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Situació de l’edi ci un cop  nalitzada la competició, a Sant Muç (Rubí)

ARQUITECTURA





Seccions longitudinals de l’edi ci

1r Premi d’Arquitectura | 1r Premi d’Innovació | 3r Premi d’Urbanisme 
Concurs Solar Decathlon Europe 2014 | Desembre 2012  - Juliol 2014

Equip: més de 50 estudiants de diferents disciplines amb l’ajuda de 10 professors.

RESSÒ és una estratègia de rehabilitació urbana, social i energètica, a més a més d’eina pedagògica. Creem un espai de trobada 
on els veïns puguin compartir recursos per tal de col·lectivitzar i poder estalviar energèticament i econòmicament a les seves cases.

 
L’espai està dissenyat a partir d’estructures de bastida ja que és altament  exible i canviable, i així pot acollir la màxima diversitat 
d’activitats possibles. Per afavorir la  exibilitat es crea un anell perimetral amb tots els elements permanents: estructura, façanes, ins-

tal·lacions i mobiliari, per deixar la resta variable i recon gurable. 

És altament e cient energèticament i quasi autosu cient gràcies a panells solars, la captació solar, aïllament elevat, i estratègies bioclimà-
tiques passives. Tots els elements estan vistos, i són fàcilment modi cables. Així s’ensenya com funciona i incentiva l’auto-construcció i 
les millores a les pròpies llars dels usuaris, alhora que s’estalvia material i diners innecessaris per tapar elements que poden anar vistos.

La meva tasca es va desenvolupar principalment a la comunicació del projecte. L’objectiu era explicar de la manera més atractiva 
possible el projecte, la seva pròpia marca i tot el que l’envoltava per tal que el públic receptor pogués anar entenent el projecte que 
anàvem desenvolupant. Al mateix  temps anava participant en les decisions globals del projecte i ajudava a la construcció del prototip.
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Seccions transversals de l’edi ci
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ARQUITECTURA

Estructura de l’edi ci
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-Inertia absorbs heat 
from the room.

Inertia

-Façades are closed, 
only allowing 
ventilation when 
necessary.

Double skin façade

Convection
-Convective loop 
regulates the strati-

temperature

Storage
-Storaging water 
for active inertia 
when needed.

Convection
-Convective loop 
within the chamber air 
heats the inner space. 
It regulates the inner 
temperature avoiding 

Funcionament edi ci - Hivern - Dia



Funcionament edi ci - Estiu - Nit
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Funcionament edi ci - Hivern - Nit
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Tasques desenvolupades durant el concurs : membre de l’equip de comunicació, treballant a l’obra durant la construcció a 
París i participant a la presa de decisions del projecte.

Equip ressò



Vista interior del prototip (Foto d’Andrés Flajzer) Dia 1 -  Construcció dels fonaments de l’edi ci



Dia 3 -  Construcció de l’estructura de la coberta al costat de l’estructura del prototip Façanes sud de l’edi ci (Fotos d’Andrés Flajzer)



Vista exterior del prototip (Foto d’Andrés Flajzer) Dia 4 i 5 - Col·locació de les façanes i  nalitzar acabats de la coberta



Dia 6 i 7 - Col·locació de la coberta Activitats dins l’edi ci durant el concurs (Public tours, torneig de badminton,...)



Vista interior de l’edi ci Dia 8, 9 i 10 - Acabats interiors i exteriors
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Tasques desenvolupades durant el concurs : membre de l’equip de comunicació, treballant a l’obra durant la construcció a 
París i participant a la presa de decisions del projecte.

Equip ressò





2n Premi al Concurs d’idees Beyond Building Barcelona-Construmat 2015 | Febrer 2015
    

Equip: Alba Julià, Marta Navarro, Mar Planas

El projecte se situa al Pavelló 3 de la  ra de Barcelona 2, un espai creat per instal.lacions de poca durada i equipat amb tots els ser-
veis minims necessaris per poder dur a terme qualsevol esdeveniment  ral. El que es demana és repensar l’espai per la  ra desti-
nada al món de la construcció, el Beyond Building Barcelona - Construmat, de tal manera que la pròpia distribució i organització 
física de l’espai permeti impulsar la relació entre l’espai dels expositors, els visitants i les ponències i jornades. D’aquesta manera es 
determinen cinc espais a dissenyar: el TÚNEL D’ACCÉS, l’espai RAMBLA, les ÀGORES, els SPEAKERS’ CORNER i el FORO CONTRACT.

La idea consisteix en crear un espai experimental de ràpida construcció amb materials de baix impacte ambiental a partir de: 
una alfombra vermella de maons que serà una base comuna durant tot el recorregut i que representa el passat del qual apre-
nem; estructures temporals  xes (punts d’atracció i difusors de coneixement) construïdes a partir de fusta d’encofrat, i basti-
des com a punt de suport de les instal·lacions; i estructures temporals mòbils construïdes a partir de tubs de cartró i basades 
en l’adaptabilitat i la reversabilitat, que així faciliten la recon guració dels espais i els caracteritzen en funció de les necessitats.

RE_USE IT

Planta distribució del conjunt Mòdul de fusta d’encofratMòdul de tubs de cartró

Túnel d’accés

Rambla 
Sostenibilitat 

i RehabilitacióÀgora i
Speaks’ corner

Rambla
Living Concept

Foro Contract,
Àgora i

Speaks’ corner



Túnel d’accés al pavelló - Tram 1: Entrada al recinte Foro contract - Espais d’exposició, espais de descans, espais de reunió, espais de conferencia, espais d’estudi,...



Àgora i Speak’ Corner - Espais de difusió de coneixement, de trobada i intercanvi que ajuden al desenvolupament de projectes Túnel d’accés al pavelló - Tram 2: Expositor de presentació de  les institucions i de les companyies participants al BBBC



Caracterització de la Rambla

Interacció entre els 
usos i les activitats

Recorregut 
desigual i variable

Mòduls variables i 
adaptables

Rambla - Living Concept



Rambla - Sostenibilitat i  Rehabilitació Caracterització dels mòduls de la Rambla
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de cartró 

i tubs de pvc



Diferents espais que trobem al llarg de la Rambla Sostenibilitat i Rehabilitació

espais 
exposició 

oberts 
[empreses]

espais 
exposició 

oberts 
[empreses]

mostra de 
materials 

innovadors

exposició de
treballs 

artesans exposició
d’iniciatives

institucionals

debat i 
networking

→

Distribució dels mòduls al llarg dels diferents àmbits de la Rambla Living Concept
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Àgora i Speak’ Corner - Espais de difusió de coneixement, de trobada i intercanvi que ajuden al desenvolupament de projectes Túnel d’accés al pavelló - Tram 2: Expositor de presentació de  les institucions i de les companyies participants al BBBC



Túnel d’accés al pavelló - Tram 1: Entrada al recinte Foro contract - Espais d’exposició, espais de descans, espais de reunió, espais de conferencia, espais d’estudi,...





BARRI, PLAÇA, MAR

→

Projecte: quatre carrils, cinc places connectores i més espai públicActual: vuit carrils, poca connexió i poca permeabilitat

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès | Setembre 2015 - Gener 2016

Equip: Itzel Monclús, Marta Navarro, Mar Planas
Professors: Franc Fernández, Carles Llop, Rosa Rull, Catalina Salvà

El projecte es situa al moll de la fusta de Barcelona, entès com a un nou espai de connexió amb un passeig longitudinal, millorant les re-
lacions de transport i mobilitat urbana, i amb unes places transversals, millorant les relacions de la ciutat amb el mar. Sorgeix de l’anàlisi 
de l’espai lliure i dels eixos històrics, que con ueixen al Passeig Colom, del Barri Gòtic. El projecte es basa en tres línies estratègiques:

1. Incentivar la relació barri-ciutat-mar : Creació de nous espais públics articuladors, dotant de qualitat al barri enfront de 
la densitat del teixit i del turisme massiu. Diferenciem tres tipologies d’espais PLAÇA: Les places barri que reconeixen traces urba-
nes preexistents; la plaça mobilitat que es relaciona amb la ciutat i el litoral; i les places límit que són les actuals baixades a mar.

2. Reestructurar el sistema viari : Creació d’un nou sistema de mobilitat per reduir les emissions de CO2 i cedir espai al peató. Reduim 
i concentrem el nombre de carrils rodats mantentint la linealitat existent. Creem tres estacions de Tram que milloren les connexions. 

3. Reprogramar arquitectures: El Govern Militar, situat en un punt estratègic del barri, esdevé una biblioteca. L’edi ci del Port s’obre 
com a parada de tram, en una cota inferior. I la Capitania General esdevé un espai co-working i, de transició cap a la plaça de la Mercè.

BibliotecaEstació

Plaça 
límit

Plaça 
límit

Plaça 
barri

Plaça 
barri

Plaça 
mobilitat

Co-working



Axonometria general del conjunt



Esquemes del conjunt i Master Plan
[Exclusivamente para uso académico] 



Seccions de les places proposta
[Exclusivamente para uso académico] 

La prolongació de la Plaça Medinaceli amb vistes directes al mar

De la Plaça de la Mercè cap a la nov Porta de Mar

La nova continuïtat entre el barri i el mar



[Exclusivamente para uso académico] 



Vista del nou Passeig Colom

Vista del nou Passeig de mar



Vista de la continuitat del Passeig Colom

Vista del conjunt de la plaça mirador, la plaça mobilitat i la plaça atelier



[Exclusivamente para uso académico] 

Axonometria del conjunt de les dues places barri i la plaça mobilitat



[Exclusivamente para uso académico] 



Axonometria de la plaça mirador

[Exclusivamente para uso académico] 



Vista des de la plaça medinaceli a la plaça mirador



Axonometria de la plaça atelier

[Exclusivamente para uso académico] 



Vista de la plaça atelier cap a la plaça mobilitat



Axonometria plaça mobilitat

[Exclusivamente para uso académico] 



Tipologia d’arbrat que situem al llarg de la proposta





SOMETHING IS GROWING

+ + 

→→→
Reutilització de materialSistema de tractament de les aigüesXarxa de zones de cultiu

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès | Setembre 2014 - Gener 2015

Equip: Miguel A. Hernández, Itzel Monclús, Mar Planas
Professors: Xavi Vancells, Claudi Aguiló, Marta Serra

El projecte es situa a Ciutat Meridiana, un barri que a causa de la crisi, ha quedat molt castigat i ha fet que molts dels seus habi-
tants perdessin el seu habitatge i haguessin de buscar noves formes d’obtenir els recuros bàsics, de forma legal o no. És un lloc 
d’alta problemàtica social i amb zones amb alt grau de degradació.  Més concretament, el projecte es situa al sota-autopistes, un 
dels llocs més degradats i depressius del barri. El dotem d’un espai de productivitat pròpia, una xarxa d’hortes de cultiu de regadiu 
vinculat a un bosc productiu de secà, a la vegada que, millorem els accessos i les connexions entre els diferents barris adjacents.

Aquest nou espai central esdevé el centre clau del projecte amb tres elements: una granja productiva, un mercat de comercialització 
dels productes, i un parc de tractament de les aigües. Així tanquem tres cicles relacionats entre ells, que són necessaris per a la vitalitat 
econòmica del projecte. El motor del canvi serà la pròpia acció dels veïns de C. Meridiana que reconstruiran aquest nou espai central, ha-
bilitaran els nous camins de connexió, crearant aquests nous espais de productivitat i passaran a cultivar el seu propi menjar mitjançant 
una cooperativa. Quan es posi el projecte en marxa, els veïns tindran el seu retorn ja que podran optar a aliments de millor qualitat i Km 0.



Axonometria del conjunt Maqueta de l’espai sota-autopistes



Vista interior de la granja urbana Master Plan de la proposta



Vista del parc de les aigües Vistes interiors de l’hivernacle

Itinerancia d’usos de l’espai públicpai públic

Situació de Mercat

Situació d’espai públic

Situació de l’hivernacle a l’ESTIU Situació de l’hivernacle a l’HIVERN



Vista general del conjunt de la granja urbana, el parc de les aigües i el mercat

Un conjunt de murs articulen 
el parc  uvial i el delimiten

Un cosit de connexions 
del territori

La naturalització dels 
espais entre ells

Les diferents inundabilitats 
controlades

Parc de les aigües



Secció fugada de l’interior de la granja urbana i l’entorn més immediat



Secció fugada de l’interior de la granja urbana i l’entorn més immediat



Vista general del conjunt de la granja urbana, el parc de les aigües i el mercat
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Situació d’espai públic

Situació de l’hivernacle a l’ESTIU Situació de l’hivernacle a l’HIVERN



Vista interior de la granja urbana Master Plan de la proposta



Axonometria del conjunt Maqueta de l’espai sota-autopistes





SALA DE PROJECCIONS D’UN CINEMA MULTISALA DE PETIT FORMAT

conductes de ventilació mecànica

il·luminació general

il·luminació de recorregut

detectors tèrmics i sprinklers malla separadora visual

altaveus laterals

Absorbents acústics superiors

Passarel·la de manteniment

Absorbents acústics laterals

Paviment amortiguador del so

Paviment vinilic de fàcil neteja

1r Premi al XIX Concurs de Solucions Constructives d’Interiors Knauf

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès | Setembre 2012 - Novembre 2012

Equip: Sandra Murcia, Elisenda Planell, Mar Planas
Professor: Joan Lluis Zamora

El projecte consisteix en el disseny d’un prototip de sala de projecció cinematogrà ca per a 60 persones, el més contemporani pos-
sible i explorant al màxim les possibilitats dels Sistemes Knauf, tenint en compte tots els requisits que demana un espai com aquest.

La idea sorgeix a partir de l’estudi comparatiu de tres sales de cinema existents, aconseguint una millora en les condicions de les sales ac-
tuals. El projecte es basa en diferents condicionants tant de disseny (acústica, il·luminació, ventilació, seguretat, higiene, durabilitat) com 
condicionants tècnics (manteniment, sostre, paviment, paraments interiors).  L’accés tant d’entrada com de sortida de la sala es produeix 
per la part superior de la graderia. La  planta té forma de trapezi per tal d’afavorir l’acústica de l’espai. La major part dels elements acús-
tics, lumínics i d’higiene estan situats a la part superior de la sala, i per  no molestar a la vista, estan protegits amb una malla separadora.
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Àgora i Speak Corner - Espais de difusió de coneixement, de trobada i intercanvi que ajuden al desenvolupament de projectes

Passarel·la de manteniment

Graderia d’estructura metàl·lica

Taulell fusta 12mm
Placa Knauf tallafoc 15mm

“Cuadradillo” 40x40mm
“Cuadradillo” 40x20mm

Grada amb per l 40x40

Acabat : Grades de vinil

Pilar metàl·lic

Lloc de pas de moqueta 
sintètica tuft ing



Vista detall de l’acabat de les grades i les escales Planta i Secció de la Sala de Cinema



Distribució dels elements del sostre i Ventilació de l’espai

Reixetes extractores d’aire

Aportació d’aire net exterior

impulsió d’aire

Extractors d’aire

Absorbents acústics

Lluminàries

Detectors tèrmics i sprinklers

Passarel·la

Altaveus

Conductes de ventilació

Vista interior del Cinema



Elements que caracteritzen la sala

Detall parament absorbentDetall anclatge lona sostre

per l metàl·lic amb anclatge 
 nal per tensió d’aquest

Anclatge de l’estructura 
de fusta al mur

Estructura per l de fusta

Aïllant llana de roca

Folre de tela resistent al 
foc de color fosc

Rastrell de fusta

Detall il·luminació escales

Vista superior dels sostre del cinema



Vista interior del cinema Detall dels absorbents acústics del sostre

detall politja

planta absorbent

detall unió últim an-
clatge de les plaques 
per a la formació del 
cub

Placa Knauf Cleaneo amb perforació 
quadrada rectilínea de 12,5mm d’es-

pessor

Detall perforació 
Placa Knauf Cleaneo



Vista interior del cinema Detall dels absorbents acústics del sostre

detall politja

planta absorbent

detall unió últim an-
clatge de les plaques 
per a la formació del 
cub

Placa Knauf Cleaneo amb perforació 
quadrada rectilínea de 12,5mm d’es-

pessor

Detall perforació 
Placa Knauf Cleaneo



Elements que caracteritzen la sala

Detall parament absorbentDetall anclatge lona sostre

per l metàl·lic amb anclatge 
 nal per tensió d’aquest

Anclatge de l’estructura 
de fusta al mur

Estructura per l de fusta

Aïllant llana de roca

Folre de tela resistent al 
foc de color fosc

Rastrell de fusta

Detall il·luminació escales

Vista superior dels sostre del cinema



Distribució dels elements del sostre i Ventilació de l’espai

Reixetes extractores d’aire

Aportació d’aire net exterior

impulsió d’aire

Extractors d’aire

Absorbents acústics

Lluminàries

Detectors tèrmics i sprinklers

Passarel·la

Altaveus

Conductes de ventilació

Vista interior del Cinema



Vista detall de l’acabat de les grades i les escales Planta i Secció de la Sala de Cinema



Àgora i Speak Corner - Espais de difusió de coneixement, de trobada i intercanvi que ajuden al desenvolupament de projectes

Passarel·la de manteniment

Graderia d’estructura metàl·lica

Taulell fusta 12mm
Placa Knauf tallafoc 15mm

“Cuadradillo” 40x40mm
“Cuadradillo” 40x20mm

Grada amb per l 40x40

Acabat : Grades de vinil

Pilar metàl·lic

Lloc de pas de moqueta 
sintètica tuft ing





FOTOGRAFIA



Castellfollit del Boix (Bages) | Agost 2015 Arc de la Défense des de l’Arc de Triomphe, París (França) | Juliol 2014



Torre Eiff el, París (França) | Juliol 2014 Festival White Summer, Pals (Baix Empordà) | Agost 2015



Festival White Summer, Pals (Baix Empordà) | Agost 2015 Arco da Rua Augusta, Lisboa (Portugal) | Agost 2015



Mosteiro dos Jerónimos, Belém, Lisboa  (Portugal) | Agost 2015 Cap Sa Sal, Begur (Baix Empordà) | Agost 2015



Turó de Can Mates, Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) | Febrer 2015 Peratallada (Baix Empordà) | Agost 2015



Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Terrassa (Vallès Occidental) | Maig 2015 Praça do Comercio, Lisboa (Portugal) | Agost 2015



European Balloon Festival, Igualada (Anoia) | Juliol 2015 La Mola, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Matadepera (Vallès Occidental) | Març 2015



European Balloon Festival, Igualada (Anoia) | Juliol 2015 La Mola, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Matadepera (Vallès Occidental) | Març 2015



Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Terrassa (Vallès Occidental) | Maig 2015 Praça do Comercio, Lisboa (Portugal) | Agost 2015



Turó de Can Mates, Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) | Febrer 2015 Peratallada (Baix Empordà) | Agost 2015



Mosteiro dos Jerónimos, Belém, Lisboa  (Portugal) | Agost 2015 Cap Sa Sal, Begur (Baix Empordà) | Agost 2015



Festival White Summer, Pals (Baix Empordà) | Agost 2015 Arco da Rua Augusta, Lisboa (Portugal) | Agost 2015



Torre Eiff el, París (França) | Juliol 2014 Festival White Summer, Pals (Baix Empordà) | Agost 2015



Castellfollit del Boix (Bages) | Agost 2015 Arc de la Défense des de l’Arc de Triomphe, París (França) | Juliol 2014





Quasi graduada en Estudis d’Arquitectura després de cinc anys i mig de 
carrera a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès.

M’agrada veure i viure com es crea i es transforma l’arquitectura, sempre 
tenint cura dels detalls de qualsevol projecte.

Juntament amb l’arquitectura, la fotografia és una de les meves passions. 
La càmera és la meva companya de viatge per sempre poder captar la 

millor escena de cada lloc.



Mar Planas Domènech

mmar.planas@gmail.com

 03/04/1992

Espanyola

EXPERIÈNCIA LABORAL
Monitora al Club Esportiu Atlètic Terrassa Hockey Club dirigint un grup de nens de 3 a 4 anys.

Col·laboració amb el grup de recerca LiTA en l’edició  de video d’un producte arquitectònic nou per un 

concurs del Beyond Building Construmat

Monitora al Campus del Club Esportiu Atlètic Terrassa Hockey Club.

Membre de Ressò Team Barcelona a la competició Solar Decathlon Europe 2014

Col•laboració al departament de logística amb la informatització d’estructures a l’empresa Pont, Aurell 

i Armengol

Monitora al Campus de l’Escola Pia de Terrassa 

Auxiliar administrativa a l’empresa Pont, Aurell i Armengol de Terrassa, portant a terme l’entrada infor-

màtica de dades 

Col•laboració amb l’entrada i arxiu de llibres de la biblioteca Josep M Domènech

Febrer 2014 - present

Abril 2015

Juliol i Setembre 2015

2012-2014

Gener - Febrer de 2011

Juliol 2010

Setembre de 2009

2008 - 2009

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

Grau en Estudis d’Arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. 

Monitora titulada en el lleure educatiu per la Fundació Pere Tarrés.

Títol de participació al concurs Solar Decathlon Europe 2014.

Formació específica en conducció de grups d’esports 

Titulada de Batxillerat científic tècnic a l’Escola Pia de Terrassa

Setembre 2010 - Gener 2016

Novembre 2014

Juliol 2014

2011 

2010



CURSOS I PREMIS

Assistència al curs de curtmetratges organitzat pel professional de Docs Barcelona

Assistència al curs de fotografia organitzat pel Centre Excursionista de Terrassa

Assistència al curs de fotografia arquitectònica organitzat per la ETSAV

Cursos

Domini de MicroStation adquirit durant la carrera

Domini en Photoshop adquirit com a fotògrafa aficionada

Domini en Adobe inDesign, Adobe Premiere i Adobe Illustrator adquirits durant el concurs del 

Solar Decathlon Europe 2014

Domini en fotografia adquirit com a fotògrafa aficionada

Domini de gestió de les comunicacions i les xarxes socials adquirit com a membre de l’equip de 

comunicació dins l’equip ressò durant el concurs Solar Decathlon Europe 2014 

B

Competències informàtiques

Altres Competències 

Permís de conduir

COMPETÈNCIES PERSONALS

Estudiant 3r curs de Francès a l’Escola Oficial d’Idiomes de Terrassa

Títol avançat d’anglès (B2.2) a l’Escola Oficial d’Idiomes a Terrassa

First Certificate (B2.2)

Català i Castellà

Altres idiomes

Llengua materna

Accèssit al concurs d’idees Beyond Building Barcelona Construmat 2015

1r Premi d’Arquitectura, 1r Premi d’Innovació i 3r Premi d’Urbanisme, durant el concurs Solar 

Decathlon Europe 2014 com a membre de l’equip ressò. 

1r Premi al XIX Concurs de Solucions Constructives d’Interiors KNAUF 2013

Premis de portada del programa de la Festa Major de Matadepera, de construcció amb totxanes i 

de dibuix artístic.

Premis en fotografia per l’Escola Pia de Terrassa als Jocs Florals durant dos cursos.

Premis i reconeixements


