els pilars perimetrals per augmentar la rigidesa. 

la cúpula és de fusta llaminada d’avet, fet que li dóna una major
resistència i rigidesa, i té 80 metres de diàmetre. aquesta coberta
és única en el món per les seves proporcions, 40 metres de ràdio
i 8 metres d’alçada, proporció d’1/5, molt complicada d’executar
i calcular. té un acabat impermeabilitzat amb el sistema
impermax start de Krypton chemical. l’estructura portant de
fusta de la cúpula descansa sobre un tub circular perimetral
metàl·lic suportat per 20 pilars anomenats boomerang, fet 
que permet un major espai diàfan a l’interior sense necessitat
d’estructures auxiliars.  

d’aquesta manera, la coberta, que serà el sostre del restaurant 
amb vistes panoràmiques de la cinquena planta, descansa sobre un

tub circular perimetral metàl·lic suportat per vint pilars boomerang. 

la coberta es va aixecar amb un muntatge basat en la confecció
d’anells concèntrics des de l’exterior cap a l’interior, on cada nus
metàl·lic que recollia les bigues de fusta, va ser apuntalat per
mantenir lo cota de cada radi amb la prefixada al projecte. 

un espai d’oci sota una coberta suspesa i flotant. aquesta serà
la forma del futur centre las arenas, ubicat entre els carrers
diputació, llançà, tarragona i gran via, una obra singular que
transforma tradició en modernitat en el cor de barcelona.  


