
Aquest projecte es basa en 
l’essència i el producte de Gavà: 
l’espàrrec. Situat just al centre, on 
hi ha l’estació de tren i la rambla 
Salvador Lluch, actua com element 
articulador en un poble fraccionat 
en franges longitudinals. 

La proposta es desenvolupa en un 
conjunt de naus industrials que, 
després de la intervenció esdeve-
nen nucli de coneixement, divul-
gació i intercanvi. 

L’espai es caracteritza per cinc 
edificacions: un museu, un bar/res-
taurant, una biblioteca, una zona 
d’aules i un espai de tallers. Tots 
ells tenen habitatge a les plantes 
superiors per a tot tipus d’usuari. 
Aquests edificis estan relacionats 
amb diferents places de caràcters 
diferents. Una passera coberta 
serà element vertebrador de tots 
aquests espais.

Els tres edificis principals s’eleven 
del pla d’alçades del seu voltant 
com a elements identificadors de 
l’entrada de Gavà, ja que el tren hi 
passa per el costat.
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La Presó Model ha sigut sempre 
un espai tancat al barri i a la ciutat, 
fent que tothom que havia de 
passar per allà l’evités. Per això 
aquest projecte es basa en trencar 
aquestes muralles i que serveixi 
de connexió i d’articulació dins la 
ciutat. 

S’entén la nova presó com a una 
petita societat on tot tipus de 
col·lectius diferents puguin sen-
tir-se representats i on puguin tro-
bar interessos comuns amb altres. 
Així doncs, es rehabilita l’edifici 
amb diferents tècniques com per 
exemple el manteniment de la pell 
exterior, la solera, les divisions de 
les cel·les i la seva adequació, de 
manera que hi podrem trobar di-  
ferents programes, tant interiors 
com exteriors, però connectats 
entre ells, tots responen a una 
demanda del barri. 

A més es proposa un nou sistema 
de gestió d’aquest espai: tothom 
que hi pugui aportar qualsevol 
tipus de coneixement es pot inter-
canviar a canvi d’un espai.

Un hotel on poder-se sentir dins 
del bosc, un hotel que respecti 
l’espai, l’entorn i les persones. 
Un hotel que alhora no sembli un 
hotel, sinó un petit apartament 
amb únicament vistes a la ciutat 
de Barcelona, a Collserola i al verd 
i marró dels pins. 

Aquest projecte d’hotel parteix 
d’un altre projecte d’hotel ideal, 
on la privacitat, espais totalment 
definits en horitzontal i vertical i el 
recorregut defineixen el conjunt. 
Tot això es trasllada a un em-
plaçament totalment inclinat, fent 
que els mòduls no actuïn com a 
conjunt sinó que s’articulin per tal 
d’adequar-se al terreny. El recorre-
gut per anar d’un costat a l’altre és 
l’element articulador, que permetrà 
que es circuli còmodament al llarg 
del terreny inclinat

La construcció permet que es faci tot 
l’hotel simultàniament ja que es pot 
construir per fases: primerament es 
poden encofrar els murs de contenció 
de formigó armat i llavors es pot 
col·locar el balloon frame al damunt, 
després es pot col·locar la passarel·la i 
posant la unió entre uns i altres. .

La proposta de projecte era col·lo-
car al costat de la zona esportiva 
del poble un centre esportiu amb 
un gimnàs, una sala polivalent i un 
bar-restaurant. 

El projecte es basa en una cre-
mallera, tractant d’unir el teixit 
urbà amb les grans superfícies i 
volumetries esportives. Així doncs, 
el centre d’esports es soterra, fent 
que l’alçada del conjunt no superi 
a la dels veïns i que no hi hagi un 
gran impacte visual.

El nou accés es realitza per un pas 
central, que després es ramifi-
ca per tal de poder accedir als 
diferents espais. A més, hi ha una 
successió de patis amb arbres que 
uneixen les dues plantes, banyant 
a la soterrani de llum natural. 

Una passarel·la aporxada uneix el 
recorregut i l’espai lliure exterior, 
conformat per una gran plaça de 
paviment dur amb zones amb 
drenatge sostenible.
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Col·locació d’una 
escola primària

Zona de lleure en planta baixa i 
habitatges per a grups i/o famílies 
en les plantes superiors

Aules i zones d’estudi a la 
planta baixa i residència per a 
estudiants amb zones comuns

Planta baixa d’oficines amb 
habitatges individuals amb 
cuines compartides

Aprofitament de la 
fàbrica existent per a 
sala exposiciositiva

Aprofitament de les fàbriques 
en desús per a tallers

Canvi d’ús a museu de 
l’espàrrec

Terrasses amb possible 
col·locació de mercats 
setmanals i fires

Zona verda amb vegetació i horts 
urbans de productes de proximitat

Alçat principal des de les vies del tren

Plaça de paviment dur darrera el museu Vista des de la porxada davant dels tallers Vista de la zona verda
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Manteniment de la pell exte-
rior, amb un teatre a l’interior 
amb grades mòbils 

Mercat de productes de proxim-
itat en planta baixa i habitatges 
a les cel·les acondicionades

Zona per a joves amb espais 
de cuina, books de música i un 
estructura adjacent com a sala 
polivalent
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Entrada  des del carrer Vilamarí
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El mercat

Locals de creació artísti-
ca i carrer cobert com 
a continuació del carrer 
Vilamarí

Espai per a memorial amb el 
pati de la palmera rehabilitat i 
amb zona d’exposició
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Entrada principal amb la solera original

Espai per a oficines i sales 
de reunions i habitatge a les 
plantes superiors

Guarderia a la planta baixa amb habitatge 
dotacional a les plantes superiors amb un 
centre d’atenció primària

Cinema-auitori aprofitant 
els diferents forjats

EL PROJECTE DEL MEU CAMÍ 
Anna Freixas Muñoz 

L'artista per molt que dibuixi molts quadres, escrigui molts 
llibres,etc. sempre descriu el mateix discurs, la mateixa 

manera de fer.  
Antoni Tàpies, pintor 

Si m'aturo un moment i penso on sóc i què he fet fins ara 
podria dir moltes coses però alhora no dir res. Podria dir 
poc però alhora dir-ho tot. Podria dir que sóc a mig camí, 
o simplement dir que tot just comença ara.  

Si miro enrere i torno en el moment en què vaig decidir ser 
arquitecta no sabria trobar-lo, simplement vaig sentir que 
ho havia de provar. No ho tenia del tot clar, només sabia 
que em sentia a gust quan dibuixava, que em sentia a gust 
quan la meva mà expressava el que la meva ment 
pensava, més o menys encertadament. I simplement un 
dia vaig dir que volia ser-ho, volia poder donar el meu gra 
de sorra en aquesta societat, volia que tot allò que 
pensava es pogués fer realitat perquè tothom que volgués 
ho aprofités. La meva ment era fantasiosa però no 
m'allunyava massa del que penso ara.  Volia que la gent 
em conegués una mica més amb allò que fes, amb allò 
que projectés.  

Tampoc durant aquest temps vaig reflexionar massa sobre 
el que era l'arquitectura ni tampoc el que comportava 
endinsar-me en uns estudis com aquests. Podria dir que 
ningú mai m'havia parlat sobre això. En la meva 
experiència personal i acadèmica l'arquitectura mai havia 
sigut tema de conversa. Tot això va canviar a batxillerat, 
quan calia escollir el projecte de recerca. Allà va ser quan 
va començar a florir el que portava amagat a dins. Allà vaig 
tenir el primer trobament cara a cara i a soles amb aquest 
art: la remodelació de la façana del teatre del meu poble, ja 
que considerava que havia quedat obsoleta per la 
quantitat de projectes que s'hi podien dur a terme a allà 
dins. Més que un projecte de recerca es va convertir en les 
ganes de descobrir una cosa nova per a mi: des d'estudiar 
i fer investigació d'un edifici emblemàtic del meu poble, la 

seva història i la del seu entorn, la seva arquitectura, com 
prendre decisions sobre el disseny, parlar i tractar amb 
arquitectes ja formats i amb historiadors. Gràcies a 
aquesta experiència vaig posar un peu a dins i se'm va 
presentar l'oportunitat de participar en l'aixecament 
d'aquest, ja que des del poble va sorgir la necessitat de la 
rehabilitació d'aquest. 

Tot seguit va aparèixer, quasi sense avisar, l'aventura més 
important feta fins ara a la meva vida: marxar de casa de 
Santa Coloma de Farners a Sant Cugat del Vallès, 
totalment desconegut i diferent, amb persones que 
tampoc coneixia. I això, amb cinc anys puc dir que ha 
canviat, sento que aquí hi tinc una part de la família. 
Tampoc sóc la mateixa que al principi, una noia que volia 
fer-ho tot però que no sabia res, que no havia pensat mai 
amb perspectiva de futur. 
Han sigut uns anys llargs, durs, sorprenents, emotius i 
intensos. Llargs com el camí per arribar a un cim, però curt 
quan ja ets a dalt. Durs com un escultor modelant i 
treballant el material per aconseguir una figura. 
Sorprenents dia a dia per tot allò que he après, que puc 
aprendre i que em queda per fer-ho. Emotius perquè s'ha 
tancat una etapa que ho ha significat quasi tot en aquests 
anys. Finalment intensos perquè ha sigut canvi constant, 
sempre a diferents ritmes i velocitats però sense aturar-me.  

Els dos primers anys de grau van servir per a situar-me, 
per a conèixer gent nova i per endinsar-me en 
l'arquitectura. El temps anava passant i sentia que la 
persona que era abans començava a trobar el seu espai, a 
formar-se i a descobrir el que podia arribar a fer. 

Simultàniament considero que he de parlar sobre 
l'escoltisme i guiatge, ja que sense explicar com ha 
transformat la meva vida i la meva manera de ser, no puc 
explicar quin tipus d'arquitecta em proposo ser.  
Al tercer curs vaig decidir sumar-me altre cop a aquest 
moviment i va marcar un abans i un després en la meva 
manera d'entendre el meu entorn i conseqüentment, el 
món. El treball personal i la relació amb la gent que em 
rodejava va canviar: vaig començar a saber qui era jo 
mateixa, quines són les meves mancances i virtuts, què 
puc aportar de mi en un equip i què he d'aprendre 
d'aquest, l'empatia, a treballar veritablement en grup, a la 
cooperació i suport en totes direccions i moltíssimes coses 
més. I també mencionar la meva col·laboració a la 
Fundació Emys, a Riudarenes, on per una banda he sigut 
monitora del casal d'estiu i de quatre camps de treball i per 
l'altra, on he pogut aprendre sobre la flora i la fauna del 
nostre entorn. 

A partir de llavors va ser quan vaig començar a ser 
conscient de l'arquitectura que feia. Fins al moment sí que 
mirava de donar la volta als meus projectes però no va ser 
fins llavors que ho vaig materialitzar de veritat. Mirava i miro 
que els projectes tinguin una funcionalitat pels habitants de 
l'entorn, que realment sigui quelcom que ajudi a aquella 
societat o ecosistema (persones, animals, matèria i 
activitats) a desenvolupar-se millor. Trobo que la millor 
proposta per un nou espai és el que sense ell, seria igual o 
pitjor de l'objectiu que es vol aconseguir.  
Això es pot veure a partir del quadrimestre sisè, que és la 
segona meitat del tercer curs. Allà vaig tenir dos professors 
de projectes (Enric Massip-Bosch i Joan Moreno) que em 

van ajudar a formar el meu propi discurs (trobo que és una 
de les coses més importants) i vaig realitzar una proposta 
a Gavà, una ciutat fragmentada longitudinalment, amb el 
potenciament d'un espai que ajudaria a articular un 
d'aquests passos transversals. Aquest projecte anava 
dedicat al seu producte de la terra: l'espàrrec, amb la 
seva divulgació, pràctica i degustació.  

El quart curs va ser un any interessant: ja entrava al 
penúltim curs de la carrera i les assignatures i companys 
eren diferents del que havia tingut fins llavors. Allà per una 
banda vaig tenir l'oportunitat de treballar amb el projecte 
de la Presó Model, fet que va comportar un nivell de 
conscienciació molt elevat amb la seva història del passat, 
el seu present i poder discutir i decidir el seu futur. La 
proposta va molt lligada amb qui hi passava el seu dia a 
dia i els seus veïns, i finalment amb la ciutat de Barcelona.  
Per l'altra banda va començar el meu període de 
pràctiques a l'empresa Best Costales-Jaén (consultoria 
d'estructures, 2017-2019). Ja m'havien interessat les 
estructures durant els anys que portava de la carrera i un 
dels socis (Ignacio Costales) em va proposar anar a 
treballar amb ells. L'any i mig que hi vaig estar va ser una 
experiència enriquidora, vaig aprendre molt, tant 
acadèmicament com professionalment, ja que anar a 
treballar es va convertir en classes d'estructures en petit 
format i això era el que més m'agradava: seguir aprenent.  

El quart curs acabà d'una manera molt interessant amb 
dos projectes de dues assignatures diferents, per un 
costat Salvem Collserola, que va ser un projecte dins del 
departament d'urbanisme que tractava sobre l'estratègia 
de col·locació d'uns ramats de xais i ovelles a Collserola 
perquè, mitjançant la silvipastura, poguessin menjar-se el 
sotabosc per la prevenció d'incendis, ja que aquest n'era 
el principal causant. Aquest projecte s'acostava una mica 
més al que jo vivia al meu entorn ja que era un projecte de 
classe, 50 persones debatent i fent que es pogués fer 
possible. La proposta era fer un espai on poguessin estar 
els animals i una proposta d'habitatge per les pageses, tot 
això seguint un model sostenible. Personalment vaig 
formar part de tres comissions: comunicació (era qui 
redactava les actes de cada assemblea i les enviava), 
metabolisme (estudiàvem quin era el procés metabòlic del 
sistema que volíem i com l'aconseguíem) i finalment la 
comissió tanca, que s'encarregava de la construcció d'una 
tanca perimetral resistent als cops dels animals. Tot i no 
poder construir finalment al lloc, vam poder construir a la 
universitat a escala 1:1 parts d'aquest projecte. Va ser una 
experiència inoblidable. i per l'altra banda, Can Ricard: 
una casa situada a Rubí on hi vivia una parella que cedia 
casa seva als estudiants de la universitat perquè en 
milloressin les condicions. Així doncs, el nostre grup va 
proposar fer un hort, aproximant-se a la permacultura, 
amb la reutilització de les aigües negres i grises. El treball 
englobava des dels principis de la permacultura fins al 
disseny del sistema des d'on es realitzen les funcions 
fisiològiques fins que arriben a l'hort, passant pel disseny 
de quines verdures i hortalisses s'han de plantar, com i 
quan i al costat de quina planta aromàtica cal fer-ho i com 
funciona la fitodepuració. Espero que aquest treball em 
serveixi per a un futur no tan llunyà a la meva vida 
personal. 

Finalment va arribar l'últim any de la carrera. Per un costat, 
a la part de projectes vaig realitzar el disseny d'un hotel-
apartament a Vallvidrera, mirava de respectar l'entorn i 
d'adaptabilitat del disseny al lloc, ja que el terreny tenia 
molt pendent. Per una altra banda vaig cursar l'assignatura 
d'Urbanística lV, amb els professors Carles Llop i Catalina 
Salvà, on vam fer una proposta lligada amb el corredor 
verd que es vol realitzar a Sant Andreu Comtal (Barcelona) 
fent aflorar el Rec Comtal i buscant zones estratègiques o 
ecotons amb aquesta intersecció amb les connexions 
transversals. Explicàvem un sistema, per així poder-se 
reproduir al llarg de tot el corredor. 
Els mateixos professors, en Carles Llop i la Catalina Salvà,  
també els vaig tenir a l'assignatura optativa de Paisatges 
Culturals i tot allò que vam veure i aprendre sobre 
l'urbanisme del paisatge va ser quelcom inoblidable. 
L'assignatura constava d'una diversitat de xerrades i 
seminaris que tractaven l'urbanisme des de diferents punts 
de vista: com la fotografia, la biologia... També vam poder 
anar fins a Mallorca a que ens expliquessin les 
possessions, que es consideraven productores del 
paisatge insular. Fet que va ser transcendental en una 
d'elles: la Trapa.  
També en aquell quadrimestre vam tenir la primera 
experiència explícita amb rehabilitació, que tractava sobre 
el condicionament de l'antiga bòbila de Can Coll, 
situada a Collserola, en una bodega. Aquí vaig poder viure 
l'entrellaçat de disseny de projectes, la generació d'un 
discurs ferm i el càlcul estructural.  

Per últim, aquest quadrimestre de tancament amb el 
projecte de la realització d'un centre esportiu a la Pobla 
de Claramunt. Aquesta actuació mira de relligar unes 
pistes esportives existents amb una parcel·la 
completament buida. Així doncs, amb la col·locació d'un 
pavelló esportiu de rang 3, un bar-restaurant, un gimnàs i 
una sala polivalent, el nucli esportiu i d'equipaments 
s'acaba de consolidar i conforma el nou centre esportiu i 
cultural del poble. 

A més de tot això, vull remarcar les classes de 
representació gràfica a mà, fet que m'ha permès 
conèixer una mica més la meva mà i el meu traç, tècniques 
i a generar discurs amb un dibuix. També remarcar els 
nombrosos viatges acadèmics amb la classe i professors a 
ciutats com Berlín (2015), Porto (2016), Basilea (2017), 
Amsterdam (2016), Copenhaguen (2018), Viena (2018) 
Eivissa (2019) i Mallorca (2019) que m'han permès 
conèixer mons i cultures noves, arquitectures i actuacions 
en l'urbanisme populars mundialment, com el Superkilen a 
Copenhaguen i  el Neues Museum a Berlín.  

Parlo de qui sóc per saber cap a on vull anar, per saber 
què és el que vull fer. Vull una arquitectura per a les 
persones, però que puguin gaudir-la com jo pretenc que 
ho facin, que hi hagi un sentit identitari i reflexiu al rerefons, 
que tingui una visió de futur a la societat i a l'entorn. I per 
últim agrair a tota aquella gent que s'ha creuat en el meu 
pas per aquest camí durant aquests anys i que han fet que 
fos una mica més lleuger i molt més interessant. 
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Alçat d’un dels trams
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Plantes d’un habitatge tipus

Planta general

Alçat des de les pistes esportives

Planta baixa

Secció longitudinal

Entrada principal El pavelló L’entrada a la sala polivalent[Exclusivamente para uso académico] 
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A. Pavelló

B. Vestíbul-bar

C. Gimnàs

C’. Gimnàs

D. Sala polivalent


