
Habitatge i Comerç a Xiaodongmen, Shanghai

El projecte porta el títol “Habitatge i comerç a Xiadongmen, Shanghai” Xiaodongmen es correspon a 
tres caracters cangi que signifiquen petita porta de l'est i fan referència a una de les antigues portes 
d'entrada a la ciutat antiga de Shanghai, encara es conserva avui en dia, dóna nom al barri i està situa-
da al costat del solar del projecte.
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0. Introducció

Shanghai és la 2a ciutat més important de Xina després de Beijing.
Situada al mar de la Xina oriental està a una latitud de 31º (semblant a Marraquesh) i a una altitud 
de 4msnm. La metròpoli de Shanghai és una de les ciutats més poblades del món amb uns 24 milions 
d'habitants (la meitat de la població espanyola) i amb una superfície urbana de gairebé 4000km2 (Bar-
celona:100km2). Està a 40km de la costa i al delta del riu Yangzé entorn al riu Huangpu, presentant un 
alt potencial com a punt de comerç marítim i alhora fluvial.

1. Història de Shanghai

1.Des del neolític Shanghai va ser un poble de pescadors. Va ser ocupada per les diferents dinasties 
que van ostentar el poder a l'Imperi Xinès: la dinastia Tang, la Han i cap al 1500 la Ming, la qual va ser 
la més pròspera i va durar fins a l'edat moderna.

2. Va ser cap a l'any 1200 quan Shanghai es va convertir oficialment en ciutat amb la importància de 
les seves indústries de cotó. Cap al 1600 amb la dinastia Ming es van construir les muralles de la ciutat 
i els jardins de Yu Yuan, que avui en dia són un important atractiu turístic de la ciutat.

3. No podríem parlar de Shanghai sense l'arribada de colònies estrangeres a la ciutat. Anglesos, fran-
cesos i americans arribaven a Shanghai atrets per la seva posició estratègica com a punt comercial a 
l'orient.

4. A finals del segle XIX a les guerres de l'Opi van aconseguir establir territoris independents a la ciu-
tat, les anomenades “concessions” internacionals, les quals tenien drets jurídics propis. La ciutat va 
ser governada pels occidentals i es va convertir en la ciutat més rica de Xina.

 Això va crear un paiatge urbà divers i únic amb arquitectura, infraestructures i equipaments 
propis. Parlem de la concessió francesa, la britànica i l’americana. Aquestes àrees eren territoris amb  
jurisdiccions diferents a la resta de shanghai. 
 Fora d’això Shanghai va anar-se configurant per l’adició de diferents àrees urbanes però sense 
cap cohesió o un pla organitzador que unifiqués, per això diem que l’estrutura de Shanghai és un pat-
chwork urbà de diferents teixits.



5. A principis del s. XX Shanghai va ser envaida també pels japonesos després de guanyar a la conegu-
da “Batalla de Shanghai”

6. Tot i així cap al 1900 es va iniciar al país una revolta “la revolta dels bòxers” amb l'objectiu d'expul-
sar els estrangers i la pròpia dinstia Ming. 

7. Al 1920 es va fundar a Shanghai el Partit Comunista Xinès i Mao Tsetung va arribar al poder l'any 
1949.

 Sha de dir que durant la major part del segle XX Shanghai va quedar enrere degut a que el focus 
del govern central no estava en el desenvolupament de la ciutat, sinó en la construcció d'un país unit 
amb centre a Beijing. 

8. Va ser a la dècada de 1990 amb el Master Plan pel desenvolupament de Pudong i la construcció  
d'infraestructures per creuar el riu  que la ciutat va complir les seves expectatives de creixement urbà i  
com a  consequència econòmic que Shanghai estava esperant.

9. Amb el debilitament del comunisme ortodox Shanghai ha continuat creixent i s'ha volgut fer un lloc 
al món. Amb la Exposició Universal de 2010 la ciutat va voler mostrar el seu potencial.

10. Avui en dia Shanghai està en continu creixement degut al creixement demogràfic intern i a les 
fortes migracions del camp a la ciutat a causa del creixement econòmic del país. Es pot dir que és la 
ciutat de més ràpid desenvolupament del món. Sembla per això que des del govern hi ha una forta pre-
ocupació i cura per assumir des de l'urbanisme i la creació d'infraestructures aquests fluxes de pobla-
ció.

2. Urbanisme de Shanghai

Des del meu estudi vaig triar 5 teixits urbans que em van semblar representatius de la ciutat.

1-El casc antic. És on s'emplaça el meu projecte i està constituit per carrers majoritàriament peatonals 
i sinuosos i una densitat molt alta. Els habitatges tenen pb+1 a pb+3, són lilongs residencials o cases 
taller (botiga + habitatge)

2-Blocs d'habitatges. Es tracta d’illes amb construcció al perímetre, com ara a Barcelona.

3-Blocs de pisos. Es tracta de blocs d'habitatge amb alçada de torre situats en solars amb un cert espai 
verd en planta baixa. N'hi ha de més luxosos i de menys. S'anomenen “compounds”

4-Torres. Tant per a usos d'oficina, hotel o equipaments es poden veure torres sobretot al districte 
financer.

5-Recintes privats, cases aïllades. Tampoc és estrany trobar en algunes zones de la ciutat teixit estil 
ciutat-jardí als quals només pot accedir-hi una part de la població.
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3. La recerca

Alhora d'enfrontar-me al projecte el primer de tot va ser donar-me un passeig per un carrer purament 
comercial a l'hora punta.
Apart de l'encant per les olors, els sorolls i els colors ràpidament te n'adones de les condicions de feina 
i de vida de molts dels treballadors. Allà és on vaig decidir que els usuaris serien aquells venedors que 
havia vist al mercat i les seves famílies que pràcticament no ténen lloc on exposar els seus productes i 
que viuen on poden, bé a la rerebotiga del local si en ténen, bé un una habitació llogada.

He fet un recull de la recerca d'informació dels usuaris del projecte: les famílies de venedors de carrer 
migrants que arriben a sh sense allotjament.
També de la tipologia tradicional més característic i única de la ciutat: els shikumen. Tipologies de 
mercat. Formes tradicionals de l'arquitectura xinesa. L'antiga ciutat xinesa. La concepció de l'espai 
públic. 

4. El lloc

El meu projecte se situa al límit de la ciutat antiga per l’est colindant amb una zona de nova construc-
ció de torres molt altes d'oficines.
Està a cinc mintuts del riu (est), hi passa una gran avinguda que enllaça amb el centre (20min cami-
nant al Nord) i resulta el final d'un carrer de traces antigues per on s'arribaria del metro (15min).

ESTRATÈGIES
 1. Ciutat
He volgut entendre el projecte com a part d'aquest recorregut de 3km, uns 40min caminant. La condi-
ció del projecte com a espai de botigues i restaurants està pensat per atraure tant veïns del casc antic 
com a  treballadors de ls oficines.

 2.Lloc
Des del principi el projecte ha assumit que forma part del casc antic i ha resultat en unes peces rec-
tangulars de gra petit. L'espai entre mitgeres s'omple amb un equipament de caràcter més aviat discret 
que mira d'uniformar la façana que dóna a l'avinguda i a les torres.

 3.Espai públic
L'espai públic per excelència és el carrer, els 3 carrers principals que organitzen el conjunt i a on es 
produirà l'activitat comercial. D'ells desemboquen 3 places iguals a les que dónen els restaurants.
Hi ha una plaça central més gran pensada com al lloc de relaxació i un espai de rebuda davant l'eqipa-
ment

 4.El mòdul
1. La primera idea és la de crear vivenda-taller. És a dir, un habitatge amb botiga a pb i habitatge a pp. 
L'estar se situa a la rerebotiga per donar la possibilitat a aquesta costum tan xinesa de “fer vida” al lloc 
de feina. Secció de carrer semblan a aquesta.

2. Per altra banda la necessitat d'intimitat a la cuina/estar em va fer situar-la a una cota més elevada 
(80cm). Per mantenir la connexió la aquest espai consta d'una finestra des de la que estant a casa es 
pot observar la botiga i el carrer, o bé es pot córrer la cortina per mantenir privacitat.

3. Els mòduls s'agrupen en blocs concebuts com una peça un tant pesada de la que es buiden les canto-
nades per configurar les botigues.

 



 
 5. Altres coses que s'han tingut en compte ha estat:
1. Les finestres, la mida de la finestra és constant a tot el projecte inspirat en les proporcions existents, 
que alhora són semblants a les de les terraced houses londinenques.
2. Les teulades inclinades
3. La pèrgola
4. Les lames de fusta en l'equipament

 6. La materialitat.
S'ha procurat en tot el projecte cenyir-se a dos materials. Formigó i fusta.
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5. El programa

El solar del projecte té unes mides duns 50m per 90m en la direcció Nord-Sud.
És un complex residencial amb comerç a la planta baixa i pàrquing.

En planta baixa es tracta de botigues o parades de mercat i un espai públic basat en l'activitat al carrer 
i places. Uns carrers secundaris transversals són els carrers d'accés als nuclis verticals dels blocs.
Els blocs són de PB+2 i PB+3

L'accés principal està pensat pel carrer peatonal. Hi ha un accés secundari a través d'un passatge a 
l'equipament que dóna a l'avinguda.

L'equipament és un centre de veïns. En planta baixa agrupa serveis del mercat. L'administració, la se-
guretat etc. En planta primera hi ha una petita biblioteca pels veïns i en planta segona hi ha oficines, 
sala de reunions i sala de presentacions també pels veïns. L'accés al pàrquing es realitza a través de 
dues rampes situades a l'avinguda.

6. Els tipus

-Hi ha 3 tipus de blocs d'habitatges.
El de 4 mòduls, el de 8 mòduls i el de 4 més alt.

-Hi ha 6 tipologies.
1. La tipologia bàsica és la de la Botiga té en PB botiga i cuina/estar i en PP 3 habitacions.
2. La 2a variació és la del Restaurant, que té en PB bar i cuina pel restaurant, en PP estar/cuina i 1hab i 
el PS 3 habitacions.
3. La tercera és la botiga entre mitgeres.
4. La quarta és l'habitatge entre mitgeres (ja no fa cantonada, per tant les habitacions s'organitzen 
diferent)
5. Després tenim l'àtic que dóna a Sud. Té cuina/estar i una habitació, més un altell amb una altra ha-
bitació amb finestra a Nord.
6. L'àtic a Nord té una planta amb cuina/estar i una habitació.

Hi ha un total de 108 habitatges i predominen la tipologia 1 i la 5, per famílies de 4 i 3 persones.
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7. Les plantes

-A l'hora d'organitzar l'espai públic es pensa en aquest sistema de 3 places que sorgeixen pel des-
plaçament d'aquesta peça a la que dónen els restaurants. 1 plaça central que no es veu desde els ac-
cessos és la plaça del descans. La pèrgola se situa en els punts de contacte entre blocs per accentuar la 
percepció del carrer com a espai petit i la plaça que s'obre al cel. Al final del carrer principal sorgeix 1 
jardí arbrat per donar privacitat a una placeta que sentén com a part del grup de cases veïnes.

Les places es conceben com a espais rectangulars amb un arbre únic i terra de panots hexagonals de 
formigó que s'endinsen en els restaurants i botigues.

-Els mòduls consten de nuclis de comunicació vertical al punt mig. S'intenten reduir al màxim per 
ajustar-se a la densitat del bloc. Tenen un nucli d'escales, un ascensor domèstic i un pati d'instal·la-
cions amb accés des de soterrani per centralitzar les instal·lacions.

-El centre de veïns en planta baixa deixa un passatge d'accés al complexe, així doncs es parteix en 2. 
Una part seria la recepció del centre i l'altra tindria també una petita recepció i control de seguretat que podria 
funcionar inependentment quan el centre està tancat però el mercat està obert.

-Les formes del projecte en planta es basen en el rectangle i les seves variacions. En secció però apareix la teulada 
inclinada com a referència a l'entorn. Es busca la combinació de dues inclinacions per aprofitar la llum de nord i 
trencar amb la forma convencional de teulada a dos aigües.
El centre de veïns en canvi, consta de teulada plana amb plaques solars.

-El edificis d'habitatges són de formigó, tant façana com coberta. Es busca un material que pugui dotar els edificis 
d'uniformitat en contraposició a la variabilitat per la seva condició de mòduls.
La pèrgola és de fusta de mateixa manera que el centre de veïns com a contrapunt més amable i càlid.

-Igual que amb el material, es busca uniformitat en els alçats amb les obertures de manera que tots els edificis 
tenen la mateixa proporció de finestra. Hi ha un cert joc amb l'especejament dels panells de formigó.
Quant al centre de veïns la façana que dóna al complex es dota de lames de fusta, que permeten una connexió 
visual total. La façana que dóna a l'avinguda és de la que penja la franja de serveis i es formalitza com un mur de 
panells de fusta amb 3 grans obertures quadrades.
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8. L'estructura

Es considera l’edifici com un sistema estructural de formigó amb una petita part de la pèrgola de fusta.

En tot el projecte les crujies són prou semblants entre sí i sense una direcció predominant. (5,8m i 7m)
A més a més el projecte es troba localitzat en una zona de risc sísmic. És per això que s‘escull un sistema bidirec-
cional.

Es tracta d’un forjat reticular amb armadura metàl·lica en les dues direccions amb pilars i llosa de fonamentació 
de formigó armat. D‘aquesta manera l‘edifici treballa solidàriament i d‘una manera més o menys homogènia. Els 
nuclis de comunicació funcionaran com a nuclis rígids de l‘estructura. Es decideix la utilització de murs pantalla 
en el perímetre per la proximitat dels edificis veïns.



El mòdul estructural del que parteix el projecte és de 7m E-O per 5,8m N-S. Aquest mòdul rectangular gairebé 
quadrat apareix de la necessitat de servir per a parada de mercat, habitatge i aparcament.
La segona crujia bàsica en el projecte és la de 2,8m, que apareix per configurar les zones de serveis, comunicacions 
i instal·lacions en sentit N-S.

Per l'estudi de l'estructura es tria un pòrtic que apareix de la secció de l'equipament, el soterrani i dos edificis 
d'habitatges. En el càlcul d'estat de càrregues es presenta el repte de trobar la càrregua de neu i vent a shanghai. Els 
habitatges presenten una menor sobrecàrrega d'ús que l'equipament i l'espai públic. La càrrega puntual de façana 
per això és superior als hab (formigó) que a l'equipament (fusta).

En el predimensionament ens resulta un forjat de gruix 30 cm, un pilar de planta baixa en amunt de 30x30cm i 
un pilar de planta soterrani de 40x42cm. Es comproven els moments dels pilars i si la quantia predimensionada és 
capaç de suportar-los.

Finalment es fa ús del software informàtic Win Eva, es reprodueix el pòrtic estudiat en 2 dimensions amb les 
mesures del predimensionament i s'extreuen els diagrames d'axils, tallants, moments i deformacions. Es compro-
va que les fletxes no sobrepassin els límits establerts i es constata que el pilar que més pateix serà aquest i el forjar 
amb més deformació serà aquest.
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9. La construcció

Per a l'estudi constructiu del projecte s'analitza per una part un edifici d'habitatges i per altra el centre de veïns i 
l'espai públic.

Els edifics d'habitatges consten d'una façana ventilada de panells de formigó i una coberta inclinada també de 
panells de formigó.
El sistema de sustentació de façana passa per uns muntants que van agafats de forjat a forjat als quals van agafats 
els panells de formigó i que alhora són el premarc de les finestres. A l'espai entre muntants es troba l'aïllament 
tèrmic i la cambra d'aire. La impermeabilitat de l'interior ve resolt pel gruix del panell i la presència de la cambra.
La coberta es sustenta per gravetat, apoia sobre un llit de morter i un aïllament tèrmic sobre el darrer forjat que 
dóna la inclinació de la teulada. Es resol la impermeabilitat amb unes juntes entre els panells que formen un canal 
que porta l'aigua al perímetre.
-L'interior dels habitatges es resol amb paraments de cartró guix, falsos sostres de cartró guix i un paviment de 
usta. L'interior de la botiga es tracta de manera especial amb paviment de formigó com a l'exterior i acabat de 
rajola a les parets.

El centre de veïns té dues façanes diferenciades. Les dues façanes, est i oest, són ventilades i la coberta és plana, 
invertida i amb acabat de grava.
La façana oest consta d'uns muntants agafats de forjat a forjat, que sustenten uns travessers a l'alçada de cada for-
jat i que són els que aguanten les lames de fusta verticals. Els muntants marquen el ritme de les fusteries de terra a 
sostre en tota la façana.
La façana est consta de muntants agafats també de forjat a forjat que agafen uns panells de fusta prodema els quals 
dónen l'acabat exterior. A l'espai entre muntants se situa la cambra d'aire i l'aïllament. En aquesta façana apareixen 
3 finestres puntuals de proporció quadrada les quals es projecten cap a l'exterior. A l'interior apareix un envà tèc-
nic que soluciona el pas d'instal·lacions a tot l'edifici.
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10. Les instal·lacions

Pel disseny de les instl·lacions primer de tot es realitza un estudi de les condicions bioclimàtiques de Shanghai.

 -Shanghai té un clima anomenat subtropical humit. Comparant el seu climograma amb el de barcelona  
concluim que Shanghai té hiverns més freds i estius més calurosos tot i que la temperatura mitjana anual és  
gairebé la matèixa. Té un règim de precipitacions que es concentra als mesos d'estiu i és més intens que a la  
nostra ciutat.

 -En estar més al sud que Barcelona les hores de sol durant les estacions son una mica més equilibrades que  
aquí i els rajos solars tan a l'estiu com a l'hivern incideixen amb un angle més vertical 35º a l'hvern i 87º a  l'estiu.

 -Respecte al vent, la direcció predominant és la de nord i la velocitat és semblant a la de Barcelona.
 -Les precipitacions de neu no són molt freqüents, també semblant a la nostra ciutat.

El projecte es col·loca a l'accés a sud i les teulades seguint l'inclinació predominant nord-sud. Els mòduls formen sempre 
cantonada, fet que fa que no hi hagi habitatges amb una sola orientació.

Climatització. S'opta per un sistema de climatització global de bomba de calor.
-Una bomba de calor per habitatge se situa a l'altell de coberta i proporciona cada habitatge d'un fluid refrigerant. Una unitat 
interior fanc-oil dins l'habitatge capta l'aire viciat i impulsa aire tractat a l'ambient altre cop. Una segona unitat interior acu-
mula aigua i l'escalfa també gràcies a un circuit que ve de la bomba de calor.
-Per altra banda hi ha uns ventiladors a coberta que capten aire d'admissió de l'exterior, el qual és conduit a través de con-
ductes fins a les unitats exteriors, alhora expulsen l'aire viciat.

Quant a subministrament d'aigua, elèctric i de telecomunicacions tots ells penetren al complex per una escomesa situada 
per l'avinguda principal. S'opta per la creació del que s'anomena un prima d'instal·lacions, un calaix soterrat que recorre el 
perímetre del complex i punxa en cadascun dels blocs.
Cada bloc consta d'un pati d'instal·lacions pel quan passen tots els conductes de manera centralitzada.

L'evaquació d'aigües negres es produeix per tabics registrables en tot el seu recorregut a través de baixants i col·lectors que 
van a parar també a aquest prisma d'instal·lacions.

Al centre de veïns el pas d'instal·lacions es resol a través d'un envà tècnic a la façana est. En planta baixa consta d'un espai de 
recollida selectiva de residus i també d'un espai per l'estació transformadora elèctrica.

Sobre la protecció contra incendis s'estudia la planta pàrquing i la planta tipus.
 -En planta soterrani l'aparcament consta com a un sector d'incendis i cadascun dels magatzems consten com  a   
sectors de risc especial. Es dota a l'aparcament de 5 escales especialment protegides, 2 de les quals tenen  sortida directa a 
l'exterior. En cap dels casos el recorregut mínim a les sortides d'evaquació supera els 50m  establerts.
 -En planta baixa i tipus cadascun dels edificis consta com a sector d'incendis diferent i es dota d'unes escales  
protegides i una sortida d'evaquació.
 -Al centre de veïns hi ha dos nuclis d'escales, les principals són obertes i les altres són protegides.
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11. Conclusió

-Com a conclusió volia comentar que el meu projecte ha estat la lluita de trobar la mida. La mida de la botiga, de l'edifici, de 
la plaça i del carrer. Però sobretot la mida de l'edifici perquè s'integrés al seu entorn. Des del primer moment s'ha tingut molt 
present la història i el gra de lloc intentant conjugar-ho amb una arquitectura d'avui en dia.


