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Fer balanç en poques paraules dels 25 anys
d’ENGINYERIA REVENTÓS és tot un repte,
el món i l’ofici han canviat força amb el
temps. Al 1.995 tot just despertàvem al món
digital, des de llavors hi ha hagut molts
canvis, han aparegut noves tecnologies,
han canviat normatives i han aparegut
organismes, s’ha afegit més burocràcia, ...

els problemes tècnics no pot ser la raó per
deixar de banda el tenir una visió general
de la nostra activitat. A ENGINYERIA
REVENTÓS estem especialitzats en trobar
solucions simples a problemes complexos,
afectats per múltiples factors, de caràcter
general o específic; és la nostra manera
d’entendre l’ofici.

Hi ha coses però que no han canviat,
el nostre objectiu ha estat sempre projectar
per construir, amb el cap clar i els peus
tocant a terra, pensant sempre en les
repercussions de tota mena que tenen
els productes de la nostra feina.

Per resumir el que ha sigut la nostra
trajectòria en els 25 anys d’història de
la nostra firma hem seleccionat 21 obres.
Els criteris de selecció han estat:

Amb un creixement lent, hem passat de ser
una petita oficina d’enginyeria, especialitzada
inicialment en estructures, a tenir ara una
mida mitjana i molts més centres d’interès,
ens hem diversificat sense oblidar mai quins
son els nostres punts forts.
L’equip professional és cohesionat i sòlid,
de llarg recorregut a l’empresa, centrat
en el disseny, projecte, desenvolupament
i supervisió d’obres civils i d’edificació: ponts,
passarel·les, edificis, estructures singulars,
obres marítimes i hidràuliques, carreteres,
ferrocarrils, paisatgisme, urbanisme
i millora urbana.
Per a nosaltres cada projecte és un prototip
únic que mereix la mateixa atenció que
la que un bon artesà dedica al seu treball,
això no ens impedeix utilitzar en la nostra
activitat, i en les obres projectades, les eines
i la tecnologia més avançades. Creiem que
la integració, social, ambiental i estètica de
les actuacions han de ser contemplades
des del bell inici, com a base de partida de
cada projecte.
El món d’avui és complex. La transformació
de l’espai és l’objectiu de l’enginyeria, la seva
gestió està immersa en la complexitat.
L’experiència necessària per resoldre

- Construïdes després de 1.995, pròpies
de la societat. Com més recents millor.
- Representatives de la nostra manera
de fer i de prou qualitat.
- Que majoritàriament no haguessin
aparegut en les publicacions anteriors.
Per a la present edició vam fer una
convocatòria a traves de l’associació
del nostre barri barceloní Poblenou Urban
District a la recerca d’artistes acostumats
a l’escala gran de l’art urbà per reinterpretar
les nostres obres, en vàrem escollir 3.
Volíem una visió externa, no enginyeril ni
de professionals de la construcció. A cada
intervenció, a part de les fotografies,
s’hi adjunta una làmina amb llur visió.
Al seleccionar-los ens han condicionat
el nombre d’obres a incloure al llibre,
21 obres, ja que és divisible per 3 (així no
es provoquen discriminacions en l’aportació
de cada artista) i s’emmotllava bé al format
escollit, amb textos relativament extensos
i varies imatges per a cadascuna.
Abans d’acomiadar-me i deixar pas a que
parlin les obres, dir-vos que tot plegat forma
part també d’un projecte vital, més de
la meitat de la meva vida professional.

Manuel Reventós i Rovira
Enginyer de Camins
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1. PONT SOBRE EL RIU ANOIA
STA. MARGARIDA DE MONTBUI - IGUALADA (BARCELONA), 2003
PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA
És un petit homenatge a un mestre,
l’enginyer suís Robert Maillart. El pont
de Salginatobel és, des de 1930, un dels
referents estètics dels enginyers
estructurals; vam seguir els seus passos.
El pont està situat a la confluència del riu
Anoia amb el torrent de l’Espelt, entre
corrents d’aigua convergents, fet que
complicà molt encaixar l’estructura; la que
resolia bé el salt sobre l’Anoia no era bona
per a l’Espelt, que creua la traça del pont
amb molt biaix -i viceversa.
Són dos ponts en un, la solució
“Maillartiana” supera el riu Anoia per mitjà
de falsos arcs. És una forma pausada i
simètrica. El salt sobre el torrent de l’Espelt
es fa per mitjà de la continuació, sense
interrupcions, del tauler, suportat ara per
una pila única central, solució clàssica
per a ponts amb biaix perquè oposa
la mínima resistència a l’acció de l’aigua,
permetent-li al màxim la circulació.

Pressupost
1,14 M€
Propietat
Aj. Santa Margarida de Montbui
i Aj. d’Igualada
Promotor
Aj. Santa Margarida de Montbui-GISA
Constructor
Freyssinet, SAU (Principal) Ascamon (Est. Metàl·lica)
Característiques
Pòrtic d’acer (falsos arcs)
Tauler mixte d’acer i formigó
Longitud total: 125 m
Llums: 30 + 40 + 30 + 25 m.
Fletxa: 4,2 m
Cantell tauler: 1,1 m
Ample: 11,5 m

Forma col·lecció amb l’Arc de l’Espelt,
de línies semblants, que és molt proper.

Il·lustració: Domini

10

11

5. VIADUCTES + PASSAREL·LA
DE CA N’ALEMANY
VILADECANS (BARCELONA), 2014 / 2019
PROJECTE I ASSISTÈNCIA TÈCNICA A L’OBRA
Ambdues actuacions s’emmarquen
en la urbanització del nou sector de
Ca n’Alemany, 54 hectàrees situades
entre les vies del ferrocarril i la C-32. Els
viaductes suporten el nou accés Viladecans
Sud des de l’autopista. La passarel·la és
la connexió, per a vianants i ciclistes, amb
el nucli urbà, per damunt del ferrocarril,
seguint el carrer Llobatona.
El viaducte principal és un element
fonamental de la urbanització del sector
perquè permet que hi passi per sota i no
es trenqui la continuïtat espacial. A sota,
s’hi han disposat el vial que articula
el sector i una gran bassa de laminació
de la riera de Sant Llorenç.
El tauler és una llosa de formigó alleugerida
amb intradós horitzontal de 8 m d’amplada,
amb els extrems formant voladissos a banda
i banda de 5 m. En tenir cantell variable,
emula un batec d’ales. El canaló invertit,
que produeix un ferida longitudinal sota el
tauler, és per motius exclusivament estètics.
El canaló apareix també en les piles,
en forma de cua de milà, que acaben
d’arrodonir la inspiració ornitològica; totes
les piles sorgeixen de l’interior de la bassa
de laminació.
A més del viaducte principal, n’hi ha 4
més sobre els vials secundaris, tots són
de formigó pretensat.
A la passarel·la sobre el ferrocarril,
es manté la inspiració relacionada amb
el regne animal, ara una serp. L’angle d’atac
del carrer Llobatona amb les vies -17ºi l’amplada del corredor a saltar, 3 vies i
múltiples serveis paral·lels, conduïen a una
estructura descomunal de més de 100 m
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de llum, inabordable. Es va resoldre amb
un traçat sinuós i serpentí en planta, per
incidir ortogonalment el ferrocarril.
El tauler és amb dues gelosies metàl·liques
amb configuració Warren (triangles amb
diagonals inclinades), obertes superiorment
i inclinades lateralment -per obrir les visuals
internes als usuaris. Els triangles i la malla
d’acer inoxidable emulen les escates; en
un extrem s’alçà una gelosia per simular
el cap del serpent. Se suporta amb piles
en forma de portes del joc del croquet.

Pressupost
7,71 M€ + 0,88 M€
Propietat
Aj. Viladecans
Promotor
Consorci DeltaBCN.
Constructors
UTE: Sorigué-Rubau-Aqualogy (Viaductes) Copcisa (Passarel·la) Oxigoded
(Est. metàl·lica)
Premis
Finalista en la categoria de Gran Escala
del III premi “Ciudad y Territorio
Albert Serratosa” 2019.
Característiques del Viaducte Principal
Llosa contínua pretensada
Longitud total: 179,15 m
Llums: 38,825 + 2x50 + 38,825 m
Cantell: variable 1,7-2,3 m
Ample: 18 m
Característiques de la Passarel·la:
Gelosia metàl.lica Warren
Longitud total: 132 m
Llums: 20 + 24 + 36 + 28 + 24 m
Cantell: 2,66 m
Ample: 3,7 m

Il·lustració: Domini
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6. PONT NELSON MANDELA
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2015
PROJECTE MODIFICAT I DIRECCIÓ D’OBRA
El pont de Nelson Mandela al Prat de
Llobregat és l’últim pas sobre el riu
Llobregat abans de la desembocadura.
Dona accés al polígon Pratenc, que va
quedar separat del Prat a causa del
desviament del Llobregat. Quan es finalitzin
els nous accessos al port de Barcelona
i el curt ramal a l’aeroport, servirà de
connexió directa entre el port i l’aeroport.

comparant amb les lectures dels
aparells de mesura instal·lats al pont,
que proporcionaven les deformacions
i tensions en l’estructura en temps real,
això permetia corregir les forces que
se li introduïen i portar al pont
a la situació estructural final més
favorable.

L’obra destaca entre els ponts de Catalunya
com l’arc de major llum, amb 150 m entre
recolzaments. El més singular és l’esquema
estructural: una combinació entre pòrtic,
amb piles formades per trípodes invertits,
i dos arcs que s’obren per deixar passar
el tauler per entremig i es tornen a trobar
a la part superior.

Pressupost
24,0 M€
Propietat
DG Infraestructures de Mobilitat.
Generalitat de Catalunya
Promotor
GISA-Infraestructures.cat
Constructor
Copisa
Premis
IV premis ACE 2017. Millor Obra
d’Estructura / XIV Cemex Building
Award 2015. Finalista en la categoria
Infraestructures i Urbanisme.

Tot i que pot semblar que la zona
estructuralment crítica és la de l’arc, això és
fals, les més compromeses són al tauler, als
trams entre les piles inclinades; funcionen
com a bigues de 55 m de llum però també
com a tirants –per impedir que les piles
s’obrin– que reben traccions molt potents d’11.000 T, es contraresten amb pretensat.
Tot el pont és de de formigó in situ,
al tauler és posttesat i a les piles, de gran
esveltesa, el formigó és autocompactant
–per la inclinació– i d’alta resistència –per
la brutalitat de les forces implicades.
El tram central se suspèn dels arcs
mitjançant 11 parells de tirants. Piles, tauler
i arcs són monolítics, això fa que tingui
molts mecanismes resistents interns,
que el manteniment es redueixi i que
se n’incrementi la vida útil.
Durant l’obra, es va modelitzar
matemàticament l’estructura y la seva
evolució reproduint el procés constructiu,
les fases de formigonat, els cindris i els
tesats; els resultats del model s’anaven
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Característiques
Arc de formigó, tauler pretensat.
Pòrtic Formigó d’alta resistència
i autocompactant
Longitud total: 304 m
Llums pont: 75 + 150 + 79 m
Llums tauler: 42 + 55+ 104 + 55 + 48 m
Fletxa: 20 m (des del tauler)
Cantell tauler: 2,5 m
Ample: 29 m

Il·lustració: Ico
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9. PASSAREL·LA DE
SANT PERE DE TERRASSA
TERRASSA (BARCELONA), 2004
PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA
Passarel·la d’accés al recinte de les esglésies
romàniques de Sant Pere de Terrassa
sobre el parc urbà de Vallparadís.
Els condicionants bàsics del projecte eren
l’exigència d’un respecte exquisit al parc
i la seva arbreda, amb plàtans de fins a 40 m
d’alçada, i verificar el Codi d’Accessibilitat,
que no permet pendents excessius en els
itineraris adaptats a persones de mobilitat
reduïda, problema que s’agreujava aquí
per la diferència de nivell que hi havia
entre les arrencades.
La solució, amb una banda tesa, resolia el
respecte al parc, no hi exigia cap actuació,
treballant sempre des de fora si s’exceptuen
talls de branques i la protecció dels camins
sobre els quals es volava. En canvi, la
geometria de la banda, amb una relació
la fletxa i la llum d’1/48, se situava en el límit
dels pendents màxims del codi vigent: entre
el 8 % i el 10% en 4 m a l’extrem superior.
Altres condicionants: la concepció mixta,
per una banda pas urbà sobre el torrent
de Monner i per altra passadís “cultural”
entre el conjunt monumental i el futur
“Museu de les Esglésies”, situat a l’altra riba
de la riera i, també, la baixa qualitat del
terreny a les capes superficials.
L’amplada és folgada -2,70 m, còmoda
sense ser de luxe asiàtic. Té elements
arquitectònics sofisticats: barana formada
només per muntants verticals d’altures
desiguals, per a permetre les visuals de
l’usuari sobre el parc, i integra l’abalisament
il·luminació i altaveus que permetran, quan
el Museu sigui una realitat, convertir la
passarel·la en centre d’interpretació del
conjunt arqueològic; té portes en ambdós
extrems -un tram de barana pivotant- que
permeten tancar-la en cas de necessitat.
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La debilitat estructural del primer fonament
va complicar la solució dels estreps -el cost
fou superior al del tauler pròpiament dit;
econòmicament, un altre gall hagués
cantat de disposar d’un bon estrat rocós.
L’avantatge és que és un tauler molt senzill
i de muntatge rapidíssim.
Col·laboració amb Pere Riera,
malauradament desaparegut, i els seus
companys d’RGA Arquitectes.
En el seu moment fou la major banda tesa
espanyola.
Pressupost
0,67 M€
Propietat
Aj. Terrassa
Constructor
ACSA (Principal)-Prenava (Prefabricat
de formigó)-Mekano4 (Cables)
Premis
Guanyadora en la categoria d’Estètica
(Gran Llum) al Congrés Footbridge 2005 /
Catalunya Construcció 2005 Innovació.
Guanyador / I Biennal del Vallès 2005
Espais exteriors. Guanyador / Bonaplata
2004 Edifici Industrial. Ass. Enginyers
Industrials de Catalunya. Guanyador /
Construmat 2005 Enginyeria civil. Menció /
FAD 2005 Espais exteriors. Finalista /
Internacional Puente de Alcántara 20022004 Diploma / Internacional del Paisatge
Rosa Barba. 2005. Diploma / X Bienal
Española Arquitectura y Urbanismo 2007.
Comillas. Menció a l’accessibilitat.
Característiques
Banda tesa
Llum: 80 m
Fletxa: 1,67 m
Cantell: 27 cm

Il·lustració: Ico
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17. PONT DEL PETROLI
BADALONA (BARCELONA), 2002 / 2009/ 2017/ 2020
CONTRACTE D’OBRA, PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA
Rehabilitació estructural i canvi funcional
de l’antic pantalà de CAMPSA/CLH, de
1965, a la platja de Badalona. Incorporació
al passeig Marítim.

Fou un èxit ciutadà de primer ordre.
Des del dia de la inauguració, el pont
del Petroli ha passat a ser un dels
elements emblemàtics de la ciutat.

Amb la desaparició de les factories
petrolieres de la platja de Badalona,
el pont del Petroli va quedar en desús; el
seu estat va generar una controvèrsia
ciutadana de primer ordre, amb
detractors i conservacionistes; va durar
anys. Finalment, l’Ajuntament es decidí
a sol·licitar el traspàs de la concessió
i a afrontar les reformes necessàries
per lliurar-lo a l’ús públic.

El 2017 es procedí a reparar-ne els
desperfectes, després d’un temporal
que afectà parcialment la plataforma
exterior, la protecció dels elements
metàl·lics i que també va moure (poc)
un dels trams del tauler, el més extern.

És una estructura impecable, funcional,
lleugera tot i estar al mar, austera, senzilla
i eficient, pròpia de l’època en la qual es
va construir. La repetició fins a 17 vegades
dels seus elements li proporciona un
caràcter únic. Una de les bases de la composició estètica és la regla de la repetició.
El 2002 fou la nostra primera incursió real
al món marítim. En la primera intervenció
vam actuar, a més de la nostra feina
habitual de projectar i dirigir obres, com a
contractistes de l’obra de desaparellament
dels ducs d’Alba, que conformaven la línia
d’atracament dels petroliers.
Entre 2006 i 2009 és va realitzar l’obra
principal en vàries fases. Va consistir en:
rehabilitació integral de l’estructura de
formigó, sanejament i protecció de les
piles-piló metàl·lics, ampliació de la
plataforma exterior i condicionament
general per a l’ús ciutadà: accés des del
passeig Marítim, paviment, enllumenat
i baranes. A la plataforma exterior, la UPC
hi instal·là aparells de mesura de l’onatge,
dels corrents i de les condicions
meteorològiques. Va ser el segon pantalà
del món a rebre equips científics.
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Els efectes del canvi climàtic són cada
cop més evidents, amb temporals
creixents un rere l’altre. El 2020,
els efectes del Glòria foren seriosos,
fonamentalment va devastar la plataforma
exterior i va fer caure al mar el tram del
tauler que s’havia mogut el 2016. Des de
llavors, el pantalà està tancat. En situació
d’emergència, Covid-19 inclòs, es procedí
tan sols a desmuntar tot el que generava
perill. El projecte de reconstrucció és
en curs a la data d’editar el llibre.
L’equip de l’Ajuntament -Josep Mª Massot
fins a jubilar-se, Pere Lluís Vegué més
tard i en tot moment Josep Ledo i Gregori
Muñoz-Ramos- ha impulsat amb
vehemència les actuacions.

Pressupost
0,26 M€ + 0,99 M€ + 0,20 M€ +
0,44 M€
Propietat
Ministero para la Transición Ecológica
y el Reto Demogràfico
Promotor
Aj. Badalona
Constructors
Enignyeria Reventós (2001) –
FCC (2009) – Freyssinet (2017) –
Copcisa (2020)

Característiques
Pont de bigues prefabricades
de formigó pretensat
Suportat per carregadors de formigó
armat i piles-piló metàl·lics
Longitud total: 255 m + 10 m
(plataforma)
Llums: 17 x 15 m
Cantell: 1 m

Il·lustració: Ico
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20. SHIPLIFT + PORTA FOSTER
AL PORT DE BARCELONA
BARCELONA (BARCELONA), 2019/ 2014
PROJECT MANAGEMENT I DIRECCIÓ D’OBRA (Shiplift)
PROJECTE DE MUNTATGE I DIRECCIÓ D’OBRA (Porta Foster)
Shiplift o “Eleva vaixells”. Construcció d’una
plataforma de formigó de 220x123 m per
al manteniment i reparació de vaixells
de fins a 120 m d’eslora i 4.800 TPM de
desplaçament. Al vell mig de la plataforma
s’hi situa pròpiament el shiplift, estructura
metàl·lica de 100x20 m que accionada per
20 motors és mòbil verticalment per
permetre l’hissat del vaixell fins al nivell del
moll i el posterior moviment horitzontal en
dues direccions, sobre vies, fins a situar-lo
en el punt des d’on es realitzen les tasques
corresponents. La resta de la superfície és
una llosa de formigó armat d’1 m de gruix
suportada per 417 pilons d’entre 1,5 i 1,8 m
de diàmetre. L’actuació va tenir tots
els ingredients d’una gran obra i moments
per a tot, majoritaris els bons. Repte
professional en el que vàrem aprendre
moltíssim de la ma dels bons professionals
de Marina Barcelona 92.

Pressupost
47 M€ + 2 M€
Propietat
Port Autònom Barcelona
Promotor
Marina Barcelona 92
Constructors
Pearlson Shiplift Corporation (Shiplift
disseny i maquinària) / UTE Dragados –
CRC – CIOMAR (Shiplift Obra Civil) /
URSSA (Shiplift estructures acer) –
Grupo SEMAC (Porta Foster)
Característiques shiplift
Superfície: 2,6 ha
Desplaçament màxim: 4.800 TPM
Eslora màxima: 120 m
Capacitat màxima: 9 unitats
Característiques porta foster
Dimensions: 35,8x12,3x1,2 m
Pes: 200 T

La comporta Foster del dic sec de
Barcelona havia de ser substituïda per
haver acabat la vida útil. El concessionari
ens va encarregar que pilotéssim l’operació
de muntatge, que era força delicada per les
dimensions de la peça i el seu pes. A part
de avarar la nova porta, conduir-la flotant
i col·locar-la en posició, calia realitzar
una operació intermèdia de pivotar-la en
terra per poder muntar-li els flotadors
provisionals, acabar de soldar-la i pintar-la
per la cara no accessible; a tal fi, es varen
utilitzar les antigues frontisses, que també
se substituïen, ancorades en blocs de
formigó.

Il·lustració: Ico

88

89

21. NOVA CONCESSIÓ DE
MARINA PORT D’ARO
PORT D’ARO (GIRONA), 2021
PROJECTE, PROJECT MANAGEMENT I DIRECCIÓ D’OBRA
La concessió de Marina Port d’Aro vencia
l’any 2016. Els concessionaris i gestors del
port ens van encarregar primer realitzar
les propostes base per al concurs públic
i, un cop guanyat, la redacció del projecte
de millores, el project management
i la direcció de les obres.
La base del concurs era la millora de la
bocana, d’amplada i característiques molt
precàries. La nostra proposta, basada
en múltiples estudis, fou allargar 70 m
el dic d’abric. La proposta va ser massa
revolucionària i no obtingué el consens
social necessari, es va haver de modificar
suposant un repte molt seriós per als
nostres enginyers, resoldre el fenomen
en el menor espai possible.
Les actuacions fonamentals són: millora
de la bocana amb el reforç del dic de
llevant, nou morrot amb blocs de 33 T
i nou contradic, tot per disminuir l’agitació
interior i augmentar la protecció; dragats
interiors per a recuperar els calats originals;
remodelació de la flota; renovació dels
trens de fondeig; rectificació d’alineacions
de molls per augmentar l’amplada dels
canals de navegació; renovació integral
de les xarxes de serveis (elèctrica, aigua,
enllumenat, telecomunicacions -Wifi i
instal·lació de sistema CCTV; renovació
completa de les torretes -292 unitats- amb
telecontrol via web i comptadors d’aigua i
electricitat per a controlar-ne els consums;
sistema de control dels 7 accessos del port;
rehabilitació estructural dels molls prèvia
inspecció subaquàtica; sistema de
recirculació d’aigua de la dàrsena, amb
captació i pou de bombes a la bocana
i abocament a diferents punts del port;
renovació de la benzinera; renovació
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del mobiliari i rehabilitació dels paviments.
Renovació completa de l’escar.
Les obres s’han realitzat amb el port
en funcionament. Conjuntament amb
el concessionari i el contramestre del port,
s’han gestionat les ubicacions de la flota,
dividint les feines en dues temporades
—amb parada durant el període estival— i,
en cada temporada, en diverses fases, per
a minimitzar-ne l’afectació.
L’exercici del Project Management ha permès al concessionari dur a terme processos,
transparents i objectius, de contractació
dels diferents paquets en els que s’han dividit les obres i els subministraments. Entre
tots els agents compromesos hi ha hagut
interacció directa en les decisions sobre
els diferents elements a contractar en
les diferents fases d’execució.
Per calibrar les obres de protecció i garantir
el funcionament en el futur es van realitzar
assajos amb model reduït a la piscina
d’onatge del Laboratorio de Puertos y
Costas de la Univesidade de A Corunha,
amb Enrique Peña i els seus companys.

Pressupost
19 M€
Propietat
servei de ports. Generalitat de Catalunya.
Promotor
UTE Sierra de Mias, SA - Club Nàutic
Port d’Aro.
Constructors principals: Copcisa, Rubau
Tarrés i Ciomar

Característiques
Dic d’abric: 250 m
Superfície: 12,1 ha
Espais de terra: 4,2 ha
Mirall d’aigua: 7,9 ha
Amarratges: 545
Superfície amarratges: 25.361 m2
Il·lustració: Creto

