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1.1 OBJ
 
 L

mitjança

pertany

seu crea

  

E

coneixe

manera

anterior

 

1.2 ANT
 

 M

projecte

arquitec

en els n

patrimo

principi 

aprofun

gràfique

dos.   

 D

Tibidabo

modern

finca pr

l’accés 

per entr

de veïns

 D

tracta d

Tibidabo

emplaça

vam des

nos en 

JECTE DEL

L’objecte d

ant l’aixeca

ent l’Ajunta

ador, Enric 

Els autors 

ement en e

, hem pogu

rs. 

TECEDENT

Mentre fina

e final de 

ctura el patr

nostres estu

ni artístic d

vam mira

dir sobre q

es i estudia

Des d’un p

o numero 6

ista de vive

rivada amb 

seria molt 

rar a tots els

s.  

Desprès de

e la Casa A

o, en el cam

ament i esp

scartar per 

contacte am

L TREBALL

’aquest PF

ment arquit

amnet de Ba

Sagnier, ar

d’aquest 

eines d’exp

ut adquirir m

TS A L’INIC

litzàvem les

grau. Ens

rimoni artís

udis univers

de la nostra

ar proposte

quelcom qu

r l’historia d

principi ens

69, pertany

endes privad

diverses v

complicat i 

s indrets de

e descartar 

Arnús, una 

mí d’accés 

pectacularita

les seves d

mb el respo

L 

G és estud

tectònic i la 

arcelona. H

rquitecte de

projecte h

pressió grà

més experiè

CI DEL PRO

s nostres ú

s interessav

stic, perquè 

sitaris. Això

a ciutat mit

es sobre a

ue ens agra

d’una casa 

s hagués a

yent al catà

des, antigam

vivendes, d

que els pro

e la seva ca

aquesta op

casa d’est

a la carrete

at, ja que a 

dimensions

onsable de 

diar i analitz

investigaci

em escollit 

esvalorat de

hem aprofit

àfics, com 

ència i valo

OJECTE 

ltimes assig

va realitza

són temes

ò ens donav

tjançant l’ai

ixecament 

adava, pod

construïda 

agradat rea

àleg del pat

ment casa s

otada de c

opietaris o 

asa, ja que n

pció, ens va

til modernis

era de les A

mitja nit qu

s i  complex

l’entitat per

zar la Casa

ó de la sev

aquest edif

es de la sev

tat el treba

són Autoc

ors cap a fo

gnatures, va

r un proje

s que ens a

va l’oportun

xecament a

arquitectòn

díem millora

un segle e

alitzar el pr

trimoni hist

senyorial bu

càmeres de

inquilins de

no era nomé

a cridar l’ate

sta d’Enric S

Aigües. Ens

ueda il·lumin

xitat. A més

rquè ens fa

a Sagnier, 

va l’historia. 

fici, més qu

va mort.  

all realitza

cad, Sketch

ormes cons

am començ

ecte relacio

agraden i qu

nitat d’analit

arquitectòn

nics ja qu

ar en les n

nrere, cosa

rojecte sobr

tòric de Ba

urgesa. La v

e seguretat.

els pisos di

és un veí si

enció un ed

Sagnier, co

 va cridar l’

nada a la vi

s a més, és 

acilités el pe

situada al c

Actualmen

ue per la sev

r per incre

hup o pho

structives i è

çar a pensa

onat amb 

ue no hem 

tzar un edif

ic i l’estudi

e, alhora 

nostres tèc

a que ens e

re l’edifici 

rcelona. Es

vam descar

. Això ens 

fícilment en

inó que dep

difici molt p

onstruïda al 

’atenció per

ista de tots 

propietat d

ermís va se

carrer Brus

nt és un cen

va arquitect

ementar el

otoshop. D’

èpoques de

ar sobre el t

la nostra 

pogut tract

fici cataloga

 de l’histor

que ens p

niques d’ex

entusiasmav

situat a l’a

s tracta d’u

rtar perquè 

va fer pen

ns donarien

penia d’un c

ròxim a aqu

final de l’a

r la seva gr

els barcelo

de la Caixa 

er dificil. Ta

si 51-61,  

ntre cívic 

tura, pel 

l nostre 

aquesta 

e segles 

tema del 

historia, 

tar gaire 

at com a 

ria. D’un 

permetia 

xpressió 

va a tots 

avinguda 

n edifici 

era una 

nsar que 

n permís 

col·lectiu 

uest. Es 

avinguda 

randesa, 

onins. La 

i posar-

mbé cal 

destac

poder c
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pensar

desvalo

Despré

project

vam de

de l’arq

qual po

visibles

 

idea de

per veu

les foto

seu int

agrada

estil pe

doncs, 

  

 

ar que actu

cursar el pr

 

De la prop

e l’arquitect

struir el Te

ntanya del 

vant dia rere

r sobre En

orat immer

és de valor

te relaciona

escobrir que

quitecte. Ta

ortem anan

s de Barcelo

Amb un s

el que faríe

ure si li agr

os amb aten

terès i s’ho

ar molt la id

er fer un trib

estava d’ac

ualment, aq

rojecte ja qu

posta de la 

te. Fent una

mple Expia

Tibidabo. E

e dia per la 

ric Sagnier

rescudamen

rar-ho i veu

at amb l’arq

e una casa 

ambé que h

nt fa anys, 

ona. En aqu

eguit de fo

em, vam an

radava la pr

nció, ens va

o va pensa

dea de fer u

but a un arq

cord amb e

questa casa

ue, seria co

Casa Arnú

a recerca d

tori del Tibi

En pocs d

seva belles

r i, seguint

nt ja que,

ure que la 

uitecte Enr

amb uns gr

avia estat la

fos creat p

uest mome

otos de la 

nar a veure

roposta. Es

a escoltar a

r una eston

un projecte 

quitecte obl

el que li plan

a no està a

mplicat a l’h

ús, a part d

’informació 

idabo, el te

ies, ens va

sa i especta

t amb la r

és un dels

casa Arnú

ic Sagnier, 

rans jardins

a seva sego

pel mateix 

nt va ser qu

casa i la 

e al tutor 

s va mirar 

amb tot el 

na. Li va 

d’aquest 

lidat. Així 

ntejàvem. 

CASA 

amb ús i ai

hora de fer 

de la seva e

ens va ven

mple que e

am adonar 

acularitat, e

recerca, va

s arquitecte

ús estava fo

com a form

s a la qual p

ona residèn

arquitecte 

uan vam de

SAGNIER,

ixò represe

les visites. 

espectacula

nir al cap qu

es veu des d

que dos d

eren del ma

am veure q

es amb mé

ora del nos

ma de tribut

portem anan

ncia. Ens va

de dos del

ecidir embar

, HISTÒRIA

enta una alt

 

aritat, ens v

ue era el m

de tota Bar

dels edificis

ateix arquite

que era un

és edificis 

stre abast,

t i memoria

nt des de la

a fer molta i

ls edificis m

rcar-nos en 

A I ARQUIT

tre inconve

va cridar l’a

mateix arquit

celona just 

s que havíe

ecte. Això e

n arquitecte

per tota Ba

vam decid

l cap a ell. 

a nostre infà

il·lusió que 

més espect

aquest pro

Casa Arnús

C

ECTURA 

nient per 

atenció el 

tecte que 

al pic de 

em estat 

ens va fer 

e bastant 

arcelona. 

dir fer un 

Buscant, 

ància, era 

un lloc al 

taculars i 

ojecte. 

Casa Sagnier
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permís 

ja que, 

director

seves m

són qui 

de prob

  

SAGNIER, H

Un cop vam

de l’accés a

al tractar-s

a del centr

mans. Va p

podien acc

lema.   

HISTÒRIA 

m escollir e

a la casa p

se d’un cen

re, ella es v

assar l’escr

ceptar o no 

 

 

Bon dia,
  
Sóm Llu
estudian
(Arquite
bolonya)
de finalit
nostre p
interessa
sobre l'e
ubicat el
presenta
de tenir 
una cart
tal que p
vam que
Nosaltre
l'edifici p
adaptem
  
  
Moltes g

Lluis Roc

 

 

 

 

 

I ARQUITE

el projecte 

er poder fe

ntre cívic te

va quedar e

rit que li va

la nostra p

  

is Roca-Cu
nts d'Engu
ctura Técn
) de l'EPSE
tzar els no
rojecte fin
ats en fer 
edifici de la
l centre cív
ar la nostr
 accés a to
ta del nost
pugui rem
edar per co
es simplem
per tal de 

m a les nec

gràcies i es

ca-Cusach

CTURA 

i vam parl

er l’estudi qu

enia les po

encantada 

am donar a

proposta. Ta

usachs i H
inyeria de
nica adapt
EB, UPC. E
ostres estu
nal de grau
 un projec
a "Casa Sa
vic. Per ta
a proposta
ot l'equipa
tre tutor, B
etre-ho al 
onversació

ment neces
poder-lo e
cessitats d

sperem la 

s i Helena

Ma

ar amb el 

ue havíem 

ortes oberte

amb la ide

l gerent de

al com hav

elena Roc
 l'Edificaci

tada al pla
Estem en p
udis i plan
u. Estem 
te i estudi
agnier" on
al de poder
a a l'escola
ment. Us 
Benet Mec
 districte t
ó telefònic
ssitem acc
estudiar. E
del centre. 

 seva resp

a Roca Mor

ail enviat a la dir

tutor, el se

plantejat. Im

es a tothom

a, però la d

l districte d

íem imagin

ca, 
ió 
 
procés 
ificant el 

i històric 
 està 
r 
a hem 
adjunto 

ca, per 
tal i com 
ca. 
cés a tot 
Ens 
  

posta,  

reso 

rectora del centr

egüent pas 

maginàvem 

m. Vam ana

decisió fina

de Sarrià-Sa

at no ens v

re

era acons

que no ser

ar a parlar 

al no estava

ant Gervasi

van posar c

seguir el 

ria difícil 

amb la 

a en les 

i perquè 

cap tipus 
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una mag
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Sant Ge
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Un aviso
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IRENE O

DIRECC

et arribar la 
Casa Sagn

gnífica oport
re cívic és p
nics respon
rvasi per po
s. Ja els he 

o de seguida
mativa 

ons  

OLIVA 

CIÓ 

vostra petic
nier. Natura
tunitat. Però

privada, nec
sables del D
oder continu
fet arribar l

a que tingu

R

ció per fer u
lment, ens 
ò donat que
cessito el vi
Districte de 
uar la relaci
la vostra ca

i la resposta

Resposta de la d

un estudi 
sembla 
e la gestió 
st i plau 
Sarrià – 

ió amb 
arta. 

a que crec 

directora del centtre
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districte

envolta

en la fa

 

L’últim pas

s d’accés fir

ar la resoluc

Amb el vis

tava era co

TUACIÓ DE

L’edifici ob

e de Sarrià 

at d’un gran

açana princ

 

s que havíe

rmat per l’A

ció de la pro

st-i-plau de 

omençar a p

EL PROJEC

bjecte d’aqu

- St. Gerva

n jardí, a exc

cipal de l’ed

em de fer e

Ajuntament. 

oposta. L’es

l’Ajuntamen

planificar co

CTE 

est projecte

asi i al barri 

cepció de l’

ifici s’arriba

 

era presenta

Vam estar

spera va se

nt, de la dir

om faríem le

e, la Casa S

de St.Gerv

accés secu

a per l’accés

CASA 

ar la propo

r esperant i

r llarga però

ectora del c

es diferents 

Sagnier, est

asi - Galvan

undari del C

s als jardins

SAGNIER,

osta a la un

mpacients 

ò satisfactò

centre, del t

tasques. 

tà situat al C

ny de Barce

C/Copèrnic n

s del C/Brus

, HISTÒRIA

niversitat am

una setman

òria, ens la v

tutor i del c

C/Brusi 51-6

elona. Es tra

nº88. A l’acc

si nº51-61. 

A I ARQUIT

mb el títol, l

na fins que

van accepta

centre, la ún

61, pertany

acta d’un ed

cés principa

 

ECTURA 

l’idea i el 

e ens van 

ar. 

nica cosa 

yent al 

difici 

al, ubicat 
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 L
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secunda

 

 L

la part d

forma d

mentre 

 

La Casa Sa

. Aquesta té

ari que està

La planta, d

del davant q

de les esta

que les que

agnier és un

é dos acces

à ubicat a la

dividida per

que és recte

ances. Les 

e estan pel 

n edifici aïlla

ssos: el prin

a façana pos

r un nucli ce

e, amb la pa

que quede

davant són

at de tres pl

ncipal, que e

sterior, al C

entral de co

art del darre

en darrere 

 estances n

lantes i sote

està ubicat 

C/Copernic, 

omunicació,

ere de bloc

el nucli de

nobles plene

 

 

errani amb f

al jardí i s’a

88.  

, és irregula

cs irregulars

e comunica

es de llum. 

 

forma de bl

accedeix pe

ar. Observe

s. El mateix 

ació són m

 

oc cúbic i a

el C/Brusi, 6

em el contra

passa amb

agatzems 

ales 

61 i el 

ast entre 

b l’ús i la 

i banys, 

 

2.1 ES
 

travess

funcion

es dist

diverso

 

no és a

 

2.2 NU
 

comen

tècnica

capes 

tenien

permet

d’esca

 

TRUCTURA

L’edifici e

sers de fust

nen alhora 

ingeix l’estr

os reforços 

 

 

Desconeix

abast del no

UCI ESCALA

Entrant pe

ça a la plan

a de constru

al llarg i al 

la mateixa 

tia construir

les recolzen

A 

es sustenta

ta, recolzats

com a pare

ructura del 

dels forjat. 

xem la forma

ostre projec

A  

er l’accés pr

nta baixa i 

ucció d’esc

través de p

direcció, la 

r-ho sense 

n sobre les 

a mitjançan

s sobre par

ets de tanca

tancament 

 

a i els mate

cte.  

rincipal, la s

puja fins al 

cales above

peces de m

tercera ana

cindri. Les 

parets que 

nt sostres 

rets de càrre

ament de fa

de façana 

erials dels fo

segona por

terrat. És u

edades trad

maó de pla. 

ava girada 

següents e

són de car

CASA 

de biguet

ega de dife

açana o com

ja que. tot 

onaments d

rta a la dret

una escala 

dicional a C

Se’n col·loc

a 90º. La p

estan ajunta

rrega.  

SAGNIER,

es metàl·li

rents gruixo

m a particio

ell és un so

degut a que 

ta, trobem 

feta amb v

Catalunya qu

caven  tres

rimera capa

ades amb m

Forja

, HISTÒRIA

ques i rev

os. Aqueste

ons interiors

ol element. 

 

no s’han re

el nucli d’es

volta catalan

ue consistia

s capes. La 

a estava pre

morter de c

at

A I ARQUIT

voltó ceràm

es parets de

s. En aques

Actualmen

ealitzat cate

scales princ

na. Aquesta

a en anar c

primera i la

esa amb gu

ciment. Aqu

ECTURA 

mic amb 

e càrrega 

st cas no 

t, trobem 

es, ja que 

cipal que 

a era una 

col·locant 

a segona 

uix el que 

uest tipus 
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escala d

 

2.3 FAÇ
 

L

d’alçade

de cast

grotesca

SAGNIER, H

a comunicac

de dos tram

ÇANES 

La façana p

es diferents

tell medieva

a. Els angle

HISTÒRIA 

ció entre el 

ms. Cal esm

principal, or

s. Aquest gr

al.  D’aque

es d’aquest

I ARQUITE

Esquema de 

Escala principa

cos centra

entar que a

rientada al s

ran cos cen

est en surte

ta façana só

CTURA 

la volta catalana

      
al construida am

l i el bloc la

aquest està 

sud-est, est

ntral està co

en dos gàrg

ón ornamen

a (Autor: Rafael

     
b la técnica de la

 

teral que al

a desnivell

tà distribuïd

oronat per u

goles de pe

ntats amb a

   
l Guastavino) 

a  volta catalana

lberga el ca

 de la resta

da en un blo

un merlet q

edra, una a

aplacat de p

                 

a 

asal de jove

a de la casa

oc central i d

ue li dóna u

a cada ban

pedra (textu

 

es és a travé

a.  

dos cossos

un aspecte 

nda, en form

ura i color d

 

és d’una 

s laterals 

a tot ell 

ma d’au 

iferent a 

la resta

un estu

Aquest

nivells 

 

 

central

Observ

es puja

emmar

elemen

en faça

Planta ba

porta accé

a de façana

ucat marcan

A la banda

t cos, sobr

de planta te

Diferenciem

 trobem tre

vem que hi 

a de nivell a

rcades per a

nts florals o

ana són igu

 

ixa,                    

és principal 

a) i petits o

nt la imitació

a dreta tro

i i senzill, n

enint com a

m el tractam

es oberture

ha una jera

aquestes va

aplacats de

ornamentan

als en cada

 
                           

rnaments d

ó a la pedra

bem un co

no té elem

a coberta la 

ment de les

es, tant en

arquia que 

an disminui

e pedra abu

t la part su

a planta  

       
                      Ba

de flors de 

a i pintat d’u

os annex qu

ents ornam

de la planta

Façana

 obertures e

n vertical co

deixa veure

nt de mida.

uixardada ig

perior dels 

alconer planta pr

pedra. La g

un to crema

ue està sit

mentals o fo

a primera.  

a principal 

en façana d

om en hor

e la planta 

. Tenen tote

gual a la del

laterals. Só

  
rimera                 

gran majoria

a verdós mo

uat a mig 

ormals a de

del cos cent

ritzontal, re

baixa com 

es el mateix

ls angles es

ón simètrics

      
                           

a del param

olt suau.  

nivell per s

estacar. El 

 

tral i els de

marcant ai

la planta n

x tractamen

smentats an

s. Observem

              Finestra

ment és aca

sota el bloc

cos consta

ls laterals. E

xí la forma

oble. A me

nt formal, ja

nteriorment

m que les o

a planta segona

abat amb 

c central. 

a de dos 

En el cos 

a cúbica. 

esura que 

a que són 

. Trobem 

obertures 
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E

aquesta

segona 

baixa se

planta p

formes 

 

 E

qual co

aquest 

d’import

donant-

 

  

 L

segona)

iguals, u

uns ma

amplitud

 

 

C

menor p

que es 

repartid

Els mòduls 

a ultima no

està partid

egueixen la

primera ten

d’estil orien

Els dintells 

ntinua ress

element r

tància de b

-li menys im

La façana 

). Al igual q

un exterior 

rges a cost

d, la meitat 

Cada planta

però no la l

puja. Les 

es equitativ

laterals ten

o la conside

da en dos à

a mateixa p

nen un trac

ntal.  Totes e

de les fine

eguint  el p

representa 

aix a dalt. A

mportància, a

lateral esqu

que en la faç

i un interio

at i costat d

del qual co

a  té fuster

ongitud tota

més sòbrie

vament en 

nen tres alç

erem com 

àmbits, un 

pauta que le

ctament cla

estan emm

estres són d

perímetre d

la jerarqu

Això es pot 

a mesura q

Dintell 

uerra es m

çana princip

or. Les fines

de no més d

oincideix am

ries diferent

al d’aquesta

es, les de 

els dos tra

çades, plant

a pròpia e

exterior i u

es  del bloc

arament dif

arcades pe

de pedra es

e la finestra

ització de 

veure amb

ue puja de 

finestra façana 

modula en  

pal, la plant

stres estan 

d’un metre. 

mb  el límit d

ts, a mesur

a. Això vol d

la planta b

ams. Destaq

ta baixa, pla

en la comp

n interior m

c central, pe

ferenciat d

r un aplaca

sculpida. F

a. Al igual q

les plante

 la complex

planta. 

principal planta

tres plante

ta segona e

col·locades

Estan repa

de l’àmbit in

 

ra que es p

dir que incr

aixa, done

quem la re

anta primer

osició de l

més endarre

er les quals

e les centr

at de pedra 

ormen una

que en el t

es, ordena

xitat de l’orn

a segona 

es (planta b

està partida

s en tota l’a

artides en d

terior de la 

puja de pis,

rementa el n

n accés al 

epetició de 

ra i planta s

a façana p

erit. Les fin

s pots acced

rals, són o

natural abu

 corba de p

ractament g

nt  els el

namentació

baixa, plant

a en dos àm

amplitud de

os trams  v

planta sego

 l’amplada 

nombre de 

jardí. Teni

la forma de

segona, enc

principal. La

estres de la

dir a la cas

ornamentad

uixardada.  

pic en el ce

general vei

ements pe

ó que va dis

 

ta primera 

mbits de dim

e la façana,

verticals de 

ona. 

de les fine

finestres a 

im quatre f

e pic  en e

cara que 

a planta 

a planta 

sa. En la 

es amb 

entre, la 

em com 

er ordre 

sminuint, 

i planta 

mensions 

 deixant 

mateixa 

stres és 

mesura 

finestres 

el centre 

d’algun

pilastra

esmen

planta,

tenim u

un arc 

d’inspir

importa

 

 

de la fa

però e

tercer 

destac

nes fusterie

a central qu

tat anterior

 està forma

un espai ex

composat 

ració mode

ant en totes

 

La façana 

açana princ

stan en tre

bloc d’una

ar la vidrier

es. La plant

ue deixa in

rment. Aque

ada per sis 

xterior. Ten

per dos cir

rnista  que 

s les façane

           

posterior, a

cipal (bloc c

es plans dif

a planta on

ra del bloc 

a primera e

ntuir l’estruc

esta finestre

finestres co

en orname

rcumferènc

dissenya S

es.  

    

al contrari d

central i 2 al

ferents, no 

n trobem la

central de 

està formad

ctura de l’e

es estan in

ol·locades n

ntació d’ins

cies simètric

Sagnier per 

  

Tres maneres de

de la princip

es laterals 

com a l’alt

a sortida po

la planta ba

CASA 

da per sis f

edifici i la s

spirades en

només en e

spiració gòt

ca. Destaqu

la seva ada

  

 

 

e traçar l’arc oji

pal, és sòb

a cada ban

tre que esta

osterior qu

aixa. Esta f

SAGNIER,

finestres div

separació fi

n elements 

el tram vert

tica, utilitzan

uem els go

aptació de f

               Us d’ar

    
ival  

ria i sense 

nda de l’ante

an totes en

e esta alin

formada pe

, HISTÒRIA

vidides en d

ctícia dels 

orientals. P

ical esquer

nt l’arc “ojiv

terons de p

funció i estè

 
rc ojival  

ornamenta

erior) es rep

n el mateix 

neada amb 

r una obert

A I ARQUIT

dos mòduls

dos trams 

Per últim, la

rra, ja que e

val”. L’arc “

pedra i form

ètica. Es un

ció. Els tres

peteixen en

pla. Aques

el c/Cope

tura en faça

ECTURA 

s per una 

verticals 

a segona 

en el dret 

ojival” es 

ma corba 

n element 

 

s mòduls 

n aquesta 

sta té un 

ernic. Cal 

ana on hi 



CASA S
 

trobem 

plomat a

 

 

De la so

 

2.4 PAV
 

 E

sostre é

no te ca

 

2.5 FUS
 

 C

exterior

 

 L

fulles d

porticon

està pi

vidriat p

planta b

  

 L

entrarem

  

SAGNIER, H

tres finestr

amb forma 

obrietat de l

VIMENTS I 

El paviment

és un fals so

ap tipus de f

STERIES  

Considerem

s, originals,

Les fusterie

e fusta am

ns en totes l

ntada de c

plomat de la

baixa, oposa

Les portes 

m en detall 

HISTÒRIA 

res amb vid

de flor.  

la façana la

FALS SOS

t és de terr

ostre registr

fals sostre. 

m dos gru

, i les interio

es exteriors

mb quartero

les finestres

color verd 

a finestra de

ada a l’accé

interiors só

ja que no s

I ARQUITE

dres ploma

ateral dreta 

STRE 

ratzo, excep

rable de pla

 El pavimen

ups de fu

ors, no origi

s són fetes 

ons de vidre

s exteriors. 

fosc. Cal 

e la façana 

és principal

n de fulles d

són originals

CTURA 

ats de forme

Vitrall vestibu

no destaqu

ptuant una 

aques de ca

nt i fals sos

usteries: le

inals.  

amb marcs

es.  Trobe

Tota la fust

destacar 

posterior e

.  

de fusta . N

s.  

es vegetals

ul planta baixa 

em cap ele

sala de la s

artró-guix, e

stre actual n

es 

s i 

m 

ta 

el 

en 

No 

s. A sobre 

ement d’inte

segona pla

exceptuant l

no són els o

d’aquestes

 

erès artístic.

nta que és 

la zona del 

originals.  

s hi ha un 

  

de parquet

casal de jo

vidre fix 

t. El fals 

oves que 

Lleva

d’una l

 
2.6 CO
 

dues c

manera

obertur

princip

 

 

 

2.7 RE
 

clar qu

importà

reunió,

el carre

princip

alinead

que no

 

Els ferratg

leva. Els fe

OBERTA 

La coberta

capes de ras

a es forma

res d’aques

al,que arrib

ELACIÓ DE 

El diàleg d

uina és la e

ància per l’

, tenia unes

En canvi, l

er d’una ma

al. El mate

da amb el c

o era així or

es de les fi

rratges de l

a és una co

silles ceràm

a una camb

stes en for

ba a la cobe

L’EDIFICI 

directe que 

entrada nob

ús de casa

s vies per on

a façana po

anera forma

ixa passa, 

carrer és sò

iginàriamen

nestres ext

les portes in

oberta plana

miques supo

bra d’aire q

rma de trèv

erta mitjança

AMB L’EN

hi ha entre

ble. El gran

a d’estiueig

n circulava

osterior alin

al, tenint en

però en me

òbria . Avui 

nt.  

teriors són 

nteriors són

a transitabl

ortades sob

que ventila 

vol de quat

ant un bada

      
Vistes

TORN 

e la façana 

n jardí que 

que en fei

un petit tren

neada i acc

n compte la

enor clared

en dia la fa

bisagres vis

n poms d’alu

e ventilada

bre maons q

i evita hum

tre fulles a 

alot.  

  
s coberta 

principal i e

s’estén fro

a la família

n.  

essible des

a poca orna

dat, en les f

açana latera

stes de 20 

umini croma

 a la catala

que recolze

mitats per 

les façane

el jardí, i la 

ont la façan

a Sagnier. E

s de la vore

amentació d

façanes late

al dreta s’in

cm d’alt. Le

at i bisagres

ana. Aquest

n sobre l’últ

condensac

es. S’acced

posterior i 

a mes des

El jardí, are

ra de carre

d’aquest en

eral esquer

ntegra amb 

es manetes

s vistes.  

ta està form

tim forjat. D

ions. Obse

deix des de

el carrer de

stacable pre

ea de joc, d

er, es comun

 contraposi

rra i dreta. 

el traçat ur

s consten 

mada per 

D’aquesta 

ervem les 

e l’escala 

 

eixar ben 

enia gran 

descans i 

nica amb 

ició de la 

La dreta, 

rbà, cosa 
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3.1 ANT
 
 3
 

 L

l’arquite

ciutat), 

pobles 

turó. 

       
 

 L

forts pe

la pobla

agràries

 

 C

del Con

Barcelo

TECEDENT

3.1.1 HISTO

La Casa S

ecte va ser 

construït e

de Sarrià i 

La fesomia 

endents que

ació que ha

s.  

Com tots e

nsell de Ce

na, tres est

TS HISTÒR

ORIA DE LA

Sagnier es 

l’antic pobl

n el Turó d

Gràcia (tam

del territor

e travessave

abitava en a

ls nuclis po

ent. En el s

taven dintre

P

RICS: 

A ZONA GE

va constru

le de Sant 

de Montero

mbé barris 

i era molt d

en torrents,

aquest territ

oblacionals 

segle X ere

e de les mur

Plànol de l’any 18

EOGRÀFIC

ir a les afo

Gervasi de

ols el qual s

de la ciuta

            

diferent de 

, turons i ba

tori fos esc

del pla de 

n deu les p

ralles i set f

890 

CA 

ores de la 

e Cassoles 

s’estén al l

t). El punt e

  

l’actual. En

arrancs gai

assa i dispe

Barcelona, 

parròquies 

fora d’elles, 

ciutat de B

(actualmen

larg de la 

en concret 

s trobàvem

rebé imprac

ersa, i que 

Sant Gerva

del territori

Sant Gerva

Plànol de Sa

Barcelona. 

nt barri de S

serra de C

va ser la v

m tot un seg

cticables. A

es dedique

asi depenia

i jurisdiccio

asi era una 

ant Gervasi d’Ilde

El lloc esc

Sant Gerva

Collserola, e

vessant sud

   

guit de cam

Això provoc

essin a les 

a jurisdiccio

onal de la c

d’elles.  

efons Cerdà 

collit per 

asi de la 

entre els 

d-est del 

ins amb 

ava que 

tasques 

onalment 

ciutat de 

força a

gaire la

parròqu

anys d

la prim

s’havia

crescu

habitan

 

EL TU
 

Gervas

La finc

vessan

anterio

assegu

el turó 

les ob

Copèrn

situat 

aquest

datat a

 

on s’es

de cult

segle m

fa testa

terme p

 

 

 

El mot San

antiga d’una

a població.

uia de San

esprés en u

mera meitat d

a constituït 

da, ja que 

nts. 

RÓ DE MO

Com hem

si es va co

ca de la fam

nt sud-est. 

orment, hi 

urar que hi 

de Monter

bres que e

nic amb el 

a 200 me

t punt es va

al neolític m

Al segle X

smenta que

tiu i bestiar

més tard ap

ament i des

pren el nom

nt Gervasi 

a petita esg

 Hi ha dad

t Gervasi n

un nou foga

del segle X

en municip

en un foga

ONTEROLS

m explicat 

onstruir en e

mília Sagnie

Aquest tu

han evidè

havia un a

ols. Això es

es van fer

carrer Mu

etres de la

a trobar un

itjà recent (

XI es troben

e el terme d

ri de la ciut

pareix una f

signa com a

m de Sant G

s’escolta pe

lésia rural a

des que diu

només hi ha

atge, el núm

XIX s’increm

pi independ

atge es va 

 

anteriorm

el turó de 

er està situ

ró ja va s

ncies que 

assentamen

s pot saber

r per unir 

ntaner el 1

a Casa Sa

n “sepulcre 

(uns 3500 a

n diversos d

e Monterols

tat de Barc

família que 

a marmesso

Gervasi. 

er primera 

anterior. En

uen que a 

avia set foc

mero de cas

mentà la pob

dent. Va se

passar de

ent, Sant 

Monterols. 

uada en la 

ser habitat 

permeten 

nt ibèric en 

r gràcies a 

el carrer 

1917, punt 

agnier. En 

de fossa”, 

anys aC). 

documents 

s era zona 

celona. Un 

pren el cog

ors a Joan d

CASA 

vegada l’an

tre el segle

l’època de 

cs, o el que

ses habitade

blació de Sa

er al 1833 

e les 7 cas

gnom del tu

de Llubiola i

SAGNIER,

ny 992,  tot

e X i el XVII

Pere el Ce

 es igual, s

es només v

ant Gervasi

quan es v

es habitade

ró. Al segle

i Joan de S

, HISTÒRIA

t i que es c

I es creu qu

erimoniós, 

set cases h

va créixer de

, tot i que, d

a comença

es a 70, am

e XIII és Per

ant Gervas

Ubicació de la

A I ARQUIT

creu la pree

ue no va au

sobre el 13

abitades. D

e set a vuit.

des de l’any

ar a notar u

mb un tota

re de Monte

i. Llavors és

a Casa Sagnier l’

ECTURA 

existència 

ugmentar 

358, a la 

Dos-cents 

. Tampoc 

y 1727 ja 

una gran 

al de 379 

erols que 

s quan el 

any 1890 



CASA S
 

LA URB
 

 L

de San

condicio

l’esglés

vinyes i 

Barcelo

 V

dirigís a

Gervasi

de l’any

de gran

 A

urbanitz

que voli

de la de

van fer 

 

 

 

 

 

SAGNIER, H

BANITZACI

La imposici

t Gervasi e

ons per hab

ia de Sant 

que es ded

na.  

Va ser a pa

al sector ur

i. Tot va co

y 1837, la q

s famílies b

Aquests no

zar-les i treu

ien era crid

emanda de

noves i mill

HISTÒRIA 

IÓ DEL TER

ó del decre

esdevingué

bitar el term

Gervasi qu

dicaven al c

artir de me

rbanitzable 

omençar pe

qual va perm

burgeses, a

ous propieta

ure’n fruit d

da l’atenció 

 la ciutat e

ors comuni

                  

I ARQUITE

RRITORI 

et de Nova P

s municipi 

me continua

e la majoria

conreu, sob

itats del se

i deixés de

er la reforma

metre que l

mb noms ta

aris, un cop

e la seva in

de totes aq

ra notable 

cacions i el

                    

CTURA 

Planta de l’a

autònom l

aren sent pr

a de les ca

bretot de sec

gle XIX que

e banda el 

a legislativa

les terres d

an coneguts

p van tenir l

nversió. Pen

quelles fam

i la gent bu

l poble era m

                   

any 1716 af

’any 1727. 

recàries. Es

ses del term

cà, per tal d

e la situaci

sector agra

a, coneguda

desamortitza

s com Crayw

es terres d

nsaven que

ílies adiner

uscava per 

mes endreç

                   V

favorí que e

Les comu

s coneix grà

me estaven

de comercia

ó no va co

ari al que e

a com la de

ades de Sa

winckel i Da

e Sant Ger

e ja no era r

rades de Ba

tots els po

çat i access

Vista del barri d

el territori de

nicacions, 

àcies a un 

n envoltade

alitzar-lo de

mençar a d

es dedicava

esamortitza

ant Gervasi 

almasses.  

rvasi sota e

rentable viu

arcelona, ja

bles del pla

sible. 

de Sant Gervasi 

e l’antiga pa

però, així 

escrit del re

s de bosc, 

esprès a la c

donar un to

a el poble 

ació de Men

passessin 

el seu pode

ure de les te

a que el cre

a de Barcel

 

arròquia 

com les 

ector de 

camps i 

ciutat de 

omb i es 

de Sant 

ndizabal 

a mans 

r, volien 

erres. El 

eixement 

lona. Es 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol de la rreorganització de Sant Gervasi 

 

el 1848

compro

Aquest

comen

  

 

en tres

cadasc

amb e

districte

Galvan

Putget

 

 

passav

l’arriba

compra

cases 

situació

amb la

Enric S

poder 

família

nostre 

 

 

 

 

 

L’Ajuntame

8 a eixampl

omet a “re

t és un dels

çà a prendr

Al 1860, l’

s districtes,

cun: el dist

els barris d

e segon, de

ny i de la 

, amb els ba

D’altre ban

va l’econom

ada de b

aven i refor

amb esple

ó que els pe

a ciutat. En

Sagnier per 

passar llarg

. Aquesta é

projecte fin

ent de San

ar els vells 

edreçar le

s exemples

re el consis

Ajuntament

, alhora div

tricte prime

de Craywin

e Lladó, div

Forja; i el 

arris de Bel

nda, la bona

mia barce

benestants 

rmaven mas

ndorosos ja

ermetés un

n aquesta 

aixecar un

gues tempo

és la casa o

nal de grau.

nt Gervasi c

camins i el

s aigües 

s, entre d’al

stori. 

t va dividir 

vidits en do

er de la Bo

nckel i de 

vidit en els 

districte te

ltran i de Fa

a situació p

lonina, va 

barceloni

sies o es co

ardins. Cer

a bona com

època es 

a casa d’es

orades amb

on ara este

comença 

l 1851 es 

pluvials”. 

tres, que 

el terme 

os barris 

onanova, 

Puig; el 

barris de 

ercer, del 

arró. 

per la que 

aportar 

ins que 

onstruïen 

rcant una 

municació 

on entra 

stiueig on 

b la seva 

em fent el 
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 3
 

 P

breume

cada un

 

- D

j

 

- D

d

 

- D

 

- D

 

- D

 

- D

i

p

2

 

- D

C

 

A contin

Casa S

realitzat

 

 

‐ Cas

 L

Amb tot

pare de

un proto

3.1.2 HISTÒ

Per tal d’e

nt els usos

n d’ells amb

De 1894 a 

ja que és en

De 1936 a 

de transició

De 1955 a 

De 1981 a 

De 1985 a 

De 1996 a

instal·lacion

per tal d’ev

2002. 

De 2007 a 

Casa Sagn

nuació, exp

agnier, seg

t per l’Ajunt

sa estiueig 

La casa Sa
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conjunt està

                  

i del Tibidabo en

CTURA 

sprés de la

ràcter mon

primera inst

a peraltada, 

obra escult

entar que en

a fer obres

antuari de S

de tres nau

celona, va c

no són de

gió. Sens d
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celona. Ens

n cada mom

d’una casa 

’interès loca

. No vam tr

 contacte a

s gestions q

ens vam con

ar anar als 

sobre la Ca

s va aportar

ment de canv

  

construïda

al. Vam bus

robar cap re

mb els serv

que ja havíe

ntestar que 

serveis tècn

asa Sagnier

r informació

vi de propie

 

 
 
 

 fa mes de 

scar al regis

esultat amb 

veis de patr

em fet fins a

ells no  els

nics del dist

r vam decid

ó sobre els p

etari.  

 L’h

100 i ben p

stre de Med

la direcció 

rimoni artíst

arribar a ells

s preservave

tricte o al se

ir demanar 

propietaris i

històric de la Ca

preservada v

di Ambient e

del centre c

tic al depart

s. Al comen

en, sinó que

ervei de rev

l’històric al 

i l’evolució d

 

asa Sagnier 

vam pensa

en el Genca

cívic.  

tament 

ntar que 

e es va 

visió del 

registre 

del seu 

r que 

at i el de 
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2.1     P
 

Alho

croquis 

necessà

 

      
       
 

     
          

  

 

SAGNIER, H

PRESA DE 

ora que inve

que ens pe

àries per po

                    

                     Fle

 

HISTÒRIA 

DADES I R

estigaven so

ermetria dib

oder dibuixa

          Nivell   

xòmetre             

Metre láser

I ARQUITE

REALITZAC

obra la histo

buixar els plà

ar les plante

                           

                           

r  

CTURA 

CIÓ DE PLA

oria de la C

ànols CAD.

es, seccions

           
                           

            
                           

                       
    

ANOLS EN

Casa Sagnie

. Les eines 

s, façanes i 

                           

                           

  
   Cannon EOS 

 AUTOCAD

er, la visitàv

que vam ut

detalls. són

                     Plo

  Cinta mètrica 

5D Mark II Fro

D 

vem per pre

tilitzar per p

n:  

omada 

de 30

ont 300x273 

endre mides

prendre les d

 

 

 

s i fer el 

dades 

    
    

 

faç

mitj

fine

en 

de 

 
  

L’aixecame

çana princip

tjançant tria

estres. Tot a

el teorema 

la següent 

 

 

ent de les p

al i lateral, 

ngulació, e

això es refle

de coseno

formula.  

 Paper, llapis, g

plantes el va

amb una ci

ren correcte

ectia en el c

. Partint de 

 

            
goma                   

am realitzar

nta mètrica

es. Alhora c

croquis. El m

la mesura d

cosA = 

 
                           

r primer me

 de 20m, pe

calia mesur

mètode que

de tres cost

b2+c2-a2 

  2*b*c 

                           

surant exte

er saber qu

ar els gruix

e hem fet se

tats d’un tria

 

    

eriorment les

e les mides

os de paret

ervir, la trian

angle obten

  O

s mides de 

s interiors, m

ts i les porte

ngulació, es

nim l’angle a

   
Ordinador      

la 

mesures 

es i 

s basa 

a través 
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Croqu

 

 

 

Cal

 

Aquest mèt

no són esc

b la cinta mè

al terrat.  

uis plantes  

culs triangulacio

tode el vam

cairades. Le

ètrica o met

 

 

o 

 tenir que fe

es distàncie

tre laser i l’a

er servir ba

es directes h

ajuda d’un n

 

 

           

 

 

 

 

stant ja que

horitzontals 

nivell. Així v

 

e hi ha bast

las vam ob

vam anar re

ants canton

btenir mesu

ealitzar des 

nades de la

rant directa

de la planta

 casa 

ament 

a baixa 

 

 

 

 

    
 

Calculs i cr

     
 

roquis espai jove

separa

un pap

continu

realitza

llapis, p

de l’aix

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

e.  

CASA 

L’espai del

at de la resta

per i està ub

uació vam p

ar les seccio

paper . Aqu

xecament gr

       

  

 

 

 

 

SAGNIER,

l casal de jo

a de la plan

bicada en di

procedir a p

ons pel que

uesta va res

ràfic.  

 

, HISTÒRIA

oves el vam

nta ja que no

ferent nivel

rendre les a

e vam neces

sultar la part

 Cr

A I ARQUIT

m realitzar pe

o ens hi cab

l que la res

alçades per

ssitar, metre

t mes fàcil i

roquis seccions

ECTURA 

er 

bia tot en 

sta.  A 

r tal de 

e laser, 

i rapida 
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 L

dels arc

la paret

arribar a

mesura

SAGNIER, H

La part més

cs vam pren

, a continua

al final del a

r amb metre

HISTÒRIA 

s complexa 

ndre les mid

ació preníem

arc. Vam se

e làser.  

I ARQUITE

de les secc

des de la se

m l’alçada a

eguir la mate

CTURA 

cions era l’e

egüent man

a una altra d

eixa metodo

Croq

escala, feta 

era: preníem

distancia x. 

ologia en to

qusi escala. 

amb volta c

m la mesur

Així continu

ota l’escala.

 

catalana. P

ra vertical a 

uàvem succ

 Les barane

Per tenir la fo

una distanc

cessivamen

es les vam 

orma 

cia x de 

nt fins 

 

En 

CA

hav

  

 

Els

est

det

sec

quant teníe

AD. D’aques

víem mesur

s plànols de

tava en pren

talls de ped

ccions vam 

em informac

st manera e

rat, i alhora,

 

 

 façana els 

ndre les mid

ra que aque

procedir dir

ció suficient

n el transcu

, investigan

vam realitz

des de form

estes tenen

rectament a

t per treball

urs del proje

nt sobre la C

   

  

zar de difere

ma rigorosa,

n. Degut a q

a dibuixar e

ar a l’Autoc

ecte hem an

Casa Lluis S

   Inserció de sol

 

 

ent manera 

, sinó que e

que teníem 

n CAD  la f

cad començ

nat alternan

Sagnier.  

lids en parets sec

 Plant

que la rest

estava en l’a

la informac

façana i les 

çàvem a rea

nt, mesuran

ccionades. Autoc

ta acotada en Au

ta ja que la 

aixecament 

ció ja pressa

seves ober

alitzar el dib

nt i dibuixan

 
cad 2008. 

 
utocad 2008.  

complicació

dels difere

a en les pla

rtures.  

buix 

t el que 

ó no 

nts 

ntes i 
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teriorment v

 

  

vam anar d

  

 

ibuixant els

 

  

s detalls a p

  

 

partir dels no

 

  

ostres croqu

 Croq

Alçat e

uis. 

quis d’alguns de

en Autocad 2008

 
els detalls. 

 
8 

líne

vam

1-

2- 

3- 

4-  

 

5- 

 

El treball e

ees, sombre

m seguir pe

Ubicar el d

 Fotografia

 Ajudant-no

 Carregare

Un cop aqu

hem utilitza

horitzontal

mitjançant 

otografia i 

consecutiu

en el quad

transforma

A continua

Ara ja tenim

en CAD de l

ejat, text i c

er dibuixar e

detall en la f

r el detall e

os de la foto

m l’aplicaci

 

uesta està r

at l’aplicació

, que apare

el menú “h

les mides r

us del rectan

rat amb ver

ació.  

ació, introdu

m el nostre 

es plantes 

otes. Per a 

els detalls d

façana agaf

l més perpe

ografia pres

ó “Homogra

 

repassada c

ó “Homogra

eguin en la f

erramientas

reals a un co

ngle en la fo

rdadera ma

uïm el coma

detall en ve

i seccions n

les façanes

e la façana 

fant mides a

endicular po

ssa tracem 

af 2004” en

cal tenir-la e

af  2004”. C

foto sobre la

s” del Autoc

ostat. Introd

otografia, se

agnitud. Al p

andament “t

erdadera m

CASA 

no es comp

s va ser una

van ser els

a referèncie

ossible i am

els detalls s

 el menú de

 Ap

 

en verdade

Cal tenir dos

a que hem 

cad. Dibuixe

duïm el com

eguidamen

pressionar “

ransformar”

magnitud.  

SAGNIER,

plicat ja que 

a mica més

s següents: 

es que ja te

mb la màxim

sobre la foto

e “herramie

plicació “Homogr

ra magnitud

s mides de r

traçat els d

em les mide

mandament 

t cliquem so

“enter” es re

” per fer la u

, HISTÒRIA

es basa en

s complicat. 

 

eníem.  

ma resolució

o instertada

ntas” 

raf” en Autocad

d. Per aque

referència, u

detalls. Carr

es referènc

def 4p i cliq

obre els pu

ealitza la pr

ultima trans

A I ARQUIT

n la realitzac

Els passos

ó possible. 

a a l’arxiu C

 
d 2008 

esta transfor

una vertical

reguem l’ap

ia sobre la f

quem els 4 

nts corresp

imera 

sformació. 

ECTURA 

ció de 

s que 

CAD.  

rmació 

l i una 

licació 

f

punts 

onents 
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SAGNIER, H

ocarem el d

HISTÒRIA 

detall en la f

I ARQUITE

Det

façana.  

CTURA 

all previ a la tra

Detall t

ansformació hom

 

transoformat 

 

e

mogràfica. 

Així hem

elements or

 

Vista final.  

m seguit  int

rnamentals 

 

 

troduint tots

de la façan

s els 

na.  

 

 

 

es 

dia

per

nive

 

dibuixa

angles 

plantes

Una altra c

trobaven. P

gonal (c) i l

r obtenir l’al

 

Les distànc

ell.  

Arribats a a

ar els detalls

de la façan

s, seccions 

complicació

Per poder te

a base (a) d

lçada és:  

cies directe

aquest pun

s. En desta

na. La meto

i alçats, me

ó en la façan

enir l’alçada

del triangle 

es verticals 

t  tenim les 

quem les o

odologia seg

esurar els o

na era la ina

a(b) d’aques

rectangle f

les obteníe

plantes, les

bertures de

guida en aq

ornaments, f

accessibilita

st ho vam fe

format entre

 

m amb la c

s seccions 

e façana am

quest aparta

fusteries i b

at d’alguns 

er a través d

e la nostra p

a

inta mètrica

i les façane

mb les seves

at es simple

baranes dels

elements p

del teorema

posició i la f

a2 + b2= c2 

a o el metre

es realitzade

s ornamenta

ement partin

s detalls i d

er l’alçada a

a de thales t

façana. La f

e làser i l’aju

es. Procedim

acions, l’es

nt de la bas

ibuixar-ho a

a la que 

tenint la 

formula 

uda d’un 

m a 

cala i els 

e de 

a una 
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escala m

se’ns va

 

2.4    RE
 

E

realitzat

seccion

 

P

photosh

amb les

obrim l’a

dibuix h

tenim el

ordre en

continua

de la pla

 

E

casi full

mes gran. T

a reduir mol

EALITZACI

El software 

ts, i fotograf

s.  

Primer impr

hop. Iniciàve

s que ho imp

arxiu JPG d

hi introduïm 

l nostre arx

n concret ja

ació us exp

anta.  

 

En la realitz

a i tan sols 

Tenint en co

lt en aquest

IÓ FOTOM

Photoshop

fies. Hem re

rimim el dib

em el nostre

primirem. E

del plànol am

una nova c

iu preparat 

a que es trac

licarem com

 

zació dels a

es el tronc.

ompte que e

ta fase.  

UNTATGE 

p CS3 ens h

ealitzat tres

uix CAD en

e dibuix pho

En aquest ca

mb el photo

capa mitjanç

per anar in

cta d’anar i

m hem anat

  

arbres vam o

. Volíem do

els detalls d

PHOTOSH

ha permès r

s tipus de fo

n un PDF i h

otoshop obr

as ens hem

oshop. Sele

çant capa/n

troduint col

ntroduint el

t creant els 

 

optar per di

nar-li color 

dels orname

HOP 

realitzar foto

otomuntatge

ho passem 

rint un nou 

m decantat p

eccionem to

nueva/ capa

or i elemen

ements cad

diferents el

 

 

ibuixar-los e

als muntatg

ents ja els h

omuntatges

es amb la p

a JPG per t

arxiu i intro

per una mid

ta l’àrea i h

a. On copiar

nts d’altres f

da vegada e

lements. Pe

Introduc

en època d’

ges. El mun

havíem fet e

s a partir de

lanta, amb 

tal de pode

duint les m

a DIN-A2. A

o copiem. A

rem la imatg

fotografies. 

en una nova

er això expl

ció mides paper

’estiu ja que

ntatge d’aqu

en façana la

ls plànols C

façanes i a

r-ho obrir a

ides i resolu

A continuac

Al arxiu del 

ge anterior.

No hem se

a capa.  A 

icarem el ex

 i base planta. 

e al hivern n

uest es va fe

a feia 

CAD, ja 

mb 

mb el 

ució 

ció, 

nostre 

 Ara ja 

eguit cap 

xemple 

 

no hi ha 

er 

retallan

origina

forma d

 

a una n

suavitz

 

fotogra

selecci

 

pinzell 

la terra

 

una no

nt l’arbre en

al vam copia

de fulla utili

Alhora, tam

nova capa d

zar els costa

 L’eina tam

afia amb el A

ionada del a

En una nov

de color ma

a dibuixada.

Els primers

ova capa i s

n època d’hi

ar-lo al nost

tzant divers

mbé vam int

del nostre a

ats.  

mpó ens va 

ALT presion

asfalta, que

va capa, se

arron. A co

.  

s dos passo

eleccionar 

ivern (quan

re arxiu pho

sos tons de 

troduir la pa

arxiu. Vam u

ser molt úti

nat seleccio

e esta en un

eleccionem 

ntinuació in

os per realit

l’àrea desitj

 no tenia fu

otoshop. Va

verds i gro

almera en p

utilitzar el fil

l per dibuixa

ones el que 

na nova cap

tota la zona

ntroduïm un

Realitzaci

tzar la gesp

jada. Despr

CASA 

lles). Un co

am dibuixar

cs.  

planta selec

ltre de dese

ar l’asfalt de

vols tornar

pa, es pinta 

a de terra q

a textura gr

ió de la terra. 

 

pa son igual

rés ho pinta

SAGNIER,

op seleccion

r les fulles m

ccionant-la i

enfocar que

el carrer. C

r a pintar. C

igual que a

ue volem d

ranulada am

s com en e

arem de colo

, HISTÒRIA

nat l’arbre e

mitjançant l’e

 copiant-la 

e se’n diu “g

lickant sobr

lickant sobr

a la fotograf

ibuixar i ho 

mb saturació

els elements

or groc – ve

A I ARQUIT

en la fotogra

eina de pinz

des d’una f

gaussiano” p

re l’asfalt d’

re l’àrea 

fia.  

pintem am

ó del color 

s anteriors. 

erd – marro

ECTURA 

afia 

zell amb 

fotografia 

per tal de 

una 

b el 

i ja tenim 

 

Crear 

n per 
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tenir un

verds fo

 

 P

la vista 

seleccio

cop ho s

provinen

posarem

translúc

 

SAGNIER, H

a base sob

oscos, clars

Per tal de s

en planta im

onem la om

situem mitja

nts del sket

m una opac

cid deixant v

HISTÒRIA 

re on pintar

 i grocs.  

er rigorosos

mprimim la 

bra amb la 

ançant un p

tchup en la 

citat del 35%

veure el que

I ARQUITE

r, amb l’eina

s en el nost

pantalla de

vareta màg

punt de refe

selecció i h

% i un reomp

e hi ha darr

CTURA 

a pinzell en 

tre dibuix va

l Sketchup 

gica i ho cop

rència, l’esc

ho pintarem 

plert de 60%

rere.  

forma de g

am realitzar

i ho guarde

piem i ho en

calem al no

de gris en 

% i així d’aq

gespa, la ge

r les ombres

em en JPG.

nganxem al

ostre dibuix.

una nova c

questa man

espa. Anirem

s en el mod

 Ho obrim a

l nostre arx

. Esborrarem

capa. A aqu

era obtenim

m introduint

del 3D. Visu

amb el phot

iu photosho

m els colors

esta capa l

m un color 

t colors 

ualitzant 

toshop, 

op. Un 

s 

i 

 

pavime

 

Per

diferen

senzilla

l’eina d

ho, s’o

núvols

blanc. 

 

A través de

ent gris del 

r a les secc

nts elements

a. Escollim 

del pinzell n

bté el cel. H

els hem ob

Per donar-h

els filtres s’a

fotomuntatg

cions i les fa

s propis de 

un color bla

um.17 amb

Hem introdu

btingut amb 

hi profundita

 

aconsegue

ge. Ho acon

açanes hem

cada dibuix

au fluix i pin

b una mida d

uït un color 

la mateixa 

at hem colo

ixen texture

nseguim po

m anat segu

x. D’aquest 

ntem l’àrea s

de diàmetre

mes fluix i g

tècnica per

orejat la par

  

 

es diverses 

osant el filtre

int la metod

explicarem

seleccionad

e molt gran.

grisos a la z

rò utilitzant 

rt baixa amb

 

com son pe

e de textura

dologia indic

m com hem f

da del cel q

. A mida de

zona inferio

un pinzell d

b un color g

 Reali

er exemple 

a de “grietas

cada anterio

fet el cel d’u

ue esta en 

e fer varis cl

or de la mate

de diàmetre

ris.  

ització de sombr

la vorera i 

s” 

orment però

una manera

una nova c

icks, no arr

eixa manera

e menor i el 

 
res 

el 

ò en 

a 

capa amb 

rossegar-

a.  Els 

color 
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l’Autoca

i el sego

 

 E

visió d’u

les viste

importà
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ser exp
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centíme

dues lín

façana 

d’amplia

vam co

SAGNIER, H

ESTUDI DE 

Per tal de 

ad i el Sketc

on per fer e

El que volíe

una persona

es aéreas o

ncia és en l

El primer qu

portar la pla

onent per im

Un cop imp

etres i l’auto

nees perpe

amb la me

ar una fotog

l·locar els e

HISTÒRIA 

VOLUMET

poder fer 

chup. El prim

l 3D i repre

em aconseg

a, cada pun

o punts de

les façanes

ue vam fer 

anta baixa 

mportar arx

portat s’ha d

ocad amb u

endiculars, 

esura exac

grafia en un

eixos utilitz

I ARQUITE

TRIA AMB S

aquest es

mer el vam 

sentació de

guir amb aq

nt i detall de

 l’edifici qu

s i el joc d’a

un cop vam

de l’Autoca

xius d’altres 

de posar a 

unitats, que

amb l’opció

cte que fa 

n word, la f

ant l’icona 

CTURA 

SKETCHUP

studi vam r

utilitzar pe

el material. 

uest estudi

e l’edifici. Em

ue per alçad

lçades que 

m tenir les 

ad al Sketc

programes

escala am

e en el nos

ó de “línea

en centíme

feies coinci

“ejes3”, ten

P 

requerí de 

r fer les pla

 era mostra

m refereixo 

da son difí

té, amb dife

plantes i fa

chup. Per f

s.  

b l’opció “e

tre cas són
2” en el se

etres, desp

dir amb les

nint com a X

dos estris

antes en 2D

ar, des de p

a perspecti

cils d’arriba

erents terra

açanes acab

fer-ho s’ha 

escalar1” ja 

n metres. P

entit de due

rès s’aplica

s línees. Un

X-Y el pla 

 gràfics es

D (explicat e

erspectives

ives imposs

ar a veure. 

asses i balco

bades en d

d’utilitzar l

 
que el Ske

Per poder-h

es de les p

a l’opció, i 

n cop teníe

de la façan

ssencials c

en l’apartat a

s impossible

sibles aque

On he don

ons. 

dues dimens

’estri del S

etchup treba

o fer vam c

parets exte

com si es

m l’escala 
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