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“La arquitectura es como la música, un conjunto de bellas
piezas para formar una bella sinfonía.” RENZO PIANO

PRÒLEG
Aquest portafoli és un recull d’alguns
projectes realitzats durant el meu període
d’aprenentatge de l’arquitectura des del
2015 fins al 2020, viscut principalment a
l’Escola Superior d’Arquitectura del Vallès.
Ha estat un aprenentatge obtingut gràcies
a professors, companys, projectes, edificis
i amics, entre altres factors.
L’encant de l’arquitectura és que el seu
aprenentatge no té fi. L’escola t’enriqueix
amb les bases d’aquest art, però els
coneixements van augmentant quan la
relació amb l’arquitectura succeeix de
primera mà. Això és el que he pogut
experimentar en un període de pràctiques
en què cada projecte m’ha aportat
informació nova i més precisa d’allò
après a l’escola. També he descobert que
l’arquitectura és un món: allà on vagis
aprendràs i descobriràs una arquitectura
diferent, tal com vaig viure de primera
mà durant la meva estada de mobilitat a
Lausanne, Suïssa.
L’arquitectura no només s’aprèn entre
quatre parets, sinó que durant el dia a
dia, pots anar descobrint coses noves:
quan camino, viatjo, visc. Ja no sóc qui era
abans, ja no puc passejar pel carrer sense
mirar cap amunt, sense resistir a aproparme a algun edifici que m’hagi cridat
l’atenció i tocar-lo, criticar-lo, admirar-lo,
entendre com està fet.

La meva personalitat vers l’arquitectura és
molt detallista i perfeccionista, i aquesta
manera de ser m’ha vingut influenciada
i marcada per la meva educació musical
prèvia. És per aquest motiu que vull
relacionar la part musical en aquest
portafoli. El discurs que presentaré no
té cap objectiu empíric, sinó que és
una manera d’interpretar l’arquitectura
i la música des del meu punt de vista, a
partir de la meva experiència musical i
arquitectònica, per tal de construir un
discurs que relacioni ambdues arts.
El meu portafoli és una partitura i en
ella trobem les diferents parts que
construeixen el meu perfil i els meus
interessos després d’aquest període de
temps.
El primer que ens trobem és la Clau, que
ens indica l’altura de la música escrita i
determina el nom de cada nota quan es
llegeixen al pentagrama. A l’arquitectura
jo veig la clau com l’Usuari que et
determina el projecte, a menor o a major
escala segons l’usuari de destí. L’arquitecte
llegeix “la partitura de l’usuari” i projecta
segons les seves necessitats i demandes.
Després trobem el Compàs, que ens
determina el ritme i les relacions de
valors entre sons de cada composició.
A l’arquitectura jo veig el compàs com
l’Estructura que et marca un ritme i et
genera una divisió d’espais.

Seguidament trobem les Notes, que
representen l’altura i la durada d’un so.
Aquest so, a l’arquitectura jo el veig com
la Materialitat, on cada material, cada
textura crearà la música.
Amb aquests tres elements podríem
compondre música o podríem fer
arquitectura, però com diu el meu
professor de flauta, ara queda el més difícil,
els DETALLS, perquè els detalls són part
del tot. En el cas de la música, el que ens
falta aportar són detalls com els matisos,
les lligadures, els picats, les tècniques
d’interpretació… per tal d’enriquir-la i
arribar al punt sentimental que permeti
expressar emocions. A l’arquitectura
podríem dir que les unions, la manera
d’utilitzar o mostrar o no el material,
les textures són capaces de transformar
l’arquitectura i permeten crear espais amb
màgia, amb una certa emoció, amb una
certa atmosfera.
Finalment vull afegir un epíleg al meu
portafoli, a la meva partitura. Aquest és
la Coda, que musicalment s’incorpora
al final d’una obra amb aquesta funció
d’epíleg. Aquí la Coda és un recull de
fotografies que he realitzat durant el
transcurs d’aquests anys. Les fotografies
són el resultat de les meves inquietuds
sobre la materialitat i les estructures que
se m’han presentat en el meu dia a dia o
ens els viatges realitzats.
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1-LA CLAU O COM L’USUARI DONA FORMA A L’ARQUITECTURA-

CLAU DE BARRI

CO-BARRI
A DIAGONAL MAR

CLAU DE REFUGIAT

REFUGEES
WELCOME

CLAU DE GENT GRAN

ARBUELOS, PARAÍSO
DE PENSIONISTAS

CO-BARRI A DIAGONAL MAR
Mòduls mínims amb cuina compartida davant del mar

TAP III-Compartir
Any: 2016, Qmt 3
Partner: Jordi Olivella Cirici
Professors: Mariona Benedito Ribelles
Tomeu Ramis Fronter
Ana Maria Puigjaner Barberà

Quan es defineix COMPARTIR, el
diccionari ho fa com rebre, usar,
posseir en comú. Un concepte que
cada cop sembla que pesa més a
l’hora de projectar arquitectura.
Aquesta idea es pot materialitzar
amb un model d’habitatge mínim:
un mòdul personal i privat amb allò
essencial, ja que tot el que necessites
es troba a la part compartida.
L’emergència habitacional és una
realitat i és una manera de poder
portar a terme el fet de compartir.
La reducció de cotxes i contaminació
permet alliberar el solar utilitzat com
DIAGRAMA D’USOS
a pàrquing al barri del Front MarítimDiagonal Mar i dona una oportunitat
per allotjar aquests habitatges, i a
més a més, aprofitant el cobriment
de la Ronda del Litoral, permet
guanyar més espai i unir els dos
trams, que actualment, estan dividits
per aquesta via.
La implantació d’aquests edificis
es fa a partir de la creació d’un
BARRI que permet acollir un total
de 2196 persones. Està format per
una sèrie de pavellons que allotgen
les diverses activitats pròpies de la
ciutat (esportives, culturals, laborals,
d’oci...) i permeten una diversitat
d’activitats en el mateix moment.
Aquests pavellons tenen una relació
entre ells en planta baixa, creant
la idea de carrers, però la coberta
d’aquests és alhora un carrer elevat, a
una cota variable de 5 o 8 m d’altura
determinada pels usos dels pavellons
para uso académico]
de la planta baixa. [Exclusivamente
La comunicació
entre les cobertes es fa a partir de
SECCIÓ LONGITUDINAL
passeres, escales i rampes, per salvar
els desnivells.
[Exclusivamente para uso académico]

AXONOMETRIA SITUACIÓ
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MAQUETA DE CIRCULACIONS

MÒDULS MÍNIMS
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BLOC 10X10

BLOC 10X30

BLOC 10X15

BLOC 10X20

La comunicació des del carrer fins a la coberta es pot fer
mitjançant rampes, col·locades al lateral de cada pavelló o
a través dels diferents nuclis d’escales i ascensor que es van
repetint al llarg de tots els pavellons. En aquesta coberta-carrer
trobem els blocs d’habitatges amb dimensions diferents (4
tipologies) col·locats de manera perpendicular al mar per deixar
passar la brisa marina cap a la ciutat. Entre els diferents blocs es
creen espais interiors, les places.
El disseny d’aquests blocs es planteja amb la idea de mòdul
mínim: dormitori, bany, escriptori i terrassa. La riquesa d’aquest
mòdul mínim és la incorporació d’una dimensió més a l’hora de
comptabilitzar la superfície útil en planta, ja que l’alçada influeix
afavorint l’habitabilitat. Aquests mòduls tenen un altell sobre

el lavabo i la terrassa on es col·loca el llit. Aquesta disposició
permet alliberar espai i obtenir una doble altura a la resta del
mòdul.
Igual que als blocs, hi ha 4 tipologies, segons el nombre
de metres quadrats. Van des de 20 m² per a 2 persones, fins
a 45 m² per a 4 persones. A l’última planta de cada bloc ens
trobem la cuina, un lloc de compartir i passar l’estona. Aquest
espai està pensat perquè sigui un espai d’estar, un menjador,
una sala comú i és per això que compta amb uns envans mòbils
que oculten la part de cuina i la fa més agradable. A més a més
d’aquest espai interior, compta amb una gran terrassa amb unes
vistes espectaculars al mar, un espai molt agradable per l’època
de més bon temps.

REFUGEES WELCOME
Habitatges socials per ajudar a la integració dels refugiats

TAP IV-Barcelona Oculta
Any: 2017, Qmp 4
Partners: Albert Clotet Arrufat
Marta Galisteo Garrido
Professors: Lluís Jubert Rosich
Josep Ricart Ulldemolins
Amadeu Santacana Juncosa

Aquest projecte té un vessant social
molt potent, en aquest cas l’usuari
és principalment el REFUGIAT. La
idea del projecte és la combinació de
dos col·lectius diferents, un acceptat
dins la societat, els estudiants, i un
altre d’ocult, els refugiats. L’objectiu
és fer un habitatge amb les màximes
facilitats per integrar aquest col·lectiu
al barri i a la ciutat de Barcelona. La
parcel·la edificada es troba al carrer
Pere IV dins del barri del Poblenou,
un dels barris més obrers i de baixa
densitat de Barcelona.
Per projectar per algun col·lectiu
en concret, cal conèixer-lo a fons i
entendre les seves necessitats. En
aquest projecte es va tenir la sort de
parlar amb diverses associacions i
amb l’Osama, un jove refugiat libanès
que va respondre les preguntes
formulades. Les necessitats principals
dels refugiats són mèdiques, laborals,
esportives, d’espais individuals de
descans i, sobretot, de socialització.
Així, els nostres objectius del projecte
són: Promoure la vida pública
dels refugiats i garantir un espai
íntim que els permeti descansar
psicològicament de les dificultats
del passat. Un cop conegudes les
necessitats, es busquen els programes
comuns entre els dos col·lectius:
les sales d’estudi i l’àrea esportiva.
El repte és preveure una diversitat
d’espais per afavorir situacions i
activitats conjuntes. Per potenciar
l’àmbit socialitzador dels refugiats es
preveu la possible interrelació dels
veïns i treballadors del barri.

PLANTA TIPUS: DORMITORIS I ESPAI D’ESTUDIS

PLANTA COBERTA

DORMITORI: ZONA MÉS ÍNTIMA

and refugees will develop.
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L’estratègia principal és la segregació dels programes en dos
espais. L’espai inferior, el més accessible des del carrer, és l’espai
públic on es concentren les activitats més comunicatives. Hi
trobem la cuina, el menjador, el gimnàs i l’espai de recepció.
Aquesta part es resol constructivament amb un tancament
transparent que permet major relació amb l’exterior. La part
superior es tanca a partir de policarbonat generant espais
translúcids i d’una gelosia d’acer corten que dona una sensació
compacta i permet crear zones més íntimes. Aquesta part és la
privada on són els dormitoris i les sales d’estudi. A la coberta se
situa la zona de safareig que seguirà forçant la relació social entre
els dos col·lectius. A la part inferior es plantegen més estratègies.
El pis del menjador és flexible i adaptable per moltes situacions,

ja que els mobles són mòbils. Al pis inferior, la sala d’estar té
múltiples usos, és un espai on l’estructura del forjat és el mobiliari,
un espai excitant. Les comunicacions interiors segueixen la idea
de diferenciar la part pública de la privada. Les rampes són per la
part privada i les escales per la pública.
A la part superior, la planta tipus està formada per parelles de
dormitoris al llarg de tot el perímetre i un espai d’estudi i d’estar
al centre. Cada dormitori té llit, taula personal i lavabo i és on
s’aconsegueix el màxim grau d’intimitat. Un és pels refugiats i
l’altre pels estudiants. Cada dues habitacions comparteixen un
espai amb relació directa amb l’exterior, i és aquí on comença
el frec entre els dos col·lectius i que permet que els refugiats se
socialitzin i es trobin integrats a la societat.

ARBUELOS, PARAÍSO DE PENSIONISTAS
Habitatges al bosc per la gent gran

TAP IX-PTEF- La Floresta
Any: 2019, Qmp 8
Partner: Antoni Pradas Fernández
Professors: Francesc Pla Ferrer
Rosa Maria Rull Bertran
Elena Coch Roura
David López López
Josep Pratdesaba Fargas

L’ADN d’aquest projecte és la
resposta a les següents qüestions:
AMB QUI TREBALLEM? Després
d’analitzar les dades demogràfiques
i quins són els processos que està
patint La Floresta, decidim donar
una solució d’habitatge per a la
GENT GRAN, que alhora permetrà
el buidatge d’un parc edificat que
es pot destinar a famílies i lloguers o
vendes assequibles.
ON ENS UBIQUEM? El punt clau
per triar la ubicació ve donat per
la proximitat als serveis i activitats
a causa de les necessitats de les
persones grans, i, partint d’aquesta
premissa, trobem que els entorns
de la “Parcel·la dels Mestres” s’ajusta
a uns criteris de proximitat òptims
entres els dos nuclis (Poliesportiu,
Centre).
Aquesta premissa la portarem fins a
l’extrem, tenint en compte punts com
la topografia de l’entorn.
COM ARRIBEM? Per la topografia, i
la premissa d’ubicar-nos en el punt
de millor connexió, ens apareix
la necessitat d’arribar fins aquest
punt. El col·lectiu ens sol·licita unes
característiques d’accessibilitat (màx.
6% de pendent) que, mitjançant
l’exploració de diferents camins i
mecanismes, hi donem solució.
La solució emprada és la d’un camí
adaptat a l’entorn que segueixi les
corbes de nivell i ens doni aquest
pendent. Es col·locaran dreceres per
tal d’escurçar els recorreguts fins a
pràcticament la meitat.

CLARIANES

[Exclusivamente para uso académico]

PLATAFORMES

[Exclusivamente para uso académico]

COM ARRIBEM?
[Exclusivamente para uso académico]

ON ENS INSTAL·LEM I AMB QUINA FORMA?
[Exclusivamente para uso académico]
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ON ENS INSTAL·LEM? A partir del camí, busquem quins espais
disposem per poder instal·lar-nos en funció de les ombres que
ens projecten els arbres i l’espai lliure que queda entre aquests.
Això ens donarà uns espais, que definirem com a CLARIANES
que ens permetran desenvolupar les propostes seguint alhora el
traçat del camí.
AMB QUINA FORMA ENS INSTAL·LEM? A partir de les clarianes
i del camí traçat, realitzem una exploració de mecanismes i
tipologies que ens permetin desenvolupar la nostra proposta,
en funció, primerament, de models més bàsics, i arribem a la
determinació de la forma a través de l’entorn i de la incidència
d’aquests en el camí. A partir de les ombres que es generarien i
[Exclusivamente para uso académico]

dels espais lliures ens apareixen unes superfícies que definirem
com a PLATAFORMES, que serà on ubicarem la proposta, alhora
que ens determina la forma, apareixent la possibilitat de disposar
d’una planta superior per un nou col·lectiu, la gent jove. Aquest
nou col·lectiu es complementaria amb el de la gent gran al mateix
temps que donaríem una resposta a una altra necessitat del barri.
FORMALITZACIÓ? D’igual forma realitzem una exploració de
models per configurar la planta, partint de dues premisses: per
una banda potenciar les relacions entre els ancians, i per una altra
la de potenciar la relació compartit/privat.
OBERTURES? Es col·locaran en aquells espais favorables a
l’entrada de llum i per mantenir la relació amb l’exterior.
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SURÉLÉVATION AVENUE ECHALLENS 92-94
Elevació d’edifici històric a Lausanne

UE_F-Architecture et rehabilitation
Any: 2019, Qmt 9
Partner: Mariona Blanch Vernet
Professors: Luca Ortelli
Blaise Arlaud
Eugen Brühwiler
Catarina Wall Gago
Pierre Zurbrügg

Partint de la premissa que Lausanne
és una ciutat estudiantil i que
actualment hi ha grans dificultats per
trobar allotjament entre el sector,
es proposa augmentar el nombre
d’habitatges totals. Per aconseguirho, s’eleva l’edifici dues plantes
més mantenint al màxim possible
la composició general i millorar la
coberta per tal que sigui habitable.
D’aquesta manera el projecte planteja
un augment de 8 habitatges més.
Sobre la hipòtesi d’augmentar la
densitat del bloc, s’analitzen diferents
opcions. Totes creixen en alçada, però
les diferències estan en l’altura i en la
composició cos-coberta. En qualsevol
cas, l’objectiu parteix del text
d’Antonio Solà Morales “Del contrast
a l’analogia”, entre altres referències,
i el concepte prové de Sergison Bates
a la “Transformation à Wandsworth”:
La part nova, la surélévation, no
ha de ser una simple còpia del que
ja existeix, sinó que ha de parlar el
mateix llenguatge arquitectònic.
D’aquesta manera poden establir un
diàleg crític i complementar-se.
En un projecte de surélévation, la
façana té una enorme importància.
Nosaltres hem concentrat tota
l’atenció en ella, des de qüestionarnos la mida de les obertures fins al
més mínim detall constructiu dels
nous porticons. Compositivament els
dos pisos nous són iguals que els de
sota, però amb algunes diferències i
millores tecnològiques.
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vistes pels edificis del radera, ja que la topografia
té una pendent considerable. Tampoc crida l’atenció en comparació a la mida de la resta perquè està
envoltat d’altres edificis igual o més alts construïts
3. Project de surélévation
als anys3.380Structure
i 90. et construction
Spéculation vs amélioration de la communauté

La structure de la surélévation est en bois et
s’appuie sur la structure existent de béton est de
générer le minimum impact possible. Le système
structurel est un “ballon frame” de 20 cm
Les pillards principaux suivent la même position que la structure principale de le bâtiment qui
existe déjà.

Malgrat totes les males connotacions que aquesta
paraula conté, podem dir que el nostre projecte és
un projecte d’especulació, molt interessant per les
Le nouveau volume ne fait pas la différence entre
leimmobiliàries
bloc 92 i le 94 et les deuxlausaneses.
se lèvent comment Això no vol dir que no
une unité unique. Comme il n’y a pas besoin
siguideuxnecessari
ni que
representi
una catastrophe
d’avoir
escaliers, on supprime
cette du
92
et on gagne espace habitable en plan par les logearquitectònica. El tema de la surélévation és un
ments.
tema
delicat
leson ciutats contemporànies
Pour
obtenirmolt
plus d’espace
en plan àque
la toiture,
substitue la ligne du faîtage et modifier la pente
s’estan
veient
obligades
a tractar. És per això que
pour une pente quasi plane au centre. L’augmentation de l’espace habitable est d’un 37 % (454
hem
trobat
molt
interessant
enfocar el nostre prom² au projet vs. 331 m² actuels). Cette surface
on
s’utilise en
pour ouvrir
trois lanterneaux
et
pour recurrent. A més, val a
jecte
aquest
tema
tan
mettre panneaux solaires.
Le
septième
étage,
le dernier,més
on change
l’use etés un bloc, millor és la
dir
que,
quant
dens
change d’être utiliser comme combles à devenir
une
extension
de logement du sixième
étage.seu,
Pour ja que econòmicament
vida
comunitaria
dins
accéder à cet espace on propose d’escalier privée
dans
logement.
es lepot
invertir més en el seu manteniment.
3. Project de surélévation
3.3 Structure et construction

mente para uso académico]

Autocritique

L’estructura de la nova coberta és pràcticament
igual que l’existent per dos motius: primer, hi
ha la intenció de reciclar les bigues i biguetes de
fusta, segon, es vol mantenir la mateixa composició actual, ja que juga un paper important dins
del barri.
El únic que es canvia és la part superior: la forma
del carener i la posició de les finestres, les 10
petites es substitueixen per 3 de grans a sobre de
les noves escales interiors.
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Com en qualsevol obra arquitectònica, no existeix
una única solució, hi ha diverses maneres de
resoldre un problema. El nostre projecte no és una
excepció.
Per aquest motiu creiem que el més important
d’aquest projecte no són els detalls constructius,
sinó l’aproximació que li hem donat.
Malgrat tot, nosaltres hem intentat realitzar la
versió més interessant. Per aconseguir-ho, hem
treballat en maqueta durant les últimes fases del
projecte, entenent la nova façana en tres dimensions. al voltant de les obertures són eliminats i
Els marcs de pedra
s’aprofita l’espai recuperat per augmentar-ne
la superfície. Igual
33
que la resta de la nova estructura, els balcons són de fusta, per
minimitzar al màxim les noves càrregues, i estan suspesos amb
un cable per cada banda, connectat a la façana. La solució és
lleugera i aporta un grau de plasticitat a la façana nova.
Per diferenciar les dues parts, es pinta de color beix tota la part
nova, des de la cornisa ja existent en el 3r pis. Així, en comptes
de crear un cos molt més gran i desproporcionat en comparació
a l’antic, s’afegeix un nou component (la teulada ocupa 1/6 part,
els habitatges nous uns 2/6 i la part existent uns 3/6). Finalment,
pel que fa a la coberta, l’objectiu seria recuperar les teules en bon

Impact dans le quartier

Dins del barri del centre de Lausanne, i m
específicament, dins de l’Avenue d’Echalle
la intervenció proposada creiem que s’adapta
forma satisfactoria. Compositivament estable
un diàleg entre la resta d’edificis de la matei
època. En secció podem veure que la nova altu
del bloc no suposa pèrdues de radiació solar
vistes pels edificis del radera, ja que la topogra
té una pendent considerable. Tampoc crida l’ate
ció en comparació a la mida de la resta perquè e
envoltat d’altres edificis igual o més alts constru
als anys 80 i 90.

Spéculation vs amélioration de la communauté

Malgrat totes les males connotacions que aque
paraula conté, podem dir que el nostre projecte
un projecte d’especulació, molt interessant per
immobiliàries lausaneses. Això no vol dir que
sigui necessari ni que representi una catastrop
arquitectònica. El tema de la surélévation és
tema molt delicat que les ciutats contemporàn
s’estan veient obligades a tractar. És per això q
hem trobat molt interessant enfocar el nostre pr
jecte en aquest tema tan recurrent. A més, va
dir que, quant més dens és un bloc, millor és
vida comunitaria dins seu, ja que econòmicame
es pot invertir més en el seu manteniment.

Autocritique

Com en qualsevol obra arquitectònica, no existe
una única solució, hi ha diverses maneres
resoldre un problema. El nostre projecte no és u
excepció.
Per aquest motiu creiem que el més importa
d’aquest projecte no són els detalls constructi
sinó l’aproximació que li hem donat.
Malgrat tot, nosaltres hem intentat realitzar
estat i col·locar-les de forma harmoniosa
les noves.
versió mésamb
interessant.
Per aconseguir-ho, he
treballatsobre
en maqueta
durant les
últimes fases d
La nova estructura de fusta es recolza
l’estructura
existent
entenent
la nova El
façana
en tres dime
de formigó generant el mínimprojecte,
impacte
possible.
sistema
sions.
estructural és un ENTRAMAT DE
FUSTA: Els pilars principals

segueixen les línies estructurals principals de l’edifici existent.
El nou volum no diferencia entre els blocs existents, s’aixequen
conjuntament com una unitat; no hi ha la necessitat de tenir
dues caixes d’escales, s’elimina una i es guanya espai en planta
pels habitatges. Dins del barri del centre de Lausanne, i més
específicament, a l’Avenue d’Echallens, creiem que la intervenció
proposada s’adapta de forma satisfactòria. Compositivament
estableix un diàleg entre la resta d’edificis de la mateixa època.

SCULPTURE ATELIER IN LUMBREIN
Casa-taller vernacular als Alps suïssos

MA1-C&B- Vernacular architecture
in the Alps
Any: 2019, Qmt 9
Professors: Ramun Capaul
Gordian Blumenthal
Assistants: Arabella Masson
Thierry Manasseh

Site plan 1:500

Aquest projecte és el reflex de la
meva experiència a Suïssa, on he
conegut l’arquitectura vernacular del
cantó dels Grisons. El projecte és un
“Artist-in-residence”(casa-taller)
situada al petit poble de Lumbrein, als
Alps, envoltat de valls magnífiques.
L’emplaçament és una actual granja
situada al centre del poble, al costat
dels edificis importants de Lumbrien,
l’Església, la Torre i la Casa d’Angel.
El projecte plasma la conclusió de
la meva anàlisi del poble, on es pot
veure que la façana de la majoria
de construccions està formada per
dues parts ben diferenciades: la part
massissa i la part de fusta. De vegades
[Exclusivamente para uso [Exclusivamente
académico]
para uso académico]
la
part massissa
només
fa la funció de
sòcol, però a altres, com per exemple
la Torre o la Casa d’Angel, la part
mineral (massissa) creix cap a la part
superior barrejant-se amb la fusta
per esdevenir un conjunt escultòric.
La forma final del projecte vol seguir
[Exclusivamente para uso académico]
[Exclusivamente para uso académico]
[Exclusivamente
para uso académico]
para uso académico]
el mateix discurs
del
poble
i[Exclusivamente
continuar
co]
amb
l’arquitectura
vernacular.
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L’edifici és escultòric i resulta de
diferents collages realitzats sobre
la granja i d’una certa inspiració en
Chillida. Es tracta d’un volum massís
de formigó a la part inferior que
s’eleva deixant forats on es recolza la
part de fusta.[Exclusivamente para uso[Exclusivamente
académico]
para uso académico]
Aquestes dues materialitats que
es veuen a l’exterior també ho són
a l’interior i això ajuda a separar
els diferents espais: la fusta per la
part d’habitatge i la de formigó per
so académico]
l’atelier (l’estudi/taller).

Site plan 1:500

[Exclusivamente para uso académico]

Statement to Lumbrein Statement to Lumbrein

Statement to Lumbrein

Chillida Models

Chillida Models

Chillida Models

ATELIER IN LUMBREIN
ATELIER IN LUMBREIN

MA_1-STUDIO CAPAULMA_1-STUDIO
& BLUMENTHALCAPAUL
MIDTERM
& BLUMENTHALREVIEW MIDTERM REVIEW
PABLO SANZ PERELA

ATELIER IN LUMBREIN

PABLO SANZ PERELA

MA_1-STUDIO CAPAUL & BLUMENTHAL- MIDTERM REVIEW
PABLO SANZ PERELA

[Exclusivamente para uso académico]

Les 3 caixes de formigó que pugen sempre tenen el mateix patró,
forat i superfície, i són els espais on es col·loca la doble alçada, les
escales i les zones humides. En els espais resultats es col·loquen
les caixes que allotjaran les parts habitables.
L’entrada es col·loca a la façana est per no trencar la façana que
dona al carrer. Un cop dins es troba el taller amb dues alçades
que ens ajuden a separar les dues parts del taller. La part de cota
carrer és la part “neta” del taller on es troba la taula de reunions i
les obres en forma d’exposició. A la part superior es troba el taller
“brut”, el lloc per a les màquines i eines on l’artista produeix les
seves creacions. La diferència d’espai de taller i habitatge es pot
veure a les escales. Les del taller són massisses i formen part del
terra, seguint la topografia. En canvi les de l’habitatge són lleugeres
[Exclusivamente para uso académico]
[Exclusivamente para uso académico]

i de fusta. A l’interior de l’habitatge trobem dues parts separades
per quatre esglaons: cuina+menjador i habitació+lavabo.
L’edifici compta amb tres tipus d’obertura, les grans es col·loquen
per salvar la junta entre materials, les de l’espai habitable són més
petites amb un marc marcat i les del taller són les més petites i
amb els marcs ocults.
Constructivament s’utilitza la terra compactada per al paviment
del taller i de les escales, recordant el propi terreny natural. Els
murs són de formigó vist amb encofrat de fusta i el sostre és una
llosa de formigó on es recolzen les caixes habitables de fusta amb
el seu propi paviment. S’utilitzen murs de STRICKBAU per fer
l’estructura de les caixes. El lavabo i la xemeneia, al mig del taller,
ajuden en l’estabilitat estructural.

ENTORN PRIVILEGIAT
Bloc d’habitatges a Barcelona

TAP V-Habitatge
Any: 2017, Qmt 5
Professors: Víctor Bonet Bertran
Pablo Garrido Torres
Josep Pratdesaba Fargas

Primer contacte amb l’elaboració
d’un bloc d’habitatge plurifamiliar
amb una ubicació fictícia a partir de
l’elecció de dos espais reals oposats
de Barcelona, un per cada façana.
La superposició dels dos indrets
generen un context privilegiat a la
ciutat de Barcelona. A la façana SSE
ens trobem al barri del Guinardó
davant dels Jardins del Doctor
Pla i Armengol amb unes vistes
excepcionals al skyline de la ciutat,
sense cap element arquitectònic
davant que permet l’entrada de la
brisa marina i facilita la ventilació. A
la façana NNO viatgem al cor de la
ciutat de Barcelona, al Barri Gòtic, a la
plaça on trobem la Basílica de Santa
Maria del Mar, que es pot veure
contemplar des de la finestra.
El bloc està format per un pati
central que permet l’entrada de llum
al passadís i a la cuina i assegura la
ventilació de totes les habitacions. El
nucli d’escales està situat a la façana
NNO i permet pujar als blocs de pisos
observant la basílica fins i tot des de
l’ascensor, ja que és de vidre per
AXONOMETRIA SITUACIÓ
gaudir de les vistes i per permetre
[Exclusivamente para uso académico]
el màxim pas de la llum cap al pati
interior.
El bloc té simetria i l’ala NNO trobem
la zona de nit amb 2 habitacions
per pis i a l’ala SSE les sales d’estar
amb l’excepció de dues habitacions
que poden formar part d’un pis o de
l’altre segons convingui. A les ales
laterals, trobem les cuines en forma
de L i d’estil americà on es col·loca
una barra que permet utilitzar-se
SECCIÓ ZONA CUINA I MENJADOR
com a taulell de cuina i com a taula.

PLANTA TIPUS

ALÇAT SSE

ALÇAT NNO
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El menjador el trobem just davant de la cuina i permet gaudir de
les vistes de Barcelona durant els àpats, des del sofà o cuinant.
Gràcies a la disposició de les peces hi ha la possibilitat de tenir
visuals al mar de punta a punta, des de l’habitació al menjador.
A un lateral de la cuina trobem unes prestatgeries de llibres i un
petit sofà que es pot obrir per emmagatzemar objectes. Així es
genera un espai de lectura amb llum natural des del pati.
A les façanes destaca la part constructiva, on les plaques de
FORMIGÓ PREFABRICAT esgrafiat verticalment donen una gran
importància a la materialitat i al bloc des de l’exterior. A la façana
NNO es genera un retranqueig per tal de tenir un balcó més gran
i alhora adaptar-se a les edificacions existents de la plaça i l’escala

tindrà un paper important d’aquesta. A la façana SSE els balcons
surten més i les grans balconeres i finestres marquen el ritme de
la façana sumat a les juntes de les plaques de formigó prefabricat.
Per fer notar la presència de l’estructura i mantenir la relació de
materialitat entre l’interior i la façana exterior els pilars es deixen
vistos i les parets es revesteixen de guix blanc per tal d’afavorir
la il·luminació.
El pati interior garantirà la privacitat mitjançant una gelosia de
fusta. La calefacció es farà mitjançant terra radiant amb un acabat
de rajola. La coberta és invertida i és transitable amb paviment
flotant i amb zones enjardinades per a cada habitatge i una part
de solàrium comunitari.

PAVELLÓ MUNICIPAL SANT SADURNÍ D’ANOIA
Concurs municipal d’equipament esportiu PAV 2

TAP VII- Ptb-Concurs Pavelló
Any: 2018, Qmt 7
Professors: Jordi Parcerisas Vazquez
Lluis Parramon Elorza

Concurs d’un Pavelló Esportiu a
Sant Sadurní d’Anoia situat en una
zona Industrial entre un pàrquing,
un carrer residencial i una escola. La
parcel·la té una forma trapezoidal
amb un desnivell de punta a punta
de 5 metres i les sabates del pàrquing
envaeixen la parcel·la condicionant
la
col·locació.
Les
estratègies
d’implantació són les següents:
1. Col·locació paral·lela al pàrquing
amb dos nivells. La pista esportiva
queda a la part soterrada i les
graderies a 50 cm de la cota del
pàrquing per tal d’accedir des
d’aquest. La pista es col·locarà en la
part central de la parcel·la per tal de
generar dos espais exteriors, un més
protegit que es destina a la terrassa
del bar, i un altre més descobert que
és el rebedor del poliesportiu.
2. La circulació és perimetral a
ambdues cotes.
3. Segregació del bar i dels vestuaris
respecte al volum de la pista que
permet la construcció del pavelló en
dues fases.
L’accés dels esportistes es fa per
la part inferior, sota una pèrgola
vegetal un cop baixades les escales.
En aquesta part inferior es col·loquen
tant els vestidors d’equips com
els de col·lectius, i s’accedeix a la
pista mitjançant un passadís. Els
magatzems els trobem adossats a
la pista. A la part final de la parcel·la
se situa el bar juntament amb tota la
maquinària d’instal·lacions. L’accés
del públic es realitza des del pàrquing
exterior mitjançant una rampa o
escales.

SECCIÓ INTERIOR
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SECCIÓ ENTRADA

ALÇAT NORD
PLANTA COTA GRADES
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SECCIÓ 1
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ALÇAT OEST

SECCIÓ 2

[Exclusivamente para uso académico]

ALÇAT EST

[Exclusivamente para uso académico]
[Exclusivamente para uso académico]

L’estructura del pavelló és porticada d’acer per la part de la pista
i de llosa massissa amb pilars metàl·lics a la part de les grades. El
sistema estructural de la pista permet l’entrada de llum zenital, ja
que és una coberta en forma de greca i que, gràcies al fals sostre,
permet amagar els conductes de ventilació provinents de la unitat
de tractament d’aire. La pell exterior és de POLICARBONAT i
permet una bona il·luminació de l’interior. A la part de la passera
de les grades l’estructura surt en voladís a fi de generar un porxo
agradable a tots aquells que volen accedir a les graderies. La part
de sota el porxo és un accés vidriat que et permet visualitzar
l’interior del pavelló des de l’exterior. El revestiment interior
està fet de termoarcilla per tal de millorar climàticament l’espai

interior. Pel que fa al sistema de calefacció dels espais s’utilitza
una unitat de tractament d’aire per la pista poliesportiva, unes de
més petites pels espais de vestuari i la utilització de terra radiant
per l’oficina. L’energia emprada en climatització interior i l’ACS
s’obté per l’aprofitament de la xarxa de biomassa generada pel
municipi. A la plaça d’entrada es realitzaran unes escales que
serviran d’accés i de grades per l’espai rebedor. D’altra banda,
l’espai d’accés del pavelló des del pàrquing pot arribar a utilitzarse com a tarima o escenari per la diferència de cota de 50 cm. A
l’espai lateral trobem una rampa que desemboca a un carril de 3 m
d’amplada que permetrà el pas de vehicles en cas d’emergència
i per l’abastiment del bar.

3-ELS MATISOS O COM ELS DETALLS CREEN EMOCIONS-

REHABILITANT
UNA FAÇANA
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CANVIANT
LA MATERIALITAT

CREANT
UNA PLAÇA

Tecnologia II
Any: 2018, Qmp 6
Partners: Pau Costa Lacorte
Mireia Faus Bosch
Jordi Olivella Cirici
Cynthia Rabanal Llaudy
Professors: Marta Adroer Puig
Oriol Muntané Raich

L’objectiu d’aquest projecte és la rehabilitació
d’un possible pis de Nou Barris dels anys 90
per tal de millorar les prestacions climàtiques.
La intervenció a la planta baixa consta de la
incorporació d’un forjat sanitari amb iglús.
A la façana s’intervé en el canvi de les fusteries,
en l’eliminació del pont tèrmic al forjat i als
pilars i a l’enderroc de l’envà interior per tal
de col·locar més aïllament creant un nou
envà. També s’actua en el balcó, on es canvia

la barana i s’incorpora la impermeabilització
sota el paviment. A la coberta també es fa
un tractament complet, canviant totes les
capes i col·locant una barana que compleixi
la normativa. A la part interior se substituirà
el paviment i es col·locarà un de nou afegint
un terra de radiant. La Intervenció modifica
positivament els valors de la transmitància
passant de 0,5 a 0,25 W/ºCm² a la façana i
d’1,08 a 0,25 W/ºCm² a la coberta.

Sistemes constructius
Any: 2017, Qmp 4
Partners: Jordi Olivella Cirici
Cynthia Rabanal Llaudy
Marc Sibecas Rubio
Professors: Raimon Farré Moretó
Lluis Parramon Elorza

L’objectiu d’aquest projecte és el canvi de
materialitat d’una casa ja construïda, en
aquest cas l’Asama House d’Atelier Bow Bow
al Japó. Es proposa transformar l’entramat
de fusta original per una estructura murària
de peces prefabricades de formigó alleugerit
(Ytong) com a material principal i el canvi
d’ubicació a una zona climàtica E, a la capital
de la baixa Cerdanya, Puigcerdà.

Les estructures de fusta actuals que suporten
la coberta se substitueixen per una estructura
metàl·lica. El paquet de coberta està compost
per una coberta ventilada on la cambra
d’aire es forma per llates de fusta verticals i
horitzontals. La capa exterior de la coberta és
una xapa de zinc.
A l’interior es revesteixen els blocs de formigó
i els envans interiors són de cartró guix.
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Condicionament i construcció de
l’espai urbà
Any: 2019, Qmp 8
Partners: Enric Ballera Navarro
Pau Costa Lacorte
Jorge Ferrer Castillo
Professors: Isabel Vega Ainsa
Silvia Ros Pérez

Transformació de la plaça de la Concòrdia del
barri de Can Anglada de Terrassa per tal de
generar un esponjament del barri.
La part constructiva de la proposta és la
incorporació de tècniques sostenibles de
recollida d’aigua, com el drenatge sostenible
i la col·locació de paviment més permeable.
A la zona de joc i passeig es posaran paviments
no drenants com ara llambordes i cautxú.

A les bandes laterals s’afegiran dues zones
verdes d’arbusts, separades 5 m de la façana,
que impedeixin l’apropament i millorin el
grau de privacitat de les finestres de la planta
baixa.
Per resoldre els problemes d’inseguretat
actuals es col·locaran lluminàries que
permetran millorar la seguretat nocturna.
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