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VENTURI
m. Dispositiu que, basat en l’efecte Ven-
turi, provoca una caiguda de pressió en 
un fluid que el travessa i serveix per a 
mesurar-ne el cabal. 

EFECTE VENTURI
Fet que es produeix quan un fluid en 
moviment dins d’un conducte tancat dis-
minueix la seva pressió en augmentar 
la velocitat després de passar per una 
zona de secció menor. Si en aquest punt 
del conducte s’introdueix l’extrem d’un 
altre conducte, es produeix una aspira-
ció del fluid contingut en aquest segon 
conducte. Aquest efecte, demostrat el 
1797, rep el seu nom del físic italià Gio-
vanni Battista Venturi.

Acadèmic, Etsav 2017
Sabadell 
Amb FRANCESC PLA, XAVIER VAN-
CELLS i MIGUEL USANDIZAGA

MARINA PINA i MIQUEL FIGUERAS

Quants anys viu un edifici? Quantes vi-
des tè un gat? Preguntes molt simples, 
que tothom sap que tenen més d’una 
resposta. Que hem de fer amb les restes 
d’un passat present? Com tractar les pe-
rifèries; els nous centres de les ciutats, la 
seva gent i el seu patrimoni. 
El mercat de Campoamor no funciona, la 
frase és va repetir tant durant el taller que 
va canviar de sentit. Un espai bonic però 
fosc, conegut però ignorat, bàsic però in-
frautilitzat. 
Entre l’Etsav i l’Ajuntament de Sabadell 
es va intentar donar respostes a aques-
tes preguntes, proposant una segona 
vida al edifici, una nova tasca a complir, 
un nou servei als veïns 
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Miquel Figueras Segalà
Nascut el 12 de maig de 1992 
mqlfigueras@gmail.com 
Barcelona

FORMACIÓ
Màster en Arquitectura  UPC-ETSAV  2017 - Actualitat
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès 

Grau en Arquitectura  UPC-ETSAV  2010 - 2016
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès

Intercanvi Erasmus a la IUAV 2014 - 2015
Istituto Universitario di Architettura di Venezia

HABILITATS
  Domini de programes 2d i 3d (AutoCAD, Microstation, SketchUp)
  Hàbil en diferents programes d’edició d’imatge (Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Pro)
  Realització de maquetes, he treballat materials com la fusta, diversos tipus de cartrons, policarbonat i guix.
  Codi HTML i CSS

LLENGÜES
  Anglès    First (FCE) en procés
  Italià    Programa d’immersió lingüística

CURSOS I EXPERIENCIES LABORALS
Estudi d’arquitectura Toni Gironès, Arquitecte junior
  Diferents projectes d’arquitectura, disseny i construcció
  Biennal de Venezia 2016 // Teatre Romà a Tarragona // Casa al cap de Creus  
  Febrer - Juliol  2016
 
Arquitectes de Capçalera amb l’ETSAB i el CCCB
  Habitatge i ciutat
  Juny - Juliol  2015

Atelier HERITAGE amb la IUAV 
  Gener - Febrer 2015

Voluntari al 48h OHB Open House Barcelona
  2014,2015 i 2016 
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PLANTA CLIMAITZACIÓ_Les parades exteriors i els espais habilitats per a la venta ocasional estan calefectats mitjançant terra radiant. Els 
panells solars de la coberta aporten l’energia necesaria a l’hivern, alhora que ajuden a crear ombra al estiu. Els mòduls es climatitzen mit-
jançant la captació directe del sol controlant en tot moment la temperatura de l’aire interior.

PLANTA BAIXA_Els quatre nuclis de parades, amb l’espai de serveis formen un seguit d’espais entremitjos que no formen part ni del mercat, 
ni de la ciutat. Places cobertes, climatitzades utilitzant els recursos del lloc que ofereixen al veí un nou escenari urbà.  L’edifici ofereix tres 
graus de privacitat. facilitant la lògistica de l’activitat, separant magatzem, venta i degustació

PLANTA ESTRUCTURA_La modulació de la coberta organitza l’edifici; els quatre mòduls, pilars del projecte, estan formats per una estructura 
porticada de fusta. Per salvar els diferents desnivells amb l’exterior es fa un rebaix del paviment existent, aconseguint així una alçada lliure 
de 5.00 m. 

PLANTA PRIMERA_Diversificar el programa facilita el funcionament del edifici, comprar, tastar i menjar a la planta plaça  i cuinar els aliments 
a la planta superior. Dos nivells relacionats per patis i passeres que cerquen un fí comú.
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PASSEIG DE LA PAU
Construcció d’una pérgola que con-
vidi al passeig i que dóni un nou ca-
rácter natural.

La carretera Nacional 340 ha estat configurada com un 
espai a partir del vehicle. Amb aquest projecte es proposa 
destinar un dels carrils d’estacionament a una ampliació de 
la vorera. 

Aquest espai el destinem als ciutadants a peu per fomentar 
la ruta i per tant el comerç existent i de forma que els vehi-
cles poden continuar aparcant a un espai molt pròxim com 
és el carrer paral·lel a la N340 i al ferrocarril.



RONDA 
VERDA
RONDA
1. 1 f. Acció de rondar. El vigilant feia la seva ronda. 
1. 2 f. Patrulla nocturna de vigilància que recorre els 
punts de guàrdia. 
1. 3 f. Camí que recorre interiorment la muralla 
d’una plaça forta d’una ciutat.
1. 4 f. Via de circulació que volta totalment o par-
cialment una població tot enllaçant les carreteres 
que hi aflueixen. 

Acadèmic, Etsav 2016 
Molins de Rei 
Amb CARLES LLOP i CATALINA SALVÀ

DANEL BERGANZA, DESIRÉE 
GONZÁLEZ i MIQUEL FIGUERAS  
http://www.ciutatmosaicterritorial.com

Treballar la relació del ecosistema amb la 
històtia del lloc, com les diferents genera-
cions han actuat sobre un mateix entorn i 
com la nostre ha de millorar i apendre a 
dels encerts i errors del passat. 
Es proposa recuperar l’activitat agraria al 
voltant del llobregat, millorar l’espai fluvial 
i consolidar antics camins treballant els lí-
mits, parlant d’ecotons. 



DEBILITATS                                                                                                                
                       
ESPAI FÍSIC I BIÒTIC_Un gran salt topogràfic divideix el poble per la meitat, la presència de 
grans infraestructures com l’A-2, l’AP-2, la Nacional 340 i el sistema ferroviari fraccionen el 
territori. El laminat transversal va a morir als límits de les dues grans zones industrials que 
limiten el municipi. 
Limitat longitudinalment i fraccionat transversalment, el municipi està aïllat del seu medi natural 
més proper, la serra de Collserola i el riu Llobregat. 

ESPAI HIDROGRÀFIC_El mal estat dels cursos d’aigua que creuen el poble, la riera de Vallvi-
drera, la riera de Sant Bartomeu i el torrent d’en Benet, fan d’aquests uns espais residuals, mal 
tractats i amb greus problemes de contaminació. La impossibilitat de creuar el riu Llobregat a 
peu amb la seguretat i qualitat requerida fa que tres termes municipals tant pròxims com Molins 
de Rei, Sant Vicenç dels Horts i Pallejà estiguin desconnectats entre ells, forçant als veïns a 
circular per la N-340, tant a peu com amb cotxe. 

ESPAI AGROFORESTAL_El terme municipal és una zona de risc elevat d’incendis forestals 
degut a l’abandonament dels camps de conreu i l’aïllament dels espais boscossos. La presèn-
cia de nombrosos abocadors il·legals a les perifèries de les urbanitzacions, l’abandonament 
dels camins històrics i la falta d’activitat al camp redueixen la salut del bosc, alterant el mosaic 
agroforestal habitual de la zona. Manca el tracte dels espais intermitjos. 

ESPAI CULTURAL, NATURAL I PAISATGÍSTIC_La falta d’ús i conseqüent pèrdua de deter-
minats elements patrimonials de la zona com el canal de la Infanta, les fonts de Collserola, 
els camins rals, les barraques de pastor i els diferents elements relacionats amb una activitat 
agrària industrial fan perillar la memòria del territori i el seu caràcter natural. 

AMENACES                                                                                                                 
                                                               
La degradació de les rieres i els seus espais de pas dins la població i dels passos annexos a 
elles fa que aquestes es converteixin en abocadors de residus. La pèrdua de part de l’activitat 
agrícola tradicional provoca l’abandonament dels camps, la manca d’activitat ramadera degra-
da l’espai forestal. 
La falta de control i la ruptura de la cadena biològica fomenta la proliferació d’algunes especies 
tant animals com vegetals, que esdevenen en plagues com la del por senglar o el pi blanc. 

FORTALESES                                                                                                                                                                           

La gran riquesa mediambiental de la zona, punt clau on es troba la serra de Collserola amb 
la llera del Llobregat, territori regat pel pas de quatre rieres, un sòl ric i amb una topografia 
amable fan del terme municipal de Molins de Rei un espai ple d’oportunitats ja explotades en 
el passat i amb l’opció de recuperar-les en el present. 



PARC DE COLLSEROLA
Quan les rieres s’endinsen cap a la falda de Collserola augmenta 
l’activitat a l’aire lliure i són molts els que gaudeixen d’aquests 
espais sobretot els dies festius. 
Es pot veure sempre gent practicant esport o passejant amb les 
seves famílies i mascotes

PLANTA DE RECICLATGE I COMPOSTATGE
Genera un vincle entre la zona industrial i l’àrea natural 
que formen els horts, potenciant el reciclatge entre amb-
dues.

ZONA D’HORTS URBANS I CULTIUS 

POTENCIAR BESTIAR OVÍ
S’aconsegueix una millora del manteniment i sa-
nejament de la llera de les rieres i per tant una 
millora de l’estat de les aigües.
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La proximitat i bona connexió amb Barcelona i l’enllaç amb les dues autopistes més importants 
del país enllacen el poble tant amb l’Àrea Metropolitana com amb la resta del territori.
La presència d’una forta tradició agrícola de la zona i una recent conversió de l’activitat indus-
trial fa de Molins de Rei un nucli productiu, l’activitat del qual atreu gent de diversos municipis 
del voltant. Les diverses urbanitzacions a la Serra de Collserola articulen el territori i poden 
actuar favorablement en el control i la gestió del bosc. 

La millora de les aigües del Llobregat i el projecte de via verda donen vida a la llera i fomenten 
les activitats al lloc. La massa agrícola existent és clau per a la reanimació de l’activitat pro-
ductiva. L’existència d’aquestes introdueixen discontinuïtats en la matriu forestal, de manera 
que s’origina un mosaic beneficiós per les dues parts. El municipi és un punt base per a l’accés 
d’aquests ecosistemes. Fet que s’ha d’aprofitar per fomentar i gestionar millor aquests espais.

 

OPORTUNITATS                                                                                                                                                                           

Potenciar les connexions infra i interurbanes amb els diversos corredors naturals que recorren 
el territori. Gestionar els límits del municipi amb l’entorn natural o rural per fer d’aquests espais 
uns focus d’oportunitats, intercanvi i activitats beneficioses per ambdues parts. 

Connectar la xarxa urbana amb les rutes de lleure i amb la via verda del Llobregat per tal de 
fomentar l’activitat agrícola, el consum de proximitat i l’intercanvi de serveis. 
Potenciar l’activitat agrícola del territori fent-la compatible i col·laborant amb l’activitat industrial 
lleugera. Millorar l’estat de les rieres fent del seu entorn un espai agradable pel lleure i respec-
tuós amb em medi. Recuperar l’activitat ramadera de la zona, cuidant així els camins i la serra 
de Collserola.

CONECTAR LA SERRA DE COLLSEROLA AMB LA LLERA DEL LLOBREGAT SEGUINT ELS CAMINS CREATS PER LES RIERES

                                                   LA SIMBIOSI ENTRE ELS EQUIPAMENTS I LA RONDA VERDA FOMENTA LA DINAMITZACIÓ DE LES ZONES TRACTADES
                                                                                                                                                 LA DESCENTRELITZACIÓ DEL NUCLI I LA COHESIÓ LES PARTS

UNIR LES DUES VESSANTS, POTENCIAR LES RIERES I ELS SEUS CAMINS ENLLAÇANT-LOS AMB LA LLERA DEL RIU I EL POBLE   
                          (COLLSEROLA + ORDAL) (VALLVIDRERA, SANT BARTOMEU I TORRENT D’EN BENET)                                          (LLOBREGAT) (MOLINS DE REI)  

DISOLDRE ELS LÍMITS, CREUANT LES RIERES I ELS NOUS PASSATGES AMB UNA RONDA VERDA QUE ENVOLTA I LLIGA ELS PRINCIPALS 
EQUIPAMENTS DEL POBLE

FER CIUTAT, OBRINT PASSATGES, ESTIRANT ELS LÍMITS
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ARXIU INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA



PROJECTE EL PARC

PROJECTE EL CARRER I LA PLAÇA

PROJECTE LA RAMBLA

ANÀLISI EIX LLOBREGAT

CIMENTERA 

LLOBREGAT 

NUCLI VILA 

POLÍGON INDUSTRIAL 
EL PLA

RIERA DE 
SANT BARTOMEU  

TORRENT D’EN 
BENET

CANAL DE LA INFANTA

POLÍGON INDUSTRIAL 
RIERA DE MOLINS 

N 340

VIVENDA SOCIAL

ESGLÉSIA 

ESTACIÓ DE TREN 

PAS FERROCARRIL

RIERA DE VALLVIDRERA 

RE-VISIONS
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TÚNELS I CAMINS
Els diferents túnels per salvar les diverses ba-
rreres, fan que l’espai que sorgeix com a camí 
tingui una certa personalitat. 

Encara que sigui un passeig entre infraestruc-
tures no fan que aquest sigui menys transitat, al 
contrari, ja que la seva continuïtat permet el pas 
peatonal i natural fins al final. 

PARC URBÀ AMB IDENTITAT HISTÒRICA
El fet que el final de la riera de Vallvidrera es consideri com un gran 
parc fa que la pròpia vegetació que sorgirà s’apropïi de les infraes-
tructures industrials i que per tant l’espai tingui un caràcter concret i 
identificatiu.

BASSES DE DECANTACIÓ I FILTRATGE
Ajuden a filtrar l’aigua perquè arribi en les mi-
llors condicions fins al Llobregat.
Creen paisatge, defineixen punts de lleure i  refe-
rencies en l’itinerari.
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GAUSACS
CASTELLER
1 adj. Relatiu o pertanyent als castells 
humans. La darrera festa castellera va 
ser molt lluïda. 
2 m. i f. Persona que participa en la 
construcció de castells humans. Els 
Xiquets de Valls és la colla de caste-
llers més antiga. 

Acadèmic, Etsav 2016 
Sant Cugat del Vallès
Amb DANI CALATAYUD i COQUE 
CLARET 
PUD 2015/16
http://pudcastellerinfo.wixsite.com/
gausarq

Construir allò projectat, això és el que 
es va proposar des de l’ETSAV amb 
la colla castellera de Sant Cugat, els 
GAUSACS. 
La recerca conjunta d’un nou local 
d’assaig per a la colla castellera, 
l’obertura d’un procés de participació 
actiu amb tots els Gausacs, i la poste-
rior proposta arquitectònica van ser el 
resultat d’un taller de projectes. 
És van realitzar tres propostes reals i 
executables a partir dels debats entre 
els alumnes i l’ens casteller.
-Ajustar el local actual a les noves ne-
cessitats de la colla
-Recuperar l’edifici de l’antiga bibliote-
ca municipal 
-Construir un nou local d’assaig



ESPAI D’ASSAIG

La col·laboració amb els Gausacs, la colla castellera de Sant Cugat, va desembocar en un pro-
jecte per a la construcció d’una sala d’assaig, un espai acompanyat de la constant reflexió al 
voltant del simbolisme d’una construcció d’aquest  caràcter. Un nou element purament urbà, amb 
una tipologia poc experimentada que evoca la vocació social i oberta de l’agrupació castellera. 

Reflexió urbana: L’estudi en profunditat dels diferents teixits de Sant Cugat, la seva història i les 
seves traces -amb la implicació directa dels propis Gausacs, l’Ajuntament, i la representació veï-
nal de Sant Cugat. Fet que va permetre identificar les ubicacions més òptimes. 
Posada en valor del lloc: Les dues vies exploren com potenciar el lloc en què es troben, possant 
atenció no només a l’objecte, sinó a la realitat que l’envolta.
Atenció a la peça construïda: Lluny de seguir el model predominant, la construcció ofereix el 
màxim de prestacions mitjançant el mínim de recursos. Construir una nova arquitectura amb aire.
Les necessitats d’assaig d’una colla castellera són molt específiques, una alçada adient, punts 
de referència al llarg del espai, una temperatura i grau d’humitat controlats i la presencia de dife-
rents espais, canalla, pilars, pinya principal... tot un món. 
Les propostes que es van treballa en conjunt al llarg del curs van buscar respondre a aquests 
factors, en va resultar un prototip escala 1:1 del volum d’aire necessari que la colla necessita per 
poder entrenar amb comoditat. 
Construir amb aire, el patronatge, la regulació de la humitat i temperatura interior, el control de la 
pressió van ser exercicis nous per nosaltres realitzats amb un resultat immillorable. 
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1_Espai d’entrada
2_Bar/Cafeteria
3_Banys
4_Centre de rehabilitació

1

5 6

7 8

2

9

11

10

13

14

12 12

11

3

4

9_Zona de màquines
10_Pati d’accès
11_Sales d’activitats
12_Patis
13_Jardí de ioga
14_Doble pell, pas d’instal·lacions

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

5_Recepció 
6_Vestuaris
7_Sauna
8_Zona d’aigües
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PALESTRA
1. 1 m. Entre els antics, lloc públic des-
tinat als exercicis gimnàstics, a lluites i 
altres exercicis corporals. 
1. 2 f. Exercici gimnàstic. 
2. 1 f. Lloc públic en què se celebren 
exercicis literaris o es discuteix sobre 
qualsevol assumpte. 
2. 2  f. Discussió, disputa.

Acadèmic, Etsav 2015 
Parets del Vallès
Amb RAIMÓN FARRÉ I ANTONI PE-
REZ MAÑOSAS

Per molts un ritual, per altres una neces-
sitat, una afició o la feina, fer esport és 
bàsic per tots nosaltres. 
Pensar un gimnàs és reconeixer les 
necessitats dels diferents usuaris que 
sense coneixers comparteixen un espai 
de forma rutinaria per fer el mateix amb 
metes i objectius molt diferents. 
Gestionar la privacitat, l’harmonia i el 
dinamisme del espai és vital per al bon 
funcionament del conjunt. Aquest és el 
repte del projecte des del punt de vista 
funcional i programàtic, però impos-
sar-se el maò com a unitat, fer que la 
peça marqui el projecte, determini la ma-
terialitat i la lògica del edifici 



PALESTRA  
A la llera del passeig fluvial, entre polígons industrials hi ha la zona esportiva de Parets del Vallès, 
just a l’entrada del poble conviu amb blocs residencials i un seguit d’horts urbans. L’emplaça-
ment, un solar pla al costat de les pistes esportives enmig de tot, el no-lloc. 
La proposta pretén enllaçar el centre urbà amb el passeig fluvial, pas de corredors, ciclistes i 
passejants, vol esser una parada per a uns i una oportunitat d’arrencar per a altres. Envoltat de 
zones d’aparcament pot  el gimnàs pot ser l’inici de circuits esportius i de rutines diàries aprofitant 
inèrcies implícites al lloc.
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GALEAZZA
Galiassa
1 f. Galera gran. que nasqué a la Repúbli-
ca de Venècia al segle XV i va durar fins al 
segle XVII, fou usada bàsicament al mar 
Mediterrani. Al llarg del segle XVI els ve-
necians n’imposaren l’ús a altres països 
mariners. 
2 m. i f. Persona molt grossa i feixuga.

Acadèmic, Iuav 2014 
Venècia
Amb ROBERTA ALBIERO, FEDERICO 
DOUGLIONI I MAURIZIO MILLAN

GUILLEM BIGAS, MARIA GRACIA i 
MIQUEL FIGUERAS

L’Arsenalle va ser el motor de Venècia, la 
porta del darrere, la locomotora que feia 
funcionar la ciutat. 
Allà és va implementar la primera cadena 
de muntatge, una fabrica naval perfecte 
que va aguantar un imperi durant més de 
cinc-cents anys. 
Ara, l’Arsenalle, apartat de la Piazza San 
Marcos, Strada Nuova i el Gran Canale es 
la seu de la Biennale d’art i arquitectura, 
es un espai de treball amb desenes de pe-
tits creatius instal·lats al llarg de diverses 
naus, és una nova oportunitat, una nova 
fàbrica de cànons. 



REHABILITACIÓ I REPROGRAMACIÓ DE LES TRES 
NAUS DE L’ARSENALLE VENECIÀ 
L’Arsenal de Venècia és una base naval situada al est de la ciutat, al barri de Castello. És una 
de les seus de la Biennal, un centre d’investigació i acull un centre de recuperació i exposició 
de naus històriques. Durant l’Edat Mitja i l’Edat Moderna va ser un gran complex de drassanes 
i armeries, propietat de la ciutat i clau en la construcció de la República de Venècia. El terme 
arsenale, utilitzat en italià modern, ve de l’àrab Daras-sina’ah, que significa casa de la indústria. 
Inicialment la drassana simplement allotjava els vaixells construïts de forma privada, però el 1320 
es va bastir l’Arsenal Nuovo, molt més gran que l’original. Això va permetre que els vaixells de 
l’Estat i els encara més grans vaixells mercants fossin construïts i reparats en un sol lloc. L’Ar-
senal també es va convertir, incidentalment, en un important centre de manufactura de cordes, 
alhora que els habitatges dels treballadors s’estenien fora dels seus murs. Venècia va desenvo-
lupar mètodes de producció en massa de vaixells de guerra a l’Arsenal. La indústria va marcar la 
ciutat i la seva història. El projecte que es proposa és reconvertir les antigues naus en un centre 
d’investigació, gimnàs i museu de les Galleazza, un esport, cultura i tradició de la ciutat.
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