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A la meva familia, amics i companys.

Per ser-hi sempre.





Actualment estic cursant el darrer any de Grau 
en Estudis d’Arquitectura a l’Escola Superior 
d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) que imparteix 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  

Vaig iniciar els meus estudis al setem-
bre del 2010 amb el Grau en Arquitectura (Pla 
2010) i al 2015 em vaig canviar al Grau en Es-
tudis d’Arquitectura (Pla 2014) amb l’inten-
ció d’obrir-me nous horitzons amb l’obtenció 
d’un títol acreditatiu de Màster en Arquitectura.    

Per mitjà d’aquesta via, el meu objectiu és rea-
litzar una de les tres intensificacions que ofereix 
el Màster per tal d’especialitzar-me i  d’encarar 
cap a una direcció la meva futura carrera laboral. 

Per tal d’ampliar el meus estudis i conèixer altres 
maneres de mirar l’arquitectura, al febrer del 2016, 
vaig decidir fer un intercanvi a l’estranger, concreta-
ment al Brasil. Allà vaig estudiar durant un període 
de sis mesos a la FAU (Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo) de la USP (Universidade de São Paulo). 

Finalment, vull mostrar part de la meva feina 
realitzada durant aquest període formatiu junta-
ment amb altres treballs desenvolupats, a tra-
vés d’aquest portfoli, per tal de presentar el meu 
perfil i tenir l’oportunitat de donar-me a conèixer.
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Aquest projecte consistia en la projecció d’un nou barri al costat de 
la regió de Mocca (São Paulo). S’escollia una illa i es desenvolupava.  
 
En aquest cas, es decidí un punt estratègic de connexió entre  els dos barris ad-
jacents preexistents i el projectat en un futur. S’escollí una faixa d’illes que con-
nectava dues zones verdes extenses.  L’aigua va esdevenir un factor impor-
tant en el projecte. Grans canals i estancs omplien els carrers i eren un element 
predeterminat pel pla urbanístic. L’espai públic doncs,  fou molt present i consi-
derat a l’hora de projectar, atès que a la ciutat de São Paulo hi manca.  Hi hagué 
un esforç especial per a cobrir els grans desnivells i l’accessibilitat als  usuaris.

Tipologia_  Conjunt d’habitatges plurifamiliar

Localització_  São Paulo (Brasil)

Durada_   3 mesos

Any_   2016

Autors_   González, Irene / Lahera, Aitor

Universitat_ Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU-USP)

Tutors_   Barossi, Antonio Carlos 
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L’illa

Planta i secció de la faixa e: 1/7500

Barri de Tamanduateí

El carrer Les visals El volum El passatge

Planta comercial e: 1/1000
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Planta taller e: 1/1000 Planta tipus e: 1/1000
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L’aigua  com a projecte

El projecte es troba a la Vall del riu Taman-
duateí, un dels punts més baixos, no so-
lament d’aquesta zona, si no que també 
de la ciutat de São Paulo. Aquest fet és in-
teressant atès que l’acumulació i la reutilit-
zació de l’aigua de la pluja esdevindran im-
portants, ja que la seva canalització cap a 
altres punts seria senzilla. Tornant al lloc la 
seva identitat intrínseca de l’element “AIGUA“.

Secció A-A’

Secció B-B’

Secció C-C’
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Planta constructiva e: 1/100

Unitat d’habitatge_TIPOLOGIA 1
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Axonometria del pas de les 
instal·lacions pel fals sostre
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Replanteig de façana

e: 1/300

Distribució dels muntants

Detall distribució muntants i aplacat e: 1/200 Sistema d’ancotarge FAVETON

Detall embornal
e: 1/20

Detalls de l’envolvent

Detall coberta-façana
e: 1/40
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Detall terrassa-façana
e: 1/40

Detall terrassa-façana (Planta comercial)
e: 1/40

  Detall trobada façana contínua / pilar
  e: 1/20

  Detall gir façana / pilar
  e: 1/20





C O L L E C T I V E   P R O D U C T I V E   P A R K,   L A   S A G R E R A

Aquest projecte és una resposta crítica al desenvolupament del futur projecte del 
parc que va des del pont de Calatrava fina a les naus de manteniment d’Adif.

Per la seva posició estratègica entre el nus de la Trinitat i el centre comercial la Ma-
quinista, es desenvolupa una gran actuació tant a nivell metropolità com a nivell de 
barri, generant així un nou punt de moviment i activitat. 

La intervenció pretén donar valor a un espai que ara mateix dóna l’esquena a la ciu-
tat i és rebutjat. Aquest procés d’intervenció s’incorpora dins del món col•lectiu per tal 
de reconfigurar, reactivar i reconnectar aquest espai amb la ciutat.

L’objectiu principal és treballar directament amb el tractament i reconfiguració de la 
nau i amb l’adequació paissatgística del conjunt per posar en valor tot l’àmbit. Reco-
neixent estructures que seran obsoletes en un futur molt pròxim i convertint-se en
un focus d’activitat pública i privada.

La coexistència de les diferents activitats i possibilitats es gestiona a través del límit 
(el salt topogràfic entre la cota de carrer i la nau) convertint-se així en una important 
figura urbana que és capaç de connectar i organitzar l’intercanvi de fluxes entre la 
nau i el seu entorn inmediat.

Com a resposta a una necessitat social del barri de Can Zam, sorgeix la idea d’un es-
pai de producció agrícola autogestionat a través d’una cooperativa que no solament 
acosta els aliments a la porta de la casa dels veïns si no que reactiva la borsa de 
treball de la zona, satisfent la demanda de més de 400 persones.

La voluntat de connectar la nova cooperativa amb la ja existent TEB, intensifica la 
continuïtat d’espais verds desenvocant en el riu Besòs de manera transversal al gran 
eix verd que serà el Nou Parc Linial.

Tipologia_  Rehabilitació de naus industrials

Localització_  Barcelona (Espanyal)

Durada_   4 mesos

Any_   2015

Autors_   González, Irene / Palma, Eric / Salguero, Luís 

Universitat_ Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV-UPC)

Tutors_   Pla, Francesc / Vancells, Xavier / Usandizaga, Miguel

[Academic use only] 
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[Academic use only] [Academic use only] 

Intensificació dels principals eixos d’accés Reestructuració de les bosses d’aparcament Continuïtat espais verds/colonització espais residuals Vinculació de l’àmbit inmediat
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[Academic use only] 

[Academic use only] 

Planta nivell naus e: 1/40000 Planta coberta e: 1/40000
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[Academic use only] [Academic use only] 

[Academic use only] [Academic use only] 

Secció transversal

Secció longitudinal
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[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

Planta nau e: 1/1200
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[Academic use only] [Academic use only] 

[Academic use only] [Academic use only] [Academic use only] [Academic use only] 

Punt neuràlgic Flux moviment cooperativa Accessibilitat Reenergització

Estat actual del terreny Proposta del projecte



[Academic use only] [Academic use only] 
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Bow - wow interior de la nau





El projecte Ruta Ringo Rango relaciona espais públics , a través d’escales fetes amb prove-
tes de formigó, salvant el desnivell orogràfic i facilitant la mobilitat i l’accessibilitat del veïnat 
de les Planes pel camí de l’estació dels Ferrocarrils Catalans amb la plaça principal del barri. 
 
Es tracta d’un projecte de pocs recuros, basat en l’autoconstrucció i en un siste-
ma replicable, tant pel que fa al sistema constructiu com per l’execució del propi; 
Amb l’objectiu de respondre a una necessitat vigent i millorar la vida d’un col·lectiu  
 

Tipologia_  Projecte  urbanístic basat en l’autoconstrucció

Localització_  Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Espanya)

Durada_   4 mesos

Any_   2015

Autors_  Burgaya, Anna / Celma, Mercè / Costa, Ruth / Dworschak, Emil / 

Feliu, Laia / Ferran, Sara / Ferrer, Maria / Gangolells, Jordi / 

González, Irene / Gorriz, Eñaut / Guerrero, Fermín / Icart, Patricia / 

Jiménez, Laia / Maques, Charo / Martínez, Xavier / Maza, Gisela /

 Molina, Ilènia / Pagans, Gerard / Pontais, Anna /Rego, Mikel / 

Salinas, Gemma / Salvat, Marta / Testar, Dani /Tudó, Lara / 

 Vidal, Clara / Vidal, Marina / 

Universitat_ Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV-UPC)

Tutors_   Calatayud, Dani / Claret, Coque / Tudó, Roger

Pàgina Web _    http://rutaringorango.weebly.com/ 
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[Exclusivamente para uso académico] 

[Academic use only] 

Llegenda tipus de sòl:

Espai públic clau urb: 
6b parc i jardins urbans, 
nova creació de caràc-
ter local

Espai públic clau urb: 5 
sistema viari bàsic, xar-
xa viària bàscica

Espai públic clau urb: 5b 
sistema viari bàsic, vies 
cíviques

Espai privat clau urb: 
20a/10 residencial pro-
tegit

Espai privat clau urb: 16  
reesidencial edificable

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

_Situació:
_Longitud:
_Amplada:
_Desnivell:
_Orientació:
_Tipus de sòl:

C/ Sant Francesc d’Assís, 33-35 i C/ de la Llum, 22
68 m
Variable entre 5’70 m - 6’00 m
28’80 m
Sud
- Sorrenc, argilós permeable (60%)
- Esquist, pissarra, fil·lita (25%)
- Runes, restes de materials (10 %)

- Deixalles (5%)

Dades bàsiques de la parcel·la

_Nombre d’habitatges afectats:
_Nombre d’accessos principals:
_Nombre d’accessos secundaris:
_Distància estalviada:
_Parades de bus:
_Usos:

100
0
5
380 m
-
Drecera
Zona de pas

Afectació en la parcel·la

[Academic use only] [Academic use only] 
[Academic use only] 

Catalogació sòl

Residencial edificable

Residencial protegit

Espais verds

[Academic use only] 

[Exclusivamente para uso académico] 

2 15

4 13

VOLUM 4. TRAM A TRAM 

Els determinants del lloc 

Les estratègies 

La implantació del traçat 

Axonometria del traçat i materials 

Execució tram a tram 

Tram 1 

Tram 2 

Tram 3 

Tram 4 

Tram 5 

Tram 6 

 

[Academic use only] 

Al tractar-se d’un terreny situat en un Parc Natural s’ha 
projectat una escala amb sistemes constructius secs. 
D’aquesta manera es respecta la vegetació del lloc, 
podent ser retirat sense impacte en el cas que sigui 
necessari. D’altra banda, el traçat respecta les preexis-
tències, deixant sempre un marge de separació.

[Academic use only] 

El traçat s’ha projectat a partir d’un únic material base : els residus de 
provetes de formigó armat. Tan els graons (provetes senceres) com les 
graves (provetes piconades) són donació d’una empresa d’assajos 
que omplen diversos contenidors setmanals amb centenars 
de provetes com a residu.

El traçat s’ha projectat a partir d’un únic material base : els residus de 
provetes de formigó armat. Tan els graons (provetes senceres) com les 
graves (provetes piconades) són donació d’una empresa d’assajos 
que omplen diversos contenidors setmanals amb centenars 
de provetes com a residu.

[Academic use only] [Academic use only] 

VOLUM 4. TRAM A TRAM 

Els determinants del lloc 

Les estratègies 
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El traçat s’ha projectat a partir d’un únic material base : els residus de 
provetes de formigó armat. Tan els graons (provetes senceres) com les 
graves (provetes piconades) són donació d’una empresa d’assajos 
que omplen diversos contenidors setmanals amb centenars 
de provetes com a residu.

[Exclusivamente para uso académico] 
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10 7
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Axonometria del Ringo Rango
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[Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] 

6 11

8 9
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VOLUM 4. TRAM A TRAM 

Els determinants del lloc 

Les estratègies 

La implantació del traçat 

Axonometria del traçat i materials 

Execució tram a tram 

Tram 1 

Tram 2 

Tram 3 

Tram 4 

Tram 5 

Tram 6 

 

Per poder realitzar amb la màxima precisió l’execució 
del traçat s’han desenvolupat els detalls de replanteig i 
posta en obra de cada tram. 

Els colors groc i vermell serveixen per distingir els ni-
vells i facilitar la lectura a l’obra, mentre que el marró 
significa que ens trobem en un nivell de replà.

[Academic use only] 

[Academic use only] 

16 1

14 3

[Academic use only] 

Pot ser obliqu o recte, però mai transversal ja que apa-
reixerien murs de contenció. Els replans es situen fora 
del traçat per adaptar-se més al pendent del terreny.

VOLUM 4. TRAM A TRAM 

Els determinants del lloc 

Les estratègies 

La implantació del traçat 

Axonometria del traçat i materials 

Execució tram a tram 

Tram 1 

Tram 2 

Tram 3 

Tram 4 

Tram 5 

Tram 6 

 

Pot ser obliqu o recte, però mai transversal ja que apareixen murs de con-
tenció. Els replans es situen fora del traçat per adaptar-se més al pendent 
del terreny.

Per poder realitzar amb la màxima precisió l’execu-
ció del traçat s’han desenvolupat els detalls de re-
planteig i posta en obra de cada tram.

Els colors grocs i vermell serveixen per distingir els 
nivells i facilitar la lectura de l’obra, mentre que el 
marró indica que ens trobemm en un nivell de replà

Planta i secció longitudinal del Ringo Rango
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El traçat s’ha projectat a partir d’un únic material base : els residus de 
provetes de formigó armat. Tan els graons (provetes senceres) com les 
graves (provetes piconades) són donació d’una empresa d’assajos 
que omplen diversos contenidors setmanals amb centenars 
de provetes com a residu.

[Exclusivamente para uso académico] 
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VOLUM 4. TRAM A TRAM 

Els determinants del lloc 

Les estratègies 

La implantació del traçat 

Axonometria del traçat i materials 

Execució tram a tram 

Tram 1 

Tram 2 

Tram 3 

Tram 4 

Tram 5 

Tram 6 

 

Per poder realitzar amb la màxima precisió l’execució 
del traçat s’han desenvolupat els detalls de replanteig i 
posta en obra de cada tram. 

Els colors groc i vermell serveixen per distingir els ni-
vells i facilitar la lectura a l’obra, mentre que el marró 
significa que ens trobem en un nivell de replà.

Planta i cotes de l’arrencada d’escala

Secció longitudinal C-C’

Secció longitudinal B-B’

Secció longitudinal A-A’
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El traçat s’ha projectat a partir d’un únic material base : els residus de 
provetes de formigó armat. Tan els graons (provetes senceres) com les 
graves (provetes piconades) són donació d’una empresa d’assajos 
que omplen diversos contenidors setmanals amb centenars 
de provetes com a residu.
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Per poder realitzar amb la màxima precisió l’execució 
del traçat s’han desenvolupat els detalls de replanteig i 
posta en obra de cada tram. 

Els colors groc i vermell serveixen per distingir els ni-
vells i facilitar la lectura a l’obra, mentre que el marró 
significa que ens trobem en un nivell de replà.
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Per poder realitzar amb la màxima precisió l’execució 
del traçat s’han desenvolupat els detalls de replanteig i 
posta en obra de cada tram. 

Els colors groc i vermell serveixen per distingir els ni-
vells i facilitar la lectura a l’obra, mentre que el marró 
significa que ens trobem en un nivell de replà.

El traçat s’ha projectat a partir d’un únic material base : els residus de 
provetes de formigó armat. Tan els graons (provetes senceres) com les 
graves (provetes piconades) són donació d’una empresa d’assajos 
que omplen diversos contenidors setmanals amb centenars 
de provetes com a residu.
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Al tractar-se d’un terreny situat en un Parc Natural s’ha 
projectat una escala amb sistemes constructius secs. 
D’aquesta manera es respecta la vegetació del lloc, 
podent ser retirat sense impacte en el cas que sigui 
necessari. D’altra banda, el traçat respecta les preexis-
tències, deixant sempre un marge de separació.

[Academic use only] 

El traçat s’ha projectat a partir d’un únic material base : els residus de 
provetes de formigó armat. Tan els graons (provetes senceres) com les 
graves (provetes piconades) són donació d’una empresa d’assajos 
que omplen diversos contenidors setmanals amb centenars 
de provetes com a residu.

El traçat s’ha projectat a partir d’un únic material base : els residus de 
provetes de formigó armat. Tan els graons (provetes senceres) com les 
graves (provetes piconades) són donació d’una empresa d’assajos 
que omplen diversos contenidors setmanals amb centenars 
de provetes com a residu.
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El traçat s’ha projectat a partir d’un únic material 
base: els residus de provetes de formigó armat. Tant 
els graons (provetes senceres) com les graves (pro-
vetes piconades), són donació d’una empresa d’as-
sajos que omplen diversos contenidors setmanals 
amb centenars de provetes. A continuació, s’expli-
quen els materials emprats i el procés constructiu 
l’escala.
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Procés d’execució del graó a partir d’una base de gra-
ves de diferent granulometria i provetes de formigó. 

PROTOTIP DE PROVETES 

Procés constructiu 

2 

El primer pas per a la construcció de l’escala és el tre-
ball de la terra. Es començarà preparant el terreny 
formant una pendent uniforme i  excavant els laterals 
a una cota inferior al tram central (±20cm de diferèn-
cia de cota).  

1. Treball de terres 

El primer pas per a la construcció de l’escala és el 
treball de terra. Es començarà preparant el terreny 
formant una pendent uniforme i excavant els late-
rals a una cota inferior al tram (aproximadament 20 
cm de diferència).

1. Treball de terres

16 1 
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Es procedirà formant una base de grava d’una granu-
lometria de 40 mm. S’ubicarà formant una ‘U’  directa-
ment sobre el terreny natural treballat.  La composi-
ció granular de la grava permet adaptar-se a la super-
fície plana que es busca per tal de col·locar-hi posteri-
orment les provetes, i evitar, un cop estabilitzades, 
l'assentament del formigó. Aquesta capa tindrà un 
gruix de 8 cm. 

2. Grava; granulometria 40 mm 
Muntatge del primer tram d’escala a Les Planes. 

Fotograes del procés 
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Es procedirà formant una base de grava de 40 mm 
de gra. S’ubicarà formant una “U“ directament sobre 
el terreny natural. Aquesta sadapta a la superfície 
plana buscada per tal de col·locar-hi posteriorment 
les provetes, i evitar, un cop estabilitzades, l’assenta-
ment del formigó. La capa és de 8 cm.

2. Grava; granulometría 40 mm

Seguidament, es col·loca la capa de grava de granu-
lometria de 10 mm. Aquesta grava permet aconse-
guir la planeïtat adequada per tal de col·locar les pro-
vetes amb la màxima verticalitat possible. Aquesta 
capa tindrà un gruix d’entre 6 i 7 cm.

3. Grava; granolumetria 10 mm

Es comença a col·locar les provetes des d’un lateral i
amb l’ajuda d’una peça de fusta per tal de garan-
tir una bona alineació de la primera filada. Si el llit 
de graves s’ha executat correctament, les provetes 
quedaran perfectament verticals. Amb l’ajuda d’un 
mall, es colpejaran suaument les provetes per acon-
seguir un bon contacte amb la capa de graves.

4. Primera filada de provetes

Un cop executada la primera filada, la més difícil de
construir, es procedirà a col·locar les provetes de la
segona filada, a portell respecte l’anterior filada, per
tal de aconseguir una primera trava entre provetes
d’un mateix graó.

5. Segona filada de provetes
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Amb l’anterior graó com a ‘guia’, es repeteix el mateix 
sistema de col·locació de provetes, sempre respectant 
la junta a portell entre lades i també entre graons. 

8. Repetició del sistema 
Un cop executada la primera lada, la més difícil de 
construir, es procedirà a col·locar les provetes de la 
segona lada, a portell respecte l’anterior lada, per 
tal de aconseguir una primera trava entre provetes 
d’un mateix graó. 

5. Segona lada de provetes 

Es comença a col·locar les provetes des d’un lateral i 
amb l’ajuda d’una peça de fusta per tal de garantir 
una bona alineació de la primera lada. Si el llit de 
graves s’ha executat correctament, les provetes que-
daran perfectament verticals, formant la primera la-
da de la petja del graó. Amb l’ajuda d’un mall, es col-
pejaran suaument les provetes per aconseguir un bon 
contacte amb la capa de graves inferior. 

4. Primera lada de provetes 
Els següents graons s’aniran conformant de la matei-
xa manera i el sistema anirà quedant travat gràcies a 
la junta a portell entre provetes. Un cop nalitzat un 
graó, s’utilitzaran peces de licorella extretes directa-
ment de la zona per tal de falcar les provetes. Aquells 
espais entre provetes que s’hagin anat formant per 
acumulació d’errors d’execució hauran de quedar tra-
vats per fragments de licorella. 

9. Construcció del següent graó 
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Amb l’anterior graó com a ‘guia’, es repeteix el mateix 
sistema de col·locació de provetes, sempre respectant 
la junta a portell entre lades i també entre graons. 

8. Repetició del sistema 
Un cop executada la primera lada, la més difícil de 
construir, es procedirà a col·locar les provetes de la 
segona lada, a portell respecte l’anterior lada, per 
tal de aconseguir una primera trava entre provetes 
d’un mateix graó. 

5. Segona lada de provetes 

Es comença a col·locar les provetes des d’un lateral i 
amb l’ajuda d’una peça de fusta per tal de garantir 
una bona alineació de la primera lada. Si el llit de 
graves s’ha executat correctament, les provetes que-
daran perfectament verticals, formant la primera la-
da de la petja del graó. Amb l’ajuda d’un mall, es col-
pejaran suaument les provetes per aconseguir un bon 
contacte amb la capa de graves inferior. 

4. Primera lada de provetes 
Els següents graons s’aniran conformant de la matei-
xa manera i el sistema anirà quedant travat gràcies a 
la junta a portell entre provetes. Un cop nalitzat un 
graó, s’utilitzaran peces de licorella extretes directa-
ment de la zona per tal de falcar les provetes. Aquells 
espais entre provetes que s’hagin anat formant per 
acumulació d’errors d’execució hauran de quedar tra-
vats per fragments de licorella. 

9. Construcció del següent graó 

S’acaba el graó col·locant dues provetes a cada late-
ral, conformant una ‘U’. Aquesta ‘U’ funciona com a 
confinament del següent graó, de tal manera que el
sistema funciona conjuntament i cada graó queda 
abraçat pel següent, per així evitar el despreniment 
accidental de les provetes.

6. Confinament lateral
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S’acaba el graó col·locant dues provetes a cada late-
ral, conformant una ‘U’. Aquesta ‘U’ funciona com a 
connament del següent graó, de tal manera que el 
sistema funciona conjuntament i cada graó queda 
abraçat pel següent, per així evitar el despreniment 
accidental de les provetes. 

6. Connament lateral 
Les provetes del graó nalitzat funcionen com a enco-
frat per a la col·locació de les graves del següent graó. 
Així, es procedeix a la formació de les capes de graves 
anteriorment esmentades. 

7. Encofrat de provetes 

12 

Finalment, amb un mínim de dos graons construïts, 
es procedirà a l’aplicació de la grava de granulometria 
d’entre 3 i 5 mm entre els forats que forment les pro-
vetes a portell. Aquesta grava fa la funció de trava 
entre els diferents elements que formen el graó. S’ha 
d’intentar omplir els forats i compactar la grava per 
tal de garantir la màxima trava del sistema. 

10. Grava; granulometria 3-5 mm 
Seguidament, es col·loca la capa de grava de granulo-
metria de 10 mm. Aquesta grava permet aconseguir 
la planeïtat adequada per tal de col·locar les provetes 
amb la màxima verticalitat possible. Aquesta capa 
tindrà un gruix d’entre 6 i 7 cm. 

3. Grava; granulometria 10 mm 
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S’acaba el graó col·locant dues provetes a cada late-
ral, conformant una ‘U’. Aquesta ‘U’ funciona com a 
connament del següent graó, de tal manera que el 
sistema funciona conjuntament i cada graó queda 
abraçat pel següent, per així evitar el despreniment 
accidental de les provetes. 

6. Connament lateral 
Les provetes del graó nalitzat funcionen com a enco-
frat per a la col·locació de les graves del següent graó. 
Així, es procedeix a la formació de les capes de graves 
anteriorment esmentades. 

7. Encofrat de provetes 
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Finalment, amb un mínim de dos graons construïts, 
es procedirà a l’aplicació de la grava de granulometria 
d’entre 3 i 5 mm entre els forats que forment les pro-
vetes a portell. Aquesta grava fa la funció de trava 
entre els diferents elements que formen el graó. S’ha 
d’intentar omplir els forats i compactar la grava per 
tal de garantir la màxima trava del sistema. 

10. Grava; granulometria 3-5 mm 
Seguidament, es col·loca la capa de grava de granulo-
metria de 10 mm. Aquesta grava permet aconseguir 
la planeïtat adequada per tal de col·locar les provetes 
amb la màxima verticalitat possible. Aquesta capa 
tindrà un gruix d’entre 6 i 7 cm. 

3. Grava; granulometria 10 mm 

Les provetes del graó finalitzat funcionen com a en-
cofrat per a la col·locació de les graves del següent 
graó.
Així, es procedeix a la formació de les capes de gra-
ves anteriorment esmentades.

7. Encofrat de provetes
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S’acaba el graó col·locant dues provetes a cada late-
ral, conformant una ‘U’. Aquesta ‘U’ funciona com a 
connament del següent graó, de tal manera que el 
sistema funciona conjuntament i cada graó queda 
abraçat pel següent, per així evitar el despreniment 
accidental de les provetes. 

6. Connament lateral 
Les provetes del graó nalitzat funcionen com a enco-
frat per a la col·locació de les graves del següent graó. 
Així, es procedeix a la formació de les capes de graves 
anteriorment esmentades. 

7. Encofrat de provetes 
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Finalment, amb un mínim de dos graons construïts, 
es procedirà a l’aplicació de la grava de granulometria 
d’entre 3 i 5 mm entre els forats que forment les pro-
vetes a portell. Aquesta grava fa la funció de trava 
entre els diferents elements que formen el graó. S’ha 
d’intentar omplir els forats i compactar la grava per 
tal de garantir la màxima trava del sistema. 

10. Grava; granulometria 3-5 mm 
Seguidament, es col·loca la capa de grava de granulo-
metria de 10 mm. Aquesta grava permet aconseguir 
la planeïtat adequada per tal de col·locar les provetes 
amb la màxima verticalitat possible. Aquesta capa 
tindrà un gruix d’entre 6 i 7 cm. 

3. Grava; granulometria 10 mm 

Amb l’anterior graó com a ‘guia’, es repeteix el ma-
teix sistema de col·locació de provetes, sempre res-
pectant
la junta a portell entre filades i també entre graons.

8. Repetició del sistema

6 11 

10  7 

Amb l’anterior graó com a ‘guia’, es repeteix el mateix 
sistema de col·locació de provetes, sempre respectant 
la junta a portell entre lades i també entre graons. 

8. Repetició del sistema 
Un cop executada la primera lada, la més difícil de 
construir, es procedirà a col·locar les provetes de la 
segona lada, a portell respecte l’anterior lada, per 
tal de aconseguir una primera trava entre provetes 
d’un mateix graó. 

5. Segona lada de provetes 

Es comença a col·locar les provetes des d’un lateral i 
amb l’ajuda d’una peça de fusta per tal de garantir 
una bona alineació de la primera lada. Si el llit de 
graves s’ha executat correctament, les provetes que-
daran perfectament verticals, formant la primera la-
da de la petja del graó. Amb l’ajuda d’un mall, es col-
pejaran suaument les provetes per aconseguir un bon 
contacte amb la capa de graves inferior. 

4. Primera lada de provetes 
Els següents graons s’aniran conformant de la matei-
xa manera i el sistema anirà quedant travat gràcies a 
la junta a portell entre provetes. Un cop nalitzat un 
graó, s’utilitzaran peces de licorella extretes directa-
ment de la zona per tal de falcar les provetes. Aquells 
espais entre provetes que s’hagin anat formant per 
acumulació d’errors d’execució hauran de quedar tra-
vats per fragments de licorella. 

9. Construcció del següent graó 
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9. Construcció del següent graó

Els següents graons s’aniran conformant de la ma-
teixa manera i el sistema anirà quedant travat grà-
cies a la junta a portell entre provetes. Un cop fina-
litzat un graó, s’utilitzaran peces de licorella extretes 
directament de la zona per tal de falcar les provetes. 
Aquells espais entre provetes que s’hagin anat for-
mant per acumulació d’errors d’execució hauran de 
quedar travats per fragments de licorella.
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Amb l’anterior graó com a ‘guia’, es repeteix el mateix 
sistema de col·locació de provetes, sempre respectant 
la junta a portell entre lades i també entre graons. 

8. Repetició del sistema 
Un cop executada la primera lada, la més difícil de 
construir, es procedirà a col·locar les provetes de la 
segona lada, a portell respecte l’anterior lada, per 
tal de aconseguir una primera trava entre provetes 
d’un mateix graó. 

5. Segona lada de provetes 

Es comença a col·locar les provetes des d’un lateral i 
amb l’ajuda d’una peça de fusta per tal de garantir 
una bona alineació de la primera lada. Si el llit de 
graves s’ha executat correctament, les provetes que-
daran perfectament verticals, formant la primera la-
da de la petja del graó. Amb l’ajuda d’un mall, es col-
pejaran suaument les provetes per aconseguir un bon 
contacte amb la capa de graves inferior. 

4. Primera lada de provetes 
Els següents graons s’aniran conformant de la matei-
xa manera i el sistema anirà quedant travat gràcies a 
la junta a portell entre provetes. Un cop nalitzat un 
graó, s’utilitzaran peces de licorella extretes directa-
ment de la zona per tal de falcar les provetes. Aquells 
espais entre provetes que s’hagin anat formant per 
acumulació d’errors d’execució hauran de quedar tra-
vats per fragments de licorella. 

9. Construcció del següent graó 

Finalment, amb un mínim de dos graons construïts,
es procedirà a l’aplicació de la grava de granulome-
tria d’entre 3 i 5 mm entre els forats que forment les 
provetes a portell. Aquesta grava fa la funció de trava
entre els diferents elements que formen el graó. 
S’ha d’intentar omplir els forats i compactar la grava 
per tal de garantir la màxima trava del sistema.

10. Grava;; granolumetria: 3-5 mm
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S’acaba el graó col·locant dues provetes a cada late-
ral, conformant una ‘U’. Aquesta ‘U’ funciona com a 
connament del següent graó, de tal manera que el 
sistema funciona conjuntament i cada graó queda 
abraçat pel següent, per així evitar el despreniment 
accidental de les provetes. 

6. Connament lateral 
Les provetes del graó nalitzat funcionen com a enco-
frat per a la col·locació de les graves del següent graó. 
Així, es procedeix a la formació de les capes de graves 
anteriorment esmentades. 

7. Encofrat de provetes 
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Finalment, amb un mínim de dos graons construïts, 
es procedirà a l’aplicació de la grava de granulometria 
d’entre 3 i 5 mm entre els forats que forment les pro-
vetes a portell. Aquesta grava fa la funció de trava 
entre els diferents elements que formen el graó. S’ha 
d’intentar omplir els forats i compactar la grava per 
tal de garantir la màxima trava del sistema. 

10. Grava; granulometria 3-5 mm 
Seguidament, es col·loca la capa de grava de granulo-
metria de 10 mm. Aquesta grava permet aconseguir 
la planeïtat adequada per tal de col·locar les provetes 
amb la màxima verticalitat possible. Aquesta capa 
tindrà un gruix d’entre 6 i 7 cm. 

3. Grava; granulometria 10 mm 

Procés d’execució del graó a partir d’una base de gra-
ves de diferent granulometria i provetes de formigó. 

PROTOTIP DE PROVETES 

Procés constructiu 

2 

El primer pas per a la construcció de l’escala és el tre-
ball de la terra. Es començarà preparant el terreny 
formant una pendent uniforme i  excavant els laterals 
a una cota inferior al tram central (±20cm de diferèn-
cia de cota).  

1. Treball de terres 

Procés d’execució del graó a partir d’una base de gra-
ves de diferent granulometria i provetes de formigó. 
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ball de la terra. Es començarà preparant el terreny 
formant una pendent uniforme i  excavant els laterals 
a una cota inferior al tram central (±20cm de diferèn-
cia de cota).  
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ves de diferent granulometria i provetes de formigó. 
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El primer pas per a la construcció de l’escala és el tre-
ball de la terra. Es començarà preparant el terreny 
formant una pendent uniforme i  excavant els laterals 
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En aquest projecte, tots els habitatges pretenen tenir un recorregut plu-
ralitzat, és a dir, que permetin a l’usuari anar d’una estança a una al-
tra per més d’un camí, generant així, un flux de trànsit més dinàmic al vol-
tant de les zones humides i d’emmagatzematge (nucli central de la casa).  
 
També té la voluntat de generar una mena de pati mixt orientat a sud per tal 
de tenir una millor orientació i poder comptar amb un gran nombre d’obertures 
que permetin tenir grans zones de llum i ventilació creuada a totes les vivendes. 
 
L’estructura està composta per pòrtics amb una llum de 6 metres, coincidents amb 
l’esglaonament de la façana orientada a sud. Aquest fet, permet tenir una flexibi-
litat davant la possibilitat de variar les mides de l’habitatge (com es veu al llarg de 
totes les plantes) i també d’introduir terrasses i passeres que garanteixen la con-
nexió, i en ocasions, l’agregació de l’espai de treball amb el del propi habitatge, gene-
rant així, una interrelació entre tot l’edifici, tot i tenir dos nuclis d’escala independents.  
 
La flexibilitat dins l’habitatge és molt clara, gairebé totes les estances tenen mides simi-
lars, així doncs, els espais permetrien desenvolupar activitats diverses segons convin-
gués a l’usuari; i inclús les oficines podrien ser adaptades per convertir-se en habitatges. 

Tipologia_  Projecte  d’habitatges plurifamiliar

Localització_  Barcelona (Espanya)
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Tutors_   González, Manel / Carles

P R O J E C T E   A D A P T A B I L I T A T   G E N E R A L   M I T R E 



P R O J E C T E   A D A P T A B I L I T A T   G E N E R A L   M I T R E 

Planta primera e: 1/400

Alçat a carrer desplegat

e: 1/150

Planta coberta Planta àtice: 1/1000 e: 1/1000Emplaçament



P R O J E C T E   A D A P T A B I L I T A T   G E N E R A L   M I T R E 

L’estructura de l’edifici consisteix en pòrtics amb una llum de 6 metres 

coincidents amb l’esglaonament de la façana orientada a sud. Aquest fet, 

permet tenir una flexibilitat davant la possibilitat de variar les 

mides de l’habitatge (com es veu al llarg de totes les plantes) i també 

d’introduir terrasses i passeres que garanteixen la 

connexió, i en ocasions, l’agregació de l’espai de treball
amb el del propi habitatge, generant així, una interrelació entre 

tot l’edifici, tot i tenir dos nuclis d’escala independents.  

La flexibilitat dins l’habitatge és molt clara, gairebé totes les estances 

tenen mides similars, així doncs, els espais permetrien desenvolupar 

activitats diverses segons convingués a l’usuari; i inclús les 

oficines podrien ser adaptades per convertir-se en

habitatges. 
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permet tenir una flexibilitat davant la possibilitat de variar les 
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tenen mides similars, així doncs, els espais permetrien desenvolupar 

activitats diverses segons convingués a l’usuari; i inclús les 
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habitatges. 
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Tots els habitatges pretenen tenir un recorregut 
pluralitzat, és a dir, que permetin a l’usuari anar 
d’una estança a una altra per més d’un camí, 
generant així, un flux de trànsit més dinàmic al 
voltant de les zones humides i d’emmagatzematge
(nucli central de la casa).  

El projecte també té la voluntat de generar una mena 
de pati mixt orientat a sud per tal de tenir una millor 
orientació i poder comptar amb un gran nombre 
d’obertures que permetin tenir grans zones de llum i 
ventilació creuada a totes les vivendes. 
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ventilació creuada a totes les vivendes. 

 

Tots els habitatges pretenen tenir un recorregut 
pluralitzat, és a dir, que permetin a l’usuari anar 
d’una estança a una altra per més d’un camí, 
generant així, un flux de trànsit més dinàmic al 
voltant de les zones humides i d’emmagatzematge
(nucli central de la casa).  

El projecte també té la voluntat de generar una mena 
de pati mixt orientat a sud per tal de tenir una millor 
orientació i poder comptar amb un gran nombre 
d’obertures que permetin tenir grans zones de llum i 
ventilació creuada a totes les vivendes. 

 

P R O J E C T E   A D A P T A B I L I T A T   G E N E R A L   M I T R E 

Secció A-A’

Secció B-B’

Secció C-C’

Secció D-D’

Recorreguts e: 1/800

Ventilació creuada e: 1/800

Il·luminació e: 1/800








