
RESUM DEL PROJECTE 

 

El present volum és un recull de tot el màster dut a terme tant en un context 
acadèmic, com en un context pràctic, on explico en detall el projecte transversal 
desenvolupat de manera particular.  
 
Es tracta d’un llibre que vol propiciar la discussió de diferents temes, a diverses 
escales i que pretén arribar a dos tipus de conclusions: unes tancades i d’altres 
obertes, buscant mostrar una visió subjectiva de l’aprenentatge al llarg del curs.  
 
Es divideix en tres capítols on es s'expliquen tres projectes diferents i a la vegada 
complementaris que es van trobant, entrelligant i justificant uns als altres al llarg del 
llibre. Finalment, s'adjunten com a annexes els projectes executius amb els que he 
col·laborat. Per a poder comprendre el trajecte del meu projecte, faig una primera 
aproximació.  
 
El primer blog, tracta de l'anomenat GR, (gran recorregut), té per tema principal 
l’estudi del territori, un anàlisi ampli i acurat i el meu especial interès per la branca de 
l’urbanisme.  
 
En el segon blog, parlarem del PR (petit recorregut) on he aprofundit en diferents 
temàtiques que va des de l’anàlisi estructural i comprensió de la normativa, la 
especialització de l’arquitectura, el dibuix geomètric, fins arribar al detall constructiu 
que ha d'explicar les estratègies que has seguit per a obtenir un bon projecte. Per 
aquest motiu, he escollit el projecte del pont per a poder explicar-ho, ja que són la 
connexió principal a nivell municipal.  
 
Per últim, hem refereixo als SU (senders urbans), que es refereix als projectes del 
passeig i l'equipament de la muralla, on toco temes delicats i que necessiten molta 
sensibilitat. Aquí és, on he culminat aquest període d’universitat resolent temes més 
especialitzats i d'interès personal, sobretot aprenent de les meves companyes.  
 
Concloure dient, que no són tres capítols separats, sinó un de sol que puja i baixa 
d’escala per a definir aquest recorregut transversal. 
 


