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En resumidas cuentas, los espacios se han 
multiplicado, fragmentado y diversificado. 
Los hay de todos los tamaños y especies, 
para todos los usos y para todas las 
funciones. Vivir es pasar de un espacio a 
otro haciendo lo posible para no golpearse

Georges Perec – Especies de Espacios





Aquest portafoli recopila els meus treballs durant 
aquests anys, els quals són un reflex del que faig i de 
qui sóc. En aquesta publicació exposo i explico els 
treballs més influents per a mi, els que m’han marcat 
personalment i professionalment. 

Aquí presento part del recorregut de l’aprenentatge 
sobre diversos coneixements, aquests  s’han de 
transmetre i saber utilitzar alhora de dissenyar i 
projectar.

Per començar, m’agradaria ensenyar un conjunt de 
termes que m’han acompanyat durant la meva vida, 
alguns dels quals he après durant el meus estudis en 
aquesta universitat. També he adquirit valors que em 
serviran per a créixer personal i professional, juntament 
amb noves experiències.
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CURRICULUM VITAE
Jordi Gangolells WORK EXPERIENCE

Construction sector

KasvalArquitectes, Barcelona
-Collaborate and production projects, competitions.

MG Ingenrieros, Barcelona
-Visa projects, small works (adaptation policy) of new planes, administrative.

J.R Sanchez reforms and constructions.
-Workman builder

Installations sector

AGEC S.L 
-Maintenance and new installations in particular and industrial level

Corporació Agropecuaria de Guissona, CAG S.A. 
-Facilities maintenance task.

Customer service sector

Bonarea  Guissona, CAG S.A. 
-Delivery Operative, Store Operative, Shop Floor Assistant, Facing Team, Cashier

01/2010 - currently 

06/2001 - 08/2004

09/2004 - 02/2007

summers  2008/2009

01/2009 - 05/2009

04/2016 - 07/2016



ARCHITECTURE DEGREE 2011-2016

   Sant Cugat del Vallés, 08172 Barcelona

   jordi.gangolells.riera@gmail.com

Microstation Autocad / Revit Photoshop InDesign

Illustrator

CARNET   B  (own car)  

CATALÀ (mother tongue) CASTELLÀ C1 INGLÉS (B1)

ETSAV Sant Cugat del Vallés, UPC-Barcelona Tech .
-Architecture degree (start Master in Architecture coming soon)

IES Escola del Treball of Barcelona. 
-Development and implementation of construction projects.

Sketchup,  Vray HTML & CSS

ACADEMIC FORMATION

PERSONAL SKILLS
Computer Skills:

Driving licence:

Languages:

09/2010 - 06/2016

09/2008 - 06/2010

Contact :

http://issuu.com/jordi047/docs/j.g



En aquest moment, estic gairebé acabant 
els meus estudis d'arquitectura i a punt per 
començar el “master habilitant” per poder 
exercir com arquitecte. He complert un 
període de la meva vida per començar-ne 
un altre molt interessant. 

La meva trajectòria no ha estat com la 
majoria dels estudiants. El meu cas és una 
mica peculiar, vaig deixar els estudis i em 
vaig endinsar al mon laboral quan era molt 
jove. Sempre he estat relacionat amb el 
mon de la construcció, ja que el meu avi 
havia sigut constructor. 

Aquesta és la raó per la qual, des de fa 
molts anys he adquirit certa experiència en 
el sector de la construcció. Aquest contacte 
amb l'arquitectura ha donat forma al meu 
perfil i interès.Durant la carrera sempre he 
tingut que compaginar estudis i feina, i el 
fet de poder-ho fer tot de primeres, 
significa una gran satisfacció.

Amb la realització del grau i el màster, tinc 
una bona formació per poder ser 
competent i tenir noves expectatives de 
cara a un futur proper. Això m’ajudarà a 
tenir noves oportunitats, i no tan sols en 
arquitectura, sinó també amb altres camps.

Ha sigut una bona decisió haver cursat 
aquests estudis

Parlant  SOBRE MI  i la meva experiència  en la carrera d’Arquitectura



PROJECTES ACADÈMICS



Postindustrial Landscapes

Francesc Pla,  Xavier Vancells,  Miguel Usandizaga

10º Quatrimestre - Setembre 2015 / Gener 2016

ETSAV

Taller  d’Arquitectura  i  Projectes  X01



Concepte i estratègia d’actuació:

RE-Energitzar, RE-Convertir, RE-Configurar, RE-Programar, RE-Connectar.

El sistema plantejat busca la relació social en tots els seus àmbits, essent així un espai públic 
en la seva totalitat. Es combina la producció amb el servei, oferint diferents activitats 
temporals i de llarga durada, que abasteixin totes les edats i estils. 

El projecte pren coma referència el centre comercial de la Maquinista, la seva oferta 
comercial i els seus clients. Es busca la contraposició dels usos que aquesta no ofereix, 
buscant el vincle amb els barris propers però també, amb l’àrea metropolitana.

És per això que la seva organització es planteja des de 3 punts de vista diferents, en funció 
de les necessitats detectades: oci/cultural, intercanvi/mercati relació social plantejada des 
de l’àmbit de barri.





Ubicació:

Aquesta intervenció és realitza en espais urbans en procés 
d’abandonament o desús a curt o llarg termini, en el barri 
de Sant Andreu, amb bona connexió interurbana, molt 
fracturat per les zones industrials i les infraestructures, les 
vies del tren divideixen el barri en dos, i la ronda i la 
meridiana obliguen a créixer transversalment al barri, que 
per d’altra banda, ja està obsolet.

A la espera de la realització del projecte de la Sagrera, que 
permetrà unir les dos cares del barri amb el cobriment de 
les vies.



Esquemes dels tres àmbits d’afectació del projecte



Axonomètrica del conjunt i esquema de procés participatiu de la proposta



Planta General Irradiació Desmuntatge naus

Elements a reciclar

Elements a conservar



Secció Transversal

Secció Fugada



Axonomètrica Conjunt mostrant activitat





Vista  Interior 



Vistes  Exterior 



Ruta Ringo Rango
Taller  d’Arquitectura  i  Projectes  IX02

Coque Claret,   Dani Calatayud,   Roger Tudó

9º Quatrimestre - Gener 2015 / Juny 2015

ETSAV



Concepte :

El PUD (ETSAV) del quadrimestre de primavera agafa el relleu al de tardor per aprofundir 
en el barri de Les Planes. Amb l'objectiu de dur a terme un projecte, hem volgut aprofundir 
en la Ruta RingoRango que relaciona espais públics amb un sistema de comunicació a 
través d'escales facilitant la mobilitat i l'accessibilitat del veïnat. 

Materialització/Construcció :

En les obres, es fan uns assajos al formigó, generant uns cilindres de 30x15 de formigó, que 
és sotmeten a tensions per comprovar la seva resistència i es llancen. No tots s’utilitzen, i 
setmanalment en Applus+ es tiren entre 800 i 1000 provetes de formigó.

Aquest residu, és el que proporcionarà el disseny del nostre projecte. Un material que és 
reutilitzarà, a cost zero.

Projecte real, és una de les poques experiències reals que es pot tindre en una assignatura. 
El projecte és realitza interactivament i juntament amb els veïns de les Planes i l’Ajuntament 
de Santcugat.





Objectius:

Millorar la mobilitat i afavorir una connexió ràpida entre 
carrers, aquest és l’objectiu del RingoRango, creua les 
parcel·les pel mig i fer drecera per arribar més directament 
a l’estació.

Aquesta ruta però és troba incompleta, per això és vol 
reprendre els trams d’escales seguint amb l’estratègia de 
superar el desnivell que uneix la part més alta del barri amb 
l’estació.



Procés de muntatge 



Càrrega i descàrrega de les provetes





Harvest Map



GRAÓ - Proposta de construcció a partir del sistema de provetes de formigó 



Planificació obres amb dos fronts oberts alhora, durant dos torns matí i tarda.



Secció Longitudinal



Axonométrica Esquema estudi propostes



DPA: Enric Massip-Bosch (coord.), Ana Zubelzu, 
Manuel Sánchez-Villanueva

DUOT: Isabel Castiñeira (coord.), Xavier Matilla, 
Jordi Franquesa

6º Quatrimestre - Setembre 2013 / Gener 2014

ETSAV

Arquitectura i Ciutat
Taller  d’Arquitectura  i  Projectes  VI03



Preexistències:

L’antiga ermita de Sant Genís és hores d’ara una ruïna de molt poc valor material. Les traces 
de camins, l’ermita, la forta topografia que caracteritzen aquest lloc, formaran part de 
l’estratègia per desenvolupar el projecte.

Concepte:

La ciutat té diverses zones urbanes, amb diferents activitats, infraestructures i equipaments 
que fan que en cada cas hi hagin unes estratègies diferents per l’ús. En el nostre cas, estem 
en una zona de la perifèria de Rubí, amb diversos teixits urbans i no urbanitzats.

Resoldre una transformació per el barri i tractar el límit urbanitzat,  que serveixi per 
connectar zones residencials amb zones industrials i que sigui una transició entre la ciutat i 
la natura.





Ubicació:

En la zona de Can Puig i Sant Genís a Rubí. Es tracta d’un 
dels límits de la trama urbana de Rubí, situada entre mig 
de zones industrials i zones residencials, entre el camp i la 
ciutat.

Amb una topografia que està manipulada en 
aterrassaments. Amb una via rodada principal que és 
troba en el punt més alt del sector, fent de límit d’actuació 
per una banda i per l’altra ens trobem els barrancs amb un 
bosc frondós que delimita el nostre àmbit.

NATURA COM A CONFIGURADORA URBANA:

Transformar aquest àmbit amb la implantació d’habitatge, 
la voluntat de ordenar un territori a partir de la naturalesa, 
amb edificacions obertes, abundància de espais lliures i 
aïllament màxim de zones rodades.



Context territorial



Vista maqueta emplaçament



Axonomètrica amb anàl·lisis d’activitats



N

Esquema viari



Seccions



Planta General







Construir Allò Projectat

Victor Seguí,  Jaime Prous

10º Quatrimestre - Setembre 2015 / Gener 2016

ETSAV

Tecnologia de l’Arquitectura04



Objectius:
En aquest projecte agafem l’anterior Taller d’Arquitectura P VI, al tenir l’anàlisi, l’estudi i la 
proposta feta de l’anterior curs, aprofundirem en detall i resoldrem un bloc d’habitatges 
plurifamiliar del projecte.

Sense entrar en temes de projecte com per exemple; distribucions, implantació en el lloc, 
col·locació dels blocs, relació amb l’entorn. Posem únicament atenció en resoldre 
constructivament l’habitatge.

Hem de pensar en la trobada en el terreny, des de la seva fonamentació, amb el seu càlcul 
, fins a l’acabat o el detall de impermeabilització. Alhora, també hem de estudiar com és 
construirà, en els materials, per tal de aconseguir una millor eficiència energètica, en les 
seves instal·lacions.



Situació  (Sant Genís) RUBÍ



Secció Longitudinal



Planta Estructural 













Intervenció en el Parc Edificat

Antonio Paricio ,  Manel González

9º Quatrimestre - Gener 2015 / Juny 2015

ETSAV

Tecnologia de l’Arquitectura05



Objectius:
Adaptació de la Planta Baixa per a un bar, amb la intervenció en 
elements estructurals sense afectar el funcionament diari de 
l’edifici.

Utilitzar el sistema de apeaument més convenient per la 
situació.

La proposta és basa en deixar vist la obra, amb la seva protecció 
al foc i pensant en el pas de les instal·lacions.

Aquesta solució és durà a terme en fases.



Dades tècniques:
Sistema estructural a base de murs de càrrega 
amb les següents variants:

Façanes de planta baixa i primera de paredat de 
45cm. de gruix. (10kgs/cm2)

Façanes a partir de la segona planta de fàbrica 
de maó massís de 30cm. de gruix

Parets interiors de fàbrica de maó massís de 30 
cm. fins a fonaments (12kgs/cm2)

Coeficient de càlcul del sòl, 1,1kg/cm2

Sostres a base de biguetes de fusta de pi de 
12,5x21 i revoltons d’obra



Ubicació:
Es tracta d’una illa de petites botigues, locals 
comercials i habitatges a Ciutat Vella de 
Barcelona. 

Hi ha un promotor que ha comprat tres 
locals petits i vol unificar-los per tal 
d’instal·lar-hi un bar. 

Aquests, son a la cantonada del carrer del 
Rec 44, carrer de
l'Esparteria 17 i carrer de Calders 9.















Dibuixos, maquetes, imatges 
d’altres projectes

Altres 06



Re-habitar: de la casa al carrer



Re-habitar: de la casa al carrer

proposta estratègica per als 
barris d’hostafrancs i can feu

SABADELL

pere fuertes (coord.), ignacio 
martínez,
carles jaén, raimon farré



Urbanística IV - Ciutat - Mosaic - Territorial                                                recuperar la petita escala



Urbanística IV

Projectes de Ciutat en la ciutat - mosaic- territorial
Els llocs i els temes emergents de projecte a la Barcelona metropolitana

SITUACIONS TERRITORIALS- LÒGIQUES PROJECTUALS

Professor coordinador: Carles Llop i Torné (DUOT UPC)
Professors: Xavier Matilla (DUOT UPC)
Doctorands UPC: Marta Carrasco



Teconologia II : Els serveis com a part indissoluble del projecte arquitectònic.
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Tipologies de ferms i paviments

CONSTRUCCIÓ I CONDICIONAMENT DE L’ESPAI URBÀ. Q8          Professors: J. Antoni Tribó i Isabel Vega .



REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA III. Q6          Professors: Millán, Antonio - Martínez, Francisco 



REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA III. Q6          Professors: Millán, Antonio - Martínez, Francisco 





Glossari i termes d’interès:

Treball Colectiu – Collective work

Intensitat – Intensity

Empatia – Empaty

Disciplina – Discipline

Metodologia – Methodology

Organització – Organitzation

Arq. vernacula - Ach. vernacular

Sostenibilitat – Sustainability

Col·laboració – Collaboration

Ordenar espais – Sort spaces

Re-Habitar – Re-Inhabit

Durabilitat – Durability

Estrategia – Strategy

Connexió – Conection

Transformar – Transform

Renovar - Renew

Impacte ambiental - Enviorement imapct  

Impacte social y econòmic - Social and economical impact

Eficiencia energètica - Energetic efficiency 

Les possibilitats d’ús - Usability and reusibility 





ARCHITECTURE DEGREE 2011-2016

   Sant Cugat del Vallés, 08172 Barcelona

   jordi.gangolells.riera@gmail.com

https://issuu.com/jordi047/docs/j.g
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