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PRÒLEG_ 1 
 

Pròleg 

 

L’estudi de la ciutat i de l’espai públic és un tema profund i ampli, però alhora imprecís i difós, 
degut al gran nombre de perspectives i doctrines amb les que caldria abordar l’estudi de la 
ciutat, per tal de fer un estudi amb precisió. Podem estudiar l’espai públic des de la pròpia 
formació urbana, des de la topografia o les seves definicions físiques particulars, des de 
l’economia i les activitats que hom hi dona cabuda, des de la política, des de la sociologia, des 
de l’art i la teoria arquitectònica i aquestes només serien algunes aproximacions que 
esdevenen troncals. La dificultat de l’estudi de la ciutat i l’espai públic es deu al gran nombre de 
factors involucrats i la variació d’aquests en el l’espai i en el temps. Aquest fet provoca que no 
es pugui fer un anàlisi unitari des de un sol punt de vista de forma independent a la resta, ja 
que la relació entre els factors que hi intervenen generen un conjunt indissociable, com també 
succeeix en l’espai públic.  

 

A través d’aquesta tesina pretenc desenvolupar la definició de deu eines analítiques prefixades, 
amb les quals, i a través de la comparació entre tres models de ciutats, es pugui deduir un 
sistema de relacions homogeni en el caràcter i la generació dels espais públics contemporanis 
en cada un dels models de ciutat. 

 

 



METODOLOGIA, ESTRUCTURA I MARC DE L’ESTUDI_ 2 

Metodologia, estructura i marc de l’estudi   

 

La definició d’aquestes deu eines d’anàlisi urbà, però també eines de projecte, permet extreure 
i ordenar aspectes referents tant a les ciutats com en els espais públics. Les deu eines que 
utilitzaré com a mètode analític en la tesina seran; topografia, límits, tipologia edificatòria, buit 
urbà, infraestructura, història, societat, economia, activitat i medi ambient. 

Una vegada definides, ens permetran fixar i desenvolupar teòricament els tres models de ciutat 
que delimiten el marc d’estudi en la tesina. Al mateix temps podrem observar com aquests 
models de ciutat provenen de tres tipus de societats amb unes característiques culturals, 
tradicionals i històriques pròpies, però que han compartit o han tingut històricament punts de 
contacte i per tant certs elements en comú. Es per aquest fet, que aquests punts en comú 
resten en el caràcter de les ciutats com a imatge de la societat que representen i a la vegada 
són susceptibles d’esser analitzats. 

 

Els models de ciutat que defineixen el marc d’estudi són les ciutats Nord Europees, les ciutats 
Nord Mediterrànies i les ciutats Sud Mediterrànies o Islàmiques. 

Els tres models de ciutat es desenvoluparan per mitjà de la comparació de les característiques 
sorgides de les eines d’anàlisi. Aquest procés d’anàlisi per comparació, on s’extrauran hipòtesis 
de funcionament dels diferents models de ciutat i de la societat, permetrà classificar i 
estructurar els diferents espais públics. 

Finalment, a través dels tres models de ciutat podrem comprovar, mitjançant les eines d’anàlisi 
urbà, si els projectes contemporanis d’espai públic realitzat durant els últims deu anys responen 
a aquests models de ciutat, o si en canvi, existeixen divergències del model. Generant a través 
de la imbricació d’altres models o referents urbans nous tipus de ciutat i d’espai públic més 
vinculats a la societat actual.  

 

El criteri de selecció dels espais públics es basa en la utilització de projectes realitzats en 
l’ultima dècada i seleccionats en els Premis d’Espai Públic Europeu, organitzat pel Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona i en la Biennal Europea de Paisatge, organitzada per el 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. S’incorporaran a aquesta 
selecció els projectes d’espai públic realitzats durant el curs del Màster per comprovar la seva 
naturalesa i la resposta a les intencions inicials. 

 

L’esquema general de la tesina segueix l’ordre narrat anteriorment, formant tres capítols i 
generant aproximacions a mesura que es succeeixen els temes. Sorgint de les eines més 
generals i abstractes fins a la concreció precisa i matèrica de l’espai públic. El canvi d’escala 
permet diferents lectures sobre el territori, la ciutat i l’espai públic i al mateix temps es genera 
un camí conceptual d’anada i de tornada, on a través de l’anàlisi i la crítica d’obres ens permet 
extreure i formar una teoria per utilitzar-la com a model d’actuació i de projecte en l’espai públic 
contemporani. 
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En el primer capítol es defineixen les consideracions més generals i abstractes de les eines 
d’anàlisi urbà descrites anteriorment, com també la definició i la variació durant la història del 
concepte de territori, ciutat i espai públic, el qual serà un tema recurrent durant la tesina. 

En el segon capítol s’utilitza el binomi de “la clariana dins del bosc” i “l’oasi” de Nicolau María 
Rubió i Tudurí, per definir a través de les eines desenvolupades en el capítol 1, el model de les 
ciutats Nord Europees representant “la clariana dins del bosc” i el model de les ciutats Sud 
Mediterrànies representant “l’oasi”. Enmig d’aquest binomi apareix el tercer model de ciutat, 
que són les Ciutats Nord Mediterrànies, les quals combinen elements d’una i de l’altra, 
generant un model propi amb situacions que no apareixen en les anteriors. El binomi de Rubió i 
Tudurí també es aplicable al caràcter de l’espai públic i com aquest s’ha generat per les 
societats que representen aquests tres models. 

En el tercer capítol s’analitzen els diferents espais públics contemporanis seleccionats a través 
de les eines desenvolupades en el capítol 1 i es classifiquen en els models desenvolupats en el 
capítol 2. Aquest procés d’anàlisi i classificació permetrà extreure conclusions de quina és la 
tendència de cada una de les societats, si tendeixen cap a la pròpia identitat en el model que 
representen, o si en canvi, responen a un model que no és el propi i per tant, podem dir que el 
projecte és acontextual o si no segueix cap dels models conflueix en tipologies més 
genèriques. Finalment, s’aplicarà el sistema d’anàlisi als projectes d’espai públic realitzats 
durant el Màster, que ens permetrà observar i exemplificar el procés conceptual de la tesina en 
un exemple pràctic i si s’escau, com la teoria desenvolupada en la tesina dona eines per 
rectificar els treballs realitzats a priori. 

 



Capítol 1 – Eines d’anàlisi urbà
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EINES D’ANÀLISI URBÀ_ 4 

Capítol 1 – Eines d’anàlisi urbà 

 

Definició de territori, ciutat i espai públic 

Durant molts anys, s’han entès les ciutats com la continuïtat i la definició figurativa volumètrica 
de l’edificació existent. Per tant, el procés mental de generació urbana s’havia desenvolupat a 
través de la figura del ple i del buit que aquesta genera. No era comú la realització d’espais 
públics com quelcom més que l’absència de massa edificada, ni tampoc l’anàlisi de la relació 
que la ciutat estableix amb el territori i com aquest s’estructura en el paisatge. 

L’emergència durant els últims 20 anys d’un nou tipus de pensament o d’una nova lògica 
operativa vinculada a un nou mapa mental, relacionat amb una concepció més dinàmica i 
oberta de la realitat espaial i, per tant, una visió més acurada, sense figuracions abstractes ha 
generat un canvi en el concepte de territori, ciutat, espai públic i habitat. Aquests conceptes que 
històricament es tractaven per separat, generant fins i tot diverses branques en l’ensenyament 
arquitectònic, com ara el urbanisme i el paisatgisme entre d’altres, actualment tendeixen a 
confluir, a través de la lògica transversal. Aquesta permet incrementar el grau de lectura en 
capes d’informació simultànies, generant condicions menys prefixades o prefigurades, formant 
al mateix temps espais d’interrelació més dinàmics i adaptatius a la realitat del lloc.  

Els projectes contemporanis desenvolupats a través de lògiques obertes no es realitzen per 
juxtaposició o acumulació d’elements o efectes, els quals es depuren i regularitzen, sinó que 
pretenen articular impulsos, escales i aconteixements individuals i col·lectius, disciplinant i 
estabilitzant la irregularitat i les friccions que genera la complexitat.  

“En efecto, puesto que la ciudad es ya un ente mutable, superpuesto y difuso y no 
siempre físico, no puede ser aprehendido ya desde la perspectiva clásica, ni tampoco 
desde la comprensión generalizada y próxima a la síntesis del habitante de la 
modernidad. Hoy, se deben articular otras herramientas [...] Necesitamos superar la 
antigua concepción física de la ciudad [...] Ahora tenemos a nuestro alcance 
herramientas que son capaces de pensar “n-dimensionalmente” el territorio y de extraer 
relaciones complejas, no evidentes, entre sus partes e, incluso, entre sus tendencias”. 

José Ballesteros “La ciudad que no se ve” FISURAS nº5 1998. 

Per entendre aquesta superposició i maclació entre territori, ciutat i espai públic o en certa 
manera llocs a escales de lectura diferent, faré un repàs de com s’ha format aquesta lògica a 
través d’una vesant més lineal al llarg de la història d’aquests tres conceptes i com s’han 
entroncat i fusionat en certs punts fins arribar a l’actualitat i a través de quines eines podem 
analitzar el conjunt de territori, ciutat i espai públic. 

 

Històricament, la concepció de territori ha determinat una extensió de terreny que pertany a una 
divisió política o religiosa, com pot esser una nació o una regió i que alhora s’hi poden 
reconèixer bàsicament punts de tensió i de densitat urbana, que són les ciutats. Les ciutats el 
defineixen i formen part del seu paisatge, generant una sèrie de xarxes i infraestructures que 
l’articulen entre sí. 

El concepte de ciutat, ha esdevingut el més variable al llarg de la història, ja que la morfologia 
d’aquesta era l’únic model d’anàlisi possible. Les ciutats ha mutat des de la seva formació fa 
més de deu mil anys, des d’on varen aparèixer els primers assentaments humans deguts al pas 
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de l’ésser recol·lector a l’aparició de l’agricultura i l’inevitable pas al sedentarisme. Aquests 
assentaments conformen un conjunt i alhora generen noves relacions comercials, 
econòmiques, socials i culturals entre els individus que la formen, esdevenen el que anomenem 
civilització.  

L’espai públic és l’espai buit i obert que a diferència dels espais ocupats i tancats que 
esdevenen part de l’hàbitat, permeten l’ús col·lectiu i generen un suport per l’activitat humana. 
Aquests, depenen intrínsecament de la societat que els determina. Tot i això, històricament 
només s’han analitzat com la representació física del buit respecte de la ciutat, com l’antiforma 
de la ciutat. 

 

V mil·lenni a.C. ciutat palafítica 

Considerem que les primeres ciutats enteses com a civilització sorgeixen en els territoris 
pantanosos de Mesopotàmia vinculats als rius Tigris i Èufrates, en les ciutats de Eridu, Uruk i 
Ur. D’aquestes coneixem poques restes degut a la construcció incipient sobre plataformes 
elevades en llacunes i les continues inundacions que patien. Tot i això, han resistit el pas del 
temps alguns dels grans monuments religiosos com ara el Ziggurat de Ur.  

 
 

 

 
Territori pantanós - Ciutat palafítica - Espai públic en plataformes 

Planta de Ur en època neobabilònica 
Ziggurat de Ur i esquema del conjunt del Ziggurat de Korsabad 

 

1870 a.C. ciutats teocràtiques 

La primera organització urbana residencial la podem trobar a Illahun (l’actual Kahun) al costat 
de la piràmide de Sesostris II, la qual estava formada per unitats d’habitació d’obrers de la 
piràmide. Les cèl·lules d’habitació giraven entorn un pati i s’ordenaven a través de l’addició de 
cèl·lules formant blocs rectangulars amb carrers molt estrets ordenats segons els diferents 
oficis. Aquest conjunt tenia una gran densitat i l’única mutació del sistema urbà esdevenia 
l’espai comú, generant una gran esplanada a mode d’acròpolis.  

Com es pot intuir, aquest és el preludi de les grans conformacions urbanes vinculades a una 
composició teocràtica, les quals podrem anomenar ciutats-temple. Les conformacions urbanes 
d’aquest tipus s’agrupen respecte un temple-palau com a subordinació cultural i política. Uns 
exemples d’aquestes ciutats són Menfis, Tebas, Tell-el-Amarna, Korssabad i Babilonia, essent 
aquesta última ja al s.VI a.C. una ciutat emmurallada amb grans construccions monumentals i 
administratives. 



EINES D’ANÀLISI URBÀ_ 6 

 
 

 
Territori lineal – Ciutat-teocràtica – Espai públic centralitzat i subordinat 

Planta de Kahun i esquema de dos mòduls d’habitatges d’obrers 
 

500 a.C. ciutats Perses 

Coneixem l’existència de multitud de ciutats Perses, tot i això, no disposem d’indicacions de 
com estaven realitzades. L’element més representatiu que sí que podem abstraure és que la 
ciutat es realitzava a través d’un complex estudi de proporcions entre els diferents elements 
que la conformaven; places, patis, sales hipòstiles amb un recorregut que mostra l’enginy 
escenogràfic que representaven els règims absolutistes que les generaren. Un exemple 
d’aquest fet el podem veure amb Persépolis i el Palau de Darío. 

   

Territori desvinculat – Ciutat absolutista planificada a través de l’agregació – Espai públic escenogràfic 
Planta del Palau de Darío – Esquema de buit i d’agregació respecte eixos  

  

500 a.C. ciutats-estat Gregues 

La cultura Grega esdevé una civilització principalment urbana en molts sentits. Alguns 
conceptes urbanístics varen néixer a Grècia, com ara els plans per a Milet i Priene en forma de 
quadrícula, utilitzada durant segles. El desenvolupament de la democràcia, l’humanisme i la 
política a les ciutats estat gregues defineix l’espai central de la ciutat, convertint l’àgora en 
l’espai públic polític de discussió principal i generant nous models urbans al seu voltant com 
l’ecclesiasterón (sala per a reunions públiques), el bouleutérión (sala per reunions municipals) i 
el prytaneión (sala de reunió de la càmera municipal). En paraules de Charles Delfante referint-
se a l’àgora: 

 “lugar público donde el hombre se encuentra a sí mismo y accede a nuevos 
conocimientos, pues es en este lugar donde se organiza la memoria colectiva que 
permite a la acción inscribirse en el tiempo” 
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Una altra part important de la cultura grega es representa en l’acròpoli, el centre religiós i de 
bellesa que representava la unió de tots els individus de la polis. En un primer estadi varen 
esser ciutats emmurallades, aquestes quant no varen necessitar protecció, degut a la abrupte 
topografia grega, enderrocaren les muralles i es varen desencadenar en les acròpolis com a 
ciutats dels Deus que coneixem avui en dia. Posteriorment en les ciutats greco-helèniques i la 
nova concepció democràtica amb les ciutats-estat provocaran que les noves polis es generin a 
través d’un traçat regular, amb carrers formats mitjançant angles rectes i una ordenació segons 
classes i usos, obra de Hipódamo de Milet. En aquest punt, és la primera vegada que la ciutat 
es genera com a regla abstracta i on l’escala d’aquesta malla (de 35 a 45 metres) marca 
l’escala dels habitatges que s’inseriran en la ciutat.   

  
 

Territori abrupte – Ciutat com a retícula abstracta – Espai públic com a espai de discussió política o espai religiós 
Esquema Hipodàmic de Milet 

Restes a Micenes, on es mostra l’adaptació topogràfica de l’espai públic grec 

 

s.IV aC Imperi Romà 

Els orígens de l’urbanisme Romà es deuen a l’adaptació del urbanisme etrusc a través dels 
traçats visibles característics generant ordre i harmonia en el conjunt. Aquesta adaptació anava 
acompanyada de l’ús de la retícula hipodàmica a una escala major que l’usual en les ciutats 
gregues, oscil·lant entre 60 i 80 metres entre illes (insulae). 

La formació de la ciutat es generava a través dels traçats de la via sacra anomenada 
decumano, la qual oscil·la entre els 15 als 30 metres i la via subjacent perpendicular al 
decumano, la qual relaciona les portes de la ciutat anomenada cardo, i que oscil·la entre 6 i 9 
metres. En el punt d’intersecció es forma el Fòrum a les ciutats i el Praetorium en els camps 
romans. Aquest recull tota l’activitat pública, inclòs la religiosa a diferència de l’àgora grega. Els 
fòrums eren espais generats a través del buit, perdent així la condició primitiva de punt focal 
d’encreuament de dos eixos, ja que no es permetia ni habitatges privats ni la circulació rodada 
en aquesta àrea. Es doncs en la cultura Romana on apareix el concepte de l’espai com a buit 
urbà cercant un cert equilibri entre les relacions interiors i exteriors, això generarà multitud 
d’espais públics en la ciutat com ara els fòrums, els camps romans i els conjunts monumentals. 

La cultura romana va poder expandir-se amb gran rapidesa degut a l’adaptació d’altres cultures 
existents com la grega, l’itàlica, l’hispànica,... dotant a aquestes de governs autònoms, 
organització municipal, però alhora sota la tutela imperial amb un centre urbà que exercia com 
a capital de l’imperi que era Roma. 
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Territori Imperial a través de l’infraestructura – Ciutat reticular harmònica – Espai públic com a buit central sagrat 

Esquema de vies Romanes, obertura territorial conjunta  
Espai central públic de la ciutat romana de Ostia 

 

s.V – s.XV Edat Mitjana 

L’urbanisme en l’Edad Mitja no pretén seguir cap model establert de forma capital, ja que 
l’organització política i social no era la d’un gran imperi. Per tant, es pot dir que és un 
urbanisme espontani, singular i anònim, vinculat estretament a l’ús funcional de cada ciutat 
però que al mateix temps genera una estètica vinculada a l’època, la qual el fa reconeixible. 

La imatge de la ciutat se’ns presenta damunt un munt, amb elements arquitectònics singulars 
de gran alçada (atalaies, campanars,...) i protegida per una muralla exterior, conformant una 
idea d’unitat amb gran complexitat de formes. L’espai públic en les ciutats és focal degut a la 
dissolució entre poders civils, religiosos i gremials, dotant de complexitat al conjunt urbà. El 
centre urbà serà l’espai més desitjat, en canvi, les classes humils viuran a la perifèria, moltes 
vegades fora de les muralles. El fet de fortificar les ciutats implica el creixement en altura i la 
densificació urbana, generant alhora un gran valor als jardins interiors que construïen certes 
entitats gremials o barris. 

En l’Alta Edat Mitja les ciutats necessiten places obertes pels mercats, que a primera instància 
són eixamplaments d’eixos longitudinals que esdevenen punts importants, marcats per 
construccions representatives en alçada dotant-les d’una imatge molt pintoresca. Alhora aquest 
procés va acompanyat de la construcció de petits nuclis de població al camp, que en un futur 
seran cabdals per l’economia. 

En la ciutat s’incorpora el pensament del paisatge urbà i es treballa de forma unitària l’ornament 
de la ciutat, com el cas de Siena, o be es forcen certs camps visuals a través de traçats corbs 
d’aquesta (L.B. Alberti). 
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Territori inexistent – Ciutat fortificada amb gran poder eclesiàstic i noviliari – Espai públic dens focalitzat en gremis 

Silueta i planta de San Giminiano 
Croquis de Charles Delfante de la Plaça de Siena 

Ciutat de Carcassone, restaurada per Viollet-le-Duc 
Lorenzetti – Efectes del bon govern, 1340 

Esquema de buit i ple de la ciutat de Rothemburg 

s.VII – s.XX Ciutats islàmiques 

La caiguda de l’imperi Romà i la ràpida expansió del islam iniciada a l’any 630 per Mahoma, 
seguida per quatre califes i finalitzada pels omeies, colonitzarà els territoris del Nord d’Africà, 
l’Orient Mediterrani, Sicília, Sardenya i la Península Ibèrica, i establirà un nou model urbà en 
ciutats existents, en les quals avui en dia encara es visible aquest passat islàmic. 

Les ciutats musulmanes es caracteritzen per la similitud entre elles i la seva simplicitat deguda 
a la sobrietat des del punt de vista funcional i formal. Aquestes característiques es produeixen a 
causa de factors culturals tradicionals o sunna i religiosos dictats per l’alcorà, com la limitació 
de l’àmbit públic, la reducció de les relacions socials fora de la religiositat i la representació 
abstracta de la decoració degut a la no figuració del deu Al.là. 

L’estructura de les ciutats musulmanes es pot definir per la medina i els diferents ravals; la 
medina és el nucli central de la ciutat emmurallada on es genera l’activitat urbana. Aquesta es 
composada per varis edificis que donen serveis a la societat; hi ha la mesquita, el mercat 
(souq), els banys àrabs o hamams, l’escola (madrassa), l’hospital,... 

L’estructura urbana és discontínua i trencada, on els carrers estrets, per tal de protegir-se del 
clima, generen una xarxa de distribució evitant qualsevol perspectiva i desembocant en molts 
casos en carrers d’ordre privat, en cul de sac, on només es pot accedir a cases. Les cases 
àrabs no revelen a l’exterior la forma o la importància que aquestes tenen, gaudeixen d’un pati 
interior de caràcter reservat i íntim on es duu a terme la vida familiar. 

   
Territori ideològic – Ciutat discontinua marcada per l’islam  – Espais públics com a espai servidor a la mesquita i al pati 

Esquema de buits i plens en la ciutat de Salé al Marroc 
Espai públic vinculat a un espai recintat  



s.XVI-XVII 

L’urbanisme del Renaixement sorgeix a través de 
de l’estudi d’Euclides i de Vitruvi,
genera un punt i apart sinó que 

Podem dir, que el Renaixement és l’època dels tractats realitzats per arquitectes, enginyers i 
artistes, cercant un equilibri
El poder absolut permet un gran desenvolupament 
escoles, hospitals, hospicis, teatres, museus,... com alhora la consagració dels jardins públics, 
que s’utilitzaran com a element de composició urbana per tal de generar grans perspectives 
monumentals, emmarcant i singularitzant
d’armes tancades adjacents als eixos visuals
humanista en la ciutat, generant noves formes radio cèntriques en el seu traçat vinculades a la 
figura humana. Creix també la 
serveis vinculats a les xarxes d’aigua, lluita contra incendis, salut pública i sanejament 
quals ha de gaudir una ciutat.

Podem dir que l’urbanisme en el Renaixement cerca
com obra d’art a través dels diferents tractats utòpics, permetent
arquitectura a través de les perspectives, la regulació de les façanes i l’exaltació monumental, 
com a la vegada entre ciutat i ciutadà.

Territori dual rural o urbà - Ciutats fortificades amb traçats humanistes 

s.XVII-XVIII 

En el Barroc i el Classicisme
esdevé la capital i la representació del poder absolut dels monarques respecte del poble.

La morfologia urbana deixarà els tractats i les simetries del Renaixement per l’ús de la 
perspectiva i del moviment escenogràfic en la ciutat. Aquesta es traçarà per grans avingudes i 
places circulars, dominades per un monument (església, palau o font) con
d’avingudes lineals confluint visualment al centre de l’ideal 
reuneixen totes les arts i esdevé un conjunt escenogràfic i dinàmic. Sorgeix un nou 
d’espai públic que s’implementarà en la ciutat existe
col·locant un monument al centre d’aquest espai i limitant l’accés rodat. A
places Reials, les quals son projectades amb regles comunes generant uns espais 
amb una geometria rectangular 
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L’urbanisme del Renaixement sorgeix a través de l’anàlisi i l’exploració dels text antics
de l’estudi d’Euclides i de Vitruvi, a diferència del que va succeir a l’edat Mitja.
genera un punt i apart sinó que les ciutats evolucionen a través de la ideologia humanista

aixement és l’època dels tractats realitzats per arquitectes, enginyers i 
 en les ciutats i les fortificacions entre funcionalitat i estètica

El poder absolut permet un gran desenvolupament d’edificis educatius i so
escoles, hospitals, hospicis, teatres, museus,... com alhora la consagració dels jardins públics, 

s’utilitzaran com a element de composició urbana per tal de generar grans perspectives 
i singularitzant edificis. Alhora sorgeix la consagració de les places 

adjacents als eixos visuals, com també la incorporació del pensament 
generant noves formes radio cèntriques en el seu traçat vinculades a la 

figura humana. Creix també la preocupació sobre el benestar en les ciutats i s’incorporen 
serveis vinculats a les xarxes d’aigua, lluita contra incendis, salut pública i sanejament 

gaudir una ciutat. 

rbanisme en el Renaixement cerca un model de ciutat ideal
els diferents tractats utòpics, permetent la consagració entre ciutat i 

a través de les perspectives, la regulació de les façanes i l’exaltació monumental, 
entre ciutat i ciutadà. 

  
Ciutats fortificades amb traçats humanistes - Espai públic monofuncionals com a obra d’art

Esquema ciutat segons Vitruvi de Cesare Cesariano 
Esquema ciutat antropomórfica de Pietro Cateneo 

Plaça del Capitoli a Roma

i el Classicisme el territori s’unifica sota el poder de les monarquies i
i la representació del poder absolut dels monarques respecte del poble.

La morfologia urbana deixarà els tractats i les simetries del Renaixement per l’ús de la 
perspectiva i del moviment escenogràfic en la ciutat. Aquesta es traçarà per grans avingudes i 
places circulars, dominades per un monument (església, palau o font) conformant una xarxa 

confluint visualment al centre de l’ideal Barroc en forma de 
totes les arts i esdevé un conjunt escenogràfic i dinàmic. Sorgeix un nou 

d’espai públic que s’implementarà en la ciutat existent per honorar la imatge del monarca
col·locant un monument al centre d’aquest espai i limitant l’accés rodat. A

projectades amb regles comunes generant uns espais 
rectangular rigorosa i amb un tamany ajustat a l’entorn. 
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i l’exploració dels text antics; sobretot 
Mitja. Tot i això, no 

a través de la ideologia humanista. 

aixement és l’època dels tractats realitzats per arquitectes, enginyers i 
entre funcionalitat i estètica.           

d’edificis educatius i solidaris, com ara 
escoles, hospitals, hospicis, teatres, museus,... com alhora la consagració dels jardins públics, 

s’utilitzaran com a element de composició urbana per tal de generar grans perspectives 
Alhora sorgeix la consagració de les places 
com també la incorporació del pensament 

generant noves formes radio cèntriques en el seu traçat vinculades a la 
preocupació sobre el benestar en les ciutats i s’incorporen 

serveis vinculats a les xarxes d’aigua, lluita contra incendis, salut pública i sanejament dels 

ideal perfeccionada 
la consagració entre ciutat i 

a través de les perspectives, la regulació de les façanes i l’exaltació monumental, 

Espai públic monofuncionals com a obra d’art 
Esquema ciutat segons Vitruvi de Cesare Cesariano  

Esquema ciutat antropomórfica de Pietro Cateneo  
Plaça del Capitoli a Roma 

el territori s’unifica sota el poder de les monarquies i la ciutat 
i la representació del poder absolut dels monarques respecte del poble. 

La morfologia urbana deixarà els tractats i les simetries del Renaixement per l’ús de la 
perspectiva i del moviment escenogràfic en la ciutat. Aquesta es traçarà per grans avingudes i 

formant una xarxa 
Barroc en forma de plaça on s’hi 

totes les arts i esdevé un conjunt escenogràfic i dinàmic. Sorgeix un nou tipus 
imatge del monarca, 

col·locant un monument al centre d’aquest espai i limitant l’accés rodat. Aquestes són les 
projectades amb regles comunes generant uns espais homogenis 
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“uno de los grandes triunfos del espíritu Barroco consistió en organizar el espacio, en 
hacerlo continuo, en reducirlo a un orden y a una medida, en ampliar los límites para 
poder integrar lo extremadament lejano y lo extremadamente pequeño, en asociarlo 
finalmente al tiempo y al movimiento.” 

 Lewis Mumford 

Posteriorment al Barroc Italià del s.XVIII s’incorporarà dins la composició de la ciutat traçats 
corbs o el.liptics per emfatitzar la perspectiva en els espais donant una idea major de moviment 
amb l’ús del clarobscur en l’edificació. El ràpid creixement del capitalisme mercantilista 
intensificarà la ciutat generant un gran nombre de comerços i les activitats en els espais 
públics.  

 

 

  
Territori unificat per la monarquia – Ciutat com a representació de poder  

Espai públic homogeni i continu, intensificat per l’activitat comercial 
Esquema Sant Petersburg pla de Le Blond, París pla de Patte i Edimburg pla de la “Nova Ciutat” 

Croquis Plaça Mayor Madrid i esquema Plaça Vendôme París i Plaça de la Concòrdia París 

s.XIX  

Les ciutats fins al s.XIX havien esdevingut estàtiques, sense creixements sobtats i es 
generaven a través de l’acumulació i la sedimentació de les diferents èpoques. La revolució 
industrial iniciada a Anglaterra i que aviat s’estén a tot Europa generant un capitalisme urbà 
poderós que no existia fins al moment, generarà un èxode massiu cap a la ciutat i un 
creixement d’aquesta. Les ciutats enderroquen les muralles per tal de poder créixer derivat del 
interès general i alhora es generen els primers plans directors urbans. Les ciutats canvien de 
forma, de funció i els serveis que cal donar a la població esdevenen d’una altra naturalesa. Es 
deixa de banda la poètica i l’estètica que havia acompanyat la ciutat durant el Renaixement i el 
Barroc, per adoptar el racionalisme i l’obra d’enginyeria com a element ordenador de la ciutat. 
Aquest fet provocarà una decadència urbana en benefici a l’especulació i l’explotació dels 
recursos naturals i humans. 

Aquest procés de capitalització de la ciutat genera una forma associada que és la de la malla 
rectangular isòtropa de base hipodàmica, la qual genera homogeneïtat urbana sense 
discriminar cap edificació respecte d’una altra. Una altra característica del urbanisme del s.XIX 
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és l’adaptació de la ciutat als medis de locomoció, en detriment del confort i la visió humanista 
precedent. Uns exemples d’aquests plans urbans seran el Pla Cerdà per Barcelona, 
Haussmann a París, urbanització del Ring de Viena o la remodelació de la Península de Lió. 

“los verdaderos arquitectos del s.XIX son los ingenieros” 

Le Corbusier 

Les places del s.XIX no tenen funcions específiques en la ciutat, simplement esdevenen espais 
buits dins de l’explosió de la urbe. A nivell formal es regeixen per regles molt simples d’axialitat, 
simetria i l’ordre central, sense tenir en compte les proporcions i l’harmonia dels elements 
compositius que la formen. Uns exemples poden esser la plaça Etoile de París, Trafalgar 
Square a Londres, la piazza Vittorio Veneto a Turí o la plaça de la República de París. 

En aquest procés de ciutat liberal vinculada a la revolució industrial apareixen també utopies 
socials i reformistes. Aquestes es basen en la construcció de ciutats obreres en les perifèries 
(concepte que apareix en aquesta època) de les ciutats generant una doble acció; la 
descentralització de la industria fora de les ciutats i la millora de les condicions de vida dels 
obrers. Podem extreure varis models, que van des de la unitat habitable socialista, passen per 
la ciutat obrera vinculada a les fàbriques o propostes de ciutat obrera lineal; el falansteri de 
Fourier, la ciutat obrera de Saltaire o la ciutat lineal de Soria y Mata a Madrid.   

  

 
  

 

 

 

Territori connectat degut a l’enderroc de les muralles, l’emigració cap a la ciutat i l’explotació del paisatge 
 Ciutat creixent com a negoci lucratiu – Espai públic composat amb regles abstractes sense ús vinculat 

Pla Haussmann per a París, Pla Cerdà per a Barcelona, Plaça Etoile i Plaça de la República a París 
Models urbans utòpics com els Falansteris de Fourier i la ciutat lineal de Soria y Mata a Madrid 



s.XX  

En el s.XIX la revolució industrial havia
urbans estèrils, deguts a la desvinculació entre els proc
ciutat del s.XX evita esser projectada
de coordinació entre la ciutat i el paisatge generant un sol element.

Segons C. Delfante podem dividir aquest període en 
fins la primera guerra mundial, el període entreguerres, la postguerra i el període actual.

En els primers anys del s.XX
com ara els models de la ciuta
on el paisatge forma part de la ciutat d’una forma molt passiva, gairebé figurativa. 
entreguerres neix el moviment modern
històriques es generen grans 
adaptar el gran creixement de l’ús de l’automòbil en les ciutats. 
ciutats incorporen solucions individuals per tal d’adaptar
tecnològics. Poc a poc, les ciutats recuperen els centres històrics i generen noves ciutats 
satèl·lit ordenades a través de la normativa en detriment de la composició urbana, passant 
d’una voluntat integradora a un afany lucr

Aquest procés acaba en la primera crisis del petroli l’any 1973 i la posterior frenada del 
creixement. La recuperació en els anys 80 de la consciència de la ciutat i la necessitat de la 
regeneració interna, que es durà a terme els anys 90
forma precisa a la ciutat històrica i la incorporació del territori envers la ciutat. 
canvi de paradigma, en els últims vint anys,
com un sol camp de treball a escales i lectures que parlen de processos diversos.

 

Procés d’incorporació de territori, ciutat i espai públic com a lloc de llocs a diverses escales
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la revolució industrial havia “monotematitzat” zones de la ciutat generant sectors 
urbans estèrils, deguts a la desvinculació entre els processos econòmics i la ciutat històrica. La 
ciutat del s.XX evita esser projectada separadament, i confia amb l’urbanisme com a element 

entre la ciutat i el paisatge generant un sol element. 

Segons C. Delfante podem dividir aquest període en quatre parts; els primers anys del s.XX 
fins la primera guerra mundial, el període entreguerres, la postguerra i el període actual.

En els primers anys del s.XX es caracteritza per certificar idees desenvolupades en el s.XIX, 
com ara els models de la ciutat industrial de Tony Garnier i la ciutat jardí de Edenezer Howard, 
on el paisatge forma part de la ciutat d’una forma molt passiva, gairebé figurativa. 

neix el moviment modern i es desenvolupen algunes ciutats jardí
grans eixamplaments per tal de millorant les condicions de vida 

adaptar el gran creixement de l’ús de l’automòbil en les ciutats. En els anys de postguerra les 
solucions individuals per tal d’adaptar-se als nous canvis econòmics, socials i 

. Poc a poc, les ciutats recuperen els centres històrics i generen noves ciutats 
satèl·lit ordenades a través de la normativa en detriment de la composició urbana, passant 
d’una voluntat integradora a un afany lucratiu. 

la primera crisis del petroli l’any 1973 i la posterior frenada del 
creixement. La recuperació en els anys 80 de la consciència de la ciutat i la necessitat de la 
regeneració interna, que es durà a terme els anys 90 reverteix el procés anterior, treballant de 
forma precisa a la ciutat històrica i la incorporació del territori envers la ciutat. 

, en els últims vint anys, on l’espai públic, laa ciutat i el 
treball a escales i lectures que parlen de processos diversos.

  

 
Procés d’incorporació de territori, ciutat i espai públic com a lloc de llocs a diverses escales

Esquema ciutat líneal de Tony Garnier
Esquema ciutat-jardí d’Ebenezer Howard

Proposta Le Corbusier i GATCPAC pla Macià
Pla per a Chandigarh de Le Corbusier
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“monotematitzat” zones de la ciutat generant sectors 
essos econòmics i la ciutat històrica. La 

l’urbanisme com a element 

quatre parts; els primers anys del s.XX 
fins la primera guerra mundial, el període entreguerres, la postguerra i el període actual. 

es caracteritza per certificar idees desenvolupades en el s.XIX, 
ciutat jardí de Edenezer Howard, 

on el paisatge forma part de la ciutat d’una forma molt passiva, gairebé figurativa. En el període 
algunes ciutats jardí. En les ciutats 
millorant les condicions de vida i 

En els anys de postguerra les 
us canvis econòmics, socials i 

. Poc a poc, les ciutats recuperen els centres històrics i generen noves ciutats 
satèl·lit ordenades a través de la normativa en detriment de la composició urbana, passant 

la primera crisis del petroli l’any 1973 i la posterior frenada del 
creixement. La recuperació en els anys 80 de la consciència de la ciutat i la necessitat de la 

l procés anterior, treballant de 
forma precisa a la ciutat històrica i la incorporació del territori envers la ciutat. A través d’aquest 

el territori s’entenen 
treball a escales i lectures que parlen de processos diversos. 

 

 
Procés d’incorporació de territori, ciutat i espai públic com a lloc de llocs a diverses escales 

Esquema ciutat líneal de Tony Garnier 
jardí d’Ebenezer Howard 

Proposta Le Corbusier i GATCPAC pla Macià 
Pla per a Chandigarh de Le Corbusier 
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La incorporació del territori al binomi de ciutat i espai públic ha permès fer un canvi d’escala 
major i de pensar no només a través de la morfologia urbana, sinó també l’existència d’un 
sistema d’ordre superior que articula i estructura el territori, amb una complexitat i unes 
característiques que no es donen de forma tant clara en la ciutat. Parlem de capes i lectures de 
xarxes a una escala superior de sistemes estructurals, de mobilitat i comunicació que pretenen 
servir i interconnectar una sèrie de punts concrets d’un territori. Alhora aquestes xarxes poden 
generar nous punts de densitat i activitat per les pròpies lògiques sistemàtiques que el 
conformen. 

 “La idea del espacio urbano como referencia esencialmente figurativa, como suma de 
caracteres ajustados a definiciones formales, deja paso, pues, a la evidencia de un 
nuevo espacio más aleatorio y salvaje, articulado a otra escala, no ya a partir de la 
tradicional continuidad de la edificación sino de la fuerza y la neutralidad de las grandes 
redes destinadas a vertebrarlo y de aquellos diferentes acontecimientos autónomos 
destinados a asegurar su desarrollo. 

Un territorio que ya no sería, pues, forma – o al menos ya no sería tan sólo forma – 
sino más bien un sistema complejo de relaciones y acontecimientos determinado en 
base a las sucesivas capas de referencia que lo definirían (físicas pero también 
demográficas, biológicas, económicas, culturales, políticas...) y a las grandes redes 
estructurales que lo articularían (de transporte, de energía, de difusión informáticas, de 
movimientos financieros...) y entre las que se desencadenarían procesos simultáneos 
de acción y reacción.” 

Manuel Gausa 

La lectura territorial permet projectar de forma global, ordenant el conjunt de les ciutats que el 
conformen i que cada dia tendeixen al seu creixement, estructurant l’intrapaisatgisme, les 
relacions intraurbanes i les relacions infraestructurals. És a través aquest procés de lectura 
global del paisatge i la ciutat, on podem actuar en l’espai públic de forma global actuant 
localment, on els efectes locals responen a una lògica general de funcionament. 
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Eines  

Les eines d’anàlisi han de permetre diferenciar els models d’estudi de ciutats i d’espais públics 
a través d’un procés d’abstracció figurativa, copsant quins esdevenen els mecanismes formals 
que permeten analitzar i projectar la forma urbana i com aquesta, una vegada realitzada passa 
de models abstractes tipificats a realitats físiques matèriques complexes. D’aquestes eines 
d’anàlisis podem distingir dos grups que permeten obrir un ventall de variables des dels models 
més abstractes a models físics. El primer grup són eines abordables des de l’abstracció que 
són la topografia, la definició de límits, la tipologia edificatòria, el buit urbà i les infraestructures i 
el segon són eines més variables vinculades a la ciutadania com són la història, la societat, 
l’economia, l’ús i el medi ambient. 

 
Lectures d’una cara, de la informació singular a la sintètica. Scott McLow “Cartoon faces” 

Adaptació Topogràfica –  plec i plà 

La primera eina que podem discernir és l’adaptació topogràfica del model urbà a la realitat 
fisiològica del lloc. Com hem vist en el primer apartat cada cultura i forma urbana ha actuat 
segons uns criteris enfront la seva col·locació respecte la topografia en un territori; des de 
l’adaptació topogràfica de l’urbanisme medieval, a la suplantació d’una nova topografia artificial 
en l’època mesopotàmica o en la deformació del model en l’urbanisme grec i medieval. 

La topografia com a eina d’anàlisi ens permet agrupar les ciutats d’unes mateixes 
característiques orogràfiques o amb similituds respecte elements importants de la topografia. 
La mateixa relació topogràfica en un gran pla progressiu d’una serralada prelitoral on la ciutat 
es congrega enfront el mar, permet englobar un gran nombre de ciutats Nord Mediterrànies. 
Per tant, per generar una comparació entre dos ciutats cal conèixer la seva topografia, ja que 
tot i compartir molts elements no podem projectar igual una ciutat amb una orografia complexa, 
que una situada en una plana que permet l’extensió urbana amb una gran facilitat. 

La forma com s’afronta l’adaptació topogràfica pot generar ciutats molt diferents sorgint d’un 
mateix model urbà. Un dels exemples més clars és la comparació entre la ciutat de Roma, la 
qual representa l’adaptació de la malla regular disposada i adaptada damunt set monticles que 
formen la ciutat, en contraposició amb San Francisco, on podem observar la implantació de la 
malla sense generar cap modificació ni a la malla ni a la topografia.  

Superposició de trama urbana a la realitat topogràfica i imatge de la ciutat resultant. San Francisco i Roma 
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En una altra escala d’actuació, podem parlar també d’adaptació topogràfica en l’exercici de 
l’espai públic. On podrem realitzar dues lectures, una referida a l’escala de la topografia 
vinculada a l’esser humà (catifes, micro relleus i macro relleus) i l’altra vinculada al fet físic o 
formulació abstracta en que es basa l’actuació topogràfica (plec, retall, enroscament, ondulació, 
etc.) 

El primer estadi de topografies, que de forma contemporània s’han anomenat operatives, les 
trobem en el sistema del que podem anomenar catifes, superfícies que es dipositen sobre el 
pla del terra i superposen una nova topografia artificial a la preexistent, generant nous límits en 
l’espai urbà i en alguns casos noves qualitats físiques vinculades a la materialitat d’aquestes. 
Aquest concepte de materialitat s’expressa en l’idea de mosaic, on es conjuga l’ús de diversos 
tipus de paviment, la incorporació de vegetació, etc. de forma anàloga al que coneixem com a 
catifes perses. 

  
BIG Bjarke Ingels – Maritim Youth House, Copenhagen, 2003 

Vicente GUALLART – MicroCOASTS – Vinarós, 2007 
FOA – Parc de la Costa Sud-Est, Fòrum 2004, Barcelona 

 

Un següent pas el trobem en el treball amb la microtopografía, la que per la seva disposició ens 
pot generar recorreguts, discontinuïtats,... però aquesta no entra en conflicte amb la relació 
visual de l’espai respecte l’esser humà. El treball amb la microtopografia ha esdevingut clau en 
tot el paisatgisme i el treball en els espais públics, ja que és l’actuació que ha permès salvar 
desnivells i irregularitats en el terreny per proporcionar-nos superfícies considerades planes 
(del 1% al 3%), com alhora poder generar les evacuacions i conduccions d’aigua pluvial 
pertinents.  

   
Kelly SHANNON – Topographical Overpass, Atlanta, 1994 

GRUPPE F – Stadtgarten Landsberg Tor, Alemania, 1998-1999 
Jordi HENRICH – Olga TARRASSÓ – Passeig Marítim de la Barceloneta 1992-1993 

 

L’aparició dels macro relleus es duu a terme en el moment que cal salvar un gran desnivell 
entre dos punts de l’espai públic o si a través del treball topogràfic, aquest adquireix la condició 
de paisatge i permet plantejar la inclusió d’edificació en l’espai públic esdevenint un element 
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topogràfic. Aquest tipus de paisatge genera clarament elements de recorregut tancats, on 
l’usuari difícilment pot interactuar o generar activitats degut a l’escala del conjunt. 

BIG Bjarke Ingels, Escola Primaria Vilhemsro, Amsinderod, 2010 
Jose Antonio MARTÍNEZ LAPEÑA i Elías TORRES, La Granja Escalator, Toledo, 2000  

Peter EISENMAN - Chiesa a Tor Tre Teste, Roma,1996 
 

La formulació de les eines topogràfiques són molt nombroses, ja que sorgeixen de 
manipulacions abstractes en un pla, on aquest aconsegueix generar un volum i per tant sortir 
de la bidimensionalitat a través de plecs, retalls, forats, enroscaments, ondulacions, etc. Davant 
aquest gran ventall de manipulacions abstractes ens podem centrar en l’estudi del procés com 
ho fa Richard Serra en Verbs list compliation: Actions to Relate to Oneself, per generar 
formulacions diverses. 

 Richard SERRA, Verbs list compilation: Actions to Relate to Oneself, 1967-1968 

Formulació plec, Carlos FERRATER, Josep Lluís CANOSA, Bet FIGUERAS - Jardí Botànic de Barcelona, 1989-1999 
Formulació retall, Jose Antonio MARTÍNEZ LAPEÑA i Elías TORRES, Accés al castell de Castelldefels, 1993 

Formulació buidat a través del forat, Eduardo CHILLIDA – Muntanya de Tindaya, Fuerteventura, 1994-2000  
Formulació enroscament, NL Architects – Projecte Parkhouse, Amsterdam, 1996 

Formulació ondulació, Carles CASAMOR, María GABAS – Jardins d’Olga Sacharoff – Barcelona - 1994 

 
 

Definició dels Límits – continuïtats i discontinuït ats 

Les ciutats poden tenir límits físics que les delimiten respecte a altres ciutats o respecte el 
paisatge del territori. 

Els límits físics naturals són els més abundants, deguts a situacions topogràfiques que no 
permeten el creixement urbà o a elements d’aigua com poden esser rius o el mar. Existeixen 
també límits físics artificials que corresponen a grans infraestructures territorials que connecten 
les ciutats entre sí, però que li impossibiliten el creixement degut a la complicada relació entre 
infraestructura i la ciutat. Finalment, existeixen límits polítics, els quals provenen d’una lectura 
estricta de la ciutat com a divisió política, però que físicament poden no generar discontinuïtat 
edificatòria.  
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La combinació entre l’absència de límits físics naturals i la correcta imbricació entre 
infraestructura i ciutat possibilita la generació de metròpolis sense límits, que generen 
expansions en forma de taca d’oli fins a arribar a ocupar gran part de territori, en alguns casos 
generen un continu construït fins a una altra metròpolis, generant el que s’anomena 
conurbació. 

  

 
 

Límits naturals de Venècia 
Límit artificial, Tarragona envoltada per la zona industrial del port, la línea de tren, l’autopista i el riu Francolí 

Conurbació de París respecte la ciutat de París 
Límit polític no discontinu, Ronda del Mig eix entre Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat 

Límit polític discontinu, Frontera entre EUA i Mexic 

 

En l’espai públic també podem referir-nos a la idea de límit i de interrelació amb els espais 
adjacents o amb l’edificació que l’engloba i el limita. Aquest tipus de vinculació que en la ciutat 
esdevenia una discontinuïtat o un continu urbà, en l’espai públic no es regeix per aquesta 
condició matèrica, sinó que els límits i l’absència d’aquests poden esser purament visuals. 

  
Límits oberts – Praça do Comercio a Lisboa on la relació visual no correspon amb els límits de la plaça 

Límits tancats – Plaza Mayor a Madrid on els límits esdevenen les façanes que composen la plaça 
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Tipologia edificatòria – mòdul i agregació 

 

La tipologia edificatòria permet conèixer i definir el mòdul de composició urbana i depèn 
d’aquesta en bona part la urbanització de la ciutat. 

És a través de la massa construïda on es pot dotar i on hom pot llegir la morfologia de la ciutat. 
Sense la construcció de la massa no podem copsar ordre, modulació, repetició,.. com tampoc, 
variacions, mutacions i singularitats. Aquesta lectura volumètrica ens dona pistes de com cal 
pensar la ciutat, no en termes planimètrics com s’havia realitzat durant molts segles, sinó de 
forma més contemporània i abstracta a través del treball en volums respecte el buit que 
aquests ocupen en el conjunt de la ciutat, ja que a través d’aquest treball la percepció dels 
volums respecte d’un buit esdevé la mateixa lectura que hom té de la ciutat. 

Una de les manifestacions projectuals contemporànies ha esdevingut el treball en processos 
espaials, generats a través de desenvolupaments en la direcció vertical degut a la introducció 
de l’ascensor en l’edificació. Els recreixements provoquen discontinuïtats a una massa 
uniforme edificatòria, com pot esser la massa homogènia de la ciutat històrica, generant pics de 
tensió i relacions multi-escalars, no tant vinculades a un skyline, sinó a una nova manera 
d’entendre l’escala i la morfologia de la ciutat on la ciutat es llegeix tridimensionalment.  

  
OMA – Ajuntament de l’Haya, 1986-1987 

Eduard BRU-SERRA-CARTAGENA-VIVES, Projecte pel Front Marítim del Poblenou, 1995 
NEUTELINGS & RIEDIJK, Torre d’apartaments IJ, Amsterdam, 1993-1998 

 ESTUDIO ENTRESITIO, 132 VPP eixample Vallecas 5.16, Madrid 2009 
 

 “En la ciudad moderna los vacíos entre los edificios más que los propios edificios 
definen una acción espacial. El espacio urbano aparece formado por agrupaciones 

verticales y desplazamientos verticales, por fallas alargadas y penetraciones de 
horizontes entallados. El espacio urbano presenta una dimensión vertical “z” igual o 

más importante que la horizontal x-y” 

Steven HOLL, Edge of a city, 1991 

L’especificitat de les tipologies edificatòries en els barris ha desenvolupat un gran nombre 
d’edificis híbrids situats en els territoris in-between de la ciutat contemporània, els quals 
provenen de les teories desenvolupades per Steven Holl a Edge of a City. Els edificis híbrids 
tenen la capacitat d’articular morfologies, escales i programes diversos en un sol conjunt, 
dotant a la ciutat d’un acumulador programàtic localitzat. Tot i això, podem considerar que 
l’edifici híbrid és essencialment un antitipus urbà, ja que la superposició programàtica i la seva 
situació urbana en la condició de límit genera una mena de ciutat dins de la ciutat, molt usual 
en els conjunts de mixed-use de la ciutat americana postcapitalista.  
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La mixicitat d’usos en la ciutat i l’ús variable dels espais públics, unit conjuntament a la 
dispersió i l’atomització d’equipaments i usos en la ciutat genera un dèficit de contenidors 
d’activitats puntuals i compactes que representen els edificis híbrids. Aquest grau de dispersió 
d’activitat reactiva la ciutat en múltiples focus, en canvi, el models d’edificació hibrida eviten el 
contacte amb l’espai públic exterior, ja que les activitats succeeixen a l’interior desvinculant 
l’edifici autònom de la ciutat. 

Steven HOLL, Linked Hybrid, Beijing, 2003-2009 
OMA, Bryghusprojektet, Copenhaguen, 2013 

JAKOB+MACFARLANE, Docks al Sena, París, 2008 
 

Apareix també el prototip de macla espaial, en primer terme com a aglutinador i condensador 
d’activitats, on es combinen tant activitats públiques com elements privats i a partir de la 
segona meitat del s.XX com a superposició de tipologies existents a la ciutat. En aquest 
conglomerat d’activitats la secció esdevé un element clau per tractar els diferents i heterogenis 
estrats programàtics, els quals conviuen en certs punts. La imatge del conjunt serà un reflex del 
model antiurbà de juxtaposició i superposició, podent efectuar lectures individuals de les parts. 

 

 
OMA, Teatre de la dansa, la Haya, 1987 

SORIANO y PALACIOS, Palau de Congressos y Auditori de Bilbao, 1995-1998 
NEUTELINGS-RIEDIJCK, Edifici Prinsenhoek, Sittard, 1992-1995 

NEUTELINGS-RIEDIJCK, Conjunt residencial Hollainhof, Gante, 1995-1997 
 

L’últim dels conjunts esdevé una mutació contemporània de la combinació anterior, on una de 
les tipologies esdevé l’element principal i l’altre actua com a paràsit del primer, conformant un 
conjunt complex que genera noves relacions amb la ciutat. El conjunt final esdevé un element 
reconeixible com a paisatge suburbial, on es barreja el concepte de col·lectivitat i d’individualitat 
esdevenint dins de la pròpia ciutat un lloc de llocs. 
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MVRDV – Wozoco 100, Amsterdam, 1996 

DOSMASUNO arquitectos, 102 habitatges per la EMVS, Madrid 2004-2007 
MORPHOSIS, 141 habitatges socials a Caravanchel, Madrid 2002-2006 

 

L’espai públic també queda definit tant per la forma de la tipologia edificatòria que el defineix, 
com també per l’ús i les activitats que es produeixen en l’interior de l’edificació i que necessiten 
de l’espai públic per expandir-se. Generant així una relació d’entroncament indissociable entre 
espai públic i edificació, entre espais servits i servidors. 

 

Espai buit urbà – proporció i relació intraobjectua l 

 “Condición de campo sería cualquier matriz formal o espacial con la capacidad de 
unificar distintos elementos siempre que respete la identidad de cada uno. Las 
configuraciones de campo son conjuntos ligeramente vinculados caracterizados por su 
porosidad y conexión local. Las regulaciones internas de las partes son decisivas, 
sobre todo si su forma tiene alta fluidez. Condiciones de campo es un fenómeno de 
abajo hacia arriba: no se define por esquemas geométricos dominantes sino por 
conexiones locales intrincadas. La forma importa, pero no tanto las formas de las cosas 
como las formas entre las cosas.” 

ALLEN Stan, Objects to Field. 

Tal com enuncia Stan Allen, la forma matèrica és important, però també cal esser coherent 
amb la conformació del buit entre els objectes. Aquesta condició ja era present en l’arquitectura 
clàssica, on no només es referia a les proporcions dels elements de forma individual sinó 
també a les relacions entre aquests elements. Aquesta preocupació de la forma del buit ha 
esdevingut un punt clau en la concepció espaial de la ciutat contemporània.   

 
 

  

Espai buit en l’Acropolis d’Atenes 
Stan ALLEN – Objects to field diagrams 

Stan ALLEN – Art Gallery a Maribor 
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Infraestructura – malla i vincle 

La infraestructura urbana ha de permetre dotar a un continent, país, regió, territori, ciutat i 
usuari d’unes bases per al desenvolupament d’activitats i el funcionament d’aquestes. Per tant, 
podem dir que sense infraestructures no podem entendre l’evolució i l’actualitat urbana de les 
ciutats. Aquesta cada vegada està més imbricada en la identitat de cada ciutat i a través de 
l’anàlisi de les infraestructures podem entendre com aquesta es vincula a un territori. 

Existeixen quatre grans grups d’infraestructura. La primera és el transport, ja sigui el conjunt de 
vies terrestres que articulen els diferents punts de la ciutat o el territori, les vies marítimes com 
els ports i les aèries com els aeroports. Un segon grup d’infraestructures són les de tipus 
energètic, que contempla la producció, el transport i la distribució de les diferents fonts 
d’energia. El tercer grup són les infraestructures hidràuliques d’aigua potable i el sanejament 
d’aquestes una vegada usades. L’últim grup és el de telecomunicacions amb el conjunt de 
xarxes de telefonia, televisió, etc. 

Aquesta imbricació entre territori, infraestructura i ciutat esdevé crucial per entendre la 
densificació urbana respecte la dispersió rural en capacitats infraestructurals o com aquestes 
poden esdevenir models de densificació urbana vinculats a una via de mobilitat, un element 
energètic,...alhora ens permet pensar el nous paradigmes infraestructurals vinculats més a 
l’autosuficiència energètica, que permetrà segurament nous models de ciutats i territoris.  

Els processos d’hibridació contemporanis entre ciutat i infraestructura, com el millor 
funcionament d’aquests han generat el concepte de malla, en detriment de xarxa lineal o 
unipolar. Aquesta permet l’adaptació i la deformació esdevenint una matriu operativa que 
permet treballar conjuntament elements que històricament eren incompatibles com 
infraestructura i ciutat, des de elements lineals, els sistemes d’unió en l’extrusió i modificació 
dels elements del mallat i matrius tridimensionals.  

L’hibridació entre ciutat i infraestructura ha generat els conjunts d’entramats o esquemes de 
bandes on es treballa la combinació oberta entre franges de diversos gruixos, densitats, ritmes i 
freqüències. En aquest conjunt, la importància de la variació del temps pren un gran 
protagonisme ja que d’ell depèn la variació entre buit i ple. Al mateix temps, la definició dels 
límits del conjunt poden provocar uniformitat o a través del desplaçament de les barres 
provocar irregularitats i complexitats en l’entorn. 

 

 
OMA, Concurs del Parc de la Villette, París, 1982 

DILLER SCOFIDIO + RENFRO, High Line, NYC, 2009 
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La multiplicitat d’infraestructures generen nusos, els quals vinculats al concepte del temps i la 
velocitat generen espais i intersticis, els quals la ciutat no ha aprés a incorporar-los. D’aquí 
sorgeix la idea de generar un escenari programàtic múltiple vinculat a aquests encreuaments. 

   
NEUTELINGS, De Ring Cultuur, 1988 

Rem KOOLHAAS, Mutaciones Harvard project on the city pag. 263 
WEST 8, Carrasco Square, Amsterdam, 1997-1998 

  

La inclusió del mallat ens permet l’abordatge d’altre tipus d’entramats regulars o irregulars, 
continuïtats, discontinuïtats, entrecreuats i superposicions de malles d’informació. El resultat 
formal final dependrà de l’escala de la malla, que ens permet operar des de la microtopografia, 
fins a l’escala d’un mat-building. La superposició de varies malles de característiques diferents 
ens genera la impressió d’una textura, que l’anomenem Moiré, que te la capacitat de llegir les 
dues direccions però generant una nova geometria complexa i irregular, acordant 
infraestructura, ciutat i espai públic. 

  
 

NO-MAD, Plaça del desert, Barakaldo, 1999-2002  
Kazuyo SEJIMA, Estudi Metropolità d’Habitatge en baixa altura, 1996 

MVRDV, Conjunt residencial a Hoornse Kwadrant, Delft, 1996 

 

  
 

CANDILIS-JOSIC-WOODS, Universitat Lliure de Berlín, 1963-1974 
Eduard BRU, Parc de la vall d’Hebron, Barcelona, 1989-1992 
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Adaptació històrica  

“La ciudad es un conglomerado de recuerdos petrificados: sin conocerlos, se perciben; 
su carga os acompaña” 

Aristoteles 

L’adaptació històrica és una de les variables que cal conèixer de la ciutat. En la història urbana 
de cada ciutat podem obtenir una imatge de com era la societat que la va generar com a la 
vegada part de la història col·lectiva dels habitants que hi han interactuat durant anys. Tot i 
això, no vol dir que les ciutats s’hagin de petrificar per tal d’esdevenir un museu d’ella mateixa, 
sinó que cal aprendre a fer lectures del passat de la ciutat i llegir el paper que aquestes han de 
tenir en el present i en el futur. 

La ciutat de Biblos, al Líban, és la ciutat més antiga del món en la qual els seus habitants hi 
han viscut ininterrompudament des del 6.000aC., i on actualment encara podem observar les 
restes fenícies, i romanes en la ciutat. La ciutat s’ha desenvolupat anàlogament al voltant de les 
restes mantenint-les com història viva i part de la ciutat. Un altre exemple és la ciutat de Troia, 
on l’estudi de Wihelm Dörpfeld i Heinrich Schliemann iniciat l’any 1871 va determinar que 
existien nou ciutats superposades, determinant la permanència de l’espai públic i les vies 
respecte la superposició edificatòria. En aquest cas, la ciutat no pot esser llegida anàlogament, 
sinó que la superposició fa que només copsem certes formes romanents de les ciutats prèvies 
en la ciutat actual, apareix doncs un cert codi genètic del seu passat.  

Ens trobem doncs en dos situacions, la primera la ciutat es converteix en ruina i el creixement 
es genera fora de les ruines, o la segona, tot i el mal estat en que va quedar després de 
l’excavació ens serveix per pensar que la permanència històrica no només rau en les pedres, 
sinó també en la concepció espaial i pot esser transmesa en l’espai públic contemporani. 

 
Ruines fenícies a Biblos 

Ruines dels banys romans a Biblos 
Plànol de superposició de les nou ciutats de Troia 

 

Adaptació social   

L’ésser humà sedentari és el primer que necessita de la consciència de lloc per tal de generar 
vincles amb el seu entorn. Es per aquesta raó que en la fundació de les ciutats els propis 
ciutadans s’hi representen, ja que en la seva consciencia aquell lloc els hi pertany. Aquesta 
apropiació genera unes lleis de convivència i uns trets identitàris històrics i col.lectius, els quals 
certifiquen i amplifiquen la consciència ciutadana que els ha generat.  

La tendència actual, implica un panorama molt més complex, on les ciutats no tenen uns trets 
identitàris col·lectius lineals, sinó que la mixicitat de cultures, llengües i tradicions conviuen dins 
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d’unes lleis de convivència més amplies de respecte mutu. A pesar d’aquest fet, els habitants 
reconeixen la ciutat com a un element de pertanyença comuna, desembocant a un sistema de 
llocs de llocs o un espai de cultures. 

Actualment existeixen varis conflictes urbans generats per la concentració de determinats 
estatus socials en algunes zones de la ciutats generant un ghetto, on les relacions esdevenen 
molt més tancades i es genera un àmbit aliè a la ciutat. Per altra banda, trobem en moltes 
ciutats processos de gentrificació, que succeeixen a causa de les revaloritzacions físiques, 
econòmiques i culturals d’alguns barris antigament degradats que passen a esdevenir de 
classe mitja i alta, provocant un èxode dels antics residents a causa de l’augment de valor de 
l’habitatge i del barri.  

Moltes ciutats tendeixen a buscar un equilibri per generar una ciutat mixta i homogènia, 
regenerant els barris degradats i incorporant habitatge social en barris benestants. 

 

 
Mostra de castellers a Guangzhou 

Mostra cultural a Berlín 
Comunitat islàmica a Barcelona 

 

“Mientras miraba a izquierda y derecha de la avenida, tratando de decidir la dirección a 
tomar, vio que había una media docena de fachadas de hotel, una hilera de bicitaxis, el 
lluvioso brillo de otra fila de tiendas pequeñas, y gente, mucha gente moviéndose como 
si fueran en la cresta de una ola, todos con un destino al que llegar.[...] Aquí debería 
haber estado yo, se dijo, debería haber estado aquí todo el tiempo. No en un criadero 
de peces. Esto es un lugar, un verdadero lugar.” 

GIBSON, William, Mona Lisa acelerada, Barcelona: Minotauro, 1997 pág.109 

Podem doncs intuir que l’espai públic no té importància per les seves formes únicament, sinó 
també per la capacitat de relació humana a la qual serveix. Es per aquest motiu, que els espais 
públics no són fixes o estàtics, sinó dinàmics, inacabats i oberts. 

 

Adaptació econòmica  

La generació urbana des del s.XIX ha esdevingut un exercici lucratiu urbà usual degut al 
capitalisme liberal, promogut per la societat de l’època. Aquest procés de privatització 
sistemàtica dels espais lliures i del territori ha desencadenat en la segona meitat i finals del 
s.XX en dos reaccions oposades; una ha esdevingut la regressió a favor dels espais públics a 
partir dels anys vuitanta vinculada a la regeneració urbana, a través de fons públics on hom pot 
actuar lliurement; fins a la contraria que ha estat la creació de “gated communities” on els 



carrers, parcs i places esdevenen privats per l
antiurbana de totes les presents actualment.

Entre ambdós extrems han sorgit elements mixtes, on es registren acords entre el sector privat i 
públic per tal d’arribar a un equilibri econòmic de funcionament urbà.  

 

 

 

Adaptació a l’ús  

Les ciutats muten segons l’ús i els serveis que ha de dotar a la societat; en l’antiguitat si la 
societat canviava i era incompatible amb l’estructura formal rígida de la ciutat, s’actuava en la 
ciutat per tal d’adaptar-la i sinó, inevitablement, entrava e
l’abandonaven per fundar una nova o emigrar a una altra que complís amb aquests serveis. 

Es en aquest àmbit on sorgeixen processos de densificació urbana i on a posteriori es generen 
nous nuclis vinculats a activitats com pode
universitaris. Actualment la societat no només dona un ús a la ciutat, sinó que aquesta serveix 
com a base, com a pla d’actuació on els ciutadans hi desenvolupen activitats. Aquest fet, fa que 
la ciutat esdevingui més abstracta, més oberta, però també més inacabada, en el sentit d’esser 
més imperfecta i per tant permetre 
i usos. 
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carrers, parcs i places esdevenen privats per l’ús exclusiu de la comunitat essent la forma 
urbana de totes les presents actualment. 

Entre ambdós extrems han sorgit elements mixtes, on es registren acords entre el sector privat i 
públic per tal d’arribar a un equilibri econòmic de funcionament urbà.   

Gated community Americana
Espai “públic”comercial, financiat amb fonts privades. Liverpool One

Regeneració urbana pública al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs

Les ciutats muten segons l’ús i els serveis que ha de dotar a la societat; en l’antiguitat si la 
societat canviava i era incompatible amb l’estructura formal rígida de la ciutat, s’actuava en la 

la i sinó, inevitablement, entrava en decadència i els ciutadans 
l’abandonaven per fundar una nova o emigrar a una altra que complís amb aquests serveis. 

Es en aquest àmbit on sorgeixen processos de densificació urbana i on a posteriori es generen 
nous nuclis vinculats a activitats com poden esser les ciutats industrials o fins i tot els campus 

Actualment la societat no només dona un ús a la ciutat, sinó que aquesta serveix 
com a base, com a pla d’actuació on els ciutadans hi desenvolupen activitats. Aquest fet, fa que 

at esdevingui més abstracta, més oberta, però també més inacabada, en el sentit d’esser 
més imperfecta i per tant permetre al llarg del temps un grau superior d’encreuaments, lectures 

  
Ciutat Industrial 

Carrer Sant Nicolàs a Pamplona – Ús comercial 
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comunitat essent la forma més 

Entre ambdós extrems han sorgit elements mixtes, on es registren acords entre el sector privat i 

Gated community Americana 
“públic”comercial, financiat amb fonts privades. Liverpool One 

al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs 

Les ciutats muten segons l’ús i els serveis que ha de dotar a la societat; en l’antiguitat si la 
societat canviava i era incompatible amb l’estructura formal rígida de la ciutat, s’actuava en la 

n decadència i els ciutadans 
l’abandonaven per fundar una nova o emigrar a una altra que complís amb aquests serveis.  

Es en aquest àmbit on sorgeixen processos de densificació urbana i on a posteriori es generen 
n esser les ciutats industrials o fins i tot els campus 

Actualment la societat no només dona un ús a la ciutat, sinó que aquesta serveix 
com a base, com a pla d’actuació on els ciutadans hi desenvolupen activitats. Aquest fet, fa que 

at esdevingui més abstracta, més oberta, però també més inacabada, en el sentit d’esser 
encreuaments, lectures 

 
Ciutat Industrial – Manchester 

Ciutat Mixta – Dublin 
Ús comercial – Ús festiu 
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Adaptació al medi   

L’adaptació al medi es una constant en l’historia humana, aquesta en el cas de la ciutat, 
l’arquitectura i l’espai públic ens ha dotat de formes i enginys amb els quals els essers humans 
han contrarestat desavantatges climàtics, ambientals,... tot i això, el medi no és estàtic, sinó 
que la variació d’aquest medi ha suposat variacions i mutacions en la ciutat.   

 
Esquimals construint un iglú 

Plataforma davant de l’opera d’Oslo de SNØHETTA 
Antic souq a Aleppo 

 

Durant la segona meitat del s.XX s’ha pres consciència de la importància del medi ambient com 
a part indispensable en una ciutat per aconseguir una bona qualitat de vida per els seus 
habitants. Es a partir dels anys 70 quant les ciutats Europees han copsat la carència d’espai 
públic i l’excessiva presencia de l’automòbil en la ciutat. Per tal de revertir aquesta tendència 
s’ha apostat per potenciar el transport públic i afavorir la figura del vianant i dels ciclistes, la 
recuperació d’espais infrautilitzats com industries obsoletes, ports,... generant nous parcs i a 
través de la introducció de l’habitatge regenerar urbanament la ciutat. La revalorització dels 
espais públics en les ciutats Europees pretén molt més que recuperar espais de la ciutat, sinó 
que s’encamina per aconseguir un equilibri sostenible entre paisatge i ciutat, encara que els 
graus d’irreversibilitat esdevinguin alts i molt costosos. 

La implantació de vies verdes, recuperant antics traçats paisatgístics doten d’un ús cívic a 
aquests eixos, fomentant l’exercici físic com a forma saludable de vida dins de la ciutat i alhora 
permeten gaudir d’uns espais de gran valor paisatgístic generant una xarxa a escala territorial. 
Vinculat a l’instauració de les vies verdes i l’augment de massa crítica respecte la mobilitat 
sostenible s’ha generat un procés de regressió de l’ús del vehicle privat i el foment de l’ús del 
transport públic amb energies renovables, per tal d’evitar la congestió del tràfic en la ciutat i 
millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Aquest canvi de pensament, va implícit amb una 
nova forma de veure el món, on la societat ha esdevingut més responsable i atenta a com hem 
de conviure amb el medi. Aquest fet, juntament amb l’hipotètica falta de combustibles d’origen 
fòssil, ha generat una cerca tecnològica respecte la mobilitat sostenible a través de la impulsió 
de vehicles amb energia elèctrica o pila d’hidrogen. 

Estem doncs, davant un canvi en la mobilitat, on l’adaptació d’aquests sistemes generarà 
noves expectatives en les nostres ciutats i en la nostra forma de viure. Seguint aquesta 
mentalitat existeixen processos socials de caràcter glocal com les transition towns o comunitats 
de transició, les quals generen idees per tal d’autogestionar-se  l’alimentació i l’energia a través 
del cultiu de km.0, referent en els restaurants de slow food. Juntament per l’aposta en 
l’arquitectura sostenible de forma individual, mitjançant energies renovables a petita escala. 
Aquestes actuacions no pretenen, esser exemplars com a model de societat, sinó que la idea 
de transició, implica un moviment i per tant, una oportunitat per generar un canvi positiu en les 
ciutats. 
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Reunió social a través de l’ús de vies verdes 
Aliments provinents de slowfood amb denominació km.0 

Demostració a la ciutadania de la mobilitat sostenible 
 

A través de la incorporació de noves formes urbanes com les micro-ciutats o les eco-ciutats es 
podran revertir els problemes vinculats al creixement urbà desmesurat de l’últim segle, com 
també es podrà establir una relació de convivència més franca amb l’ecosistema. 

Vauban, ciutat ecològica a través del treball en l’arquitectura passiva 
Ecobulevard a Vallecas, incorporació de mecanismes de control tèrmic-ambiental en l’espai públic 

Masdar, projecte de ciutat ecològica de consum 0 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítol 2 – Tres models de ciutat – tres models d’espai públic

 

tres models d’espai públic  
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Capítol 2 – Tres models de ciutat – tres models d’e spai públic 

 

Nicolau María Rubió i Tudurí (1891-1981) fou un arquitecte, paisatgista, urbanista i escriptor 
menorquí. Es graduà el 1915 a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona i fou deixeble de Francesc 
d’Assís i Jean Forestier. Amb aquest últim dissenyà la Plaça de Francesc Macià i fou un 
referent per Rubió en els seus primers projectes com els jardins de Santa Clotilde, el parc de 
Montjuïc, els jardins de Pedralbes i els jardins del Turó Park.  

Nicolau María Rubió i Turudí - Jardins de Santa Clotilde i jardins del Turó Park 
 

Rubió i Tudurí estava influenciat pel moment de gran efervescència catalanista que envoltà el 
noucentisme i l’admiració per la Mar Mediterrània mare de la cultura llatina. Per Rubió i Tudurí 
l’imperi Romà i la representació del món clàssic evoca la perfecció generant el paisatge a 
través de la proporció, l’equilibri i la mesura, de forma que el resultat del jardí llatí esdevé una 
obra intemporal i immutable. 

“El Mediterrani llatí serà sempre la mare de tot gran catalanisme” 

Nicolau María Rubió i Tudurí 

D’aquest binomi de Barcelona com a centre de la Mar Mediterrània i la cerca del mite de la 
llatinitat, Rubió i Tudurí traça una teoria sobre el jardí llatí contraposat al jardí nòrdic, la qual ha 
esdevingut un binomi clau en el paisatgisme Mediterrani i Europeu. 

“Rubió parteix del jardí o paradís com a mite i estableix en aquesta recreació dues 
menes antagòniques de jardí, “la clariana en el bosc” que és l’eden de l’home nòrdic, 
que cerca el misteri de la primavera en la florida de certes plantes primerenques i la 
claror del sol i “l’oasi”, propi de l’home del sud, que anhela, a les zones ermes, aigua i 
vegetació amb que protegir-se. Aquest últim dona lloc als cèlebres jardins de l’antiguitat 
i al jardí geomètric, principi del jardí de culte i origen del clàssic i fonament posterior per 
la creació del jardí occidental” 

Rubió i el mite de la llatinitat – El compte de Sert  

   
Imatge pictòrica ambient nòrdic de Asta Norregaard – En l’estudi 

Imatge pictòrica d’un ambient mediterrani de Ramon Cases -  Terrassa  
Imatge pictòrica d’un ambient islàmic de Filippo Baratti – La Sultana 
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Hipòtesi – Tres models de ciutats – tres models d’e spai públic  

A través d’aquest binomi de “la clariana dins del bosc” i “l’oasi” podem traspassar l’ideari del 
jardí per aplicar-ho en l’espai públic i la societat, observant i analitzant si aquest binomi és 
factible com a model conceptual d’estudi. 

La hipòtesi que pretenc exposar en la tesina és que el binomi de Rubió i Tuduri es un model 
conceptual aplicable en l’espai públic, però cal introduir un nou element dins d’aquest binomi, 
que són els espais públics del Sud del Mediterrani i com aquests tot i provenir literalment de 
“l’oasi” esdevenen molt diferents que els espais públics del Nord del Mediterrani. Alhora  
existeixen una sèrie de variacions i mutacions que fan variable el binomi de Rubió i Tudurí que 
venen condicionades per l’evolució de la societat en aquesta última dècada. 

En el segon capítol, per tal de marcar l’àmbit de cada model de ciutat utilitzaré l’anàlisi a través 
de les deu eines desenvolupades en capítol 1 per la diferenciació entre els models. Aquests 
tres models representen tres tipus de societats, ja que tal com he apuntat en el primer capítol 
l’espai públic esdevé la representació de la ciutadania que l’ha creat. Per tant, coneixent el 
caràcter d’aquestes societats pretenc extreure un model d’actuació en els espais públics 
d’aquestes ciutats. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esquema de situació de les ciutats Nord Europees, ciutats Nord Mediterrànies i ciutats Sud Mediterrànies 
 
 

 
 

 
 

   
Societat Nord Europea Postdamer Platz a Berlin,  

Societat Nord Mediterrània Ramba del Raval a Barcelona 
Societat sud Mediterrània souq de Damasc a Síria 
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Ciutat Nord Europea 

Descripció formal 

La formació de les ciutats Nord Europees és incerta degut a la pèrdua cultural històrica que 
engloba la caiguda de l’imperi Romà i la formació de les ciutats medievals de caràcter 
espontani, singular i anònim, sense la voluntat de generar un model. 

Deixant a banda la morfologia de la ciutat, podem analitzar el caràcter i com és la societat que 
hi viu i la representa. Les ciutats germàniques provenen dels bàrbars del Nord, els quals no 
vivien agrupats en cases, sinó que ho feien en cabanyes individuals disperses en els camps, ja 
que les principals activitats econòmiques eren la pastura i l’agricultura. A nivell social, en la 
cultura germànica existia un cap de tribu o köening que prenia decisions respecte totes les 
famílies. Aquestes vivien individualment formant una comunitat modular e indissociable. 

Tota aquesta comunitat al passar-se al Cristianisme formaren els diferents grups de pobles 
germànics; en un primer estadi el regne burgundi, els ostrogots i els visigots; posteriorment els 
francs, alamans, els anglosaxons, els llombards i els avars. 

La ciutat o town anglosaxona és una ciutat que pot representar el caràcter de les ciutats Nord 
Europees, ja que aquesta és una ciutat íntima, on la vida domèstica pren una gran importància. 
L’hàbitat principal és el que resta tancat per sostres i parets, tot i això, aquest està molt més 
vinculat al paisatge del que ho estan les ciutats Mediterrànies, on la plaça i el carrer com a 
recinte sense sostre tenen una entitat similar al camp i per tant aquest no esdevé primordial en 
la ciutat. 

El common Anglès no representa una àgora, sinó que esdevé una imatge del camp preservat 
entre cases. Com si aquestes, en unir-se, el fiquessin en valor enquadrant-lo com un paisatge 
propi de contemplació.   

“Las ciudades de la civilización anglosajona, ciudades calladas o reservadas, tienen de 
vida doméstica lo que les falta de vida civil” 

Fernando Chueca Goitia 

 

Àmbit de situació de les ciutats Nord Europees 
Representació del paisatge medieval anglosaxó 

Common anglés 
Casa Stennas a Erik Gunnar Asplund 
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Topografia – plec i pla 

La situació topogràfica en aquestes ciutats no segueix un patró comú, ja que representa un 
gran nombre de superfície continental i alhora com aquesta es relaciona amb l’oceà Atlàntic, el 
mar del Nord i el mar Bàltic. Tot i això, si s’hagués de representar de forma abstracta un model 
comú seria una ciutat situada en un entorn pla amb un lleuger promontori on s’emplaça l’antiga 
ciutat d’origen medieval, ciutat que havia estat emmurallada i actualment ha quedat totalment 
envoltada per una gran massa urbana de baixa densitat. Aquesta a la vegada aniria vinculada a 
un element d’aigua que en un principi servia per la defensa i el servei als seus ciutadans, 
posteriorment ha estat clau pel desenvolupament industrial i actualment esdevé un element 
paisatgístic en l’interior de la ciutat. 

  
Esquema climatològic basat en la classificació de Köppen 

Vista de Heidelberg des del camí dels filòsofs  
 

Pel que fa al clima, aquest esdevé un model característic, ja que pertany al clima temperat 
marítim i en la península Escandinava apareix el clima continental. El clima ve caracteritzat per 
temperatures de més de 10ºC a l’estiu i a l’hivern per sota de -3ºC, combinat amb humitat en 
totes les estacions de l’any. Aquest fet té una repercussió en la morfologia de la ciutat, ja que la 
correcta exposició de la irradiació solar i la protecció climàtica dels espais en els mesos més 
freds serà de vital importància. 

 

Límits – sprawl i límits interiors 

En la ciutat nord Europea no existeix el concepte de límit, sinó que apareixen altres conceptes, 
deguts al creixement en forma de taca d’oli respecte el centre històric de les conurbacions nord 
Europees de baixa densitat, ocupant un gran nombre de sòl.  

Sorgeix el concepte d’escala urbana o tamany de la ciutat, ja que aquesta es desenvolupa en 
un espai inacabable en extensió, uniformitat i planitut. La mutació del tamany de la ciutat 
provoca un nou concepte de la distància, la qual es dilata i ens genera noves percepcions de la 
ciutat com ara el skyline i del context, al qual la ciutat deixa de tenir-hi relacions per passar a 
sobreposar-se. 

Aquesta superposició respecte el territori ha permès introduir un nou concepte en les ciutats 
nord Europees que és el buit, no tant com a negació del ple, sinó com l’espai amb unes pautes 
geomètriques tangibles que permet sincopar la ciutat, generant espais indeterminats 
susceptibles a esser tractats. 

 



 

Es en aquest punt on podem dir que els límits en les ciutats nord Europees no són relacionals 
amb l’exterior, sinó que la ciutat genera e
tractat de forma paisatgística.

 

Tipologia edificatòria – zones 

Les ciutats nord Europees no tenen un patró clar de repetició de tipologies, sinó que cal 
analitzar ciutat a ciutat i barri a barri per conèixer les tipologies i les densit
qualsevol cas i seguint la teoria de Burgess 
com la ciutat Americana tendeix a la separació d’usos en la ciutat, generant centres 
i de negocis o loop, la segona anella esdevé un espai de transició, on apareixen els ghettos i 
els barris marginals o slums, la tercera és la zona dels barris obrers o de la segona emigració, 
la quarta és la zona residencial de classes 
dels commuters, que són les persones que viuen a l’exterior de la ciutat en
treballen a la ciutat, necessitant del transport privat o públic per tal de desplaçar

 

 

 

Aquesta teoria abstracta pot 
Americanes i com aquestes esdevenen masses construïdes en el territori sense aparent 
consciència de la ciutadania. 
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Interpretació de l’esquema de Ebenzer Howard 

Esquema de creixement dispers de Berlín
Ortofoto, dispersió actual de la conurbació de Berlín

Es en aquest punt on podem dir que els límits en les ciutats nord Europees no són relacionals 
que la ciutat genera els seus propis límits interiors, on l’espai públic és 

tractat de forma paisatgística. 

zones concèntriques 

Les ciutats nord Europees no tenen un patró clar de repetició de tipologies, sinó que cal 
analitzar ciutat a ciutat i barri a barri per conèixer les tipologies i les densitats generades. En 

i seguint la teoria de Burgess de les zones concèntriques, la ciutat nord Europea, 
com la ciutat Americana tendeix a la separació d’usos en la ciutat, generant centres 

, la segona anella esdevé un espai de transició, on apareixen els ghettos i 
, la tercera és la zona dels barris obrers o de la segona emigració, 

la quarta és la zona residencial de classes mitges o altes i finalment la cinquena anella és la 
, que són les persones que viuen a l’exterior de la ciutat en

, necessitant del transport privat o públic per tal de desplaçar

Esquema de zones concèntriques de Burgess
Imatge zona de negocis de la City de London

Cases seriades de sprawl urbà

Aquesta teoria abstracta pot servir de model per sintetitzar com són les metàpolis Europees i 
Americanes i com aquestes esdevenen masses construïdes en el territori sense aparent 
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Interpretació de l’esquema de Ebenzer Howard – Garden City 
Esquema de creixement dispers de Berlín 

Ortofoto, dispersió actual de la conurbació de Berlín 

Es en aquest punt on podem dir que els límits en les ciutats nord Europees no són relacionals 
ls seus propis límits interiors, on l’espai públic és 

Les ciutats nord Europees no tenen un patró clar de repetició de tipologies, sinó que cal 
ats generades. En 

, la ciutat nord Europea, 
com la ciutat Americana tendeix a la separació d’usos en la ciutat, generant centres comercials 

, la segona anella esdevé un espai de transició, on apareixen els ghettos i 
, la tercera és la zona dels barris obrers o de la segona emigració, 

o altes i finalment la cinquena anella és la 
, que són les persones que viuen a l’exterior de la ciutat en l’urban sprawl i 

, necessitant del transport privat o públic per tal de desplaçar-se. 

Esquema de zones concèntriques de Burgess 
Imatge zona de negocis de la City de London 

Cases seriades de sprawl urbà 

servir de model per sintetitzar com són les metàpolis Europees i 
Americanes i com aquestes esdevenen masses construïdes en el territori sense aparent 
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Buit  – paisatge 

La concepció del buit en les ciutats nord Europees va vinculat a la idea del paisatge emmarcat, 
inherent a la cultura anglosaxona i germànica. La massa edificada recull, interioritza i es fa seu 
el paisatge per poder-lo visualitzar des de l’hàbitat individual. Un bon exemple d’aquest 
concepte el trobem en la tradició holandesa, on el paisatge es naturalesa artificial pura. Essent 
un tema recorrent en la pintura holandesa del s.XVII, on apareix el cel entreobert i una extensió 
incommensurable de paisatge, on l’edificació es representada per unes cases disperses i 
l’emergència d’alguna església. Podem observar alhora gent treballant el territori i disfrutant-lo. 
Al mateix temps, l’altre tema recorrent és la representació d’activitats relacionades amb la llar 
on en els interiors holandesos apareix sempre la presència de la finestra, per on hom observa 
el paisatge generant una tensió entre interior i exterior. 

 

   
Alvar Aalto – Casa Muuratsalo – Pati (paisatge interior) Llacuna (paisatge exterior) 

Imatge pictòrica paisatgisme Holandès – Jacob van Ruisdael – Vista de Haarlem 1670-75 
Imatge pictòrica quotidiana – Pieter de Hooch – Dona amb una nena al rebost - 1658 

 

Infraestructura  - imbricació 

La infraestructura esdevé un element clau i imprescindible pel desenvolupament de les ciutats 
nord Europees, ja que sense la total disposició de la infraestructura en el paisatge, aquest no 
es pot abordar amb la construcció matèrica de baixa densitat que representa la ciutat nord 
Europea.  

Aquest fet fa que el territori nord Europeu es converteixi en un espai totalment artificialitzat, a 
través de l’agregació de la infraestructura, el paisatge i la ciutat, generant un conjunt en malla 
indissociable.  

Esquema Europeu d’energia en malla 
Imbricació de la ciutat, la infraestructura viaria i marítima del port de Hamburg, el tercer port amb més volum de 

contenidors d’Europa i el doble que el port d’Algesires, el més gran del Mediterrani.  
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Història  - interpretació 

La societat Nord Europea te una forma pròpia de representació històrica. Tendeix a treballar de 
forma abstracta la interpretació històrica, mostrant més la interpretació individual d’un fet en 
contra de mostrar la figuració patrimonial física. Els elements històrics són els de la memòria, 
per tant, no interfereixen en la ciutat actual simplement resideixen en les ments dels ciutadans. 

Memorial a l’holocaust Jueu a Berlín – Peter EISENMAN 
Rehabilitació del Reichstag com a seu del Parlament Alemany – Bundestag 
Memorial als 96 diputats del Reichstag assassinats per els nazis l’any 1933 

 

Societat - reservada 

Com ja s’ha apuntat en la introducció de les ciutats Nord Europees, aquestes són reservades i 
vinculades en petites unitats familiars o grups. On l’espai propi d’aquestes unitats esdevé el 
recinte, tancat per parets i sostre, on l’home nòrdic defineix un llindar, a través del qual es sent 
protegit respecte del paisatge, però també el controla, el reconeix visualment i el comparteix 
amb altres unitats familiars. 

D’aquest concepte sorgeix la idea de veïnatge, on a través de la complicitat de reconèixer un 
espai comú es generen les primeres relacions socials a l’espai públic. Aquestes tenen un 
caràcter lúdic o cultural. 

En la societat actual, la individualitat respecte la multitud ha esdevingut un element comú, 
generant nous tipus de relació amb la ciutadania, on aquesta deixa de formar un conjunt a 
esser una aglomeració de milions d’individus. 

  

Economia – públic i privat 

En les ciutats Nord Europees l’experiència assolida a través dels contractes entre elements 
públics i privats, ha permès històricament assolir i tractar ràpidament i amb certes garanties la 
totalitat de l’espai públic i recuperar parts de la ciutat. 

Per tal de dur a terme aquestes operacions, es genera un conjunt empresarial que analitza i 
negocia amb el sector públic plans parcials en certes zones de la ciutat, per tal de 
desenvolupar i rendibilitzar les zones comercials. Aquestes necessiten d’una bona situació 
respecte grans infraestructures i la incorporació de zones comercials existents en decadència, 
a les quals s’introdueixen botigues de grans marques internacionals que actuen com a esquer 
per el conjunt. El conjunt final conforma un nou model de ciutat incorporant habitatges i oficines 
prometent seguretat i ordre.   

L’espai públic que es genera està fortament controlat i codificat i s’exclou l’accés a certa part de 
la societat. El caràcter dels espais codificats públics tendeixen a respondre únicament raons 
vinculades a una imatge estètica comercial, utilitzant art i llenguatges arquitectònics específics. 
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Liverpool 1, generació de ciutat a través de promoció privada 

Cabot Circus a Bristol, recuperació d’una zona de la ciutat a través de promoció privada 
  

Activitat i ús - focalització 

L’espai públic Nord Europeu tendeix a un ús mono funcionalista, on cada espai esdevé un 
espai codificat i projectat per un ús. Aquest fet es deu a la gran superfície d’espai públic 
existent en les ciutats, on es tendeix a reduir la intensitat participativa en l’espai públic i ampliar 
el territori. 

Ens trobem doncs davant de la sociabilitat difosa, on tot l’espai de participació ciutadana es 
genera en edificis parlamentaris i d’entitats i on la ciutat només s’utilitza per la convivència 
quotidiana i per actes especials col·lectius. A part d’aquest fet, les innovacions en el terreny de 
les comunicacions, ja sigui a nivell físic a través dels vehicles privats o a través de la 
massificació de les xarxes socials augmenta la neutralitat dels espais urbans. 

La inclusió en la ciutat de noves tipologies edificatòries com ara els edificis híbrids, els quals 
absorbeixen les activitats culturals i de lleure a l’interior de l’edifici i eliminen qualsevol relació 
amb l’espai públic agreugen la situació d’aquests espais urbans, generant el que coneixem com 
els “no lugares” descrits per Marc Augé. 

Per tal de contraposar aquests fets, les ciutats Nord Europees treballen en potenciar mono 
funcionalment els espais públics, de manera que cal desplaçar-se fins a certs punts focals per 
tal de generar activitats comunitàries o específiques. Alhora, la vinculació de les xarxes socials 
a dispositius mòbils, pot no agreujar tant les expectatives inicials. 

   
Bloggers  

Manifestació per la unitat a Bèlgica 
Espai monofuncional, el Westblaak Skatepark a Rotterdam 
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Medi ambientals – clima i paisatge 

L’adaptació al clima ha esdevingut un element clau en les necessitats mediambientals en el 
Nord d’Europa. La introducció de mesures passives en l’arquitectura i l’elecció correcta dels 
materials en l’espai públic esdevenen elements característics en les ciutats. 

El reconeixement del paisatge interior de les ciutats també ha propiciat un esforç per la 
recuperació dels cursos d’aigua, la implantació d’elements correctors en el paisatge, com 
també la millora i la sistematització del sistema infraestructural que permet una mobilitat més 
sostenible. 

 
Thermogram d’una Passivhaus respecte un habitatge convencional 
Introducció de centrals eòliques marines a Sheringham, Anglaterra 

 

 

Propietats urbanes dels espais públics 

La clariana dins del bosc – la clariana urbana 

Nicolau María Rubío i Tudurí, apuntava que l’home nòrdic busca i anhela la primavera florida, 
com també busca la calor del sol, per tant, l’element més representatiu en el paisatge nòrdic i 
per anàlogament, en l’espai públic urbà és la imatge de “la clariana dins del bosc”.  

La clariana dins del bosc representa el caràcter dels espais públics de les ciutats Nord 
Europees, les quals estan impregnades principalment per dos factors sociològics. El primer és 
la concepció històrico-social, la qual ha generat varies comunitats a través de l’agregació 
d’elements construïts, enquadrant un territori i ficant-lo en valor, a través del reconeixement 
col·lectiu com a element paisatgístic representatiu de la ciutat. En segon punt, l’adaptació 
climàtica en l’urbanisme modern ha marcat unes pautes per situar i construir l’edificació en la 
ciutat amb uns certs ritmes, generant espais seqüencials en la ciutat, per tal d’afavorir la 
irradiació solar durant la major part de l’any.  

Aquests fets han propiciat una manera de tractar l’espai públic, treballant els espais buits dins 
de la ciutat com a elements paisatgístics, on hi predomina el buit respecte el ple, generant en la 
mesura de les possibilitats grans perspectives de la ciutat. La preexistència de les places 
Renaixentistes, seguidament de les places d’armes i els conjunts de places del Barroc i 
Classicisme on la presència d’elements monumentals entra en contraposició amb la vegetació, 
aquesta queda desplaçada d’aquests conjunts, augmentant la consciència del buit urbà. 

En els espais públics Nord Europeus la vegetació va a cavall entre la idea de paisatge natural 
extret de la naturalesa i artificialitzat dins de la ciutat on l’ús d’espècies autòctones caducifòlies 
afavoreix al màxim el confort tèrmic en els espais públics. Pel que fa el tractament de l’aigua en 
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el espai públic, la presència d’aquesta esdevé molt limitada, degut a la quotidianitat d’aquest 
medi en el clima atlàntic. Aquest fet, generarà que el tractament dels paviments en l’espai 
públic, a través de l’ús de materials petris o conglomerats, esdevingui de vital importància 
assegurant un bon drenatge i evitant el perill de relliscades pels vianants.   

Anàlogament, el tractament d’elements arquitectònics com ara pèrgoles, paravents i altres 
elements segueix el caràcter nòrdic i s’utilitzen elements càlids com ara la fusta pels elements 
de mobiliari urbà i el vidre per delimitar un espai i seguir rebent irradiació solar.  

L’espai públic nòrdic és un escenari paisatgístic estàtic, on els ciutadans el recorren pels 
camins marcats, sense interferir, si mes no conscientment, amb el buit urbà. Elements com 
carrils bici amb la presència de línies arbrades, delimiten clarament la condició urbana de la 
que volgudament esdevé paisatge. 

  

  
La clariana dins d’un bosc imatge pictórica de Édouard Manet: Le Déjeuner sur l'herbe, 1863 

Tractament d’elements arquitectònics al Theater square de Antwerpen a Bèlgica 
Treball en places preexistents, a nivell topogràfic com Neubau der Domtreppe de Köln a Alemanya 

Treball en el paviment de Stortotget, a Kalmar, Suècia. Obra de Caruso St. John 
Vinculació paisatgística de les vies verdes al Westergasfabriek Park d’Amsterdam, Països Baixos 
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Ciutat Nord Mediterrània 

Descripció formal 

Les ciutats Mediterrànies venen designades a través de la unitat física que es desenvolupa a 
l’entorn la Mar Mediterrània, un mar envoltat de terra, que ha esdevingut com defineix Fernand 
Braudel, un espai de relació i moviment al llarg de la història. Aquest espai de relació cultural i 
històrica, superposat amb un clima, paisatge, cultius, tipus de vida i unes característiques 
geogràfiques comunes han propiciat una unitat reconeixible. El conjunt de ciutats homogènies 
que formen les ciutats Nord Mediterrànies generen una franja estreta constant, on les diferents 
regions no es complementen, sinó que es juxtaposen i s’ajuden degut a la igualtat dels cultius, 
de l’alimentació, de la conformació urbana i de la mirada de la Mar Mediterrània. 

 

“El Mediterráneo ha contribuido no poco, por su parte, a oponerse a la unidad de 
Europa, a la que atrae hacia sí y divide en provecho propio”  

Fernand Braudel - El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II 

  

Esquema de la franja Mediterrània  
Fotografies de Josep Peris Llebarria de fets quotidians en l’espai públic de les ciutats Nord Mediterrànies  

 

Topografia – pla inclinat i terrasses 

Les ciutats Mediterrànies es poden caracteritzar per tenir una geografia accidentada que ve 
definida per un sistema muntanyenc paral·lel a la Mar Mediterrània, on aquest hi diposita les 
aigües. Aquests sistemes poden esser de diferent caràcter, des de serralades molt properes a 
la Mar Mediterrània i plans com poden esser els Ibèrics, passant per sistemes molt propers i 
molt alts com són els Alpins, o molt llunyans i alts com són els sistemes muntanyosos 
Libanesos, etc. Aquest conjunt és el que defineix la franja longitudinal que defineixen les ciutats 
Mediterrànies i alhora conforma el paisatge artificialitzat que s’ha generat a través del pas de 
les diferents cultures que hi han conviscut. 

En el cas de les ciutats Mediterrànies el concepte topogràfic va estretament vinculat al clima, ja 
que aquest es deu en gran part a la fisonomia orogràfica. El contacte amb l’Oceà Atlàntic 
provoca núvols i pluja i la presència del Sàhara introdueix sequedat i lluminositat, generant un 
clima altament variable al llarg de l’any. Aquest annexiona períodes de gran sequedat, 
superposa pluges intenses i locals i barreja els vents i les corrents de la mar. Històricament 
l’home Mediterrani s’ha beneficiat d’aquest clima benvolent per cultivar, intercanviar i fer la 
guerra a la primavera, estiu i tardor, en canvi, no s’ha adaptat bé a l’hivern on ha esdevingut un 
moment per la reflexió i el recolliment. Tot aquests fets han generat una civilització agrària amb 
cultius predominants com el blat, l’oli i la vinya i per conseqüència ha provocat un treball 
orogràfic de l’esser humà per cultivar el territori generant una artificialització en forma de 
terrasses. Essent un fet característic de forma rural, però traspassable a l’espai públic i alhora 
en la morfologia de la ciutat. 
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Esquema climàtic Mediterrani segons la classificació de Köppen 

Treball agrari de la vid en costers, de forma anàloga al nucli urbà de la Viella Baixa, el Priorat 
 

Límits – espai confinat 

Les ciutats Mediterrànies i el territori que les engloba comparteixen els mateixos límits; el 
primer és el límit entre el territori o ciutat respecte del Mar Mediterrani, el segon límit visible és 
el que es genera amb la topografia i el paisatge. Aquests dos límits generen un conjunt 
escenogràfic on les ciutats observades des del mar s’hi relacionen a través del caràcter de la 
línea de costa i on apareix un teló de fons, un decorat, on es disposa la ciutat fins assolir el límit 
muntanyós. Les ciutats adquireixen aquesta posició “in between” respecte del territori, per tant, 
podem entendre el conjunt de les ciutats Mediterrànies com les ciutats entre dues corones o 
límits, que són la Mar Mediterrània i els conjunts muntanyosos que les separen del continent, 
esdevenint uns límits naturals molt clars i homogenis.  

Les primeres rutes Mediterrànies es realitzaren per Mar i aquest fet provoca que puguem llegir 
el mar no tant com un límit sinó com un espai més de relació. Si plantegem el pla d’aigua com 
una altra via més, veurem que aquest límit és fàcilment franquejable i ens permet altres 
relacions entre ciutats que no es poden dur a terme per via terrestre. 

Esquema de franges de límit 
Esquema del Mar Mediterrani com a ple, on la batimetria esdevé topografia i com s’estableixen rutes Mediterrànies 

 

"El Mediterráneo no es un mar, sino una sucesión de llanuras líquidas comunicadas 
entre sí por puertos más o menos grandes" 

Fernand BRAUDEL 

També podem enunciar que degut a la vinculació marítima històrica de les ciutats 
Mediterrànies, aquestes defineixen i tracten millor la relació de la ciutat amb el mar, a través 
d’espais públics en el front marítim, el tractament de ports i la prohibició de la construcció en 
aquest àmbit. En canvi, el límit muntanyós és encara avui en dia de caràcter més difús i cal 
generar estratègies per tal d’abordar-lo. 

Els límits naturals en les ciutats Mediterrànies han provocat un dèficit de superfície de sòl, i per 
tant, un augment de la densificació urbana, essent aquest un altre tret característic. 
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Densitat de població  
Ciutats Mediterrànies 
Barcelona 
Atenes 
Nàpols 
Tessalònica 
 
Ciutats Nord Europees 
Berlín 
Londres 
Amsterdam 
París 

hab/km 2 

 
16.223 
20.235 
8.529 
21.411 
 
 
3.799 
4.545 
3.810 
19.867 

Imatge aèria de Tessalònica 
Casc antic de Roma 

Quadre comparatiu de densitat de població entre les ciutats Nord Mediterrànies i les Nord Europees 
 

Tipologia edificatòria – multiplicitat tipològica 

No existeix una única tipologia edificatòria en les ciutats Nord Mediterrànies, ja que aquestes 
sorgeixen de les decisions urbanes preses al llarg de la història. El que si que podem discernir 
es que degut a la limitació d’espai en les ciutats la massa edificatòria esdevé densa i compacta. 
Podem doncs parlar de ciutat compacta on existeixen superposició d’usos i d’activitats de forma 
contínua i homogènia en tot el conjunt de la ciutat. 

 

Buit – espai primogènit 

L’espai urbà buit té un gran valor en les ciutats Mediterrànies, degut a la compacitat de la ciutat. 
Per tant, els espais públics per excel·lència en les ciutats Nord Mediterrànies han esdevingut 
les places en les diferents formes i tipus que han pres històricament. 

“La urbe és, ante todo, esto: plazuela, ágora, lugar para la conversación, la disputa, la 
elocuencia, la política. En rigor, la urbe clásica no debía tener casas, sino sólo 
fachadas que son necesarias para cerrar una plaza, escena artificial que el animal 
político acota sobre el espacio agrícola.  

La ciudad clásica nace de un instinto opuesto al doméstico. Se edifica la casa para 
estar en ella; se funda la ciudad para salir de la casa y reunirse con otros que también 
han salido de sus casas.” 

José Ortega y Gasset 

 
Retall del mapa de Roma de Giambattista Nolli, 1748 

Plaça Reial de Barcelona, façanes que defineixen un buit, aquesta vegada, sobre la ciutat densa 
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Ortega i Gasset ens mostra una ciutat clàssica on la plaça esdevé l’element principal i 
primogènit, el lloc de reunió i embrió de la ciutadania. Sense aquest espai, sense l’antítesi de 
l’espai domèstic representat per la casa no existiria la ciutat. La ciutat Mediterrània s’entén des 
de la plaça, seguida del conjunt de façanes, que com diu Ortega i Gasset generen l’escenari i 
tanquen l’espai públic, és doncs la ciutat Mediterrània la ciutat més urbana, la que s’oposa al 
camp i al paisatge. Tal com anuncia Fernando Chueca Goitia, es comprensible que l’home llatí 
mediterrani, no comprengui que una aglomeració urbana es pugui anomenar ciutat. 

“Al encontrarme la civilización y la vida americana tuve un cierto estupor, sencillamente, 
ésta: me hallaba ante una civilización sin ciudades.” 

Fernando Chueca Goitia 

 

Infraestructura – llaç mediterrani 

Segons Lucien Febvre el Mediterrani és principalment una ruta, les quals varen començar 
essent marítimes, i posteriorment terrestres, essencialment en el sentit paral·lel al Mar 
Mediterrani. La infraestructura comercial ha donat unitat al Mediterrani i sobretot les rutes han 
servit per unir les ciutats, però també per generar-ne de noves en detriment de les anteriors. 

Un bon exemple de la importància d’aquestes rutes és que els principals eixos infraestructurals 
en el s.XVI eren els mateixos traços de la via Romana. 

En les ciutats Mediterrànies les infraestructures tendeixen a limitar artificialment alguna part de 
la ciutat degut al paral·lelisme amb la línea de costa, generant discontinuïtats urbanes o 
desvinculació respecte de la costa. Aquest fet no havia esdevingut preocupant fins a l’obertura 
cívica de les ciutats respecte del Mar Mediterrani vinculat al turisme i l’oci, ja que històricament 
els espais vinculats al mar eren de caràcter industrial i pesquer. 

 

 

 

 
 

Esquema de superposició de les vies romanes a les actuals vies ràpides de ferrocarril 
Falta d’integració de les infraestructures a Badalona en contra la integració del Parc del Poblenou a Barcelona 
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Història -  figuració 

La franja Nord Mediterrània ha esdevingut un corredor de pas històric, on l’articulació històrica 
ha generat una forma d’unió entre els diferents pobles que hi conviuen. Es per aquest motiu 
que la cultura Nord Mediterrània fa un esforç de recuperació d’identitat a través de la cerca i la 
exposició pública gairebé monotemàtica d’una època, normalment de gran esplendor per la 
comunitat que representa, envers les altres.  

La lectura històrica en la ciutat es realitza de forma física, cercant l’estrat històric desitjat, en el 
cas que no existeixi en l’actualitat i es petrifiqui en forma de museu, sense suplantar cap mena 
d’activitat en aquella zona de la ciutat, esdevenint un museu d’ella mateixa. 

Aquest fet, provoca que les ciutats Nord Mediterrànies tinguin un gran valor històric i 
patrimonial, com també esdevinguin un focus turístic degut a aquest fet. Tot i això, cal esser 
conscient i crític en dos factors; l’estancament de la ciutat com a ruïna històrica vinculada a una 
explotació turística i la simplificació històrica que suposa l’emergència d’una època respecte 
d’una altra. 

   
 

L’acròpoli de Grècia esdevé gairebé l’únic element turístic i històric representatiu de la ciutat 
L’escenificació anacrònica esdevé un element turístic massiu que mostra una falta d’interpretació cultural 

Cada ciutat representa les èpoques d’esplendor, com ara el Modernisme de Barcelona 
  

Societat - civitas 

Si en la societat Nord Europea preval la individualitat i el fet domèstic, en la societat Nord 
Mediterrània es distingeix per el comunitari i per l’espai públic. 

L’espai públic és l’espai de trobada, d’activitat, de religió, comercial,...on existeix una 
multiplicació d’usuaris i d’usos, generant un espai d’alta intensitat sense conflictes entre els 
usuaris degut a la conformació i l’adaptació d’aquests espais.  

 “El hombre mediterráneo [...] se distingue por su vida en comunidad y por la evidente 
tendencia a construir aglomeraciones, núcleos habitados en los que se refleja la solidez 
de los vínculos sociales y la cultura de las relaciones con sus semejantes. De aquí los 
rasgos específicamente “urbanos” de la existencia de la cuenca del Mediterráneo, 
donde destaca la presencia cualificativa de la ciudad” 

Antonio Pizza 

Economia – promoció pública 

La societat Nord Mediterrània, ha disposat històricament de menys recursos que la Nord 
Europea; degut a les dificultats topogràfiques que han repercutit en el desenvolupament agrari i 
infraestructural. En canvi, la presència d’un clima més benvolent, ha permès cultivar més 
varietat d’aliments i no menester de tècniques d’emmagatzematge i conservació, degut a la 
continuïtat climàtica. Aquests fets han marcat un tarannà en com s’han desenvolupat les 
ciutats, ja que aquestes, mancades de recursos, tenien que invertir en elements permanents i 
ajustats al temps. 
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La tendència fins a l’actualitat s’ha basat en la intervenció únicament pública en els espais 
comunitaris que conformen les ciutats. El tractament dels espais públics es realitzaven segons 
les possibilitats econòmiques a través d’actuacions puntuals i estratègiques. Aquest tipus de 
model ha esdevingut viable degut a les petites dimensions dels elements públics a tractar, com 
també gràcies a la consagració de fires, congressos i actes internacionals com a punts clau, on 
a través de grans injeccions de capital públic, s’han abordat els problemes estructurals de les 
ciutats Mediterrànies. 

Actualment, el model públic no és suficient per tal d’abordar el treball territorial o de grans 
àmbits en les ciutats, per tant, s’ha tendit a buscar en el sector privat una sèrie de 
col·laboracions per seguir actuant decididament en l’espai públic de les ciutats.  

   
Promoció pública en Via Julia (1986) i Plaça dels Països Catalans (1983)  

Promoció privada en Parc de Diagonal Mar (2002) 
 

Activitat i ús - mixticitat 

Les ciutats Mediterrànies han esdevingut per la seva compacitat i mixticitat d’usos espais rics i 
complexes, on existeix un alt grau d’activitat i d’ús públic de la ciutat. Aquesta no es duu a 
terme en un esquema radial, sinó que esdevé una massa homogènia amb diversos focus 
canviants i variables en el temps.  

La tendència de les ciutats Mediterrànies s’ha centrat en el correcte equilibri entre sectors, el 
primari, el qual permet obtenir matèries primeres d’una gran proximitat, el secundari, en forma 
de petits tallers o elements artesans i el terciari, i el més ampli, que combina el sector autòcton 
de serveis combinat amb un gran augment del turisme en les grans capitals del Mediterrani, 
esdevenint marques turístiques reconeixibles. Aquest augment del turisme en les ciutats 
Mediterrànies es deu a factors culturals, històrics, de forma de vida, de lleure i de clima. 
L’augment del turisme en ciutats altament densificades i la voluntat política d’oferir espais 
turístics en la ciutat, ha propiciat una constant tematització d’espais en la ciutat en detriment de 
l’ús d’aquests per la ciutadania autòctona, essent espais de turisme global inserits en ciutats 
històriques.   

Cubeller de la Barceloneta, venda no reglada d’aliments de proximitat 
Fusteria que va construir la Taula dissenyada per  Enric Miralles 

Rambla Catalunya de Barcelona com a espai turístic 
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Medi ambient – vegetació i jardí urbà 

La incorporació de la vegetació en la ciutat com a regulador climàtic i mediambiental ha 
esdevingut un element clau en el correcte desenvolupament de les ciutats Mediterrànies. 
Aquest ha trobat en el jardí urbà un espai recollit per la intimitat i la contemplació de la 
naturalesa. A nivell territorial la recuperació de corredors verds i antigues rutes de la 
transhumància ha permès generar vies cíviques. 

El canvi de mentalitat actual envers la recuperació del medi ambient és similar a les actuacions 
Nord Europees, a través de la consagració i millora de la mobilitat pública sostenible com 
també la cerca de noves fonts d’energia renovable, on predomina l’energia solar respecte la 
eòlica utilitzada en els països Nòrdics. 

 

 

Propietats urbanes dels espais públics 

El jardí llatí – l’espai públic llatí 

Nicolau María Rubió i Tudurí definia l’espai Mediterrani com l’espai que sorgia del món clàssic, 
que representava la intemporalitat i la perfecció on convivien la proporció, l’equilibri i la mesura. 

Les qualitats harmòniques a que es referia Rubió i Tudurí venen condicionades pel caràcter 
eclèctic del Mediterrani, espai on hi conviuen des de jardins paisatgístics, com ara els jardins 
noucentistes, el jardins italians i romans i alhora els geomètrics com el jardí barroc francès i el 
jardí àrab o persa. Podem trobar el que tot està perfectament desordenat, generant un 
“desordre en l’orde harmònic” en paraules de Rubió i Tudurí.  

Aquest estat latent de l’element mutable que s’ordena i es desordena el podem trobar en el 
caràcter dels espais públics Mediterranis, els quals són extremadament flexibles i canviants, 
degut a la mixticitat en els espais de relació urbana de les ciutats Mediterrànies durant la 
historia, generant una unitat reconeixible on existeix una cultura, un clima i un tipus de vida 
comú.  

La vida en comunitat inherent en l’home Mediterrani tenyeix els espais més valuosos de les 
ciutats Mediterrànies, que són els buits. Tal com desitja Jane Jacobs que esdevinguin les 
ciutats americanes, els buits prenen forma i interactuen amb els ciutadans, entrant en un cicle 
dinàmic sinèrgic, on voreres, parcs, barris,...passen a esser un organisme viu en la ciutat 
convivint amb els ciutadans i el paisatge. 

 “...que la mirada de la gent atrau a la gent, és una cosa que els urbanistes i els 
arquitectes semblen trobar incomprensible. Ells operen amb la premissa que la gent 
que va a la ciutat busquen la vacuïtat, l’ordre i la calma. Res més pot ser menys cert. 
La presència d’un gran nombre de persones reunides conjuntament a les ciutats no 
només ha d’esser un fet físic acceptat, sinó que també ha d’esser gaudit com un actiu i 
celebrar la seva presència,...” 

Jane JACOBS 

 

L’alta densitat de les ciutats Mediterrànies, la barreja d’activitats i usos en els edificis, com 
també les edats i els interessos diversos dels usuaris genera espontaneïtat i desordre harmònic 
dins de la ciutat, formant sinèrgies positives pel desenvolupament social i econòmic urbà.  
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La condició d’espai públic Mediterrani combina la clariana dins del bosc i l’oasis en l’urbe, ja 
que degut a la densitat urbana i l’escassetat d’espais públics en la ciutat aquests esdevenen 
una clariana desitjada enmig de la massa construïda, tot i que al mateix temps, una vegada 
estem a l’interior d’aquests espais públics i a diferència de les ciutats Europees, trobem un 
oasis de tranquil·litat, on recollits per les façanes de la massa edificada es conformen espais 
íntims de reflexió i d’observació de la natura o del jardí urbà, que provenen directament de la 
idea d’hortus conclusus, que sosté Nicolau María Rubió i Tudurí. Aquesta dicotomia que es 
barreja en la ciutat Mediterrània ens permet parlar d’un espai públic més dinàmic, degut al 
canvi de situacions espaials que manté amb l’esser humà. 

La vegetació en l’espai públic Mediterrani esdevé la imatge d’un paradís fet a mida, com de 
jardí urbà, on la relació amb l’arbrat no és tant visual sinó més física, on l’home Mediterrani 
busca l’ombra a l’estiu i l’evita a l’hivern. On aquesta íntima relació amb la naturales fa que 
tingui més sentit parlar de les capes de vegetació; tapissants, arbustives de menys de metre 
cinquanta, arbustives de més de metre cinquanta i arbòries. 

L’influencia dels jardins àrabs i del jardí romà ha fet que l’ús de l’aigua com a element 
termoregulador i de recorregut urbà esdevingui usual en l’espai públic Mediterrani, no tant com 
un element paisatgístic, com podria esser l’espai públic Europeu, sinó més puntual i codiciat, en 
forma de font, de petit estany o de recorregut canalitzat. La cultura del manteniment i la 
recollida de l’aigua també ha propiciat i ha marcat quin caràcter tenen els diferents tipus de 
paviments, els quals, disposen d’un ventall més ampli que en els espais públics Europeus, on 
usos com el sauló o certs paviments disgregats es consideren poc adequats. 

  
   

 
Imatge pictòrica de la costa Nord Mediterrània, Joaquin Sorolla, Costa de Santa Cristina, Lloret de Mar, 1915 

Exemple de jardí urbà a València, el qual combina vegetació autòctona, la presència de l’aigua i espais porxats 
Tractament dels paviments de l’accés al Castell de Bellver a Palma de Mallorca, per JAMLET 

Pèrgola en el passeig de ronda de Palma de Mallorca, per JAMLET 
Treball dels paviments i ús de l’aigua en la Plaça d’Alcasser de la Senyoria a Elx, de J. Amorós i J.J. Fructuoso 

Plaça Sant Felip Neri, espai íntim de silenci i amb multiplicitat d’úsos i activitats. 
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Ciutat Sud Mediterrània 

Descripció formal 

Les ciutats Sud Mediterrànies esdevenen una zona reconeixible dins del conjunt vinculat a la 
Mar Mediterrània. Aquestes es diferencien de la resta per no compartir la homogeneïtat 
geogràfica, edificatòria, climatològica i cultural. Segurament, aquesta última és la més 
reconeixible i la que ha servit d’estendard per denominar a aquestes ciutats, ciutats Islàmiques. 

La ciutat islàmica no té una aparent organització vist des de la concepció occidental del 
urbanisme, ja que sorgeix de la construcció espontània i anònima a través de l’agregació 
d’habitatges familiars o l’agregació d’elements comercials o de serveis respecte d’una via. El 
grau de variació que dona el caràcter imbricat, irregular i ramificat cal abordar-lo a través de la 
coneixença de la llei islàmica i les regles que aquesta exerceix sobre els elements físics de la 
ciutat. 

El compliment dels deures religiosos coneguts com “els pilars de la religió” i que són; el doble 
testimoni de fe o shahada, la oració o salat, l’almoina o zakat, el dejuni o saum i la peregrinació 
o hadjdj, han influït considerablement al disseny i el funcionament de les ciutats. La ciutat 
islàmica està vinculada a la vida privada i al sentit religiós de l’existència, fet reconeixible en la 
seva fisonomia. 

“El interior de tu casa es un santuario: los que lo violen llamándote cuando estás en él, 
faltan al respeto que deben al intérprete del cielo. Deben esperar a que salgas de allí” 

Mahoma 

 Àmbit de situació de les ciutats sud Mediterrànies 
Imatge d’un adarve, o carrer privat a la casbah d’Argel  

Imatge aèria de la casbah d’Argel 
 

Si en les ciutats Nord Mediterrànies, la civitas venia donada per les façanes que emmarcaven 
una plaça on tot hi succeïa, en les ciutats Islàmiques les façanes amaguen les cases, les quals 
es bolquen al pati interior sense fer opulència del poder, ja que l’islàm és una teocràcia 
igualitària on tots els musulmans són iguals davant d’Al.là. L’espai públic esdevé l’espai 
residual, secundari de servei als espais primordials que són la mesquita i la casa. 

Tot i això, la situació de canvi profund en que estan immerses les ciutats islàmiques a nivell 
polític i social, tindrà efectes pròxims en la concepció arquitectònica i morfològica respecte la 
ciutat i els espais públics contemporanis, on les referències de models occidentals tindran un 
grau important d’implicació en el caràcter dels nous espais de les ciutats sud Mediterrànies. 
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Topografia - dualitat 

Les ciutats islàmiques s’han generat, segons el científic i filòsof medieval persa Al-Farabi i 
altres texts de referència, per qüestions de defensabilitat, disponibilitat de recursos hídrics, les 
presències d’aire sà i de camps fèrtils. Per aquest motiu, la major part de ciutats estan 
concentrades en el litoral del Mar Mediterrani, “al-bahr al-abyiad al-muttauasit” o “el mar blanc 
central”, on l’aigua esdevé abundant. La resta de ciutats interiors sorgeixen en l’encreuament 
de rutes i estan vinculades a cursos d’aigua, aquestes poblacions històricament han estat 
emmurallades degut a la seva exposició als atacs.  

Existeixen dues casuístiques antagòniques referents a la topografia; a la part sud-oest i est del 
Mediterrani predomina el sistema muntanyós de l’Atles i els monts del Líban, els quals generen 
una condició equiparable a les ciutats Nord Mediterrànies, on la ciutat es situa entre el sistema 
muntanyós i el mar; a la part sud-est, en canvi, predominen els terrenys desèrtics i els altiplans 
de Líbia i Egipte. Aquestes dues casuístiques corresponen alhora a dos climes diferenciats; a 
l’oest el temperat mediterrani (Csa) i a l’est el desert àrid (BWh), segons la classificació 
climàtica de Köppen. 

 

  
Dues casuístiques topogràfiques; Orà i Bengasi 

Esquema climàtic segons Köppen 
Límits - catifa 

El creixement de les ciutats del sud del Mediterrani no han assolit el nivell de les homòlogues 
del nord. L’any 1960 només un 30% de la població vivia en una ciutat, per tant no existeixen 
límits en el creixement urbà. Els límits de les ciutats s’ha adaptat a les condicions topogràfiques 
complexes de la part sud-oest del Mediterrani i han reconegut el desert de Líbia i Egipte com a 
límit a les ciutats del sud-est.  

D’altra banda, la manca de límits i la construcció en poca alçada, gairebé sempre en una planta 
baixa i una superior, ha propiciat el creixement dispers amb coeficients de densitat 
equiparables a ciutats Nord Europees, generant el que podríem considerar un sprawl purament 
àrab. 

Densitat de població  
Ciutats Sud Mediterrànies 
Argel 
Tunís 
Tripoli 
Tel-Aviv 
 
Ciutats Nord Europees 
Amsterdam 
Copenhaguen 
Rotterdam 
Brussel·les 

hab/km 2 

 
7.909 
3.425 
4.205 
7.867 
 
 
3.810 
5.681 
2.236 
4.382 
 

Comparació imatge ciutat Sud Mediterrània (Argel) i Nord Europea (Copenhaguen),  
Esquema comparatiu per la similitud en la densitat urbana i la indefinició dels límits. 
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Tipologia edificatòria –  külliye 

La tipologia edificatòria de les ciutats sud Mediterrànies és constant i segueix uns models 
tipològics que es repeteixen en totes les ciutats. Aquests es representen per l’espai religiós, 
l’espai de purificació, l’espai d’aprenentatge i l’espai comercial. A part d’aquests models bàsics 
presents en totes les ciutats i barris sorgeixen tipologies que es repeteixen puntualment com és 
el caravasar i la külliye. 

L’edificació més important en la cultura i la ciutat islàmica és la mesquita. No només és un 
centre religiós, sinó que és un punt de trobada i de reflexió intel·lectual on el musulmà pot 
observar el pas del temps. En la versió primitiva està composada per un pati porticat anomenat 
xan, amb una font per les ablucions, la sala de pregària generada per columnes i arcs i el/els 
mirarets. En la sala de pregària anomenada iwan hi trobem el mur de l’alquibla, que senyala la 
direcció de l’oració i on es situa el mihrab (nínxol orientat cap a la Meca) i el minbar (plataforma 
elevada on s’accedeix frontalment per una escala, on l’iman fa els anuncis solemnes a la 
comunitat religiosa). Finalment, hi ha el minaret des d’on el muetzí crida a l’oració cinc cops al 
dia essent l’element representatiu més visible dins de la ciutat Islàmica.  

 
Esquema en planta, vista general i imatge interior de la gran Mesquita de Damasc 

 

 

El hammam és el bany públic o privat musulmà, conté els elements típics de les termes 
romanes compostos per piscines a diferents temperatures. Es un edifici d’una gran importància 
social, ja que esdevé l’espai de recreació i de descans en la ciutat on es parla de negocis i de 
altres temes quotidians. 

   
Planta, gravat i imatge del Hammam de Cagalgun a Turquia 

 

 

La madrassa és l’escola musulmana on s’imparteix l’ensenyança de l’Alcorà i del dret islàmic, 
però també de matemàtiques, medicina, llengua i literatura. En un principi estan vinculades a la 
mesquita, però a partir del s.XI esdevenen una tipologia pròpia. 



 

El mercat o suq són els centres especialitzats de mercaderies i estan zonificats per oficis
un principi es situen als voltants de la mesquita, on apareixen les llibreries i a posteriori es 
desenvolupen els sectors del
desenvolupava en les botigues romanes i gradualment el carrer comercial porxat es 
transformar als suqs que coneixem
carrer. Als voltants de l’alcàsser i promoguts pel poder polític s’estableixen zones comercials 
anomenades alcaiceria de productes selectes.

El mercat de caràcter general és el 
anomenat maydan a la porta de les ciut

Reconversió d’una avinguda arcada Romana 
 

Una altra tipologia comú, però no present en les ciutats és el 
caravanes comercials o pelegrins que realitzen lla
resguardar els animals i donar aliment i repòs als viatgers.
degut als llargs viatges coneixia l’estructura d’un
de Mahoma, la qual ha esdevingut l’estructura 
tipològiques clares amb l’estructura d’una nau, amb un gran pati i un conjunt recintat que 
representa el caravasar.  
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Madrasa Ben-Youssef a Marrakesh

són els centres especialitzats de mercaderies i estan zonificats per oficis
un principi es situen als voltants de la mesquita, on apareixen les llibreries i a posteriori es 

els sectors del teixit, l’alimentació,etc. En un principi, l’activitat comercial es 
en les botigues romanes i gradualment el carrer comercial porxat es 

als suqs que coneixem avui en dia on les botigues ocupen les arcades i part del 
Als voltants de l’alcàsser i promoguts pel poder polític s’estableixen zones comercials 

de productes selectes. 

El mercat de caràcter general és el suwaiqa i aquest es desenvolupa a un espai obert 
a la porta de les ciutats o a l’encreuament de les vies. 

  
Reconversió d’una avinguda arcada Romana en l’antic Souq de Aleppo, planta, imatge aèria i imatge interior

però no present en les ciutats és el caravasar o alberg destinat a les 
caravanes comercials o pelegrins que realitzen llargs viatges. Aquest està concebut
resguardar els animals i donar aliment i repòs als viatgers. Mahoma era comerciant berber
degut als llargs viatges coneixia l’estructura d’un caravasar, per tant, es pot pensar que la casa 
de Mahoma, la qual ha esdevingut l’estructura primària d’una mesquita, te semblances 
tipològiques clares amb l’estructura d’una nau, amb un gran pati i un conjunt recintat que 

 
Esquema en planta, imatge general i pati interior d’un caravasar
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Youssef a Marrakesh 

són els centres especialitzats de mercaderies i estan zonificats per oficis. En 
un principi es situen als voltants de la mesquita, on apareixen les llibreries i a posteriori es 

vitat comercial es 
en les botigues romanes i gradualment el carrer comercial porxat es va 

on les botigues ocupen les arcades i part del 
Als voltants de l’alcàsser i promoguts pel poder polític s’estableixen zones comercials 

i aquest es desenvolupa a un espai obert 

 
l’antic Souq de Aleppo, planta, imatge aèria i imatge interior 

o alberg destinat a les 
rgs viatges. Aquest està concebut per 

Mahoma era comerciant berber i 
caravasar, per tant, es pot pensar que la casa 

d’una mesquita, te semblances 
tipològiques clares amb l’estructura d’una nau, amb un gran pati i un conjunt recintat que 

Esquema en planta, imatge general i pati interior d’un caravasar 
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La külliye és el complex turc que prové de la paraula kull que vol dir tot. El conjunt està 
compost per una escola o madrassa, vivendes, un bany o hammam, una cuina per a gent 
sense recursos o imaret i en algun cas un hospital o maristán. Normalment, la külliye otomana 
es construeix al costat d’una mesquita, el qual esdevé el centre principal d’activitat en la ciutat. 

  
Conjunt de la kulliye de Süleymaniye 

 

Buit - pati 

Les lleis i normes que conformen l’organització espaial i morfològica de les ciutats islàmiques 
estan vinculades sistemàticament a la cultura, les lleis islàmiques o faqih, la tradició o sunna i a 
les creences dictades per l’islam. Aquestes també dicten l’organització de l’espai buit urbà, el 
qual el podem analitzar des de dos dominis; el privat i el públic. 

El buit principal en el domini privat és el pati interior de la casa islàmica o maskan, el qual 
estructura les estances i les condiciona climàticament. La casa es tanca respecte l’exterior i 
s’obre al cel, dotant a l’interior d’un caràcter íntim i sagrat on la dona islàmica te el seu domini 
haremlik. Aquest buit serà l’aparador visible del poder familiar on el musulmà el decora amb 
motius vegetals geomètrics (les creences religioses condicionen la representació geomètrica en 
contra de la figurativa el món musulmà), també és l’espai on apareix la font i la vegetació, 
generant la imatge del paradís a la terra. 

 

Esquema del buit en la ciutat Islàmica a diverses escales; pati de casa, adarve, ciutat.  
Exemple de dos clusters a Fez 

 

L’espai buit de caràcter públic succeeix en els accessos principals circumdants a edificis 
religiosos, culturals i comercials. Aquests són els únics espais exteriors d’activitat pública, ja 
que la resta de vies i espais públics residuals són només de pas, com el cas dels adarve, on no 
hi succeeix cap activitat ciutadana. 

Formalment, l’espai públic islàmic esdevé un buit fracturat, sense perspectives, ja que pel 
musulmà l’alineació destrueix qualsevol intimitat i produeix fatiga visual el fet de no trobar 
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referents o metes per les que seguir el camí. Al mateix temps, l’apropiació del carrer a través de 
la volumetria sortint que representa el yanah, estreny més aquest buit, però alhora el fa més 
adaptat climàticament a l’entorn. 

Trobem una gran diferenciació pel que fa a la composició urbana en les ciutats islàmiques que 
foren colònies Franceses (Algèria, Marroc i Tunísia), com també la seva influència sobre Síria i 
el Líban. Durant el període de desenvolupament urbà del s.XX foren traçades per enginyers 
francesos sense mantenir l’estructura de la ciutat antiga o medina, per tant, parts de la ciutat 
segueixen amb l’esquema tancat i discontinu de la medina, combinat amb els nous barris 
residencials amb espais públics occidentalitzats. 

   
Representació de la finà en la casbah d’Alger 

Espai discontinu d’Aleppo 
Espai composat amb directrius franceses, com el districte de Solidere a Beirut 

 

Infraestructura – superposició no vinculant 

La infraestructura principal en el territori islàmic és la circulació terrestre, que prové de les rutes 
comercials i de pelegrinatge cap a la Meca. Com en tots els àmbits les infraestructures també 
venen marcades per la llei islàmica, la qual separa el camí públic del carrer privat o adarve. Les 
vies principals de comunicació de les rutes que conflueixen en la ciutat esdevenen els únics 
elements lineals en la mobilitat rodada i poden generar petits eixamplaments en forma de plaça 
en els encreuaments. 

Els carrers privats o adarvre existeixen tot i que la seva formació esdevingui castigada per la 
llei, ja que existeix el dret al pas del carrer en la llei islàmica. Aquest sorgeixen de la necessitat 
d’intimitat i la costum d’apropiació vinculada al creixement incontrolat i a la successió 
hereditària de les cases, modificant el carrer i formant així culs-de-sac, on normalment es 
vinculen relacions familiars i/o d’activitat. 

La infraestructura marítima es representa pel pas estratègic del canal de Suez, i alhora pels 
creixents ports comercials i civils d’Alexandria, Tànger i Haifa. 

Autopista Charles Helou delimitant la Martyr’s square a Beirut 
Autopista Ibraheem Al Kashosh interferint en el centre de Damasc 

Pont del Canal de Suez 
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Història -  invariable 

La societat Sud Mediterrània degut a la perseverança de la sunna i la religió en la societat ha 
provocat que aquesta no hagi evolucionat morfològicament respecte els moments de gran 
esplendor històrica, per tant, trobem que un gran nombre de ciutats islàmiques encara es 
regeixen i mantenen el caràcter històric i patrimonial al llarg de l’últim mil·lenni. Al mateix temps, 
no existeix cap mena de regulació sobre els elements patrimonials a mantenir o restes d’altres 
cultures que cal conservar com ara el cas recent de la ciutat de Palmyra. 

En contra d’aquest fet, en els últims anys a través de l’obertura d’orient respecte d’occident i 
l’inici d’un procés globalitzat, les ciutats islàmiques tendeixen a perdre el seu caràcter i les 
tradicions a favor d’empeltar en les ciutats parts de models urbans regits per les lògiques de les 
ciutats Americanes o Europees. Aquest fet provoca trencaments en la opinió de la societat 
islàmica on apareixen veus a favor i en contra d’aquest procés d’occidentalització, provocat en 
molts casos per la pobra lectura i la falta d’enteniment de la societat islàmica per part dels 
arquitectes i projectistes urbans occidentals que realitzen noves parts de ciutats islàmiques. 

 

Societat  - bicèfala 

Actualment, enmig de la revolució àrab, apareix la indeterminació de com serà el caràcter de 
les ciutats islàmiques en un futur. Ja que la tendència és aprofundir més la desislamització en 
que es troben immerses certes ciutats, on les lleis religioses ja no dicten la morfologia urbana, 
sinó que la nova implantació d’espais públics i conjunts turístics esdevenen un nou paradigma 
del que es pot desencadenar un hipotètica ciutat islàmica genèrica. 

 

 
 

 

Canvis en la societat islàmica en la Plaça Tahrir 
Projecte de complex hoteler situat sobre les restes fenícies de Beirut 

Projecte de Jean Nouvel per la nova terminal del port de Tanger, juntament amb un nou sector terciari en la ciutat 
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Econòmic - petrodollars 

Les grans inversions actuals en les ciutats Sud Mediterrànies es duen a terme mitjançant 
capital privat provinent dels mercats de Kuwait, formant grans empreses que actuen com a 
gestores de grans parts o barris sencers de la ciutat.  

Un dels casos més singulars és el de SOLIDERE (Société pour le développement et la 
reconstruction de Beyrouth) a Beirut, el qual ha gestionat la reconstrucció del centre històric a 
través de la reconversió comercial de luxe i la incorporació de grans complexes hotelers i de 
negocis. 

Podem dir que la situació en les ciutats Sud Mediterrànies, tot i esser semblant a la vinculació 
entre sector privat i públic que es duu a terme en les ciutats Nord Europees, no es realment 
d’aquesta forma, ja que el sector públic en les ciutats Sud Mediterrànies no és un ent 
suficientment potent econòmicament per poder exigir i negociar intercanvis amb sectors privats. 
Per tant, el sector privat és el verdader gestor de la ciutat, el qual a través del seu gran capital 
te lliure disposició per actuar en benefici propi. El caràcter de les ciutats islàmiques està en 
perill en la ma d’aquests gestors, els quals, poden generar el que podem anomenar les ciutats 
genèriques islàmiques, a través de la inclusió de grans elements comercials amb falses 
façanes perforades en motius d’art àrab connectades per espai públics amb exuberant 
vegetació i grans elements d’aigua. 

 

Activitat i ús – turisme temàtic 

Les ciutats del Sud del Mediterrani s’han convertit en un aparador turístic, on les ciutats actuen 
com a reclam per tal de generar activitat económica. Les activitats del sector primari i 
secundari, depenen intrínsecament del terciari per tal de poder subsistir. Aquest fet, unit a la 
precarietat en el manteniment i el treball dels espais públics, ha generat dos tipus de ciutats, la 
turística i la quotidiana. 

La creació de nous sectors en la ciutat generats a través de capital privat, augmenten encara 
més el sector terciari a través del creixement hoteler de luxe, de negocis i del lleure. Provocant 
un trencament en les activitats, els usos i la societat del sud del Mediterrani. 

  

Medi ambientals – posicionament d’extrems 

La preocupació per el medi ambient en les ciutats del Sud del Mediterrani és equiparable al 
binomi que sorgeix en l’anàlisi econòmic. L’arquitectura icònica del sector privat, poc adaptada 
al clima, pot funcionar a força de condicionar els espais de forma artificial i a través d’un gran 
cost energètic. De forma anàloga, els espais públics replets d’arbrat exuberant i aigua tampoc 
segueixen els criteris d’adaptació al clima desèrtic, desembocant a un excés d’ús energètic 
vinculat a la recreació d’una imatge comercial. 

En canvi, la ciutat tradicional islàmica, ben adaptada al llarg dels segles a les vicissituds 
climàtiques es mantindrà en un bon equilibri, ja que no necessita de grans fonts d’energia per 
tal de funcionar correctament. 

En aquest binomi, entre ciutat genèrica i ciutat tradicional, apareix una nova proposta d’eco-
ciutat, com a premonició del que podrà succeir si l’energia del petroli desapareix en pocs anys. 
Ciutats com el projecte de Masdar, inauguren una nova morfologia de la ciutat, on es barreja 
l’adaptació de la forma de les ciutats tradicionals islàmiques al clima amb la utilització de noves 
fonts d’energia sostenible. 
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Projecte de la Cité de la Mer, a Oran 

Ciutat tradicional adaptada climàticament, Souq de Damasc 
Projecte Masdar, adaptació climàtica tradicional a través de noves fonts d’energia 

 

Propietats urbanes dels espais públics 

L’oasi i la casbah 

El caràcter dels espais urbans a les ciutats islàmiques provenen de l’antic jardí egipci passat 
pel sedàs de la religió islàmica, on un recinte emmurallat defineix l’espai públic i esdevé un 
oasis, on la representació arquitectònica dels elements tenen una gran càrrega simbòlica i 
religiosa. Per qualsevol religió, la presència del jardí de l’Edèn resta al principi i al final de la 
vida.  

   
Representació d’un jardí egipci 

Representació d’un paisatge fantàstic – Irán, finals s.XVI, Museu d’Art Turc i Islàmic d’Istanbul 
Jardí del Generalife o djannat al-Arif a Granada, pati de la sèquia 

 

L’Alcorà dictamina com és el jardí etern o djannat, però també reconeix que hi ha bells jardins a 
la terra, per tant, només dona anotacions respecte de la importància de les ombres dels arbres, 
de l’aigua corrent i de la protecció amb murs circumdants. La representació d’aquest paisatge 
el podem trobar en el mosaic barada en la gran Mesquita de Damasc, la qual ha esdevingut un 
model del que representa l’espai públic en una ciutat islàmica. Tot i això, models complexes 
com els de l’Alhambra segueixen aquestes premisses bàsiques. 

La situació del jardí com a oasis i com a representació del paradís, pot esser extrapolable a 
diverses escales a la ciutat islàmica, ja que aquesta representa un oasis, dins del territori 
desèrtic, com alhora els espais buits de la ciutat i els espais de reunió tant religiosa com social 
mantenen les mateixes condicions ambientals que es mantenen en un jardí privat. 

En la ciutat islàmica els carrers esdevenen elements secundaris, tot i això, esdevenen també 
elements condicionats a través del tamany estret que impedeix la radiació directa. L’aparició 
dels sortints d’entre 1 a 1,5 metres de planta primera anomenats yanah, acceptats i 
normalitzats per la fina esdevenen elements dominants de les ciutats islàmiques.  
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En els espais comercials com el suq o el suwaiqa esdevenen sempre espais coberts, ja sigui a 
través d’arcs i voltes o a través de cobertes lleugeres o vegetals que filtren la llum generant 
atmosferes característiques d’aquests espais. 

Espais condicionats en ombra; habitatge, carrer i mercat 
 

L’espai públic contemporani ha combinat de forma multiescalar el territori amb la ciutat,  
incorporant elements figuratius paisatgístics islàmics, com elements topogràfics vinculats al 
desert i les vivendes excavades en la roca. D’aquesta manera, els espais públics prenen altres 
referents i lectures que no són les marcades per la religió o la tradició, generant noves 
relacions paisatgístiques amb l’entorn, sense oblidar les condicions climàtiques inherents al 
paisatge urbà. El treball en el pla del terra esdevé molt significatiu en les ciutats islàmiques, ja 
que segueix la tradició de les catifes, escollint materials nobles o d’un tacte agradable.  

Per el que fa a la vegetació, aquesta s’utilitza en zones focals a través d’espècies adaptades al 
clima. També de forma focal es treballa l’ús de l’aigua, el qual és un be escàs i de gran 
importància. 

Un últim element imprescindible és la utilització d’elements arquitectònics per tal d’aconseguir 
ombra en l’espai públic, mantenint la ventilació per tal de refrigerar aquest espai. S’utilitzen 
materials lleugers o materials que permeten la generació de gelosies.  

 

 
 

 

 
Projecte de recuperació del centre històric de Fez – Premi Holcim Awards 2008 

Recuperació de l’espai públic del port de Tel-Aviv – Premi Rosa Barba 2011 
Espai públic al voltant de la mesquita del Profeta a Medina, Aràbia Saudi 
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Capítol 3 – Anàlisi d’espais públics contemporanis 

 

A través de les deu eines d’anàlisi, cinc d’elles físiques i cinc d’elles socials, desenvolupades 
en el capítol 1 i aplicades en els tres models d’espai públic i de societat en el capítol 2, s’han 
establert les principals diferències entre els models estudiats, a través dels quals podem 
estudiar la tendència que prenen els espais públics contemporanis en relació a la societat que 
pertanyen per saber si afirmen una suposada identitat o tendeixen a formulacions més 
conceptuals o genèriques.  

A nivell diagramàtic, els elements d’estudi extrets de l’encreuament entre les deu eines d’anàlisi 
del capítol 1 i els tres models de ciutat del capítol 2 és el següent: 

Eina d’anàlisi  
 

        Model Nord Europeu        Model Nord Mediterrani       Model Sud Mediterrani  

Topografia  
 
 
 
 
 
 
 
 
Límits 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologia 
edificatòria 
 
 
 
 
 
 
 
Buit 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructura 
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Eina d’anàlisi  
 

        Model Nord Europeu        Model Nord Mediterrani       Model Sud Mediterrani  

Història  
 
 
 
 
 
 
 
 
Societat 
 
 
 
 
 
 
 
Economia 
 
 
 
 
 
 
 
Activitat i ús 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medi ambient 
 

 
L’anàlisi es durà a terme en format fitxa unitària, la qual conté informació referent al projecte, la 
descripció del projecte, un quadre d’anàlisi de les eines referides als tres models d’espai públic 
i una valoració i crítica del conjunt. L’ordre d’aparició de les fitxes serà per vinculació més 
estreta al model de les ciutats Nord Europees, Nord Mediterrànies i Sud Mediterrànies 
successivament generant un ventall o mapa d’actuacions contemporànies. Els projectes 
seleccionats i representats en les fitxes seran els següents: 

F01 Barking Town Square  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - PRIMER PREMI 2008 
muf architecture/art, Allford Hall Monaghan and Morris 

F02 Volkspalast  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - PREMI ESPECIAL DEL JUR AT 2006 
ZwischenPalastNutzung 

F03 Havnebadet  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - MENCIÓ ESPECIAL 2004 
BIG, PLOT A/S, Julien De Smedt 
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F04 Plac Bohaterów Getta  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - MENCIÓ ESPECIAL 2006 
Biuro Projektow Lewicki Latak. Piotr Lewicki i Kazimierz Latak 

F05 Urban Activators: Theater podium & Brug Grotekerkpl ein  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - MENCIÓ ESPECIAL 2010 
Atelier Kempe Thill  

F06 Stortorget  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - MENCIÓ ESPECIAL 2004 
Eva Löfdahl, Caruso St John Architects 

F07 Westblaak Skatepark  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - MENCIÓ ESPECIAL 2002 
dS+V Gemente Rotterdam 

F08 Smithfield Public Space  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - PREMI EX-AEQUO 2000 
McGarry Ní Éanaigh Architects 
 

F09 Remodelación del Paseo del Óvalo, la Escalinata y s u entorno  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - PREMI EX-AEQUO 2004 
Fermín Vázquez / b720 Arquitectos, David Chipperfield architects 

F10 Passage 56 / espace culturel écologique  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - MENCIÓ ESPECIAL 2010 
AAA - atelier d'architecture autogérée 

F11 Den Norske Opera & Ballett –  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - PREMI EX–AEQUO 2010 
SNØHETTA 

F12 Open-Air -Library  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - PREMI EX-AEQUO 2010 
KARO* with Architektur+Netzwerk 

F13 centrum.odorf  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - MENCIÓ ESPECIAL 2008 
Froetscher Lichtenwagner 

F14 A8ernA  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - PREMI EX-AEQUO 2006 
NL Architects, Pieter Bannenberg, Walter Van Dijk, Kamiel Klaasse i Mark Linnemann 

F15 Casetes de pescadors al port  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - MENCIÓ ESPECIAL 2010 
Irisarri + Piñera 

F16 Theater square  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU -  FINALISTA 2010 
Studio Bernardo Secchi, Paola Viganò 

F17 Torre de l’Homenatge  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - MENCIÓ ESPECIAL 2008 
Antonio Jimenez Torrecillas 

F18 Microcoasts  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - FINALISTA 2008 
Vicente Guallart 

F19 Ex Arsenale  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU – FINALISTA 2010 
SBA - Stefano Boeri Architetti 

F20 
 

Eco-bulevar en el nuevo ensanche de Vallecas  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - FINALISTA 2006 
Belinda Tato Serrano, Jose Luis Vallejo, Diego García Setién, Ecosistema Urbano 

F21 Barcelona Waterfront  
MEDITERRANEAN CITIES PROGRAM - WORKSHOP 
Jordi Gorgues Xixons 

F22 Centre Multi -funcional de Can Mulà  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - PREMI EX-AEQUO 2000 
Jordi Cartagena i Miret, Lluís Vives i Sanfeliu, Enric Serra i Riera 
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F23 Passeig Marítim de la Platja de Ponent  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - MENCIÓ ESPECIAL 2010 
Office of Architecture in Barcelona 

F24 Morske orgulje  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - PREMI EX-AEQUO 2006 
Nikola Bašić 

F25 Restauració paisatgística del dipòsit controlat de la Vall d'en Joan  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - PREMI EX-AEQUO 2004 
Batlle i Roig Arquitectes, Enric Batlle, Joan Roig, Teresa Galí-Izard 

F26 reUrbanització  de Plaça Catalunya – versió 1  
EXERCICI  MÀSTER MTPPA – INTENSIFICACIÓ 4 
Jordi Gorgues Xixons 

F27 Recuperación del Cauce y Riberas del Río Gállego  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - PREMI EX-AEQUO 2002 
Iñaki Alday, Margarita Jover, María Pilar Sancho, Alday, Jover & Sancho 

F28 Recuperació Mediambiental del Tram Final del Llit d el Riu Besòs  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - MENCIÓ ESPECIAL 2002 
Barcelona Regional: Ferran Puig, Antoni Alarcón, Juan Carlos Montiel Díez 

F29 Recuperació del canal d’Urgell a Mollerussa  
EXERCICI  MÀSTER MTPPA – INTENSIFICACIÓ 4 
Jordi Gorgues Xixons 

F30 Tenerife Verde [Lote nº 9]  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - MENCIÓ ESPECIAL 2004 
Urbano Yanes, Félix Perera, GPY Arquitectos 

F31 Piazza Nera Piazza Bianca  
PREMI ESPAI PÚBLIC EUROPEU - MENCIÓ ESPECIAL 2006 
Chiara Toscani, Ida Origgi, Ifdesign 

F32 Beit Shean National Park   
PARTICIPANT 3ª BIENNAL EUROPEA DE PAISATGE 
Yael Moria i David Sekely 

F33 “Side Effect”  
BAT-YAM BIENNALE OF LANDSCAPE URBANISM 2010 
Amir Lotan, Landscape Architect 

F34 Beirut Road Tram  
EXERCICI  MÀSTER MTPPA – INTENSIFICACIÓ 4 
Jordi Gorgues Xixons 

F35 Regeneració del Port de Tel -Aviv  
GUANYADOR 6ª BIENNAL EUROPEA DE PAISATGE 
Mayslits Kassif Architects 

F36 Treballs en els fosfats de Negev  
PARTICIPANT 1ª BIENNAL EUROPEA DE PAISATGE 
SHLOMO ARONSON ARCHITECTS 

F37 Ben Gurion International Airport   
PARTICIPANT 4ª BIENNAL EUROPEA DE PAISATGE 
SHLOMO ARONSON ARCHITECTS 

F38 Kalisher Art College  
PARTICIPANT 2ª BIENNAL EUROPEA DE PAISATGE 
Yael Moria i David Sekely 

F39 Pla Nacional de Reforestació  
PARTICIPANT 1ª BIENNAL EUROPEA DE PAISATGE 
SHLOMO ARONSON ARCHITECTS 

F40 Centre històric  de King Abdulaziz i parc central Riyadh   
PARTICIPANT 2ª BIENNAL EUROPEA DE PAISATGE 
Bödeker Partners, Richard Bödeker i David Elsworth 
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Conclusions 

Visió poligonal, multicapa i multi escalar 

En el desenvolupament de la tesina he confirmat la necessitat de l’abordatge del projecte 
d’espai públic des de una visió poligonal, transversal i en successives capes informatives, per 
tal de respondre al gran nombre de factors que condicionen l’espai urbà i les ciutats on vivim. 

El canvi de mentalitat i la necessitat de projectar de forma territorial i global a diferents escales 
de lectura ens ha permès traçar una vinculació multi escalar projectual entre territori, ciutat i 
espai públic, els quals, actualment es confonen degut al creixement i l’expansió de les ciutats 
cap al territori. Per tant, conèixer el sistema d’ordre superior territorial i projectar a favor d’ell de 
forma local i particular en l’espai públic respon a una lògica general de bon funcionament urbà. 

 

Generació de models a través d’eines – elements comuns i diferències 

Durant el transcurs de la tesina, la definició de les eines d’anàlisi m’ha permès aprofundir el 
coneixement de cada una d’elles de forma unitaria i a través de l’estudi de forma limitada i 
local, a través de l’òptica de només una eina d’anàlisi, poder entendre el caràcter dels espais 
públics i de les ciutats a estudiar. Crec que l’elecció de cinc eines d’anàlisi físic i cinc eines 
d’anàlisi social, han permès copsar millor les lògiques i les capes d’informació intrínseca en els 
espais públics i la ciutat. A través d’un equilibri entre l’estudi de la forma o dels elements més 
tangibles des de una visió organolèptica de l’espai i l’estudi de la societat que permet fer una 
lectura dels elements no visibles, però latents en el caràcter de l’espai públic. 

Tal com havia anunciat en la hipòtesi de la tesina, la utilització del binomi de Rubió i Tudurí em 
permetia traçar tres models urbans i d’espai públic vinculats a tres climes i tres societats, els 
quals s’han representat per les ciutats nord Europees, les ciutats nord Mediterrànies i les 
ciutats sud Mediterrànies. A través de les deu eines d’anàlisi he aconseguit fixar i explicar cada 
model a través de deu visions locals prefixades, trobant certs punts en comú entre els models, 
però també les divergències a través de les quals s’han pogut classificar els diferents espais 
públics. 

Analitzant aquest fet, podem extreure que els models del nord d’Europa tenen un gran nombre 
de punts en comú respecte els models de les ciutats del sud del Mediterrani. La situació 
topogràfica de les ciutats en el pla vinculats a un curs d’aigua, els límits difusos i en forma de 
taca d’oli que generen espais interiors entre la ciutat històrica i els diferents barris, la 
consolidació de ciutats de baixa densitat degut a la no existència de límits, la vinculació mono 
funcional dels espais vinculats a activitats concretes i la necessitat de l’adaptació climàtica a 
climes extrems són cinc de les eines que comparteixen aquests dos models tant allunyats 
geogràficament.  
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En canvi, el model nord Mediterrani te pocs elements en comú amb la resta degut principalment 
per la seva posició orogràfica específica, l’alta densitat urbana condicionada pels límits físics i 
juntament amb la consolidació històrica i social a través d’uns costums i tradicions pròpies han 
permès dotar d’identitat pròpia a aquest model.  

 

Conclusions de l’anàlisi d’espais públics contemporanis – tendència als models 

En l’anàlisi d’espais públics contemporanis, el creuament entre les eines desenvolupades en el 
primer capítol i els tres models de ciutat i espai públic desenvolupats durant el segon han 
permès l’elaboració d’una taula de doble entrada que permet la classificació de variables dels 
quaranta espais públics analitzats en el tercer capítol.  

D’aquesta podem extreure que no existeixen projectes que segueixen de forma fidedigna un 
model extrapolable fix, ja que aquest es va generar a través d’una abstracció del comportament 
general de les ciutats. Les fitxes desenvolupades d’espais públics contemporanis permeten 
l’anàlisi particular de cada espai, en el seu context físic i social, evitant la comparació de forma 
absoluta respecte d’un model preestablert. 

  

 
 

  
 

 
 

Classificació dels espais públics dins del model corresponent en el cas de més de 5 eines coincidents  
 
Si considerem que els espais públics analitzats compleixen com a mínim cinc de les eines 
d’anàlisi corresponents a un dels models podem considerar que aquests es decanten respecte 
al model assignat. Dels quaranta exemples analitzats, catorze casos corresponen al model de 
ciutat nord Europea; tretze s’aproximent a les ciutats nord Mediterrànies i sis exemples es 
poden considerar del model sud Mediterrani. Dins d’aquesta classificació tenim set projectes 
que de les deu eines d’anàlisi no assoleixen mai més de cinc eines referides a un sol model, 
per tant, tenen característiques extrapolades d’altres models que no són els propis per la seva 
posició geogràfica. 



CONCLUSIONS_ 103 

Aquests set espais públics corresponen als projectes de Casetes de pescadors a Cangas, la 
Theaterplein a Anvers, la Torre de l’Homenatge a Huéscar, Microcoast a Vinarós, el projecte 
Side Efect a Bat-yam, el Parc Nacional de Beit She-an i el projecte realitzat al Màster del 
tramvia per a Beirut.  

 

 
Diagrama de vinculació de projectes d’espai públic referides al nombre d’eines comunes a cada model de ciutat. 

3 models de ciutat (5 eines o més) i models híbrids (6-7 eines o menys) 
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Classificació segons espais públics híbrids 

La consideració de complir com a mínim la meitat de les eines corresponents a un model ens 
confirma l’existència dels models com a tals i ens permet extrapolar uns paràmetres d’actuació 
en l’espai públic segons el model assignat i les eines vinculades d’anàlisi passen a esser de 
projecte. 

Tot i això, si considerem que per esser considerats espais públics corresponents a un model 
han de complir com a mínim tres quartes parts de les eines assignades ens trobem en que 
només hi ha nou projectes vinculats estretament al model nord Europeu, deu projectes d’un 
caràcter purament Mediterrani i només tres actuacions de tipus sud Mediterrani. La resta dels 
divuit espais públics esdevenen projectes híbrids, on la combinació de factors contribueixen a 
una complexitat que es contraposa respecte la ciutat convencional. 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

Classificació dels espais públics dins del model corresponent en el cas de més de 7 eines coincidents 

De tot el conjunt de projectes híbrids trobem que set corresponen geogràficament al model 
nord Europeu, cinc al model nord Mediterrani i sis al model sud Mediterrani, essent aquest últim 
el més nombrós respecte la selecció inicial. La presència de projectes genèrics en les ciutats 
islàmiques és una dinàmica actual molt present en les ciutats del sud del Mediterrani, tot i això, 
degut als criteris de selecció dels espais públics en la tesina, cap d’aquests projectes es pot 
considerar genèric, sinó híbrid en tal que segueix tendències de ciutats Europees.  
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Si analitzem aquests processos d’hibridació ens trobem en que més de la meitat (10 espais 
públics) tendeixen a models híbrids entre les ciutats nord Europees i les ciutats nord 
Mediterrànies. En canvi, només apareix un exemple d’hibridació entre les ciutats nord i sud 
Mediterrànies corresponent al treball realitzat en el Màster de la línea de tramvia a Beirut. 
Finalment, existeixen set projectes que reben influències dels tres models en el mateix projecte. 

 
Tendències entre projectes híbrids entre models nord Europeus i nord Mediterranis 

 
Tendències entre projectes híbrids entre models nord Mediterranis i sud Mediterranis 

 
Tendències d’hibridació entre projectes amb tres models de ciutat  
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També he pogut observar, que si ordenem els projectes híbrids en una línea de temps 
observem que aquests suposen un clar creixement logarítmic en els últims anys de la última 
dècada. Es a dir, podem anunciar que des de 2006 fins a l’actualitat la hibridació entre models 
pren un gran protagonisme a través de la incorporació en el projecte de noves lògiques 
operatives i programàtiques. 

  
 

Línea de temps ordenant la totalitat dels projectes i ordenant els projectes híbrids 
 

En la totalitat dels casos estudiats podem anunciar que els projectes, tot i en molts casos esser 
híbrids entre models, mantenen el model de ciutat del qual provenen geogràficament. Es a dir, 
no existeix cap model, que mantingui característiques d’altres models, però no del propi 
geogràfic. D’aquesta conclusió podem extreure que existeix una vinculació física, relacionada a 
la ciutat, al paisatge, al clima i una correspondència intrínseca amb la societat, la vida pública i 
la història, que cal tenir en compte alhora de plantejar el projecte d’espai públic. 

 

Consolidació d’un model comú a través de les eines  

A través d’anàlisi d’espais públics podem discernir quina és l’eina, que de tots ells és més comú 
i per tant, mostra la tendència d’actuació en els espais públics contemporanis estudiats. Veiem 
que els projectes utilitzen les eines de topografia, buit, infraestructura i història del model de 
ciutat nord Europea, a les eines de límit, tipologia edificatòria, societat, economia i activitat del 
model de les ciutats nord Mediterrànies i al model de medi ambient de les ciutats sud 
Mediterrànies, gairebé empatat amb el model nord Mediterrani. 



CONCLUSIONS_ 107 

 
 

Matriu d’encreuament entre projectes, eines on sorgeixen les característiques comunes i on s’exemplifica en un 
projecte “tipus” per a cada eina 

 

Així doncs, el model d’espai públic contemporani tendeix a la construcció artificial de plans 
topogràfics vinculats al tractament des de l’espai públic de la pròpia topografia generant-ne una 
de nova adaptada a cada projecte, a la definició dels propis límits o de límits reconeguts en 
l’àmbit del projecte o de la ciutat, treballant i solucionant els vincles i les tensions en els límits, 
generant una ciutat més rica a través de la barreja tipològica per tal d’aconseguir 
homogeneïtzar-la i barrejant-la per tal d’actuar en contra de la segregació social i funcional dels 
barris i de les diferents zones de la ciutat. Cal projectar l’espai públic com un buit urbà on la 
idea de paisatge no només està present en el territori sinó també a l’interior de la ciutat a través 
del vincle i el reconeixement dels buits urbans, incorporant la infraestructura al conjunt, fent-la 
més híbrida respecte el territori, la ciutat i l’espai públic. 

Per el que fa als factors socials, es tendeix a pensar que la societat aposta per una lectura 
contemporània i abstracta dels models o fets històrics, els quals no han d’interferir en la ciutat 
per tal de congelar-la en un temps històric, sinó que cal recuperar-la a favor de la ciutadania, 
essent aparador de la vida pública on la consciència del comunitari en la ciutat esdevingui una 
clau per el benestar de les relacions socials. També ha quedat demostrat que cal millorar i 
treballar de forma més eficaç la generació d’espais públics de forma oberta a través de la 
participació ciutadana i la promoció pública, essent més estratègics gràcies a les voluntats, els 
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processos de reunió i assemblea dels primers i l’actuació de forma transparent, estratègica i 
austera dels segons. D’aquesta manera aconseguirem un espai multi funcional, obert a la 
societat i variable en el temps per aconseguir donar-hi cabuda noves activitats. Finalment, el 
canvi de mentalitat respecte la necessitat de preservar i actuar a favor de l’ecosistema ha 
aconseguit plantejar una forma d’adaptació climàtica vinculada a la correcta articulació 
d’elements en l’espai públic i en l’arquitectura, treballant en corregir elements malmesos per les 
societats anteriors, com també en la cerca d’un equilibri entre l’activitat actual i l’ecosistema, a 
través del treball territorial amb el confinament de corredors verds, com l’esforç per implantar 
una mobilitat més sostenible a través de la incorporació d’energies renovables i accessible per 
tota la societat, fent-la més justa i homogènia.   

Si realitzem el mateix estudi, a través de les eines en els projectes d’espai públic híbrids, ens 
trobem en que existeix una certa variació en les eines d’adaptació topogràfica, concepte de 
límit i adaptació medi ambiental, proposant una relació topogràfica més adaptativa respecte al 
context, una definició de límits més difosos i vinculants i la incorporació de forma decidida no 
només de mesures d’adaptació climàtica, sinó en processos de reciclatge de tipologies 
arquitectòniques i en la implantació de l’ecosistema en la ciutat per tal de millorar les condicions 
de vida saludable i no només en el seu confinament en el territori. 

 
 

Matriu d’encreuament entre projectes híbrids i eines, on sorgeixen les característiques comunes i on s’exemplifica en 
un projecte “tipus” per a cada eina 
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Classificació sobre models econòmics – quatre casuístiques 

Cal també fer una reflexió sobre si existeixen diferències entre els models econòmics dels 
espais públics, ja no només en qui esdevé el promotor i per tant l’agent que controla la ciutat, 
sinó també amb el cost real i si aquest és abordable i esdevé un gran actiu per tal de recuperar 
parts de ciutats amb una certa intensitat. 

 

 

 
 

Taula de comparació de projectes per superfície d’actuació, cost i ràtio entre cost i superfície 
 

Analitzant la taula de comparació podem extreure que existeixen quatre casuístiques de 
projectes, representats per la superfície d’actuació, els primers representen projectes d’àmbit 
territorial, on es tracten elements estructurals del territori, com ara recuperacions 
paisatgístiques, grans infraestructures o recuperacions d’àmbits urbans de gran escala. 
Aquests tenen la característica, que en un gran nombre de casos degut al seu caràcter 
estratègic, les actuacions físiques són molt locals respecte l’àmbit del projecte, esdevenint 
projectes econòmics, però de gran valor medi ambiental i territorial. El segon grup són projectes 
vinculats a grans espais públics, moltes vegades relacionats a un eix infraestructural important 
com ara un riu, una autopista, la línea de costa,... Els quals es resolen de forma unitària i amb 
una voluntat integradora, aquest fet provoca un augment en el cost del conjunt degut al gran 
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nombre de superfície a tractar i la homogeneïtat resultant final no sempre acaba esdevenint un 
gran actiu urbà. El tercer grup apareixen espais públics recollits amb un gran caràcter multi 
funcional o altres amb un programa i una activitat molt específica, en els dos casos esdevenen 
grans actius urbans degut a la flexibilitat dels primers i a l’especificitat dels segons en una 
superfície adaptada a l’escala urbana. El quart grup apareixen projectes puntuals estratègics, 
on la presència de l’element soluciona un problema local de forma individual, encara que 
estigui obert a gran part de la societat. Aquests representen un cost alt respecte al servei que 
donen a la societat i a l’àmbit d’actuació.     

Per tant, podem dir que a nivell de costs econòmics és millor plantejar projectes d’escala 
territorial que tendeixin a solucionar problemes urbans de forma puntual dins d’una lògica 
general, treballant amb espais acotats, estratègics i tractats de forma austera, per un bon 
manteniment i adaptabilitat en un futur.  

 

Projectes realitzats durant el Màster – dos tendències; model nord Mediterrani i híbrids 

Dels quatre espais públics projectats durant el Màster de Teoria i Pràctica del Projecte 
d’Arquitectura en l’àmbit de la intensificació de la societat de masses i analitzats en aquesta 
tesina podem extreure dos grups d’actuació, els quals tenen certs punts d’unió. 

En un primer grup sorgeixen els projectes de la recuperació del Canal d’Urgell a Mollerussa i la 
reurbanització de Plaça Catalunya a Barcelona, els quals tendeixen al model Nord Mediterrani i 
esdevenen projectes pensats des de una lògica multi escalar, vinculant la idea de territori, ciutat 
i espai públic en el procés de projecte. En el cas de Mollerussa es treballa de forma unitària al 
llarg de l’eix verd del Canal d’Urgell proposant diversos usos i zones d’activitat al llarg del 
recorregut vinculat amb la utilització de l’aigua com a fil conductor unitari. El projecte segueix la 
lògica d’alineació territorial dels camps de cultius de forma perpendicular al traç del canal, 
essent una representació del territori en la ciutat. En el cas de la Plaça Catalunya, el projecte 
sorgeix també d’una concepció territorial, la qual estructura un parc lineal al llarg de Gran Via 
de les Corts Catalanes, desembocant no en una rotonda rodada, que és l’actual Plaça 
Catalunya, sinó en una illa pública que permet múltiples activitats doblant la superfície actual de 
la plaça. Aquesta penja d’un nou conjunt multi funcional d’activitat, que ordena l’activitat de la 
capa superior de la plaça i industrialitza i optimitza el intercanviador que és el subsòl de plaça 
Catalunya. 

El segon grup el conformen els projectes d’ordenació del port de Barcelona realitzat en el 
workshop de Mediterranean Cities Program i la reordenació de la green line de Beirut a través 
de la incorporació de la línea de tramvia. El cas de Beirut suposa un projecte híbrid entre 
tendències nord Mediterrànies i sud Mediterrànies, a través de l’adaptació a una ciutat 
complexa degut a la convivència de catorze religions i la voluntat de Beirut de convertir-se en 
una ciutat occidental o fins a certs punts genèrica. El projecte treballa de forma global en el 
conjunt de la ciutat, garantint drets bàsics com els de la mobilitat a través de l’estructuració dels 
transports públics i units a la concepció d’espais públics de forma sincopada, que suposen les 
estacions de tramvia. 

El cas més sorprenent, és el de la reordenació del port de Barcelona, que una vegada analitzat 
veiem que té tendències híbrides entre el caràcter públic del nord Mediterrani i les 
característiques de les ciutats nord Europees i on el resultat final respon estretament a la lògica 
despresa de la matriu d’encreuament de projectes estudiats en la tesina.  
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El projecte engloba també les lògiques del que suposa l’ordenació dels límits territorials, la 
recuperació a favor de la ciutat de teixits industrials marítims, la nova condició urbana que 
suposaria Montjuic, la nova connexió urbana a través de transport públic, la incorporació de 
nou teixit urbà mixt d’alta densitat i la generació d’un espai públic ric i dinàmic. 

 

 
 
Quadre comparatiu entre eines predominants en el conjunt d’espais públics analitzats respecte les eines dels projectes 

realitzats en el Màster. 
Tendències dels projectes d’espai públic als models estudiats 
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Reflexió final 

Els nous paradigmes que sorgeixen en el canvi de mentalitat iniciat en l’última dècada del s.XX 
suposen la voluntat de generar ciutats més igualitàries on la barreja social, cultural, política i 
religiosa pugui esser possible a través del respecte mutu de la societat. Aquest fet suposa 
revisar el model de ciutat actual, on la individualitat s’ha vist agreujada a través del consum i de 
les xarxes socials i on el model arquitectònic usual d’objectes d’arquitectura icònica sobre el 
paisatge inert de la ciutat no aporta unitat a aquesta. 

Cal seguir amb ímpetu la regressió a favor de l’espai públic que han promogut les ciutats 
Europees i entendre que actuar a través de la recuperació d’espais degradats suposa un guany 
doble per la ciutat, per l’eliminació de focus malmesos en el seu corpus i pel que poden cedir 
en el procés sinèrgic a la resta de parts de la ciutat. 

La inclusió de les xarxes socials en el tarannà de les ciutats actuals ha d’esser un element clau 
per dinamitzar els processos participatius en l’elaboració de projectes i en processos de 
consulta ciutadana i no per recloure ,davant d’una pantalla per on veiem el món, als ciutadans. 
L’espai públic ha de recuperar la seva condició primera, la que anunciava Ortega i Gasset, la 
d’espai de trobada d’essers que conformen la ciutat i surten voluntàriament de casa seva per 
poder viure en comunitat. 

La ciudad clásica nace de un instinto opuesto al doméstico. Se edifica la casa para 
estar en ella; se funda la ciudad para salir de la casa y reunirse con otros que también 
han salido de sus casas.” 

José Ortega y Gasset 

Aquesta vida en comunitat també s’ha de traspassar en la relació amb el medi, molt malmès 
durant anys per les activitats que la nostra espècie ha generat en el planeta. Cal buscar 
solucions ambientals per aconseguir una mobilitat sostenible, un model energètic que no suposi 
una massificació de residus i una correcta consciència comuna de com cal gestionar-los. 

 

L’anàlisi d’espais públics contemporanis pot servir per observar tendències, rectificar i criticar 
projectes d’espai públic, tot i això, dependrà en gran part de la nostra responsabilitat respecte 
de la societat en com cal articular i disposar els nous espais públics en les ciutats. 
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Eixos de relació  de Plaça Catalunya territorials

MTPPA_Q1_ re_URBANIZING PLAÇA CATALUNYA_coordinador: Eduard Bru i Bistuer ANNEX_116

Esquema de relació d’espais públics amb el paisatge o grans elements verds
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Fotomuntatges parcs urbans a Barcelona (Cerdà, Ciutadella militar, multiplicació de la ciutadella actual i Central Park a Barcelona)
Proposta parc lineal
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Circulació rodada en el sentit mar muntanya cosint l’eix de Gran Via ja soterrat
Afectacions a la trama de l’Eixample per formar el nou parc lineal



MTPPA_Q1_ re_URBANIZING PLAÇA CATALUNYA_coordinador: Eduard Bru i Bistuer ANNEX_119

Centre multi funcional d’activitat a l’illa Catalunya
Ideogrames del projecte



MTPPA_Q1_ re_URBANIZING PLAÇA CATALUNYA_coordinador: Eduard Bru i Bistuer ANNEX_120

Planta i seccions de l’illa Catalunya



RECUPERACIÓ DEL CANAL D’URGELL A MOLLERUSSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIÓ DEL CANAL D’URGELL A MOLLERUSSA  

 

 



Esquema d’eixos i creixement urbà de Mollerussa
Esquema de parcel·lació dels camps referits al canal d’Urgell

MTPPA_Q2_ RECUPERACIÓ DEL CANAL D’URGELL A MOLLERUSSA _coordinador: Xavier Llober Riveiro ANNEX_121



Àmbit d’actuació i alineacions de parcel·lari al Canal d’Urgell

MTPPA_Q2_ RECUPERACIÓ DEL CANAL D’URGELL A MOLLERUSSA _coordinador: Xavier Llober Riveiro ANNEX_122



Ideograma d’actuació, planta de l’eix del Canal d’Urgell i vista parcial del projecte

MTPPA_Q2_ RECUPERACIÓ DEL CANAL D’URGELL A MOLLERUSSA _coordinador: Xavier Llober Riveiro ANNEX_123



MTPPA_Q2_ RECUPERACIÓ DEL CANAL D’URGELL A MOLLERUSSA _coordinador: Xavier Llober Riveiro ANNEX_124

Detall d’un àmbit de projecte, vista corresponent i seccions tipus del conjunt



BEIRUT ROAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEIRUT ROAD TRAM 

 



Estudi topogràfic i de creixement urbà de Beirut
Anàlisi de transport públic i d’edificis rellevants a nivell d’ús en la “green line”

MTPPA_Q2_BEIRUT ROAD TRAM_coordinador: Eduard Bru i Bistuer ANNEX_125



MTPPA_Q2_BEIRUT ROAD TRAM_coordinador: Eduard Bru i Bistuer ANNEX_126

Situació de les diferents parades de tramvia vinculades a altres transports públics i privats, 
com també les activitats públiques vinculades a l’edificació de l’entorn

”



Taula d’actuació general, tipologies d’estacions de tramvia i 
proposta de secció variable en el temps, 2010, 2015 i 2020

”

MTPPA_Q2_BEIRUT ROAD TRAM_coordinador: Eduard Bru i Bistuer ANNEX_127

”



MTPPA_Q2_BEIRUT ROAD TRAM_coordinador: Eduard Bru i Bistuer ANNEX_128

Vista general de la zona de l’estació de busos de Charles Helou, la plaça Martyr’s square i al fons la green line.
Capa aèria de les estacions com a element  reconeixible en la ciutat, amb  influència climàtica i d’energia solar

Secció explicativa de l’adaptació climàtica de l’espai públic vinculat a les estacions de tramvia.

”



Vista general de nit la zona de l’estació de busos de Charles Helou, la plaça Martyr’s square i al fons la green line.

MTPPA_Q2_BEIRUT ROAD TRAM_coordinador: Eduard Bru i Bistuer ANNEX_129

Vista general de nit la zona de l’estació de busos de Charles Helou, la plaça Martyr’s square i al fons la green line.
Generació d’edificis d’aparcament en punts clau de la ciutat vinculats al pas del tramvia.

”



MTPPA_Q2_BEIRUT ROAD TRAM_coordinador: Eduard Bru i Bistuer ANNEX_130

Projecte general d’ordenació i detall



WORKSHOP MEDITERRANEAN CITIES_BARCELONA WATERFRONTWORKSHOP MEDITERRANEAN CITIES_BARCELONA WATERFRONT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP MEDITERRANEAN CITIES_BARCELONA WATERFRONT  

 



Esquema d’activitats vinculats a la línea de costa

MTPPA_Workshop Mediterranean Cities_Barcelona waterfront_coordinador: Eduard Bru i Bistuer_ tutor: Emre Alturk ANNEX_131

Proposta de nova vinculació entre la ciutat i el port

Esquema d’edificació relativa a la distància amb la línea de costa



Estat actual de la línea de costa de Barcelona

MTPPA_Workshop Mediterranean Cities_Barcelona waterfront_coordinador: Eduard Bru i Bistuer_ tutor: Emre Alturk ANNEX_132

Nou projecte de reforma i ordenació del waterfront de Barcelona



Esquema de desmantellament del port i ampliació respecte l’estat actual

MTPPA_Workshop Mediterranean Cities_Barcelona waterfront_coordinador: Eduard Bru i Bistuer_ tutor: Emre Alturk ANNEX_133

Proposta d’ordenació del programa disgregat de l’actual port en el nou projecte
Estudi de diversos ports industrials Europeus, comparats amb el nou port projectat 



MTPPA_Workshop Mediterranean Cities_Barcelona waterfront_coordinador: Eduard Bru i Bistuer_ tutor: Emre Alturk ANNEX_134

Esquemes d’ordenació de trama urbana referida a la trama de la zona Franca superposada amb la de l’Eixample
Esquema de eixos verds que permeten una nova continuïtat



MTPPA_Workshop Mediterranean Cities_Barcelona waterfront_coordinador: Eduard Bru i Bistuer_ tutor: Emre Alturk ANNEX_135

Procés formulatiu de generació del nou barri mixt del Port



Jerarquització de vies i connexions amb el transport públic
Imatge de l’espai públic  vinculat a Montjuïc

MTPPA_Workshop Mediterranean Cities_Barcelona waterfront_coordinador: Eduard Bru i Bistuer_ tutor: Emre Alturk ANNEX_136
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