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Durant la carrera he après tot allò implícit en els estudis d’arquitectura, però sobretot he tingut la 
oportunitat d’aprendre tant a la universitat, com al despatx, com a casa, la importància de la organit-
zació i el compromís amb tot el que faig.

Entenc l’arquitectura com una disciplina transversal, que lliga la creativitat amb el rigor tecnològic, 
englobant també aspectes socials o culturals. Per mi l’arquitectura és aquell fil connector a través de 
totes les disciplines, i és la unió de tots els agents per a tal d’arribar a una solució concreta d’un 
problema concret.

Estic especialment interessada en el disseny i càlcul d’estructures, i sobretot en la intervenció del 
parc edificat. Em considero una persona eficient, constant, amb iniciativa i dinamitzadora.

Educació i formació
Setembre 2012-Actualitat

Experiència professional
Abril 2015-Actualitat

Alguns projectes més significatius

Premis
Abril 2012

Gener 2018

Competències personals
Llengües

Formació en idiomes

Juliol 2006

Setembre 2008-Desembre 2008

Setembre 2010-Juny 2011

Juliol 2011

Setembre 2014-Juny 2015

Setembre 2015

Competències informàtiques
Adobe

CAD

Càlcul d’estructures

BIM

Programació

Renderitzat

Formació en programes

Juliol 2014

Desembre 2016

Gener 2018

Competències artístiques

5é curs en el Grau en Estudis d’Arquitectura

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

Estudiant d’arquitectura en pràctiques a Masala Consultors

Càlcul i disseny d’estructures de forma manual i mitjançant software informàtic. Redacció de memò-

ries i notes tècniques, i elaboració de material gràfic.

• Rehabilitació del Saló del Tinell de Barcelona (Arq. Miquel Àngel Sala)

• Redacció del projecte bàsic estructural, amb primer premi al concurs per a la Remunta dels 

quiròfans de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida (Arq. Mestura)

• Col·laboració en el projecte de rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch a Argentona (Arq. 

Mercè Zazurca i Codolà.

XIV Premi literari Gabriel Ferreter en la categoria de poesia.

2n premi Concurs BSH d’Archmedium amb l’equip SISMA.

Català  ●●●●● Idioma natiu

Espanyol  ●●●●● Idioma natiu

Anglès  ●●●●○ C1-Competència professional completa

Alemany  ●○○○○ A2-Usuari bàsic

Programa d’immersió lingüística a Gales

Programa d’immersió lingüística a Irlanda a la Muinebheag Vocational School

Curs d’Alemany Nivell 1 a través de EOI Sant Cugat. Duració: 80 hores

Programa d’immersió lingüística a Seattle a la Western Washington University, Bellingham, WA, USA

Curs d’Anglès nivells 7 i 8 a l’Excel English Barberà del Vallès. Duració: 80 hores anuals

Certificate of Advanced English (CAE) de la Universitat de Cambridge

Office  ●●●●●
Illustrator  ●●○○○
Indesign  ●●●○○
Photoshop  ●●●●○
AutoCAD  ●●●●●
Microstation  ●●●●●
WinEva  ●●●●○
CypeCAD  ●●○○○
Robot SA ●●●●○
Revit  ●●●○○
html ●●○○○
css ●●○○○
3d Max V-ray   ●●○○○

Curs intensiu de Photoshop per CCLAIA. Duració: 25 hores

Curs intensiu de “BIM” - Revit Structures per PIXEL 51. Duració: 12 hores

Curs intensiu de “CypeCAD” – Estructures de formigó per Zigurat. Duració 20 hores

Coneixements musicals de solfeig, flauta dolça, piano i viola

Disseny de maquetes i dibuix artístic
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Projecte acadèmic: ETSAV_4t
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Rehabilitació d’un edifici d’oficines en habitatge col·lectiu



Re-HA+

Any

Autors projecte

Professors

Ubicació

Acadèmic
Urbanisme
Habitatge
Rehabilitació

Primavera 2017

Equip Re-HA+

Coque Claret
Dani Calatayud

Barri de Sant Muç,
Rubí

Re-HA+ neix del grup RESSÒ, que decideix emplaçar el 
seu prototip en el barri de Sant Muç de Rubí. Allà es fa 
un estudi dels principals problemes del barri, i finalment, 
entre alumnes i veïns del barri, es considera prioritària la 
rehabilitació energètica de les cases.

Prenent 3 cases com a cassos pilot, en que els seus ha-
bitants s’impliquen i col·laboren amb l’equip i que a més 
representen tres tipologies diferents dins del barri, es 
pretén mostrar les actuacions i les millores a la resta del 
barri per a que serveixi com a exemple i es pugui aplicar 
a més llocs.

La importància del treball en equip, de l’adjudicació dels 
diferents papers de cada persona que participa en el pro-
jecte, la implicació i conscienciació són indispensables.

Aquest tipus de projectes et permeten veure tot el procés 
des de l’anàlisi i localització d’un problema, la proposta 
de millora, la definició de la idea i finalment l’execució en 
obra, amb tots els tràmits que tot això comporta també.
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Imatge de l’obra d’uns dels prototips de reha-
bilitació energètica en el barri de Sant Muç



Metodologia
El procés

rehA+, rehArovem el barri
ressò

RehA+provem el barri és el nom d'una necessitat i d'un dret: el del confort de totes les persones
dins de la seva llar. RehA+ és el diminutiu d'aquest lema, amb l'afegit A+ referent a la
qualificació energètica a la qual haurien d'aspirar tots els habitatges del barri, objectiu al qual
aspirem nosaltres en les nostres propostes. Proposem un mètode de millora energètica on la
participació ciutadana i la recerca acadèmica es troben a l'espai físic de Ressò .

La metodologia de treball segueix una línia definida i clara: reciclem el treball heretat dels
companys de la primera edició del PUd a Sant Muç i li donem una continuïtat propositiva.
Mitjançant el monitoratge previ dels habitatges, obtenim dades precises d'humitat i temperatura
dins de cada habitacle de l'habitatge, i podem detectar de manera aproximada els possibles
punts febles. Completem aquests resultats mitjançant documentació gràfica, declaracions dels
propietaris i consideracions tècniques. Mitjançant una posada en comú de tot l'equip arribem a
solucions constructives vàlides i rigoroses que responen a les necessitats no solament de cada
casa, sinó dels usuaris que l'habiten. Una de les bases de la metodologia Rels és la replicabilitat:
aconseguir, mitjançant la difusió de les nostres accions, la tornada del projecte en el benefici
comú. La difusió és per tant clau perquè els veïns es familiaritzin amb el projecte, perquè les
empreses i administracions siguin conscients d'aquesta oportunitat i perquè tots puguin portar
un seguiment de cada pas dut a terme. Per tant, un dels equips de Treball s'encarrega de la
documentació, difusió i retorn del projecte. Un altre dels nostres equips és l'encarregat de gestió
dels temps d'obra i materials: ells expliquen els casos pilot a les empreses i busquen en elles un
suport econòmic i/o material. Finalment existeix un equip encarregat de cada projecte de
rehabilitació: són els que coneixen la proposta i controlen al mil·límetre cada part de la
intervenció. Un total de 46 persones compartint espai de treball i units per un objectiu comú i un
únic projecte: la rehabilitació energètica sostenible i eficaç, rehA+.
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Procés logo

EL PROCÉS

Les tres llars en estudi són fruit de la participació voluntària dels seus propietaris per formar part dels casos pilot, els quals representen de manera casual 
els tres perfils molt diferents que caracteritzen la diversitat del barri.

Durant la fase de diagnosi, s’ha fet l’aixecament de les dades necessàries per saber com és l’habitatge, com és l’usuari i quins factors determinen els seus 
consums, i finalment s’han proposat escenaris de millora per a cada cas. 

Sostre Cívic dóna suport al projecte i pot aportar-ne el finançament .La formació promou un nou model eco-social per l’habitatge, una alternativa d’accés 
a l’habitatge per iniciativa ciutadana. En aquest model de cessió d’ús l’usuari no és el propietari , la cooperativa té la tinença i el propietari n’és soci. Paga 
per l’ús, una quota.

En el nostre cas es contemplaria una tercera via; la co-habitació tutelada per Sostres Cívic un mecanisme no contemplat fins al moment a la metodologia 
RELS. En aquest nou cas pilot, el propietari viuria amb el masover i es tractaria que els realitzadors de l’obra no serien els propis socis, els quals serien 
més tard els inquilins, sinó un grup d’estudiants formant-se sobre la rehabilitació energètica.

METODOLOGIA

La metodologia de treball segueix una línia definida i clara: reciclem el treball heretat dels companys de la primera edició del PUd a Sant Muç i li donem 
una continuïtat propossitiva. Mitjançant el monitoratge previ dels habitatges, obtenim dades precises d’humitat i temperatura dins de cada habitacle de 
l’habitatge, i podem detectar de manera aproximada els possibles punts febles. Completem aquests resultats mitjançant documentació gràfica, decla-
racions dels propietaris i consideracions tècniques. Mitjançant una posada en comú de tot l’equip arribem a solucions constructives vàlides i rigoroses 
que responen a les necessitats no solament de cada casa, sinó dels usuaris que l’habiten. Una de les bases de la metodologia Rels és la replicabilitat: 
aconseguir, mitjançant la difusió de les nostres accions, la tornada del projecte en el benefici comú. La difusió és clau perquè els veïns es familiaritzin 
amb el projecte, perquè les empreses i administracions siguin conscients d’aquesta oportunitat i perquè tots puguin portar un seguiment de cada pas dut 
a terme. Per tant, un dels equips de Treball s’encarrega de la documentació, difusió i retorn del projecte. Un altre dels nostres equips és l’encarregat de 
gestió dels temps d’obra i materials: ells expliquen els casos pilot a les empreses i busquen en elles un suport econòmic i/o material. Finalment existeix un 
equip encarregat de cada projecte de rehabilitació: són els que coneixen la proposta i controlen al mil·límetre cada part de la intervenció. Un total de 46 
persones compartint espai de treball i units per un objectiu comú i un únic projecte: la rehabilitació energètica sostenible i eficaç, rehA+.

RehA+provem el barri és el nom d’una necessitat i d’un dret: el del confort de totes les persones dins de la seva llar. RehA+ és el diminutiu d’aquest 
lema, amb l’afegit A+ referent a la qualificació energètica a la qual haurien d’aspirar tots els habitatges del barri, objectiu al qual aspirem nosaltres en 
les nostres propostes. Proposem un mètode de millora energètica on la participació ciutadana i la recerca acadèmica es troben a l’espai físic de Ressò .
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Filosofia i mètode de treball de l’equip 
Re-HA+ durant el curs de projectes Pud

El procés.2.2

rehA+, rehArovem el barri
ressò

Casos pilot

Metodologia
El procés

rehA+, rehArovem el barri
ressò

RehA+provem el barri és el nom d'una necessitat i d'un dret: el del confort de totes les persones
dins de la seva llar. RehA+ és el diminutiu d'aquest lema, amb l'afegit A+ referent a la
qualificació energètica a la qual haurien d'aspirar tots els habitatges del barri, objectiu al qual
aspirem nosaltres en les nostres propostes. Proposem un mètode de millora energètica on la
participació ciutadana i la recerca acadèmica es troben a l'espai físic de Ressò .

La metodologia de treball segueix una línia definida i clara: reciclem el treball heretat dels
companys de la primera edició del PUd a Sant Muç i li donem una continuïtat propositiva.
Mitjançant el monitoratge previ dels habitatges, obtenim dades precises d'humitat i temperatura
dins de cada habitacle de l'habitatge, i podem detectar de manera aproximada els possibles
punts febles. Completem aquests resultats mitjançant documentació gràfica, declaracions dels
propietaris i consideracions tècniques. Mitjançant una posada en comú de tot l'equip arribem a
solucions constructives vàlides i rigoroses que responen a les necessitats no solament de cada
casa, sinó dels usuaris que l'habiten. Una de les bases de la metodologia Rels és la replicabilitat:
aconseguir, mitjançant la difusió de les nostres accions, la tornada del projecte en el benefici
comú. La difusió és per tant clau perquè els veïns es familiaritzin amb el projecte, perquè les
empreses i administracions siguin conscients d'aquesta oportunitat i perquè tots puguin portar
un seguiment de cada pas dut a terme. Per tant, un dels equips de Treball s'encarrega de la
documentació, difusió i retorn del projecte. Un altre dels nostres equips és l'encarregat de gestió
dels temps d'obra i materials: ells expliquen els casos pilot a les empreses i busquen en elles un
suport econòmic i/o material. Finalment existeix un equip encarregat de cada projecte de
rehabilitació: són els que coneixen la proposta i controlen al mil·límetre cada part de la
intervenció. Un total de 46 persones compartint espai de treball i units per un objectiu comú i un
únic projecte: la rehabilitació energètica sostenible i eficaç, rehA+.
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Metodologia
El procés

rehA+, rehArovem el barri
ressò

RehA+provem el barri és el nom d'una necessitat i d'un dret: el del confort de totes les persones
dins de la seva llar. RehA+ és el diminutiu d'aquest lema, amb l'afegit A+ referent a la
qualificació energètica a la qual haurien d'aspirar tots els habitatges del barri, objectiu al qual
aspirem nosaltres en les nostres propostes. Proposem un mètode de millora energètica on la
participació ciutadana i la recerca acadèmica es troben a l'espai físic de Ressò .

La metodologia de treball segueix una línia definida i clara: reciclem el treball heretat dels
companys de la primera edició del PUd a Sant Muç i li donem una continuïtat propositiva.
Mitjançant el monitoratge previ dels habitatges, obtenim dades precises d'humitat i temperatura
dins de cada habitacle de l'habitatge, i podem detectar de manera aproximada els possibles
punts febles. Completem aquests resultats mitjançant documentació gràfica, declaracions dels
propietaris i consideracions tècniques. Mitjançant una posada en comú de tot l'equip arribem a
solucions constructives vàlides i rigoroses que responen a les necessitats no solament de cada
casa, sinó dels usuaris que l'habiten. Una de les bases de la metodologia Rels és la replicabilitat:
aconseguir, mitjançant la difusió de les nostres accions, la tornada del projecte en el benefici
comú. La difusió és per tant clau perquè els veïns es familiaritzin amb el projecte, perquè les
empreses i administracions siguin conscients d'aquesta oportunitat i perquè tots puguin portar
un seguiment de cada pas dut a terme. Per tant, un dels equips de Treball s'encarrega de la
documentació, difusió i retorn del projecte. Un altre dels nostres equips és l'encarregat de gestió
dels temps d'obra i materials: ells expliquen els casos pilot a les empreses i busquen en elles un
suport econòmic i/o material. Finalment existeix un equip encarregat de cada projecte de
rehabilitació: són els que coneixen la proposta i controlen al mil·límetre cada part de la
intervenció. Un total de 46 persones compartint espai de treball i units per un objectiu comú i un
únic projecte: la rehabilitació energètica sostenible i eficaç, rehA+.
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Característiques principals dels 3 prototips diferenciats dins del barri, 
equip Re-HA+ i metodologia RELS per a la rehabilitació energètica



PRIMERA FASE

SEGONA FASE

TERCERA FASE

Millora energètica de la pell l’habitatge: menrte esperem la llicència d’obres majors, construirem tot allò que entra en assebentats.

Aillament de la façana de la 
planta baixa amb el sistema 
SATE

Protecció als agents externs

Retirada de la P1 i la coberta 
aprofitant l’aixopluc que genera 
l’hivernacle

Aixecament dels murs, coberta i 
instal·lacions de la P1

Prolongació del forjat per a 
guanyar superficie en la P1

Segona pell com a galeria 
captadora

Construcció de l’hivernacle:
L’hivernacle actuarà com a protector 
enfront els agents externs durant la 
intervenció, tant als inquilins com al 
material i mà d’obra. 
Més endabant, aquesta segona pell 
actuarà com a espai intermig i sistema 
passiu de millora energètica, millorant 
el comportament del conjunt.

Un cop estiguem protegits per l’hi-
vernacle es durà a terme l’enderroc i 
l’aixecament de la primera planta, que 
farà possible el cohousing.

Aillament de la coberta mi-
tjançant plaques rígides de 
GUTEX reaprofitades

Enderroc de la part inferior 
de les finesres i substitució 
per portes
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Estratègies principals d’actuació en el cas C, executat per fases per la 
complexitat de l’actuació i la compatibilitat amb els habitants durant l’obra

[Academic use only] 

07

Secció fugada del resultat final de les fases exposades anteriorment.
Convivència entre la família del Ricard (actual) i la de la María (futura veïna) 



[Academic use only] 

09

Planta fugada del resultat final de les fases exposades anteriorment.
Elements amb la màxima flexibilitat possible per a futures variacions



El primer pas a dur a terme després del muntatge de l’hi-
vernacle serà l’aïllament de la façana sud i les parts res-
tants de les façanes est i oest, de la mateixa manera que 
es van aïllar anteriorment les altres parts de l’envolvent, 
amb Sate.

[Academic use only] 

[Academic use only] 

Enderroc de tota la planta primera existent: façana, envans 
i coberta.

[Academic use only] 

Construcció de nou forjat ocupant tota la superfície que 
genera l’hivernacle amb plaques de OSB + aïllament tèr-
mic + OSB.

[Academic use only] 

Construcció nova planta primera.

[Academic use only] 

[Academic use only] 11

Axonometries del procés d’execució  real per l’obra, definició 
temporal, dimensional i material per poder tenir una previsió
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Execució en l’obra del cas A, començant per la millora energètica de l’estudi, millo-
rant i aïllant l’interior i aïllant l’exterior amb Sate, gràcies a un curs de la casa Baumit 
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Exposició del treball realitzat amb Re-HA+, en el d-hub, unint per pri-
mer cop a tots els agents implicats en el projecte en un mateix espai

Vídeo de l’exposició



El projecte realitzat per l’estudi d’arquitectura Toni Giro-
nès consisteix en restaurar les runes del teatre romà de 
Tarraco, museïtzar-lo, i generar un parc arqueològic al seu 
voltant.

El projecte consisteix en una estructura de ferro que si-
mula una part del volum real del teatre, i sobre la qual, a la 
part de la passarel·la es pot passar caminant.

Tot i ser un projecte d’arquitectura en que participem úni-
cament en l’estructura com a despatx, es tracta d’un cas 
en que l’estructura és l’element principal del projecte, i 
personalment això li dóna una riquesa especial a l’hora de 
dissenyar, calcular i dibuixar aquesta estructura.

Tarraco

Any

Autors projecte

Arquitecte

Ubicació

Professional
Equipament

Tardor 2017

MASALA Consultors

Toni Gironès

Carrer de Sant 
Magí, 1, Tarragona

Notícia de la Vanguardia
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Imatge de la passarel·la de ferros transitable 
prefabricada i col·locada posteriorment en obra



04

Disseny i càlcul de l’estructura mitjançant el 
programa Robot Structural Analysis d’Autodesk

05
Plantes de la geometria i dimensions finals de l’estructura



06

Especejament de les seccions i la geometria i 
les dimensions finals de les barres de l’estructura

07

Disseny detallat de les unions i trobades de 
les barres en punts singulars de l’estructura



Gràcia intermodal

Any

Autors projecte

Professors

Ubicació

Acadèmic
Urbanisme

Primavera 2017

Marta Garcés
Víctor Lozano
Iván Pérez

Carles Llop
Catalina Salvà

Districte de Gràcia,
Barcelona

Després d’un anàlisi pels districtes de Barcelona, veiem 
que el districte de Gràcia té un problema de circulació 
al tenir una gran densitat i una complicada coordinació 
entre l’espai públic i els vehicles.

És per això que es proposa la reducció d’aquest parc mò-
bil i la creació de “hubs”, o bosses d’aparcament, relaci-
onades a altres serveis, a nivell d’àrea metropolitana, de 
ciutat i de districte.

L’anàlisi i l’aproximació des de una escala més urbana 
permet fer consideracions més generals i comprovar com 
en aquest cas que amb poques actuacions, però encerta-
des, com es pot millorar molt les condicions de vida dels 
ciutadans i usuaris d’aquell àmbit.



MATRIU BIOFÍSICA

La matriu biofísica serà molt important 
en el cas del districte de Gràcia, sobretot 
pel que fa la seva topografia i les seves 
grans infraestructures ecosistèmiques.

RIERES I TRACES HISTÒRIQUES

La matriu biofísica del lloc va condicionar 
a les primeres traces històriques, 

que seguien els cursos de les rieres, 
i va portar a l’aparició de la primera 

via amb la funció de creuar-les 
perpendicularment: la Travessera de 

Gràcia.

XARXA DE MOBILITAT

Les artèries distribuïdores tant a escala 
metropolitana, com de ciutat, com de 
districte, clarament prendran el seu 

recorregut totalmentcondicionades per la 
matriu biofísica.

TEIXIT ACTUAL

Trobem un teixit molt consolidat als 
voltants de la Travessera de Gràcia, 
formada per una tupida malla de 

carrers i places, però aquest teixit es va 
desdibuixant a mesura que s’apropa a 
les zones verdes, on trobem els majors 

problemes d’accessibilitat.

MICRO/MACRO-HUBS

Localització de micro-hubs en els punts 
amb potencialitat com a bosses, per a 

absorbir el trànsit rodat al districte i com 
a distribuïdors cap a altres tipologies de 

mobilitat.

INTERCANVIADORS

La connexió dels micro-hubs permet 
establir una xarxa que permeti 

expandir la Vila de Gràcia des de l’eix 
de la Travessera de Gràcia i millorar 
l’accessibilitat a les infraestructures 

ecosistèmiques.

03

Estratègies generals d’entendre el districte, el seu funcionament i el 
seu creixement històric per a poder abordar un nou pas urbanístic



DEFINICIÓ DELS APARCAMENTS 
AMB POTENCIALITAT:

PROXIMITAT A VIES DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPALS

PROXIMITAT A INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES

SIMULTANEÏTAT D’USOS

CONNEXIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC

MACRO-HUBS: Aparcaments que abasten la necessitat 
d’absorbir el trànsit de les vies principals de comunicació de 

Barcelona amb l’àrea Metropolitana

MICRO-HUBS: Aparcaments que recullin el trànsit de les vies 
principals que comuniquen el districte de Gràcia amb la resta 

de la ciutat de Barcelona

Connexió dels hubs amb infraestructures públiques exteriors, 
com espais oberts de lleure, parcs, places,...

Hubs com a punts de connexió i de relació entre diferents 
equipaments sanitaris, educatius, d’oci i lleure,...

[Academic use only] 

Aprofitament d’un mateix espai, preferible-
ment amb un equipament per la localització 

d’un aparcament

Accés a l’aparcament a partir del carrer 
directament o a travès de l’altre ús, especial-

ment si és públic

Aprofitament de les infraestructures ecosis-
tèmiques per localitzar aparcaments i fer-les 

servir com a accés

Els hubs tenen la funció de connectar els 
usuaris amb el transport públic, tren i bus, i el 

servei de bicicletes

04

Elecció d’aparcaments existents i detecció de punts 
d’oportunitat on s’hi pot crear un nou aparcament

[Academic use only] 

CORBES ISÒCRONES:
MAPIFICACIÓ DELS SERVEIS

03

01

02

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

05

Les isòcrones ens permeten establir una relació directa entre els aparca-
ments i els equipaments o espais lliures que es troben a 5 minuts caminant



[Academic use only] 

RONDA DE DALT

La proposta consisteix en aprofitar la secció actual de la Ronda de Dalt, 
amb la vorera i amb l’espai elevat resultant de l’antic accés al dipòsit de 
vehicles. L’aparcament al carrer no és necessari, ja que es pot desplaçar a dins 
del dipòsit, i això permet generar un filtre vegetal de relació amb el trànsit, i 
millor condicionament de la connexió amb el transport públic.

AVINGUDA DE VALLCARCA

Donada l’estreta vorera i els usos majoritàriament 
residencials, en aquest cas del carrer de Sant Salvador, 
optem per l’opció d’una plataforma única amb prioritat 
peatonal, amb una franja flexible de zona verda, com 
a espai obert apropiable pels veïns, o aparcaments 
de motocicletes, donada la gran quantitat que trobem 
a la zona.

[Academic use only] 

CARRER DE SANT SALVADOR

[Academic use only] 

A la part superior de l’Avinguda de Vallcarca es proposa ordenar la secció actual del 
carrer en un carril de pujada, un de baixada, amb aparcament als dos costats, creant 
espais per a les parades de transport públic, i mantenint les voreres actuals.

EIXOS CÍVICS:
CONNEXIÓ ENTRE ISÒCRONES

PROPOSTA

[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

CONNEXIÓ: CARRER DE LES CAMÈLIES
  RONDA DEL GUINARDÓ
  CARRER DE SARDENYA

La proposta d’actuació en el punt de  trobada entre el carrer de les 
Camèlies, la Ronda del Guinardó i el Carrer de Sardenya consisteix en la 
reducció dels passos de zebra, mantenint els que fan de continuïtat  del 

Passeig de la Ronda del Guinardó, i fent el gir exteriorment a l’illa triangular, 
això permet unir les dues illes actualment separades, i crear un espai més 

gran, més accessible, i per tant, un espai en què es generi més activitat.

[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

07

Els “hubs” estaran formats per aquest aparcament i tots els serveis amb els 
que està relacionat, i la connexió entre aquests pols seran els eixos cívics



[Academic use only] 

INTERCANVIADORS:
RELACIONS PEATONALS

ESTAT ACTUAL
PROPOSTA

[Academic use only] 

[Academic use only] 

Són carrers que porten als diferents accessos 
del Part Güell, amb un carril, una franja 
d’aparcament i voreres estretes, amb plantes 
baixes principalment residencials.

CARRER DE MÓRA D’EBRE
CARRER DE VERDI
CARRER TORRENT DE LES FLORS

Es tracta d’un carrer distribuïdor que permet l’accés al parc 
de la Creueta del Coll, i al Parc Güell. La zona destaca pels 
grans desnivells, i és per això que trobem alguns carrers amb 
escales incorporades, però sense cap activitat ni atractiu 
característic.

AVINGUDA DEL COLL DEL PORTELL

Els eixamplaments en els punts dels accessos als 
habitatges, i la vegetació en alguns trams en què no és 
necessària tanta amplada d’escala, permet que l’espai 
pugui albergar noves activitats i tingui més qualitat tant 
visual com ambiental.

[Academic use only] [Academic use only] 

[Academic use only] [Academic use only] 

El planejament planteja que les façanes de 
la travessera de Gràcia es vagin enretirant 
progressivament per tal d’eixamplar el carrer i 
igualar la secció amb el mateix carrer fora del districte.

TRAVESSERA DE GRÀCIA

Proposem una nova secció amb plataforma 
única, amb prioritat peatonal, però amb una 
circulació reduïda del trànsit per l’accés als 
habitatges.

Amb l’eixamplament del carrer es poden fer els dos carrils 
que trobem a la resta de la Travessera fora del districte, 
i l’amplada també permet incorporar un carril bici i unes 
voreres generoses.

Referència: Projecte d’urbanització i millora, Malgrat de Mar
Territori 24 / quart progetti / tasca studio _ 2009

09

Els intercanviadors permeten connectar els eixos cívics amb altres 
“hubs”, el transport públic o parcs del districte o de caràcter municipal



10

Les actuacions en els “hubs” han de permetre la 
connexió amb tots els elements del seu entorn

[A
ca

de
m

ic
 u

se
 o

nl
y]

 

Pavimentació 
de 
senyalització 
del camí fins 
a l’estació 
de metro 
Lesseps de la 
línia verda

Plaques solars sobre la marquesina d’accés

Espai per a l’aparcament de bicicletes sota cobert

Parament de l’escala com a punt d’informació interactiu

Tractament del paviment per a millorar la seguretat del 
vianant

Ususari utilitzant l’applicació mòbil micro-macro hub

Increment de la vegetació i nova zona 
natural

Nova barrera acústica

Connexió amb altres equipaments i serveis

Marquesina protectora de la pluja i el sol

Espai per un nou ús en un 
moment puntual

Espai de pas per a vehicles

Barrera funcional amb canvi de paviment

Aportació de llum per a les plantes inferiors

Punts de recàrrega per a cotxes elèctrics

Espais apropiables tant per vianants com 
per cotxes

Espai de canvi d’ús temporal

V2

V1

11

Exemple d’actuació en un dels “hubs” amb 
tots les elements que ha de contenir i complir



Re-market

Any

Autors projecte

Professors

Ubicació

Acadèmic
Equipament
Rehabilitació

Tardor 2016

Alexandra Ciscar
Marta Garcés
Esther Orús

Xavier Vancells
Frances Pla

Carrer de Feijó, 80, 
Sabadell

Re-interpretació del concepte de mercat aprofitant 
la rehabilitació del mercat de Sabadell Sud, al barri de 
Campoamor. Amb els condicionants socials que comporta 
aquesta funció de nexe entre els barris de Espronceda, la 
Creu de Barberà i Campoamor. Hi ha una gran densificació 
en aquesta part de la ciutat, que comporta una necessitat 
d’esponjament i de zones verdes, i una reactivació dels 
equipaments per incrementar la relació entre els veïns.

La relació amb el lloc, la connexió amb els altres 
equipaments del voltant i la sensació interior dels veïns 
i els comerciants del mercat va ser indispensable, i 
demostra la importància de conèixer, visitar i viure el lloc 
en el que es vol actuar.



03

Percepte de la idea de necessitat d’un nou eix verd i de la 
materialització d’aquest a través de la rehabilitació del mercat



[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

04

Es proposa un nou parc com a eix verd que cusi tots els equipaments 
i els tres barris, i que els connecti amb el centre de la ciutat

Actualment trobem els equipaments totalments desconectats 
entre ells, tancats i amb els accessos inconexos, l’eix verd 
recull els equipaments i té la funció de vestíbul d’aquests.

Modificació completa de la configuració del mercat actual, situat 
a l’interior d’un edifici i pràcticament sense contacte directe amb 

l’exterior, i plantejament d’un mercat totalment a l’exterior.

Tant els equipaments del voltant, com el mercat, es troben 
envoltats de carrers amb  trànsit rodat, cal peatonalitzar els 
trams en que l’eix passa i que la circulació u faci possible.

La interacció de l’eix verd amb l’edifici existent es produeix 
gràcies a l’obertura de les façanes i de la coberta, 

permetent que els arbres més alts creuin l’estructura.

La distribució del mercat dóna resposta a la voluntat de 
concienciació sobre el malbaratament a travès de la mostra 

del procés complet de l’aliment i la rel·lació entre cada espai.

El mercat conté tots els procesos per els que passen els 
aliments, en cada pas hi participen diferents agents, sent la 

mateixa gent que rep la formació, la que posteriorment gestiona 
i treballa al mercat. Incorporació de l’associació “Espigoladors”.

RE-CONFIGURACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

RE-INTERPRETACIÓ

ACCESSIBILITAT I CONNECTIVITAT

EIX VERD

CICLE DELS ALIMENTS

RE-PROGRAMACIÓ

Veïns

Agricultors

Supermercats

EMMAGATZEMATGE CONCIENCIACIÓARRIBADA TALLERS CONSUM COMPOSTATGE

Equip gestor

Equip gestor i 
administració pública

Veïns Veïns
Equip gestor Institut Ribot 

i Serra

Agricultors

MERCAT

05

Estratègies principals establertes a nivell urbanístic i 
de la rehabilitació del barri després de l’anàlisi realitzat



07

Incorporació de l’eix verd com a parc en la zona del 
mercat i relació directa amb els altres equipaments



06

Definició final del mercat seguint les estratègies prèviament esta-
blertes i definició de la vegetació com a elements del propi mercat

[Academic use only] 



オレンジ
Citrus Sinensis
Taronger

ハードフローリング
Paviment dur

アーモンド
Prunus Dulcis
Ametller

ハードフローリング
Paviment dur

[Exclusivamente para uso académico] 

[Academic use only] 

08

Definició material final dels mòduls de mercat que queden a la 
zona de parc, i funcionament i flexibilitat dels seus components

フロント集
アルミスラット

Façana captadora
de lames d’alumini

透明ガラス
内部閉鎖

Vidre transparent
Tancament interior

アカシア非武装の黒
Gleditsia Triacanthos F.Inermis

Acàcia negre inerme

空間メッシュ
屋根構造

Malla espaial
Estructura coberta

芝生
Cynodon Dactylon

Gespa

所有構造
Apropiació de les 

estructures

アルミ窓 木材
Fusteria finestra

de fusta

表紙
Coberta de xapa

カバーのサポート
合板

Suport de la coberta
Contraxapat de fusta

構造安定化
Estructura d’estabilització

朝の太陽の東入り
口 Entrada del sol de 

Est al matí

舗装シャットダウ
ンの種類に応じて

Paviment en funció del 
tipus de parada

土地インストール用
のパディングステッ
プReplè de terres per 

al pas d’instal·lacions

格納するためのスペ
ースとベーカリー

Espai per magatzem 
i el forn

金属プロファイル 
Perfil metàl·lic HEB

施設のクラッド
Trasdossat per les 
instal·lacions

キッチンスペース
Espai de cuina

消費者のスペース
Espai de consum

月桂樹
Laurus Nobilis
Llorer

芝生
Cynodon Dactylon

Gespa

アカシア非武装の黒
Gleditsia Triacanthos F.Inermis

Acàcia negre inerme

アーモンド
Prunus Dulcis
Ametller

アルミ窓 木材
Fusteria finestra

de fusta

フロントコレクタは
夏に閉鎖しました

Façana captadora 
tancada a l’estiu

冬のフロントオープ
ンコレクタ

Façana captadora 
oberta a l’ivern

透明ガラス
内部閉鎖

Vidre transparent
Tancament interior

構造安定化
Estructura d’estabilització

金属プロファイル 
Perfil metàl·lic HEB

舗装シャットダウ
ンの種類に応じて

Paviment en funció del 
tipus de parada

キッチンスペース
Espai de cuina

消費者のスペース
Espai de consum

販売のためのスペース
Espai de venta

木製扉
Porta de fusta



Casa por el tejado

Any

Autors projecte

Arquitecte

Ubicació

Professional
Habitatge

Tardor 2016

MASALA Consultors

La casa por el 
tejado

Gran vía, 504, 
Barcelona

“La casa por el tejado” és un despatx d’arquitectura es-
pecialitzat en l’aprofitament de les cobertes dels edificis 
que no es van construir amb la seva alçada màxima per-
mesa als centres de les ciutats.

Els projectes consisteixen en remuntes amb mòduls 
d’estructura metàl·lica que es col·loquen uns sobre altres 
mitjançant grues sobre els edificis existents. Aquests pro-
jectes permeten veure d’una forma molt directa el pro-
cés des dels despatxos fins a l’obra i la importància de 
la capacitat d’improvisació i de resolució de problemes 
ràpidament quan apareixen imprevistos a l’obra.



02

Vídeo del procés de construcció i mostra de la rapidesa i efectivitat 
del sistema. Font: La casa por el tejado. (Font del video: YouTube)



05

Plantes i detalls de les solucions en els punts singulars que 
consistiran principalment en les trobades del nou am l’existent



07

Definició estructural i geomètrica dels mòduls 
que permetran la seva col·locació amb la grua



Arqua

Any

Autors projecte

Autors executiu

Professors projecte

Professors executiu

Ubicació

Acadèmic
Habitatge
Obra nova

Primavera 2016

Marta Garcés
Esther Orús

Marta Garcés
Alba Gómez

Rosa Rull
Helena Coch
Lucrecia Calderón

Jaime Prous
Alexandre Gauthier

C. de Fluvià, 122-
126, Barcelona

Arqua consisteix en una patent de co-habitatge projectat 
en el barri del Poblenou de Barcelona, al costat de l’Es-
cocesa. Els inputs històrics, físics i culturals del lloc seran 
els condicionants directes de la proposta final.

El procés d’investigació i relació amb els veïns va ser 
indispensable en l’elaboració del projecte, i la forma en 
què es genera és tant o més important que la proposta 
final, sent un projecte principalment ric per la seva visió de 
conjunt. A més l’elaboració del projecte executiu permet 
acabar de tancar tot aquest procés arribant a detallar i 
resoldre totes les decisions projectuals.

01



03

Secció de la residència d’estudiants i artistes, i el parc generat 
entorn de la riera que neix del nivell freàtic de l’emplaçament



04

Procés projectual des del contacte amb els veïns i la detecció 
d’un problema amb el nivell freàtic al barri, fins a la proposta final

05

Qualitats ambientals de l’habitatge per la zona dia i mostra del 
funcionament de l’edifici com a regulador del cicle de l’aigua

Els habitatges de 40m2: armari de
40cm d’ample, amb els requeriments d’EM-
MAGATZEMATGE. També hi trobem el COIXÍ 
D’AIGUA format per l’inodor, l’espai de buga-
deria, la dutxa i la cuina; i la RESTA DE PECES 
DE L’HABITATGE, que són: el llit, en la zona 
més privada; la taula de menjar, en el punt de 
connexió amb el pas, amb la opció de dotar 
l’espai de més o menys privacitat, segons es 
desitgi; la sala d’estar, com a punt de relació 
amb la resta d’habitatges; i per últim, l’estudi, 

situat a nord i protegit del pas.

Els habitatges de 80m2: armari de
80cm d’ample, amb els requeriments d’EM-
MAGATZEMATGE. També hi trobem el COIXÍ 
D’AIGUA format per un inodor en cada planta, 
l’espai de bugaderia, dues dutxes i la cuina; 
i la RESTA DE PECES DE L’HABITATGE, que 
són: els llits, en les zones més privades; la 
taula de menjar, en el punt de connexió amb 
el pas, amb la opció de dotar l’espai de més 
o menys privacitat, segons es desitgi; la sala
d’estar, com a punt de relació amb la resta
d’habitatges; i per últim, l’estudi, situat a nord 
i protegit del pas, amb un llit en l’altell donant 
la possibilitat de que pugui funcionar com un 

ESTUDI MOTXILLA



[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 
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06

Distribució de les dues tipologies finals (símplex i dúplex), en funció de 
les qualitats ambientals i definició de la façana sud com a coixí d’aigua

ESTIU:
S’aconsegueix reduïr la temperatura interior 
gràcies a la ventil·lació creada al llarg de l’ha-
bitatge. La façana vegetal, durant els mesos 
més calorossos està oberta i permet la ven-
til·lació vertical, fet que redueix la temperatura 
de l’aire que entra. Gràcies a la separació de 
l’habitatge de la façana sud a través de la 
passera el sol de sud no enta directament a 

l’habitatge durant aquesta època.

HIVERN:
La façana vegetal no està ventilada durant 
els mesos mes freds, això permet acumular la 
calor del sol de sud gàcies a la inèrcia de la 
terra i escalfar l’interior. La divisió de l’habi-
tatge tant en planta com en alçada, sobretot 
en la part d’habitacions, permet concentrar la 
temperatura i l’energia en el cas de que calgui 

requierir de calefacció.

En funció dels requeriments 
de cada filtre, s’ha establert 
una classificació per tal de 
designar un material a cada 
filtre. Finalment els materials 
amprats són:

1. Vidre
2. U-glass
3. Fusta
4. Formigó

07

Anàlisi de les qualitats ambientals i definició material dels 
elements en funció dels requeriments concrets de cada un



E.02  ESTRUCTURA       05
Planta del sostre de la planta tipus
Planta del sostre de la planta altell

-

Projecte  HABITATGE CO-HOUSING

Ubicació  CARRER DE FLUVIÀ, 122-126 

  08020 BARCELONA 

 02 NOVEMBRE 2017

Professor  JAIME PROUS MARTIN

Alumnes  MARTA GARCÉS FERNÁNDEZ
  ALBA GÓMEZ RODRÍGUEZ

CONSTRUIR ALLÒ PROJECTAT - ETSAV 2017/18 - QM T

N

Planta del sostre de la planta tipus
E 1:200

Planta del sostre de la planta altell
E 1:200

Normativa CTE-DB-SE-AE
*(2) Taula 3.1. Valors característics de les sobre-
càrregues d’ús
Normativa EHE-08

ESTAT DE CÀRREGUES

ZONA: BADALOT

Pes propi 2,00 kN/m²

Envans 0,00 kN/m²

Paviments 0,00 kN/m²

Ús 1,00 kN/m² Categoría d'ús G1 *(2)
Neu 0,40 kN/m² Barcelona altitud 0m *(3)
Vent -0,70 kN/m² qb: 0,5; ce: 2,0; cp: -0,7 *(4)

TOTAL 3,00 kN/m²

ZONA: COBERTA

Pes propi 7,50 kN/m² Densitat del formigó 25 kN/m²
Envans 0,00 kN/m²

Paviments 20,00 kN/m² Terreny, jardineres, incloent-hi material de drenatge *(1)

Ús 1,00 kN/m² Categoría d'ús F *(2)
Neu 0,40 kN/m² Barcelona altitud 0m *(3)
Vent -0,70 kN/m² qb: 0,5; ce: 2,0; cp: -0,7 *(4)

TOTAL 28,50 kN/m²

ZONA: FORJATS INTERIORS

Pes propi 2,50 kN/m² Forjat de bigueta armada i revoltó ceràmic

Envans 1,00 kN/m²

Paviments 0,40 kN/m² Parquet i tarima de 20mm de gruix sobre rastrells *(5)

Ús 2,00 kN/m² Categoría d'ús A1 *(2)
Neu 0,00 kN/m²

Vent 0,00 kN/m²

TOTAL 5,90 kN/m²

ZONA: SOTERRANI (amb envans)

Pes propi 2,50 kN/m² Forjat de bigueta armada i revoltó ceràmic

Envans 1,00 kN/m²

Paviments 0,80 kN/m² Rajola ceràmica gruix 0,05m *(5)

Ús 3,00 kN/m² Categoría d'ús C1 *(2)
Neu 0,00 kN/m²

Vent 0,00 kN/m²

Xapa grecada amb capa de formigó; gruix 
menor a 12cm *(1)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

ESTAT DE CÀRREGUES

ZONA: BADALOT

Pes propi 2,00 kN/m²

Envans 0,00 kN/m²

Paviments 0,00 kN/m²

Ús 1,00 kN/m² Categoría d'ús G1 *(2)
Neu 0,40 kN/m² Barcelona altitud 0m *(3)
Vent -0,70 kN/m² qb: 0,5; ce: 2,0; cp: -0,7 *(4)

TOTAL 3,00 kN/m²

ZONA: COBERTA

Pes propi 7,50 kN/m² Densitat del formigó 25 kN/m²
Envans 0,00 kN/m²

Paviments 20,00 kN/m² Terreny, jardineres, incloent-hi material de drenatge *(1)

Ús 1,00 kN/m² Categoría d'ús F *(2)
Neu 0,40 kN/m² Barcelona altitud 0m *(3)
Vent -0,70 kN/m² qb: 0,5; ce: 2,0; cp: -0,7 *(4)

TOTAL 28,50 kN/m²

ZONA: FORJATS INTERIORS

Pes propi 2,50 kN/m² Forjat de bigueta armada i revoltó ceràmic

Envans 1,00 kN/m²

Paviments 0,40 kN/m² Parquet i tarima de 20mm de gruix sobre rastrells *(5)

Ús 2,00 kN/m² Categoría d'ús A1 *(2)
Neu 0,00 kN/m²

Vent 0,00 kN/m²

TOTAL 5,90 kN/m²

ZONA: SOTERRANI (amb envans)

Pes propi 2,50 kN/m² Forjat de bigueta armada i revoltó ceràmic

Envans 1,00 kN/m²

Paviments 0,80 kN/m² Rajola ceràmica gruix 0,05m *(5)

Ús 3,00 kN/m² Categoría d'ús C1 *(2)
Neu 0,00 kN/m²

Vent 0,00 kN/m²

TOTAL 7,30 kN/m²

ZONA: PASSERA

Pes propi 1,88 kN/m² Passera + muntants

Envans 1,48 kN/m² Façana vegetal

Paviments 0,00 kN/m²

Ús 2,00 kN/m² Categoría d'ús A1 *(2)
Neu 0,00 kN/m²

Vent 0,00 kN/m²

TOTAL 5,36 kN/m²

ZONA: SOTERRANI (sense envans)

Xapa grecada amb capa de formigó; gruix 
menor a 12cm *(1)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

ESTAT DE CÀRREGUES

ZONA: BADALOT

Pes propi 2,00 kN/m²

Envans 0,00 kN/m²

Paviments 0,00 kN/m²

Ús 1,00 kN/m² Categoría d'ús G1 *(2)
Neu 0,40 kN/m² Barcelona altitud 0m *(3)
Vent -0,70 kN/m² qb: 0,5; ce: 2,0; cp: -0,7 *(4)

TOTAL 3,00 kN/m²

ZONA: COBERTA

Pes propi 7,50 kN/m² Densitat del formigó 25 kN/m²
Envans 0,00 kN/m²

Paviments 20,00 kN/m² Terreny, jardineres, incloent-hi material de drenatge *(1)

Ús 1,00 kN/m² Categoría d'ús F *(2)
Neu 0,40 kN/m² Barcelona altitud 0m *(3)
Vent -0,70 kN/m² qb: 0,5; ce: 2,0; cp: -0,7 *(4)

TOTAL 28,50 kN/m²

ZONA: FORJATS INTERIORS

Pes propi 2,50 kN/m² Forjat de bigueta armada i revoltó ceràmic

Envans 1,00 kN/m²

Paviments 0,40 kN/m² Parquet i tarima de 20mm de gruix sobre rastrells *(5)

Ús 2,00 kN/m² Categoría d'ús A1 *(2)
Neu 0,00 kN/m²

Vent 0,00 kN/m²

TOTAL 5,90 kN/m²

ZONA: SOTERRANI (amb envans)

Pes propi 2,50 kN/m² Forjat de bigueta armada i revoltó ceràmic

Envans 1,00 kN/m²

Paviments 0,80 kN/m² Rajola ceràmica gruix 0,05m *(5)

Ús 3,00 kN/m² Categoría d'ús C1 *(2)
Neu 0,00 kN/m²

Vent 0,00 kN/m²

TOTAL 7,30 kN/m²

Xapa grecada amb capa de formigó; gruix 
menor a 12cm *(1)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

ESTAT DE CÀRREGUES

ZONA: BADALOT

Pes propi 2,00 kN/m²

Envans 0,00 kN/m²

Paviments 0,00 kN/m²

Ús 1,00 kN/m² Categoría d'ús G1 *(2)
Neu 0,40 kN/m² Barcelona altitud 0m *(3)
Vent -0,70 kN/m² qb: 0,5; ce: 2,0; cp: -0,7 *(4)

TOTAL 3,00 kN/m²

ZONA: COBERTA

Pes propi 7,50 kN/m² Densitat del formigó 25 kN/m²
Envans 0,00 kN/m²

Paviments 20,00 kN/m² Terreny, jardineres, incloent-hi material de drenatge *(1)

Ús 1,00 kN/m² Categoría d'ús F *(2)
Neu 0,40 kN/m² Barcelona altitud 0m *(3)
Vent -0,70 kN/m² qb: 0,5; ce: 2,0; cp: -0,7 *(4)

TOTAL 28,50 kN/m²

ZONA: FORJATS INTERIORS

Pes propi 2,50 kN/m² Forjat de bigueta armada i revoltó ceràmic

Envans 1,00 kN/m²

Paviments 0,40 kN/m² Parquet i tarima de 20mm de gruix sobre rastrells *(5)

Ús 2,00 kN/m² Categoría d'ús A1 *(2)
Neu 0,00 kN/m²

Vent 0,00 kN/m²

TOTAL 5,90 kN/m²

ZONA: SOTERRANI (amb envans)

Pes propi 2,50 kN/m² Forjat de bigueta armada i revoltó ceràmic

Envans 1,00 kN/m²

Paviments 0,80 kN/m² Rajola ceràmica gruix 0,05m *(5)

Ús 3,00 kN/m² Categoría d'ús C1 *(2)
Neu 0,00 kN/m²

Vent 0,00 kN/m²

TOTAL 7,30 kN/m²

ZONA: PASSERA

Pes propi 1,88 kN/m² Passera + muntants

Envans 1,48 kN/m² Façana vegetal

Paviments 0,00 kN/m²

Ús 2,00 kN/m² Categoría d'ús A1 *(2)
Neu 0,00 kN/m²

Vent 0,00 kN/m²

TOTAL 5,36 kN/m²

ZONA: SOTERRANI (sense envans)

Pes propi 2,50 kN/m² Forjat de bigueta armada i revoltó ceràmic

Envans 0,00 kN/m²

Càrregues 
permanents 

Xapa grecada amb capa de formigó; gruix 
menor a 12cm *(1)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

Càrregues 
permanents 
(G)

Accions 
variables (Q)

PREDIMENSIONAT:

Cantells mínims per forjats de biguetes amb llums 
menors a 7m (6.6m) i sobrecàrregues no majors a 
4kN/m² (3kN/m²):

∂1=√q/7= √5.9/7=0.92
∂2=(L/6)^1/4= (6.6/6)^1/4=1.02
C *(6) =  Tram aïllat: 17
  Tram extrem: 21 (més desf.)
  Tram interior: 24

hmínima: 0.92x1.02x(6.6/21)=0.26m →  e: 30cm

Jàsseres principals empotrades a les pantalles se-
gons predimensionat: HEB-240

HEB-180

Vigueta pretensada Tipus T-12, comercial Vaporpesa, forjat 
250+50 i 300+50 o similar:
Formigó de la vigueta: HP-40/P/12/IIa
Formigó abocat en obra: HA-25/B/12/IIa

NOTA:
- Zona entre l’escala i l’ascensor de llosa massissa 
de formigó armat (preveure esperes per a l’arrancada 
de l’escala), enrasada per la cota superior de rústic 
del forjat.
- Encofrat de taulell tricapa IRU-L3 de 500x1000mm 
del comercial LANA, o similar.
- Les caixes d’instal·lacions s’adaptaran per ajus-
tar-se a la mida de l’estrebigat i els cassetons.
- Preveure la continuació de l’armat de les pantalles 
cap a plantes superiors.
- Veure detall d’estructura per a la trobada del forjat 
amb la façana.

a les pantalles abans del formigonat.
- Previsió de pasatubs per a baixant d’aigües negres 
segons model de inodor empotat de la serie Armani 
Roca. 

Absolutes

R A

Relatives

Taula de cotes dels forjats:

R A

PB

P+1

P+2

P+3

P+4

PC

+0.30 +0.43 +0.00 +0.13

+4.30 +4.42 +4.00 +4.12

+7.80 +7.92 +7.50 +7.62

+11.30 +11.42 +11.00 +11.12

+14.80 +14.92 +14.50 +14.62

+17.30 +17.55 +17.00 +17.25
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Axonometría explotada de la façana sud-oest

Axonometría detall estructura passera
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1. Mur pantalla.
2. Rastrells de fusta.
3. Aïllament tèrmic.
4. Forjat unidireccional.
5. Cel ras.
6. Revestiment interior.
7. Capa de morter.
8. Paviment interior.
9. Encoratge GRC.
10. Fusteria.
11. Panells GRC.
12. Pletina d’encoratge.
13. Passera metàl·lica.
14. Subestructura metàl·lica.
15. Mòduls façana vegetal.
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*Axonometría de l’ancoratge de 
les connexions per a l’ancoratge 
dels perfils de la passera
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Elaboració del projecte executiu: definició estructural i 
constructiva de les façanes nord i sud, i dels forjats
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Detall coberta 

Planta altell

Escala 1:20
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1. Forjat unidireccional *(2)
35cm de semibiguetes de formigó armat prefabricades i entrebigat 
ceràmic, amb recobriment interior; enguixat amb morter de 40 mm 
d’espessor. REI 60 *(1).
2. Llosa de massissa
0,40m de gruix de formigó armat HA/25/B/20/lla abocat amb bomba. 
REI 60 *(1).
3. Perfil metàl·lic 
2 UPN 240 encorades a la pantalla de formigó.
4. Angular d’enllaç Encoratge mecànic.
5. Tac tipus HILTI  M.12/120.
6. Mur de formigó armat
HA/25/B/20/lla abocat amb bomba de 20 cm de gruix.
7. Pletina metàl·lica d’alumini
De 60 x 60 mm fitxat mecànicament al mur de formigó.
8. Subestructura metàl·lica d’alumini de 8 cm de gruix.
9. Guia tipus Halfen encoratge horitzontal recolzament.
10. Panell prefabricat
0,1 m de gruix de formigó lleuger de fibra de vidre.
11. Passera exterior
Perfils metàl·lics HEB-240 i HEB-180, encorat a les UPN.
12. Morter de ciment 
Per a la formació de pendents de 10 cm d’espessor, aplicat 
mecànicament.
13. Imprimació bituminosa CURIDAN ®
De base aquosa adherida al morter de ciment.
14. Làmina impermeable GLASADAN ® 30 P EAST
Làmina bituminosa de betum modificat (SBS) amb armadura de fibra 
de vidre i acabat en film plàstic.
15. Làmina impermeable ESTERDAN ® PLUS 50/GP EAST 
VERDE JARDÍN
Làmina bituminosa de betum modificat (SBS) amb armadura de feltre 
de polièster i acabat en gra de pissarra.
16. Làmina separadora 
Làmina geotèxtil no teixit format per fibres de polièster.
17. Aïllament tèrmic
Poliestirè extrudit (XPS) de 10 cm de gruix tipus Danopren TR 100 
de la marca comercial Danosa conductivitat tèrmica 0,036 W/mK i 
densitat 32 kg/m2.
18. Làmina separadora 
Làmina geotèxtil no teixit format per fibres de polièster.
19. Sistema de drenatge DANOPREN ® JARDIN
Làmina nodular de polietilè d’alta densitat (PEAD) i geotèxtil de 
polipropilè incorporat.
20. Substrat vegetal
21. Xapa metàl·lica
D’aliatge de coure, titani i zinc de 3 mm de gruix. Remat del mur de 
coberta amb goterons incorporats fixat mecànicament.
22. Bonera de desaigüe de coberta.
23. Travessers de fusta de pi
De 6 cm de gruix fixats mecànicament.
24. Aïllament tèrmic i acústic
Arena plus 65 mm amb conductivitat tèrmica 0,034 W/mK de la marca 
Isover o similar.
25. Acabat interior
De fusta de roure de 2 cm d’espessor tipus parklex dry internal o 
similar.
26. Morter de ciment autoanivellant 
6cm d’espessor, aplicat mecànicament, per a la regularització i 
anivellació de la superfície inferior de formigó.
27. Rastells de fusta massissa
De 3cm x 6cm cada 20cm.
28. Aïllament tèrmic
Poliestirè extrudit de 4cm de gruix conductivitat tèrmica 0,034 W/mK 
i densitat 18 kg/m2.
29. Difusors metàl·lics
De 115 x 18,5 cm.
30. Sistema de calefacció 
Per terra radiant, amb tubs de Ø 1,5cm.
31. Paviment interior
Tarima de fusta massissa Cumarú.
32. Fusteria
De fusta de pi color natural practicable de la casa Soldevila model 
Maxilight 92 o similar conductivitat tèrmica 0,5 W/mk.
33. Vidre amb doble cambra d’aire
Composició 6/12/6 doble vidre amb aïllament tèrmic reforçat, cool-
life ST 108 tipus Climalit Plus de la marca Saint Gobain o similar, amb 
conductivitat tèrmica 1,6 W/mk. 
34. Cel ras
Sistema de Knauf amb plaques tipus aquapanel i subestructura 
ancorada al forjat.
35. Envolvent exterior
Façana vegetal sistema pro wall modular de 60x60 cm o similar.

1

2

4
5

6

7

8

9

10

3

11

121314151617181920

21

22

23

24

25

2627283031 29

32

33

34

11

Elaboració del projecte executiu: en el detall constructiu 
final es reflecteixen les idees del projecte en el seu conjunt
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La cantonada

Any

Autors

Professors

Ubicació

Acadèmic
Habitatge
Rehabilitació

Primavera 2015

Marta Garcés

Carles Marcos
Josep Gómez
Manel González

Av. Diagonal, 446
Barcelona

El projecte consisteix en la rehabilitació d’un edifici em-
blemàtic a la ciutat de Barcelona, el Deutsche Bank, si-
tuat a la cantonada entre l’Avinguda Diagonal i Passeig 
de Gràcia.
La intervenció estarà principalment marcada per la seva 
contextualització urbana i el seu canvi d’ús d’oficines a 
residencial.

Aquest projecte em va ajudar a entendre la importància 
d’un bon anàlisi de les preexistències i de la contextualit-
zació del projecte per a poder desenvolupar unes bones 
estratègies per a la rehabilitació. En aquest cas concret, 
condicionant el tractament de l’espai públic en planta 
baixa i la volumetria de l’edifici, destacant la forma pura 
de la torre desvinculada del sòcol, i l’organització interior 
com a conseqüència directa, mitjançant la focalització de 
les visuals i les distribucions a les cantonades.
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Vista de la integració de la planta baixa de l’edifici en el teixit consolidat del 
voltant i mostra de la possible permeabilitat en un edifici de gran alçada



Estratègia de distribució en planta a partir de les diagonals que es generen 
com a visuals des de l’accès fins a la cantonada de cada habitatge o local

04 05

Secció transversal de la proposta final, localització de les plantes 
comerç, oficines, habitatge i restaurant-mirador en ordre ascendent
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Exemple de distribució d’un dels pisos: col·locació de 
les peces comunes en diagonal fins a la cantonada

07

Volumetria final de la proposta, aïllant la torre per enfatitzar la geometria, 
i relació del sòcol amb la cantonada, i amb l’espai públic en planta baixa

FOTOS DE LA MAQUETA A PEU DE 
CARRER





Edició

Portafoli imprès 
i disseny web

Impressió

Maquetació

Enquadernació

Paper

Font

Marta Garcés Fernández

Marta Garcés Fernández

Barcelona Digital Print

Marta Garcés Fernández

Sheila Osuna Padilla

Cartolina 300g (Funda)
Estucat 130g (Fulls negres)
Estucat 115g (Fulls interiors)

Theinhard thin i bold




