
Presentació i metodologia
L’objectiu principal del treball és fer un estudi dels diferents ponts de la ciutat de 
Vic, analitzar-los i fer una proposta sobre el tema tractat.
El treball dut a terme bàsicament ha consistit en tres blocs. El primer bloc con-
sisteix en una recerca de dades per tenir present la informació necessària per al 
treball. Un cop adquirides les nocions bàsiques, s’ha dut a terme l’estudi i l’anàlisi 
del tema principal del treball, els ponts de Vic. Finalment s’ha utilitzat tota la infor-
mació recopilada i el treball ha acabat amb el disseny d’un possible nou pont a la 
ciutat. També compta amb un annex en què s’han inclòs les entrevistes realitzades, 
les fitxes tècniques dels ponts de Vic i les respostes de l’enquesta feta a la població 
d’aquesta ciutat.
Les meves motivacions per fer el treball han estat, sobretot, que m’agrada el dibuix 
tècnic i també tot el tema relacionat amb l’arquitectura, i els curiosos i diferents 
dissenys que poden tenir els ponts, sobretot avui en dia, i dels quals depenen una 
pila de variables. 
A l’hora d’elaborar el treball s’ha seguit un mètode que ha consistit a fer una des-
cripció del problema, diferenciar-ne els seus elements i analitzar-los específicament 
per acabar fent un petit projecte sobre el tema tractat. 
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Cos del treball
Introducció
Un pont és una estructura construïda sobre un obstacle (tal com un riu, una car-
retera, etc.) perquè vianants i/o vehicles puguin passar-hi per sobre per anar d’una 
banda a l’altra. El seu origen es remunta als accidents naturals, com podien ser 
troncs caiguts. Més endavant, els grecs construïren els primers ponts artificials, 
amb pedra i en forma d’arc. Els romans els van desenvolupar fent estructures més 
polides i ben dissenyades i fins i tot grans edificacions, com els aqüeductes, mentre, 
paral·lelament, a l’Amèrica del Sud i Central es feien ponts penjants amb cordes i 
lianes, els precedents de les grans estructures d’avui en dia. L’edat mitjana va ser 
fosca per a l’arquitectura en general i no es va anar més enllà dels ponts d’arc que 
ja feien els romans, i fins a la revolució científica no es van començar a veure cons-
truccions innovadores tant pel que fa al disseny com als materials.
En un pont hi podem distingir diverses parts segons el seu disseny, però algunes de 
les més importants són el tauler (per on creuen les persones i/o els vehicles) i els 
pilars i estreps (encarregats que el pont no defalleixi). També es destaca la distància 
que se salva, la llum, i la del tauler perpendicular a l’obstacle a superar, el calat.
Els ponts es poden classificar de moltes maneres, però les més comunes són segons 
l’estructura i la utilitat. En els tipus d’estructura trobem ponts de suport (bàsics), 
d’arc, de gelosia (barres d’acer formant triangles), penjants, de cables i de voladís 
(gelosia complexa aplicada a llargues distàncies). Segons l’ús trobem ponts per a ve-
hicles, per a vianants, per a ambdós i fins i tot ponts de tren. Cal afegir que en algun 
cas s’han fet ponts pel simple transport d’algunes substàncies.

Característiques de Vic
Vic és coneguda per ser una ciutat amb molta tradició, ja que acull diverses fires i 
mercats que mobilitzen gent d’arreu de Catalunya. Esdeveniments tan importants 
com per exemple el Mercat del Ram, el Mercat Medieval o el Mercat de Música Viva 
de Vic necessiten que la ciutat estigui ben connectada, i el pas del Mèder i de la via 
del tren, prop del centre de la ciutat, han obligat a la construcció de molts ponts al 
llarg dels anys. A més a més, segons fonts consultades a Idescat (Estadística de Ca-
talunya), prop de 2.500 persones de mitjana passen per cada pont de la ciutat.
El riu Mèder, tot i ser afluent del Gurri, ha pres més importància a la ciutat ja que 
travessa d’oest a est pel centre de la ciutat, a diferència del Gurri, que va de sud a 
nord per l’est de la ciutat i queda força allunyat del nucli urbà. Això fa que els ponts 
del Mèder siguin molt més freqüentats i els del Gurri hagin quedat com a part de 
camins pels que volen envoltar-se de naturalesa. Cal anotar també que l’estació 
inaugurada a Vic l’any 1997 va ser la causa de la construcció de quatre ponts sobre 
la via. A part, trobem també un pont sobre una carretera. 



Al Mèder hi trobem un total de dotze ponts, entre els quals hi ha ponts històrics com 
el de Queralt (romànic) i el del Remei (gòtic). A més a més, segons l’enginyer civil de 
la ciutat, Ramon Roquer, hi trobem el pont urbà més transitat diàriament, el pont del 
Blanqueig. Al Gurri l’ha afectat molt el gran desenvolupament del trànsit de vehicles, 
que l’ha deixat en un segon pla. Tot i això hi trobem set ponts entre els quals desta-
quen el pont d’en Bruguer (romànic) i el pont de Ferro (de gelosia, d’inicis del s. XX).

Projecte
Per culminar el treball es va voler fer un petit projecte que va consistir en el disseny 
d’un possible nou pont a la ciutat de Vic. La idea la tingué Joan Vilalta, enginyer 
industrial d’EMC Projectes. La seva ubicació és al nord de la ciutat, unint dues zones 
més aviat naturals per sobre de la Ctra. de Manlleu, que dóna una sensació més ur-
bana i industrial a la zona. És important humanitzar la ciutat, i amb aquest pont es 
donaria accés a una zona que ha quedat força oblidada de la ciutat com és el Puig 
dels Jueus, connectant-la amb el Parc del Cementiri.
Per saber si la població de Vic estaria d’acord amb destinar una part del pressupost 
a la construcció del nou pont es va fer una enquesta. Els resultats obtinguts foren 
d’un 54 % favorable, un 27 % en contra i la resta que no coneixien prou la zona per 
opinar. El resultat es va extreure d’un total de 190 enquestats, i es va intentar que 
fos el màxim representatiu de totes les edats. Aquesta part és força important, ja 
que cal conèixer l’opinió del ciutadà abans de començar a dissenyar.
Un cop estava aprovat el projecte, es va començar a pensar sobre quins materials serien 
els més adequats per fer el pont. Després de fer un estudi sobre les diferents possibili-
tats i els avantatges i inconvenients que portaven, es va decidir que el més apropiat per 
a l’estructura principal del pont seria el formigó, ja que no és gaire car, és resistent i a 
més a més no quedaria malament amb els dos murs de pedra que hi ha a cada banda 
de la carretera a superar. Pel que fa a la barana, es va decidir que el més adequat seria 
el vidre, ja que és un material econòmic, altament resistent i que a més a més, en ser 
transparent, dóna més visibilitat a la zona i la deixa amb menys opacitat.
El pont s’ha dividit en dos trams, un de 30 m, que travessa la carretera, i un de 27 m, 
que amb una petita inclinació descendent arriba fins al camí que condueix al Puig 
dels Jueus. Un cop tots els aspectes del pont estaven decidits i s’havien calculat les 
mides exactes a través de l’Institut de Cartografia de Catalunya, es va començar a 
fer el disseny del pont. Amb l’ajuda de Joan Vilalta, i a les oficines d’EMC Projectes, 
primerament, es van dissenyar els plànols en 2D amb Autocad, per després se’n va 
fer un model en 3D amb el mateix programa. A través d’Artlantis Studio se li va do-
nar un toc més realista, com aplicar-hi les ombres que provocaria el Sol, la textura 
segons el material escollit, etc. Finalment, amb Photoshop, es va incrustar el pont a 
una imatge real del lloc, donant la següent visió com a resultat del projecte. 



Conclusions
Un pont, que serveix per unir dos punts separats per qualsevol obstacle, té el seu 
origen en accidents de la naturalesa; els romans els desenvoluparen força i fins a 
inicis del segle XX no es van començar a construir les grans estructures. Té moltes 
formes de classificació, les més bàsiques d’ús i estructura. 
A l’hora de dissenyar un pont s’han de tenir en compte moltes variables (situació, 
possible riu, materials més adequats, etc.) i s’ha de procurar que cap decisió pugui 
provocar un defalliment del pont en cap situació. Això requereix que abans de dis-
senyar i construir un pont s’hagin de fer diferents estudis referents al terreny, al 
cabal si hi ha riu, etc. La presa de decisions serà el que farà el pont resistent, fiable i 
adequat a la seva pròpia ubicació dins el marc que suposa la ciutat.
En una situació força alta i amb un pont de llargada mitjana (sense riu), un tauler de 
fusta, ajudat per unes bigues d’acer amb baranes de vidre molt resistent serien un 
model òptim per a la construcció del pont. La fusta, perquè la situació no requereix 
massa resistència, i la fusta en aquestes situacions és econòmica i eficient. Les bi-
gues d’acer, per garantir una certa estabilitat. En ser el tauler de fusta, cal assegurar 
que no hi hagi possibles contratemps, i també per transmetre seguretat de cara 
al qui l’utilitzi. Finalment, l’elecció del vidre per la barana és, en certa manera, per 

Vista final en 3D del pont dissenyat



donar estètica al pont, ja que amb barana opaca, i sobretot en una zona de paisatge, 
un excés de material artificial podria espatllar i resultar perjudicial per a l’estètica 
visual del lloc.
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