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Percebo l’urbanisme i l’arquitectura des de la seva capacitat i poder per canviar 
l’entorn i generar oportunitats. Interessada en aquells aspectes que tenen una 
vessant social i ambiental.
Crec doncs, en els projectes que pretenen comprendre en profunditat les 
necessitats reals del lloc i dels usuaris, fent-los partíceps de les decisions i del 
funcionament. Considero fonamental que els projectes tinguin una sensibilitat 
ambiental, i desenvolupin la tecnologia apropiada al seu entorn.

Em considero una persona versàtil i amb un gran compromís pel que faig, 
disposada a aprendre compartint idees en equip. M’agrada expressar la meva 
visió de l’arquitectura i el que m’envolta a través de la fotografi a.

ITZEL MONCLÚS CARBONELL

itzelmonclus@gmail.com
www.itzelmonclus.com





RESSÒ
Solar Decathlon Europe Competition ‘14
Ressò Team

POSTINDUSTRIAL LANDSCAPE
Projecte acadèmic: ETSAV_4t
Hernández | Monclús | Planas

BARRI PLAÇA MAR
Projecte acadèmic: ETSAV_5è
Monclús | Navarro | Planas 

REHABITAR
Projecte acadèmic: ETSAV_4t
Itzel Monclús

ARQUITECTURA I CIUTAT
Projecte acadèmic: ETSAV_3r, 5è
Itzel Monclús

SANT PERE FORADAT
Acadèmic: ETSAV_2n
Itzel Monclús
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Projecte acadèmic: ETSAV_2n
Ahicart | Monclús | Vidal
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RESSÒ és el protitip presentat per l’equip de 
l’ETSAV UPC a la competició Solar Decathlon 
Europe 2014, i actualment construït a Sant Muç.

És una estratègia de rehabilitació urbana, social i 
energètica, a més a més d’una eina pedagògica.

Es tracta de crear un espai de trobada on 
els veïns puguin compartir recursos per tal 
de col·lectivitzar, estalviar a les seves cases 
mitjançant la concentració d’activitats en front la 
individualització.
Això permet un important estalvi energètic, i/o 
oferir un espai en condicions de confort per a les 
llars en situació de pobresa energètica. Idealment 
també permet reduir la mobilitat perquè aproxima 
espais de relació a on s’hi pot anar a peu, i fi ns hi 
tot un lloc de treball.

ANYS

LOCALITAT 

EQUIP

ROL PERSONAL

PREMIS

+ INFO

2012 - actualitat

Versailles, França -competició-
Sant Muç, Rubí -actualitat-

Ressò Team

Urbanisme i assequibilitat
Construcció del prototip

3r Urbanisme
1r Arquitectura
1r Innovació

www.resso.upc.edu
www.solardecathlon2014.fr

RESSÒ
competició | construït
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Estratègies bioclimàtiques



Anàlisi de la implantació fi nal del prototip a Sant Muç



Estudi de la implantació del prototip a Sant Muç



Exterior de Ressò a Sant Muç, façanes sud i oest. Foto: Andrés Flajszer



Exterior de Ressò a Sant Muç, façana est. Foto: Andrés Flajszer



Exterior de Ressò a Sant Muç, activitats amb els veïns. Foto: Andrés Flajszer



Exterior de Ressò a Sant Muç, activitats amb els veïns. Foto: Andrés Flajszer



Interior de Ressò a Sant Muç. Foto: Andrés Flajszer



Interior de Ressò a Sant Muç. Foto: Andrés Flajszer



Construcció del prototip a Versailles.
Foto: Equip de comunicació de Ressò





Construcció del prototip a Versailles. Foto: Equip de comunicació de Ressò



Construcció del prototip a Versailles. Foto: Equip de comunicació de Ressò





Un paisatge productiu serà el punt central, 
“sota autopistes”, encapçalat per un parc 
de tractament d’aigües que alhora serà el 
connector dels diferents barris a partir de 
murs de gavions.
Un gran hivernacle construït en una nau 
abandonada serà el punt central de la 
productivitat.

El projecte proposa un canvi en la manera 
que els habitants obtenen els seus recursos. 
D’aquesta manera els usuaris seran el motor 
del canvi de Ciutat Meridiana amb la seva 
acció.

ANY

LOCALITAT 

EQUIP

PROFESSORS

2015

Ciutat Meridiana, Barcelona

Miguel Hernández
Itzel Monclús
Mar Planas

Claudi Aguiló
Marta Serra
Xavier Vancells

POSTINDUSTRIAL LANDSCAPE
acadèmic
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Anàlisi de les oportunitats del lloc



Proposta. Paisatge i parc de tractament d’aigües, que millora les connexions entre els barris i la productivitat de la zona





Axonometria de nou parc de tractament d’aigües. Hivernacle prodictiu i mercat.

hivernacle hivern hivernacle estiu situació interior hivernacle

Situació mercat Situació espai públic centralitzador



Hivernacle productiu i educatiu











El Moll de la Fusta com un espai de connexió 
longitudinal mitjançant un passeig que 
millora les relacions de transport i 
mobilitat urbana, i transversalment, amb 
unes places que relacionen la ciutat amb 
el mar. 

El projecte sorgeix de l’anàlisi intencionat 
de l’espai lliure de Ciutat Vella i dels eixos 
històrics que baixen al mar del Barri 
Gòtic i que confl ueixen al Passeig Colom. 
Aquest anàlisi ha determinat tres línies 
estratègiques a l’hora de desenvolupar el 
projecte: 
- Incentivar la relació barri-ciutat-mar. 
- Reestructurar el sistema viari. 
- Reprogramar arquitectures.

ANY

LOCALITAT 

EQUIP

PROFESSORS

2015

Passeig Colom, Barcelona

Itzel Monclús
Marta Navarro
Mar Planas

Carles Llop
Fran Fernández
Rosa Rull
Catalina Salvà

BARRI PLAÇA MAR
acadèmic
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Axonometria de la plaça Mirador



Axonometria de la plaça Atelier



Secció per la plaça Mobilitat

Vista de la plaça Mirador



Vista passeig del Moll





Es proposa una intervenció tenint en 
compte les problemàtiques a escala urbana: 
l’accessibilitat, la manca d’espais lliures 
públics, comunitaris i privats.
Així com també les problemàtiques pròpies 
de l’habitatge: problemes energètics,qualitat 
i quantitat de llum dins els habitatges, 
dimensions reduïdes dels espais i gran 
impacte paisatgístic.
La proposta es basa en dotar d’una plataforma 
que envolti la pell de l’edifi ci, per todar-la de 
diferents usos i programes.

La intervenció consta de:
- Ampliació de les obertures existents
- Nous espais exteriors públics, privats i 
comunitaris
- Nous nuclis d’accés
- Unitats d’habitacions satèl·lic
L’objectiu és dinamitzar l’habitatge existent 
ampliant i millorant la seva habitabilitat.

ANY

LOCALITAT 

PROFESSORS

2014

Singuerlín, Santa Coloma de 
Gramenet

Andrés Martínez
Pere Fuertes

REHABITAR
acadèmic
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Nova pell a l’edifi ci exitent

Habitacions satèl·lit als 
tasters i intersticis entre 
blocs. Nova accesibilitat.

Habitacions satèl·lit 
enterrades, generant nou 

espai públic



Estat actual Singuerlín

Proposta Singuerlín











Es crea una nova àrea urbana a la zona 
perifèrica de Rubí. Les preexistències del 
terreny són gairebé inexistents.

Aquesta nova àrea urbana es caracteritza 
per una banda per una intensa activitat 
productiva d’horts urbans comunitaris. 
Les plantes baixes dels blocs d’habitatge 
comptaran amb tallers pels horts i comerços 
de sortida dels productes.

Per altra banda, hi ha la voluntat de crear 
característiques similars al llarg del nou 
veïnat, amb tipologies d’habitatges similars, 
alçades de blocs similars, i la mateixa 
prioritat en els carrers interiors.

S’aprofi ten naus desocupades per nous 
equipaments.

ANYS

LOCALITAT 

PROFESSORS

2012 | 2016

Rubí

Xavier Matilla -urbanisme-
Manuel Villanueva -arquitectura-

Jaime Prous -construcció-
Victor Seguí -construcció-

CIUTAT I ARQUITECTURA
acadèmic
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Esquema sistema viari

Esquema edifi cació

Esquema usos en planta baixa



Plantes baixes

Plantes tipus



Defi nició de la tipologia d’habitatges plurifamiliar, accés per nucli d’escala i passera
Habitatges fl exibles



Planta baixa habitatges nucli d’escala Planta tipus habitatges nucli d’escala



Estudi en detall de la façana



Estudi en detall de la coberta



Estudi en detall en planta



Estudi en detall en planta



Sistema de subministrament d’aigua. Planta baixa



Sistema de distribució d’aigua. Planta tipus





Estem al costat del Mercat de l’Abaceria 
de Gràcia i ens acabem de comprar un 
banyador. Ens agafen unes ganes boges de 
provar-lo. Tenim una urgència capritxosa, 
però que potser té els seus benefi cis ubans. 
De moment hem d’arribar ràpidament al 
mar.
Baixem pel carrer Milà i Fontanals fi ns 
al carrer Girona, i seguim fi ns arribar al 
carrer Méndez Núñez, però al carrer de 
Sant Pere Més Alt tenim una discontinuïtat 
física que hem de solucionar.

La perforació com a connector, però al 
mateix temps com una nova centralitat. 
El buit entès com un espai de relació però 
al mateix temps com un espai atractor. El 
forat com una nova oportunitat que ens 
dóna accés físic, accés a la memòria, i 
accés a noves activitats o produccions. La 
perforació com una nova oportunitat en la 
ciutat consolidada.

ANY

LOCALITAT 

PROFESSORS

2013

Sant Pere, Barcelona

Enric Batlle
Lluis Jubert
Josep Ricart
Amadeu Santacana

SANT PERE FORADAT
acadèmic
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Projecte de Land Art fet a partir de fulles 
de diferents tonalitats d’arbres. Es pretén 
desenvolupar un projecte que utilitzi 
recursos naturals i que estigui lligat a 
l’època de l’any en que ens trobem, la 
tardor.

La intervenció dura tant com el vent ho 
permeti. Així doncs, un altre cop el factor 
de la natura és clau per el desenllaç de 
l’obra d’art.

ANY

LOCALITAT 

EQUIP

PROFESSORS

VIDEO

2013

Igualada

Marta Ahicart
Itzel Monclús
Ana Vidal

Enric Batlle
Lluis Jubert
Josep Ricart
Amadeu Santacana

www.youtube.com/
watch?v=3Gy0FYKpIOo

ESPIRAL DE TARDOR
acadèmic | construït
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Construcció de l’espiral |  Fotografi a pròpia



Participació espontània |  Fotografi a pròpia



Participació espontània |  Fotografi a pròpia



Desmuntatge de l’espiral |  Fotografi a pròpia





08   FOTOGRAFIA



Arsenale Biennale di Venezia |  CANON EOS 700D / 18mm / f/3.5 / 1/60s / ISO 1600



Giardini Biennale di Venezia |  CANON EOS 700D / 21mm / f/4 / 1/125s / ISO 2000



Giardini Biennale di Venezia |  CANON EOS 700D / 18mm / f/16 / 1/2s / ISO 400



Giardini Biennale di Venezia |  CANON EOS 700D / 18mm / f/3.5 / 1/125s / ISO 2000



Riva degli Schiavoni. Venècia |  CANON EOS 700D / 18mm / f/8 / 1/200s / ISO 100



Ponte dei Sospiri. Venècia |  CANON EOS 700D / 18mm / f/6.3 / 1/125s / ISO 100



ICTA-ICP. UAB. HArquitectes + DataAE |  CANON EOS 700D / 18mm / f/16 / 1/125s / ISO 200



ICTA-ICP. UAB. HArquitectes + DataAE |  CANON EOS 700D / 18mm / f/8 / 1/200s / ISO 100



Museu Can Framis. BAAS arquitectura |  CANON EOS 700D / 18mm / f/8 / 1/250s / ISO 100



Museu Can Framis. BAAS arquitectura |  CANON EOS 700D / 20mm / f/8 / 1/250s / ISO 100



Pavelló de Portugal. Lisboa. Álvaro Siza |  LG Nexus 5



Piscina das Marés. Matoshinhos. Álvaro Siza |  LG Nexus 5



Casa das Historias. Souto de Moura. Cascais |  LG Nexus 5



Casa das Historias. Souto de Moura. Cascais |  LG Nexus 5



Terrats de El Khorbat, Marroc |  BQ Aquaris M5



La plaça de El Khorbat, Marroc |  BQ Aquaris M5



Mercat. Tinejdad, Marroc |  BQ Aquaris M5



Dunes de Merzouga, Marroc |  BQ Aquaris M5






