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Aquest volum és un recull de projectes 

desenvolupats tant en un context 

exclusivament acadèmic (a l’aula, reflexió 

teòrica, no real) com en un context pràctic 

(procés executiu, obra construïda, real), o bé 

alguna extensió que intenta anar més enllà 

del que s’entén pròpiament per arquitectura. 

Es tracta d’un segon volum que revisa 

parcialment el contingut del primer, buscant 

mostrar amb una visió subjectiva part dels 

projectes que han format part de la meva línia 

de canvi i aprenentatge.

habilitats  

autodesk autoCAD 2D

bentley microstation 2D

bentley microstation 3D

adobe photoshop_ edició fotografia

adobe indesign_ edició gràfica

adobe muse_ edició web

llengües

català, español, português, english

contacte

@ : saraferranb@gmail.com

web : www.sarquitectures.com







Sóc la Sara Ferran Ballús, arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. 

Vaig néixer a Sant Cugat, la mateixa ciutat on he crescut, on m’he format, d’on he marxat, i on 

he canviat. És el canvi, canviar, canviant, com jo entenc el món.

I no és això potser l’arquitectura? Som persones i com a tals, som canviants. Allò que fem, 

allò que vivim, ens fa canviar dia rere dia, i nosaltres canviem el nostre entorn. Si l’entorn 

és flexible i es deixar modificar, el modifiquem. Però si l’entorn no és flexible, encara que 

amb més impediments, el modifiquem igualment. Fer arquitectura és confrontar el món i 

reconfigurar-lo amb les eines que la pròpia disciplina ofereix, fent possible que qualsevol 

projecte es pugui convertir en una oportunitat. Projectar, treballar, transformar, i així generar 

canvis al meu entorn, són suficients per seguir fent el que faig, amb tots els dubtes que 

comporta i amb les preguntes sense resposta que serveixen de motor per seguir treballant.

Sóc una persona de caràcter, obstinada i perseverant. Profundament rigorosa i 

perfeccionista, destino tota la meva energia en assolir el millor per a cada projecte. El no 

saber em genera inquietuds, i aquestes inquietuds la voluntat per descobrir coses noves, fent 

que m’involucri professional i emocionalment en tots els meus projectes.
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autors : Maria Ferré i Sara Ferran

tipus :  Projecte acadèmic

escola : ETSAVallès

data : Tardor 2013

lloc : Cementiri de Sockenvägen, Stockholm, SWEDEN 

bases: La violència, no entesa negativament, sinó a partir de la seva pròpia 

naturalesa, com a màxima tensió que pot ser traduïda dins d’un espai arquitectònic

- Construir un espai de 1500 m3 per a una cerimònia funerària

- Configurar aquest volum de la forma més eficient sensitivament

- Cerimònia prevista per 50 convidats, 8 són cecs

- Celebració prevista al mes de gener, de 12.00-13.00h

a .  AT M O S P H E R E



L’Any 1915 Asplund i Lewerentz guanyen el concurs per a la construcció del 

cementiri. Es tracta d’un projecte amb una barreja intensa entre romanticisme 

i funcionalisme, entre paisatge i construcció... Entre, entre... I això és el que 

busca la proposta: projectar un espai “entre” dins del conjunt ja projectat, sinto-

nitzant amb la força latent pròpia del lloc. Un espai construït amb condicions 

físiques objectivables per aconseguir una experiència metafísica. 

En el procés de lectura del lloc s’identifiquen 3 punts elevats, 3 petits turons 

alineats entre ells. Al damunt del primer turó s’hi troba la simbòlica creu projec-

tada per Lewerentz, que dóna inici al recorregut lineal de la seva proposta. Els 

altres dos turons queden amagats darrere l’edifici funerari principal, on hi ha 

els crematoris. S’aprofita la topografia del segon turó per amagar al darrere el 

nou i tercer recorregut proposat dins el cementiri, allunyat dels dos recorreguts 

originals. Només l’últim pavelló del recorregut es situa damunt del tercer turó, 

on la distància ja no permet la visibilitat des de la resta del cementiri. La recerca 

sobre la cerimònia funerària nòrdica ens descobreix 3 etapes que es considera 

que cada persona atravessa en el dol d’un ésser estimat: acceptació, reflexió i 

despedida. S’agafen com a punt de partida projectual.

REFLEXIÓ - LLUM

DESPEDIDA - VENT

ACCEPTACIÓ - AIGUA
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“transició d’espai a espiritualitat”

MATERIAL - VENT    /    ACCIÓ - SUCCIÓ CENDRES    /   ESTAT - DESPEDIDA

MATERIAL - LLUM    /   ACCIÓ - ENLLUERNAMENT    /    ESTAT - REFLEXIÓ

MATERIAL - AIGUA    /   ACCIÓ - SALT BASSAL    /     ESTAT - ACCEPTACIÓ









autors : Sara Ferran

tipus :  Projecte acadèmic

escola : ETSAVallès

data : Tardor 2013

lloc : Volpelleres, Sant Cugat del Vallès, CATALUNYA 

bases :  Es planteja la reconsideració del sector Volpelleres – Can Canyameres fent una 

proposta de consolidació i millora del teixit urbà. El programa proposat ha de servir per 

explorar quines possibilitats hi ha per habitar aquest àmbit. El curs no busca la implantació 

d’un únic model de teixit urbà (i dels usos associats d’espais de treball o d’equipaments), 

sinó de trobar les morfologies urbanes que més s’adeqüin a una determinada visió del lloc 

que caldrà fer explícites amb els mitjans adequats a cada proposta

a .  / E N T R E /



1.

2.

3.

El taller proposa reflexionar, a partir del cas de Volpelleres, sobre el paradigma 

urbanístic de catalunya, conseqüència d’un abans i un després de la crisis.

Sant Cugat es troba en una posició geogràfica molt propera a Barcelona, 

punt clau per al pas d’infraestructures que connecten els diferents punts 

del territori. Les infraestructures que conflueixen a Sant Cugat, s’encreuen 

a l’entorn de Volpelleres aïllant l’àmbit enmig de tots aquests traçats. La via 

històrica que connecta el barri de Volpelleres amb el Monestir queda trencada 

a l’encreuament entre la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat i el tren de la 

RENFE, aïllant encara més tota aquesta zona respecte el centre de la ciutat.

La identitat del barri ha quedat oculta. Aquest conflicte serveix com a punt de 

partida de la proposta. Es recupera l’únic element encara visible del que hi 

havia hagut, les masies, desencadenant així molts altres canvis.
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Tipologia bloc perimetral + Unifamiliar 

Interior d’illa amb pistes esportives

Pistes de dimensions reduïdes (jocs d’equips 

petits per evitar generar soroll molest als veïns)

Paviment percolable - dureses per franjes

Permet filtrar l’aigua de la pluja al mateix 

territori, tancant el seu cicle i permetent el seu 

posterior aprofitament (zona peatonal menys 

permeable, compleix accessibilitat e.públic)

Accés indirecte

Als carrers principals els accessos als interiors 

queden més amagats per donar privacitat

Plaça pública existent

De major escala inclou usos de barri com 

botigues, bars i possible mercat setmanal



Plaça pública existent

De major escala inclou usos de barri com 

botigues, bars i possible mercat setmanal

Accés directe

Als carrers petits i menys cèntrics l’accés queda 

completament obert a l’espai públic

Illa pre-existent

L’interior d’illa de les pre-existències podria 

incorporar-se al col·lectiu si els veïns de la 

comunitat en qüestió hi estiguessin d’acord 

Tipologia Unifamiliar 

Interior d’illa amb parc infantil (ó bassa de decantació)

Es distribueixen els jocs uniformement a tota l’àrea per 

evitar concentrar el soroll dels nens en un sol punt

“d’escala urbana a escala humana”









autors : Aitziber Pagola, Albert Noya, Ana Badia, Arnau Garcia, Bernat Pedro, Carmen 

Bodelón, Clara Grenzner, Elisabet Farré, Elisenda Planell, Guillem Ramon, Ignasi Casas, Itzel 

Monclús, Ivan Roguera, Joan Lluc Piña, Laura Molina, Mar Planas, Maria Antonia Rigo, Marta 

Ferrer, Marta Navarro, Martí Obiols, Meri Mensa, Miguel Hernández, Oriol Bort, Oriol Garrido, 

Pablo Palomar, Quim Escoda, Roger Maranges, Sandra Prat, Sara Ferran, Sergi Illa, Toni 

Quirante, Víctor Nadales, Xavi Callejas, Santi Julià, Sergi Estruch, Eduard Gascón

Comitè tècnic : Dani Calatayud, Coque Claret, Roger Tudó, Oriol Barber, Enric Corbat, Albert 

Cuchí, Oriol Muntané, Amadeu Santacana, Xavi Gimferrer, Joan Ramon Blasco, Robert Brufau

fotografia : Andrés Flajszer

tipus :  Concurs Internacional construït, SOLAR DECATHLON EUROPE 2014

data : 2012-2014 (construcció prototip a Versailles agost de 2014)

lloc : Versailles, París, FRANÇA 2014 / Av. Can Tapís 196, Rubí, CATALUNYA

pressupost total projecte : 245.000€ (prototip) + 100.000€ = 345.000€

funció dins l’equip: arquitectura, mobiliari i interiors, documentació gràfica, construcció

Premis:  1r Arquitectura + 1r Innovació + 3r Urbanisme (Solar Decathlon Europe 14), Solar 

Award (Eurosolar), Mensió Honorable (World Sustainable Building 14)

p .  R E S S Ò



RESSÒ és una estratègia de rehabilitació 

urbana, social i energètica, que funciona 

com a eina pedagògica per als seus usuaris. 

Es tracta d’un espai de trobada on els veïns 

poden compartir recursos, estalviant despeses 

que tindrien de manera individualitzada a les 

seves cases.  La col·lectivització permet un 

important estalvi energètic, alhora que ofereix 

comfort gratuït per a als veïns que viuen 

en llars en situació de pobresa energètica. 

Idealment RESSÒ també permet reduir la 

mobilitat perquè aproxima un espai de relació 

on s’hi pot anar a peu, i des del qual es pot 

arribar al centre amb transport públic.

L’espai és altament flexible i canviable per 

poder acollir la màxima diversitat d’activitats 

possibles. Gràcies a l’estructura de bastida, el 

canvi es pot fer en poques hores. L’espai es 

modula a 2m, permetent encabir usos enmig 

de l’estructura. L’anell perimetral concentra 

els elements permanents: estructura, façanes, 

instal·lacions i mobiliari. La resta és 100% 

variable i reconfigurable.
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“systeme passif, outil experimental d’enseignement”

obertura pneumàtica inferior 

exterior - renovacions d’aire

obertura pneumàtica superior 

exterior - renovacions d’aire

radiació solar

fonamentació de taulers de fusta con-

traxapada - reutilitzats d’una empresa 

de materials de construcció
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coberta lleugera - aïllament tèrmic de 

cotó tèxtil reciclat, e = 10 cm

policarb. exterior e = 2cm, U = 2’1

policarb. interior e = 6cm, U = 0’7

screen motoritzat - regula incidència solar

cambra d’aire = isolante térmico

painéis fotovoltaicos sobre subes-

trutura de aço galvanizado

passadors - traballen a compressió 

solidaritzant les peces de la coberta, 

d = 20mm

finestra inferior interior - 

crea corrent convectiu



“systeme passif, outil experimental d’enseignement”

fonamentació de taulers de fusta con-

traxapada - reutilitzats d’una empresa 

de materials de construcció

painéis fotovoltaicos sobre subes-

trutura de aço galvanizado

passadors - traballen a compressió 

solidaritzant les peces de la coberta, 

d = 20mm

paviment tècnic perimetral regis-
trable, tauler fenòlic contraxapat

llosa de formigó UHPC negre activat 

amb un sistema integrat de calefacció 

radiant - inèrcia tèrmica

aïllament tèrmic de cotó 

tèxtil reciclat, e = 10 cm

instal·lació aïllada ACS - submi-

nistre d’aigua calenta sanitària i 

sistema de calefacció radiant

impermeabilització façana 

nord, policarbonat simple 

ondulat
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safates metàl·liques per 

al traçat organitzat de la 

instal·lació elèctrica

trenat de fusta - suporta 

l’aïllament tèrmic superior, 

e = 6mm

bigues bi-direccionals - compostes 

per llistons de fusta que s’encreuen, 

generen un únic element a flexió









La base de tot...

La mala movilitat, la falta d’eficiència energètica 

i els problemes socials desapareixen quan 

el barri comença a viure col·lectivament i els 

serveis, els recursos i els usos es comparteixen 

en un mateix temps i lloc. El benefici col·lectiu 

significa economia, significa compartir, significa 

aprenentatge i en definitiva, significa Ressò.

Quin és l’espai que 
estem buscant?

El sistema utilitzat per generar l’espai ha de ser

adaptable/flexible perquè pugui funcionar 

en diversos teixits urbans. Per tal de cobrir 

els múltiples usos i activitats col·lectives cal 

projectar un espai completament neutre i tan 

gran com sigui possible. La neutralitat permet 

variar amb llibertat l’espai o els espais generats 

en el seu interior depenent de l’ús escollit per 

l’usuari. Així doncs, partim d’una base que 

consisteix en una gran àrea buida que serà 

apropiada i colonitzada de diferents maneres 

al llarg de la seva vida, tantes vegades com la 

demanda ho requereixi. La grandària de l’espai 

admet usos de gran escala i tants usuaris com 

sigui necessari, i s’esgota l’alçada limitadora 

del gàlib, generant un espai que permetrà dur a 

terme totes les activitats que els propis usuaris 

hi vulguin desenvolupar.

Com generem l’espai?

La materialització del sistema que genera 

l’espai segueix dos requisits: l’adaptació a 

diferents teixits/programes i la possibilitat de 

ser autoconstruït o transformat pels usuaris. 

Es considera la bastida com el sistema que 

més s’ajusta a aquestes condicions. S’aprofita 

un material gairebé sempre present en una 

construcció però se li atorga un valor que 

habitualment no té: funcionarà com a la pròpia 

estructura de l’edifici i no com a reforç o element 

auxiliar d’aquesta.

Per alliberar l’espai, es desplacen els elements 

tècnics i fixes en un anell perimetral. D’aquesta 

manera, s’obté la neutralitat i amplitud de l’àrea 

central base. Aquest anell està constantment en 

contacte amb l’espai central servit i permet la 

seva relació directa quan s’ha d’activar.

Per donar cabuda als diferents programes 

que es desenvoluparan en aquest espai, es 

genera una malla espaial horitzontal seguint 

una modulació que organitza l’espai. Es parteix 

d’una cel·la de 2mx2m, dimensió mínima que 

permet la realització de les activitats bàsiques: 

cuinar, menjar, dormir, higiene personal...

En l’eix vertical, la modulació ve imposada per 

la pròpia bastida. Els pilars compten amb punts 

d’ancoratge cada 50cm que generen la pauta 

que determina les possibles altures del projecte. 

L’alçada total del prototip permet la configuració 

de dues plantes habitables.

Com ens adaptem a 
un cas específic?

En el cas precís que hem estudiat, ens enfrontem 

a la rehabilitació d’un teixit de baixa densitat, al 

barri de Sant Muç. La geometria del prototip en 

aquest cas es donarà per la seva primera vida a 

la competició de Solar Decathlon, determinada 

per un gàlib determinat.

El programa projectat per als dies de competició 

és un requisit propi de les bases del Solar 

Decathlon: per poder competir cal construir una 

casa convencional a la Villa Solar. No obstant, a 

París, el prototip funciona com una casa, però 

serà una casa col·lectiva. L’objectiu és reforçar 

la idea de col·lectivització que les nostres 

estratègies inicials defensen contra la societat 

individualista a la qual estem acostumats. 

Aquest programa variarà a la seva segona vida 

a Sant Muç on serà l’usuari el que determinarà 

el programa que més necessiti.

“ceci n’est pas seulement une maison”



“l’individu seul doit se prendre en charge 
dans l’intérêt collectif”

sectoritzacions: les àrees domèstiques que 

contenen càrregues internes més altes (cuina, 

bany i dutxa) i les que no. D’aquesta manera 

situem les zones humides al costat de la façana 

nord, més freda, i el dormitori i la sala d’estar a 

al costat de la façana sud, més calenta perquè 

rep la radiació solar directa.

L’ús de l’anell perimetral està especialitzat. Les 

parts de l’anell que es troben dins de les parts 

sectoritzades de la casa estan destinades als 

usos d’un programa d’habitatge. D’altra banda, 

les parts de l’anell en contacte amb el volum 

general estan destinades a l’emmagatzematge.

Les relacions entre els diferents espais són 

directes, separades únicament per una 

partició transparent i plegable per generar una 

sensació d’espai obert. No obstant, s’incorpora 

en el disseny la possibilitat de privatitzar-les 

amb l’ús d’un sistema de cortina a l’interior de 

les zones sectoritzades. Finalment, els usos 

privats, com el bany i la dutxa, estan dissenyats 

amb particions opaques.

Com generem l’espai 
interior?

El disseny dels interiors segueix dues 

estratègies. D’una banda, es projecta un moble 

sistematitzat dins el mateixos paràmetres de la 

Com és aquesta casa 
col·lectiva?

A partir d’aquests determinants cal pensar una 

forma en què el prototip es configuri i funcioni 

com a una casa col·lectiva.

Partim de la idea de buscar sempre un confort 

adaptatiu, tenint en compte que es tracta 

d’un prototip de gran volum. Durant l’estiu, 

mitjançant l’ús d’estratègies de ventilació 

natural s’aconsegueix un rang comfortable de 

temperatura. Però durant l’hivern, dependrà de 

la seva càrrega interna. La climatització d’un 

gran volum es pot controlar quan hi ha moltes 

persones realitzant una mateixa activitat. 

S’aprofita la calor produïda i es transforma 

en energia per climatitzar l’espai fins a una 

temperatura de comfort. Tanmateix, en el cas 

d’una casa col·lectiva, la quantitat de persones 

que hi viuen serà petita en comparació amb el 

gran volum del prototip. Per això, l’estratègia de 

la casa se centra en les sectorització d’espais 

de volum reduït. Reduir el volum vol dir reduir 

l’espai climatitzat i, per tant, reduir l’energia 

necessària per a dotar-lo de comfort.

Les àrees que configuren la casa es troben 

en contacte amb el perímetre per tal de poder 

ser activades amb els serveis emmagatzemats 

dins l’anell. D’altra banda, es generen dues 

resta de prototip (malla espaial de 2mx2m) per 

tal que participi en el concepte de producció 

en sèrie i en la lògica de neutralitat que l’espai. 

Això permet, al final, deixar que l’usuari sigui el 

que li dóna un caràcter personal. I aquí és on 

prové la segona estratègia: la lliure participació 

de l’usuari en la configuració de la seva casa. 

Els mobles encaixen a qualsevol lloc de 

l’estructura i és l’usuari qui decideix com i on 

vol que estiguin col·locats.

Per últim, cal remarcar un concepte molt 

important del disseny general del prototip: la 

sinceritat dels materials. Qualsevol element 

que configuri i participi de l’espai es mostra tal i 

com és: els elements de totes les instal3lacions 

són vistos, la fusta de DM del moble no es 

revesteix, l’estructura no s’amaga...

“Hi ha determinades arquitectures que un 

cop acabades, encara són incompletes; cal 

deixar el marge adequat perquè l’usuari pugui 

modificar-les, completar-les i fer-les seves. 

Només cal deixar passar el temps.“

“Relectures”. TEd’A Arquitectes

    







autors : Anna Burgaya + Anna Pontais, Charo Marques, Clara Vidal, Daniel Testar, Eñaut 

Gorriz, Emil Dworschak, Fermín Guerrero, Gemma Salinas, Gerard Pagans, Gisela Maza, 

Ilènia Molina, Irene Gonzalez, Jordi Gangolells, Laia Feliu, Laia Jiménez, Lara Tudó, Maria 
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Professors : Dani Calatayud, Coque Claret, Roger Tudó

tipus :  Acadèmic construït + participació ciutadana (veïns voluntaris i Plans d’Ocupació)

data : 2015-201x? (projecte aturat temporalment a 10 graons del final)

lloc : Les Planes, Sant Cugat del Vallès, CATALUNYA

pressupost total projecte : 

0€ (Pud) + 9975€ (sou plans ocupació) + 2246€ (materials, eines) - 585€ (provetes) = 11636€

Funció dins l’equip: arquitectura i urbanisme, documentació gràfica, construcció prototip

p .  R I N G O  R A N G O



Ringo Rango és el nom del 

projecte desenvolupat per un equip 

d’estudiants de l’ETSAV, que planteja 

la construcció d’una xarxa d’escales 

que millori l’accessibilitat dels veïns de 

Les Planes. Es tracta d’un territori amb 

desnivells molt accentuats, i amb una 

urbanització escassa dels seus carrers 

i espais públics. Després de realitzar 

l’anàlisi urbanístic de l’entorn que 

queda dins el terme municipal de Sant 

Cugat del Vallès es detecten alguns 

terrenys la clau urbanística dels quals 

permet la construcció d’obra pública. 

Així doncs, es realitza el traçat de la 

xarxa d’escales aprofitant aquelles 

parcel·les situades estrtatègicament, 

i escurçant així la distància des de 

l’estació de FGC situada a la cota 

més baixa, fins als punts més alts 

del barri. Per tal de desenvolupar 

un cas pilot d’escala s’escull una 

de les parcel·les amb menys volum 

de vegetació, evitant els treballs de 

neteja i esbrossada del terreny, que 

podrien plantejar problemes legislatius 

al tractar-se d’un parc natural amb 

vegetació autòctona protegida. 

C/ Dr. Modrego

C/ Dr. Modrego
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283 m

Recorregut: 981 m

Durada: 14 min

Recorregut: 1.264 m

Durada: 17 min



PENDENT %
1000

60 m (68 m en v.m)

5’70 m

Secció i planta e: 1/1000



Pel que fa a l’execució de l’escala, i tenint en compte el grau de protecció de la zona, es proposa 

un sistema de construcció en sec: cada graó es forma encastant provetes de formigó en el 

terreny, sobre una primera subbase de graves per drenar, i una segona base d’ull de perdiu per 

anivellar i assentar la proveta. Cada proveta queda confinada per geometria amb les provetes 

tangents a ella, i amb el propi terreny que envolta aquelles situades en el perímetre.

proveta formigó 

cilindre de 13kg 

ø=15cm h=30cm

àrid matxacat 14cm

subbase estabilitzant

granul. ø=40mm

àrid reciclat mixt 4cm

base anivellant

granul. ø=6-8mm

graveta a juntes

consolidació

granul. ø=4-6mm

I. RESIDU II. CEDIT Brigada III. CEDIT Transmòvil IV. CEDIT Brigada

Detall graó e: 1/10
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I. Replanteig i moviment de terres:

Es comença fent el replanteig dde 

tram d’escala a construir, marcant 

el perímetre que ens guiarà a l’ho-

ra de realitzar l’excavació unifor-

mement, excepte els laterals, que 

aniran a una cota 20cm inferior.

V. Mètode de col·locació:

Primer de tot se situa la proveta al 

punt que ens marca el replanteig. 

Ha d’estar entre 0’8 i 1cm per 

sobre de la cota final. Comprovem 

que està anivellada amb l’ajuda 

d’un nivell. Si ho està, colpejarem 

suaument al centre amb un mall 

fins que assoleixi la cota final. Sinó 

està ben anivellada cal recol·lo-

car-la i repetir el procés.

II. Grava cantelluda 40 mm:

A continuació, sobre el terreny es 

forma una base de 14cm de grava 

cantelluda tipus “matxaca” de 

40mm en forma de “U”. La granu-

lometria i la morfologia d’aquesta 

grava permet que s’adapti a la 

superfície del terreny aconseguint 

la màxima planeïtat fent possible 

la posterior col·locació de les pro-

vetes i evitant el seu assentament.

VI. Replà de contenció:

Amb l’ajuda d’un fil tensat que 

garantirà la correcta alineació es 

van col·locant la resta de provetes 

fins completar la primera filada. 

Cal anivellar cada proveta, i anar 

formant la primera fila, evitant la 

formació de juntes. La primera 

filada és la més difícil d’executar 

i serveix com a guia per a les 

següent filades.

III. Grava “cigronet” 6-8 mm:

Seguidament es col·loca una nova 

capa de 5cm de graveta tipus 

“cigronet” de granulometria 6-8mm 

que permetrà aconseguir la plane-

ïtat necessària per a la col·locació 

posterior de provetes.

IV. Formació de graó:

Es completen la primera i la 

segona filada seguint els passos 

descrits anteriorment. Tot seguit 

cal realitzar el confinament lateral. 

Es col·loquen les provetes als late-

rals seguint la direcció obtinguda 

per la geometria de les tangències 

entre les provetes ja col·locades, 

formant la U que confinarà el 

següent graó.

IV. Col·locació primera proveta:

La primera proveta, que es col·lo-

ca en un dels extrems del períme-

tre, servirà de guia per la resta de 

provetes que conformaran el graó. 

És per això que és molt important 

que estigui a la cota correcta i no 

presenti cap inclinació.

XI. Construcció següents graons:

Els següents graons s’aniran 

conformant de la mateixa manera 

i el sistema quedarà travat gràcies 

a la JUNTA A PORTELL entre pro-

vetes. Es col·loca replè entre les 

juntes d’ull de perdiu. Cal col·locar 

roques del lloc o grava sobrant 

per falcar les provetes on s’ha 

acumulat un error massa gran que 

no garanteix l’estabilitat global.



“relació espai públic - movilitat”
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Murs veïns

Murs molt precaris amb pocs o sense fonaments. 

L’excavació de terres podria provocar problemes 

estructurals: assentaments diferencials, fissu-

res,... Distància escala - mur veí: 50cm mínim.

Evacuació aigües pluvials

Un sistema de drenatge, amb grava cantelluda sota cada graó, permet l’escorrentia 

ràpida de l’aigua fins al carrer inferior, on es recull pel sistema de clavegueram. 

Els replans col·laboren també en el drenatge,  mitjançant un sistema més lent que 

permet la percol·lació de l’aigua en el mateix terreny.

Entrades secundàries veïns

La majoria de les cases compten amb una entrada secundària que dóna a la parcel·la, bloquejada per la 

runa i la vegetació. Es planteja un replà per a cada entrada, fent arribar el traçat de l’escala al costat oposat 

per evitar acumulacions de persones davant les entrades privades.

Área de descans +

Davant la dificultat per alguns veïns més gran de pujar aquest 

terreny tant vertical es projecta un espai al punt mig del recor-

regut amb una graderia per descansar. Serveix també com 

espai + plus: mirador, menjars populars, assemblees...



Sistema constructiu - provetes

Escla construïda íntegrament amb provetes de 

formigó col·locades per tangència.  L’aigua de 

la pluja es filtra per les juntes entre elements 

fins al sistema de drenatge situat sota el graó

Direcció construcció

Sempre longitudinal o inclinada, mai 

transversal a la parcel·la. Generaria 

murs de contenció de h > 2m molt 

més complexes de construir.

Vegetació 

Espècie invasora: canyís, retirat per evitar el creixement d’arrels sota 

l’escala que destruïria els trams. Espècies autòctones:  preservats arbres, 

arbustos i flors autòctones, com a part del Parc Natural de Collserola

Geologia

Terreny constituït capes de pedra licorella, i capes de sorra. 

La pedra aporta una bona resistència al terreny, però dificulta 

considerablement els treballs manuals de la construcció.
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Les Planes, complexa 
realitat urbanística

Les Planes és una de les moltes urbanitzacions 

que sorgeixen de manera il·legal a Barcelona, 

i que amb el pas dels anys s’han legalitzat. 

A la dècada dels anys 70 hi ha una onada 

d’immigració a Catalunya. Milers de persones 

vénen d’arreu d’Espanya buscant una feina i 

una casa a Barcelona. L’Ajuntament inicia un 

pla de construcció  d’habitatge social per fer 

front a la demanda i, amb molt poc temps, 

aixeca centenars d’edificis que ocupen gran 

àrees de la ciutat i esdevenen autèntics nous 

barris a la ciutat. Tanmateix, no és suficient, i 

moltes famílies sense casa comencen a ocupar 

terrenys de manera il·legal.

L’autoconstrucció i el 
joc amb la llei

En el cas de Les Planes, es compren 

parcel·les a Collserola, dins una àrea definida 

urbanísticament com a Parc Natural, parcel·les 

que, per tant, no són edificables. Tot i així, 

existeix un buit legal que permet jugar amb 

la llei per aconseguir construir una casa: una 

construcció coberta no pot ser enderrocada.

Aprofitant aquesta situació, les famílies amb 

“sorgeix l’auto-construcció sense 
consentiment legal”

l’ajuda de parents i amics, construeixen en una 

sola nit una sala amb coberta. Al matí següent 

aquesta construcció no es pot enderrocar. 

Amb el temps la família continúa la construcció 

i acaba la casa. Cal tenir en compte, però, 

que aquestes cases construïdes amb tan poc 

temps i sota unes condicions tan complexes 

són, i segueixen sent, molt precàries. A més, 

al tractar-se d’un Parc Natural, no existeix 

cap tipus d’infraestructura: carrers asfaltats, 

voreres, sistema de drenatge, instal·lació 

d’aigua, llum... Els veïns, que es troben en una 

situació d’ocupació il·legal, opten per construir 

ells mateixes els serveis necessaris per viure 

d’una manera més comfortable i digna. 

Aquest barri construït del no res i tann 

ràpidament esdevé un conjunt de cases 

escampades sense ordre al llarg del territori, 

amb uns camins tan verticals i sense asfaltar 

que fa gairebé impossible la circulació tan 

de cotxes com de peatons. Anys més tard, 

l’Ajuntament legalitza Les Planes i urbanitza 

els carrers principals del barri. No obstant, la 

resta de carrrers queden sense urbanitzar i els 

manquen, també, tots els serveis bàssics.

Plataforma PASaPAS

Encarat a aquest context, s’inicia un taller 

de projectes a l’Etsav que entén el barri de 

Les Planes com un lloc ple d’oportunitats 

on projectar, intervenir, i treballar amb els 

veïns del barri per tal de millorar-lo. N’acaba 

sorgint la Plataforma PASaPAS, un projecte 

d’investigació del col·lectiu d’ex-estudiants 

“arqbag”. Es tracta d’un projecte que promou 

l’autoregeneració de Les Planes amb la finalitat 

de millorar el seu metabolisme urbà, recuperant 

els valors cooperatius i el teixit associatiu 

identitaris del barri, incentivant una actitud 

proactiva d’apropiació i participació ciutadana, 

juntament amb l’intercanvi de coneixement 

entre universitat i comunitat.

Entre d’altres, s’activa el projecte de “millora 

dels habitatges i de l’eficiència energètica de 

Les Planes”, inclòs en el marc de Rehabilitació 

Energètica de Comunitats (REC), que encara 

la problemàtica de la Pobresa Energètica. 

D’aquest en deriven molts altres projectes 

que responen a les condicions i necessitats 

del barri, abordant l’aprofitament i grestió 

de recursos, l’accessibilitat, la movilitat, els 

equipaments públics i activitats... El Ringo 

Rango és un d’aquests projectes.

* gràfic extret de la web de PASaPAS

REC (Projecte de Rehabilitació Energètica 

de Comunitats)

Ruta Ringo Rango

Infraestructura (e)co

Estudiant/investigador des de l’escola

Arquitecte de servei dóna resposta a les 

necessitats reals dels veïns

Veí apoderat i amb recursos

ETSAV

Les Planes

estudiant arquitecte 

de servei



Els records del Ringo 

Rango tornen

Per comprendre els inicis del projecte cal saber 

en primer lloc que el Ringo Rango no va ser 

una idea inventada per nosaltres. Històricament 

havia existit una xarxa d’escales que servien 

de drecera per als peatons i eren anomenades 

Ringo Rango. Es tractava de construccions 

molt precàries resoltes amb males tècniques 

constructives, i amb el pas dels anys es van 

anar degradant i van acabar desapareixent. 

Va ser un veí gran qui de sobte va parlar-nos 

d’aquesta ruta, ara perduda, i d’aquí en va 

sorgir la possibilitat de recuperar-la.

Ruta Ringo Rango 

El projecte es basa en una xarxa de circulació 

peatonal basada en escales que creuen 

perpendicularment les parcel·les a mode de 

drecera, evitant els carrers rodats, estrets i 

sense voreres, que recorren grans distàncies 

per superar el gran desnivell de la montanya. 

Es proposa construir de nou i amb cost 0€, amb 

un sistema constructiu adequat al terreny (poc 

resistent) de construcció en sec i amb materials 

respectuosos amb el Parc Natural de Collserola,  

les escales que es van perdre amb el temps.

Organitzats per disciplines: urbanisme, traçat, 

construcció, comunicació i gestió, projectem 

una escala de provetes de formigó. Cada 

setmana es produeixen milers de provetes 

sense altra finalitat que la de medir la 

resistència d’una estructura i que esdevenen 

immediatament un residu que s’acumula al 

nostre entorn i que no és retornable al medi 

ambient. Algunes empreses, conscienciades 

amb aquesta problemàtica, han plantejat 

maneres de donar una segona vida a aquest 

material. Triturant la proveta que ja ha perdut la 

seva capacitat resistent després dels assajos, 

s’obté una grava que serveix per a jardineria 

o per a estructures simples. Una d’aquestes 

empreses es converteix en el nostre primer 

patrocinador, i ens subvenciona la grava que 

es col·loca sota de cada graó per formar una 

capa drenant que evita que s’acumuli l’aigua 

en dies de pluja. El nostre pressupost continúa 

sent mínim, de manera que pressionem a 

l’Ajuntament a pagar les despeses de transport 

del material fins a la parcel·la a canvi de 

construir gratuïtament una escala d’ús públic.

Inici de la construcció 

Un cop aconseguides les ajudes, el material 

comença a arribar regularment a l’obra, 

sempre en petites quantitats. Això es deu a la 

impossibilitat de transportar-lo amb un camió 

de grans dimensions, que no podria circular 

pels carrers estrets i verticals de Les Planes. 

La dimensió dels carrers també limita l’aplec 

del material, podent col·locar-se només un únic 

contenidor al carrer superior. Així, el material 

s’organitza per tal de treballar sempre amb 

la gravetat a favor: les provetes s’apleguen al 

carrer superior mentre que la runa i els residus 

a retirar s’acumulen al carrer inferior. Mitjançant 

tubs per a runa transportem les provetes als 

diferents punts d’aplec dins la parcel·la d’una 

manera ràpida i segura, ja que cada proveta 

pesa 15kg i una persona caminant en un 

terreny amb tanta pendent no pot transportar-

ne més d’una, amb els perills que comportaria 

caminar amb les mans ocupades transportant 

aquest pes. La runa excavada es desplaça 

fins als big bags del carrer inferior utilitzant el 

mateix sistema. Aquell quadrimestre s’assoleix 

la construcció de la primera meitat de l’escala.

Voluntaris, veïns i P.O

Durant la construcció es realitzen diverses 

activitats per conscienciar, motivar i integrar 

als veïns al projecte: pintura i provetes per a 

nens, dinars populars de paella, xocolatades,... 

a canvi d’ajuda en la construcció. Entre els 

veïns, alguns estudiants voluntaris de l’ETSAV 

i els Plans d’Ocupació pagats per l’Ajuntament, 

aconseguim ajudar a l’Anna Burgaya a finalitzar 

el Ringo Rango.

“el barri i la seva identitat implícita de 
participació col·lectiva”







autors : Sara Ferran

fotografia : Andreu Ferran i Sara Ferran

tipus :  urbanisme, edició gràfica i enquadernació 

lloc : São Paulo, BRASIL

data : Primavera 2016

pressupost prototip : 35 BR = 9’04 €

Reconeixement:  futura guia oficial pels estudiants d’intercanvi a la USP
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El projecte sorgeix com una motivació personal vers l’arribada de familiars a São Paulo. 

Amb la idea de fer visites que no s’inclouen típicament en una guia turística (SESC 

Pompeia, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Cinéma Reserva Cultura...)  pretén 

mostrar a la família el dia a dia viscut durant aquesta etapa. El temps per a fer el projecte 

és limitat, i acaba resultant un projecte en evolució. A la primera visita s’edita la guia 

bàsica que serà la base de les pròximes versions que inclouran ja fotogradies pròpies, 

capítol de gastronomia i introducció bàsica de vocabulari per anar per Brasil.

Les mides responen a l’ús simultani de guia de la ciutat i quadern de viatge. Així doncs, 

es considera el dinA6 el format més pràctic, ja que permet guardar la guia a la butxaca 

dels pantalons o de la jaqueta. Pel que fa al paper, se n’escull un de tipus reciclat, que 

es caracteritza per la seva textura porosa, la qual evita que s’escampi la tinta si s’utilitza 

un bolígraf gel. S’opta per un gramatge de 100gr que genera un quadern compacte però 

més resistent. S’enquaderna amb “costura vista” feta manualment, que permet obrir la 

guia a 180º facilitant  l’escriptura enmig del carrer.

“resums de viatge,
records de butxaca”







. Ressò

. RingoRango

+ .  P U B L I C A C I O N S



I Ressò. [T] TECTÓNICA BLOG

II Ressò.  ARCHDAILY WEBSITE



IV Ressò. HIC ARQUITECTURA

III Ressò. INHABITAT

V Ressò. DIARIO DESIGN



I RingoRango. NOTÍCIES QGAT.CAT

II RingoRango. TELEVISIÓ DE CATALUNYA - TV3



III RingoRango. HIC ARQUITECTURA





?




