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ÁLVARO ALCÁZAR DEL ÁGUILA

L’arquitectura és un ordre que combina múltiples disciplines a partir d’un    
procés lògic. Sentint una especial sensibilitat per l’espai a projectar i les            
persones que l’han d’ocupar; empatitzo amb el territori i investigo les múl-
tiples alternatives per a una construcció responsable. Valoro l’ús intel·ligent 
del material, la relació entre forma-funció i que els conceptes de cada obra 
transmetin un missatge.

Sóc una persona que sent veritable passió per tot allò en el que creu, creatiu 
i perfeccionista, que confia en si mateix a l’hora de treballar de manera neta i 
endreçada, sent responsable i entregat amb cada nou repte que es planteja i 
autocrític amb cada decisió que prenc de forma justificada.

M’interessa l’arquitectura pública, aquella capaç de transformar l’espai de tots 
en una atmosfera funcional. Passant des dels espais lliures, als equipaments 
i l’habitatge social, m’atrau que arquitectura, paisatge i ciutat estableixin una 
harmonia a través del lloc, els materials, la tradició i les noves tècniques.

L’origen dels meus treballs té com a objectiu forjar una unitat completa.         
La metodologia de treball que segueixo per aconseguir-ho es composa d’un 
discurs sòlid que part de les idees nascudes per mitjà d’una anàlisi, d’un diàleg 
entre les escales per passar de les estratègies generals a les concretes de 
manera coherent, establint un nivell de detall i complexitat òptims per cada 
projecte, per acabar expressant mitjançant una representació sensible, subtil 
i elegant, la comunicació del projecte.
.
Penso que l’arquitectura un art i ha de percebre amb els cinc sentits: veure 
i observar a través de viatges amb mirada crítica tot allò que traspassa el 
paper, escoltar de qualsevol que transmeti els seus coneixements, ensumar 
les noves tendències sense oblidar-se dels principis, contactar amb els proces-
sos constructius responsabilitzant-se de les conseqüències reals, i saber que 
t’agrada, el teu estil i establir un llenguatge propi.



T E A T R E  E X P E R I M E N T A L 
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TREBALL INDIVIDUAL



TEATRE EXPERIMENTAL

El teatre és una representació actuada de les arts escèniques. La tipologia 
experimental es caracteritza per la construcció artística davant de l’argument. 
Lletres, arts i tecnologia es relacionen entre actors i espectadors.

Històricament, el paper de Montjuïc a Barcelona ha estat el factor lúdic. La 
muntanya, excavada amb el pas del temps, ha establert amb la topografia,  
un sistema d’equipaments, parcs i jardins a travès de seqüenciar espais lliu-
res.  La proposta urbanística potenciarà un eix vertebrador que conecta des 
del Poble Espanyol fins la Plaça Margarida Xirgu, integrant-la. Aquesta està 
conformada per el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors i l’Institut del Teatre; 
organismes teatrals històrics que ofereixen una gran varietat d’espectacles.

L’objectiu del projecte és el d’intervenir a la plaça per tal d’integrar-la en el  
sistema públic de Montjuïc i vincular-la amb la trama urbana de Poble Sec, 
tancant el conjunt teatral amb un Teatre Experimental que complementi la 
varietat d’obres escèniques amb: teatre interior, interior-exterior i exterior. 

Es materialitzarà a partir del maó català com a element constructiu. 



MONTJUÏC

SEQÜÈNCIA D’ESPAIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS

ANÀLISI

01

TEATRE EXPERIMENTAL



TERRITORI EXCAVAT

INTERVENCIÓ PÚBLICA A LA PLAÇA MARGARIDA XIRGU

ANÀLISI

02

TEATRE EXPERIMENTAL



ESQUEMES

TIP. SALES

PROJECTE DE FÀBRICA

MODULACIÓ

ORDRE I RITME

ESTRATÈGIA

03

TEATRE EXPERIMENTAL



VOLUMETRIA

04

TEATRE EXPERIMENTAL

VOLUMETRIA LUMÍNICA



PLANTA BAIXA | ACCÉS PRINCIPAL + FOYER 

PLANTA PRIMERA | SALA D’ASSAIG + OFICINES

PROJECTE

05

TEATRE EXPERIMENTAL



PLANTA SOTERRADA -1 | PLATEA + SALA D’INSTAL·LACIONS 

PLANTA SOTERRADA -2  | SALA PRINCIPAL + MAGATZEM

PROJECTE

06

TEATRE EXPERIMENTAL



AXONOMETRIA

SECCIÓ TRANSVERSAL

PROJECTE

07

TEATRE EXPERIMENTAL



ESQUEMA ESTRUCTURA ESQUEMA INSTAL·LACIONS

ESQUEMES

08

TEATRE EXPERIMENTAL



DETALL

09

TEATRE EXPERIMENTAL

DETALL SALA PRINCIPAL



SECCIÓ CONSTRUCTIVA I FAÇANA

DETALL
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TEATRE EXPERIMENTAL



VISUALITZACIÓ

11

TEATRE EXPERIMENTAL

ACCÉS PRINCIPAL (PLAÇA MARGARIDA XIRGU)

ACCÉS SECUNDARI (CARRER DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ)



VISUALITZACIÓ
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TEATRE EXPERIMENTAL

SALA PRINCIPAL

SALA D’ASSAIG O SECUNDÀRIA + OFICINES



MAQUETA 1/40

MAQUETA 1/40
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TEATRE EXPERIMENTAL



MAQUETA 1/100

MAQUETA 1/100
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TEATRE EXPERIMENTAL



RELACIÓ SALA PRINCIPAL - ESPAI PÚBLIC

REPRESENTACIÓ

15

TEATRE EXPERIMENTAL



EXPERIÈNCIA PERSONAL 

El context personal de l’emplaçament, la plaça Margarida Xirgú, va resultar 
ser el darrer escenari com a poeta urbà abans de començar la meva etapa   
arquitectònica. Un taller que busca un espai on entrin en harmonia dues arts: 
teatre i arquitectura; Materialitzar la proposta a partir del maó ceràmic com a 
element constructiu; El darrer projecte com a estudiant, per casualitat o destí,  
es presentava com a una ocasió perfecta per culminar amb els coneixements 
adquirits al llarg de la carrera amb un projecte de caràcter molt personal.

El punt de partida era Barcelona, i entendre com s’organitzava Montjuïc,          
va permetre que el paper del Teatre Experimental funcionés com a una ròtula 
entre la trama urbana del Poble Sec i el sistema de seqüència pública. Es van 
vincular de manera íntima interior-exterior a través del material constructiu. 

La metologia de treball va començar amb la visita a diversos espais teatrals i 
arquitectura de fàbrica ceràmica, per acabar amb l’emplaçament. A partir d’un 
organigrama es va desenvolupar una proposta i es va entrar en detall a la sala 
principal, secundària  i foyer. Es va treballar el detall constructiu i les maquetes 
van representar espaialment el conjunt d’atmosferes que conjuga el projecte. 





C I U T A T  B E S Ò S



PROJECTE ACADÈMIC 
ETSAV (Barcelona)

DEPARTAMENT
Urbanisme + Projectes

PERÍODE DE TEMPS
Primavera de 2016

LOCALITZACIÓ
Besòs, Barcelona (Catalunya)

TUTORS
Carles Llop, Catalina Salvà, Franc Fernández

TREBALL EQUIP
Borja Garcia i Berta Rueda



CIUTAT BESÒS

Barcelona està contextualitzada en un territori que s’ha estructurat a partir 
de la seva matriu biofísica: Collserola, Mar Mediterrani, Riu Besòs i Llobregat. 

Històricament, la ciutat s’ha configurat morfològicament a partir d’un 
dels elements fonamentals de la natura com és l’aigua, i és a partir d’una                       
secuència de punts origen repartits al llarg de la Carretera de les Aigües          
(Collserola), que les rieres van establir un sistema d’eixos verticals, que           
estructuraven els teixits urbans relacionant la muntanya amb el mar a través 
de l’articulació dels espais lliures i l’arquitectura. 

“El caràcter fragmentari del tapís de teixits són fruit d’un procés diversificat 
que respon a la juxtaposició de tres usos: hortes i agricultura, establiment 
industrial, i habitatge.” Manuel de Solà-Morales. 

L’objectiu del projecte és el d’integrar mitjantçant una Via Maris el teixit des-
vinculat residual amb la resta de la ciutat: formalitzar el caràcter de la nova 
ruta, re-generar els sectors industrials, projectar els buits i resoldre els nexes 
d’unió amb la trama general: Neix Ciutat Besòs.



LÍMITS DEL TERRITORI

ARRELS TOPOGRÀFIQUES

ANÀLISI

01

CIUTAT BESÒS



TEIXITS URBANS

SISTEMA D’ARTICULACIÓNS PÚBLIQUES

ANÀLISI

02

CIUTAT BESÒS



EIXOS ESTRUCTURALS

ESTRATÈGIA

03

CIUTAT BESÒS



ESTRATÈGIA

04

CIUTAT BESÒS

EIXOS ESTRUCTURALS



ESQUEMES

SECCIÓ DE LA VIA MARIS

PROPOSTA

05

CIUTAT BESÒS



VIA MARIS BESÒS

PROPOSTA

06

CIUTAT BESÒS



BARÓ DE VIVER

PROJECTE

07

CIUTAT BESÒS



POLÍGON DEL BON PASTOR

PROJECTE

08

CIUTAT BESÒS



PROJECTE

09

CIUTAT BESÒS

LA VERNEDA



LA OAU

PROJECTE

10

CIUTAT BESÒS



PROJECTE

11

CIUTAT BESÒS

LA MINA



PROJECTE

12

CIUTAT BESÒS

FÒRUM



SECCIÓ DEL CARRER

MAQUETA

13

CIUTAT BESÒS



NEXES DE LA SECCIÓ

MAQUETA

14

CIUTAT BESÒS



SECCIÓ VEGETAL

MAQUETA

15

CIUTAT BESÒS



EXPERIÈNCIA PERSONAL 

La base d’una bona arquitectura contextualitzada en el seu paisatge parteix 
del punt de conèixer com s’ha generat i funciona la teva pròpia ciutat. El fet de 
viure a Barcelona, és un privilegi enriquidor i aquest taller dóna la oportunitat 
d’entendre la ciutat des d’una escala territorial fins al detall corresponent.

La flexibilitat de l’assignatura i la contribució d’una tutoria experimentada, va 
permetre que cada equip pogués decidir com volia enfocar la seva proposta.

Al treballar sempre dialogant amb les escales, abans d’entrar a l’àmbit Besòs, 
vaig plantejar un anàlisi general de la ciutat que havia investigat prèvia-
ment, inspirat pel llibre “Naturbà” i els concursos d’Europan: vam entendre la          
trama estructural de Barcelona i la nostra proposta es va basar en integrar el  
territori desvinculat al teixit morfològic urbà general: neix Ciutat Besòs. 

Mitjantçant el traç d’una línia com a origen de projecte, es van resoldre           
totes les discontinuïtats de l’àmbit seleccionat. L’equip va organitzar-se per            
formalitzar el caràcter de la via maris, els sectors amb potencial projectual 
vinculats a la ruta, i els nexes d’unió Besòs-Barcelona. 





R E G E N E R A C I Ó  D E  G O V A N  +  C E N T R E  B O T À N I C



PROJECTE ACADÈMIC 
University of Strathclyde (Scotland)

DEPARTAMENT
Urbanisme + Projectes

PERÍODE DE TEMPS
Tardor de 2016

LOCALITZACIÓ
Govan, Glasgow (Scotland)

TUTORS
Michael Angus + Colin McNeish

TREBALL INDIVIDUAL



REGENERACIÓ  DE GOVAN + CENTRE BOTÀNIC

Govan és un districte de Glasgow (Scotland) d’origen rural que ha funcionat 
històricament com a motor industrial de la ciutat (tèxtil, mineria i construcció 
naval). La crisi de la II Guerra Mundial ha propiciat un espai residual a la ciutat 
on conviu un teixit residencial amb potencial fragmentat per la decadència de 
la petjada industrial. 

El projecte té com a objectiu la integració urbanística de diferents tipologies 
arquitectòniques, que mitjantçant una estrategia territorial regeneri la relació 
del territori amb la matriu biofísica i el centre de la ciutat. 

Es proposa la implantació d’un viver urbà que es materialitza a través d’un 
parc, que entenent i reinterpretant el lloc que transforma, connecta de         
manera longitudinal la part natural perifèrica de la ciutat amb la centralitat 
del riu Clyde. Aquest eix verd és la base d’un nou planejament que reestableix 
el sistema urbanístic de Govan a partir de nous espais lliures, equipaments, 
connexions rodades o peatonals i residència.

El centre Botànic serà el punt que gestionarà el sistema i el potenciarà.



ESCALA TERRITORIAL

PAISATGE ARTICULADOR

ANÀLISI

01

REGENERACIÓ DE GOVAN + CENTRE BOTÀNIC



ESCALA MITJANA

ESPAIS LLIURES

ANÀLISI

02

REGENERACIÓ DE GOVAN + CENTRE BOTÀNIC



SISTEMA POLLOK + BELLAHOUSTON

PROPOSTA

03

REGENERACIÓ DE GOVAN + CENTRE BOTÀNIC



PROPOSTA

04

REGENERACIÓ DE GOVAN + CENTRE BOTÀNIC

SISTEMA KELVIN



ESPAI PÚBLIC

TIPOLOGIES

ESQUEMES

05

REGENERACIÓ DE GOVAN + CENTRE BOTÀNIC



EQUIPAMENTS

QUINS EQUIPAMENTS NECESSITA GOVAN?

ESQUEMES

06

REGENERACIÓ DE GOVAN + CENTRE BOTÀNIC



TRANSPORT PÚBLIC

CIRCULACIÓ

ESQUEMES

07

REGENERACIÓ DE GOVAN + CENTRE BOTÀNIC



ESTAT INDUSTRIAL

REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR TRANSFORMAT

ESQUEMES

08

REGENERACIÓ DE GOVAN + CENTRE BOTÀNIC



ESTRUCTURA VEGETAL

TIPOLOGIES D’EDIFICACIÓ

SEQÜÈNCIA D’EQUIPAMENTS

JERARQUIA DE CIRCULACIÓ

ESTRATÈGIA

09

REGENERACIÓ DE GOVAN + CENTRE BOTÀNIC



INTERVENCIÓ URBANÍSTICA

ESPAIS LLIURES

MASTERPLAN

10

REGENERACIÓ DE GOVAN + CENTRE BOTÀNIC



ESTRATÈGIA

11

REGENERACIÓ DE GOVAN + CENTRE BOTÀNIC

ESTRUCTURA VEGETAL

TIPOLOGIES D’EDIFICACIÓ

SEQÜÈNCIA D’EQUIPAMENTS

JERARQUIA DE CIRCULACIÓ



VISTA INTERIOR VIVER ESTRATEGIA DESVIGNE

ESPAIS LLIURES

MASTERPLAN

12

REGENERACIÓ DE GOVAN + CENTRE BOTÀNIC

INTERVENCIÓ URBANÍSTICA



CONTEXT

AXONOMETRIA

PROJECTE

13

REGENERACIÓ DE GOVAN + CENTRE BOTÀNIC



VISTA INTERIOR

PROJECTE

14

REGENERACIÓ DE GOVAN + CENTRE BOTÀNIC





EXPERIÈNCIA PERSONAL 

Experimentar l’arquitectura des d’una perspectiva externa és enriquidor. Quan 
vaig sortir de casa, no vaig oblidar-me de l’estil arquitectònic que em caracte-
ritza a la ETSAV, i esperava trobar-me a Glasgow amb una diversitat d’opinions 
a contrastar per tal d’obtenir una visió més amplia de la professió. 

El projecte plantejat tenia com a enunciat: projecteu arquitectura a Govan. 

Vaig tenir la llibertat de fer un projecte flexible que contextualitzes un territori, 
cultura, economia i societat diferent a través d’un model urbanístic variat i una 
tipologia tradicional del país que havia de determinar. La metodologia d’en-
senyança va estar marcada per cada alumne. Cadascun decidia el seu origen 
i la documentació que volia generar per exposar-la setmanal-ment a la resta 
de companys de grup. La figura del tutor era la d’un arquitecte experimentat 
que coneixia les necessitats del lloc i per tant complementava amb els seus 
coneixements la teva proposta.  Em van permetre incidir en el detall que con-
siderés correcte i aquest fet em va permetre descobrir com racionalitzar la 
importància que ha de tenir cada punt del procés per passar al següent. 





E S P A I  P E R I U R B À  D E  C A  N ’ A M E T L L E R



PROJECTE ACADÈMIC 
ETSAV (Barcelona)

DEPARTAMENT
Projectes + Urbanisme

PERÍODE DE TEMPS
Primavera de 2015

LOCALITZACIÓ
Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Catalunya)

TUTOR
Adolf Sotoca + Manuel Sánchez-Villanueva

TREBALL INDIVIDUAL



ESPAI PERIURBÀ DE CA N ’AMETLLER

La relació entre arquitectura i la formació de ciutat, es projecta sota la            
visió implicita d’un projecte transescalar sobre una matriu preexistent (bio-              
física, construïda o social), on la intervenció sobre el territori marca una nova 
capa a la història del lloc on s’actua. 

Treballant principalment l’escala intermèdia, entre l’objecte i el planejament, 
en un àmbit periurbà proper a la escola com és la zona de Ca n’Ametller, ens 
trobem amb una situació híbrida (rural-urbana) on es busca una habitabilitat 
allunyada del zòning i les tipologies convencionals i l’objectiu és el d’integrar 
diverses funcions en un organisme urbà complex, sostenible i lligat al lloc, en 
una expressió urbana relacionada amb l’espai lliure vegetal. 

A partir d’un anàlisi en conjunt sobre el contexte de l’àmbit, s’investiga            
història, connectivitat, continuïtat vegetal, metabolisme urbà i social, per tal 
de definir les estratègies de projecte:

Territori autosuficient, potenciació de corredors verds, diversitat d’ús tipològic, 
activitat agrícola, permeabilitat a gran escala i mobilitat jerarquitzada. 



01 L’ANÀLISI DEL LLOC

CONNECTIVITAT

CONTINUÏTAT VEGETAL COLLSEROLA

MATRIU BIOFÍSICA

ANÀLISI

01

ESPAI PERIURBÀ DE CA N’AMETLLER

(1946): MASIES, ACTIVITAT AGRÍCOLA I CAMINS HISTÒRICS

CONTEXT TERRITORIAL DE CA N’AMETLLER



(1971): ZONES RESIDENCIALS I REPARCEL·LACIONS (2001): ACTIVITAT TERCIÀRIA

ANÀLISI

02

ESPAI PERIURBÀ DE CA N’AMETLLER



ESTRATEGIA

03

ESPAI PERIURBÀ DE CA N’AMETLLER

02 ESTRATÈGIA I PROJECTE

CAPES D’INTERVENCIÓ URBANA

CONNECTIVITAT, ACCESSIBILITAT I MOBILITAT ESPAIS LLIURES I RECORREGUTS NATURALS

PROJECTE D’ORDANCIÓ URBANÍSTICA A L’ESPAI PERIURBÀ DE  CA N’AMETLLER



PROJECTE

04

ESPAI PERIURBÀ DE CA N’AMETLLER

ESPAIS LLIURES I RECORREGUTS NATURALS SISTEMES D’HORTS URBANS DIVERSITAT TIPOLÒGICA



PROJECTE

05

ESPAI PERIURBÀ DE CA N’AMETLLER

03 PROJECTE URBÀ



PROJECTE D’ORDANCIÓ URBANÍSTICA A L’ESPAI PERIURBÀ DE  CA N’AMETLLER

PROJECTE

06

ESPAI PERIURBÀ DE CA N’AMETLLER



TRANSFORMACIÓ

07

ESPAI PERIURBÀ DE CA N’AMETLLER

04 SECCIONS DE LES NOVES VIES

VIES PRINCIPALS

VIES SECUNDÀRIES

CORREDOR VERD

PASSEIG DE LA RIERA

     CAN FONTANALS

VIES RODADES D’ACCÉS

CORREDORS VERDS

ORTI PER TUTTI (RIERA)

MATERIALITAT: VIES RODADES

PRINCIPALS CORREDOR VERDSECUNDÀRIES

MATERIALITAT: VIES PEATONALS



SECCIÓ

08

ESPAI PERIURBÀ DE CA N’AMETLLER

ORIGINAL PATIS INTERIORSPASSEIG RIERA VIVERS RIERA

MATERIALITAT: VIES PEATONALS VEGETACIÓ SISTEMA D’HORTS



FASE 1: CONSOLIDACIÓ DE FRONTS

TIPOLOGIES RESIDENCIALS

09

ESPAI PERIURBÀ DE CA N’AMETLLER

05 HABITATGE EN DETALL

TIPOLOGIES PLURIFAMILIARS

TIPOLOGIA PLURIFAMILIAR FLEXIBLE

TIPOLOGIA UNIFAMILIAR + TALLER

TIPOLOGIA UNIFAMILIAR

ESTIL DE VIDA: TIPOLOGIES D’HABITATGE



FASE 2: PARCEL·LACIÓ INTERIOR FASE 3: TANCAMENT D’ILLES CODI OBERT

BARRI DETALLAT

10

ESPAI PERIURBÀ DE CA N’AMETLLER



SEQÜÈNCIA D’HORTS PÚBLICS I COMUNITARIS

CODI OBERT COM A PATI INTERIOR D’ILLA

MAQUETA

11

ESPAI PERIURBÀ DE CA N’AMETLLER



EXPERIÈNCIA PERSONAL 

La manera de viure en arquitectura i ciutat està fomentada per la relació     
urbanística social construïda entre un lloc i el seu territori. 

Al taller, es proposa conjugar les escales, relacionant íntimament la urbana 
i la edificatòria, alhora que s’apliquen en conjunt els diversos coneixements 
assolits en aquest primer cicle de projectes. A partir de conceptes teòrics i una 
capacitat crítica en front a les patologies de l’àmbit, es posa en pràctica la 
proposta d’alternatives que transformin l’espai periurbà de treball a partir de 
les tècniques, instruments i recursos disponibles a l’hora de projectar.

El punt de partida parteix de la investigació temàtica del cas d’estudi d’un 
petit territori de Sant Cugat del Vallès, en petits grups, agrupant un anàlisi 
complet que permeti enfocar el projecte des d’un punt de vista global. 

L’aprenentatge vital d’aquesta assignatura està en la elaboració d’un discurs 
a partir de la proposta projectual de diferents estratègies justificades a través 
d’un anàlisi objectiu previ. El grau de detall d’un projecte complet, depèn de 
conjugar les preexistències amb la nova realitat arquitectònica.  





C O N S T R U C C I Ó  D ’ U N  B L O C  D ’ H A B I T A T G E S



PROJECTE ACADÈMIC 
ETSAV (Barcelona)

DEPARTAMENT
Construcció 

PERÍODE DE TEMPS
Primavera de 2017

LOCALITZACIÓ
Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Catalunya)

TUTOR
Víctor Seguí Santana

TREBALL INDIVIDUAL



CONSTRUCCIÓ D ’UN BLOC D ’HABITATGES

Construir allò projectat és una realitat que vincula el dibuix i la construcció.

Aquest projecte consolida els coneixements a través de treballar la secció 
constructiva del projecte, integradora de la construcció i el condicionament i 
els serveis, en relació als factors condicionants de l’obra. 

El bloc d’habitatges projectats a “Residir a l’espai periurbà de Ca n’Ametller”, 
ofereix una combinació d’habitatges i espais de treball, relacionant-se amb els 
blocs d’oficines a través de locals comercials, i treballa els espais comunitaris 
per tal d’afavorir la relació social entre els usuaris. 

Les unitats d’habitatge poden variar el nombre de peces arquitectòniques 
en funció de la demanda dels usuaris a l’hora de vendre sobre plànol l’obra. 
D’aquesta manera s’ofereix la màxima flexibilitat i adaptabilitat possible i  
s’assegura una construcció responsable i conseqüent.

El sistema constructu és d’estructura de formigó i façana ventilada mixta de 
panells de ciment-fusta i assegura un correcte comportament bioclimàtic. 



EMPLAÇAMENT

PLANTA TIPUS

FAÇANA VENTILADA AMB TAULERS DE CIMENT-FUSTA

00 Estructura de formigó armat

01 Modulació amb premarcs

02 Construcció full interior

03 Suports en “L” 

04 Col·locació de l’aïllament

05 Muntants “T” de suport

06 Fixació dels taulers

PROJECTE

01

CONSTRUCCIÓ D’UN BLOC D’HABITATGES



01 MODULACIÓ A PARTIR DELS PREMARCS

03 SUPORTS EN “L” DELS MUNTANTS

05 ADICIÓ DELS MUNTANTS EN “T” DE SUPORT

02 CONSTRUCCIÓ DEL FULL INTERIOR DE FÀBRICA

04 COL·LOCACIÓ DE L’AÏLLAMENT

06 FIXACIÓ DELS TAULERS DE CIMENT-FUSTA

PROCÉS CONSTRUCTIU

02

CONSTRUCCIÓ D’UN BLOC D’HABITATGES



SECCIÓ CONSTRUCTIVA TRANSVERSAL

SECCIÓ

03

CONSTRUCCIÓ D’UN BLOC D’HABITATGES



REPLANTEIG

04

CONSTRUCCIÓ D’UN BLOC D’HABITATGES

REPLANTEIG EN PLANTA DE L’HABITATGE



SECCIÓ FAÇANA SUD REPLANTEIG FAÇANA SUD 

FAÇANA

05

CONSTRUCCIÓ D’UN BLOC D’HABITATGES



COBERTA INVERTIDA DE GRAVA + ZONA COMUNITÀRIA

ACCÉS LOCALS + MUR DE CONTENCIÓ TRASTER

COBERTA INVERTIDA DE GRAVA + HABITATGE

PARKING

DETALLS CONSTRUCTIUS

06

CONSTRUCCIÓ D’UN BLOC D’HABITATGES





EXPERIÈNCIA PERSONAL 

La construcció de l’arquitectura és un procés que com a estudiant s’ha de 
tenir present a l’hora de fer realitat cada projecte, i ha de complementar-se 
professionalment amb visites a l’execució d’obra. 

Aquesta assignatura, situada al final de la carrera, tracta de consolidar 
de manera individual, l’harmonia entre el projecte, el sistema constructiu i 
el condicionament de les instal·lacions d’un edifici projectat prèviament.                        
L’objectiu és ser capaç de comprendre la normativa reguladora i les relacions 
entre planificació, estratègies industrials, sostenibilitat, qualitat i confort.  

La selecció d’aquest bloc d’habitatges com a projecte a construir, va estar 
condicionada per la voluntad d’aprofundir en un projecte de planejament urbà. 
D’aquesta manera es pot aprendre i tenir en consideració, la dimensió dels 
elements arquitectònics i l’impacte que acaben tenint al territori. 

La metodologia va consistir en el desenvolupament d’un projecte executiu,   
organitzat personalment i tutoritzat per un docent experimentat El treball    
intens i sacrificat, m’ha apropat el vincle entre realitat dibuixada i construïda.
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C ONTACTE 

? dP Ortubre, 1993 
Bof[elono _ 08960 [fsponyo] 

olvoroolcozordelogullo gmoll.com 
www olvoroolrnzardeloglJllo es 

Emenc I arqultectura com a un ordre multidisclplmori en el que es conjuguen els diterenrs 

elements que lo composen a troves d'un proces logic I coherent en tots els seus sentits. Sentint 

uno especial senslbilltot per I espol a projector i les persones que lhan d orupor. emporitzo omo 

el lloc I lnveS'igo les mliltlples 'Jlternatives per a una ransrruccid responsoble. 

FORMACIO ACADEMICA 
?011-2017 

ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA VAUES _ ETSAV [UPC] 
Gr JU Ln Estudlos de Arqultectura 

2016 

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE (SCOTLAND) 
Progromo d lnterconv1 Erasmus 

1996-2011 

THE GLOBAL QUALITY SCHOOL_ INSTITUCIO LA MIRANDA 
Edurnclo prlmorlo, secundotlo I baudllerot 

EXPERIENCIA PROFESSIONAL 
02/201:> I 05/2010 I 01/20 7 

DAVID BRUFAU _ Architectural Visualization 
· Renderltzat d'lrnmges edlclO I muntocg1:c de video p omoclonol'

, Treboll en equip 
, Aenderltzot d lmotge I video 

• Proces de creocI0 HORI 

06 OB/20 5 :JG OB/20 6 

RINGO RANGO _ Projecte a Les Planes 
'Const,uwo ,eol d'un s1sterno de comun1coc10 en espo1 public' 

· Treball en equip a mulUtosco

Ap1lornent I transport de moterlol

· Execuclo I control de quolltot en aura 

09/2015 02/2016 

PILAR MAS PERUGA _ lnteriorisme 
''Restour ant A.Ibo Granados' 
"Lo mevo prOplo ha bltaclo' 

Detail de construccio Interior a escolo reo 

• Contocte de motenols I moblllrl •

,/2014 

PROYECTO CRECE _ Crecimiento Residencial Contemporaneo Espanol 
"Cos LI estudm a Mollet del Valles·· 

, Treboll en equip , 

· Anollsl I representaclo de lo estructura urbano ·

Oo/2014 07/2014 

INTERHOME _ Apartaments turistics 
·cedules d hablrnbllltat' 

• Medlclons I comproboclons •
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