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SANT CUGAT

projecte d’integració urbana 
dels torrents de Can Cabas-
sa i Xoriguer a l’àrea residen-
cial de Mira Sol, Sant Cugat

Col·laboració professional amb 
ISABEL VEGA Arquitecta. isAVA

El projecte consisteix en aplicació de tècni-
ques de bioenginyeria de control hidràulic 
i sistemes urbans de drenatge sostenible 
(SUDS) per a la naturalització i integració 
urbana del torrent Xoriguer i la riera de Can 
Cabassa, per donar solució als problemes 
d’erosió de les lleres que afecten als veïns 
de les rieres, que desitjaven majoritàriament 
cobrir-les dins d’un calaix de formigó.

C O L · L A B O R A C I Ó  P R O F E S S I O N A L
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seccions constructives del 
projecte executiu de la plaça 
de la imatge



SANT FELIU DE LLOBREGAT
història d’una identitat

autors: Eduard Llargués 
Asensio i Roser Garcia Llidó

projecte de transformació 
urbana a la Barcelona me-
tropolitana

URBANÍSTICA IV  |  ETSAV
Professors: Carles Llop i Torné, 
Catalina Salvà    (DUOT UPC)

Projecte de ciutat que busca el retorn d’una 
identitat perduda en un territori transformat 
a causa de les necessitats de la ciutat de 
Barcelona.Sant Feliu DE

Història d’una identitat
LLOBREGAT

Roser Garcia i Eduard Llargués

1945-46

1956-57
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1994

2000

2003

2006

2009
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P R O J E C T E  A C A D È M I C



De paisatge agrari i fluvial (al 1945) a escena to-
talment urbana i impermeable. La transformació 
més important és la deguda a les àrees indus-
trials i les grans vies de comunicació com les 
autopistes, carreteres i vies de tren que impli-
quen un ús i afectació més intensos al territori. 
Mentre que encara es possible trobar fragments 
d’un tamany considerable paral·lelament al curs 
del riu, qualsevol continuitat transversal ha sigut 
destruïda.





El procés doncs és reinventar paisatges 
incloent usos dels quals el riu sigui el fil 
connector. Afloren diferents portes al Parc 
Agrari del Llobregat en una xarxa de rela-
cions entre els diferents signes que indi-
quen que el Riu Llobregat és a l’altra banda 
del gran gruix d’infraestructures.

En una escena caracteritzada per la mo-
notonia de la seva secció, es proposa unir, 
connectar i relacionar els camins recupe-
rats amb els proposats, extenent també les 
vores i interseccions, és a dir tractant amb 
els ecotons de les diferents àrees urbanes. 





CAN CORTÉS. SANT CUGAT
la ciutat bosc

autors: Eduard Llargués 
Asensio i Roser Garcia Llidó

projecte de condiciona-
ment i construcció de l’es-
pai urbà a la ciutat bosc de 
Collserola

CONDICIONAMENT I CONSTRUCCIÓ 
DE L’ESPAI URBÀ | ETSAV
Professors: Isabel Vega i Toni Tribó 

El projecte busca relació adient de la morfo-
logia urbana que s’ha generat dins del bosc 
de la serra de Collserola a través de la re-ur-
banització del seu espai urbà en concordàn-
cia amb la seva realitat física i amb el terri-
tori en què es troba, per tal de que els seus 
habitants i visitants gaudeixin plenament de 
la ciutat dins del bosc.

P R O J E C T E  A C A D È M I C
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El bosc de l’avinguda Can Cortès és dins d’un 
pla especial de protecció DIBA (Diputació de
Barcelona) del Parc Natual de Collserola, i el 
turó del Rabassalet és en especial protecció.
El barri és doncs dins d’un bosc caracterís-
tic mediterrani, format per grans formacions 
principalment d’alzinars amb roures i alguns 
pollancres, que tenen contacte directe amb 
l’espai urbà que limita els habitatges amb el 
bosc. 

La topografia abruprte de forts pendents ha 
dibuixat uns carrers sinuosos i amb fortes 
pendents, que van esquivant la munyantanya 
i el bosc. La subconca en la que es troba el 
barri desaigüa a la riera de Can Fló. El control 
de la velocitat de l’aigua serà molt important, 
ja que amb els forts pendents agafarà una 
gran velocitat més difícil de control·lar.

El nostre àmbit de projecte es centra en la 
reurbanització de l’Avinguda Can Cortés, 
amb l’objectiu de refer la connexió entre 
bosc - “ciutat”, per tal de millorar el nivell de 
comunitat de la zona, adequant l’espai urbà 
l’ús degut en cada cas.
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PASSEIG VORA 
MUNTANYA

AVINGUDA D'ACCÉS 
AL BARRI

La proposta es basa en l’adequació de l’espai urbà 
a l’entorn on es troba per al benefici de les persones 
que l’habiten i el disfruten i per a protegir l’entorn 
natural més proper. Es vol adequar l’espai urbà per 
al vianant per tal de que aquesta es pugui convertir 
en la ruta natural que és en essència. 

Es materialitza un passeig de vora muntanya, 
protegit del trànsit rodat per la separació física que 
generen les rases drenants. La vorera original de 
90cm, inaccessible i inutilitzada per manca d’ac-
cesos directes a ella, es reemplaça per una franja 
de seguretat vial que incorporarà els registres i els 
pasos d’instal·lacions d’aigua, electricitiat i gas.



Planta arbustiva perenne plan-
tada a la rasa drenant, per tal 
de frenar la velocitat de l'aigua 
per millorar-ne el tancament 
del seu cicle natrual, contribuint 
a més amb l'evapotranspiració.

Ferm flexible granular d'acabat 
gra lliure compactat. Tots els 
seus components són àrids 
naturals de l'entorn i calcí de vi-
dre com a lligant, procedent del 
reciclatge del vidre. Proporcio-
na resistència per estabilitzar 
superfícies fins a un 15% de 
pendent, i no requereix mante-
niment.

Ferm flexible granular a base 
de reg asfàltic (macadam es-
tabilitzat). Per les prestacions 
necessàries de resistència a 
trànsit rodat. Aquest paviment 
impermeable ens ajudarà a 
conduir l'aigua cap a les rases.

Paviment de peçes, llambordes 
i gespa. Al voral de seguretat i 
registre de serveis, on hi apa-
reixeràn tapes de registre, i la 
gespa que creix i destrueix ac-
tualment la vorera, on ara tindrà 
el seu lloc per viure.

Juncàcies - vegetació

AripaqR paviment continu

Reg asfàltic - ferm flexible

Llambordes - paviment
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CAMPOAMOR

autors: Eduard Llargués 
Asensio i Roser Garcia Llidó

projecte de remodelació i 
reprogramació del Mercat 
de Campoamor a Sabadell

TAPC-h |  ETSAV
Professors: Francesc Pla i Xa-
vier Vancells

El procés de re-encesa del Mercat es confi-
gura en paral·lel al desenvolupament d’una 
producció d’aliments a escala barrial dins del 
mateix edifici, per tal de resoldre la situació de 
manca de recursos i aliments dels veïns. Es 
tracta d’acostar la producció d’aliments a les 
zones urbanes molt densificades com el sec-
tor Sud de Sabadell, on apareixen espais des-
tinats a la formació i recerca de les innova-
cions en la agricultura urbana avanguardista. 

P R O J E C T E  A C A D È M I C



“De tota l’aigua que els humans utilitzem per 
a diferents usos, la quantitat més gran amb 
diferència, és la que necessitem per produïr 
els aliments que menjem.” 
      
   Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. FAO

x 1000 

aigua necessària per produïr 
els aliments que consumeix 
una persona en un dia

3400 litres d’aigua per persona i dia

2 a 3 litres d’aigua al 
dia

PETJADA HIDROLÒGICA. L’AIGUA VIRTUAL: Quantitat d’aigua necessària per produïr un bé o servei.

1kg BLAT: 900 L

1kg CARN (porc): 4900 L

1kg CARN (vedella): 15500 L

1kg POLLASTRE: 3900 L

1kg CABRIT: 4000 L

1kg TOMÀQUETS: 184 L

1kg POMES: 700 L

1kg OUS: 330 L

Com més amunt ens trobem de la cadena 
tròfica, més elevada és l’aigua virtual de l’ali-
ment en qüestió.

Per a reduïr la gran quantitat de litres d’aigua 
que consumim al produir aliments, el primer 
pas és canviar els patrons d’alimentació als 
que la nostra societat està acostumada, cap 
a d’altres que redueixin el consum d’aigua, i 
el mercat com a institució és el catalitzador 
perfecte per aquests canvis.
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Així doncs, es pretén posar el Mercat de 
Campoamor en la vanguarda del cultiu 
urbà en zones densificades, utilitzant un 
mètode de cultiu en el que els principals 
avantatge son el mínim consum d’aigua en 
un circuit tancat i el mínim espai amb ma-
jors rendiments, ja que al tractar-se d’in-
teriors, les condicions climàtiques estàn 
molt més control·lades i hi ha menys pla-
gues: L’AGRICULTURA HIDRPÒNICA. 

A aquesta tècnica de cultiu, que com a 
principal problema té que l’aigua (el subs-
trat) s’ha de nutrir, se li suma la cria de 
peixos, en un cicle tancat en que els excre-
ments dels animals nodreixen les arrels de 
les plantes, el CULTIU AQUAPÒNIC.



Des de la voluntat inicial de connectar el fort 
desnivell causat per la topografia abrupte 
de la parcel·la, el projecte busca emplaçar el 
programa públic dins d´un context de reco-
rregut per l´espai públic, en unitat i cohesió 
amb l´edifici que l´equipa. En un entorn rural 
com aquest, es procura respecte al paisat-
ge característic d’un teixit edificat com el de 
Gratallops.

autors: Eduard Llargués 
Asensio i Roser Garcia Llidó

projecte bàsic d’espai pú-
blic i equipament dins del 
municipi de Gratallops

TAPT-e |  ETSAV
Professor: Joan Curós

SANT CUGAT
P R O J E C T E  A C A D È M I C



El programa es resol en dos edificis princi-
pals, els Allotjaments per a estudiants i el 
Centre del Vi, amb la Sala d´actes com a 
peça més autònoma d´aquest edifici, la qual 
té accés pel carrer de Dalt.
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