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El primer estadi de futbol de RSHP, 
part del pla urbanístic de la zona 
coneguda com La Rinconada, 
aporta un nou focus per a les 
activitats de lleure a Caracas

Estadi Nacional de Futbol de 
Veneçuela
Caracas, Veneçuela
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L’Estadi Nacional de Futbol de Caracas, projectat 
en coŀlaboració amb els estudis d’enginyeria Arup i 
schlaichbergermann und partner, està situat en un parc a la 
vessant d’una muntanya amb vistes a la capital veneçolana. 

El primer estadi de futbol de RSHP és el resultat de la idea 
inicial de l’alcalde Jorge Rodríguez de projectar una nova 
estació d’autobusos i un pla urbanístic de la zona coneguda 
com La Rinconada, a 8,5 Km al sud-oest de la capital. El 
pla inclou un intercanviador de transport (que connecta 
la nova estació d’autobusos amb les estacions de metro 
i tren) així com un nou parc metropolità que protegeix les 
muntanyes de noves construccions. Dins del parc, les 
instaŀlacions esportives originals, que inclouen l’edifici 
protegit de l’hipòdrom, dissenyat per Arthur Froehlich, es 
veuran augmentades per un nou estadi de beisbol, una 

Localitat 
Caracas, Veneçuela

Data
2013

Superfície
121.000 m2

Cost
325 milions de dòlars

Client
Fundación Parque Hugo 
Chávez 

cúpula geodèsica per celebrar esdeveniments i un estadi de 
futbol de colors vius, en forma de bol, amb capacitat per a 
50.000 espectadors, que es converteix en un nou focus per 
a les activitats de lleure a la ciutat, a més de vuit hectàrees 
adicionals d’espai públic. 

L’estadi de futbol, que s’inserta a la muntanya, on s’han 
construït una sèrie d’esplanades “flotants” que donen 
accés als diferents nivells, és una estructura lleugera 
que s’adapta a la topografia de l’entorn i que deixa buits 
deliberats a l’estructura, per gaudir de vistes espectaculars 
de la ciutat cap al nord-est. La coberta, una marquesina de 
colors que imita la roda d’una bicicleta, plana sobre l’estadi, 
que serà certificat per la FIFA i el camp de futbol de l’equip 
Caracas F.C.
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