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Habilitar, avui? 

A parer meu, les escoles d’arquitectura han de satisfer un doble com-
promís que es projecta simultàniament sobre el seu estudiantat: Un, 
l’adquirit envers la societat, que reclama professionals competents i 
responsables per a construir ciutats i ordenar territoris; un altre, el 
contret envers la mateixa arquitectura, que, per sobre de contingèn-
cies temporals, necessita la mediació d’individus, sovint arquitectes, 
que en preservin els valors immanents.   

Als qui es disposin a iniciar la lectura d’aquesta publicació, els he d’ad-
vertir que el més important dels continguts acadèmics d’aquest màster 
universitari en Arquitectura, altrament anomenat “habilitant”, es dirà en 
els textos successius, amb escreix i bé. Se’m demana que, com a director 
de l’Escola, escrigui al voltant del fet d’habilitar avui en dia, aspecte que 
planeja darrerament no tan sols en l’àmbit universitari. 

Malgrat que convencions de naturalesa diversa igualen els uns i els altres, 
la mateixa realitat s’encarrega diàriament de desmentir-ho. Només cal 
aixecar la vista i constatar com el nostre entorn construït és massa fre-
qüentment fruit de professionals que deixen petjada de les seves habilitats 
arquitectòniques i urbanístiques. No totes aquestes persones, malgrat 
haver passat per les nostres aules i disposar de la titulació corresponent, 
han acabat esdevenint arquitectes en el sentit més rigorós. Les escoles 
d’Arquitectura en tenim la nostra part de responsabilitat. 

Les atribucions, primer

Avui més que mai els diferents col·lectius professionals dirimeixen les 
atribucions disciplinàries corresponents. Atès que al nostre país són les 
escoles d’Arquitectura les encarregades d’atorgar la titulació que, sense 
més mediació que l’administrativa, possibilita l’exercici professional, a tot 
l’Estat els plans d’estudis del màster habilitant n’han esdevingut norma-
tivament un correlat acadèmic. Les necessàriament comunes compe-
tències que les universitats respectives han bastit per accedir al conjunt 
d’atribucions han estat fruit d’un travat consens entre una cinquantena 
heterogènia d’escoles d’arquitectura, una vintena de col·legis professio-
nals d’arquitectes i algunes altes instàncies ministerials del ram. Amb tot 
aquest intens tràfec de negociacions, l’Arquitectura no sempre n’ha sortit 
ben parada. 
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        Contra uns màsters adjectivats

En el binomi constituït per l’expressió màster habilitant, la paraula 
rellevant és, doncs, una vegada més el substantiu. Fent de la necessi-
tat virtut, cal procurar que, a través de l’ensenyament de les com-
petències, inoculem en el nostre estudiantat els coneixements i els 
valors immanents de l’arquitectura. 

Això dependrà, en gran mesura, més que de preceptes normatius, de la 
qualitat docent i el compromís del nostre professorat. D’aquí ve la im-
portància cabdal de poder convidar a les nostres aules bons arquitectes 
amb vocació i talent per transmetre coneixements i expertesa. Si atenem 
l’estadística, però, no tot el nostre estudiantat projectarà la seva activitat 
professional al voltant dels oficis de l’arquitectura. Per sobre, doncs, de la 
formació sòlida de professionals, la universitat s’ha d’esmerçar a formar 
mestres, màsters, capaços de reconèixer, sigui quin en sigui el registre 
laboral, la presència (o absència) d’arquitectura; individus cultes i com-
promesos amb la construcció del seu entorn present i futur. Dins dels 
objectius acadèmics del MArqEtsaB, habilitar és tan sols una molt 
ambiciosa condició necessària, però en cap cas suficient.

Jordi Ros, Dr. arquitecte i Director de l’ETSAB
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El Màster MArqEtsaB

El PFC representa 
una ocasió única de 
síntesi de coneixe-
ments i habilitats 

des d’un enfocament 
transversal.

El PFC té tres línies d’especialització, amb la presència comuna del Depar-
tament de Projectes Arquitectònics: Projecte i Teoria (P+Teo), Projecte i 
Tecnologia (P+T) i Projecte i Urbanisme (P+U). Cadascuna d’aquestes espe-
cialitats suposa una intensificació programàtica dins l’àmbit de l’arqui-
tectura: sistemes habitacionals, en el cas de P+C; un equipament mixt d’es-
cala mitjana, en el cas de P+T, i projecte urbà, en el cas de P+U. No obstant 
això, no es pretén deixar d’atendre simultàniament a la necessària lectura 
omnicomprensiva de la disciplina i al seu caràcter transversal i analític.

Presentació

El MArchEtsaB és el màster universitari en Arquitectura de l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Forma part d’un 
programa acadèmic integrat que, juntament amb el grau en Estudis d’Ar-
quitectura (GArchEtsaB), habilita per a l’exercici de la professió d’arqui-
tecte. El MArqEtsaB es dissenya per tal de completar la formació obtingu-
da en el grau amb la maduresa pròpia i necessària que demana l’exercici 
professional. Així doncs, la formació que s’ofereix està orientada a aportar 
tots aquells aspectes propis de l’activitat professional que qualsevol arqui-
tecte necessita conèixer per poder desenvolupar les seves aptituds amb 
garanties i competitivitat, amb independència de l’escala en la qual treballi 
o l’especialitat (projectes, urbanisme, paisatge, disseny, etc.).

El pla d’estudis del màster té un total de 60 ECTS, distribuïts en 20 ECTS 
obligatoris, 10 ECTS optatius i 30 ECTS finals del treball de fi de màster o 
projecte de fi de carrera (PFC), que substituirà a curt termini les clàssi-
ques aules PFC, lligades o no als tallers temàtics de cinquè curs. 
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Objectius

D’una banda, l’assignatura de Projecte de Fi de Carrera (PFC) de les 
tres línies del màster en Arquitectura de l’ETSAB consisteix en un taller 
pluridisciplinari que integra els coneixements i habilitats obtinguts durant 
els estudis de grau. El caràcter habilitant del màster obliga a una relació 
estreta amb la realitat de la professió, però sempre des d’una visió crítica 
i prospectiva. Per aquests motius, el PFC representa una ocasió única de 
síntesi de coneixements i habilitats des d’un enfocament transversal, en 
què el projecte és un instrument d’anàlisi de la realitat física alhora que 
una proposta per transformar-la, sempre des de la perspectiva de la seva 
significació cultural i sobre casos d’estudi reals i propers. El PFC és, així, 
un moment únic per eixamplar els límits de la realitat de la professió des 
d’una consciència completa del fet mateix de projectar, amb la voluntat de 
convertir l’exercici de l’arquitectura en un repte de futur. 

De l’altra, a diferència de la pràctica professional, en la qual molts dels 
condicionants ja venen donats, cal que l’estudiant defineixi els paràme-
tres que constitueixen una realitat de complexitat anàloga, substituint 
l’encàrrec pel “què”, la parcel·la per l’”on”, el calendari pel “quan” i el 
pressupost pel “quant”. Aquestes quatre preguntes es contesten al llarg 
del primer quadrimestre en un procés que estableix el compromís de 
l’estudiant amb el curs a través de l’elecció d’un programa d’usos i un tema 
de recerca que s’acaba de desenvolupar durant el segon quadrimestre. Tot 
plegat per incidir en els aspectes formals i no formals que condicionen el 
projecte i que són la base de la seva expressió: formes de vida, elements 
tipològics, sistemes estructurals i constructius, condicionament climà-
tic, industrialització, processos d’assegurament i mesura dels objectius 
del projecte i eines de producció digital. 

A més a més, el PFC centra l’atenció en aquells llocs on la ciutat no “ha 
funcionat” o no ha arribat a consolidar-se, on el medi ambient i la societat 
han quedat afectats (discontinuïtats, desconnexions, interseccions, fron-
teres, etc.). Enrique Walker explica al seu assaig Lo ordinario (lo banal, 
lo cotidiano, lo hallado, lo popular, el paisaje existente, etc.) la capacitat 
d’allò que és ordinari per convertir-se en extraordinari. Aquesta estratè-
gia, utilitzada pels surrealistes al llarg del segle XX, desemboca en la dèca-
da de 1970 en una sèrie de llibres que són manifestos i a la vegada assajos 
sobre ciutats: Las Vegas, Manhattan i Tòquio; respectivament, Venturi, 

El PFC centra 
l’atenció en aquells 
llocs on la ciutat no 
“ha funcionat” o no 

ha arribat a 
consolidar-se.
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Koolhaas i Atelier Bow Wow. El PFC es proposa com a exercici revisar, 
observar i dibuixar allò que és ordinari de diferents enclavaments com 
elements extraordinaris, prenent com a referència els instruments utilit-
zats per alguns artistes i arquitectes al llarg dels segles XX i XXI. S’estudia 
per què i com s’ha arribat a aquesta situació i es descriu amb diferents 
mitjans (plànols, diagrames, dades, maquetes, vídeos, escrits, oralment). 
El paper dels professors és acompanyar l’estudiant en aquest procés de do-
cumentació per assegurar la seva relació amb la realitat física i el futur de 
la pràctica professional. Com ja apuntava Stravinsky, la facultat de creació 
té molt a veure amb la disponibilitat per a l’observació.

Metodologia

Amb aquests punts de partida, cada línia d’intensificació proposa uns 
programes generals (habitacionals, d’equipaments i d’espai urbà) i unes 
temàtiques de recerca en un àmbit d’intervenció o emplaçament comú. 
Tanmateix, l’estudiant serà el responsable d’acotar l’àrea de treball, de 
definir l’escenari i de proposar un programa concret. Aquestes decisions 
poden recolzar en el treball de fi de grau, un document on l’estudiant ja 
ha definit els seus interessos de recerca i extracurriculars, i per tant és una 
eina ideal per començar a definir la seva trajectòria al llarg del màster.

D’altra banda, el curs garanteix que els programes i temes acordats amb 
els estudiants els permetin adquirir les competències que necessitaran 
per a la pràctica professional, incloent-hi el tracte amb els agents habi-
tualment implicats en un projecte d’arquitectura, i en guiarà el desenvo-
lupament seguint les fases habituals en un projecte real, com són l’avan-
tprojecte, el projecte bàsic i el projecte executiu. Cal senyalar, però, que 
aquestes tres fases “reals” es transformen segons una estratègia docent 
que descompon el projecte en assumptes o qüestions setmanals. A través 
d’aquestes, cada setmana es proposa abordar acumulativament un aspecte 
del projecte que no necessàriament s’ajusta a una fase d’un projecte real, 
però que en un entorn universitari ajuda i col·labora a transmetre certs 
valors del fet tan complex que significa projectar (una ciutat, un barri, un 
edifici, un moble, etc.). Aquests “entregables”, a més a més, persegueixen 

El taller de PFC 
és un espai físic 

exclusiu en el qual 
l’estudiant desenvo-
lupa el seu treball de 
forma continuada.

Primerament, són interessos del curs la relació entre l’edificació i la ciu-
tat, la sostenibilitat ambiental (des del punt de vista energètic, de consum 
de recursos, econòmic i social), el paper de la tecnologia en la significació 
de l’arquitectura (construcció, estructures i instal·lacions) i els proces-
sos de desenvolupament i control de la qualitat del projecte. 
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A diferència dels altres cursos de la carrera, en els quals els estu-
diants es desplacen a través de diferents aules, el taller de Projec-
te de Fi de Carrera és un espai físic exclusiu en el qual l’estudiant 
desenvolupa el seu treball de forma continuada, amb espai expositiu 
i equipament per a les classes teòriques. Cal insistir que es conside-
ra el PFC com un curs intens i intensiu al voltant del qual no només 
giren la resta d’assignatures –dotades, això sí, d’autonomia–, sinó 
els principals esforços dels estudiants. És per això que es considera 
fonamental que puguin disposar d’un marc físic permanent, a l’estil 
anglosaxó, que ajudi a assumir el PFC no com un curs més de la carre-
ra, sinó com un màster amb independència i procediments diferenciats 
respecte del grau.

El projecte és un 
instrument d’anàli-

si de la realitat 
física alhora que 
una proposta per 
transformar-la.

donar una imatge no lineal del projecte; al contrari, es pretén mostrar 
com una espiral que torna sovint sobre les mateixes qüestions, amb inde-
pendència de l’escala i el programa. 

Activitats docents

En particular, al taller es desenvolupen quatre tipus d’activitats en coordi-
nació amb les altres assignatures del màster:

 - Sessions de taller: treball a l’aula, amb la interacció de profes  
 sors i estudiants, així com de convidats externs que hi donin una  
 perspectiva transversal. 
 - Sessions teòriques: que proporcionen bases conceptuals, in  
 formació addicional, exemples, etc. sobre el tema de treball per  
 part dels professors, els convidats o els mateixos estudiants.
 - Sessions de crítica: obertes, públiques i participatives en les   
 quals s’exposa el treball realitzat i se sotmet als comentaris de   
 professors, estudiants i convidats.
 - Visites a obres en construcció, exemples construïts, agents del   
 procés del projecte, etc. (en coordinació amb els seminaris i totes  
 les àrees de coneixement presents en el màster).
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Bibliografia i referències

Durant el curs es prioritzaran els exemples i referències dels quals es tingui 
experiència directa, de manera que s’evitarà repetir les interpretacions d’altres 
persones sobre realitats que no es coneixen personalment. Cada estudiant 
construeix una bibliografia pròpia, complementària a la proporcionada pel 
professorat. Així mateix, les referències provenen de tres tipus de fonts:

 - Primàries: exemples preferentment visitables i textos elaborats 
 directament pels autors estudiats.
 - Secundàries: interpretacions, anàlisis i opinions d’altres sobre   
 les obres estudiades. 
 - Auxiliars: exemples que proporcionen un context on inserir les  
 fons primàries i secundàries, amb especial atenció al seu entorn  
 cultural (arquitectura, art, literatura, cinema, etc.).

En coordinació amb les altres línies del màster habilitant i els diferents 
departaments de l’ETSAB que hi participen, també s’elabora un llistat d’obres 
de referència que es tracten en les diferents assignatures del màster, des de 
l’enfocament propi de cada àrea de coneixement. Per proporcionar una ex-
periència directa d’algunes d’aquestes obres, es programen visites a exemples 
propers tant pel que fa a edificis i espais públics acabats o obres, com pel que 
fa als agents implicats normalment en el procés constructiu (polítics, gestors 
públics i privats, tècnics, industrials, etc.).

Avaluació

Des de tots aquests paràmetres, en els quals el projecte —arquitectònic i 
urbà— és en ell mateix l’objecte sobre el qual es reflexiona i es construeix el 
coneixement, es valora la maduresa i l’adequació del posicionament de l’es-
tudiant i el seu projecte respecte de la ciutat i el territori, el medi ambient, la 
tècnica, les implicacions culturals de la pràctica arquitectònica, i la societat. 
L’avaluació d’aquests aspectes és continuada —l’assistència continuada és 
obligatòria— i dóna lloc a un informe personalitzat que es lliura a l’estudiant 
i al tribunal de PFC, que és particular per a cada línia i és qui posa finalment 
la nota al projecte. Els professors de les diferents línies formen part dels res-
pectius tribunals, així com professors i professionals convidats d’altres escoles 
i departaments.
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La dinàmica del taller parteix de tres 
consideracions generals. En primer 
lloc, es tracta d’un màster univer-
sitari que transcendeix el projecte 
individual de cada estudiant per con-
vertir-se en una reflexió més àmplia i 
en grup, sobre un emplaçament de-
terminat i uns programes arquitec-
tònics i urbans que recorren totes les 
escales, de la ciutat a la casa, passant 
per l’espai públic. 

En segon lloc, tot i que el màster està 
format de diverses assignatures, el ta-
ller PFC és l’eix vertebrador dels co-
neixements i les pràctiques del pro-
jecte; reuneix els principals esforços 
i canalitza el resultat més important 
dels estudis de postgrau: els docu-
ments gràfics i escrits del Projecte de 
Fi de Carrera, que es defensa davant 
un tribunal parcialment extern. 

En últim lloc, com ja s’ha apuntat a 
la introducció, a diferència dels estu-
dis de grau, en què l’estudiant es des-
plaça per diferents aules per cursar 
les diverses assignatures, el taller té 
un espai propi i exclusiu durant to-
tes les hores del dia, tots els dies de 
la setmana. Aquest darrer punt com-
porta l’extensió del taller fora de l’ho-
rari propi de l’assignatura (5 hores el 
primer quadrimestres, 8 el segon). Es 
pretén fomentar l’espai de treball més 
enllà de les hores lectives amb la pre-
tensió de fer del projecte no només 
un encàrrec docent, sinó un projecte 
vital en el qual s’inverteixin esforços i 
entusiasme a parts iguals. 

Per altra banda, es plantegen matisos 
i singularitats en cada línia pel que fa 
als procediments pels quals s’assoleix 
la presentació final del PFC. Enca-
ra que efectivament el resultat final 
consisteix en una àmplia documen-
tació gràfica i escrita que explica en 
detall un projecte –amb independèn-
cia del tema i l’escala—, el camí que 
pauta pedagògicament el procés és 

0 1
dinàmiques i procediments
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divers, malgrat les sessions d’entrega i 
discussions creuades al llarg del curs 
acadèmic. En el cas particular de les 
línies de Projectes/Teoria-Tecnolo-
gia, les tasques es programen setma-
nalment a partir de breus indicacions 
sobre temes delimitats. 

Tot i que el procés projectual mai no 
és lineal ni va de l’emplaçament al 
detall, o de la forma a la construc-
ció, convé establir certes estratè-
gies docents que permetin ampliar 
i establir l’experiència concreta del 
projecte que s’està desenvolupant a 
d’altres situacions reals. En aquest 
sentit, habilitar-se no consisteix tant 
en emular una realitat complexa —i 
en molts casos en mans d’agents ex-
tra-arquitectònics—, com en dotar 
d’eines i capacitats el futur arquitecte 
per afrontar els reptes de la professió. 
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1Q
LLOC I TIPUS

Lloc i emplaçament 
Com és físicament i socialment el lloc?
Trets genèrics i específics de l’emplaçament 
dins del lloc

Escenaris i oportunitats 
Què es preserva i què s’enderroca
On, com i per què intervenir?

Volum i programa 
Diagrama d’usos i exemples
Recorreguts, relacions funcionals i superfícies 

La triple escala
Topologia 1/1000 (relacions amb el lloc)
Tipologia 1/200 (tipus, variabilitat, flexibili-
tat, perfectibilitat) 
Tectònica 1/50 (sistemes sustentats i envolu-
pants)

Encaixos visuals 
Relacions amb l’àmbit general: axonometries
Relacions amb el paisatge: vistes, materials...

Variacions tipològiques
Usuari, programa i espais
Variacions de volum, plantes i seccions
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2Q Projectes-Teoria
L’HABITATGE DES DE L’INTERIOR

Del carrer a casa. Espais comuns de recep-
ció, circulació i estar 
Espais comuns del bloc: vestíbul, escala, pas-
sadissos
Espais col·lectius del bloc: coberta, bugaderia, 
magatzems, etc. 
Espais col·lectius dels habitatges: cuines, sales 
d’estar compartides, etc.

L’habitatge des de les activitats
Emmagatzematge
Cicle de la roba
Eix del menjar
Espais de treball

L’habitatge en detall: confort visual i ma-
terial
Com és espacialment l’habitatge?
Com és visualment l’habitatge: continuïtats, 
solapaments, llum, etc.
Com és materialment l’habitatge: materials, 
textures, etc.

Nuclis i perifèries: sobre els equipaments
Posició, dotació i flexibilitat de banys i cuines
Zones humides i zones d’emmagatzematge
Relació amb els conductes verticals d’instal·la-
cions

Habitar la façana: envolupants i forats
Com són els “forats” tipus?
Advers i revers de les façanes
Els espais exteriors: terrasses i balcons

L’habitatge en el temps
Comportament dels espais dia/nit
Variació i flexibilitat en relació als dies, mesos 
i anys
Adaptació a nous usuaris o usos i reversibilitat 
constructiva

2Q Projectes-Tecnologia
EQUIPAMENT I ENTORN

Idea de llum
Visió nocturna de l’edifici
Concepte d’il·luminació artificial interior

Trobada de l’edifici amb el cel i la terra
Secció d’envoltant exterior
Detall d’acabament superior i inferior

Sustentació de l’edifici
Tipus estructurals
Elements singulars

Paràmetres mediambientals
Anàlisi del lloc i el projecte
Categories i criteris de les mesures ambientals

Zones climàtiques i d’incendi
Zones segons usos i orientacions
Sectors segons superfície i ocupació

Mesures passives i actives
Mesures adoptades per criteris i categories
Detall de mesures

Interrupcions a les envoltants
Capes de l’envoltant exterior
Detall d’obertura

Zones humides i de serveis
Espais de servei segons usos
Detall zona representativa

Successions d’espais
Espais públics i restringits / Espais exteriors, 
intermedis i interiors
Envoltants segons usos i exposició a l’exterior

Flexibilitat dels espais
Resistència al canvi dels espais
Elements materials que possibiliten el canvi
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Al llarg del curs acadèmic partici-
pen en el taller una gran diversitat 
de professors dels principals de-
partaments de la carrera: Projectes 
Arquitectònics, Teoria i Història, 
Tecnologia i Urbanisme. La inclusió 
dintre del temari de diverses optati-
ves també proporciona espai a altres 
branques, com l’Expressió Gràfica. 
La composició dels tribunals també 
és plural i inclou tant la presència de 
professorat del mateix curs —encara 
que a vegades són d’altres línies—
com convidats d’altres universitats o 
professionals de prestigi. Tanmateix, 
durant el transcurs del curs i les di-
ferents temàtiques que s’aborden, 
es fa imprescindible i enriquidora 
la participació de professionals no 
vinculats directament al màster o la 
universitat. 

Es tracta de convidats que prove-
nen principalment de dos àmbits: 
la gestió pública i la programació 
de nous equipaments i habitatges 
socials; agents com la Diputació de 
Barcelona, la Regidoria d’Habitatge 
o l’Agència d’Ecologia Urbana, i el 
petit empresariat local vinculat a la 
construcció sostenible i de qualitat, 
implicat en la construcció amb ma-
terials de proximitat. 

Aquests convidats, que participen 
de manera activa en petites xerra-
des i seminaris d’intercanvi amb els 
estudiants, també col·laboren en di-
ferents sortides a fàbriques o direc-
tament a les seus de les entitats de 
gestió convidades. 

Finalment, aquesta dosi de reali-
tat del que significa l’exercici de la 
professió i els principals agents que 
la fan possible, es barreja amb sor-
tides de caràcter més disciplinari 
per visitar patrimoni arquitectònic 
pròxim —principalment de la ciutat 
de Barcelona—, tant finalitzat com 
en construcció. 

0 2
sortides i convidats
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D’aquesta manera, amb sortides i 
convidats complementaris a l’estruc-
tura docent reglada del curs, el taller 
es converteix en un veritable pont en-
tre l’acadèmia i la professió, entre la 
realitat i el repte que suposa actuar-hi 
i millorar-la.

Marq. Projecte Fi de Carrera. 
Linea Projectes.  
ETSAB-UPC 
Curs 2015-2016 
Data: 01 Oct 15 

	  
	  

   Lloc CS1. Presentació en PPT i discussió a classe 
   Teorica Roger Paez, Cartografies Operatives 

Pilar Garcia- Almirall: obtencio de dades cadastrals – GIS 
Visita Piso Piloto dia 13 a 19h. Amb Alex Gimenez 

   Referència Edward R. Tufte, Envisioning Information, 1990  
 

4 
 

22 
 
Oct 

 
TEMA 

 
Catàleg arquitectònic. Presencies i absències. Collages 

   Tasca -Recollir en un plànol què es conserva i què s’elimina del lloc. 
Dibuixar tan sols el que es conserva. Construir un catàleg 
pintoresc de llocs, situacions, elements (façanes, textures, colors, 
materials, arbres….) a conservar o tenir en compte. 
-Darrea oportunitat per visitar la expo Pis Pilot al CCCB 

   Instruments Guia d’arquitectura de Barcelona, observacions in situ, usar 
fotografia, axonomètrica i fixes descriptives. 

   Escala Plànol i maqueta de situació a 1/500 
   Treball Equips de 4 
   Lloc CS1. Presentació en PPT i discussió a classe 
   Teorica  
   Referència “Esquivel” (de la Sota), barraques (Coderch) 

 
 

5 
 

29 
 
Oct 

 
TEMA 

 
Escenaris. On intervenir i per què? 

   Tasca Detectar “escenaris”. Problemes  i desitjos. 
A partir de les cartografies generades, detectar i descriure el 
potencial o oportunitat del projecte d’alguns llocs escollits: 
intervencions tant sobre la parcel·la com sobre la resta del barri, ja 
siguin com acupuntura sobre allò existent, o com llistat de possibles 
programes e intervencions en diferents parcel·les buides (centre 
esportiu, agricultura urbana, etc.). Aquestes intervencions hauran de 
respondre tant als problemes detectats (accessibilitat, baixa 
densitat, absència de comerç, etc.), com als possibles somnis o 
desitjos (preguntar als veïns, etc.). Ha d’explicar tant els problemes 
del lloc como indicar les oportunitat que el aquest ofereix. En 
paraules de Jaime Lerner, un anàlisi de problemes sens “somnis” o 
desitjos no produeix un projecte. 

   Instruments -Una crònica escrita a més a més del plànol dibuixat. 
-Un plànol que contingui els diagrames necessaris per explicar 
aquests camps d’oportunitat. 
-Models amb fils, collages, etc., si es creu convenient, que 
transcriguin els mapes de dades. 

   Escala 1/500 
   Treball Individual 
   Lloc CS1. Presentació en PPT i discussió a classe 
   Teórica  
   Referència  

 
  

6 
 

05 
 
Nov 

 
TEMA 

 
Programes. Amb què intervenir? 

   Tasca Escollir programes. Un d’ells ha de ser Habitatge d’Emergència. 
S’ha d’escollir un: 
-TEMA: per exemple, de “Piso Piloto”: gent sense casa (sense 
sostre, desnonaments, pobresa energètica, joventut, 
infrahabitatges, etc.); gent sense barri (ciutat dispersa, barraquisme, 
etc.); casa sense gent (pisos buits, “topografia del lucre”, 
obsolescència...) i barris sense gent (turisme, "gentificació", 
inseguretat...). 
-CÒMPLICES: usuaris, operadors públics o privats (PMHB, Solvia, 
etc.), cooperatives, associacions (Sostre Cívic, etc.). 
-LLOC: un o varis solars, compacte o dispers, un lloc o una 
estratègia, etc. 
Compacte o dispers, s’haurà de complir una sèrie de condicions: ha 
de contenir habitatge d’emergència, s’ha de generar espai públic, 
pot rehabilitar un percentatge d’edificació existent, dotar 
d’aparcament, produir un pas públic que formi part de l’equipament 
però que no interfereixi en la seva circulació interna, etc. 

   Instruments -Plànol dinA1 de relacions de programa.  
Aquestes relacions han de ser molt bàsiques i sintètiques entre el 
tema, els còmplices i els llocs. 
Es descriurà a més a més: 1. Relació entre edifici/s i entorn 
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Podríem intentar assimilar el nive-
ll de desenvolupament del projecte 
del curs a un “avantprojecte” durant 
el primer quadrimestre, un “projec-
te bàsic” durant la primera part del 
segon quadrimestre i, finalment, un 
“projecte executiu” en el cas del PFC 
final. 

No es tracta d’imitar un document 
professional ad hoc, sinó de ser cons-
cients del grau d’aprofundiment que 
es requereix en qualsevol projecte 
real, una realitat cada cop més sot-
mesa a normatives i regulacions molt 
complexes, i a intermediaris entre 
l’arquitecte i la propietat, i entre l’ar-
quitecte i el constructor. 

El que interessa, per tant, és tenir un 
plantejament global coherent i con-
seqüent amb els objectius de partida, 
i desenvolupar aquelles parts, ele-
ments o espais que són més impor-
tants per al projecte en qüestió. És 
per això que els projectes van acom-
panyats d’unes recerques paral·leles 
i personals de cada estudiant, en les 
quals s’investiga sobre un aspecte 
concret (tecnològic, mediambiental, 
formal, programàtic, etc.) que carac-
teritza la proposta i que es tracta amb 
més profunditat.

Però el taller PFC tampoc no obli-
da una tasca fonamental de la rea-
litat professional: el pre-projecte i 
el post-projecte. És a dir, les fases 
prèvies a la resolució d’un programa 
concret en un lloc determinat, i el 
manteniment d’allò que ja està cons-
truït per part o bé del propietari o bé 
de l’Administració. 

La Diputació de Barcelona, que 
col·labora amb el taller PFC i els se-
minaris, planteja les fases d’una obra 
següents: promoció, programació, 
projecte, construcció, ús i manteni-
ment. Malgrat que treballem en una 
“realitat acadèmica”, tot i que anàloga 

0 3
projecte i gestió
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al món professional, es potencia la 
consciència global de l’estudiantat 
sobre aquestes qüestions, que poden 
influir de manera determinant en 
decisions estratègiques del projecte. 

És per això que el programa concret 
del PFC forma part de la tasca pro-
jectual, així com la consideració de 
com es comportarà el projecte en les 
fases “teòriques” d’ocupació per part 
dels usuaris i al llarg del temps. De 
fet, podríem afegir a les fases esmen-
tades el reciclatge o desmuntatge de 
l’edifici, aspectes lligats a la mateixa 
flexibilitat dels espais que es projec-
ten i a la possibilitat que puguin ser 
parcialment substituïts o modificats 
per a altres usos.
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Un dels objectius més importants és 
treure l’estudiant de l’àrea de confort 
típica dels darrers cursos de la carre-
ra i posar-lo a prova en situacions lí-
mit (explicar el projecte en 3 minuts 
o improvisar una defensa en anglès), 
habituals en la pràctica professional. 

Tot el material i les presentacions són 
públics i estan sotmesos a una dis-
cussió col·lectiva. Un aspecte impor-
tant en la metodologia del curs són 
els continus canvis de registre, amb 
variables de temps, suport o mitjà: de 
correccions tutoritzades amb mate-
rial en brut sobre la taula passem a 
presentacions públiques de làmines 
en pantalla; d’explicacions de llarga 
durada al principi, a un PechaKucha, 
que és una presentació automatitza-
da molt sintètica de 20 imatges en 
20 segons cadascuna; dibuixos en 
plànols din a1 i escrits d’assaig i re-
cerca en paper din a4, models físics 
i vídeos. Per tant, les idees i estratè-
gies dels projectes es desenvolupen 
en múltiples mitjans: escrit, dibuixat, 
oral o audiovisual.

La participació de convidats externs 
tant durant el curs com en els tribu-
nals de fi de PFC és fonamental per-
què s’habituïn a explicar el projecte 
a més gent que el professorat al qual 
estan acostumats. Explicacions no 
només per a arquitectes, sinó que 
han de ser comprensibles en poc 
temps per a qualsevol que ho dema-
ni: agents, possibles usuaris, cons-
tructors, etc. 

0 4
reflexió i discussió
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0 5
edició i difusió 

Un aspecte a vegades descuidat en les 
escoles públiques és l’edició i difusió 
de resultats, que és el pas previ per 
donar a conèixer el treball fet i que el 
validin agents externs: mantenir al dia 
un bloc informatiu amb fotografies, 
vídeos i treballs en procés, utilitzar 
xarxes socials, fer una exposició a 
final de curs, recollir i editar els re-
sultats en una publicació, escriure 
reflexions com a conclusions de curs 
i organitzar un debat públic amb els 
millors treballs. Tot això hauria de ser 
una feina obligada per a qualsevol ta-
ller o unitat docent.

L’objectiu que ens fixem és que l’estu-
diant acabi el curs amb un portafoli 
competitiu —hauria de ser el mateix 
PFC— i una maduresa i preparació 
suficients per passar brillantment en-
trevistes als millor despatxos.

Finalment, dos aspectes complemen-
taris i no menys importants són el 
seguiment dels projectes excel·lents 
per tal que es presentin a premis i 
l’orientació als estudiants del que es 
pot fer una vegada són arquitectes, ja 
tinguin inquietuds acadèmiques (be-
ques, estudis de postgrau) o professio-
nals (recomanar despatxos, cartes de 
presentació, ajuda per a entrevistes). 
Així mateix, la visita al curs d’exalum-
nes que han tingut èxit en la seva 
trajectòria com a arquitectes joves és 
fonamental per difondre optimisme i 
seguretat, i a la vegada tenir referents 
pròxims que els poden orientar en la 
tasca cada vegada més difícil d’obrir-
se camí en un món professional o 
acadèmic tremendament competitiu.
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MAQUETA -
sobre palés (5u.)

LA VERNEDA -
presentació emplaçament
ortofoto (4 DIN A0)
galeria fotografies Judith Casas

MARQETSAB -
presentació blog, fotos activitats, classes

cartells convidats

// projectes

> tecnologia

* urbanisme

el blog

el web de l’escola
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El curs es desenvolupa a la Verneda, al districte de Sant Martí 
de Provençals, àrea de formació recent, amb predomini d’ús in-
dustrial i actualment en un accelerat procés de transforma-
ció. Es tracta d’una àrea de Barcelona amb una petita part de Sant Adrià 
de Besòs. Constitueix una porta important de la ciutat al costat del riu 
Besòs. Aquest àmbit es va desenvolupar principalment a partir de 1958, 
quan es va urbanitzar l’avinguda de Guipúscoa i es va convertir en la prin-
cipal via d’entrada i sortida de Barcelona cap al Maresme. Recolzats en 
aquesta via es van construir nombrosos polígons d’habitatges, seguint els 
criteris del Pla de la comarca de Barcelona de 1953. També es va imple-
mentar un sector industrial situat sobre el carrer Santander, fins a arribar 
a l’av. de Guipúscoa. La inauguració de la Gran Via, al llevant de Glòries, 
amb la construcció de l’autopista a Mataró el 1969, va canviar l’accés 
principal a la ciutat des de llevant. L’av. de Guipúscoa va esdevenir una via 
local que, a més, comunicava Barcelona   amb Sant Adrià i Badalona.

Amb la democràcia, l’av. de Guipúscoa va esdevenir una rambla i es va 
connectar finalment amb el carrer Aragó. També es va produir la urba-
nització de la rambla de Prim, la urbanització de la plaça de la Palmera 
i la urbanització dels espais interns del polígon de la Pau. En aquest 
període els polígons d’habitatges de la Verneda van ser totalment renovat. 
Actualment, la Verneda és a poca distància de l’estació de la Sagrera, en 
construcció.

L’àmbit de referència està delimitat pels carrers Guipúscoa, Via Trajana, 
Santander i Can Oliva. Té una superfície de 15 ha. Està ben comunicat 
per la presència de les línies L2 i L4 del metro. Els paràmetres urbanístics 
de la transformació estan definits en dos sectors de planejament, el situat 
sobre l’av. de Guipúscoa, aprovat, i el superior, redactat però pendent de 
tramitació, amb concepcions ben diferents. 

Tot i la important urbanització i millora de l’edificació realit-
zada, el barri té un excessiu caràcter residencial, amb escasses 
dotacions i sense equipaments importants per a la ciutat. Tam-
poc té construccions amb gaire valor patrimonial, per la qual 
cosa la renovació sembla un tipus d’intervenció adequat.

           Miquel Coromines, Dr. arquitecte 

 
Àmbit d'intervenció: La Verneda 
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La línia de Projec-
tes-Teoria del Taller 
PFC arranca la seva 
existència amb un 
repte important: 

L’Habitatge Col·lec-
tiu Contemporani 
com a programa.

Precedents i punts de partida

L’existència de la línia de Projectes-Teoria del Taller PFC arranca amb 
un repte important: l’habitatge col·lectiu contemporani com a programa. 
Tradicionalment, a l’ETSAB els PFC s’han caracteritzat per un desenvo-
lupament exhaustiu d’un equipament —cultural, docent o assistencial—, 
en íntima relació amb un entorn urbà o suburbà, també tractat en detall. 
Aquest tònica, tanmateix, no es correspon amb el que les darreres enques-
tes de visat informen: el 80 % dels projectes estan relacionats amb l’habi-
tatge, de nova construcció o rehabilitat, de promoció pública o privada. 
Certament, aquesta és la realitat a la qual s’enfronten els nous llicenciats. I 
és per això que un màster habilitant no pot obviar aquest fet, com tampoc 
deixar de banda que la realitat d’aquest parc immobiliari és que no forma 
part de les obres d’arquitectura més reeixides. De fet, l’estreta relació de 
l’habitatge amb l’usuari i les formes convencionals d’organització familiar, 
en molts casos amb gran inèrcia i conservadores, fa d’aquest programa 
arquitectònic un camp difícil d’abordar. 

D’altra banda, durant les darreres dècades la qüestió de l’habitatge s’ha 
tractat al Departament de Projectes Arquitectònics, de manera mono-
gràfica, al tercer curs de la carrera. L’arquitectura residencial s’ha estudiat 
i treballat des del seu paper urbà, amb atenció a les tipologies i amb el 
transfons dels grans exemples de l’habitatge burgès barceloní, realitzat 
per arquitectes com José Antonio Coderch, Francesc Mitjans o Francis-
co Juan Barba Corsini. Darrerament s’hi han sumat altres iniciatives. Al 
nivell de grau i com a extensió extracurricular, “Arquitectes de capçalera” 
ha posat el focus en la participació ciutadana i l’activisme social en barris 
desafavorits com el Raval. Al nivell de postgrau coexisteixen dues línies 
de recerca. Des de l’àrea de la teoria i amb una visió historicocrítica, el 
“Laboratorio de la vivienda sostenible” porta més d’una dècada acumu-
lant reflexions i treballs al voltant tant de casos contemporanis com dels 
segles XIX i XX. Des del grup Habitar, els instruments d’investigació han 
estat més lligats a l’esfera domèstica dels interiors, la seva reutilització 
i actualització, així com a la relació entre “casa i ciutat” dintre del parc 
edificat actual. 

 

Projectes i Teoria 

SISTEMES HABITACIONALS. Realitats i Reptes 

Les noves unitats familiars, les feines deslocalitzades o les ja molt 
extenses formes de convivència cooperativista són assumptes que 
s’han d’abordar amb urgència.
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Amb aquest panorama, el curs s’inicia amb diversos interrogants: fins a 
quin punt s’ha de relacionar amb les experiències docents existents de 
grau i postgrau?; es pot formular un taller sobre habitatge col·lectiu 
contemporani sense la complicitat i suport d’un grup de recerca?, o, quin 
paper han de tenir les actuals normatives de l’habitatge —realitat per la 
qual habilitem— en la formulació d’un programa docent com aquest?

Planejament general i objectius

Cal estudiar propostes que trenquin l’escassa varietat tipològica existent, 
en promoció pública i en oferta immobiliària lliure, formes que siguin 
més adaptades a la vida nòmada, global, provisional i urbana dels temps 
presents, com han posat de manifest Home Economics i Making Heimat a 
la darrera Biennal d’Arquitectura de Venècia. Cal proposar edificis híbrids 
amb serveis compartits per afavorir la vida comunitària i individual, però 
col·lectiva, en conjunts de condominis, en la línia de les recents cooperati-
ves suïsses, de llarga tradició. Cal plantejar tant la possibilitat de rehabitar 
habitatges obsolets a partir de correccions tipològiques, com la possi-
bilitat d’habitar nous espais i no projectar només en parcel·les urbanes 
residencials. D’aquesta manera, el espais industrials, els magatzems, les 
oficines, els polígons perifèrics degradats, etc. es converteixen en opor-
tunitats i reptes. I cal afrontar tot això, finalment, des de la perfectibilitat 
(capacitat d’intervenció de l’usuari en l’ús i evolució de l’habitatge) i la 
variabilitat (variacions tipològiques a partir d’un model), dos termes molt 
lligats a un paradigma modern i contemporani com el de la flexibilitat. 
Una aspiració espacial, funcional i tècnica protagonista en dues de les in-
vestigacions recents més importants sobre l’habitatge: Flexible Housing, de 
Jeremy Till, i el Residential Open Building, de Stephen Kendall, deixeble 
alhora de N. J. Habraken i la seva “teoria dels suports”.

Per fer front a les formes d’habitar noves que sorgeixen, convé pres-
cindir d’una bona part dels coneixements estereotipats de les últimes 
produccions derivades de la bombolla immobiliària. Convé, en canvi, 
projectar imaginativament, mirar de reüll què passa al món i recupe-
rar selectivament experiències passades interessants, tant formal-
ment com socialment i tècnicament. 

Fins a quin punt 
el màster s’ha de 
relacionar amb 
les experiències 

docents existents de 
grau i postgrau?
Es pot formular 
un taller sobre 

habitatge col·lectiu 
contemporani sense 

la complicitat i 
suport d’un grup de 

recerca?
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Programa i metodologia

Amb aquests paràmetres generals, referents al programa, a l’usuari i a 
l’espai, l’estudiant de la línia ha de desenvolupar el projecte d’un edifici 
d’ús mixt d’habitatge i equipament d’escala mitjana (entre 5.000 i 10.000 
m2, dels quals es desenvoluparan 2.500 m2), amb un equilibrat nexe amb 
l’espai lliure, que doni servei al barri i sigui un referent per al conjunt de 
la ciutat. A més a més, es pretén que el projecte sigui equiparable, en la 
mesura del possible, a un projecte real en totes les seves dimensions tècni-
ques i documentals, sense deixar d’incorporar l’experimentació i prospec-
ció que des de la universitat i l’acadèmia es fomenta i suscita. És per això 
que la concreció del programa forma part de la recerca de l’estudiant i la 
seva proposta projectual, una proposta que es completa amb un assaig 
visual i escrit en format A4 que recull tant la gènesi i els referents del 
projecte, com reflexions i material complementari de l’estudiant.
Per desenvolupar aquest “encàrrec”, el curs està pautat a partir d’uns 
assajos escrits que subministrem per provocar una resposta projectual. 
Creiem en aquests assajos com a instrument útil, tal com ho definia 
Theodor W. Adorno: una resposta ràpida, espontània, a un tema pun-
tual. Alguns d’aquests assajos són: “Espai versus lloc” (com és físicament 
l’emplaçament), “Escenaris i oportunitats” (on intervenir, com i per què), 
“Volums i programa” (relacions entre forma i contingut) o “La triple esca-
la” (topologia, tipologia i tectònica). Així doncs, desenvolupem el projecte 
amb instruments coneguts i pluridisciplinaris: l’atles eclèctic d’Estefano 
Boeri i les tres mirades al lloc (mirada d’indicis, mirada obliqua i mirada 
eclèctica), les cartografies genèriques i específiques del geògraf Franco 
Farinelli, l’”ordinari” dels collages fotogràfics d’Ed Ruscha i les sèries de 
Bernd i Hilla Becher, o els diagrames circulars de Ramon Llull, Kenneth 
Frampton, Andrea Deplazes o Ferran Adrià. 

El rerefons d’aquests assajos és el treball simultani i des del primer 
moment en tres escales de projecte, derivades dels conceptes esmen-
tats: topologia (relacions amb l’entorn, escenaris, oportunitats; e. 
1/1000, 1/500 i 1/200), tipologia (tipus d’habitatge, variabilitat, flexi-
bilitat, perfectibilitat; e. 1/200, 1/100 i 1/50) i tectònica (estructura, 
sistemes constructius, envolupant, instal·lacions; e. 1/50, 1/20 i 1/10). 
Aquesta triple dimensió de la realitat del projecte obliga l’estudiant 
a plantejar les propostes sempre des de múltiples paràmetres que mai 
són lineals i que no van del lloc al detall, sinó que interactuen des 
de la gènesi del projecte. 
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Reflexió critica i resultats

Els projectes resultants del curs es poden agrupar en diverses famílies: 
correccions tipològiques i reforma energètica, intervencions en espais in-
dustrials, ciutat-collage, cantonades i fites o reecologitzar la ciutat. Els es-
tudiants han hagut d’abandonar la seva àrea de confort per explorar noves 
relacions espacials: alçades alternatives a les estàndards de 2,50 metres, 
fórmules alternatives als passadissos convencionals o la zonificació nit-dia 
, desprogramacions funcionals dels espais domèstics —tal com explica 
Michel Foucault—, noves geometries estructurals, conceptes relacionats 
amb el metabolisme urbà o la sostenibilitat i, fins i tot, maneres alternati-
ves d’explicar un projecte (collage, vídeo, PechaKucha, etc.). 

Creiem que és compatible una habilitació realista que tingui en compte 
els condicionaments reals de tot tipus que intervenen en el projecte (le-
gals, materials, socials, etc.) amb una visió creativa, imaginativa, alterna-
tiva a allò que és habitual, al que és “normal”, fins i tot utòpica. La feina de 
l’arquitecte projectista és proposar com es materialitzaran les idees i convé 
que aquestes siguin de màxima volada per poder-hi després donar una 
concreció tècnica. Es tracta d’habilitar, és a dir, ensenyar a l’estudiant del 
màster a ser apte, a ser capaç, a ser hàbil, per transformar allò que ima-
gina en construïble, sense renunciar a propostes atrevides. Més que mai, 
avui dia té sentit l’eslògan “Architecture ou Révolution”, i ha de ser la línia 
de Projectes-Teoria la que plantegi des de l’Escola aquests reptes.

J. Coll, D. García-Escudero, J. Oliveras, Drs. arquitectes 

D’aquesta manera, més que “habilitar-los” per a la pràctica profes-
sional rutinària —això sovint s’aprèn als despatxos i als cursos de 
posada al dia de normes o eines informàtiques, per exemple—, els estu-
diants s’habiliten per afrontar els reptes de futur. 

Es tracta d’habilitar, 
és a dir, ensenyar 

a l’estudiant del màs-
ter a ser apte, a ser 
capaç, a ser hàbil, 
per transformar 
allò imaginat en 

construïble, sense  
renunciar a propos-

tes atrevides. 
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Projectes i Tecnologia

EQUIPAMENTS HÍBRIDS 

El taller del Projecte de Fi de Carrera és l’eix vertebrador del màster en 
Arquitectura de l’ETSAB, que constitueix una ocasió única per a integrar 
els coneixements i les habilitats adquirides al llarg dels estudis de grau 
des d’un enfocament transversal i especialitzat. El seu caràcter habilitant 
obliga, a més, a una relació estreta entre el PFC i la realitat de la profes-
sió. Els dos aspectes que estructuren el programa docent del PFC tenen a 
veure, precisament, amb aquestes dues paraules: “habilitar” i “realitat”, un 
terme, aquest darrer, que en paraules de Vladimir Nabokov no té sentit si 
no va entre cometes. 

Pel que fa a la realitat, el lligam del PFC amb la situació actual de la 
professió (la seva relació amb la societat i la cultura, la tecnologia i les 
normatives, etc.) es garanteix des de l’elecció del tema i els documents a 
desenvolupar fins a la presència de convidats especialistes i visites a obres 
i exemples construïts. Però el resultat final del PFC no és un “projecte 
executiu”, sinó la resolució precisa dels aspectes significatius de cada pro-
jecte, en la qual l’estudiant demostra la seva capacitat de síntesi i planteja 
estratègies que garanteixin que l’arquitectura proposada perduri a través 
de les diferents fases, des de la idea inicial fins a una hipotètica construc-
ció, vida útil i desmuntatge.

L’especificitat de la línia de Projecte i Tecnologia es concreta en quatre 
preguntes que l’estudiant ha de respondre al llarg del curs en un procés 
que s’inicia amb l’elecció individual d’un tema i una ubicació dins d’un 
ampli àmbit general compartit per les tres línies. Aquestes preguntes 
són: “on”, que es refereix a l’emplaçament dins de l’àmbit general, on es de-
mana la contigüitat amb un edifici existent; “què”, on es demana un equi-
pament mitjà; “qui”, que implica un programa d’usos de doble escala, per 
al barri i per a la ciutat, i “com”, on es demana que el projecte comprengui 
una part d’obra nova i una de reutilització. Així mateix, es procura que, 

Pel que fa a l’habilitació, el PFC no pot ni vol ser la primera pràctica 
professional dels graduats en arquitectura, sinó un model sintètic 
dels aspectes centrals d’aquesta pràctica que s’iniciarà en superar 
el màster. Per això, a diferència de la pràctica professional, on la 
majoria dels condicionants venen donats, el curs proposa una sèrie 
ordenada i intencionada d’ocasions d’aprenentatge, que representen 
els moments clau del desenvolupament d’un projecte, juntament amb 
els creuaments corresponents amb la resta de disciplines implicades 
(planejament, construcció, estructures, instal·lacions...). Aquest 
creuament és, justament, allò que l’estudiant ha d’integrar en un 
document únic i coherent. 

4 Condicions: triar 
emplaçament i pro-
grama

ON
Contigüitat amb edifici 
existent

QUÈ
Equipament mitjà d’ús 
mixt

QUI
Ús per al barri + ús per 
a la ciutat

COM
Rehabilitació + obra 
nova
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en cadascuna de les fases que articulen el curs, el projecte mostri la seva 
doble naturalesa: com a instrument d’anàlisi de la realitat física alhora que 
proposta per a transformar-la. I això, en les seves tres escales principals, 
com són la topològica (relacions amb el territori, la ciutat, altres edificis, 
etc.), la tipològica (relació amb els patrons destil·lats al llarg de la història 
de l’arquitectura) i la tectònica (les relacions entre els diferents sistemes 
—de sustentació, d’envoltants, energètics, etc.— que constitueixen les 
paraules amb què s’elabora el discurs arquitectònic).

Així mateix, és important que cada estudiant faci la tria dels temes que 
treballarà des dels seus interessos personals (que coneixem des del primer 
dia de curs, en què presenta el projecte de fi de grau) per tal de donar a la 
seva feina la intensitat necessària. Aquest creuament obre els camins que, 
pocs mesos més tard, constituiran l’orientació professional de cadascú. 
En aquest sentit, la participació dels professors —i més en uns estudis de 
màster— no consisteix a transmetre coneixements, sinó a acompanyar i 
orientar la consolidació d’un criteri propi per a cada estudiant dins dels 
interessos generals del curs, que són públics per tal de facilitar la tria de 
l’especialització. 

El curs també conté un component de recerca que es desdobla en dues 
línies de treball. La primera, relacionada amb el programa funcional, 
planteja la pregunta de què és un equipament avui. Per acompanyar els 
estudiants en aquesta recerca s’ha comptat amb la col·laboració del Servei 
d’Equipaments de la Diputació de Barcelona, que ha proporcionat casos 
d’estudi i ha aportat la seva experiència, sobretot pel que fa als dos extre-
ms de la vida de l’edifici: d’una banda, el planejament previ al projecte, i, 
de l’altra, l’ús i el manteniment un cop entra en funcionament. 

La segona línia de recerca és l’elecció per part de cada estudiant d’una 
tècnica, un element o un sistema d’instal·lacions, construcció o estructura 

En la línia de Projectes i Tecnologia, aquests interessos són la soste-
nibilitat —entesa com a visió integral dels aspectes ambientals com a 
“material de projecte” que cal incorporar des de l’anàlisi preliminar 
fins al resultat final—, la industrialització —el projecte com a elec-
ció d’opcions tècniques— i els processos —sistemes que garanteixin 
l’assoliment dels objectius inicials. Tots tres aspectes cal conside-
rar-los en relació amb les accions locals (projecte) i les tendències 
globals (culturals, tecnològiques, ambientals, econòmiques, etc.). 

 
Projectes i Tecnologia

EQUIPAMENTS HÍBRIDS 
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Per acabar, la valoració de la primera edició de la línia Projectes 
i Tecnologia del PFC del MArqetsaB ha de contemplar, sens dubte, 
la presencia de projectes d’una gran qualitat; només cal veure les 
qualificacions d’honor obtingudes i el fet que alguns ja han estat 
publicats en mitjans especialitzats. Són projectes on l’expressió arqui-
tectònica és indestriable de la definició material acurada i precisa 
dels sistemes estructurals i d’instal·lacions, de les envoltants i dels 
materials. Res més satisfactori per a un curs que perseguia la relació 
amb la realitat, amb totes les cometes que calgui.

que sigui important en la definició material i formal del seu projecte. L’as-
pecte escollit s’estudia en profunditat al llarg del curs, amb la col·laboració 
dels professors del Departament de Tecnologia.
Pel que fa a l’avaluació, al llarg del curs es demanen diverses tasques espe-
cífiques que pauten el calendari, des de l’anàlisi de les característiques fí-
siques del lloc (topografia, infraestructures, condicions climàtiques, olors, 
usuaris per franges horàries, preexistències vegetals i construïdes, etc.) 
a les envoltants, els sistemes energètics passius i actius o la il·luminació. 
Totes aquestes tasques i les diferents fases de desenvolupament es consi-
deren tan importants com el resultat final i per això s’anima l’estudiant que 
mantingui un registre permanent del procés, que lliura juntament amb el 
projecte acabat. 

Les referències que s’utilitzen al taller (edificis, projectes, pel·lícules, 
escrits, visites a obres en construcció i a industrials, etc.) es vol que facin 
referència a experiències directes i s’evita parlar d’interpretacions quan es 
pot recórrer a les fonts primàries. Els professors dels diferents departa-
ments que es creuen al taller també fan aportacions en forma de “càpsula” 
sobre temes concrets (documentació del projecte, fonamentacions, il·lu-
minació, normatives, comunicació gràfica...) en els moments més òptims 
del procés de treball.

Jaume Valor,  Dr. arquitecte
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16 Qüestions: el projecte com a anàlisi propositiva

On: criteris d’implantació en relació al lloc i les preexistències
Característiques físiques: topografia i nivell freàtic, assolellament, 
vent, sorolls, olors, etc.
Preexistències: edificacions, vegetació, clavegueram i transports sote-
rrats,etc.
Característiques socials: habitants, usos, desplaçaments, etc.

Qui: usuaris i agents implicats
Per a qui es fa el projecte: usuaris previstos, promotor (públic o pri-
vat), etc.
Qui fa el projecte: disciplines necessàries, processos participatius, etc.

Què: usos, programa funcional
Programa funcional: usos i superfícies 
Flexibilitat dels espais al canvi d’ús
Normativa que condiciona el projecte: planejament, incendis, habita-
bilitat, etc.

Com: enderroc, rehabilitació i obra nova, sistemes emprats
Parts a conservar / enderrocar / rehabilitar / construir de nou
Adaptació del terreny
Sistemes estructurals, constructius i de condicionament ambiental
Envolupants: façanes, cobertes, contacte amb el terreny, obertures, 
protecció tèrmica, hidròfuga i acústica, etc.
Energia: demanda de calefacció i refrigeració, sistemes naturals i arti-
ficials de control ambiental.

Quant: cost econòmic, social i ambiental
Cost social: reubicació d’usos i usuaris, perill d’exclusió...
Cost ambiental: cicle dels materials i de l’aigua (reciclatge i reciclabili-
tat, petjada ecològica, etc.), eficiència energètica
Cost econòmic: els números grossos del pressupost

4 Temes: interessos del 
curs

Sostenibilitat: els con-
dicionants ambientals 
com a “material de 
projecte”
Visió integral dels aspec-
tes ambientals (des del 
punt de vista energètic, 
de consum de recursos, 
de salut de l’usuari, etc.) 
que cal incorporar des 
de l’anàlisi preliminar 
fins al resultat final.

Local i global
La relació entre l’edifi-
cació i la ciutat, i entre 
l’actuació local i les seves 
implicacions a nivell glo-
bal (culturals, mediam-
bientals, econòmiques, 
socials, etc.).

El projecte com a 
elecció i orientació de 
processos tècnics 
El paper de la tecnologia 
en la significació de l’ar-
quitectura (construcció, 
estructures i instal·la-
cions), en especial de les 
solucions industrialit-
zades.

El projecte com a 
procés
Documentació del pro-
jecte i dels procediments 
que asseguren el man-
teniment dels objectius 
inicials a través de les 
seves diferents fases, així 
com l’avaluació final del 
resultat obtingut.
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Projectes i Urbanisme

TRAMES URBANES COMPACTES

La línia de Projecte i Urbanisme incorpora el concepte de planejament i 
disseny de la trama urbana en el Projecte de Fi de carrera, una trama edi-
ficada que en molts casos requereix una transformació, però que en molts 
altres s’ha de construir de nova planta, atès que encara s’hi troben molts 
buits urbans dins de la ciutat existent. Aquesta és una escala de projecte 
que requereix unes eines específiques de disseny, com són la densitat, 
l’ocupació, l’edificabilitat o la distribució d’activitats i equipaments, unes 
eines que garanteixin el perfecte funcionament de la ciutat i el teixit urbà. 

És per això que el curs s’estructura al voltant d’una peça urbana de grans 
dimensions, que aquest any ha arribat a una superfície aproximada de 125 
hectàrees, tot i que alguns estudiants han volgut superar aquesta dimensió 
i fins i tot l’han doblada, de manera que ha arriba a les 30 hectàrees. Quan 
s’ha pres la decisió d’augmentar la superfície ha estat motivada per la 
necessitat d’enfrontar-se a determinats reptes de connectivitat viària o de 
continuïtat dels espais públics que es troben dins de l’àrea d’influència de 
l’emplaçament donat i que representen una oportunitat per a la transfor-
mació de la ciutat. Això posa encara més a prova la capacitat de la trama 
urbana de convertir-se en un instrument de construcció de la ciutat, tant 
morfològicament com funcionalment.

Des del punt de vista interdisciplinari, es troba en el disseny de la trama 
urbana una molt bona oportunitat d’interacció entre l’arquitectura i 
l’urbanisme. Però no només en el disseny de la trama urbana, sinó també 
en la transformació de carrers, la connexió de grans avingudes a escala 
urbana i metropolitana, i la redefinició d’infraestructures a escala terri-
torial. Aquí es descobreix tot un camp de treball imprescindible per al 
desenvolupament de la ciutat i el territori, on l’arquitectura i l’urbanisme 
poden anar de la mà. 

La trama urbana conté un potencial de disseny que mereix que sigui 
abordada des del projecte arquitectònic, més enllà d’un planejament 
neutre.

En definitiva, el que caracteritza aquesta línia de Projecte de Fi de 
Carrera és que l’estudiant s’ha d’enfrontar amb intensitat al proble-
ma de la gran escala, assumint la ciutat com un material de treball. I 
això ens obliga a parlar de conceptes que afecten l’estructura de la 
ciutat, que encara que siguin elements de disseny específics d’aquesta 
línia també acaben transcendint a totes les escales de treball i a les 
altres línies del màster en Arquitectura, conceptes com ara ciutat 
compacta, mobilitat, paisatge, infraestructures o trama urbana.
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No obstant això, també existeix una escala intermèdia que correspon al 
disseny de l’espai públic i de l’espai urbà, molt vinculat als edificis, que és 
un espai de trobada entre les diferents escales i disciplines. L’espai públic 
és també un espai social que determina en gran mesura la vida de les 
persones i la seva felicitat. És un espai que ha estat segrestat pel cotxe i 
que cal reconquerir formalment i funcionalment per a les persones. És un 
espai que cal omplir de natura i dotar-lo d’activitats públiques que resta-
bleixin l’equilibri perdut entre les persones i les seves ciutats.

Eines de disseny (urbà)

Avui dia ens trobem amb un canvi de paradigma pel que fa a la concepció 
de les ciutats. La majoria de les ciutats existents han crescut d’una manera 
molt ràpida i sota els criteris de la taula rasa i de fractura funcional. La 
taula rasa ha trencat la continuïtat històrica dels teixits urbans i ha des-
truït bona part de la memòria històrica, aquella que ens dóna la veritable 
consciència del pas del temps. La fractura funcional ha trencat la vida de 
les persones, ja que les ha obligades a desplaçar-se amb vehicle motoritzat 
per a poder cobrir les seves necessitats vitals.

Espai públic
L’espai públic és l’element central del projecte urbà, on es troben les per-
sones i on es manifesta la cultura. A Barcelona hi ha una gran tradició i 
un gran reconeixement internacional en disseny de l’espai públic contem-
porani, on es manifesten les noves avantguardes artístiques. Al dissenyar 
l’espai públic també cal dotar-lo d’una massa crítica d’habitants i de les 
activitats necessàries perquè funcioni correctament.

L’espai públic és una part del projecte arquitectònic, on l’arquitec-
tura pot condicionar l’urbanisme i on l’urbanisme pot condicionar 
l’arquitectura, de manera que la ciutat esdevé molt més oberta i 
creativa.

Ara les ciutats ja estan construïdes i el que cal és transformar-les, 
per fer-les molt més habitables i belles. Dotar-les d’una ànima 
col·lectiva. Les noves eines de disseny urbà ens han d’ajudar a tre-
ballar en aquesta direcció, amb la voluntat de restablir l’equilibri 
formal i funcional entre les persones i el seu entorn.

Des del punt de 
vista interdiscipli-

nari, s’hi troba en el 
disseny de la trama 

urbana una molt 
bona oportunitat 
d’interacció entre 

l’arquitectura i 
l’urbanisme
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Trama urbana
La trama urbana és una textura definida pel buit i el ple, per la relació 
entre els edificis i els espais oberts. Pot ser una textura uniforme, però 
també pot ser una trama collage, que cal dotar d’accents, ritmes i con-
trapunts. Actualment hem de treballar en gran mesura amb la trama 
existent, renovant-la, reciclant-la, dotant-la de continuïtat històrica i de 
significat. És important que la trama urbana també tingui continuïtat 
funcional i que superi les barreres arquitectòniques.

Densitat urbana
Perquè la trama urbana sigui habitable i sostenible cal que tingui una 
densitat mitjana alta que en garanteixi el manteniment econòmic i la in-
tensitat urbana. Si la densitat és massa baixa no hi haurà prou diners per 
mantenir-ne les infraestructures, els espais públics ni els equipaments. Si 
la densitat és massa alta s’arribarà a un punt de congestió i de col·lapse i a 
un excés de centralització.

Barreja d’usos
La millor manera de trencar la fractura funcional és promoure una 
barreja d’usos que garanteixi la proximitat. Així totes les persones podran 
cobrir totes les seves necessitats vitals a distàncies que es poden fer a peu 
i gaudiran de la ciutat amb tots els seus sentits. Amb la barreja d’usos 
reduirem els desplaçaments de transport mecànic, reduirem la contami-
nació i farem la ciutat més sostenible.

Estructura policèntrica
Perquè les ciutats siguin realment habitables i s’hi pugui fer tot a peu han 
de ser policèntriques. Per tant, cal aproximar les activitats i els equipa-
ments culturals, esportius, educatius i sanitaris a les persones. La seva 
distribució en la trama urbana ha d’ajudar a equilibrar la ciutat, tant a 
escala metropolitana com a escala de barri.

Organització del curs

Sobre l’organització del curs, es pot destacar que la línia de Projecte i 
Urbanisme es divideix en dos semestres clarament diferenciats i que en 
la pràctica han resultat marcadament independents. Hi ha una con-
nexió entre tots dos molt important que els fa inseparables, però en la 
pràctica els estudiants gairebé han acabat fent dos PFC. Cal dir que 
amb un èxit rotund, atesos els resultats i les qualificacions finals.
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En el primer semestre s’ha fet el projecte de la trama urbana, que per les 
seves dimensions i complexitat s’ha dut a terme en equips reduïts de dos o 
tres estudiants. Ha estat una tasca complexa d’ordenació de les illes, distri-
bució dels carrers, els edificis i les activitats, localització dels equipaments 
de barri i de ciutat. També s’han dissenyat els espais públics, incloent-hi 
els carrers, avingudes, places i límits de la ciutat, on els estudiants han 
definit tots els paviments, l’arbrat i els elements d’il·luminació de tots els 
espais públics, i s’han planificat totes les xarxes de subministrament i 
evacuació públiques que necessita la comunitat.

En el segon semestre cada estudiant ha desenvolupat individualment una 
proposta arquitectònica, que resol fins al detall constructiu un edifici 
localitzat en la nova trama urbana proposada pel seu equip. En alguns 
casos, la dimensió d’aquests edificis o conjunts d’edificis sembla compe-
tir amb les dimensions de la trama urbana, ja que arriben a superfícies 
construïdes de més de 100.000 m2. Tot i que es va proposar la possibilitat 
de desenvolupar un projecte d’urbanització, la majoria dels estudiants ha 
preferit desenvolupar edificis d’habitatges, oficines, coworking, mercats o 
biblioteques, tots vinculats al disseny i la construcció de noves d’estacions 
de metro, l’obertura de noves avingudes o la formació de noves places. Un 
comentari que feien els estudiants és que el disseny de la trama urbana 
els havia permès formalitzar un context on encaixar les seves propostes 
arquitectòniques, sense haver-se d’enfrontar al paper en blanc.

Aquesta ha estat la primera edició del nou màster en Arquitectura i enca-
ra queda molt camí per córrer. Per això ja es pot fer algun suggeriment, 
encara que sigui prematur: seria bo fer un curs més transversal, de tal ma-
nera que hi hagués una col·laboració més intensa entre projectes, tecnolo-
gia i urbanisme al llarg de tot el procés de desenvolupament del projecte, 
en comptes de dividir-lo en tres línies tan clarament diferenciades. En el 
primer semestre es podria plantejar un taller d’urbanisme que fos paral·lel 
al Projecte de Fi de Carrera, de tal manera que tots els estudiants podrien 
participar en aquest taller i en paral·lel estarien plantejant el seu projecte 
arquitectònic des del principi. En el segon semestre, en canvi, tothom 
podria continuar desenvolupant constructivament el seu edifici, excepte 
aquells estudiants que decidissin desenvolupar el planejament urbanístic i 
un projecte d’urbanització de la trama urbana que haurien plantejat en el 
primer semestre.

Xavi Llobet, Dr. arquitecte 

La línia de Projecte 
i Urbanisme es 

divideix en dos se-
mestres clarament 
diferenciats i que 
en la pràctica han 
resultat marcada-

ment independents.
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Mirades des de la tècnica i la teoria

L’ ensenyament de la construcció

Els alumnes arriben al màster habilitant després d’un llarg grau, on han rebut 
la necessària formació teòrica i pràctica sobre els conceptes i els sistemes bàsics 
de construcció que han de permetre la resolució tècnica d’un edifici. Un curs 
de taller del Màster Habilitant no ha de ser un curs més de grau, l’hem de 
considerar una oportunitat per posar en pràctica tot allò que han après durant 
la carrera i, a més, posar aquests coneixements en relació amb el propi pro-
jecte. Treballar, per fi, les diferents àrees de coneixement de forma conjunta i 
simultàniament, en relació amb el projecte que està desenvolupant l’estudiant, 
permet definir un element complex —i no sempre ben introduït al grau— com 
és l’estratègia global del projecte, del qual la tecnologia, en totes les vessants, és 
part integral. Amb això es trencaria una falsa sensació —o formació?— que el 
projecte és lineal i els assumptes es van resolent un darrere l’altre, en rigorós 
ordre d’importància, i on els aspectes tècnics són els darrers a aparèixer i sense 
l’oportunitat d’influir en el procés global.

La posada en pràctica de tot allò que han après durant el grau —encara que a 
vegades no ho hagin assimilat— no ha de fer oblidar, però, la necessària capa-
citació en la resolució tècnica dels reptes que el propi projecte presenta. Aques-
ta és la segona vessant de l’exercici proposat. Així, per una part demanem que 
l’estudiant assoleixi la capacitat de formar-se un sòlid criteri a l’hora d’establir 
els sistemes tècnics de l’edifici i que aquests formin part de l’estratègia general, i 
per l’altra busquem que l’estudiant sigui capaç de demostrar la seva capacitat de 
resolució dels punts essencials del seu projecte.

Jordi Pagès, arquitecte 

Introduir algunes de les tasques que la societat demana als arquitectes 
del segle XXI, com l’eficiència energètica dels edificis (en especial la 
reducció de la demanda energètica), l’impacte ambiental d’un edifici des 
de l’estudi dels materials i els processos de la construcció, l’ús de l’aigua 
que aquest fa o assolir el major grau de confort i benestar per als seus 
ocupants, només es pot entendre des de la voluntat de definir una estra-
tègia global del projecte.
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L’ ensenyament de les estructures

Després d’un grau en Arquitectura, llarg, on s’han rebut ensenyaments 
dispars, de matèries en aparença inconnexes i que no tenen la transversa-
litat que haurien de tenir, els estudiants arriben al màster habilitant, aque-
ll que els permetrà exercir la seva professió amb totes les conseqüències. 
Aquest màster ha de representar la unió de tots els coneixements que fins 
ara han adquirit, que en ocasions han estat oblidats —o potser guardats 
en un racó— i en altres no han estat posats en pràctica, per cosir-los amb 
un únic objectiu: un projecte. I aquí és on hem d’eliminar la idea de linea-
litat del procés projectual, potser dominat per aquesta divisió clàssica en 
Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra.

En primer lloc, s’ha de pensar en la transversalitat dels coneixements i en 
la transversalitat de les idees a aplicar: un projecte no és un esbós al qual 
es posaran unes instal·lacions i que aguantarà d’alguna manera o altra. Un 
projecte és unir totes les disciplines i crear alguna cosa del no-res, o crear 
a partir d’alguna cosa existent, tenint en compte que tant la construcció 
com les instal·lacions i l’estructura conformaran els espais, hi influiran, 
i poden per si mateixes crear arquitectura. S’ha de pensar des de l’escala 
gran, sense oblidar-nos d’aquesta escala petita, del detall. Cal pensar, tam-
bé, que el procés projectual d’una estructura no és ni únic ni immediat, 
sinó que, com en la generació conceptual del projecte, entra en cicles fins 
que les comprovacions siguin satisfactòries.

Així, la part d’estructures és primordial, ja que serà la que “suporti” la 
nostra creació, permeti que els espais millorin l’habitabilitat, que puguin 
acollir instal·lacions voluminoses i pesades, que no s’enfonsin, etc.

Una estructura neix des del material, la tipologia, els requeriments 
externs, les condicions del subsòl, tant geològiques com d’infraes-
tructures existents. Hem de pensar en les estructures com a part 
del disseny i no només com un número. Però, per a això, haurem de 
realitzar aquest predimensionament que permeti en un futur que un 
especialista realitzi els càlculs complets, amb una base que hagi estat 
creada i pensada des de la Arquitectura.

Jorge Blasco, arquitecte 
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L’ ensenyament de la teoria

La teoria, la crítica, la composició integrada al taller de Projecte de Fi de 
Carrera aporta una reflexió constant que ha d’acompanyar el desenvolupa-
ment de les propostes. La teoria aporta reflexions guiades dins el context 
en què les idees estan presents en el món de l’ Arquitectura, avui, a fi de 
fer-les aplicables en el PFC. De fet, els projectes per a un lloc i un programa 
específics sotmeten a prova les teories.

Afrontar la resolució de projectes en entorns com aquells en què s’opera 
i programes com l’habitatge i altres que sovint entren dins la categoria de 
l’ordinari, representa un desafiament per a la distinció de l’arquitectura 
com tan sols una proporció escassa respecte de la totalitat d’allò que està 
construït. L’aspiració a la permanència i la perfectibilitat de l’arquitectura 
es contradiu amb la limitada durabilitat de l’habitatge i de l’arquitectura 
utilitària, com a bé de consum. Cosa que al seu torn és una paradoxa, ja 
que aquesta condició més aviat hauria de potenciar el caire experimental i 
la consciència de provisionalitat de les propostes en un món canviant.

D’aquesta manera, l’estudiant s’adona que la Teoria no és una successió de 
teories aparegudes al llarg de la història, sinó la capacitat de conèixer, des-
envolupar i aplicar tant en el seu PFC com en el futur, les eines i l’aptitud 
per pensar críticament. En aquest sentit, s’estimula a acompanyar la facultat 
per representar i elaborar gràficament les idees amb l’adquisició del talent 
necessari per raonar-hi i saber-les exposar sistemàticament.

Exercitar la crítica i la reflexió acompanyant el projecte no ha d’atemorir. 
Ans al contrari, ha d’empènyer cap a idees més utòpiques, realitzables amb 
dificultats que el projecte s’encarrega de preveure. Són aquest tipus d’idees 
les que poden ajudar a allunyar-se de la realitat omnipresent, més encara en 
temps de recessió. S’ha d’impedir que l’austeritat imposada acabi afectant 
també el cervell dels futurs projectistes. Mercès a les idees es permet a 
l’estudiant projectista somiar, però al mateix temps en el taller ha d’adquirir 
l’habilitat necessària (l’habilitació professional) per fer-ne possible la trans-
formació en realitat.

Jordi Oliveras, Dr. arquitecte

Sent l’ arquitectura una disciplina empírica que progressa de mane-
ra col·lectiva, convé fer avinent a l’estudiant tant les referències 
contemporànies que ha après al grau, com les teories i formulacions 
existents arreu que li siguin idònies per al projecte.





els 49 pfc'S



01/ alejandro álvarez

16/ irene rodriguez

03/ anna castellà

05/ mercè cofan

08/ edgar esteller

11/ eva millán 

12/ eloi mir

14/ cristina piqué

13/ paula pagès 

19/ gemma torras

02/ carla blanch

04/ beatriz cereza09/ albert font

06/ pau cornellana

07/ lucia esparza

18/ laura sánchez

10/ ainhoa larrañaga

15/ paula poblet



03/ anna castellà

05/ mercè cofan

14/ cristina piqué

Professorat  Jaime Coll, Daniel García-Escudero, Jordi Oliveras
   Helena Coch, Jorge Blasco, Jordi Pagès

Estudiants
    
01/ Alejandro Alvarez A partir de medianeras
02/ Carla Blanch  ReFormas de vida
03/ Anna Castellà  Reconstruint límits
04/ Beatriz Cereza Cooperativa de viviendas en la kasbah industrial
05/ Mercè Cofan  Cooperativa agrària a La Verneda
06/ Pau Cornellana Residencia y escuela de hosteleria
07/ Lucia Esparza  Nueva centralidad de viviendas de jóvenes en La Verneda
08/ Edgar Esteller  De la indústria a l’habitació
09/ Albert Font  Comunitat agrícola i centre d’interpretació
10/ Ainhoa Larrañaga El valor de lo colectivo  
11/ Eva Millan  Una habitació pròpia
12/ Eloi Mir  Habitatges en entorn productiu
13/ Paula Pagès  Sinèrgia urbana
14/ Cristina Piqué Habitar La Verneda industrial
15/ Paula Poblet  Un lloc per conviure
16/ Irene Rodriguez Rehabitar recordant 
17/ Patricia Ruiz  El valor de lo cotidiano
18/ Laura Sánchez Cultivando La Verneda
19/ Gemma Torras Al límit de les preexistències 

  

13/ paula pagès 

19/ gemma torras

projectes i teoria



m
arq
etsab
// projectes i teoria

52

0 1
Alejandro Álvarez
A partir de medianeras

PFC | La Verneda

professors

data

contingut

numero

escala

Màster Habilitant | 2015-16
Teoria i Projectes

Jorge Blasco
Jordi Pagès
Helena Coch

10

Alejandro Álvarez Gómez

Sección detalle

13-07-2016

Jordi Oliveras
Daniel García
Jaime Coll

A partir de medianeras

1/75

sección e:1/75

detalle fachada

detalle fachada

detalle huertosdetalle cubeirta

detalle cimentacion



P i Teo

5301/ a partir de medianeras | alejandro álvarez



m
arq
etsab
// projectes i teoria

54

0 2
Carla Blanch 
[Re]Formas de vida



P i Teo

55

SUPERFÍCIE PARCELA
���� m²

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA
���� m²

OCUPACIÓN
��,�� %

EDIFICABILIDAD
�,��

VIVIENDA
��%

TRABAJO
��%

EQUIPAMIENTO
��%

COMERCIO

��
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PROPIEDAD ALQUILER
���%

JÓVENES
��%

MAYORESESTUDIANTES
��%

CUALQUIERA
��%

PÚBLICA
���%

PRIVADA

��
/ha

��
/ha

DENSIDAD DE VIVIENDASDENSIDAD DE POBLACIÓN

SUPERFÍCIE
���.�� km²

BARCELONA PROYECTO

POBLACIÓN
�.���.��� hab

DENSIDAD
��.��� hab/km²

#el proyecto

#residencias
       ��/��/��/��

#estudios
     ��

#centro educativo
       ��/��

centro de formación en diseño
forjado sanitario

aulario de entramado de madera

muros de bloque de hormigón

núcleos de desplazamiento vertical centro formación

muros de hormigón in situ

entramado de acero laminado

forjado colaborante

núcleos de desplazamiento vertical residenciales

muros de hormigón in situ ascensores

entramado de madera

programa residencial

soporte existente // pilares de hormigón +cerchas de madera

envolvente prefabricada de entramado de madera

espacio expositivo // multiusos

soporte existente // cerchas de madera

muro de hormigón in situ

estudios

soporte nuevo // pilares y cerchas de acero laminado

envolvente prefabricada de entramado de madera

en una posición estratégica intentando reavivar la actividad en la calle binefar y acercar rambla prim, o lo que los habitantes de via trajana 
llaman barcelona, a la propia via trajana, se coloca un centro de formación profesional en diseño que pretende no sólo acercar una nueva salida 
profesional a los habitantes de dicha zona sino también atraer a gente de otros puntos ya que la salida profesional que se ofrece es de interés 
creciente.

así mediante la examinación y reestructuración de un paquete industrial se lleva a cabo un modelo atípico de centro educativo en que las aulas se estructuran en 
módulos en que el espacio intersticial entre estos cobra importancia siendo el espacio de encuentro y relación, intentando que este no sea el espacio habitual de 
pasillo sino un espacio de forma variable, de diferentes niveles y carácter.

casi la totalidad de los espacios del proyecto están pensados como elementos prefabricados, para llegar con ellos construidos y poder ser colocados en el lugar. 
de manera que la estructura de dichos módulos ha de ser independiente a la de la estructura original de la nave. la construcción de estas aulas será 

mediante unos módulos de estructura de entramado de madera.

la materialidad del proyecto pretende distinguir de forma rápida aquello que pertenecía al lugar y aquello que llega de nuevo, de manera 
que toda aquella estructura que es nueva será de acero distinguiéndose de la antigua que era hormigón y madera, y todos los módulos 
prefabricados serán de madera.

a través de estadísticas publicadas por la vanguardia se me ratifica esta sensación de que la 
arquitectura no se amolda a la forma de vivir de las personas ya que analizándolas nos enseñan un 
panorama muy contrario al de la realidad del panorama inmobiliario dónde la mayor parte de las viviendas 
ofertadas son de dos, tres o cuatro habitaciones pero las estadísticas nos dicen que la gente mayormente 
vive sola.

se contempla por lo tanto unos espacios de vivienda amplios y los suficientemente transformables para que 
con la evolución de la vida puedan reutilizarse y adaptarse a las necesidades siendo los espacios privados 

amplios para que puedan acoger tanto viviendas de cohabitantes, como de pareja, como familiares.

al igual que los módulos de planta baja estos también son prefabricados y se colocaran entre las cerchas quedando 
colgados de ellas mediante tensores y uniéndose las unas con las otras en obra.

intentando recuperar la vida en comunidad que se desarrollaba en las anteriormente explicadas corralas. se recupera el acceso a 
las viviendas mediante pasarela acompañada de unos espacio llamados terrazas de verano que amplían en puntos dicha pasarela y 

propician las relaciones y encuentros de la comunidad. aspecto reivindicado por los habitantes de vía trajana.

02/ [re]formas de vida | carla blanch
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cubierta y fachada  de zinc, en obra

montaje de los intersticios, en obra

conexión entre módulos

colocación de los módulos A y B

estructura + carpinteria, en taller

pequeños acabados, en obra

estructura principal existente

pilares de hormigón reforzados

cerchas de madera reforzadas

#construyendo,el
            espacio

p1

REFERENTES �.���

LA AMBIGÜEDAD VÁLIDA Casa collage (pg ��-��)

Xavier Monteys
Podríamos asegurar que, cuanto mayor ha sido la especialización de las piezas de la casa y más indefinidas han 
aparecido, mayor ha sido la pérdida de flexibilidad de ésta.
En un númer de la revista Faces de ����, una serie de arquitectos centroeuropeos se reunían para discutir sobre 
algunos proyectos recientes de viviendas en los que se ponian de manifiesto algunas inquietudes sobre la cuestión. 
En la discusi´n, una de las ideas que surgían era la creciente duda sobre la especialización de los espacios 
domésticos y la opinión contraria al texto de las normativas que obligan a diferenciar mediante mayor tamaño la 
sala de estar de las habitaciones ¿Por qué no pueden tener todas ��m²? Significativamente, algunas casas de renta 
de finales del siglo XIX presentaban esta indeterminación entre las piezas, pudiendo usarse indistintamente 
cualquiera de ellas para cualquier función.

MATRIUS INDIFERENCIADES Nous descriptors, nous operadors projectuals (pg �)

Txatxo Sabater
(...) Avui,en un programa de vida modest hi ha comparativament menys exigències de representació que reals 
necessitas d’espai individual, persona i propi, per a cadascun dels membres de l’agrupament familiar. Les feines 
on-line, els horaris, avui ja ni unitaris ni homogenis, la normativització de les relacions íntimes interinividuals per a 
un adolescent, els episodis d’inestabilitat d’una parella i d’altres, conformen un munt de raons per minorar l’espai 
comú privat, per donar-lo als individus dins del domicili i/o treure’l del tàlam conjugal, per donar-lo als fills. Fins 
aquí una bona raó per treballar amb matrius indiferenciades. N’hi ha d’altres. L’etern desig de renovar l’interior, 
reforçat per un consum ferotge, fa necessàries les estructures de màxim potencial de flexibilitat. La millor és la 
flexibilitat inicial, aquella que presenta una matriu on l’intercanviabilitat d’usos i funcions es vegi aliviada de les 
servituds, sempre incòmodes, d’una complicada maniobra mobiliària.

LA FENTRE SUR COUR EUROPAN _ Minazoli & Chauvin [����]

GALERIAS, RECAMARAS Y ENFILADES _ CIRULACIÓN POR FILTRACIÓN

LA SEGONA CRUGIA Francesc Mitjans Arquitecte

Francesc Mitjans
(...) una entrada que condueixi a l’escala i al centre de l’edifici; escala de voltes, que llavors encara hi havia paletes 
que la sabien fer; escala que donava més intimitat, tota ella de fusta, i uns replas esplèndits d’entrada als habitatges, 
i en els quals valorava la segona crugia per fer una peça d’estar doble entre la primera i la segona crugia, el passadís 
d’entrada tradicional de les cases de l’Eixample era substiuit per un vestibul també doble i a dos nivells, (...), amb 
una distribució lògica, però que permetia una doble circulació interior creant uns distribuidors que acussessin 
aquesta zonificació, amb portes de dues fulles correderes a l’interior de l’habitatge.

HABITATGES C/ AMIGÓ _ Francesc Mitjans [����-��]

HABITATGES C/ ROSSELLÓ _ Emili Donato [����-��]

HABITATGES C/ NAPOLS _ Lluís Nadal [����]
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¿Se puede considerar la 
vivienda social un laboratorio 
arquitectónico? ¿Son 
extrapolables las 
invesitgaciones con células 
mínims de vivienda a otras 
arquitecturas como ocurre con 
las células madre a otros 
órganos?¿Invesitgaciones como 
procesos de desarrollo o 
inventos como idea feliz?
 ¿Están relacionados 
invento y arquitectura? 
hacer que la abstracción 
suceda, una idea se 
transforma en una acción.

¿Cómo entendemos el concepto de flexibilidad 
en la vivienda?

¿Tabiques móviles, espacios 
multiuso, dobles circulaciones, 
soluciones económicas, 
amueblamiento...?¿Es mejor 
una vivienda flexible? 
¿Entiende el usuario propuestas 
distintas a una distribución 
tradicional?

¿Qué importancia tiene el 
concepto de intimidad en la 
vida diaria? ¿Es equiparable la 
idea de intimidad en las 
distintas culturas? no 
¿Existe un límite claro en la 
definición de lo público y lo 
privado en materia de 
vivienda? no 
¿Exhibicionismo? ¿de los 
arquitectos o de los habitantes?

¿Qué importancia tiene el 
concepto de doméstico? ¿Y 
el hogar? ¿Hasta dónde puede 
la arquitectura condicionar, 
facilitar o dificultar la 
convivencia social? 
optimismo. una buena 
arquitectura puede 
facilitar-la. arquitecto que 
contruye elmundo en el 
que le gustaría vivir, 
ayudar a que las cosas 
mejoren.

#adaptabilidad
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#vivir
   colgado
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Joves aturats

Habitants de la zona

Nens

Gent gran

Visitants

0

Immigrants

Professionals agronoms

EDIFICAR - REHABILITAR

2

RURALITZAR ACTIVACIÓ SOCIAL I COMERCIAL

4 8 10 12 14 16

Picnic i Parc Recorreguts
esportius

Activitats 
formatives

Millores
Productives

Noves activitats
socials

Venta
Mercat

Tractament
Producció

ProducteTreball de campCultiuPreparació 
del terreny

HabitantsPreparació 
habitatges

Reurbanització
Construcció

BLOCS D’HABITATGES PER A TREBALLADORS 
Habitatges per a joves desocupats i immigrants

   40m2 - parella

   85 m2 - parella amb dos fills

   100m2 - parella amb tres fills

Espais comuns d’estada

     50m2 cada tres apartaments     50m2 cada tres apartaments

ZONES DE CONREU
Hibernacle - gestionats per blocs

Camps de 50m2 - assignats per oficina de gestió

Terrenys de arbres fruiters

Zona de recollida d’aigua

ESPAIS COMUNITARIS
Oficines de gestióOficines de gestió

Despatxos de professionals 

Espai de formació - tallers i reunions organitzatives

Magatzems de productes

Magatzems d’eines i maquinària

Tallers de preparació del producte

Cuines de tractament del producte

Espai social - Guarderia, centre socialEspai social - Guarderia, centre social

EQUIPAMENTS PÚBLICS
Mercat fixe

Mercat de cap de setmana - plaça

ESPAI PÚBLIC
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RURALITZAR ACTIVACIÓ SOCIAL I COMERCIAL
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Picnic i Parc Recorreguts
esportius
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formatives

Millores
Productives

Noves activitats
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Venta
Mercat

Tractament
Producció

ProducteTreball de campCultiuPreparació 
del terreny

HabitantsPreparació 
habitatges
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Construcció

BLOCS D’HABITATGES PER A TREBALLADORS 
Habitatges per a joves desocupats i immigrants

   40m2 - parella

   85 m2 - parella amb dos fills

   100m2 - parella amb tres fills

Espais comuns d’estada

     50m2 cada tres apartaments     50m2 cada tres apartaments

ZONES DE CONREU
Hibernacle - gestionats per blocs

Camps de 50m2 - assignats per oficina de gestió

Terrenys de arbres fruiters

Zona de recollida d’aigua

ESPAIS COMUNITARIS
Oficines de gestióOficines de gestió

Despatxos de professionals 

Espai de formació - tallers i reunions organitzatives

Magatzems de productes

Magatzems d’eines i maquinària

Tallers de preparació del producte

Cuines de tractament del producte

Espai social - Guarderia, centre socialEspai social - Guarderia, centre social

EQUIPAMENTS PÚBLICS
Mercat fixe

Mercat de cap de setmana - plaça

ESPAI PÚBLIC
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Aspirador mecànic
boca d’expulsió

Aspirador mecànic
boca d’expulsió

Aspirador mecànic
boca d’expulsió

Aspirador mecànic
boca d’expulsió

Qva= 20 l/s 
S= 80 cm2 

Qva= 20 l/s 
S= 80 cm2 

Qva= 20 l/s 
S= 80 cm2 

Qva= 20 l/s 
S= 80 cm2 

S= 200 cm2 

S= 224 cm2 

Qva= 50 l/s 
S= 40 cm2 
Qva= 10 l/s 

S= 200 cm2 
Qva= 50 l/s 

S= 200 cm2 
Qva= 50 l/s 

S= 200 cm2 
Qva= 50 l/s 

S= 40 cm2 
Qva= 10 l/s 

S= 60 cm2 
Qva= 15 l/s 

S= 60 cm2 
Qva= 15 l/s 

S= 80 cm2 
Qve= 20 l/s 

S= 80 cm2 
Qve= 20 l/s 

S= 60 cm2 
Qve= 15 l/s 

S= 60 cm2 
Qve= 15 l/s 

S= 80 cm2 
Qvp= 10 l/s 

S= 80 cm2 
Qvp= 10 l/s 

S= 160 cm2 
Qvp= 20 l/s 

S= 160 cm2 
Qvp= 20 l/s 

S= 40 cm2 
Qva= 10 l/s 

S= 40 cm2 
Qva= 10 l/s 

Qve= 56 l/s S= 32 cm2 
Qve= 8 l/s 

S= 32 cm2 
Qve= 8 l/s 

S= 32 cm2 
Qve= 8 l/s 

S= 32 cm2 
Qve= 8 l/s 

S= 224 cm2 
Qve= 56 l/s 

S= 224 cm2 
Qve= 56 l/s 

S= 224 cm2 
Qve= 56 l/s 

PERFORMBILITAT
Gran vairetat dimensional entre plantes
Habitatges oberts a canvis  socals
o familars, permet creixer o decreixer.
A més l’estudi de les orientacións determina
que tots els habitatges tenen les mateixes
qualitats tèrmiques, no hi han habitatges en 
millors condicions que altres.

VARIABILITAT FORMAL
La gran varietat dimensional dels habitatges 
Dona aquesta imatge dinàmica dins la lògia 
dels murs.
La presència formal dels murs dons direcció i la
variabilitat es troba en el seu interior.
Permeten una lectura directe del lloc.

FLEXIBILITAT TÈRMICA
L’habitatge entre murs respira i funciona
tèrmicament seguin una gradient d’espais 
regulables tèrmicament que permet varis
espais de qualitats diferents.
El mateix raonament s’utilitza per actuar 
als espais públics, que es graduen i generen
diferens realitats espaials

 PB + 3
3 Apartaments
Tipologia doble 
Habitatges de una habitacions
Mitjanera vista

6,377,35 4

Apartament 1
Familia, 1 habitacio

Apartament 2
Familia, 2 habitacionsU
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·  PLANTA SEGONA  ·

·  PLANTA PRIMERA  ·

·  PLANTA BAIXA  ·

RECIPROCITAT

INTERCANVI
PLAQUES SOLARS ENERGIA

ALIMENTHORTS

RESIDUS VEGETALS

CALDERA BIOMASSA

ENERGIA

AIGUAREC DE CULTIU

RECOLLIDA 
AIGUA DE PLUJA

COMPORTAMENT ESTIU  -  Ventil·lació de camp a pati a vestibul i gelosia. 
            Vegetació pati, protecció natural al sol
            Paret de bloc, protecció per inèrcia
            Zona fresca de l’habitatge, més habitada que zona càlida

COMPORTAMENT HIVERN  -  Ventil·lació de camp a pati a vestibul i gelosia. 
                Vegetació pati fulla caduca, entrada del sòl
                Paret de bloc, protecció per inèrcia
               Zona càlida de l’habitatge, més habitada que zona freda

VIDA ENTRE MURS

El mur com a element principal del projecte estableix el marc per a totes les activitats, des de la més intima, �ns a la més pública, permetent gran 
diversitat i variabilitat dins la norma espaial que proposen. El mur acompanya, ensenya, focalitza i projecta cap a un interior rural i alhora estableix 
un vinvle entre aquest buit conreuat i la realitat urbana colindant. 

ASSOLEJAMENT

La presència de grans volumetries circumdant l’area de conreu fan que sigui molt necessari l’estudi eshaustiu de les ombres projectades per de�nir 
el tipus de conreu possible en cada àrea. Es decideix apro�tar les cobertes més baixes i properes al nucli rural com a extensió d’aquest conreus, la 
seva situació és molt avantatjada pel que fa a l’assolejament.

VISTA A VISTA B

A

B

Plaques Solars

Plaques Solars

Regadiu conreus

Diposit d’aigua per regadiu

Caldera biomassa
Magatzem pelet

Diposit ACS

Caldera biomassa
Diposit ACS

Magatzem pelet

Dipòsit d’aigua de pluja pel rec

PROPOSTA DE CIRCUIT D’AIGUA I CALEFACCIÓ

Recollida d’aigua de pluvials

Recollida d’aigües negres

Comptadors

NE

SO Habitatge m’es desfavorable

FAÇANA NE  /  FAÇANA PRINCIPAL
     Part opaca
 Superfície   11,4m2
 Secció d’aïllament   0,12 cm  �bra de fusta
     Obertures
 Superfície  2 m2
 Factor ombra  0,8
     Forjats intermedis
 Longitud  4,6m amb correcció de PT

FAÇANA SE  /  PARET LATERAL
     Part opaca
 Superfície   44,5 m2
 Secció d’aïllament   0,06 cm  �bra de fusta
     Forjats intermedis
 Longitud  5,8 m amb correcció de PT

FAÇANA SO  /  FAÇANA POSTERIOR
     Part opaca
 Superfície   13 m2
 Secció d’aïllament   0,12 cm  �bra de fusta
     Obertures
 Superfície  8,90 m2
 Factor ombra  0,5
     Forjats intermedis
 Longitud  4 m amb correcció de PT

FAÇANA NO  /  MITJERA
     Part opaca
 Superfície   44,5 m2
 Secció d’aïllament   0,06 cm  �bra de fusta
     Forjats intermedis
 Longitud  5,8 m amb correcció de PT

COBERTA 
     Part opaca
 Superfície   50 m2
 Secció d’aïllament   0,12 cm  �bra de fusta

TERRA
     Part opaca
 Superfície   50 m2
 Secció d’aïllament   0,06 cm  �bra de fusta

COMPLEIX

COMPLEIX

COMPLEIX

COMPLEIX

COMPLEIX

COMPLEIX

DEMANDA ENERGÈTICA RESULTANT

     Calefacció         3.595 KWh/any      B
     Refrigeració    25 KWh/any             A
     Anual                  3620 KWh/any        B

0 5
Mercè Cofan
Cooperativa agrària 
a la Verneda
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 PB + 2
 2 Apartaments
Tipologia doble 
Habitatges de tres habitacions
Mitjanera vista

6,16,47,78,4 4

Apartament 1
Cohabitatge, 3 habitacions

Apartament 2
Duplex, 1 habotacio
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ESTRUCTURA DE MOBILIARI INTERIORMONTATGE DE MOBILIARI INTERIORSECCI’O FUGADA INTERIORS 

·   PLANTA BAIXA - 2 APARTAMENTS, FAMILIA AMB 2FILLS  ·

INTERIOR MÉS COMUNITARI
LA PLAÇA MÉS PRIVADAPROFUNDITAT, COMPRENSIÓ DE L’ESPAI
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0 6
Pau Cornellana
Residencia y 
escuela de hostelería
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6706/ residència i escola d’hoteleria | pau cornellana
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06/ residència i escola d’hoteleria | pau cornellana
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0 7
Lucia Esparza
Nueva centralidad de 
jóvenes en la Verneda
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07/ nueva centralidad de viviedas de jóvenes en la verneda | lucia esparza
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07/ nueva centralidad de viviedas de jóvenes en la verneda | lucia esparza
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0 8
Edgar Esteller 
Reviure la Verneda

Planta segona

Data

6 de Juliol de 2016
Escala

1:500

PROGRAMA P1

BIBLIOTECA
Informació i referècia    312
General i prèstec      150
Serveis             54 
Hall               60     
FFons especials        150
Pati               64
Nucli d’escala existent   20

COWORKING
Aula 1            105
Aula 2            45
Aula 3            105
Aula 4Aula 4            105
Aula 5             45
Sala de treball general   190
Hall, exposicions temporals  150
Escala coworking   17
Escala habitatges   2 x 17

Habitatge ( nova edificació)  
PPasarela accés    165
Caixa d’escala   3 X 17m2   
Habitatges   
Tipologia A ( 1)   3 x 40 m2
Tipologia B (1,5)  4 x 60 m2
Tipologia C (2)   2 x 80 m2
Tipologia D      5 x 40 m2
(dúpl(dúplex planta superior)

Professors

Jaime Coll         Helena Coch
Daniel García   Jordi Pagès
Jordi Oliveras    Jorge Blasco
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ENVOLVENT E 1: 20

Envolvent

Data

6 de Juliol de 2016
Escala

1:20

Número

21

Professors

Jaime Coll         Helena Coch
Daniel García   Jordi Pagès
Jordi Oliveras    Jorge Blasco

Façana pasarela: façana ventilada de full interior lleuger( veure plànol) formada per panell omega zeta en la franja de contacte amb la pasarela, mentre que en els retran-
quejos d’accés als habitatges l’acabat exterior és d’alumini tipus alucobond per resoldre amb el mateix material porta, finesra i façana

Façana principal:façana ventilada de fulla interior lleugera( veure plànol) amb acabat exterior de panell de micromorter d'alta resistencia amb pretensat bidireccional tipus 
panell omega zeta.La protecció solar de les terrasses es situa a la part exterior permetent la protecció de la terrassa convertint-la en un espai tipus umbracle a l'estiu acon-
seguit que gairbé sigui una perllongació de l'espai habitable.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
FAÇANA
F8- Muntant d'acer galvanitzat de 80 x 80 x 3mm

F9- Anclatge  de sustentació

F10-Anclatge de retenció

F11- Perfil Z corregut

F12F12- Kit d'anclatge del panell omega zeta

F14- Panell Omega Zeta de 2,60 x 1,50 m color blanc

F17-Rail superior, perfil rectangular d'alumini d'extrusió, 40 x 

48 mm

F18-Rail inferior, perfil tubular doble d'alumini d'extrusió, 40 x 

20mm

F19- Bastidor vertical de fusta 60 x 40 mm

F20F20- Bastidor horitzontal de fusta 60 x 40 mm

F22-Estructura vertical d'alumini, secció de 6x5 cm 

F23- Barana de vidre de 4+4 mm

F24- Passamà d'alumini de 60 x 30 mm

F25- Balconera corredera de dues fulles tipus Lumial de Technal 

de dimensions 270 x 260 cm

F26F26- Premarc d'acer galvanitzat de 10x3cm i e 3 mm fixat al 

forjat amb pletina d'acer

F34- Escopidor d'alumini lacat e 2mm fixat mecanicament al 

premarc

F35- Perfil U metàlic 65 x 55 x 2,5mm de suport del acabat 

d'alucobond

F36- Ancoratge sustentació perfil U metàlic

F37F37- Ancoratge retenció perfil U metàlic

F38- Acabat exterior alumini tipus alucobond color gris clar

F39- Dintell d'alumini tipus alucobond color gris clar

F40- Finestra abatible d'alumini de 1,30 x 0,90m tipus lumeal 

de Technal

COBERTA

C1- Suport estructural, forjat reticular 30 cm

C2C2- Capa de pendents de 1,5% de formigó celular alleugerit de 

10 cm de gruix.

C3- Impermeabilització adherida, làmina de poliisobutilè (PIB) 

de 2,2mm.

C4- Làmina separadora

C5- Aillament de poliestiré extruit de 6 cm de gruix

C6C6 - Làmina geotextil de poliesteré de gruix 1,7 mm model Da-

nofelt PY 120

C7 - Capa de protecció de grava de canto rodat, diàmetre 

16/32mm amb un gruix de 80mml

C11- Suports graduables en altura de polietilè rígid d'alta 

densitat

C12- Paviment flotant panell omega zeta de 150 x 60 cm

Axonomeria façana suda  E 1 :40

ENVOLVENT E 1: 20

Envolvent

Data

6 de Juliol de 2016
Escala

1:20

Número

21

Professors

Jaime Coll         Helena Coch
Daniel García   Jordi Pagès
Jordi Oliveras    Jorge Blasco

Façana pasarela: façana ventilada de full interior lleuger( veure plànol) formada per panell omega zeta en la franja de contacte amb la pasarela, mentre que en els retran-
quejos d’accés als habitatges l’acabat exterior és d’alumini tipus alucobond per resoldre amb el mateix material porta, finesra i façana

Façana principal:façana ventilada de fulla interior lleugera( veure plànol) amb acabat exterior de panell de micromorter d'alta resistencia amb pretensat bidireccional tipus 
panell omega zeta.La protecció solar de les terrasses es situa a la part exterior permetent la protecció de la terrassa convertint-la en un espai tipus umbracle a l'estiu acon-
seguit que gairbé sigui una perllongació de l'espai habitable.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
FAÇANA
F8- Muntant d'acer galvanitzat de 80 x 80 x 3mm

F9- Anclatge  de sustentació

F10-Anclatge de retenció

F11- Perfil Z corregut

F12F12- Kit d'anclatge del panell omega zeta

F14- Panell Omega Zeta de 2,60 x 1,50 m color blanc

F17-Rail superior, perfil rectangular d'alumini d'extrusió, 40 x 

48 mm

F18-Rail inferior, perfil tubular doble d'alumini d'extrusió, 40 x 

20mm

F19- Bastidor vertical de fusta 60 x 40 mm

F20F20- Bastidor horitzontal de fusta 60 x 40 mm

F22-Estructura vertical d'alumini, secció de 6x5 cm 

F23- Barana de vidre de 4+4 mm

F24- Passamà d'alumini de 60 x 30 mm

F25- Balconera corredera de dues fulles tipus Lumial de Technal 

de dimensions 270 x 260 cm

F26F26- Premarc d'acer galvanitzat de 10x3cm i e 3 mm fixat al 

forjat amb pletina d'acer

F34- Escopidor d'alumini lacat e 2mm fixat mecanicament al 

premarc

F35- Perfil U metàlic 65 x 55 x 2,5mm de suport del acabat 

d'alucobond

F36- Ancoratge sustentació perfil U metàlic

F37F37- Ancoratge retenció perfil U metàlic

F38- Acabat exterior alumini tipus alucobond color gris clar

F39- Dintell d'alumini tipus alucobond color gris clar

F40- Finestra abatible d'alumini de 1,30 x 0,90m tipus lumeal 

de Technal

COBERTA

C1- Suport estructural, forjat reticular 30 cm

C2C2- Capa de pendents de 1,5% de formigó celular alleugerit de 

10 cm de gruix.

C3- Impermeabilització adherida, làmina de poliisobutilè (PIB) 

de 2,2mm.

C4- Làmina separadora

C5- Aillament de poliestiré extruit de 6 cm de gruix

C6C6 - Làmina geotextil de poliesteré de gruix 1,7 mm model Da-

nofelt PY 120

C7 - Capa de protecció de grava de canto rodat, diàmetre 

16/32mm amb un gruix de 80mml

C11- Suports graduables en altura de polietilè rígid d'alta 

densitat

C12- Paviment flotant panell omega zeta de 150 x 60 cm

Axonomeria façana suda  E 1 :40



m
arq
etsab
// projectes i teoria

76

0 9
Albert Font 
Centre d'interpretació
i comunitat agrícola

doc. lliure
(1) aspecte general del projecte
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1 0
Ainhoa Larrañaga
El valor de lo colectivo
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1 1
Eva Millán 
Una habitació pròpia
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8111/ una habitació pròpia | eva millán comenforte
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11/ una habitació pròpia | eva millán comenforte
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1 2
Eloi Mir 
Habitatges en entorn 
productiu
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8512/ habitatges en entorn productiu | eloi mir
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1 3
Paula Pagès
Sinerga urbana
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1 4
Cristina Piqué 
Habitar la Verneda industrial
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8914/ habitar a la verneda industrial | cristina piqué
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1 5
Paula Poblet
Un lloc per conviure
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1 6
Irene Rodríguez
Rehabitar recordant
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1 7
Patrícia Ruiz
El valor de lo cotidiano
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PATRICIA RUIZ MATILLA

El barrio

19-05-2016

Jordi Oliveras
Daniel García
Jaime Coll

subtitol3
subtitol2
subtitol1
El valor de lo cotidiano

1/2000
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1 8
Laura Sánchez
Cultivando la Verneda

INSTALACIONES
-Depósitos y filtro para
las aguas grises.
-Contadores de agua

BIBLIOTECA
-Zona de estudio e

investigación

AULA
INFORMÁTICA I

SEMILLERO I
-Almacenamiento
de semillas

LAB II
-Sala para análisis
moleculares y estudios
genéticos.

LAB III
-Sala para análisis
moleculares y estudios
genéticos.

LAB I
-Sala para análisis
moleculares y estudios
genéticos.

SERVICIOS

SEMILLERO II
-Almacenamiento de semillas

VESTUARIO
-Dotado de duchas y taquillas
reservado para los empleados

del centro. Evitar la contaminación de los cultivos
y posibles plagas.

Invernadero

VIVIENDA TIPO II
-Sup: 16 m²
Vivienda pequeña tipo albergue para cortas
estancias.
Destinada a conferenciantes o investigadores
invitados así como a trabajadores contratados
puntualmente en épocas de mayor trabajo.

CULTIVOS
-Se situarán los cultivos que necesiten un aporte
menor de luz para su correcto desarrollo.
Las partes mas oscuras se destinarán como
espacio para el almacenamiento temporal de la
producción antes de la venta y de las máquinas y
herramientas utilizadas.

CULTIVOS
-Se situarán los cultivos que necesiten un aporte
mayor de luz para su correcto desarrollo.

PLACAS DE POLICARBONATO
CELULAR.
-Cubierta para la zona de invernadero formada por
placas de policarbonato fijas de 1 m de ancho, se
alternan con placas abatibles para una correcta
ventilación.

BANDEJAS DE ZINC.
-Cubierta ligera para la zona de viviendas, en las
vertientes orientadas a sur se colocan colectores
solares para ACS.

SALA POLIVALENTE
-Espacio destinado a conferencias de carácter
interno para los estudiantes del centro.
-Conferencias a grupos externos de estudiante o
diferentes
colectivos con el fin de explicar la labor del centro.
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Laura Sánchez Lanau

Programa

06-07-2016

Jordi Oliveras
Daniel García
Jaime Coll

de larga y corta estancia
asociado a viviendas temporales
Centro de producción agrícola 
CULTIVANDO LA VERNEDA

1/250

AULA INFORMÁTICA II

LAB IV
-Dotado de maquinaria de
secado y filtrado de muestras.

SALA DE EMBALAJE
-Espacio de empaquetado de los vegetales para
la futura distribución a los mercados de la ciudad.

ESPACIO ABIERTO AL PÚBLICO
-Se busca la relación con el barrio
a través de un espacio de venta  y de "alquiler" de
parcelas de huerto urbanos para los vecinos.

INVERNADERO PARA EL BARRIO
-Se busca fomentar la relación con el barrio a
través de "alquiler" de parcelas de huerto urbanos
para los vecinos.

VIVIENDA TIPO I
-Sup: 56 m²
Vivienda granda para estancias de larga duración.
Destinada a trabajadores y estudiantes del centro.

PROGRAMA

FORMACIÓN ALTERNATIVA + UNIÓN CON EL
BARRIO

Encontramos un barrio que ha perdido su carácter
asociativo, no existe identidad de barrio debido a la

Partimos de tres problemas detectados tras el
análisis:

1-La numerosa población de personas
mayores que viven solas y no se sienten seguras
en su barrio, debido a las transformaciones que ha
sufrido en los últimos años y la llegada masiva de
colectivos que o bien no han sido acogidos o no se
han sabido adaptar.

2-La desmotivación de los jóvenes en
referencia a su futuro laboral, en su mayoría
carecen de estudios superiores y la falta de trabajo
general hace que se encuentren en estado de
"ni-ni".

3-Por último el gran número de

personas sin ocupación.

Con el programa se busca la solución de estos tres
problemas, entendiéndolo como tres piezas de un
puzzle deshecho, donde la propuesta será la base
para que se puedan unir.
Por eso se propone un programa amplio que
abarque diversas  funciones siendo la principal EL
CENTRO PRODUCTIVO DE VEGETALES

ECOLÓGICOS -invernadero- dotado de un

pequeño CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

FORMACIÓN equipado con una serie de

laboratorios de biología sencillos.

Se pretende así ofrecer un tipo de formación
alternativa a diferentes niveles para satisfacer las
diferentes ambiciones que puedan tener los
jóvenes de la Verneda, desde aprender nociones
básicas sobre cultivo y agricultura hasta interesarse

por la investigación de semillas autóctonas y
acceder a estudios superiores. A su vez, al ser un

centro de producción, se necesitará personal para
desempeñar el correcto desarrollo de la empresa,
desde servicios de limpieza, vendedores,
profesores, encargados del cuidado de los
vegetales en sus diferentes etapas...

Para conseguir la unión con el barrio se genera un
espacio central, destinado a la venta de los
productos (vegetales y flores) a su vez será una
zona de descanso con un pequeño
bar-autoservicio que podrá ser utilizado tanto por
los trabajadores como por cualquier vecino. Debido
al pasado agrícola del barrio se cree conveniente
que se instale una pequeña zona de "alquiler de
parcelas" para que los vecinos puedan sentir la
experiencia de tener su pequeño huerto dentro de
la ciudad.

Todo este programa de carácter mas económico
viene acompañado de un programa residencial,
donde se proyectan unas viviendas que convivirán
con el invernadero, destinas a los usuarios del
centro.

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA CUBIERTA

PLANTA BAJA

NECESIDADES DE UN 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
PARA ESTUDIOS DE NIVEL 
MEDIO.m

-Fotos extraidas de los laboratorios de la 
facultad de biologia de la UAB.
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Tipologías de vivienda06-07-2016

Jordi OliverasDaniel GarcíaJaime Coll

de larga y corta estanciaasociado a viviendas temporalesCentro de producción agrícolaCULTIVANDO LA VERNEDA

1/50

EXTERIORESPACIOCLIMÁTICO INTERIOR

TIPOLOGÍA I-Vivienda temporal para largas estancias (3-4 años).Aprovechando el lucernario que crea la viga metálica existente se propone unavivienda en en dos alturas.La vivienda se organiza en esta franja central dejando los laterales libres paracirculaciones y almacenamiento. En la planta baja se colocan las estanciascomunes, comedor (m²), cocina y baño, mientras que en la parte superiorencontramos un espacio diáfano donde esta el dormitorio y un pequeño estudio.La entrada de luz natural se hace a través de los dos patios uno a cada lado de lavivienda y también a través de la cubierta. Ocurre lo mismo con la ventilaciónnatural, que gracias a dichos patios se produce ventilación cruzada.En sus otros dos lados la vivienda se ve rodeada por un invernadero, lo quefavorece a disminuir las perdidas de energía ya que actúa como colchón térmico.EXTERIORESPACIOCLIMÁTICO

TIPOLOGÍA II_tipo albergue-Vivienda temporal para cortas estancias (días, mes)Se distribuye en una sola estancia, un lavabo central y unapequeña terraza en un extremo.Ventilación a través de dicha terraza y cenitalmente.Rodeada por invernaderos que favorecen al confort térmico.
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Planta Baja

06-07-2016

Jordi Oliveras
Daniel García
Jaime Coll

de larga y corta estancia
asociado a viviendas temporales
Centro de producción agrícola
CULTIVANDO LA VERNEDA

1/200

Sala de embalaje
220m²

Sala polivalente
300m²

W.C
15m²

W.C
35m²

W.C
35m²

Vestuarios
17m²

Vestuarios
15m²

Cocina
compartida
45m²

Laboratorio
35m²

Instalaciones
17m²

Laboratorio
52m²

Laboratorio
52m²

Biblioteca
80m²

Patio
8m²

Patio
8m²

Patio
8m²

Patio
8m²

Patio
8m²

Patio
8m²

Patio
8m²

Patio
8m²

Patio
8m²

Patio
8m²

Patio
8m²

Patio
8m²

Patio
8m²

Patio
8m²

Patio
8m²

Patio
9m²

Patio
8m²

Patio
9m²

Patio
9m²

Patio
9m²

Laboratorio
52m²

Laboratorio
70m²

Lavanderia
20m²

Sala de
Informática
35m²

Sala de
Informática
35m²

Instalaciones
17m²

Semillero
17m²

Semillero
17m²

Zona Comercial
680m²

Nave I
Sup. Invernadero
310m²
Sup. Cultivable
40m²

Nave IV
Sup. Invernadero
310m²
Sup. Cultivable
40m²

Nave II
Sup. Invernadero
310m²
Sup. Cultivable
60m²

Nave III
Sup. Invernadero
310m²
Sup. Cultivable
60m²

Nave V
Sup. Invernadero
730m²
105m²

Nave VI Sup. Cultivable
Sup. Invernadero                35m²
125m²
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Tipologías de vivienda

06-07-2016

Jordi Oliveras
Daniel García
Jaime Coll

de larga y corta estancia
asociado a viviendas temporales
Centro de producción agrícola
CULTIVANDO LA VERNEDA

1/50

EXTERIOR

ESPACIO
CLIMÁTICO

INTERIOR

TIPOLOGÍA I
-Vivienda temporal para largas estancias (3-4 años).
Aprovechando el lucernario que crea la viga metálica existente se propone una
vivienda en en dos alturas.
La vivienda se organiza en esta franja central dejando los laterales libres para
circulaciones y almacenamiento. En la planta baja se colocan las estancias
comunes, comedor (m²), cocina y baño, mientras que en la parte superior

encontramos un espacio diáfano donde esta el dormitorio y un pequeño estudio.
La entrada de luz natural se hace a través de los dos patios uno a cada lado de la
vivienda y también a través de la cubierta. Ocurre lo mismo con la ventilación

natural, que gracias a dichos patios se produce ventilación cruzada.
En sus otros dos lados la vivienda se ve rodeada por un invernadero, lo que
favorece a disminuir las perdidas de energía ya que actúa como colchón térmico.

EXTERIOR

ESPACIO
CLIMÁTICO

TIPOLOGÍA II_tipo albergue
-Vivienda temporal para cortas estancias (días, mes)
Se distribuye en una sola estancia, un lavabo central y una
pequeña terraza en un extremo.
Ventilación a través de dicha terraza y cenitalmente.

Rodeada por invernaderos que favorecen al confort térmico.
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06-07-2016

Jordi Oliveras
Daniel García
Jaime Coll

de larga y corta estancia
asociado a viviendas temporales
Centro de producción agrícola
CULTIVANDO LA VERNEDA

1/50

EXTERIOR

ESPACIO
CLIMÁTICO

INTERIOR

TIPOLOGÍA I
-Vivienda temporal para largas estancias (3-4 años).
Aprovechando el lucernario que crea la viga metálica existente se propone una
vivienda en en dos alturas.
La vivienda se organiza en esta franja central dejando los laterales libres para
circulaciones y almacenamiento. En la planta baja se colocan las estancias
comunes, comedor (m²), cocina y baño, mientras que en la parte superior

encontramos un espacio diáfano donde esta el dormitorio y un pequeño estudio.
La entrada de luz natural se hace a través de los dos patios uno a cada lado de la
vivienda y también a través de la cubierta. Ocurre lo mismo con la ventilación

natural, que gracias a dichos patios se produce ventilación cruzada.
En sus otros dos lados la vivienda se ve rodeada por un invernadero, lo que
favorece a disminuir las perdidas de energía ya que actúa como colchón térmico.

EXTERIOR

ESPACIO
CLIMÁTICO

TIPOLOGÍA II_tipo albergue
-Vivienda temporal para cortas estancias (días, mes)
Se distribuye en una sola estancia, un lavabo central y una
pequeña terraza en un extremo.
Ventilación a través de dicha terraza y cenitalmente.

Rodeada por invernaderos que favorecen al confort térmico.
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Planta Altillo

06-07-2016

Jordi Oliveras
Daniel García
Jaime Coll

de larga y corta estancia
asociado a viviendas temporales
Centro de producción agrícola
CULTIVANDO LA VERNEDA

1/200
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1 9
Gemma Torras
Al límit de les 
preexistències

GEMMA TORRAS ROLANDO
EL LLOC La zona de projecte.

on ens trobem?
La Verneda i la Pau és un barri molt relacionat amb el seu veí, Sant Martí de Provençals, amb el que es conforma un continu urbà i social. El

districte, es divideix en els conjunts de la Pau, la Palmera, la Verneda Alta i la Verneda Baixa. En aquest darrer és on es situa l'àmbit de la

proposta, on ja s'han realitzat, en els darrers anys, la substitució d'edificis de l'antic polígon per nous blocs.

L'encreuament de la nova Rambla de Prim i el carrer Guipúscoa, juntament amb l'estació de metro, conformen un punt de centralitat i

dinamisme comercial i cívic que exemplifica la gran millora de qualitat urbana que ha experimentat el barri i esdevé un punt de partida per a la

proposta realitzada en aquest projecte.

barcelona
_1/20.000

situació
_1/10.000

emplaçament
_1/2.000

N

N

N

GEMMA TORRAS ROLANDO
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COBERTA 1.
Sup. real: 423 m²

COBERTA 2.
Sup.: 665 m²

ACCÉS A.
Sup.: 70 m²

2%

2%

+.....

RESIDUS

electricitat

gas

NETEJA

Ø1,5
Ø1,5

CO₂

   O₂

els sistemes d'estalvi
Molts dels elements que conformen el projecte i la proposta parteixen d'un bon comportament energètic. D'aquesta manera, la coberta resol la

recollida d'aigües pluvials i el seu posterior reciclatge. D'altra banda, l'estructura que s'afegeix a la paret mitgera de l'edifici ja existent és la que

s'encarrega de sostenir les plaques solars d'ACS i fotovoltàiques que solucionen gran part de la demanda energètica total de l'edifici.

la coberta
Els diferents nivells d'altures i de forjats, creen uns espais coberta

aprofitables per als veïns i a la vista d'aquells que resideixen en

cotes més elevades. D'aquesta manera, es planteja la coberta com

un espai indispensable per a propiciar la vida en comunitat,

aprofitant el clima que ens caracteritza i la bona orientació.

• • • • • •• •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• •••••••••••••Tota la generació
d'energia elèctrica és a base de la
col·locació de plaques fotovoltàiques
de mesures 1,80 x 1,20 m instal·lades
en vertical i en les dues plantes
superiors de la nova estructura
metàl·lica adjacent a l'edifici existent.

• • • • • • • • •• ••••••••••••••La instal·lació
es realitza de tal manera que les
bateries fixes es podran substituir en
cas que es deteriorin, éssent sempre
accessibles.

• • • • • • ••••••••••Existeix un enllaç de
complement de la Xarxa General
Elèctrica que supleix els possibles
dèficits en la generació de
l'electricitat.

• •• • •• • •• •••••••••••••Segons els propis
fabricants, es preveuen uns 10 anys de
vida útil, tot i que amb un bon
manteniment, aquesta pot ser d'entre
20 i 25 anys. El rendiment decreix un
0,8%/any.

Il·luminació del pàrquing i dels espais
comuns de l'edifici (equipament
general, passadissos, sales, nuclis...)

RECICLATGE DE L'AIGUA

RECICLATGE. Es
recicla, per una banda,
l'aigua de les dutxes, els
rentamans i les piques de
les cuines de cada
habitatge i es recull,
d'altra banda, l'aigua de
la pluja de la coberta.

TRACTAMENT. Es porten a terme
els tres estats per al tractament de l'aigua.
1) Carbó activat i tractament aeròbic. 2)
Mescla amb sorres silícies. 3)
Tractament anaeròbic.

• • • • • • • • •• ••••••••••••••L'aigua, un cop
tractada, s'acumula en els dipòsits
soterrats i de planta baixa (veure
plànols). Mitjançant grups elevadors
de pressió es transporta als diferents
punts de consum.

• • • • • • ••••••••••Existeix un enllaç de
complement de la Xarxa General
d'Aigües, que supleix els possibles
dèficits del reciclatge.

COBERTA 1.
Sup. real: 423 m²
Sup. equivalent: 465 m²
200 < S < 500; per tant, 4 boneres.

COBERTA 2.
Sup. real: 665 m²
Sup. equivalent: 731 m²
S > 500; 1 bonera/150 m²; per tant, 5
boneres

COBERTA 3.
Sup. real: 473 m²
Sup. equivalent: 520 m²
S > 500; 1 bonera/150 m²; per tant, 4
boneres

COBERTA 4.
Sup. real: 849 m²
Sup. equivalent: 934 m²
S > 500; 1 bonera/150 m²; per tant, 7
boneres

el nucli vertical
Es plantegen tres nuclis diferents que solucionen les comunicacions

verticals de l'edifici. En trobar-se estructurat en tres blocs diferents, cada

un d'ells s'estructura al voltant d'un nucli. Tal i com es mostra en els

plànols, aquests nuclis es plantegen gairebé externs a l'edific  i es

composen d'una escala metàl·lica oberta resolta a partir d'una estructura

tubular lleugera que entra amb relació amb el jardí interior i un o dos

ascensors, segons demanda.

L'escala s'envolta d'uns panells de malla electrosoldada que permet la

col·locació i creixement de la vegetació.

Tenint en compte que els tres blocs de l'edifici finalitzen en cotes

diferents, cada un dels nuclis salva una distància concreta. Tanmateix, la

seva estructura és la mateixa. En un dels casos, es necessària la

col·locació d'un segon ascensor, cosa que no ocasiona cap inconvenient

en l'esquema general circulatori i estructural dels habitatges.

Els ascensors, es troben dins el propi edifici, en la tipologia d'habitatge

que els inclou en la seva estructura. D'aquesta manera, es desenvolupa

una passera contínua sense estrangulaments en planta que permet la

completa relació i comunicació de tots els habitatges i els corresponents

usuaris.

planta coberta
_1/200 nucli planta baixa +0

_1/100

nucli planta pis +4,7
_1/100

nucli planta habitatge +8,3
_1/100

nucli planta coberta +32
_1/100

secció vertical general del nucli
_1/100
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PLANTA SEGONA
+8,3 m

PLANTA TERCERA
+11,9 m

PLANTA QUARTA
+15,5 m

PLANTA CINQUENA
+19,1 m

PLANTA SISENA
+22,7 m

PLANTA PRIMERA
+4,7 m

PLANTA BAIXA
+0,0 m

l'equipament
En el tram del conjunt residencial-equipacional en el que els forjats es preveuen amb un interespai de 4,7 m,

seguint les altures corresponents a l'edifici existent, no es situa cap tipologia d'habitatge. Aquest espai es destina

a l'equipament, incloent en ell dues sales polivalents de mesures variables, un espai per a petites representacions

i conferències, una zona per a la gent gran, un espai per als joves i un petit co-working en les plantes superiors.

D'aquesta manera, aquest espai recull l'activitat de gran part del barri, en relació al centre poliesportiu i en un

punt de confluència entre els dos equipaments ja existents i destinats a la gent gran.

SISTEMA D'ACS

• • • • • • • •• •••••••••••••Tota la generació
d'energia elèctrica és a base de la
col·locació de plaques fotovoltàiques
de mesures 1,80 x 1,20 m instal·lades
en vertical i en les dues plantes
superiors de la nova estructura
metàl·lica adjacent a l'edifici existent.

• • • • • • • • •• ••••••••••••••La instal·lació
es realitza de tal manera que les
bateries fixes es podran substituir en
cas que es deteriorin, éssent sempre
accessibles.

• • • • • • ••••••••••Existeix un enllaç de
complement de la Xarxa General
Elèctrica que supleix els possibles
dèficits en la generació de
l'electricitat.

• •• • •• • •• •••••••••••••Segons els propis
fabricants, es preveuen uns 10 anys de
vida útil, tot i que amb un bon
manteniment, aquesta pot ser d'entre
20 i 25 anys. El rendiment decreix un
0,8%/any.

Il·luminació del pàrquing i dels espais
comuns de l'edifici (equipament
general, passadissos, sales, nuclis...)

el funcionament de la proposta
L'edifici projectat es caracteritza per varis elements que l'adapten a l'entorn i col·laboren els uns amb els altres per a
permetre un bon funcionament intern del mateix. D'aquesta manera, s'esquematitzen i es presenten alguns d'aquests

elements que completen la comprensió del projecte.

en la secció
La secció de l'edifici, presenta vàries decisions que l'adapten a l'entorn,

solucionen la ventilació, l'eficiència energètica i en milloren les seves

característiques.

• • • • •• • • •• •• • •• • • • • • •••• • • • •• •• • • •• • • • ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •• • • •• •• • •• • • • • • •••• • • • •• •• • •• •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RECOLLIDA DE L'AIGUA DE LA PLUJA

PANELLS FOTOVOLTAICS

• • • • • • • •• • •• • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PER ACS

• • • • ••• • • • •• • • ••••••••••••••••••
• • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

en l'edifici
La secció de l'edifici, presenta vàries decisions que l'adapten a l'entorn,

solucionen la ventilació, l'eficiència energètica i en milloren les seves

característiques.

CISTERNES INODORS
• • • •• • • •• • • • ••••••••••••••
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DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT (15 MM)

ESTRUCTURA METÀLICA DE 80 MM CADA 600 MM I PERFILS ARRIOSTRATS
REBLERTA D'AÏLLAMENT (MW 80 MM)

SEPARACIÓ

PLACA DE GUIX LAMINAT INTERMITJA (15 MM)

Ra 65 dBa

1,21,21,2
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HABITACIÓ
DOBLE
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ESTRUCTURA METÀLICA DE 80 MM CADA 600 MM I PERFILS ARRIOSTRATS

PLACA DE GUIX LAMINAT INTERMITJA (15 MM)

Teoria i Projectes

GEMMA TORRAS ROLANDO
HOLA

maqueta 1.30
L'habitatge es concep a partir de divisió dels espais servits i els espais servidors. A partir d'un

mòdul base de dimensions 6 x 9 metres, es preveu un sol espai que engloba dormitori i sala

d'estar

secció gg'
_1/50

secció ff'
_1/50

secció ee'
_1/50

secció dd'
_1/50

secció cc'
_1/50

la flexibilitat
La varietat d'usuaris i els diferents models de vida i de família obliga a l'arquitecte a crear uns habitatges flexibles que permetin

a l'usuari realitzar les modificacions i els canvis que ell cregui necessari i que més s'adapti al seu estil de vida. D'aquesta

manera, la divisió general de l'habitatge es realitza a partir de dos únics espai que permeten la comprensió d'aquest com un buit

disposat a omplir per l'usuari.

Es presenten dos models d'habitatge en els que es modifiquen les dimensions i el nombre de possibles dormitoris.

se
cc

ió
 a

a' _1
/3

0

planta habitatge tipus A
_1/30

secció ee'_1/50

HABITATGE TIPUS A.
Es pren com el model base a partir del que en sorgeixen variacions i modificacions. Es compren d'un
espai sala-menjador que es troba en relació a la cuina i que es pot unir, dimensionalment, amb el
dormitori. La seva superfície és mínima, per tal d'abaratir costos de lloguer i de despesa energètica.

per a qui es destina?
Es preveuen dues tipologies d'habitatge A i B. En el primer cas, es parteix d'un habitatge mínim, en el que es busca la simplicitat d'espai i una

màxima amplitud de cada un d'ells. S'aposta per la flexibilitat i per la varietat d'habitatges d'acord amb els usuaris que s'hi alberguin. Es tracta

d'uns habitatges de lloguer per a un o dos usuaris.

secció a secció
L'habitatge varia la seva secció en el sentit transversal, des de l'entrada fins a les obertures

en façana. D'aquesta manera, s'explica com es relaciona amb l'exterior i quines en són les

dimensions dels espais.

la perfectibilitat
La varietat d'usuaris i els diferents models de vida i de família obliga a l'arquitecte a crear uns habitatges

flexibles que permetin a l'usuari realitzar les modificacions i els canvis que ell cregui necessari i que més

s'adapti al seu estil de vida. D'aquesta manera, la divisió general de l'habitatge es realitza a partir de dos

únics espai que permeten la comprensió d'aquest com un buit disposat a omplir per l'usuari.

Es presenten dos models d'habitatge en els que es modifiquen les dimensions i el nombre de possibles

dormitoris.

ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES

• • • • • • • • • • • •
01. Pell exterior de ceràmica premsada, de gruix 6 mm i dimensions 1,20 x 3,60, segons
especejament, tipus NEOLITH acabat Textil White o similar. 02. Perfileria de tancament
adherida a la peça ceràmica 03. Perfil horitzontal d'alumini de fixació de la peça ceràmica.
04. Aïllament hidròfug i ignífug de llana de roca de densitat 40 Kg/m3 i gruix de 8 cm. 05.
Ancoratge universal de sustentació / retenció depenent de la funció a fer. Regla de
sustentació a dalt i a baix de retenció. 06. Muntant de perfil T d'acer lacat en negre que
sustenta la pell exterior ancorat als forjats i al mur interior pesant. 07. Arrebossat per
l'extradós de la fulla interior, per evitar irregularitats i millorar l'estanqueïtat de la pell
interior. 08. Fulla interior pesant de maó perforat tipus gero de 14 cm de gruix.

• • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
11. Peça prefabricada que conté l'aïllament, el remat perimetral de l'obertura, el dintell en la
part superior de l'obertura i els corresponents elements necessaris per a la fixació de la
fusteria (tubs d'acer inoxidable de 50 x 30 mm). 12. Marc d'alumini lacat en negre de la part
batent de l'obertura. El premarc i dintell es veuen inclosos en l'element prefabricat d'obertura.
13. Vidre tipus "CLIMALIT". Full exterior tipus "ESTADIP" 4 + 4 mm amb làmina Butiral
de Polivinil intermitja. Cambra d'aire de 12 mm.  14. Muntants bastidors de subjecció per a
l'element prefabricat d'obertura fet en alumini lacat. 15. Premarc i marc de porta batent de
fusta de pi 16. Porta batent de fusta de pi. 20. Marc d'alumini lacat en negre per a l'obertura
corredissa de doble fulla. 21. Vidre tipus "CLIMALIT". Full exterior tipus "ESTADIP" 4 + 4
mm amb làmina Butiral de Polivinil intermitja. Cambra d'aire de 12 mm. 22 Guies de
persiana plegable.

• • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
17. Tub d'acer inoxidable inclòs en la peça prefabricada d'obertura que permet la correcta
fixació de la protecció solar. 18. Muntant d'acer inoxidable per a la fixació de la protecció
solar que permet el seu plegament.  19. Porta de fusta plegable a través de mecanisme de
frontisses.

ESPECIFICACIONS INTERIORS
09. Guies omegues de 3 cm d'ample. 10. Doble placa de 12,5 mm de guix laminat. 24. 25.
Porta corredissa de fusta de pi. 26. Espai per al pas d'instal·lacions 27. Doble envà de placa
de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament per a permetre el pas i la guia de la porta
corredissa. 28. Doble envà de placa de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament per a
permetre el pas i la guia de la porta corredissa. 29. Trasdossat interior amb guies omegues de
3,5 cm, placa de guix laminat, morter, ciment cola i rajola.  41. Trasdossat amb guies
omegues de 30 x 17 mm i dues plaques de guix laminat de 10 mm i 15 mm. 42. Porta
corredissa de fusta de pi. 43. Envà de placa de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament. 44.
Envà de placa de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament .

PAVIMENTS
30. 31. 32. 33. 34. 45. Paviment exterior flotant de fusta, amb els rastrells, membrana
impermeable i pendents corresponents.

• • • • • • • • • •
35. Premarc i marc de fusta de pi. 36. Porta batent de fusta de pi. 37. Pas d'instal·lacions. 38.
39. Marc d'alumini lacat en negre de la part batent de l'obertura. El premarc i dintell es veuen
inclosos en l'element prefabricat d'obertura. 40. Vidre tipus "CLIMALIT". Full exterior tipus

"ESTADIP" 4 + 4 mm amb làmina Butiral de Polivinil intermitja. Cambra d'aire de 12 mm.
54. Muntants metàl·lics d'acer galvanitzat com a subjecció de la barana. 55. Barana de malla
electrosoldada de gruix 3 cm.

• • • • • • • • • • • • • •• • •••• • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
47. Mobiliari d'emmagatzematge per al rebost i safreig. 48. Espai per a cuinar 60 cm. 49.
Pica per a cuina 50. Vitroceràmica / fogons 51. Plat de dutxa POALGI 100 x 80 cm color
gris perla.  52. Lavabo de porcellana blanc. 53. Inodor de porcellana de color blanc penjat
amb cisterna independent.

ESTRUCTURA
46. Pilar de formigó armat 40 x 60 cm de formigó HA-35 exposat a l'ambient.

• • • • • •• •• • • •• • • •••• • • • • • • • •• • •• • •• • • • • • ••• • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

01. Conducte de ventilació de la caldera.  02. Baixant general d'evacuació i recollida d'aigües
grises. 03. Baixant particular d'evacuació i recollida d'aigües grises. 04. Conducte general
d'extracció de fums de la cuina.  05. Conducte particular d'extracció de fums de la cuina.
08. Baixant general d'evacuació i recollida d'aigües grises provinents de la dutxa. 09. Baixant
particular d'evacuació i recollida d'aigües grises provinents de la dutxa.  11. Sortida d'aigua
freda i calenta per a la dutxa. 12. Sortida d'aigua freda i calenta per a l'aixeta del lavabo. 13.
Conducte de distribució del sistema d'aire condicionat d'acer galvanitzat amb reixeta de 50 x
25 cm. 14. Sortida d'aigua freda provinent de les aigües grises per a l'inodor. 15. Baixant de
PVC particular de l'inodor de 150 mm de diàmetre.  16. Baixant de PVC general dels inodors
de 220 mm de diàmetre. 17. Acumulador d'aigua provinent de les plaques solars d'ACS. 18.
Registre muntants de telecomunicacions

L'EMMAGATZEMATGE I LA
CUINA.

Un dels elements característics de
l'habitatge és el retranqueig que permet a
la cuina quedar en un mateix pla que el
tancament de la cambra higiènica per tal
de donar i transmetre una idea de
continuïtat. Amb això, s'aconsegueix a la
vegada aconseguir un espai
d'emmagatzematge inclòs en l'habitatge
que suposa el volum mínim demanat en
un habitatge.
A la vegada, entre ambdós elements, es
salva la jàssera de cantell que
caracteritza els pòrtics de manera que les
instal·lacions hi passen tangencialment
recorren la mínima distància possible.

planta instal·lacions i
zenital de l'habitatge tipus A

_1/30
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1.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

2.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

3.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

4.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

5.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

1.
Individual.
Dormitori/Estudi unit amb
la sala d'estar-
menjador. Cuina
independent.

1.
Individual. Dormitori/Estudi
unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina
independent.
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CUINA + SAFREIG/REBOST
Sup.: 4,3 m²

Possibilitat de
cuina oberta

ESPAI FLEXIBLE
Sup.: 25,3 m²

Emmagatzematge
obligatori

Passera comunitària
d'accés als habitatges

Zona d'accés

Pas d'instal·lacions

• • • • • • •• •• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sup.: 4 m²

Obertura per a
independitzar una estança

• • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sup.: 3,3 m²

1.
A partir d'un mòdul únic de 6 x 9 m,
amb una superfície de 54 m² construits
i limitat per als pòrtics de l'estructura,
es preveu la divisió d'aquest en dos
espais.

Façana sud

JOVES
En tractar-se d'un habitatge altament
flexible, està pensat per a ésser per a un
sol usuari que pugui gaudir d'un gran
espai de sala d'estar, de dormitori i que
no necessiti intimitat.
D'altra banda, en afegir un envà central
o limitar un espai com a dormitori, pot
ser preferible per a parelles.

Aquest gran espai permet l'ús per a
reunions d'amics o família, festes,
sopars, etc.

GENT GRAN
Amb un nombre major d'envans, es
preveu la seva divisió per a ésser viscut
per a persones grans. El lavabo,
accessible per a persones amb mobilitat
reduïda, i l'accés o la terrassa, com a
punts de reunió entre veïns o amics
permet unes condicions adequades per
a la gent gran.

4.
Es dóna prioritat a dos espai exteriors i
connectats visualment en diagonal. El
punt d'accés, on es situa el registre
d'instal·lacions i la terrassa, que pot ser
substituida com part de la sala d'estar,
permet una ventilació creuada
adequada.

2.
L'habitatge, passant, permet una
ventilació i il·luminació adequada en
constar d'una crugia més aviat curta.

3.
La seva superfície mínima permet un
abaratiment dels costos de ventilació i
calefacció, així com en el moment de
llogar.
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DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT (15 MM)

ESTRUCTURA METÀLICA DE 80 MM CADA 600 MM I PERFILS ARRIOSTRATS
REBLERTA D'AÏLLAMENT (MW 80 MM)

SEPARACIÓ

PLACA DE GUIX LAMINAT INTERMITJA (15 MM)

Ra 65 dBa

1,21,21,2

02 01

02 01

TERRASSA
Sup.: 6,7 m²

HABITACIÓ
DOBLE

Sup.: 9,8 m²

ESTAR -
MENJADOR

Sup.: 15,1 m²

2,4

1,
46

6

ESTRUCTURA METÀLICA DE 80 MM CADA 600 MM I PERFILS ARRIOSTRATS
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GEMMA TORRAS ROLANDO
HOLA

maqueta 1.30
L'habitatge es concep a partir de divisió dels espais servits i els espais servidors. A partir d'un

mòdul base de dimensions 6 x 9 metres, es preveu un sol espai que engloba dormitori i sala

d'estar

secció gg'
_1/50

secció ff'
_1/50

secció ee'
_1/50

secció dd'
_1/50

secció cc'
_1/50

la flexibilitat
La varietat d'usuaris i els diferents models de vida i de família obliga a l'arquitecte a crear uns habitatges flexibles que permetin

a l'usuari realitzar les modificacions i els canvis que ell cregui necessari i que més s'adapti al seu estil de vida. D'aquesta

manera, la divisió general de l'habitatge es realitza a partir de dos únics espai que permeten la comprensió d'aquest com un buit

disposat a omplir per l'usuari.

Es presenten dos models d'habitatge en els que es modifiquen les dimensions i el nombre de possibles dormitoris.
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HABITATGE TIPUS A.
Es pren com el model base a partir del que en sorgeixen variacions i modificacions. Es compren d'un
espai sala-menjador que es troba en relació a la cuina i que es pot unir, dimensionalment, amb el
dormitori. La seva superfície és mínima, per tal d'abaratir costos de lloguer i de despesa energètica.

per a qui es destina?
Es preveuen dues tipologies d'habitatge A i B. En el primer cas, es parteix d'un habitatge mínim, en el que es busca la simplicitat d'espai i una

màxima amplitud de cada un d'ells. S'aposta per la flexibilitat i per la varietat d'habitatges d'acord amb els usuaris que s'hi alberguin. Es tracta

d'uns habitatges de lloguer per a un o dos usuaris.

secció a secció
L'habitatge varia la seva secció en el sentit transversal, des de l'entrada fins a les obertures

en façana. D'aquesta manera, s'explica com es relaciona amb l'exterior i quines en són les

dimensions dels espais.

la perfectibilitat
La varietat d'usuaris i els diferents models de vida i de família obliga a l'arquitecte a crear uns habitatges

flexibles que permetin a l'usuari realitzar les modificacions i els canvis que ell cregui necessari i que més

s'adapti al seu estil de vida. D'aquesta manera, la divisió general de l'habitatge es realitza a partir de dos

únics espai que permeten la comprensió d'aquest com un buit disposat a omplir per l'usuari.

Es presenten dos models d'habitatge en els que es modifiquen les dimensions i el nombre de possibles

dormitoris.

ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES

• • • • • • • • • • • •
01. Pell exterior de ceràmica premsada, de gruix 6 mm i dimensions 1,20 x 3,60, segons
especejament, tipus NEOLITH acabat Textil White o similar. 02. Perfileria de tancament
adherida a la peça ceràmica 03. Perfil horitzontal d'alumini de fixació de la peça ceràmica.
04. Aïllament hidròfug i ignífug de llana de roca de densitat 40 Kg/m3 i gruix de 8 cm. 05.
Ancoratge universal de sustentació / retenció depenent de la funció a fer. Regla de
sustentació a dalt i a baix de retenció. 06. Muntant de perfil T d'acer lacat en negre que
sustenta la pell exterior ancorat als forjats i al mur interior pesant. 07. Arrebossat per
l'extradós de la fulla interior, per evitar irregularitats i millorar l'estanqueïtat de la pell
interior. 08. Fulla interior pesant de maó perforat tipus gero de 14 cm de gruix.

• • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
11. Peça prefabricada que conté l'aïllament, el remat perimetral de l'obertura, el dintell en la
part superior de l'obertura i els corresponents elements necessaris per a la fixació de la
fusteria (tubs d'acer inoxidable de 50 x 30 mm). 12. Marc d'alumini lacat en negre de la part
batent de l'obertura. El premarc i dintell es veuen inclosos en l'element prefabricat d'obertura.
13. Vidre tipus "CLIMALIT". Full exterior tipus "ESTADIP" 4 + 4 mm amb làmina Butiral
de Polivinil intermitja. Cambra d'aire de 12 mm.  14. Muntants bastidors de subjecció per a
l'element prefabricat d'obertura fet en alumini lacat. 15. Premarc i marc de porta batent de
fusta de pi 16. Porta batent de fusta de pi. 20. Marc d'alumini lacat en negre per a l'obertura
corredissa de doble fulla. 21. Vidre tipus "CLIMALIT". Full exterior tipus "ESTADIP" 4 + 4
mm amb làmina Butiral de Polivinil intermitja. Cambra d'aire de 12 mm. 22 Guies de
persiana plegable.

• • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
17. Tub d'acer inoxidable inclòs en la peça prefabricada d'obertura que permet la correcta
fixació de la protecció solar. 18. Muntant d'acer inoxidable per a la fixació de la protecció
solar que permet el seu plegament.  19. Porta de fusta plegable a través de mecanisme de
frontisses.

ESPECIFICACIONS INTERIORS
09. Guies omegues de 3 cm d'ample. 10. Doble placa de 12,5 mm de guix laminat. 24. 25.
Porta corredissa de fusta de pi. 26. Espai per al pas d'instal·lacions 27. Doble envà de placa
de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament per a permetre el pas i la guia de la porta
corredissa. 28. Doble envà de placa de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament per a
permetre el pas i la guia de la porta corredissa. 29. Trasdossat interior amb guies omegues de
3,5 cm, placa de guix laminat, morter, ciment cola i rajola.  41. Trasdossat amb guies
omegues de 30 x 17 mm i dues plaques de guix laminat de 10 mm i 15 mm. 42. Porta
corredissa de fusta de pi. 43. Envà de placa de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament. 44.
Envà de placa de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament .

PAVIMENTS
30. 31. 32. 33. 34. 45. Paviment exterior flotant de fusta, amb els rastrells, membrana
impermeable i pendents corresponents.

• • • • • • • • • •
35. Premarc i marc de fusta de pi. 36. Porta batent de fusta de pi. 37. Pas d'instal·lacions. 38.
39. Marc d'alumini lacat en negre de la part batent de l'obertura. El premarc i dintell es veuen
inclosos en l'element prefabricat d'obertura. 40. Vidre tipus "CLIMALIT". Full exterior tipus

"ESTADIP" 4 + 4 mm amb làmina Butiral de Polivinil intermitja. Cambra d'aire de 12 mm.
54. Muntants metàl·lics d'acer galvanitzat com a subjecció de la barana. 55. Barana de malla
electrosoldada de gruix 3 cm.

• • • • • • • • • • • • • •• • •••• • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
47. Mobiliari d'emmagatzematge per al rebost i safreig. 48. Espai per a cuinar 60 cm. 49.
Pica per a cuina 50. Vitroceràmica / fogons 51. Plat de dutxa POALGI 100 x 80 cm color
gris perla.  52. Lavabo de porcellana blanc. 53. Inodor de porcellana de color blanc penjat
amb cisterna independent.

ESTRUCTURA
46. Pilar de formigó armat 40 x 60 cm de formigó HA-35 exposat a l'ambient.

• • • • • •• •• • • •• • • •••• • • • • • • • •• • •• • •• • • • • • ••• • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

01. Conducte de ventilació de la caldera.  02. Baixant general d'evacuació i recollida d'aigües
grises. 03. Baixant particular d'evacuació i recollida d'aigües grises. 04. Conducte general
d'extracció de fums de la cuina.  05. Conducte particular d'extracció de fums de la cuina.
08. Baixant general d'evacuació i recollida d'aigües grises provinents de la dutxa. 09. Baixant
particular d'evacuació i recollida d'aigües grises provinents de la dutxa.  11. Sortida d'aigua
freda i calenta per a la dutxa. 12. Sortida d'aigua freda i calenta per a l'aixeta del lavabo. 13.
Conducte de distribució del sistema d'aire condicionat d'acer galvanitzat amb reixeta de 50 x
25 cm. 14. Sortida d'aigua freda provinent de les aigües grises per a l'inodor. 15. Baixant de
PVC particular de l'inodor de 150 mm de diàmetre.  16. Baixant de PVC general dels inodors
de 220 mm de diàmetre. 17. Acumulador d'aigua provinent de les plaques solars d'ACS. 18.
Registre muntants de telecomunicacions

L'EMMAGATZEMATGE I LA
CUINA.

Un dels elements característics de
l'habitatge és el retranqueig que permet a
la cuina quedar en un mateix pla que el
tancament de la cambra higiènica per tal
de donar i transmetre una idea de
continuïtat. Amb això, s'aconsegueix a la
vegada aconseguir un espai
d'emmagatzematge inclòs en l'habitatge
que suposa el volum mínim demanat en
un habitatge.
A la vegada, entre ambdós elements, es
salva la jàssera de cantell que
caracteritza els pòrtics de manera que les
instal·lacions hi passen tangencialment
recorren la mínima distància possible.

planta instal·lacions i
zenital de l'habitatge tipus A
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1.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

2.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

3.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

4.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

5.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

1.
Individual.
Dormitori/Estudi unit amb
la sala d'estar-
menjador. Cuina
independent.

1.
Individual. Dormitori/Estudi
unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina
independent.
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CUINA + SAFREIG/REBOST
Sup.: 4,3 m²

Possibilitat de
cuina oberta

ESPAI FLEXIBLE
Sup.: 25,3 m²

Emmagatzematge
obligatori

Passera comunitària
d'accés als habitatges

Zona d'accés

Pas d'instal·lacions

• • • • • • •• •• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sup.: 4 m²

Obertura per a
independitzar una estança

• • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sup.: 3,3 m²

1.
A partir d'un mòdul únic de 6 x 9 m,
amb una superfície de 54 m² construits
i limitat per als pòrtics de l'estructura,
es preveu la divisió d'aquest en dos
espais.

Façana sud

JOVES
En tractar-se d'un habitatge altament
flexible, està pensat per a ésser per a un
sol usuari que pugui gaudir d'un gran
espai de sala d'estar, de dormitori i que
no necessiti intimitat.
D'altra banda, en afegir un envà central
o limitar un espai com a dormitori, pot
ser preferible per a parelles.

Aquest gran espai permet l'ús per a
reunions d'amics o família, festes,
sopars, etc.

GENT GRAN
Amb un nombre major d'envans, es
preveu la seva divisió per a ésser viscut
per a persones grans. El lavabo,
accessible per a persones amb mobilitat
reduïda, i l'accés o la terrassa, com a
punts de reunió entre veïns o amics
permet unes condicions adequades per
a la gent gran.

4.
Es dóna prioritat a dos espai exteriors i
connectats visualment en diagonal. El
punt d'accés, on es situa el registre
d'instal·lacions i la terrassa, que pot ser
substituida com part de la sala d'estar,
permet una ventilació creuada
adequada.

2.
L'habitatge, passant, permet una
ventilació i il·luminació adequada en
constar d'una crugia més aviat curta.

3.
La seva superfície mínima permet un
abaratiment dels costos de ventilació i
calefacció, així com en el moment de
llogar.
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TERRASSA
Sup.: 6,7 m²

REBOST /
SAFREIG
Sup.: 2,3 m²

CUINA
Sup.: 5,6 m²

CAMBRES
HIGIÈNIQUES

Sup.: 3,5 m²

REBEDOR /
PASSADÍS

Sup.: 4 m²

HABITACIÓ
DOBLE

Sup.: 9,8 m²

ESTAR -
MENJADOR

Sup.: 15,1 m²
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DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT (15 MM)

ESTRUCTURA METÀLICA DE 80 MM CADA 600 MM I PERFILS ARRIOSTRATS
REBLERTA D'AÏLLAMENT (MW 80 MM)

SEPARACIÓ

PLACA DE GUIX LAMINAT INTERMITJA (15 MM)

Ra 65 dBa

1,21,21,2

02 01

02 01

TERRASSA
Sup.: 6,7 m²

HABITACIÓ
DOBLE

Sup.: 9,8 m²

ESTAR -
MENJADOR

Sup.: 15,1 m²

2,4

1,
46

6

ESTRUCTURA METÀLICA DE 80 MM CADA 600 MM I PERFILS ARRIOSTRATS

PLACA DE GUIX LAMINAT INTERMITJA (15 MM)

Teoria i Projectes

GEMMA TORRAS ROLANDO
HOLA

maqueta 1.30
L'habitatge es concep a partir de divisió dels espais servits i els espais servidors. A partir d'un

mòdul base de dimensions 6 x 9 metres, es preveu un sol espai que engloba dormitori i sala

d'estar

secció gg'
_1/50

secció ff'
_1/50

secció ee'
_1/50

secció dd'
_1/50

secció cc'
_1/50

la flexibilitat
La varietat d'usuaris i els diferents models de vida i de família obliga a l'arquitecte a crear uns habitatges flexibles que permetin

a l'usuari realitzar les modificacions i els canvis que ell cregui necessari i que més s'adapti al seu estil de vida. D'aquesta

manera, la divisió general de l'habitatge es realitza a partir de dos únics espai que permeten la comprensió d'aquest com un buit

disposat a omplir per l'usuari.

Es presenten dos models d'habitatge en els que es modifiquen les dimensions i el nombre de possibles dormitoris.

se
cc

ió
 a

a' _1
/3

0

planta habitatge tipus A
_1/30

secció ee'_1/50

HABITATGE TIPUS A.
Es pren com el model base a partir del que en sorgeixen variacions i modificacions. Es compren d'un
espai sala-menjador que es troba en relació a la cuina i que es pot unir, dimensionalment, amb el
dormitori. La seva superfície és mínima, per tal d'abaratir costos de lloguer i de despesa energètica.

per a qui es destina?
Es preveuen dues tipologies d'habitatge A i B. En el primer cas, es parteix d'un habitatge mínim, en el que es busca la simplicitat d'espai i una

màxima amplitud de cada un d'ells. S'aposta per la flexibilitat i per la varietat d'habitatges d'acord amb els usuaris que s'hi alberguin. Es tracta

d'uns habitatges de lloguer per a un o dos usuaris.

secció a secció
L'habitatge varia la seva secció en el sentit transversal, des de l'entrada fins a les obertures

en façana. D'aquesta manera, s'explica com es relaciona amb l'exterior i quines en són les

dimensions dels espais.

la perfectibilitat
La varietat d'usuaris i els diferents models de vida i de família obliga a l'arquitecte a crear uns habitatges

flexibles que permetin a l'usuari realitzar les modificacions i els canvis que ell cregui necessari i que més

s'adapti al seu estil de vida. D'aquesta manera, la divisió general de l'habitatge es realitza a partir de dos

únics espai que permeten la comprensió d'aquest com un buit disposat a omplir per l'usuari.

Es presenten dos models d'habitatge en els que es modifiquen les dimensions i el nombre de possibles

dormitoris.

ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES

• • • • • • • • • • • •
01. Pell exterior de ceràmica premsada, de gruix 6 mm i dimensions 1,20 x 3,60, segons
especejament, tipus NEOLITH acabat Textil White o similar. 02. Perfileria de tancament
adherida a la peça ceràmica 03. Perfil horitzontal d'alumini de fixació de la peça ceràmica.
04. Aïllament hidròfug i ignífug de llana de roca de densitat 40 Kg/m3 i gruix de 8 cm. 05.
Ancoratge universal de sustentació / retenció depenent de la funció a fer. Regla de
sustentació a dalt i a baix de retenció. 06. Muntant de perfil T d'acer lacat en negre que
sustenta la pell exterior ancorat als forjats i al mur interior pesant. 07. Arrebossat per
l'extradós de la fulla interior, per evitar irregularitats i millorar l'estanqueïtat de la pell
interior. 08. Fulla interior pesant de maó perforat tipus gero de 14 cm de gruix.

• • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
11. Peça prefabricada que conté l'aïllament, el remat perimetral de l'obertura, el dintell en la
part superior de l'obertura i els corresponents elements necessaris per a la fixació de la
fusteria (tubs d'acer inoxidable de 50 x 30 mm). 12. Marc d'alumini lacat en negre de la part
batent de l'obertura. El premarc i dintell es veuen inclosos en l'element prefabricat d'obertura.
13. Vidre tipus "CLIMALIT". Full exterior tipus "ESTADIP" 4 + 4 mm amb làmina Butiral
de Polivinil intermitja. Cambra d'aire de 12 mm.  14. Muntants bastidors de subjecció per a
l'element prefabricat d'obertura fet en alumini lacat. 15. Premarc i marc de porta batent de
fusta de pi 16. Porta batent de fusta de pi. 20. Marc d'alumini lacat en negre per a l'obertura
corredissa de doble fulla. 21. Vidre tipus "CLIMALIT". Full exterior tipus "ESTADIP" 4 + 4
mm amb làmina Butiral de Polivinil intermitja. Cambra d'aire de 12 mm. 22 Guies de
persiana plegable.

• • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
17. Tub d'acer inoxidable inclòs en la peça prefabricada d'obertura que permet la correcta
fixació de la protecció solar. 18. Muntant d'acer inoxidable per a la fixació de la protecció
solar que permet el seu plegament.  19. Porta de fusta plegable a través de mecanisme de
frontisses.

ESPECIFICACIONS INTERIORS
09. Guies omegues de 3 cm d'ample. 10. Doble placa de 12,5 mm de guix laminat. 24. 25.
Porta corredissa de fusta de pi. 26. Espai per al pas d'instal·lacions 27. Doble envà de placa
de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament per a permetre el pas i la guia de la porta
corredissa. 28. Doble envà de placa de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament per a
permetre el pas i la guia de la porta corredissa. 29. Trasdossat interior amb guies omegues de
3,5 cm, placa de guix laminat, morter, ciment cola i rajola.  41. Trasdossat amb guies
omegues de 30 x 17 mm i dues plaques de guix laminat de 10 mm i 15 mm. 42. Porta
corredissa de fusta de pi. 43. Envà de placa de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament. 44.
Envà de placa de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament .

PAVIMENTS
30. 31. 32. 33. 34. 45. Paviment exterior flotant de fusta, amb els rastrells, membrana
impermeable i pendents corresponents.

• • • • • • • • • •
35. Premarc i marc de fusta de pi. 36. Porta batent de fusta de pi. 37. Pas d'instal·lacions. 38.
39. Marc d'alumini lacat en negre de la part batent de l'obertura. El premarc i dintell es veuen
inclosos en l'element prefabricat d'obertura. 40. Vidre tipus "CLIMALIT". Full exterior tipus

"ESTADIP" 4 + 4 mm amb làmina Butiral de Polivinil intermitja. Cambra d'aire de 12 mm.
54. Muntants metàl·lics d'acer galvanitzat com a subjecció de la barana. 55. Barana de malla
electrosoldada de gruix 3 cm.

• • • • • • • • • • • • • •• • •••• • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
47. Mobiliari d'emmagatzematge per al rebost i safreig. 48. Espai per a cuinar 60 cm. 49.
Pica per a cuina 50. Vitroceràmica / fogons 51. Plat de dutxa POALGI 100 x 80 cm color
gris perla.  52. Lavabo de porcellana blanc. 53. Inodor de porcellana de color blanc penjat
amb cisterna independent.

ESTRUCTURA
46. Pilar de formigó armat 40 x 60 cm de formigó HA-35 exposat a l'ambient.

• • • • • •• •• • • •• • • •••• • • • • • • • •• • •• • •• • • • • • ••• • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

01. Conducte de ventilació de la caldera.  02. Baixant general d'evacuació i recollida d'aigües
grises. 03. Baixant particular d'evacuació i recollida d'aigües grises. 04. Conducte general
d'extracció de fums de la cuina.  05. Conducte particular d'extracció de fums de la cuina.
08. Baixant general d'evacuació i recollida d'aigües grises provinents de la dutxa. 09. Baixant
particular d'evacuació i recollida d'aigües grises provinents de la dutxa.  11. Sortida d'aigua
freda i calenta per a la dutxa. 12. Sortida d'aigua freda i calenta per a l'aixeta del lavabo. 13.
Conducte de distribució del sistema d'aire condicionat d'acer galvanitzat amb reixeta de 50 x
25 cm. 14. Sortida d'aigua freda provinent de les aigües grises per a l'inodor. 15. Baixant de
PVC particular de l'inodor de 150 mm de diàmetre.  16. Baixant de PVC general dels inodors
de 220 mm de diàmetre. 17. Acumulador d'aigua provinent de les plaques solars d'ACS. 18.
Registre muntants de telecomunicacions

L'EMMAGATZEMATGE I LA
CUINA.

Un dels elements característics de
l'habitatge és el retranqueig que permet a
la cuina quedar en un mateix pla que el
tancament de la cambra higiènica per tal
de donar i transmetre una idea de
continuïtat. Amb això, s'aconsegueix a la
vegada aconseguir un espai
d'emmagatzematge inclòs en l'habitatge
que suposa el volum mínim demanat en
un habitatge.
A la vegada, entre ambdós elements, es
salva la jàssera de cantell que
caracteritza els pòrtics de manera que les
instal·lacions hi passen tangencialment
recorren la mínima distància possible.

planta instal·lacions i
zenital de l'habitatge tipus A
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1.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

2.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

3.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

4.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

5.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

1.
Individual.
Dormitori/Estudi unit amb
la sala d'estar-
menjador. Cuina
independent.

1.
Individual. Dormitori/Estudi
unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina
independent.
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CUINA + SAFREIG/REBOST
Sup.: 4,3 m²

Possibilitat de
cuina oberta

ESPAI FLEXIBLE
Sup.: 25,3 m²

Emmagatzematge
obligatori

Passera comunitària
d'accés als habitatges

Zona d'accés

Pas d'instal·lacions

• • • • • • •• •• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sup.: 4 m²

Obertura per a
independitzar una estança

• • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sup.: 3,3 m²

1.
A partir d'un mòdul únic de 6 x 9 m,
amb una superfície de 54 m² construits
i limitat per als pòrtics de l'estructura,
es preveu la divisió d'aquest en dos
espais.

Façana sud

JOVES
En tractar-se d'un habitatge altament
flexible, està pensat per a ésser per a un
sol usuari que pugui gaudir d'un gran
espai de sala d'estar, de dormitori i que
no necessiti intimitat.
D'altra banda, en afegir un envà central
o limitar un espai com a dormitori, pot
ser preferible per a parelles.

Aquest gran espai permet l'ús per a
reunions d'amics o família, festes,
sopars, etc.

GENT GRAN
Amb un nombre major d'envans, es
preveu la seva divisió per a ésser viscut
per a persones grans. El lavabo,
accessible per a persones amb mobilitat
reduïda, i l'accés o la terrassa, com a
punts de reunió entre veïns o amics
permet unes condicions adequades per
a la gent gran.

4.
Es dóna prioritat a dos espai exteriors i
connectats visualment en diagonal. El
punt d'accés, on es situa el registre
d'instal·lacions i la terrassa, que pot ser
substituida com part de la sala d'estar,
permet una ventilació creuada
adequada.

2.
L'habitatge, passant, permet una
ventilació i il·luminació adequada en
constar d'una crugia més aviat curta.

3.
La seva superfície mínima permet un
abaratiment dels costos de ventilació i
calefacció, així com en el moment de
llogar.
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DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT (15 MM)

ESTRUCTURA METÀLICA DE 80 MM CADA 600 MM I PERFILS ARRIOSTRATS
REBLERTA D'AÏLLAMENT (MW 80 MM)

SEPARACIÓ
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ESTRUCTURA METÀLICA DE 80 MM CADA 600 MM I PERFILS ARRIOSTRATS

PLACA DE GUIX LAMINAT INTERMITJA (15 MM)

Teoria i Projectes

GEMMA TORRAS ROLANDO
HOLA

maqueta 1.30
L'habitatge es concep a partir de divisió dels espais servits i els espais servidors. A partir d'un

mòdul base de dimensions 6 x 9 metres, es preveu un sol espai que engloba dormitori i sala

d'estar

secció gg'
_1/50

secció ff'
_1/50

secció ee'
_1/50

secció dd'
_1/50

secció cc'
_1/50

la flexibilitat
La varietat d'usuaris i els diferents models de vida i de família obliga a l'arquitecte a crear uns habitatges flexibles que permetin

a l'usuari realitzar les modificacions i els canvis que ell cregui necessari i que més s'adapti al seu estil de vida. D'aquesta

manera, la divisió general de l'habitatge es realitza a partir de dos únics espai que permeten la comprensió d'aquest com un buit

disposat a omplir per l'usuari.

Es presenten dos models d'habitatge en els que es modifiquen les dimensions i el nombre de possibles dormitoris.

se
cc

ió
 a

a' _1
/3

0

planta habitatge tipus A
_1/30

secció ee'_1/50

HABITATGE TIPUS A.
Es pren com el model base a partir del que en sorgeixen variacions i modificacions. Es compren d'un
espai sala-menjador que es troba en relació a la cuina i que es pot unir, dimensionalment, amb el
dormitori. La seva superfície és mínima, per tal d'abaratir costos de lloguer i de despesa energètica.

per a qui es destina?
Es preveuen dues tipologies d'habitatge A i B. En el primer cas, es parteix d'un habitatge mínim, en el que es busca la simplicitat d'espai i una

màxima amplitud de cada un d'ells. S'aposta per la flexibilitat i per la varietat d'habitatges d'acord amb els usuaris que s'hi alberguin. Es tracta

d'uns habitatges de lloguer per a un o dos usuaris.

secció a secció
L'habitatge varia la seva secció en el sentit transversal, des de l'entrada fins a les obertures

en façana. D'aquesta manera, s'explica com es relaciona amb l'exterior i quines en són les

dimensions dels espais.

la perfectibilitat
La varietat d'usuaris i els diferents models de vida i de família obliga a l'arquitecte a crear uns habitatges

flexibles que permetin a l'usuari realitzar les modificacions i els canvis que ell cregui necessari i que més

s'adapti al seu estil de vida. D'aquesta manera, la divisió general de l'habitatge es realitza a partir de dos

únics espai que permeten la comprensió d'aquest com un buit disposat a omplir per l'usuari.

Es presenten dos models d'habitatge en els que es modifiquen les dimensions i el nombre de possibles

dormitoris.

ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES

• • • • • • • • • • • •
01. Pell exterior de ceràmica premsada, de gruix 6 mm i dimensions 1,20 x 3,60, segons
especejament, tipus NEOLITH acabat Textil White o similar. 02. Perfileria de tancament
adherida a la peça ceràmica 03. Perfil horitzontal d'alumini de fixació de la peça ceràmica.
04. Aïllament hidròfug i ignífug de llana de roca de densitat 40 Kg/m3 i gruix de 8 cm. 05.
Ancoratge universal de sustentació / retenció depenent de la funció a fer. Regla de
sustentació a dalt i a baix de retenció. 06. Muntant de perfil T d'acer lacat en negre que
sustenta la pell exterior ancorat als forjats i al mur interior pesant. 07. Arrebossat per
l'extradós de la fulla interior, per evitar irregularitats i millorar l'estanqueïtat de la pell
interior. 08. Fulla interior pesant de maó perforat tipus gero de 14 cm de gruix.

• • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
11. Peça prefabricada que conté l'aïllament, el remat perimetral de l'obertura, el dintell en la
part superior de l'obertura i els corresponents elements necessaris per a la fixació de la
fusteria (tubs d'acer inoxidable de 50 x 30 mm). 12. Marc d'alumini lacat en negre de la part
batent de l'obertura. El premarc i dintell es veuen inclosos en l'element prefabricat d'obertura.
13. Vidre tipus "CLIMALIT". Full exterior tipus "ESTADIP" 4 + 4 mm amb làmina Butiral
de Polivinil intermitja. Cambra d'aire de 12 mm.  14. Muntants bastidors de subjecció per a
l'element prefabricat d'obertura fet en alumini lacat. 15. Premarc i marc de porta batent de
fusta de pi 16. Porta batent de fusta de pi. 20. Marc d'alumini lacat en negre per a l'obertura
corredissa de doble fulla. 21. Vidre tipus "CLIMALIT". Full exterior tipus "ESTADIP" 4 + 4
mm amb làmina Butiral de Polivinil intermitja. Cambra d'aire de 12 mm. 22 Guies de
persiana plegable.

• • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
17. Tub d'acer inoxidable inclòs en la peça prefabricada d'obertura que permet la correcta
fixació de la protecció solar. 18. Muntant d'acer inoxidable per a la fixació de la protecció
solar que permet el seu plegament.  19. Porta de fusta plegable a través de mecanisme de
frontisses.

ESPECIFICACIONS INTERIORS
09. Guies omegues de 3 cm d'ample. 10. Doble placa de 12,5 mm de guix laminat. 24. 25.
Porta corredissa de fusta de pi. 26. Espai per al pas d'instal·lacions 27. Doble envà de placa
de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament per a permetre el pas i la guia de la porta
corredissa. 28. Doble envà de placa de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament per a
permetre el pas i la guia de la porta corredissa. 29. Trasdossat interior amb guies omegues de
3,5 cm, placa de guix laminat, morter, ciment cola i rajola.  41. Trasdossat amb guies
omegues de 30 x 17 mm i dues plaques de guix laminat de 10 mm i 15 mm. 42. Porta
corredissa de fusta de pi. 43. Envà de placa de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament. 44.
Envà de placa de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament .

PAVIMENTS
30. 31. 32. 33. 34. 45. Paviment exterior flotant de fusta, amb els rastrells, membrana
impermeable i pendents corresponents.

• • • • • • • • • •
35. Premarc i marc de fusta de pi. 36. Porta batent de fusta de pi. 37. Pas d'instal·lacions. 38.
39. Marc d'alumini lacat en negre de la part batent de l'obertura. El premarc i dintell es veuen
inclosos en l'element prefabricat d'obertura. 40. Vidre tipus "CLIMALIT". Full exterior tipus

"ESTADIP" 4 + 4 mm amb làmina Butiral de Polivinil intermitja. Cambra d'aire de 12 mm.
54. Muntants metàl·lics d'acer galvanitzat com a subjecció de la barana. 55. Barana de malla
electrosoldada de gruix 3 cm.

• • • • • • • • • • • • • •• • •••• • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
47. Mobiliari d'emmagatzematge per al rebost i safreig. 48. Espai per a cuinar 60 cm. 49.
Pica per a cuina 50. Vitroceràmica / fogons 51. Plat de dutxa POALGI 100 x 80 cm color
gris perla.  52. Lavabo de porcellana blanc. 53. Inodor de porcellana de color blanc penjat
amb cisterna independent.

ESTRUCTURA
46. Pilar de formigó armat 40 x 60 cm de formigó HA-35 exposat a l'ambient.

• • • • • •• •• • • •• • • •••• • • • • • • • •• • •• • •• • • • • • ••• • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

01. Conducte de ventilació de la caldera.  02. Baixant general d'evacuació i recollida d'aigües
grises. 03. Baixant particular d'evacuació i recollida d'aigües grises. 04. Conducte general
d'extracció de fums de la cuina.  05. Conducte particular d'extracció de fums de la cuina.
08. Baixant general d'evacuació i recollida d'aigües grises provinents de la dutxa. 09. Baixant
particular d'evacuació i recollida d'aigües grises provinents de la dutxa.  11. Sortida d'aigua
freda i calenta per a la dutxa. 12. Sortida d'aigua freda i calenta per a l'aixeta del lavabo. 13.
Conducte de distribució del sistema d'aire condicionat d'acer galvanitzat amb reixeta de 50 x
25 cm. 14. Sortida d'aigua freda provinent de les aigües grises per a l'inodor. 15. Baixant de
PVC particular de l'inodor de 150 mm de diàmetre.  16. Baixant de PVC general dels inodors
de 220 mm de diàmetre. 17. Acumulador d'aigua provinent de les plaques solars d'ACS. 18.
Registre muntants de telecomunicacions

L'EMMAGATZEMATGE I LA
CUINA.

Un dels elements característics de
l'habitatge és el retranqueig que permet a
la cuina quedar en un mateix pla que el
tancament de la cambra higiènica per tal
de donar i transmetre una idea de
continuïtat. Amb això, s'aconsegueix a la
vegada aconseguir un espai
d'emmagatzematge inclòs en l'habitatge
que suposa el volum mínim demanat en
un habitatge.
A la vegada, entre ambdós elements, es
salva la jàssera de cantell que
caracteritza els pòrtics de manera que les
instal·lacions hi passen tangencialment
recorren la mínima distància possible.

planta instal·lacions i
zenital de l'habitatge tipus A
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1.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

2.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

3.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

4.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

5.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

1.
Individual.
Dormitori/Estudi unit amb
la sala d'estar-
menjador. Cuina
independent.

1.
Individual. Dormitori/Estudi
unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina
independent.
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CUINA + SAFREIG/REBOST
Sup.: 4,3 m²

Possibilitat de
cuina oberta

ESPAI FLEXIBLE
Sup.: 25,3 m²

Emmagatzematge
obligatori

Passera comunitària
d'accés als habitatges

Zona d'accés

Pas d'instal·lacions

• • • • • • •• •• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sup.: 4 m²

Obertura per a
independitzar una estança

• • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sup.: 3,3 m²

1.
A partir d'un mòdul únic de 6 x 9 m,
amb una superfície de 54 m² construits
i limitat per als pòrtics de l'estructura,
es preveu la divisió d'aquest en dos
espais.

Façana sud

JOVES
En tractar-se d'un habitatge altament
flexible, està pensat per a ésser per a un
sol usuari que pugui gaudir d'un gran
espai de sala d'estar, de dormitori i que
no necessiti intimitat.
D'altra banda, en afegir un envà central
o limitar un espai com a dormitori, pot
ser preferible per a parelles.

Aquest gran espai permet l'ús per a
reunions d'amics o família, festes,
sopars, etc.

GENT GRAN
Amb un nombre major d'envans, es
preveu la seva divisió per a ésser viscut
per a persones grans. El lavabo,
accessible per a persones amb mobilitat
reduïda, i l'accés o la terrassa, com a
punts de reunió entre veïns o amics
permet unes condicions adequades per
a la gent gran.

4.
Es dóna prioritat a dos espai exteriors i
connectats visualment en diagonal. El
punt d'accés, on es situa el registre
d'instal·lacions i la terrassa, que pot ser
substituida com part de la sala d'estar,
permet una ventilació creuada
adequada.

2.
L'habitatge, passant, permet una
ventilació i il·luminació adequada en
constar d'una crugia més aviat curta.

3.
La seva superfície mínima permet un
abaratiment dels costos de ventilació i
calefacció, així com en el moment de
llogar.
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ESTRUCTURA METÀLICA DE 80 MM CADA 600 MM I PERFILS ARRIOSTRATS

PLACA DE GUIX LAMINAT INTERMITJA (15 MM)
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GEMMA TORRAS ROLANDO
HOLA

maqueta 1.30
L'habitatge es concep a partir de divisió dels espais servits i els espais servidors. A partir d'un

mòdul base de dimensions 6 x 9 metres, es preveu un sol espai que engloba dormitori i sala

d'estar

secció gg'
_1/50

secció ff'
_1/50

secció ee'
_1/50

secció dd'
_1/50

secció cc'
_1/50

la flexibilitat
La varietat d'usuaris i els diferents models de vida i de família obliga a l'arquitecte a crear uns habitatges flexibles que permetin

a l'usuari realitzar les modificacions i els canvis que ell cregui necessari i que més s'adapti al seu estil de vida. D'aquesta

manera, la divisió general de l'habitatge es realitza a partir de dos únics espai que permeten la comprensió d'aquest com un buit

disposat a omplir per l'usuari.

Es presenten dos models d'habitatge en els que es modifiquen les dimensions i el nombre de possibles dormitoris.
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planta habitatge tipus A
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HABITATGE TIPUS A.
Es pren com el model base a partir del que en sorgeixen variacions i modificacions. Es compren d'un
espai sala-menjador que es troba en relació a la cuina i que es pot unir, dimensionalment, amb el
dormitori. La seva superfície és mínima, per tal d'abaratir costos de lloguer i de despesa energètica.

per a qui es destina?
Es preveuen dues tipologies d'habitatge A i B. En el primer cas, es parteix d'un habitatge mínim, en el que es busca la simplicitat d'espai i una

màxima amplitud de cada un d'ells. S'aposta per la flexibilitat i per la varietat d'habitatges d'acord amb els usuaris que s'hi alberguin. Es tracta

d'uns habitatges de lloguer per a un o dos usuaris.

secció a secció
L'habitatge varia la seva secció en el sentit transversal, des de l'entrada fins a les obertures

en façana. D'aquesta manera, s'explica com es relaciona amb l'exterior i quines en són les

dimensions dels espais.

la perfectibilitat
La varietat d'usuaris i els diferents models de vida i de família obliga a l'arquitecte a crear uns habitatges

flexibles que permetin a l'usuari realitzar les modificacions i els canvis que ell cregui necessari i que més

s'adapti al seu estil de vida. D'aquesta manera, la divisió general de l'habitatge es realitza a partir de dos

únics espai que permeten la comprensió d'aquest com un buit disposat a omplir per l'usuari.

Es presenten dos models d'habitatge en els que es modifiquen les dimensions i el nombre de possibles

dormitoris.

ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES

• • • • • • • • • • • •
01. Pell exterior de ceràmica premsada, de gruix 6 mm i dimensions 1,20 x 3,60, segons
especejament, tipus NEOLITH acabat Textil White o similar. 02. Perfileria de tancament
adherida a la peça ceràmica 03. Perfil horitzontal d'alumini de fixació de la peça ceràmica.
04. Aïllament hidròfug i ignífug de llana de roca de densitat 40 Kg/m3 i gruix de 8 cm. 05.
Ancoratge universal de sustentació / retenció depenent de la funció a fer. Regla de
sustentació a dalt i a baix de retenció. 06. Muntant de perfil T d'acer lacat en negre que
sustenta la pell exterior ancorat als forjats i al mur interior pesant. 07. Arrebossat per
l'extradós de la fulla interior, per evitar irregularitats i millorar l'estanqueïtat de la pell
interior. 08. Fulla interior pesant de maó perforat tipus gero de 14 cm de gruix.

• • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
11. Peça prefabricada que conté l'aïllament, el remat perimetral de l'obertura, el dintell en la
part superior de l'obertura i els corresponents elements necessaris per a la fixació de la
fusteria (tubs d'acer inoxidable de 50 x 30 mm). 12. Marc d'alumini lacat en negre de la part
batent de l'obertura. El premarc i dintell es veuen inclosos en l'element prefabricat d'obertura.
13. Vidre tipus "CLIMALIT". Full exterior tipus "ESTADIP" 4 + 4 mm amb làmina Butiral
de Polivinil intermitja. Cambra d'aire de 12 mm.  14. Muntants bastidors de subjecció per a
l'element prefabricat d'obertura fet en alumini lacat. 15. Premarc i marc de porta batent de
fusta de pi 16. Porta batent de fusta de pi. 20. Marc d'alumini lacat en negre per a l'obertura
corredissa de doble fulla. 21. Vidre tipus "CLIMALIT". Full exterior tipus "ESTADIP" 4 + 4
mm amb làmina Butiral de Polivinil intermitja. Cambra d'aire de 12 mm. 22 Guies de
persiana plegable.

• • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
17. Tub d'acer inoxidable inclòs en la peça prefabricada d'obertura que permet la correcta
fixació de la protecció solar. 18. Muntant d'acer inoxidable per a la fixació de la protecció
solar que permet el seu plegament.  19. Porta de fusta plegable a través de mecanisme de
frontisses.

ESPECIFICACIONS INTERIORS
09. Guies omegues de 3 cm d'ample. 10. Doble placa de 12,5 mm de guix laminat. 24. 25.
Porta corredissa de fusta de pi. 26. Espai per al pas d'instal·lacions 27. Doble envà de placa
de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament per a permetre el pas i la guia de la porta
corredissa. 28. Doble envà de placa de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament per a
permetre el pas i la guia de la porta corredissa. 29. Trasdossat interior amb guies omegues de
3,5 cm, placa de guix laminat, morter, ciment cola i rajola.  41. Trasdossat amb guies
omegues de 30 x 17 mm i dues plaques de guix laminat de 10 mm i 15 mm. 42. Porta
corredissa de fusta de pi. 43. Envà de placa de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament. 44.
Envà de placa de guix laminat de 15 mm i 4 cm d'aïllament .

PAVIMENTS
30. 31. 32. 33. 34. 45. Paviment exterior flotant de fusta, amb els rastrells, membrana
impermeable i pendents corresponents.

• • • • • • • • • •
35. Premarc i marc de fusta de pi. 36. Porta batent de fusta de pi. 37. Pas d'instal·lacions. 38.
39. Marc d'alumini lacat en negre de la part batent de l'obertura. El premarc i dintell es veuen
inclosos en l'element prefabricat d'obertura. 40. Vidre tipus "CLIMALIT". Full exterior tipus

"ESTADIP" 4 + 4 mm amb làmina Butiral de Polivinil intermitja. Cambra d'aire de 12 mm.
54. Muntants metàl·lics d'acer galvanitzat com a subjecció de la barana. 55. Barana de malla
electrosoldada de gruix 3 cm.

• • • • • • • • • • • • • •• • •••• • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
47. Mobiliari d'emmagatzematge per al rebost i safreig. 48. Espai per a cuinar 60 cm. 49.
Pica per a cuina 50. Vitroceràmica / fogons 51. Plat de dutxa POALGI 100 x 80 cm color
gris perla.  52. Lavabo de porcellana blanc. 53. Inodor de porcellana de color blanc penjat
amb cisterna independent.

ESTRUCTURA
46. Pilar de formigó armat 40 x 60 cm de formigó HA-35 exposat a l'ambient.

• • • • • •• •• • • •• • • •••• • • • • • • • •• • •• • •• • • • • • ••• • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

01. Conducte de ventilació de la caldera.  02. Baixant general d'evacuació i recollida d'aigües
grises. 03. Baixant particular d'evacuació i recollida d'aigües grises. 04. Conducte general
d'extracció de fums de la cuina.  05. Conducte particular d'extracció de fums de la cuina.
08. Baixant general d'evacuació i recollida d'aigües grises provinents de la dutxa. 09. Baixant
particular d'evacuació i recollida d'aigües grises provinents de la dutxa.  11. Sortida d'aigua
freda i calenta per a la dutxa. 12. Sortida d'aigua freda i calenta per a l'aixeta del lavabo. 13.
Conducte de distribució del sistema d'aire condicionat d'acer galvanitzat amb reixeta de 50 x
25 cm. 14. Sortida d'aigua freda provinent de les aigües grises per a l'inodor. 15. Baixant de
PVC particular de l'inodor de 150 mm de diàmetre.  16. Baixant de PVC general dels inodors
de 220 mm de diàmetre. 17. Acumulador d'aigua provinent de les plaques solars d'ACS. 18.
Registre muntants de telecomunicacions

L'EMMAGATZEMATGE I LA
CUINA.

Un dels elements característics de
l'habitatge és el retranqueig que permet a
la cuina quedar en un mateix pla que el
tancament de la cambra higiènica per tal
de donar i transmetre una idea de
continuïtat. Amb això, s'aconsegueix a la
vegada aconseguir un espai
d'emmagatzematge inclòs en l'habitatge
que suposa el volum mínim demanat en
un habitatge.
A la vegada, entre ambdós elements, es
salva la jàssera de cantell que
caracteritza els pòrtics de manera que les
instal·lacions hi passen tangencialment
recorren la mínima distància possible.

planta instal·lacions i
zenital de l'habitatge tipus A
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1.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

2.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

3.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

4.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

5.
Individual. Dormitori/Estudi unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina independent.

1.
Individual.
Dormitori/Estudi unit amb
la sala d'estar-
menjador. Cuina
independent.

1.
Individual. Dormitori/Estudi
unit amb la sala d'estar-
menjador. Cuina
independent.
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CUINA + SAFREIG/REBOST
Sup.: 4,3 m²

Possibilitat de
cuina oberta

ESPAI FLEXIBLE
Sup.: 25,3 m²

Emmagatzematge
obligatori

Passera comunitària
d'accés als habitatges

Zona d'accés

Pas d'instal·lacions

• • • • • • •• •• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sup.: 4 m²

Obertura per a
independitzar una estança

• • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sup.: 3,3 m²

1.
A partir d'un mòdul únic de 6 x 9 m,
amb una superfície de 54 m² construits
i limitat per als pòrtics de l'estructura,
es preveu la divisió d'aquest en dos
espais.

Façana sud

JOVES
En tractar-se d'un habitatge altament
flexible, està pensat per a ésser per a un
sol usuari que pugui gaudir d'un gran
espai de sala d'estar, de dormitori i que
no necessiti intimitat.
D'altra banda, en afegir un envà central
o limitar un espai com a dormitori, pot
ser preferible per a parelles.

Aquest gran espai permet l'ús per a
reunions d'amics o família, festes,
sopars, etc.

GENT GRAN
Amb un nombre major d'envans, es
preveu la seva divisió per a ésser viscut
per a persones grans. El lavabo,
accessible per a persones amb mobilitat
reduïda, i l'accés o la terrassa, com a
punts de reunió entre veïns o amics
permet unes condicions adequades per
a la gent gran.

4.
Es dóna prioritat a dos espai exteriors i
connectats visualment en diagonal. El
punt d'accés, on es situa el registre
d'instal·lacions i la terrassa, que pot ser
substituida com part de la sala d'estar,
permet una ventilació creuada
adequada.

2.
L'habitatge, passant, permet una
ventilació i il·luminació adequada en
constar d'una crugia més aviat curta.

3.
La seva superfície mínima permet un
abaratiment dels costos de ventilació i
calefacció, així com en el moment de
llogar.

46
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S1

S1

S2 S2

DESCRIPCIÓ

En aquesta làmina es presenta l'estat actual tant de la
ubicació escollida per a l'emplaçament del projecte com de
l'edifici a rehabilitar.

El solar escollit és el situat a la cantonada entre la Rambla
de Guipuzcoa i el carrer de ca n'oliva actualment utilitzat
com a bossa d'aparcament.

S'escull aquest solar com a conclusió d'anàlisi inicial tant a
termes urbanístics com socials.

A termes urbanístics, presenta una posició estratègica en
la regeneració de la mançana i l consolidació dels dos
carrers en els quals hi fa cantonada; donant una premisa
d'actuació dins del conjunt.

A termes socials, és el punt amb més concentració
dactivitat dins del conjunt de les dues mançanes i a més
conté un intercanviador de metro de la linia 4 i 2 just a sota,
generant un anar i venir constant.

Per altre banda, es preté estirar l'activitat de la rambla prim
cap a la zona per la qual cosa s'obrirà un carrer i es
buscarà extendre l'actuació a dues de les peces baixes
entre els grans blocs de polígon, actualment amb locals o
bé de magatzem o bé sense ús específic.

Edifici a rehabilitarEdifici a rehabilitar
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01/ sota coberta. centre cívic i social a la verneda | olga borrut
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01/ sota coberta | olga borrut
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SECCIÓ CENTRE SOCIAL 1/50

DT 1

DT 3

DT 4

DT 5

DT 6

DT 7

DT 8

+4.50

+4.95 +5.03

+9.01

+4.93

+12.41

Paviment tècnic per facilitar
el pas de les instal·lacions Estructura unidireccional de fusta

laminada encolada vista

Coberta lleugera amb acabat de xapa
de zinc amb junta alçada

Terrassa amb estenedor, coberta plana
transitable amb paviment de lames de fusta

Plaques de fibrociment solapades 10mm

Cambra d'aire de 50mm

Rastrells de fusta de 25x50mm

Lamina impermeable

Panell OSB 11,1mm

Aillament llana de roca 80mm

Muntants i travessers de fusta 50x25mm

Doble capa de guix 11mm

Panell OSB 11,1mm

Panell de zinc  3mm

Rastrells de fusta 50x30mm

Lamina impermeable

Panell DM 22mm

Aillament tèrmic de llana de roca 80mm

Panell DM 22mm

DETALL DEL TANCAMENT DE FAÇANA E: 1/10 DETALL DEL TANCAMENT DE COBERTA E: 1/10
EDIFICI DE CENTRE CÍVIC I CENTRE SOCIAL

- SISTEMA ESTRUCTURAL

El sistema estructural emprat descrit amb més detall a l'apartat referent a estrctures,
consisteix en una estrctura de fusta laminada encolada unidireccional de jàsseres i
biguetes que queda vista en totes les zones exceptuant les zones humides.

-SISTEMA DE FAÇANA

El sistema de tancament consisteix en una façana ventilada de panells sandvich de dos
capes exteriors de fust OSB i interior d'aillament tèrmic sobre els que es recolzen totes
les capes i l'acabat exterior de fibrociment amb acabat rugó gris fosc.

-  SISTEMA DE COBERTA

El sistema de tancament de coberta consisteix en un forjat de panells sandvich com els
de tancament de coberta col·locats sobre les biguetes de fusta laminada i sobre els que
es col·loca la lamina impermeable i les planxes de zinc d'acabat de coberta engatillades
entre si.

- SISTEMA DE PAVIMENT INTERIOR

El forjat interior consisteix en uns panells sandwich igual que els de coberta sobre els
que es recolza un paviment tècnic elevat 15cm amb peus metàl·lics sobre els que es
col·loca el paviment de peces de fusta conglomerada de 3cm d'espessor.

- SISTEMA D'ENVANERIA

L'envaneria interior consisteix en un sistema d'envans de subestrctura autoportant
interior de fusta  acabada amb plaques de guix laminat de la casa Knauf.

- SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Els acabats interiors de tots els paraments verticals és de guix laminat pintat de
blans.
L'acabat de coberta interior és de  fusta conglomerada OSB dels panells sandvich.
L'acabat del paviment s'ha descrit en l'apartat de pavimentació interior.
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Projecció de la coberta de xapa de zinc

Volta de la xapa de remat de coberta- amaga el canaló

Lames fixes del mateix material de
revestiment de façana

Panells de revestiment de façana de
fibrociment sobre muntants de fusta fixat
amb un sistema de solapament creant
franges d'ombra. L'acabat es rugós de
color gris fosc quasi negre.

Projecció de la coberta de xapa de zinc engatillada i fixada mecànicament sobre rastrells

Volta de la xapa de remat de coberta- amaga el canaló

Lames fixes del mateix material de revestiment de façana A5
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Definició detallada dels alçats

Centre Social +
Residència +
Centre Cívic

SOTA COBERTA

Jaume Valor Montero

A1

A2

A5
A4

A3

Panells de revestiment de façana de
fibrociment sobre muntants de fusta fixat
amb un sistema de solapament creant
franges d'ombra. L'acabat es rugós de
color gris fosc quasi negre.

Gran finestral de l'accés principal. Vidre
doble amb cambra d'aire, carpinteries
d'alumini lacat en negre sobre muntants
d'acer.

Lames del mateix material que el revestiment
de façana.

Panells de revestiment de façana de
fibrociment sobre muntants de fusta fixat
amb un sistema de solapament creant
franges d'ombra. L'acabat es rugós de
color gris fosc quasi negre.

Xapes metàl·liques perforades de la casa
 ULMA, com a sistema de protecció dels rajos
 solars, de color gris fosc quasi negre

Plaques de formigó polímer de la cada
ULMA de color gris fosc i acabat rugós tipus vanguard.

Sistema de lames metàl·liques fixes de
lames en forma de V, per amagar el pas
de les instal·lacions per façana.

Sistema de lames metàl·liques correderas
de lames de secció rectangular, per  ala
protecció solar del corredor.

Revestiment de façana de plaques de fibrociment de
la casa Euronit fixades a una subestructura metàl·lica
amb junta vista. Textura rugosa igual que els panells
de planta baixa però color gris molt més clar.

Barana de muntants metàl·lics de color gris quasi
negre col·locada sobre forjat entre pilar i pilar.

Panells de revestiment de façana de
fibrociment sobre muntants de fusta fixat
amb un sistema de solapament creant
franges d'ombra. L'acabat es rugós de
color gris fosc quasi negre.

Lames fixes del mateix material de
revestiment de façana .

FOTOGRAFIES D'EXEMPLE DELS ACABATS

Exempel Panells de fibrociment solapats (planta
baixa de tot el conjunt)

Exempel Panells de fibrociment quan fan de lames.
(obertures orientades a sud de planta baixa)

Exempel de la textura dels panells de formigó
polímer. (plantes tipus de l'edifici residencial)

Exempel de la textura dels panells de formigó
polímer perforat. (grans obretures orientades a sud
de les plantes tipus de l'edifici residencial )
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Ignacio Brotons
Green Screen. Centre 
d'interpretació i comunitat 
agrícola.
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11102/ green screen | ignacio brotons
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Judith Casas
El camí de les tres escoles
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11303/ el camí a les tres escoles | judith casas
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03/ el camí a les tres escoles | judith casas
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04/ slow food - mercat de la verneda | josep codinachs
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11905/ la malla ajardinada multisocial | verónica expósito
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12105/ la aldea de la verneda | verónica expósito
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Aina Garrido
Reutilització de tres edificis 
industrials com a   
equipament cultural
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12306/ Reutilització de tres edificis industrials com a equipament cultural | aina garrido
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Anna Gorrochategui 
Un racó d'oportunitats
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12507/ un racó d’oportunitats | anna gorrochategui
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07/ un racó d’oportunitats | anna gorrochategui
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Lorena Hernández 
Centre cultural esportiu i 
d'oci a la Verneda
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12908/ centre cultural, esportiu i d’oci a la verneda | lorena hernández
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Irene Larramona
Centre musical al barri de 
La Verneda
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13109/ centre musical al barri de la verneda | irene larramona
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09/ espais intersticials | irene larramona
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

DETALL 1. COBERTA

C.1 canaló metàl·lic de 10 mm amb aïllametn incorporat, de secció en U.

C.2 Bigueta de formigó pretesat de 15 i 16 cm d'alçària, amb armadura activa de
tensió compresa entre 26 i 61 kN

C.3 Encavallada pretensada de formigó

C.4 Panell sandwich conformat per dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà
amb un gruix total de 30 mm, amb la cara exterior grecada color blanc, gruix de
les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i
sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes.

C.5 Perfil en L per a anclatge de canalò a la zapa d'acer del panell sandwich de
2mm de gruix

C.6 Baixant aigües pluvials de PVC de 110 mm de diàmetre

C.7  Perfil extruit metàl·lic de 2 mm de gruix

DETALL 2. FONAMENTACIÓ

F.1 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10

F.2 Armadura inferior de la sabata

F.3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm,
com a màxim

F.4 Làmina impermeable de polietilè d'alta densitat d'espessor 0,5 mm resistent a
la intempèrie

F.5 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

F.6 Mur d'obra de fàbrica exterior

DETALL 3 PARAMENT EXTERIOR

PE.1 Base de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra tolerable i
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 100% del PM

PE.2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu

superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i

beurada de ciment pòrtland

PE.3 Mur d'obra de fàbrica exterior

PE.4 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 50 mm de gruix amb
làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres

PE.5  Mur d'obra de fàbrica interior

PE.6 Cambra dàire de 5 cm

PE.7 Pilar de formigó armat in situ de 40 x 40 cm.

PE.8 Recobriment de morter de ciment monocapa (OC), per a acabat granulat
projectat, de designació CSIII W2, segons la norma UNE-EN 998-1

PE.9 Rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb
morter mixt 1:2:10

PE.10 Làmina impermeable de polietilè d'alta densitat d'espessor 0,5 mm
resistent a la intempèrie

PE.11 Escopidor. Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8
mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

PE.12 Tapeta d'alumini de 2 mm

PE.13 Finestra d'alumini lacat negre, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada
amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

PE.14 Doble vidre separats per una càmera d'aire deshidratat segellada
hermèticament que impedeix el pas de la humitat o brutícia. La càmera d'aire
redueix la transferència de calor entre interior i exterior.

PE.15 Sellat elàstic

PE.16 Trencaaigües de 1 cm

PE.17 Llinda de formigó armat amb un moment flector màxim de 6,08 kNm,
reblert amb el mateix morter de la paret

PE.18 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

PE.19 Xapa extrudia d'acer galvanitzat per a remat de mur exterior

F. 4
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

DETALL 1. COBERTA

C.1 canaló metàl·lic de 10 mm amb aïllametn incorporat, de secció en U.

C.2 Bigueta de formigó pretesat de 15 i 16 cm d'alçària, amb armadura activa de
tensió compresa entre 26 i 61 kN

C.3 Encavallada pretensada de formigó

C.4 Panell sandwich conformat per dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà
amb un gruix total de 30 mm, amb la cara exterior grecada color blanc, gruix de
les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i
sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes.

C.5 Perfil en L per a anclatge de canalò a la zapa d'acer del panell sandwich de
2mm de gruix

C.6 Baixant aigües pluvials de PVC de 110 mm de diàmetre

C.7  Perfil extruit metàl·lic de 2 mm de gruix

DETALL 2. FONAMENTACIÓ

F.1 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10

F.2 Armadura inferior de la sabata

F.3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm,
com a màxim

F.4 Làmina impermeable de polietilè d'alta densitat d'espessor 0,5 mm resistent a
la intempèrie

F.5 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

F.6 Mur d'obra de fàbrica exterior

DETALL 3 PARAMENT EXTERIOR

PE.1 Base de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra tolerable i
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 100% del PM

PE.2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu

superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i

beurada de ciment pòrtland

PE.3 Mur d'obra de fàbrica exterior

PE.4 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 50 mm de gruix amb
làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres

PE.5  Mur d'obra de fàbrica interior

PE.6 Cambra dàire de 5 cm

PE.7 Pilar de formigó armat in situ de 40 x 40 cm.

PE.8 Recobriment de morter de ciment monocapa (OC), per a acabat granulat
projectat, de designació CSIII W2, segons la norma UNE-EN 998-1

PE.9 Rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb
morter mixt 1:2:10

PE.10 Làmina impermeable de polietilè d'alta densitat d'espessor 0,5 mm
resistent a la intempèrie

PE.11 Escopidor. Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8
mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

PE.12 Tapeta d'alumini de 2 mm

PE.13 Finestra d'alumini lacat negre, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada
amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

PE.14 Doble vidre separats per una càmera d'aire deshidratat segellada
hermèticament que impedeix el pas de la humitat o brutícia. La càmera d'aire
redueix la transferència de calor entre interior i exterior.

PE.15 Sellat elàstic

PE.16 Trencaaigües de 1 cm

PE.17 Llinda de formigó armat amb un moment flector màxim de 6,08 kNm,
reblert amb el mateix morter de la paret

PE.18 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

PE.19 Xapa extrudia d'acer galvanitzat per a remat de mur exterior

F. 4

F.1

 F.2
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

DETALL 1. FAÇANA SUD OEST

FS.1 Cor-60 Fulla Oculta, amb modulacions de 3.35 mm de altura, permetent
així aprofitar de manera motl efectiva la llum natural gracies a la seva mínima
secció vista d'alumini de 63 mm.

FS.2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 50 mm de gruix amb
làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres
FS.3 Xapa d'hacer galvanitzat en L de 2 mm de gruix per a remat superior de la
biga

FS.4 Biga metàl·lica IPE 330 recolzada sobre pilar metàl·lic. AMb una secció
en forma de doble T. Les cares exteriors i interiors de les ales són paral·leles
entre elles i perpendiculars a l'ànima

FS.5 placa de guix laminat de tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix,

FS.6 Placa d'ancoratge metàl·lica de 5 mm per a suport de la cartel·la, fixada a
través de perns a la jàssera de formigó.

FS.7 Jàssera remat de formigó HA25

FS.8 Cartel·la metàl·lica d'acer galvanitzat per a suport del tramex. Soldada a
placa d'ancoratge

FS.9 Reixeta metàllica fabricada mitjançant electrosoldadura i galvanitzada.
composta per diverses tires de fleixos iguals, col·locades de cant en paral·lel i
separades entre si, les quals porten soldades perpendicularment, en tots les
seves creus o interseccions, unes varetes de diàmetre major al gruix de les
mateixes.

FS.10 Muntant horitzontal per a suport de les lamel·les d'alumini

FS.11 Premarc d'alumini fixat a la jàssera de formigó

FS.12 Escupidor de planxa preformada d'alumini anoditzat de 1,2 mm
d'espessor i 2 plecs
FS.13 Placa de guix laminat de tipus estàndard de 12,5 mm
FS.14 Fusteria d'alumini

FS.15 Suport regulable de polipropilè per a paviment flotant d'alçària mitjana
200 mm
FS.16 Paviment de rajoles flexibles de 30x30 cm
FS.17 Pilar d'acer HEB
FS.18 Lamel·les muntades en vertical d'alumini microperforadas, mòbils i
motoritzades. acabat anoditzat en inox. La seva estructura es compon de dos
cossos.

DETALL 2 FAÇANA NORD EST

FN.1 Lamel·les muntades en vertical d'alumini microperforadas, mòbils i
motoritzades. acabat anoditzat en inox. La seva estructura es compon de dos
cossos.
FN.2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 50 mm de gruix amb
làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres
FN.3 Pilar d'acer HEB
FN.4 Biga metàl·lica IPE 330 recolzada sobre pilar metàl·lic. AMb una secció
en forma de doble T. Les cares exteriors i interiors de les ales són paral·leles
entre elles i perpendiculars a l'ànima

FN.5 Taulell de fusta de 3 cm que actua com a barana del voladiu i ampit de
remat del fals sostre.

FN.6 Perfil en L metàl·lica anclada al taulell de fust i a la placa base de suport
de tota la barana.
FN.7 Placa base d'anclatge de la barana, fixada mecànicament al forjat mixte
de xapa col·laborant.
FN.8 Forjat mixte amb xapa col·laborant de 15 cm (6+9) i un gruix de xapa 0,70
mm
FN.9 Sòcol flexible (mateix material que el paviment)

DETALL 3 COBERTA LLUERNARI

C.1 Lamel·les muntades en vertical d'alumini microperforadas, mòbils i
motoritzades. acabat anoditzat en inox. La seva estructura es compon de dos
cossos.
C.2 Material elàstic per a suport de la xapa remat d'ampit
C.3 Xapa metàl·lica extruida per a remat de coberta superior
C.4 Lluernari amb subestructura metàl·lica recolzat sobre biga IPE
C.5 Biga metàl·lica IPE 330 recolzada sobre pilar metàl·lic. AMb una secció en
forma de doble T. Les cares exteriors i interiors de les ales són paral·leles
entre elles i perpendiculars a l'ànima
C.6 Canonada de desguàs de coberta de 110 mm de diàmetre que té el pas a
través del fals sostre i es recondueix fins al pilar des d'on baixarà fins a la
planta baixa.
C.7 Caneló metàl·lic de recollida d'aigües pluvials.
C.8 Xapa metàl·lica per a canalització d'aigua
C.9 Escupidor de planxa preformada d'alumini anoditzat de 1,2 mm de
espessor, amb dos plecs
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Actualment, aquesta zona del barri de la Verneda està dividida per una gran peça central indústrial, la qual suposa una
barrera entre els dos poligons residencials que es troben a banda i banda. La intervenció preten servir com a nexe
d'unió entre els usos clarament aïllats degut a aquesta barrera central, proposant una zona de passeig peatonal que
proporciona noves relacions i comunica amb un gran espai públic vinculat al equipament i tres espais comunitaris
relacionats amb els bloc d'habitatges plurifamiliars. D'aquesta forma, es fragmenta la peça central industrial i s'originen
nous recorreguts que milloren les circulacions.
















 


































Actualment, el barri de la Verneda es veu dividit per una gran peça central dedicada a la indústria, suposant una barrera
entre els dos grans poligons industrials que es troben a banda i banda. Aquesta intervenció preten servir com a nexe
d'unió entre els usos clarament aïllats degut a aquesta barrera central.


Rehabilitació de 3 naus industrials abandonades
reconvertides en equipament i espai públic.


Reconversió de 2 naus industriales en Factoria
Cultural i Incubadora d'empreses.


Adaptació de la proposta urbanística de
Manuel Ruisánchez, destinat a habitatge i
equipaments.

           

Aquesta proposta urbanística defineix principalment 3 mansanes de PB+8, el barri de la Verneda es veu dividit per una
gran peça central dedicada a la indústria, suposant una barrera entre els dos grans poligons industrials que es troben a
banda i banda. Aquesta intervenció preten servir com a nexe d'unió entre els usos clarament aïllats degut a aquesta
barrera central.


La intervenció proposa a distància factible a peu o bicicleta un model compacte multifuncional que convina el "VIURE"
dels poligons residencials, amb "l'OCI", vinculat en la Factoria Cultural i "el TREBALL", potenciat per la Incubadora
d'Empreses. D'aquesta forma, l'equipament proposat s'ubica estratègicament per tal de potenciar noves ciruclacions
que relacionin els diversos usos, fragmentant la barrera central del poligon industrial.


A continuació s'indica de forma esquemàtica les intervencions
urbanístiques proposades per tal de millorar les característiques
físiques de La Verneda.

 




 




  
  














 
























 

































ó: parc infantil 

ó: zona esportiva ó: zona d’estar

ó: ampliació factoria cultural
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En un etorn exclusivamet industrial, aques equipament s’ubica en el centre mateix per tal de fragmen-
tar una activitat excluivament industrial. Mitjançant la incorporació de nous habitatges i la urbanització 
d’aquest gran espai públic, es pretén revitalitzar una zona actualment inaccessible. La voluntad és  de 
crear zones d’atracció ciutadana, espais diversos que promoguin activitats per a totes les generacions 
i totes les cultures. Aquestes àrees, dotades de diferent grau d’intimitat segons la situació en la inter-
venció, serveixen per a potenciar noves relacions socials en un barri que degut a la nova onada de im-
migració a perdut el seu caràcter

En la urbanització de l’espai públic es dissenya una zona destinada a activitats lúdiques de repós en familia o amics com podria 
ser picnic o jocs de taula. El mobiliari de formigó segueix els criteris estilístics emprats en la resta de la intervenció.

També es dissenya una àrea destinada a parc infantil, la qual disposa de tots aquells elements que garanteix la diversió dels 
petits.  A més, aquesta àrea s’ubica de forma cèntrica sense tapar la visibilitat i aprop del bar-restaurant de l’equipament, per 
tal de facilitar la vigilància als adults.
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sup. constr:


   - Vestidors F
   - Vestidors M
   - Taller de treball 01
   - Taller de treball 02
   - Aula 01
   - Aula 02
   - Serveis
   - Espai de tècniques artístiques
   - Recepció
   - Aula de cant
   - Aula de música
   - Magatzem
   - Sala de ball

   - Comunicacions
   - Recepció
   - Vestíbul
   - Magatzem
   - Serveis M
   - Serveis F
   - Hall
   - Pati interior
   - Bar
   - Cuina
   - Magatzem
   - Saló
   - Restaurant


sup. constr:


   - MEP
   - Magatzem
   - Instal·lacions
   - Espai expositiu
   - Guardaroba
   - Recepció
   - Comunicacions
   - Vestíbul


sup. constr:


   - Communal areas
   - Cuina
   - Serveis
   - Pati interior
   - Maqueteria i modelatge
   - Impresores i materials
   - Brainstorming area

   - Espai co-working
   - Arxius documentals
   - Sala de consulta
   - Taulell
   - Serveis
   - Sala de reunions 01
   - Sala de reunions 02
   - Sala de reunions 03

1588.50m2 + 1402.35m2 = 2.990,85m2

sup. útil
76.80m2
78.09m2
55.15m2
56.38m2
56.70m2
57.76m2
37.71m2

210.75m2
42.12m2
67.23m2
62.37m2
17.82m2

364.62m2
sup. útil

17.27m2
23.03m2
54.56m2
40.48m2
32.65m2
34.52m2

204.49m2
161.98m2

17.49m2
38.28m2
17.26m2
38.99m2

412.77m2

968.87m2

sup. útil
413.18m2

19.82m2
19.27m2

199.77m2
10.64m2
14.30m2
10.85m2

125.40m2

950.08m2 + 954.35m2 = 1.904,43m2

sup. útil
195.72m2

28.35m2
27.72m2

135.18m2
46.35m2
25.21m2

196.89m2
sup. útil

555.89m2
40.32m2
21.40m2
14.49m2
28.99m2
28.80m2
25.50m2
25.52m2












 







































2.990,85m2


968,87m2



1.904,43m2































 









































 
































C: COBERTA:
C01. Xapa trapezoidal galvanitzada
C02. Aïllament tèrmic: llana de vidre
C03. Làmina d'alumini
C04. Corretges metàl·liques: secció en Z
C05. Connector per solapament
C06. Fixacions d'alumini
C07. Arrebossat i pintura blanca
C08. Canaló
C09. Xapa galvanitzada de remat
C10. Arrebossat
C11. Xapa galvanitzada de remat i protecció
C12. Làmina d'impermeabilització

L: LLUERNARI:
L01. Perfil d'alumini
L02. Vidre doble
L03. Estructura auxiliar metàl·lica
L04. Segellat de silicona
L05. Làmina impermeable
L06. Dobleg d'alumini lacat
L07. Aïllament

E: ESTRUCTURA:
Nau industrial
E01. Pilar de formigó armat 40x40cm
E02. Cercha de formigó prefabricat
E03. Estintolament realitzat amb dos perfil metàl·lics
tipus C
E04. Solera actual de formigó armat 15cm
E05. Sabata aïllada
E06. Formigó de neteja
E07. Arriostrament
E08. Armadura de la sabata
E09. Armadura riostra
E10. Estribs
Capses interiors:
E11. Montant del panell estructural PGC 90x0.9mm
c/40cm alineat a les bigues
E12. Biga entrepis/solera PGC 200x2mm
E13. Biga calaix de borde perfil en U
E14. Rigiditzador de l'alma
E15. Solera inferior del panell: perfil U
E16. Solera superior del panell
E17. Solera inferior de platabanda perfil U
E19. Substrat multilaminat fenòlic e=25mm
E20. Montant del panell estructural PGC 150x0.9mm
c/40cm alineat a les bigues

F: FAÇANA I REVESTIMENTS
Nau industrial
F01. Mur d'obra de fàbrica vista (Mur aparellat)
F02. Arrebossat
F03. Protecció de xapa metálica negre
F04.  Reblert de morter
F05. Finestra fixe amb carpinteria d'alumini
Capses interiors:
F06. Placa de guix laminat hidrófug PLADUR® de 15mm
de gruix
F07. Cargols PLADUR® que fixen les plaques a
l'estructura d'acer
F08. Ailament acústic de llana de roca 50mm
F09. Contrapis de formigó pobre no estructural
F10. Capa niveladora
F11. Anclatge de panell a la fonamentació
F12. Aïllament tèrmic feltre de llana de vidre
F13. Placa de ciment Superboard

P: PAVIMENTS
Nau industrial
P01. Bloc de paviment exterior
P02. Formigó per a subjectar les peces
P03. Capa de separació
P04. Graves compactades
Capses interiors:
P01. KLH: Cross-Laminated Timber
P02. Peces metàl·liques regulables
P03. Eraclit. Panell aïllant tèrmic i acústic







 











 

  




El sistema sate (sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior) o en anglès etics (external thermal
insulation composite systems) consisteix en la col·locació a la cara externa de les façanes de
planxes d'aïllament tèrmic adherit al mur. La fixació habitual sol realitzar-se mitjançant adhesius i
fixació mecànica. Els panells més habituals estan realitzats mitjançant poliestirè expandit sent cada
vegada més habituals les planxes de llana mineral. L'aïllant es protegeix amb un revestiment
constituït per una o diverses capes protecció, una de les quals porta una malla com a reforç. El
revestiment exterior s'aplica directament sobre el panell aïllant.

CONSTRUCCIÓ:
● Prenent com a base la façana existent de l'edifici, es subjecten les planxes d'aïllant de l'espessor
necessari. La subjecció es realitza mitjançant potents adhesius i tacs plàstics de gran resistència
mecànica i nul deteriorament per corrosió.
● Sobre les plaques d'aïllament s'aplica un morter de reforç i allisat de la superfície, denominat
capa base. Aquesta capa la podem estendre amb plana o amb màquina de projectar en un gruix
aproximat d'uns 2 mm i s'aplica directament sobre l'aïllament, sent la capa que proporcionarà la
major part de les prestacions mecàniques.
● Sobre la capa base s'aplica un revestiment decoratiu acolorit impermeable a l'aigua de pluja i
transpirable que pot presentar-se amb diferents terminacions: ratllat, gota, remolinat, llis.
● El material d'acabat recomanat és sense discussió el morter acrílic. Aquest material gràcies al
desenvolupament nanotecnològic, posseeix altíssima capacitat d'impermeabilització, però al seu
permet una alta transpirablilidad del vapor d'aigua. Per aquest motiu s'embruten molt poc i són
molt resistents a les accions meteorològiques, mantenint la seva impermeabilitat i la seva
inalterabilitat dels colors al llarg del temps.

AVANTATGES:
1. Elevat poder d'aïllament, aporta la resistència tèrmica necessària al tancament de l'edifici d'acord
al que especifica el DB-HE del CTE, eliminant els ponts tèrmics.

2. No redueix la superfície útil de l'edifici ja que el material s'afegeix per l'exterior del mateix.

3. Es redueixen els ponts tèrmics a la façana, especialment en zones conflictives com trobades de
forjats, pilars, caixes de persianes ... S'eviten d'aquesta forma les condensacions i les consegüents
patologies lligades a les mateixes: humitats, floridura, colònies de fongs ...

4. Els sistemes SATE són impermeables a l'aigua i permeables al vapor d'aigua. Això implica que
s'eliminen les condensacions intersticials dins el mur, permetent que l'edifici "respiri".

5. Garanteix l'estanquitat de la façana, i ajuda a reduir les emissions contaminants de CO2 a
l'atmosfera, contribuint a reduir l'efecte hivernacle i conservar el medi ambient.

6. Aquest sistema d'aïllament exterior també produeix millores en l'aïllament acústic, permetent
aconseguir una notable reducció del soroll que arriba del carrer. (Sobretot en el cas de panells
d'aïllament de llanes minerals com llana de vidre o de roca).

7. Baix i fàcil manteniment de la façana. Proporciona una protecció als materials de la façana
existent de l'edifici. Evita la seva degradació degut a les tensions superficials causades pels canvis
de temperatura i la contaminació ambiental, evitant l'aparició de fissures i esquerdes, per on
entraria la humitat i els fongs.

8. Bon comportament a impactes mecànics provocats per agents externs.

Secció
Detall contructiu

S: SATE
S01. Mur base obra de fàbrica vist
S02. Morter Adhesiu
S03. Aïllament llana de roca
S04. Morter capa base
S05. Morter capa base + imprimación per silicato o
silicona + acabat
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1 2
Manel Pelegrina
Centre cultural gastronómic 
de Barcelona



P i Tec

13912/ centre cultural gastronòmic de barcelona | manel pelegrina
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12/ centre cultural gastronòmic de barcelona | manel pelegrina
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1 3
Iñigo Peñalva
Centro de música y danza 
en La Verneda

N

Estancia Superficie (m²)
����R� D� ��S��A 1001

Vestíbulo 390
Recepción 10
Dirección 19.5

Aseos mujeres
Aseos hombres

Antesala M1 36.5

15.5

Sala M1 122

48
56

Almacén 40

CENTRO DE DANZA 983.5
380
10

19.5
Vestuarios mujeres 40
Vestuarios hombres 40

Antesala D1
Antesala D2.1
Antesala D2.2
Antesala D3 19.5
Antesala D4 15.5

Antesala D5.1 19.5
Antesala D5.2 15.5

Sala D1 48
Sala D2.1 48
Sala D2.2 48
Sala D3 56
Sala D4 48

Sala D5.1 55
Sala D5.2 55
Almacén 19.5

 ASOCIACIONES 455.5
Vestíbulo 220

Antesala A1 19.5
Sala A1

Aseos mixtos
82

Almacén 1

17

19.5

SALA CENTRAL 844
Vestíbulo 215

�ona p�blico 405
Escenario 150

Aseos mujeres 22
Aseos hombres 22

Antesala M2
Antesala M3.1
Antesala M3.2
Antesala M4

Sala M2
Sala M3.1
Sala M3.2
Sala M4
Sala M5
Sala M6
Sala M7
Sala M8

Camerinos 15
Almacén 1 15
Almacén 2 58.5

BAR-RESTAURANTE 360
Bar 35

Restaurante 210
Barra 15

Cocina 30
Almacén 20

Aseos mujeres 20
Aseos hombres 30

Vestíbulo
Recepción
Dirección

Almacén 2
Almacén 3
Almacén 4
Almacén 5
Almacén 6

19.5
19.5

19.5
19.5
19.5

15.5
15.5
15.5

19.5
19.5

19.5

19.5
19.5
19.5
19.5

48
48

15.5
15.5

B

B

A A

Alzado BB

Alzado AA
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14313/ centro de música y danza en la verneda | iñigo peñalva

A

B

A

B

Sección AA

Sección BB

A

B

A

B

Sección AA

Sección BB

PFC | La Verneda

professors

data

contingut

numero

escala

Màster Habilitant | 2015-16

1/50

"CORTES CULTURALES"
Centro de danza y música +
Residencia para artistas +
Centro de asociaciones

Jaume Valor
Rafael García
Ignacio Sanfeliu

06-07-2016

1/100

Detalles constructivos

C01

Jorge Urbano
Toni Ortí

Tecnologia en l'Arquitectura

Sección AA Sección BB

Sección CC Sección DD

Detalle GDetalle FDetalle E

Detalle A Detalle B Detalle C

Detalle D

B

A

A

B
D D

C C
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1 4
Josep Piqué
RCTT Centre de recerca 
de biologia sintètica a 
Barcelona



P i Tec

14514/ rctt centre de recerca de biològica sintètica a barcelona | josep piqué
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14/ rctt centre de recerca de biològica sintètica a barcelona | josep piqué
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1 5
Bernat Pons
Centre cívic i cultural 
Els Verns



P i Tec

14915/ centre cívic i cultural els verns | bernat pons
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15/ centre cívic i cultural els verns | bernat pons



m
arq
etsab
> projectes i tecnologia

152

1 6
Irene Serrano
Escola de música, 
habitatges i casal de joves i 
gent gran a La Verneda

alç
at

 g
en

er
al 

su
d-

es
t
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t g
en
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al

 n
or

d-
oe

st

alçat-secció general nord-est

secció general sud-oest

LOCALS
COMERCIALS

CASAL PER A LA
GENT GRAN

(AMPLIACIÓ)

PORXO

HABITATGES

PER A LA

GENT GRAN

VESTIDOR

WC
i

ACCÉS
SECUNDARI

HALL

ESPAI ESCÈNIC

TAQUILLA / GESTIÓ

MAGATZEM
ESCOLA

ACCÉS
SECUNDARI

WC

A01
EXP. CORPORAL

/ DANSA

VESTIDOR

i
WC

CAFETERIA

ORGANITZACIÓ DEL

CENTRE / RECEPCIÓ

A01

ORQUESTRA / COR

A02

ORQUESTRA / COR

A01 INF. / LAB. MUSICAL

BIBLIOTECA /

FONOTECA

CASAL PER
JOVES

WC

PB

PB

PB+1

PB+1
PB+3

PB+2

PB+2

PB+1

PB+1

PB+5

PB+5

PB+6

PB+3

PB+1

PB+5

ESCOLA DE MÚSICA

AUDITORI

PORXO

PORXO

PB+2

Via Trajana

Camí de la Verneda

Rambla Guipúscoa

Carrer Binèfar

Carrer de Ca N'Oliva

secció B-B'

secció A-A'

alçat nord-oest
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15316/ escola de música, habitatges i casal de joves i gent gran a la verneda | irene serrano

AU
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7
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 / D
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PRODUCTES

A B C D E
Solució Tipus d'obra Producte λLM

Gruix LM
mm Compleix Zona climàtica

αU (W/m²·K)

0,30

0,23

0,21

0,18

Placotherm INTEGRA
210mm

Placotherm INTEGRA
185mm

Placotherm INTEGRA
160mm

Placotherm INTEGRA
210mm

Rehabilitació

Nova

Multi-Confort
House

100

70

90
65

45
90
45
650,037

0,037
0,038
0,037
0,038
0,037
0,032
0,035

THM100: ARENA BASIC
THZ45: ARENA BASIC

THM100: ARENA MASTER
THZ45: ARENA BASIC

THZ70: ARENA BASIC
THM100: ARENA MASTER

THM100: ECO D 032

THM100: ECO 035 o D 035

* Zona climàtica C: U = 0,95 W/m²·K [CTE DB-HE, taula 2.1 Transmitància tèrmica màxima de tancaments i compartimentació interior]

ACÚSTICA

RADIACIÓ (CAPTACIÓ / PROTECCIÓ)

AÏLLAMENT TÈRMIC

IL·LUMINACIÓ NATURAL definició dels sistemes: làmina I03

20cm

13,05m

7,45m
7,45m

7,45m
7,45m

7,45m
37,25m

A

B

C

D

E

F

87654321

 b 1-2 A (40x115cm)

 b 1-2 B (40x115cm)

 b 1-2 C (40x115cm)

 b 1-2 D (40x115cm)

 b 1-2 E (40x115cm)

 b 1-2 F (40x115cm)

 b 2-3 A (40x115cm)40cm
10cm

 b 2-3 B (40x115cm)

 b 2-3 C (40x115cm)

 b 2-3 D (40x115cm)

 b 2-3 E (40x115cm)

 b 2-3 F (40x115cm)

13,05m13,05m13,05m6,53m
78,31m

13,05m 6,53m

 b 3-4 B (40x115cm)

 b 3-4 D (40x115cm)

 b 3-4 E (40x115cm)

 b 4-5 A (40x115cm)

 b 4-5 B (40x115cm)

 b 4-5 C (40x115cm)

 b 4-5 D (40x115cm)

 b 4-5 E (40x115cm)

 b 4-5 F (40x115cm)

 b 6-7 A (40x115cm)  b 7-8 A (40x115cm)

 b 6-7 B (40x115cm)  b 7-8 B (40x115cm)

 b 7-8 D (40x115cm)

 b 7-8 E (40x115cm)

 b 6-7 F (40x115cm)  b 7-8 F (40x115cm)

40cm
10cm
10cm

FORJAT PLAQUES
ALVEOLARS

PRETENSADES
(cantell=0,25m / llum=7,25m)120cm

BIGA  L
(secció 40cm amp x 115cm alt)

BIGA  T INVERTIDA
(secció 40cm amp x 115cm alt)

 b E-F 4 (60x75cm
)

 b E-F 3  (60x75cm
)

 b 7-8 C (40x115cm)

 b E-F 6 (60x75cm
)

 b E-F 7 (60x75cm
)

 b E-F 8 (60x75cm
)

 b E-F 5 (60x75cm
)

 b E-F 1 (60x75cm
)

 b D-E 5 (60x75cm
)

 b C-D 5 (60x75cm
)

 b B-C 5 (60x75cm
)

 b A-B 5 (60x75cm
)

 b A-B 4 (60x75cm
)

 b A-B 3  (60x75cm
)

 b D-E 7 (60x75cm
)

 b C-D 7 (60x75cm
)

 b B-C 7 (60x75cm
)

 b D-E 8 (60x75cm
)

 b C-D 8 (60x75cm
)

 b B-C 8 (60x75cm
)

 b A-B 8 (60x75cm
)

BIGA  L
(secció 60cm amp x 75cm alt)

 b 3-4 C (40x115cm)

 b D-E 1 (60x75cm
)

 b C-D 1 (60x75cm
)

 b B-C 1 (60x75cm
)

 b A-B 1 (60x75cm
)

 b D-E 6 (60x75cm
)

 b C-D 6 (60x75cm
)

 b B-C 6 (60x75cm
)

 b A-B 6 (60x75cm
)

0,4

0,25
0,90

1,15

0,20,1

BIGA  RECTANGULAR
(secció 60cm amp x 75cm alt)

0,6

0,6

0,25
0,75

0,50,1

BIGA  RECTANGULAR
(secció 40cm amp x 115cm alt)

0,4

1,15

0,4
m

ènsula

0,4

0,25
0,90

1,15

0,30,1

0,4
m

ènsula

1,15

0,40

0,75 1,15

0,40
m

ènsula

m
ènsula

0,4
m

ènsula

A22 INDIVIDUAL A23 INDIVIDUAL A24 INDIVIDUAL

A25 INDIVIDUAL A26 INDIVIDUAL A27 INDIVIDUAL

1.1 Fonamentació
1.2 Estructura

2.2 Façana
2.1.3 Contacte paviment interior i exterior 2.1.1 Forjat Terreny-Planta Baixa (exterior-cobert)

e1:50 secció

constructiva





Professorat  Miquel Coromines, Xavi Llobet, Joaquim Sabaté
   Jaume Avellaneda, Francesc Dalmau, Jordi Maristany

Estudiants 

GRUP 1   Transformació urbana del barri de La Verneda
01/ Joane Amassorrain Reactivación de un pasado industrial
02/ Daniel Andrés Estratègies per a la reforma i ampliació del polígon 
   d’habitatges Verneda-La Pau 
03/ Elena Bravo  Rehabilitació d’un recinte industrial com a 
   centre gastronòmic
     
04/ Oscar García-Fraile Transformació urbanística i desenvolupament 
   d’una nova centralitat urbana

GRUP 2   Regeneració Urbana de La Verneda Industrial  
05/ Iker Gómez  Renovació del carrer Ca n’Oliva i biblioteca
06/ Francisco Moratal Reconexió de la Via Trajana i centre cívic

GRUP 3   Estratègies urbanes a La Verneda    
07/ Marina Ollé  Centre de salut El Vern
08/ Eftalia Proïos  Activació urbana a La Verneda: 
   Sistema polivalent sobre cotxeres Onze de Setembre  

09/ Ernest Tablerner Ordenació i desenvolupament urbanístic a la zona 
   industrial de La Verneda
  

projectes i urbanisme
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GRUP 1
Amasorrain + Andrés + Bravo

DISTRIBUCIÓN DE USOS EN PLANTA BAJA
E_1:3500

ESQUEMA NÚCLEOS
E_1:3500

SECCIÓN

VERNEDA - LA PAU
BARCELONA ORDENACIÓN07

M.Corominas - J.Franquesa - X. LLobet - A.Arribas
Joane Amasorrain - Daniel Andrés - Elena BravoPFC

PLANTA TIPO
E_1:1000

SECCIÓN

DISTRIBUCIÓN DE USOS EN PLANTA TIPO
E_1:3500

VERNEDA - LA PAU
BARCELONA ORDENACIÓN10

M.Corominas - J.Franquesa - X. LLobet - A.Arribas
Joane Amasorrain - Daniel Andrés - Elena BravoPFC

ACCESOS Y TIPOLOGÍAS
E_1:2000/1:300

AMPLIACIÓN DE POLÍGONO

MANZANA PROPUESTA

DENSIFICACIÓN DE POLÍGONO

vivienda en pasarela
profundidad 12 m

superficie 50m2
1 o 2 habitaciones

vivienda en pasarela
profundidad 15 m

superficie 50m2
1 o 2 habitaciones

simplex 2 por rellano
superficie 90m2

3 o 4 habitaciones

duplex en pasarela
superficie 100 m2
3 o 4 habitaciones

simplex 2 por rellano
superficie 70 m2

2 o 3 habitaciones

VIVIENDA PREEXISTENTE

EQUIPAMIENTOS

RESIDENCIAL

COMERCIAL

PRODUCTIVO

OFICINAS

PLANTA TIPO
E_1:1000

SECCIÓN

DISTRIBUCIÓN DE USOS EN PLANTA TIPO
E_1:3500

VERNEDA - LA PAU
BARCELONA ORDENACIÓN10

M.Corominas - J.Franquesa - X. LLobet - A.Arribas
Joane Amasorrain - Daniel Andrés - Elena BravoPFC

ACCESOS Y TIPOLOGÍAS
E_1:2000/1:300

AMPLIACIÓN DE POLÍGONO

MANZANA PROPUESTA

DENSIFICACIÓN DE POLÍGONO

vivienda en pasarela
profundidad 12 m

superficie 50m2
1 o 2 habitaciones

vivienda en pasarela
profundidad 15 m

superficie 50m2
1 o 2 habitaciones

simplex 2 por rellano
superficie 90m2

3 o 4 habitaciones

duplex en pasarela
superficie 100 m2
3 o 4 habitaciones

simplex 2 por rellano
superficie 70 m2

2 o 3 habitaciones

VIVIENDA PREEXISTENTE

EQUIPAMIENTOS

RESIDENCIAL

COMERCIAL

PRODUCTIVO

OFICINAS

PLANTA BAJA
E_1:1000

ARM

PB+6 (VIVIENDA)
ARM  27.8m

PB+2 (PRODUCTIVO)
ARM 14.6m

PB+6 (VIVIENDA)
ARM 27.8m

01

PB+6 (VIVIENDA)
ARM 28m

PB+6 (VIVIENDA)
ARM 28m

PB+2 (PRODUCTIVO)
ARM 14.85m

PB+7 (VIVIENDA)
ARM 28.2m

PB+3 (VIVIENDA)
ARM 15.05m

PB (COMERCIO)

PB+3 (VIVIENDA)

ARM 15.05m

PB+7 (VIVIENDA)
ARM 28.m

PB+3 (VIVIENDA)
ARM 14.85m

PB (COMERCIO)

PB+7 (VIVIENDA)

ARM 28.1m

PB+3 (VIVIENDA)

ARM 14.9m

PB+7 (VIVIENDA)

ARM 28.5m

PB+3 (VIVIENDA)

ARM 15.3m

PB+14 (OFICINAS)
ARM 71.6m

PB+2 (PRODUCTIVO)
ARM 64m

PB+6 (VIVIENDA)
ARM 25.9m

PB+7 (VPO)

ARM 29.2m

PB+15 (OFICINAS)
ARM 64.4m

PB+7 (VPO)
ARM 29.0m

PB+2 (PRODUCTIVO)
ARM 16.4m

PB+6 (VIVIENDA)
ARM 29.6m

PB+15 (OFICINAS)

ARM 63.8m

PB+7 (VPO)
ARM 29.0m

PB+6 (VPO)
ARM 30.8m

PB+6 (VIVIENDA)
ARM 29.9m

PB+7 (VPO)
ARM 15.6m

PB+7 (VPO)

ARM 29.1m

PB+1 (BIBLIOTECA)
ARM 8.5m

PB+7 (VIVIENDA)

ARM 28.1m

PB+7 (VIVIENDA)
ARM 28.1m

PB+7 (VIVIENDA)

ARM 28.1m

PB+7 (VIVIENDA)
ARM 28.1m

PB+7 (VIVIENDA)
ARM 28.1m

PB+7 (VIVIENDA)
ARM 28.1m

REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

ARM Altura reguladora máxima

Punto de aplicación del ARM

Número parcela

Perímetro de alineación obligatoria
Perímetro de alineación obligatoria planta zócalo

Perímetro máximo
Perímetro máximo planta zócalo
Perímetro máximo planta baja

08

02

03

PB+7 (VIVIENDA)
ARM 28.2m

PB (COMERCIO)

04
PB+7 (VIVIENDA)
ARM 28.2m

PB+7 (VIVIENDA)
ARM 28.2m

05

PB+7 (VIVIENDA)
ARM 28.m

06

PB+7 (VIVIENDA)
ARM 28.1m

PB (COMERCIO)

07
PB (COMERCIO)

PB+7 (VIVIENDA)

ARM 28.5m

PB+6 (VIVIENDA)
ARM  27.8m

PB+2 (PRODUCTIVO)

ARM 15.8m

PB (COMERCIO)

PB+6 (VIVIENDA)
ARM 29.6m

PB (COMERCIO)

1009

11 12

13
PB (COMERCIO)

PB+7 (VIVIENDA)
ARM 29.0m

PB+2 (PRODUCTIVO)
ARM 15.8m

PB+14 (OFICINAS)
ARM 63.8m

14

PB+6 (PRODUCTIVO)
ARM 35m

1615

PB+3 (COMERCIO)
ARM 17.6m

PB+14 (OFICINAS)
ARM 65.6m

PB+2 (PRODUCTIVO)
ARM 16.7m

PB+14 (OFICINAS)
ARM 64.7m

PB+6 (VIVIENDA)
ARM 29.9m

PB+7 (VPO)
ARM 26.7m

PB+7 (VPO)
ARM 26.7m

Perímetro de alineación obligatoria oficinas

14
Limite parcela

15
,3

28
,5 3

9,0

3PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

VIVIENDA
DUPLEX

PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

COMERCIO

3PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

COMERCIOCOMERCIOCOMERCIO

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA
DUPLEX

VIVIENDA
DUPLEX

10,0

13,0

13,0

25,0

A-A`

B-B`

C-C`

COMERCIO

4,
75

28
,3

62
,2

19

16,0

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

12,0

15
,9

14
,8

5

68
,3

5,
1

28
,5

15
,3

4,
1

OFICINAS

OFICINAS

OFICINAS

OFICINAS

OFICINAS

OFICINAS

OFICINAS

OFICINAS

OFICINAS

OFICINAS

OFICINAS

OFICINAS

COMERCIO

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

4,
1

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

65
,9

66
,9

28
,8

COMERCIO

PRODUCTIVO
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SISTEMA

FLEXIBILIDAD

CERRAMIENTO

APLICACIÓN

ESPECIFICACIONES

Estancias centrales sin necesi-
dad de aislamiento al ruido 

El sistema se compone por unas guías 
superiores que se apoyan en el suelo 
mediante montantes y unas puertas 

correderas de vidrio que se despla-
zarán sobre las guías y se recogerán 

sobre el sistema fijo de cerramientos 
de madera.  

parcial hasta guía superior
H=2,5m

A medio plazo

Puertas correderas de vidrio

PFC 
REACTIVACIÓN DE UN PASADO INDUSTRIAL
COWORKING + VIVERO DE EMPRESAS 

DISTRIBUCIÓN Y PROGRAMA PB
E=1/250 , E=1/150, E=1/750, E=1/150, E=1/600

JOANE AMASORRAIN LARRAÑAGA

TUTORES: MIQUEL COROMINAS, XAVIER LLOBET, JOAQUIN SABATE

MARQETSAB 2015-2016

URBANISMO, PAISAJISMO Y GESTIÓN 03

A

SISTEMA SISTEMA SISTEMA

FLEXIBILIDAD FLEXIBILIDAD FLEXIBILIDAD

CERRAMIENTO CERRAMIENTO CERRAMIENTO

APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN
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Zona de servicios y
núcleos verticales

Estancias laterales que necesi-
ten la unión de varias aulas 

División de horarios / programa 
 

Sistema para zonas fíjas: servicios, 
cocinas y muebles fijos. Puntos de 
paso de instalaciones verticales. El 

sistema se compone por unos mon-
tantes y rastreles de madera de 

soporte y un tablero de madera. Se 
colocará un revestimiento en los pun-

tos de contacto con el agua. Falsos 
techos de réjilla metálica para coloca-
ción de puntos de extracción de aire 

forzado. 
 

El sistema se compone por  unas 
guías superiores que cuelgan del forja-

do y unos tabiques autoportantes 
colgados por las guías en dos apoyos.  

Los tabques corren por las guías y 
re recogen en el espacio que queda 

entre el pilar y la fachada.

El sistema se compone por unas guías 
que colgarán de las cerchas metálicas 

y unas persianas que bajarán hasta 
el suelo. El sistema permite dividir 

diferentes estancias del edificio en el 
caso que el programa tenga diferen-
tes horarios. También se puede utili-

zar como  paneles de exposición o de 
proyecciónes.

parcial hasta falso techo
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contínuo hasta forjado
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H2=3,8m

contínuo hasta cerchas

 

Fijo Instantánea Instantánea

Paneles sandwich de madera
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guías. 
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H1=2,5m
H2=3,8m

A largo plazo
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Tabiques móviles pivotantes Persianas metálicas
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VARIEDAD DE POSIBILIDADES

PROGRAMA 

Privacidad

Aislamiento ruido

Privacidad

Aislamiento ruido

Privacidad

Aislamiento ruido

Privacidad

Aislamiento ruido

ESPACIOS ABIERTOS

Zona de bar/comedor
Exposiciones

Zona de descanso
hasta 1840m2

ÁREAS POSIBLES

ESPACIOS CERRADOS

ZONA DE ALMACENAJE

Espacios de Showroom
Estudios con relación al público

8 X 48 m2

30 m2

30 m2

70 m2

70 m2

9 X 60 m2

80 m2
80 m2

2x 30 m2
3x 30 m2

Barra de bar / cocina
Información

Servicios 
Espacios de confección

de productos
Asesoramiento a nuevos

emprendedores

Aulas taller
Aulas formación

Aulas de conferencias
Salón de actos 

Cuarto de instalaciones
Almacén exposiciones

Almacénes de divisiones
Almacénes moviliario

Vano 1 

Vanos 1 ,2,3

Vano 2

Vano 3

Lateral
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gastronòmic PREEXISTENCIAS Y OPORTUNIDADES

E_1:5000

E1.1

EDIFICIO 1

EDIFICIO 2

EDIFICIO 3

E2.1

E3.1

E.3

E1.2 E2.2

E3.2

INFORMACIÓN ESTRUCTURAL

INFORMACIÓN DE OCUPACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ACCESO PEATONAL

El mercado se situa a lo largo 
de un recorrido peatonal que 
une la estación de la Sagrera 
con Via Trajana.

Vias de Rodalias que unen el 
centro de Barcelona con el Ma-
resme.

El mercado se situa en la inter-
sección de dos calles impor-
tantes del conjunto que son Via 
Trajana y carrer de Binéfar.

ACCESO RODADO
NUEVO MERCADO COMO 
CENTRO DE UNIÓN

RED DE FERROCARRILES

INTERES ARQUITECTÓNICO

Estructura_1

Edificio_1

Edificio_2

Edificio_3

Ocupación de las naves Naves con actividad

Naves vacias

Naves sin actividad

Estado de conservación alto Interes arquitectónico alto

Estado de conservación medio Interes arquitectónico medio

Estado de conservación bajo Interes arquitectónico bajo

Estructura_2

Estructura_3

E1.1 - Pilares de madera de 30x30 cm. Espacio entre ejes de 15 m.
E1.2 - Cerchas de madera con cubierta inclinada a dos aguas formada por viguetas de madera de 
15x5 cm cada 70 cm.
E1.3 - Cubrición de la cubierta de placas de uralita. 

Estabilidad adquirida a traves de los muros de fachada de ladrillo de 30 cm de espesor.

Área: 1320 m2  Luz máxima: 84,75 m   Altura máxima: 8 m Altura libre: 5,8 m

Descripcción_ Edificio de productivo en altura. Formado por 6 plantas de 4 metros entre ejes de 
altura más una planta subterraneo a la que se accede a través de dos rampas desde la calle de 
Binéfar. Tiene dos nucleos verticales que funcionan como muelles de carga para la distribución en 
las plantas altas y conectan con la planta subterraneo. 

Superficie solar: 1.300m2 Superficie construida: 9.100 m2

Distribución interior_ El edificio esta dividido en dos

1. La parte delantera del edificio cada piso es una empresa, Reviha S.A., Sisdigraf, Sisdiplate, Bolsa 
Sistems, Astur Escel S.L. y un local pendiente de alquilar. Cada uno de ellos tiene unas dimensiones 
de 655 m2, con servicios.
2. La parte trasera que pertenece toda a una empresa privada y tiene el muelle de carga posterior 
a su disponibilidad.

Descripcción_ Edificio de productivo en planta baja con cubierta a dos aguas. Construido el 8 de 
Octubre de 1963 por el ingeniero Camilo Vilaplana. Formada por 4 naves que conforman un espacio 
interior. 

Superficie solar: 7.893m2 Superficie construida: 4.200m2 

Distribución interior_ El edificio esta dividido en 4 naves a dos aguas las cuales estan distribuidas 
interiormente a traves de los muros de carga que soportan la cubierta, conformando locales de me-
didas estandares que varian con su unión. 

Podemos dividir el edificio en los locales que dotan de actividad al conjunto y los que no:

1. Los que dotan de actividad al conjunto son pequeños talleres de coches, carpinterias, talleres de 
aluminió. Situado sobretodos en las naves verticales y en la mas alejada de la calle Binéfar.
2. Los que no tienen actividad que es la nave paralela tocando a la calle Binéfar la cual se utiliza para 
el almacenamiento de material de una empresa.

Descripcción_ Edificio de productivo en planta baja con cubierta a dos aguas. Formado por la union 
de 3 naves paralelas de estructura prefabricada. Con la union del Edificio_2 crean una calle interior 
de distribución a los diferentes locales del conjunto.

Superficie solar: 1.550m2 Superficie construida: 1.550m2 

Distribución interior_ El edificio esta dividido en 3 naves adyacentes con dos aguas las cuales estan 
distribuidas interiormente siguiendo la cuadricula que forma los pilares prefabricados de hormigón 
que soportan la cubierta, conformando locales de diferentes medidas que varian con su unión. 

Al tratarse de la nave más nueva del conjuto es la que tiene los mejores servicios e instalaciónes por 
lo que cada local del conjunto abarca un uso que dota de wmucha actividad al recinto.

E2.1 - Pilares de hormigón prefabricado de 30x40 cm. Espacio entre ejes de 10 m.
        - Muros de carga de obra de fabrica (ladrillo de 29x14x10 cm) de 30 cm de espesor.
E2.2 - Cerchas de hormigón prefabricado con cubierta inclinada a dos aguas formada por viguetas 
de hormigón armado de 10x7 cm cada 1 m.
E2.3 - Cubrición de la cubierta de placas de uralita. 

Estabilidad adquirida a traves de los muros de fachada de ladrillo de 30 cm de espesor.

Área: 1580 m2  Luz máxima: 50,5 m   Altura máxima: 8 m Altura libre: 5,8 m

E3.1 - Muros de carga de obra de fabrica (ladrillo de 29x14x10 cm) de 30 cm de espesor.
E3.2 - Viguetas de hormigón armado de 10x7 cm cada 1 m con cubierta inclinada a dos aguas. 
Posibilidad de encontrar cerchas de hormigón prefabricado.
E3.3 - Cubrición de la cubierta de placas de uralita. 

Estabilidad adquirida a traves de los muros de fachada de ladrillo de 30 cm de espesor.

Área: 2760 m2  Luz máxima: 94,4 m   Altura máxima: 7 m Altura libre: 5 m

CENTRO GASTRONÓMICO
B A R C E L O N A  2 0 1 6
E L E N A  B R A V O  S A L I N A S

ANÁLISIS Y 
PREEXISTENCIAS01

MBArqEtsaB: M.Corominas - J.Franquesa - X. LLobet - A.Arribas
 

P F C

_POR QUÉ REHABILITAR

El ambito del proyecto está formado por naves industriales, en principio sin mucho interes patrimonial y algunas de 
ellas en desuso o en un bajo nivel de actividad. Estas tipologías estan muy presentes en la zona creando un paisaje 
industrial con un fuerte caracter identitario.

Las transformaciones previstas contemplan el derrumbe total del tejido actual y el levantamiento de grandes edifi-
cios residenciales que se asemejan a las altitudes de su alrededor.

Rehabilitando la ciudad construida se crea un tejido donde coexiste lo antiguo y lo nuevo, reduciendo el impacto 
medioambiental, socioeconómico y energético, conservando testimonios arquitectonicos del lugar y dotando de 
una nueva utilidad a edificios con un bajo nivel de actividad.

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

_ELEMENTOS QUE FUNCIONAN
1. Grandes alturas 5-7 metros.
2. Plantas libres de grandes dimensiones.
3. Posibilidad de acceso de maquinaria de gran tamaño.

_ELEMENTOS QUE NO FUNCIONAN
1. Ventilación y luz natural insuficientes en su interior.
2. Confort higrotérmico insuficiente para nuevos usos.
3.Cubiertas de material toxico.
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E2.1

E3.1

E.3

E1.2 E2.2

E3.2

INFORMACIÓN ESTRUCTURAL

INFORMACIÓN DE OCUPACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ACCESO PEATONAL

El mercado se situa a lo largo 
de un recorrido peatonal que 
une la estación de la Sagrera 
con Via Trajana.

Vias de Rodalias que unen el 
centro de Barcelona con el Ma-
resme.

El mercado se situa en la inter-
sección de dos calles impor-
tantes del conjunto que son Via 
Trajana y carrer de Binéfar.

ACCESO RODADO
NUEVO MERCADO COMO 
CENTRO DE UNIÓN

RED DE FERROCARRILES

INTERES ARQUITECTÓNICO

Estructura_1

Edificio_1

Edificio_2

Edificio_3

Ocupación de las naves Naves con actividad

Naves vacias

Naves sin actividad

Estado de conservación alto Interes arquitectónico alto

Estado de conservación medio Interes arquitectónico medio

Estado de conservación bajo Interes arquitectónico bajo

Estructura_2

Estructura_3

E1.1 - Pilares de madera de 30x30 cm. Espacio entre ejes de 15 m.
E1.2 - Cerchas de madera con cubierta inclinada a dos aguas formada por viguetas de madera de 
15x5 cm cada 70 cm.
E1.3 - Cubrición de la cubierta de placas de uralita. 

Estabilidad adquirida a traves de los muros de fachada de ladrillo de 30 cm de espesor.

Área: 1320 m2  Luz máxima: 84,75 m   Altura máxima: 8 m Altura libre: 5,8 m

Descripcción_ Edificio de productivo en altura. Formado por 6 plantas de 4 metros entre ejes de 
altura más una planta subterraneo a la que se accede a través de dos rampas desde la calle de 
Binéfar. Tiene dos nucleos verticales que funcionan como muelles de carga para la distribución en 
las plantas altas y conectan con la planta subterraneo. 

Superficie solar: 1.300m2 Superficie construida: 9.100 m2

Distribución interior_ El edificio esta dividido en dos

1. La parte delantera del edificio cada piso es una empresa, Reviha S.A., Sisdigraf, Sisdiplate, Bolsa 
Sistems, Astur Escel S.L. y un local pendiente de alquilar. Cada uno de ellos tiene unas dimensiones 
de 655 m2, con servicios.
2. La parte trasera que pertenece toda a una empresa privada y tiene el muelle de carga posterior 
a su disponibilidad.

Descripcción_ Edificio de productivo en planta baja con cubierta a dos aguas. Construido el 8 de 
Octubre de 1963 por el ingeniero Camilo Vilaplana. Formada por 4 naves que conforman un espacio 
interior. 

Superficie solar: 7.893m2 Superficie construida: 4.200m2 

Distribución interior_ El edificio esta dividido en 4 naves a dos aguas las cuales estan distribuidas 
interiormente a traves de los muros de carga que soportan la cubierta, conformando locales de me-
didas estandares que varian con su unión. 

Podemos dividir el edificio en los locales que dotan de actividad al conjunto y los que no:

1. Los que dotan de actividad al conjunto son pequeños talleres de coches, carpinterias, talleres de 
aluminió. Situado sobretodos en las naves verticales y en la mas alejada de la calle Binéfar.
2. Los que no tienen actividad que es la nave paralela tocando a la calle Binéfar la cual se utiliza para 
el almacenamiento de material de una empresa.

Descripcción_ Edificio de productivo en planta baja con cubierta a dos aguas. Formado por la union 
de 3 naves paralelas de estructura prefabricada. Con la union del Edificio_2 crean una calle interior 
de distribución a los diferentes locales del conjunto.

Superficie solar: 1.550m2 Superficie construida: 1.550m2 

Distribución interior_ El edificio esta dividido en 3 naves adyacentes con dos aguas las cuales estan 
distribuidas interiormente siguiendo la cuadricula que forma los pilares prefabricados de hormigón 
que soportan la cubierta, conformando locales de diferentes medidas que varian con su unión. 

Al tratarse de la nave más nueva del conjuto es la que tiene los mejores servicios e instalaciónes por 
lo que cada local del conjunto abarca un uso que dota de wmucha actividad al recinto.

E2.1 - Pilares de hormigón prefabricado de 30x40 cm. Espacio entre ejes de 10 m.
        - Muros de carga de obra de fabrica (ladrillo de 29x14x10 cm) de 30 cm de espesor.
E2.2 - Cerchas de hormigón prefabricado con cubierta inclinada a dos aguas formada por viguetas 
de hormigón armado de 10x7 cm cada 1 m.
E2.3 - Cubrición de la cubierta de placas de uralita. 

Estabilidad adquirida a traves de los muros de fachada de ladrillo de 30 cm de espesor.

Área: 1580 m2  Luz máxima: 50,5 m   Altura máxima: 8 m Altura libre: 5,8 m

E3.1 - Muros de carga de obra de fabrica (ladrillo de 29x14x10 cm) de 30 cm de espesor.
E3.2 - Viguetas de hormigón armado de 10x7 cm cada 1 m con cubierta inclinada a dos aguas. 
Posibilidad de encontrar cerchas de hormigón prefabricado.
E3.3 - Cubrición de la cubierta de placas de uralita. 

Estabilidad adquirida a traves de los muros de fachada de ladrillo de 30 cm de espesor.

Área: 2760 m2  Luz máxima: 94,4 m   Altura máxima: 7 m Altura libre: 5 m
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_POR QUÉ REHABILITAR

El ambito del proyecto está formado por naves industriales, en principio sin mucho interes patrimonial y algunas de 
ellas en desuso o en un bajo nivel de actividad. Estas tipologías estan muy presentes en la zona creando un paisaje 
industrial con un fuerte caracter identitario.

Las transformaciones previstas contemplan el derrumbe total del tejido actual y el levantamiento de grandes edifi-
cios residenciales que se asemejan a las altitudes de su alrededor.

Rehabilitando la ciudad construida se crea un tejido donde coexiste lo antiguo y lo nuevo, reduciendo el impacto 
medioambiental, socioeconómico y energético, conservando testimonios arquitectonicos del lugar y dotando de 
una nueva utilidad a edificios con un bajo nivel de actividad.

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

_ELEMENTOS QUE FUNCIONAN
1. Grandes alturas 5-7 metros.
2. Plantas libres de grandes dimensiones.
3. Posibilidad de acceso de maquinaria de gran tamaño.

_ELEMENTOS QUE NO FUNCIONAN
1. Ventilación y luz natural insuficientes en su interior.
2. Confort higrotérmico insuficiente para nuevos usos.
3.Cubiertas de material toxico.
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AXONOMETRÍA PROGRAMA

_Edificio productivo en altura:

_Fachada edificio productivo 

_Espacio colectivo 

_Locales comerciales

_Muelle de carga y descarga 

_Supermercado 

_Fachada  

_Centro gastronómico 

_Zona gastronómica

_Mercado de Binéfar

_Restaurante 

_Cubierta:

_Lucernario:

_Patios de luz:

PROGRAMA

Edificio existente.
Se mantiene el uso actual. Se tratan sus tres medianeras 
para mejorar el caracter visual y para dotar de luz el interior 
del edificio. Las soluciones son diferentes segun la orienta-
ción de cada una. Además la entrada al núcleo vertical se 
realiza desde la plaza de Calle Binéfar.

Fachada este del edificio existente hasta entonces media-
nera
Se abre la fachada este del edificio y se formaliza una nueva 
facahda que consta de dos hojas para permitir la ventilación 
cruzada y dotar de iluminación al edificio.

Local singular con capacidad para abarcar diferentes tipos 
de actividades.
Propuesta de local comunitario de comer con microondas, 
neveras, etc. 

Locales singulares con capacidad para abarcar diferentes 
tipos de actividades.

Conexión con el muelle de carga y descarga el cual se situa 
en la planta inferior.
Aprovechamos la planta subterraneo actualmente sin activi-
dad que tiene el edificio productivo en altura para situar en 
ese lugar la zona de almacenes y neveras del mercado. A 
estas zonas de almacenamiento se accede a través de la 
zona de carga y descarga que se sitúa debajo de la plaza 
de la parte superior del conjunto.

Supermercado vinculado al mercado de Carrer de Binéfar.
Colocación del supermercado como núcleo de atraccion 
del barrio. La entrada a este se realiza mediante el interior 
del conjunto para darle mas proyección exterior. La zona de 
almacenamiento del supermercado se coloca como la del 
mercado en la planta subterraneo del edificio en altura.

Nueva fachada del conjunto comercial del barrio.
La nueva fachada pretende formar un contraste con la facha-
da existente de obra de fabrica por lo que se propone una 
fachada con un acabado de piedra caliza. 

Reforma de la planta inferior del edificio productivo en altu-
ra y union con el nuevo volumen de mercado.
Se trata de un espacio que permite combinar el desa-
rrollo de talleres de cocina para adultos y para niños con 
el alquiler temporal de espacios tal y como funcionan las 
sociedades gastronómicas. Además puede servir cmo 
espacio de reuniones del vivero comercial.

Degustación.
Vinculada directamente al mercado, se situan en sus dos 
lados dos zonas con paradas gastronómicas donde de-
gustar los productos que puede ofrecer el mercado. 

Paradas de venta de alimento fresco.
Reforma de la nave de mayor dimensión para la coloca-
ción de las paradas del mercado de calle Binéfar con nue-
vas unidades de venta.

Zona de restauración en conexión directa con el mercado 
de Calle de Binéfar.
Situación del conjunto de restauración vinculada tanto a 
Calle Binéfar como a Via Trajana, los dos ejes rodados con 
importancia del conjunto. 

Nueva cubierta con grandes lucernarios.
Captadora lumínica tanto para el mercado como para los 
conjuntos colindantes. Se sustituye la actual cubierta de 
fibrocemento de dos aguas por una cubierta ligera de zinc 
con unos grandes lucernarios que permiten la entrada de 
luz a todo el conjunto, evitando la necesidad de grandes 
aberturas laterales.

Lucernario de la nueva cubierta.
Captador lumínico tanto para el mercado como para los 
conjuntos colindantes. Colocación de unas ventanas aba-
tibles mecanizadas que permitan la ventilación necesaria 
en el mercado.

Patios de luz de edificio de productivo en altura
Son utilizados como captadores lumínicos para los dife-
rentes pisos del edificio productivo en altura, con posibi-
lidad de la colocación de otro edificio en altura a su lado. 
En la planta baja estos patios sirven como captadores lu-
mínicos tanto para el supermercado como para la zona de 
taller gastronómico. Además permite la colocación de ve-
getación interior y la posibilidad de una zona de descanso.

El conjunto de algunos edificios existentes con su mejora pretende en-
tenderse como una unidad comercial, es decir, un vivero comercial for-
mado tanto por las plantas bajas de los edificios tratados como por las 
plantas bajas de todos los edificios colindantes.

El ambito de la propuesta abarca 19.953 metros cuadrados, de los 
cuales encontramos 12.900 metros cuadrados subterraneos y el resto 
en la propuesta de la reforma.

SUPERFICIE TOTAL: 

1. Comercios en Planta baja:
 -Alimentarios
 -Rleacionados

2. Locales dinamizadores:
 -Información del mercado
 -Acceso al aparcamiento

3. Sociedad gastronómica:
 -Taller de cocina
 -Aulas o salas de reuniones

4. Espacio comunitario:
 -Comedor

5. Mercado: 
 -Paradas
 -Restaurante

6. Zona gastronómica:
 -Paradas
 -Espacio de transición

7. Supermercado:

8. Muelle de carga y descarga:
 -Almacenamiento
 -Carga y descarga

9. Aparcamiento

19.953 m2

550 m2
 350 m2
 200 m2

160 m2
 85 m2
 75 m2

480 m2
 335 m2
 145 m2

163 m2

2.500m2
 550 m2
 1.950 m2

2.200 m2
 900 m2
 1.300 m2

1.000 m2

3.300 m2
 2.300 m2
 1.000 m2

9.600 m2
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Se pretende entender el mercado 
como un elemento adaptable, que 
se extienda de los limites marcados 
por las paredes del edificio.

Lo que genera una nueva área de 
afectación del mercado, llegando 
hasta las plantas bajas de los edifi-
cios colindantes.

PLANTA CUBIERTA
E_1:200

Alzado longitudinal
E_1:200

INTERVENCIONES EN EL MERCADO
E_1:3000

_Derrumbe

_Extracción de la cubierta

_Nueva cubierta

_Nuevos accesos

_Nueva fachada

_Incorporación de la planta baja
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FRUTAS Y VERDURAS

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
E_1:50

Construcción del hueco

DETALLE 1

D_1

D_2

D_3

D_4

D_5

D_6

DETALLE 2

DETALLE 3

DETALLE 4

DETALLE 5

DETALLE 6

1_Se practican dos excavaciones hasta llegar al cimiento. 2_Se hace el replanteo y se colocan las barras de cabeza roscada tnto en el cimiento como en la pared. 3_Se colocan los perfiles verticales UPN 
y se enroscan en el cimiento. 4_Se colocan los perfiles horizontales IPE y se sueldan a los verticales. 5_Se abre el trozo de pared. 6_Se coloca el embellecedor en los laterales y se coloca el pavimento.

1_

4_

2_

5_

3_

6_

1_Abertura fija de doble vidrio laminado con cámara aislante 4+2+4 mm, 
con rotura de puente térmico
2_Carpinteria de aluminio de la abertura fija con rotura de puente térmico
3_Perfil 3 mm que soporta la carpinteria de la abertura
4_Aislante de lana de roca
5_Pletina de chapa plegada embellecedora del canalón
6_Canalón de chapa plegada
7_Jacena de perfil metálico IPE 330 
8_Vigueta metálica IPE 120 cada 70 cm
9_Acabado de la cubierta de zinc 4mm
10_Huevera de plastico que soporta el acabado de zinc 2 cm
11_Rastreles de madera entre el aislante
12_Tablero de madera OSB que soporta la huevera 1 cm
13_Aislante de lana de roca de 13 cm

14_Tablero de madera OSB soportado por las viguetas de 1 cm
15_Pletina metálica de unión entre la jacena y la vigueta
16_Pletina metalica de unión entre el muro de obra de fábrica y la cubierta 
de panel sandwich de zinc
17_Tornillo de unión entre los montantes verticales que soportan la facha-
da y el muro de obra de fábrica
18_Obra de fábrica existente de 30 cm
19_Pletina metálica de acabado entre la nueva fachada y la antigua
20_Prolongación del muro de obra de fábrica
21_Montante vertical metálico que soporta el aplacado exterior de la fa-
chada
22_Pieza metálica que soporta el aplacado de piedra
23_Aplacado de piedra caliza blanca de 3 cm
24_Pletina de chapa plegada embellecedora del canalón
25_Pletina metálica de unión entre el muro de obra de fabrica nuevo, el 
aplacado de fachada y el canalón

26_Rastreles de madera que producen la pendiente necesaria para des-
aguar el canalón
27_Pletina metálica embellecedora del falso techo
28_Lama prefabricada de aluminio de 37x30 mm acabado blanco
29_Rastrel en forma de U de aluminio que soporta las lamas prefabricadas
30_Acabado de la fachada donde se apoyan las lamas de aluminio
31_Proyección del lucernario exterior con acabado de zinc
32_Proyección de la junta levantada entre las laminas de zinc
33_Varilla roscada que soporta los rastreles del falso techo
34_Pletina metálica para evitar la entrada de agua
35_Abertura abatible que permite la ventilación del mercado, de doble 
vidrio laminado
36_Perfil metálico que trabaja como marco de la carpinteria de la abertura
37_Pletina metálica embellecedora para ocultar la estrctura
38_Pilar vertical metálico HEB 280
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FRUTAS Y VERDURAS

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
E_1:50

Construcción del hueco

DETALLE 1

D_1

D_2

D_3

D_4

D_5

D_6

DETALLE 2

DETALLE 3

DETALLE 4

DETALLE 5

DETALLE 6

1_Se practican dos excavaciones hasta llegar al cimiento. 2_Se hace el replanteo y se colocan las barras de cabeza roscada tnto en el cimiento como en la pared. 3_Se colocan los perfiles verticales UPN 
y se enroscan en el cimiento. 4_Se colocan los perfiles horizontales IPE y se sueldan a los verticales. 5_Se abre el trozo de pared. 6_Se coloca el embellecedor en los laterales y se coloca el pavimento.

1_

4_

2_

5_

3_

6_

1_Abertura fija de doble vidrio laminado con cámara aislante 4+2+4 mm, 
con rotura de puente térmico
2_Carpinteria de aluminio de la abertura fija con rotura de puente térmico
3_Perfil 3 mm que soporta la carpinteria de la abertura
4_Aislante de lana de roca
5_Pletina de chapa plegada embellecedora del canalón
6_Canalón de chapa plegada
7_Jacena de perfil metálico IPE 330 
8_Vigueta metálica IPE 120 cada 70 cm
9_Acabado de la cubierta de zinc 4mm
10_Huevera de plastico que soporta el acabado de zinc 2 cm
11_Rastreles de madera entre el aislante
12_Tablero de madera OSB que soporta la huevera 1 cm
13_Aislante de lana de roca de 13 cm

14_Tablero de madera OSB soportado por las viguetas de 1 cm
15_Pletina metálica de unión entre la jacena y la vigueta
16_Pletina metalica de unión entre el muro de obra de fábrica y la cubierta 
de panel sandwich de zinc
17_Tornillo de unión entre los montantes verticales que soportan la facha-
da y el muro de obra de fábrica
18_Obra de fábrica existente de 30 cm
19_Pletina metálica de acabado entre la nueva fachada y la antigua
20_Prolongación del muro de obra de fábrica
21_Montante vertical metálico que soporta el aplacado exterior de la fa-
chada
22_Pieza metálica que soporta el aplacado de piedra
23_Aplacado de piedra caliza blanca de 3 cm
24_Pletina de chapa plegada embellecedora del canalón
25_Pletina metálica de unión entre el muro de obra de fabrica nuevo, el 
aplacado de fachada y el canalón

26_Rastreles de madera que producen la pendiente necesaria para des-
aguar el canalón
27_Pletina metálica embellecedora del falso techo
28_Lama prefabricada de aluminio de 37x30 mm acabado blanco
29_Rastrel en forma de U de aluminio que soporta las lamas prefabricadas
30_Acabado de la fachada donde se apoyan las lamas de aluminio
31_Proyección del lucernario exterior con acabado de zinc
32_Proyección de la junta levantada entre las laminas de zinc
33_Varilla roscada que soporta los rastreles del falso techo
34_Pletina metálica para evitar la entrada de agua
35_Abertura abatible que permite la ventilación del mercado, de doble 
vidrio laminado
36_Perfil metálico que trabaja como marco de la carpinteria de la abertura
37_Pletina metálica embellecedora para ocultar la estrctura
38_Pilar vertical metálico HEB 280
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PLANTA CUBIERTA
E_1:200

Alzado longitudinal
E_1:200

INTERVENCIONES EN EL MERCADO
E_1:3000

_Derrumbe

_Extracción de la cubierta

_Nueva cubierta

_Nuevos accesos

_Nueva fachada

_Incorporación de la planta baja
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PLANTA CUBIERTA
E_1:200

Alzado longitudinal
E_1:200

INTERVENCIONES EN EL MERCADO
E_1:3000

_Derrumbe

_Extracción de la cubierta

_Nueva cubierta

_Nuevos accesos

_Nueva fachada

_Incorporación de la planta baja
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PLANTA CUBIERTA
E_1:200

Alzado longitudinal
E_1:200

INTERVENCIONES EN EL MERCADO
E_1:3000

_Derrumbe

_Extracción de la cubierta

_Nueva cubierta

_Nuevos accesos

_Nueva fachada

_Incorporación de la planta baja
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PARADA DEL MERCADO
E_1:40

Planta parada exterior-interior
E_1:40

Planta fugada del mercado 
E_1:250

Planta parada interior
E_1:40

Alzado parada nterior
E_1:40

Sección parada nterior
E_1:40

Alzado parada exterior
E_1:40

Detalle parada exterior-interior
E_1:20
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Planta del mercado fugada en la que se pueden observar que gracias a la colocación de las diferentes paradas en forma de esbastica se crean diferentes espacios de transición en el mercado. Encontramos dos 
espacios centrales donde se colocan dos lucernarios de mayor medida, estos espacios pueden utilizarse como espacios de descanso o como lugares de colocación de paradas temporales según la demanda 
o la oferta de productos. Además colindante a estos tenemos otros espacios de mayores dimensiones donde pueden colocarse los bares o restaurantes del mercado, gracias a este espacio los locales tienen 
suficiente espacio para colocar mesas o taburetes sin obstruir el paso normal del mercado.
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E L E N A  B R A V O  S A L I N A S

PARADA DEL
MERCADO06

MBArqEtsaB: M.Corominas - J.Franquesa - X. LLobet - A.Arribas
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1_Terreno compactado
2_Capa de grava de 30 cm
3_Capa de tierra de 15 cm
4_Capa de mortero de cemento de 5 cm
5_Pavimento de piedra
6_Suelo de parquet flotante
7_Elemento base de posición del suelo radiante formado por tubos 
de 16 mm de HEATPEX
8_Mortero
9_Pavimento de terrazo liso de grano pequeño 35x35 cm
10_Desague sifónico de PVC 15x15 cm
11_Zócalo de perfil de acero inoxidable 
12_Acabado metálico unido mediante rastreles y pletinas metálicas
13_Placa autoportante Trespa Athlon 13 mm
14_Embaldosado de pared de pieza blanca 20x20 mm
15_Pared divisioria de obra de fábrica 15 cm
16_Pared divisiora de obra de fábrica existente 30 cm
17_Estanteria expositor formado por aluminio y vidrio
18_Perfil de acero 80x80x3 mm   
19_Unidad de cerramiento movil compuesta por una doble hoja me-
tálica plegale, la primera corresponde al cerramiento exterior, una 
celosia metálica, la segunda es una ventana plegable en sentido 
vertical.

Análisis de la repercusión de las paradas en el espacio vacio del mercado:

1. Cada parada tiene una repercusión directa en el espacio libre 
o de transición. Contabilizando esta distancia de repercusión con 
una dimensión de 2 metros vemos que existen pocos puntos en 
los que se solapen estas distancias de repersución, coincidien-
do con las esquinas de las paradas, por lo queesto se traduce 
en que cada parada tiene el espacio suficiente para su correcta 
venta.

2. La repersusión de cada parada refleja la existencia de unos 
espacios vacios plenamente de transición dentro del conjunto 
del mercado. Estos espacios coinciden siempre con la existen-
cia de un acceso al conjunto o en los centros de un grupo de 
paradas, generando espacios de transición o de estar donde 
pueden surgir otro tipo de actividades más sociales.

20_Pantalla difusora de protección de la luminaria
21_Reja perimetral continua de acero galvanizado
22_Cielo raso acústico continuo de Knauff 15 mm
23_Punto de luz de las paradas encastados en el cielo raso
24_Perfil de acero 40x40xm mm
25_Panel sandwich 50 mm con acabado de acero
26_Reja metálica para ocultar las instalaciones
27_Canalon exterior de chapa plegada
28_Chapa plegada de remate de acero galvanizado
29_Perfil metálico para soportar la reja 
30_Perfil de acero IPE 180 mm
31_Rejilla de acero galvanizado 30x30x2 mm
32_Barra de acero inoxidable 42 mm de diametro fijada a las vigas
33_Bandeja eléctrica de prolipropileno
34_Perfil de acero 40x40x2 mm
35_Perfil de acero 60x40x2 mm
36_Luminaria fluorescente antirotura 
37_Perfil de acero inoxidable para la subjección del vidrio
38_Aplacado de brancal entre paradas con silestone 1.2 mm
39_Separación de vidrio laminado 4+4
40_Mobiliario frigorífico para la parada 
41_Armario o cámara frigorífica bajo el mobiliario
42_Tabla de cocina formada con silestone
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MÓDULO GASTRONÓMICO
E_1:20

Detalle del módulo
E_1:20

Diferentes actividades en las paradas
E_1:50

Espacio público elástico
E_1:3000

Mercado abierto Mercado cerrado

1_Baul de diferentes tamaños con ruedas
2_Zona de almacenamiento con posibilidad de incor-
porar una camari frigorífica
3_Grifo con accionador de pie
4_Estanterias donde colocar el producto de venta
5_Vitrina con almacen inferior refrigerado
6_Lamina de trabajo independizada de la vitrina 
7_Báscula

El límite entre público y privado se 
desdibuja cuando el conjunto del 
mercado esta abierto. Cuando el 
conjunto del mercado esta cerrado, 
es solo la nave central en la que que-
da prohibido el paso, salvo por la no-
che que se cierran todas las naves. 
Lo que genera un espacio elastico 
en el que los vendedores deciden el 
limite del comercio.

1_Cuando la parada esta cerrada du-
rante el dia, el estar formada por vidrio 
refleja todo lo que le envuelve.

2_Durante la noche cuando la parada 
esta inactiva, igualmente gracias a estar 
acabada con vidrio, si se deja la luz in-
terior encendida se puede ver su conte-
nido y se puede utilizar para mostrar los 
productos.

3_Estado activo de la parada con aber-
tura parcial de sus lados.

4_Estado activo de la parada con aber-
tura total de sus lados.

Despliegue de piezas del modulo

Diferentes estados de la parada

Grava

Panel Sandwich

Subestrutura
Zona de almace-
namiento

Aparador 
pivotante

Unidad de cerra-
miento movil

Losa de hormigón

Vidrio laminado

Pavimento de piedra y 
reja perimetral de recojida 
de aguas pluviales

1_Terreno compactado
2_Capa de grava de 30 cm
3_Capa de ormigon de limpieza de 10 cm
4_Losa de hormigón armado de 20 cm con malla electrosoldada en 
la cara superior
5_Capa de tierra de 15 cm
6_Capa de mortero de cemento de 5 cm
7_Pavimento de piedra
8_Parte trasera del modulo utilizada como lugar de almacenamiento
9_Estructura formada por perfiles tubulares de 10 cm
10_Estanterias formadas por tablones de madera contralaminada 
de 5 cm
11_Panel sandwich de 5 cm
12_Grava
13_Punto de luz de las paradas encastados en el cielo raso
14_Cubierta extensible de polipropileno plegada
15_Remate y canalon de chapa plegada de aluminio 1,5 mm
16_Luminaria fluorescente
17_Vidrio laminado climalit 0.9 cm encolado linealmente con silicona 
estructural
18_Unidad de cerramiento movil compuesta por una doble hoja me-
tálica plegale, la primera corresponde al cerramiento exterior, una 
celosia metálica, la segunda es una ventana plegable en sentido 
vertical.
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CENTRO GASTRONÓMICO
B A R C E L O N A  2 0 1 6
E L E N A  B R A V O  S A L I N A S

MÓDULO 
GASTRONÓMICO07

MBArqEtsaB: M.Corominas - J.Franquesa - X. LLobet - A.Arribas
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03/ rehabilitació d'un recinte industrial com a centre gastronòmic | elena bravo
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0 4
Oscar García-Fraile
Transformació urbanística 
i desenvolupament d'una 
nova centralitat urbana
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17104/ Transformació urbanística i desenvolupament d’una nova centralitat urbana | oscar garcía-fraile
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0 4
GRUP 2
Moratal + Gómez
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Lámina_10
Tipologías de vivienda

TFM_Convocatoria 6 de octubre
Alumnos: Iker Gómez y Francisco Moratal

Tribunal: Miquel Corominas / Jordi Franquesa / 
Xavier Llobet / Jaime Jose Ferrer / Alfred Arribas

Vivienda tipo 1
ESC. 1/100

60 m2
Balcon embebido

Vivienda tipo 1
ESC. 1/100

60 m2
Balcon volado

Vivienda tipo 4
ESC. 1/100

60 m2
Balcon embebido

Vivienda tipo 4
ESC. 1/100

60 m2
Balcon volado

Vivienda tipo 2
ESC. 1/100

60 m2
Balcón embebido

Vivienda tipo 2
ESC. 1/100

60 m2
Balcón volado

Vivienda tipo 3
ESC. 1/100

60 m2
Vivienda tipo duplex

Lámina_10
Tipologías de vivienda

TFM_Convocatoria 6 de octubre
Alumnos: Iker Gómez y Francisco Moratal

Tribunal: Miquel Corominas / Jordi Franquesa / 
Xavier Llobet / Jaime Jose Ferrer / Alfred Arribas

Vivienda tipo 1
ESC. 1/100

60 m2
Balcon embebido

Vivienda tipo 1
ESC. 1/100

60 m2
Balcon volado

Vivienda tipo 4
ESC. 1/100

60 m2
Balcon embebido

Vivienda tipo 4
ESC. 1/100

60 m2
Balcon volado

Vivienda tipo 2
ESC. 1/100

60 m2
Balcón embebido

Vivienda tipo 2
ESC. 1/100

60 m2
Balcón volado

Vivienda tipo 3
ESC. 1/100

60 m2
Vivienda tipo duplex

Grup 2/  gómez + moratal

Lámina_09
Sistema de accesos

TFM_Convocatoria 6 de octubre
Alumnos: Iker Gómez y Francisco Moratal

Tribunal: Miquel Corominas / Jordi Franquesa / 
Xavier Llobet / Jaime Jose Ferrer / Alfred Arribas

Planta tipo 
ESC. 1/200

Sistema de accesos a vivienda

Planta baja
ESC. 1/200

Planta parking
ESC. 1/200

07

Axonométrica manzana tipo

08

09

11

12

10

Lámina_09
Sistema de accesos

TFM_Convocatoria 6 de octubre
Alumnos: Iker Gómez y Francisco Moratal

Tribunal: Miquel Corominas / Jordi Franquesa / 
Xavier Llobet / Jaime Jose Ferrer / Alfred Arribas

Planta tipo 
ESC. 1/200

Sistema de accesos a vivienda

Planta baja
ESC. 1/200

Planta parking
ESC. 1/200

07

Axonométrica manzana tipo

08

09

11

12

10

Lámina_04
Estrategias de composición urbana

TFM_Convocatoria 6 de octubre
Alumnos: Iker Gómez y Francisco Moratal

Tribunal: Miquel Corominas / Jordi Franquesa / 
Xavier Llobet / Jaime Jose Ferrer / Alfred Arribas

OCUPACIÓN DEL SECTOR
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0 5
Iker Gómez 
Reconnexió de la 
Via Trajana i centre cívic
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17505/ reconexió de la via trajana i centre cívic | iker gómez

intersecció guipúscoa-trajana. estat actual

intersecció guipúscoa-trajana. proposta de transformació
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0 6
Francisco Moratal 
Rennovació del carrer Ca 
n'Oliva i biblioteca

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO 
BARRIO

-Distribución uniforme y continua de la vegetación

-Espacios caminables.

-Buena conectividad, tanto peatonal como rodada, 
así como a través del transporte públio.

-Usos mixtos, con abundancia de locales 
comerciales, equipamientos y espacios de 

producción.

-Permeabilidad para favorecer las conexiones con 
el entorno.

-Eliminación de espacios inseguros y generación 
de un flujo constante de peatones.

-Garantía de una mezcla sociocultural a través de 
la implantación de equipamientos de tipo cultural, 

sanitario y educativo.

-Espacios óptimos para el habitar, tanto en la parte 
exterior como interior de las manzanas.

Lámina_6
Estrategias de regeneración urbana

TFM_Convocatoria 6 de octubre
Alumno: Francisco Moratal
Tribunal: Miquel Corominas / Jordi Franquesa / 
Xavier Llobet / Jaime Jose Ferrer / Alfred Arribas
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17706/ renovació del carrer Ca n’Oliva i biblioteca  | francisco moratal
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Lámina_14
El proyecto 

TFM_Convocatoria 6 de octubre
Alumno: Francisco Moratal

Tribunal: Miquel Corominas / Jordi Franquesa / 
Xavier Llobet / Jaime Jose Ferrer / Alfred Arribas

Sección B-B’

Sección D-D’

Sección C-C’

06/ rennovació del carrer ca n’oliva i biblioteca | francisco moratal
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GRUP 3 
Ollé + Proïos

Marina Ollé Sambola | Eftalia Proïos Torras
TFM Octubre 2016

A. Arribas | M. Corominas | J. Ferrer | J. Franquesa | X. Llobet

LA VERNEDA
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Diagrama 01. Continuïtats Estat Actual Diagrama 02. Continuïtats Proposta
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TFM Octubre 2016

A. Arribas | M. Corominas | J. Ferrer | J. Franquesa | X. Llobet
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estat acutal

proposta de transformació
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0 7
Marina Ollé
Centre de salut 
El Vern
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18307/ centre de salut el vern | marina ollé
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Marina Ollé Sambola
TFM Octubre 2016

A. Arribas | M. Corominas | J. Ferrer | J. Franquesa | X. Llobet

CENTRE DE SALUT EL VERN

PLAÇA. VISTA

PLAÇA. ALÇAT G1

PLAÇA. SECCIÓ G2

PLAÇA. SECCIÓ G3

PLAÇA. SECCIÓ G4

04 | Vista i Alçats Generals de la Plaça
e 1/500
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Marina Ollé Sambola
TFM Octubre 2016

A. Arribas | M. Corominas | J. Ferrer | J. Franquesa | X. Llobet

CENTRE DE SALUT EL VERN
06 | Alçats principals (A1 | A3) i Secció S4 

e 1/150

EDIFICI. SECCIÓ 4

EDIFICI. ALÇAT 1

EDIFICI. ALÇAT 3

07/ centre de salut el vern | marina ollé
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0 8
Eftalia Proïos
Activació urbana: 
Sistema polivalent sobre les 
cotxeres Onze de Setembre

ACTIVACIÓ URBANA A LA VERNEDA:
SISTEMA POLIVALENT SOBRE COTXERES "ONZE DE SETEMBRE"

ACTIVACIÓ URBANA A LA VERNEDA:
SISTEMA POLIVALENT SOBRE COTXERES "ONZE DE SETEMBRE"

ACTIVACIÓ URBANA A LA VERNEDA:
SISTEMA POLIVALENT SOBRE COTXERES "ONZE DE SETEMBRE"
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ALINEACIONS DE L'EDIFICACIÓ | E_1/2 000 PARÀMETRES SOBRE LES ALINEACIONS

Les alineacions marcades en el plànol estan establertes segons el
perímetre de les parcel·les (veure Làmina 2: Regulació del sòl).

S'han seguit de forma acorada les línies de front preexistents en els
polígons adjacents al nostre, tant com les alineacions de la rambla
Guipúscoa, carrer Ca n'Oliva, carrer Binèfar i carrer Santander. S'avança la
línia de front de la via Trajana per tal d'acostar les edificacions al parc.

Pel què fa les arquitectures que donen front a l'eix, s'hauran de seguir els
desplaçaments marcats per tal d'evitar un efecte tub de l'espai públic,
domesticant i remarcant la seva escala. Sobre les alineacions del darrera,
caldrà seguir-les estricament per tal de garantir una lògica estructural que
permeti compartir els accessos a les plantes subterrànies (veure Làmina
10: Subsòl).

DIFERENCIAL D'ALTURES
EN PLANTA BAIXA D'UNA
MATEIXA PARCEL·LA | E_1/5 000

ESTUDI D'ALÇADES | E_1/5 000

Per regla general, totes les parcel·les zonificades tenen un interval de notes menor al metre i
mig. Totes les edificacions poden solucionar aquest diferencial a través de petites rampes o
fragmentant el forjat de planta baixa. En el cas de la parcel·la 16 (destinada a la Galeria
Comercial) i la del sistema S1(Biblioteca Provincial) obtenen prou diferencial per guanyar una
planta més a peu de carrer. Aquestes hauran de tenir entrades a ambdues posicions.

SECCIÓ A | E_1/1 000

SECCIÓ TIPUS 1 SEGONS USOS | E_1/200

SECCIÓ TIPUS 2 SEGONS USOS | E_1/200
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USOS DE PLANTA B | E_1/5 000

Ac. comercial 40.9%
Ac. industrial 14.0%
Nucli habitatges 10.7%
Equipaments 34.4%

LLEGENDA

USOS DE PLANTES 1a-2a | E_1/5 000

Ac. comercial 10.2%
Ac. industrial 16.1%

Nucli habitatges  2.6%
Equipaments 30.7%

Oficines 34.3%

LLEGENDA

USOS DE PLANTES 3a-8a | E_1/5 000

Habitatge 95%

Coberta ajardinada
Coberta tècnica

Nucli habitatges  5%

Habitatge  6.1%

PERSPECTIVA MILITAR DEL COMPLEX | E_1/2 000
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SALA 1

MAGATZEM

SALA 2

SALA 3

BANYS I NETEJA

C

A

CONTROL

ESTRUCTURA

1

a

b

2

c d

3

c

ELEMENTS HORTIZONTALS
1 - Biga de fusta de faig, laminada  i encolada.
2 - Forjat bidireccional alleugerit de formigó
armat amb prellosa prefabricada.
3 - Solera de formigó amb mallazo, làmina
asfàltica i sobre llit de graves.
ELEMENTS VERTICALS
a - Pilar de formigó armat d'una planta,
descarregant sobre mur de contenció.
b - Mur de contenció de formigó armat per
gravetat amb taló i punta.
c - Pilars de formigó armat intermedi.
d - Pilar de formigó armat perimetral sobre
dues plantes.

PREDIMENSIONAT DE L'ELEMENT 1

Estat inicial de càrregues:
PP_Coberta no transitable 1kN/m2

(Faldones de chapa,... Taula C.5_DBSE_AE)
SC_US_Manteniment 0.4 kN/m2

SC_Neu 0.4 kN/m2

(Taula 3.8_DBSE_AE)
TOTAL 1.8 kN/m2

MAJORACIÓ 2.45

Valor linial segons l'àrea tributiva 4.8 m 11.76 kN/m
Valor de flexió requerida 476.3 kNm

σmyd = =

Valor de flexió suportable

ʃm,d = kmod · ( ) · kh · ksys = 0.8 · ( ) = 15.36 
       N/mm2

My,d

Wy

476.3 x 1 000 000

Wy

fm,k

ƔM

24
1.25

σmyd = ʃm,d i considerant una amplada de 40cm - h = 682 mm ≈ 700 mm 800 x 200 - 2 mm

Es consideren 10 cm sobre el predimensionat ja que falta la comprovació a foc, tallant i volc, càlculs que
ha de considerar el sistema de tracció d'acer sobre el pla del bigat.

FORJAT PLANTA BAIXA | E_1/250 FONAMENTACIÓ | E_1/250

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Urbanització exterior
U1_ Paviment sobre base de morter, peça Vulcano (40x60x8cm).
U2_ Formigó cel·lular per la formació de pendents.

Urbanització exterior
E1_Forjat de formigó armat insitu amb preplaca, alleugerit amb sistema 
d'esferes de plàstic(h=35cm).

Interior
I1_ Paviment de parquet laminat de roure.
I2_ Terra radiant de tuberies i capa de formigó armada.
I3_ Aïllant tèrmic de plaques rígides de poliestirè extruït (60x60x4cm).
I4_ Tancament de plaques de cartró-guix amb subestructura metàl·lica.
I5_ Aïllament tèrmic de llana de roca (5cm).
I6_ Càmera d'aire de 10 cm.
I7_ Fals sostre amb plaques de cartrí-guix fix.

I8_ Tancament de vidre amb carpinteria de trencament del pont i doble vidre
I9_ Terra antivibratori de capa de copoprén, làmina de poliestirè, morter armat, recolzament
elàstic i parquet laminat.
I10_Subestructura d'elements prefabricats de formigó armat sobre sistema de ventilació
I11_Conductes d'aire condicionat en retícula entre 35 i 16 cm.

Terreny
T1_ Solera de formigó (h=20cm) i mallazo 1c/10cm.
T2_ Làmina asfàltica polimèrica.
T3_ Geotextil de poliestirè.
T4_ Terreny original.
T5_ Formigó de neteja.
T6_ Tub PVC de drenatge amb pendent (r_20cm).
T7_ Graves de drenatge (d_10/40mm).
T8_ Mur de contenció flexoresistent i de gravetat amb impermeabilització exterior.
T9_ Morter impermeabilitzant i emulsió bituminosa amb banda de reforç de pintura 
impermeabilitzant a  les cantonades.
T10_ Xapa grecada de protecció del mur
T11_ Terres de reblert

DETALL 1 | E_1/50

VISTA 1 | E_no

PLANTA SEMISOTERRADA CENTRE CÍVIC | E_1/200

VISTA 2 | E_no

VISTA 3 | E_PERSPECTIVA SENSE ESCALA
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SISTEMA DE REC | E_800

9.8

Per tal d'assolir un disseny sostenible
de la zona verda, s'aprofiten les
aigües del patí anglès pel rec de les
plantes i arbres projectats. El dipòsit i
sistema de bombeig es col·loquen a
l'espai “en cova” que es troba entre el
centre cívic i l'entrada a peu de
l'aparcament subterrani.

El sistema es recolza de la xarxa
potable d'aigües del barri, així com
del subministrament elèctric de les
plaques fotovoltaiques situades a la
pèrgola.

1.5 %
LLEGENDA

Clau general
Clau de pas
Dipòsit
Aixeta de comprovació
Vàlvula antiretorn
Vàlvula de pressió
Electrobomba
Calderí de presió
Aspersor
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3 %

L'equipament col·locat front a la zona verda permet que aquesta tingui un flux
continu de persones i un cuidat i control propi, evitant que la zona s'oblidi o
se'n faci una mala praxis. L'equipament, a part, busca tenir una activitat
complementària a ja equipament principal de la plaça, la biblioteca provincial.
És per això que es determina el programa d'un centre cívic, ja que permet tenir
uns espais preparats per l'ús multifuncional d'activitats d'aprenentatge i lleure,
activitats que no acaben de tenir lloc dins una biblioteca.

Amb tot, l'edifici busca tenir dues parts diferenciades segons la seva posició.
Pel què fa la planta baixa, la del pla de la plaça, es busca el programa més
general i públic, mentre que a la planta semi-subterrània i haurà tot allò
relacionat amb el funcionament intern de l'edifici, així com el programa més
quotidià.

ESTRATÈGIES DE PROJECTE

LLENGUATGE I REFERÈNCIES

Pel què fa a la disposició de les peces que conformen la plaça, es busca que
tots ells mantinguin un mateix llenguatge arquitectònic, prou flexible com
perquè solucioni de forma satisfactòria la naturalesa d'edifici, pèrgola i torre. Per
altra banda, es busca un llenguatge modern, que posi en front la lleugeresa i
transparència dels elements arquitectònics. Es per això que es proposen les
següents referències:

B

A

Ampliació del museu Kimbell, Renzo Piano Building Workshop, Kendall/Heaton
Associates, Kimbell, 2013.

Schouwburgplein, West 8, Rotterdam, 1996.

Plaça del Pilar, Saragossa, 1989.

University square, Chyutin Architects,  Ben- Gurion University, 2008.

PROGRAMA

El programa es disposa segons el nivell de privacitat i concurrència. Per una
banda, els elements de planta baixa procuren ser els més públics de tots,
donant l'accés principal, la sala polivalent i el bar. La planta semi-subterrània,
en canvi, es disposen els espais necessaris pel funcionament intern de l'edifici.

TAULA DE SUPERFÍCIES Sup. útil

ACOLLIDA, PROMOCIÓ I ZONA POLIVALENT 680 m2

Hall 170 m2

Espai polivalent 340 m2

Bar 170 m2

ZONA GENERAL 490 m2

Sala 1 110 m2

Sala 2 110 m2

Sala 3 110 m2

Antesales 160 m2

LOGÍSTICA 180 m2

Magatzem 55 m2

Neteja i taquilles 25 m2

Banys 45 m2

Control 25 m2

Instal·lacions* 45 m2

TOTAL 1 050 m2

* Cal considerar que la majoria dels elements no seran disposats a coberta, així com el climatitzador o
la bomba de calor entre d'altres.

ESQUEMES D'ÚS | E_1/1 000

SALA POLIVALENT

BAR

CONTROL

MAGATZEM

HALL

TAQUILLES

ANTESALES

INSTAL·LACIONS

NETEJA

SALA 1

SALA 3

SALA 2

LLEGENDA

Acollida, promoció i zona polivalent 48.0%
Zona general 36.6%
Logística 15.4%

BANYS

D
et

al
l 3

Detall 1

Detall 2

PLANTA BAIXA CENTRE CÍVIC | E_1/200

SECCIÓ B | E_1/200

SECCIÓ A | E_1/200

V3

V2

V1

Detall 4
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Apunts al voltant del PFC

En la dècada dels anys 1960-70 el Projecte de Fi de Carrera (PFC) era la darrera 
assignatura del pla d’estudis que corria en aquells anys. Com a tal, la prova con-
sistia a presentar un projecte descriptiu de les opcions de l’edifici que validava la 
formació de l’estudiant per a l’exercici de la professió. No va ser fins a l’any 1977 
que l’escola, sota la direcció d’Oriol Bohigas, es va plantejar donar la veritable 
dimensió d’aquesta diguem-ne revàlida, prova que facultava l’estudiant d’Arqui-
tectura perquè, un cop conclòs l’ensenyament reglat, i aprovat aquest examen, 
pogués validar-se com a arquitecte. 

Aquest canvi de criteri introduït en la mecànica docent de l’ETSAB va tenir 
incorporats certs matisos qualitatius que mereixen un mínim comentari: el Pro-
jecte de Fi de Carrera suposa per a l’estudiant condensar en un únic document 
compost de plànols a escala d’un edifici, anomenat projecte d’arquitectura, que 
conté el necessari perquè es pugui construir. És a través d’aquesta documentació 
que l’estudiant mostra tot el saber après de les diferents matèries impartides al 
llarg del pla d’estudis i, per tant, és precisament a través del PFC que es posa de 
manifest el nivell i la qualitat de l’ensenyament rebut.

En el moment de la implantació d’aquesta nova praxi es va disposar que la va-
lidació d’aquest examen es dugués a terme mitjançant un tribunal interdiscipli-
nari format per un mínim de tres professors provinents de les diferents matèries 
docents de l’ensenyament reglat. El Departament de Projectes, en la mesura que 
recull la disciplina en què s’han de condensar aquests coneixements, va disposar 
dels més qualificats professors per a exercir aquesta tasca. El professor Federico 
Correa va inaugurar l’any 1977 aquesta nova pràctica, que va suposar una autèn-
tica revolució entre els estudiants pendents d’aquest tràmit.

Aquest nou requisit va comportar una acumulació d’estudiants encallats en el 
darrer curs pendents que els validessin, ja que no es veien amb la formació i el 
coratge necessaris per satisfer-lo. Les conseqüències van ser directes: les estadís-
tiques de permanència universitària en el campus universitari van posar l’ull de 
l’huracà en l’ETSAB: el temps mitjà per a llicenciar-se va passar a ser de 12 anys, 
quan la matèria reglada era de cinc. Aquests valors reclamaven de les instàncies 
docents posar remei a aquest desajust. La solució va venir a través de la creació 
d’unes aules/taller formades per professors de les diferents àrees de coneixement 
per a acompanyar els alumnes a passar el tràngol sense minva en el nivell de 
exigència. Els treballs solien concentrar-se a fer projectes d’edificis públics, equi-
paments de grandària mitjana, que normalment oscil·laven entre 3.000 i 6.000 
m2. Val a dir que a Catalunya el buit acumulat durant la dictadura en l’execució 
d’aquest tipus d’edificis era notable i es necessitava indagar en aquests models 
d’actuació. 
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En aquests quaranta anys transcorreguts han passat nombrosos plans 
d’estudis. No val la pena, per als objectius d’aquest escrit, detallar-los 
en excés, encara que sí cal dir que després de cada canvi apareixia 
inexorablement, un rere l’altre, una reducció de crèdits i d’hores lec-
tives l’objectiu de les quals no era un altre que abaratir els costos de 
formació de la nostra disciplina. Malgrat això, l’essència del que ha de 
reunir un estudiant d’arquitectura per exercir la professió ha estat la 
mateixa en tot aquest període i això ha estat possible gràcies a mante-
nir el model de PFC sense rebaixar-ne gens ni mica el nivell d’exigència. 

La conclusió més immediata d’aquest efecte, i per no restar més crèdits a la 
formació bàsica, va ser que els primitius tallers d’ajuda es van dur a terme 
mitjançant una infradotació de crèdits, de manera que van arribar a funcionar 
a través d’una entusiasta dedicació del professorat, que va permetre a l’Escola 
mantenir el nivell de qualitat habitual malgrat la reducció patida en els canvis de 
plans, fet que confirma la idea que la qualitat d’ensenyament de qualsevol centre 
o escola d’estudis d’arquitectura, sigui privada o pública, és avalada pel nivell 
assolit en els seus PFC.

La recent incorporació del màster habilitant al pla d’estudis ha suposat per a 
l’ETSAB recuperar els crèdits perduts als anteriors plans d’estudis. Un nou esce-
nari acadèmic que permet millorar la situació dels tallers de PFC, els quals han 
incorporat dues noves línies d’actuació, una de les quals se centra en l’habitatge 
en totes les seves manifestacions: d’habitatge col·lectiu, de rehabilitació, de situa-
cions complexes i de nous assentaments. I una segona que recull àmbits especí-
fics de l’actuació urbanística, àrea per altra banda de gran reconeixement en els 
plans d’estudis, a més a més de la línia tecnològica habitual dels anteriors plans 
d’estudis. Tot això dut a terme a través d’un increment de dotació de professorat 
i de presència física.

Els tallers de PFC vinculats al màster disposen d’una aula pròpia que permet a 
l’alumne treballar durant tota la jornada docent i tots els dies per al desenvolu-
pament dels seus projectes; al mateix temps, la formació es complementa amb 
classes teòriques per a cada especialitat, conferències del món professional, visita 
a obres en execució i a empreses auxiliars relacionades amb el món de la cons-
trucció. Tot un conjunt d’activitats que abans no existien i que acosten l’alumne 
a la pràctica professional. Accions programades els positius resultats de les quals 
aviat seran ben visibles. 

Moisés Gallego, Dr. arquitecte i coordinador MArqEtsaB
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