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PRE
               PRESENTACIÓ

JORDI FRANQUESA La present edició pretén reflectir la metodologia de treball i els 
resultats dels estudiants de l’assignatura d’Urbanística II que venim 
realitzant en els darrers anys. Després de que l’estudiant fa una 
primera immersió en el món de la urbanística en el primer quadri-
mestre, on analitza els diferents elements bàsics urbans en la con-
figuració de les nostres ciutats (els carrers, les places i els edificis), 
en aquest segon quadrimestre l’estudiant fa una mirada simultània 
sobre aquests elements, per tal d’entendre la configuració i singu-
laritats dels teixits que conformen la ciutat. Aquesta lectura ha de 
permetre que l’estudiant pugui raonar sobre el paper i funcionalitat 
dels diferents fragments de la ciutat, per tal de ser capaç d’enten-
dre i orientar les futures actuacions sobre ella que haurà d’afrontar. 

Al final d’aquesta primera formació urbana dels seus estudis, l’estu-
diant és capaç d’entendre les dinàmiques i les formes del fet urbà, 
i per tant, podrà començar a redissenyar-lo en funció de les seves 
intuïcions, inquietuds i valoracions sobre els inputs que cal tenir 
present per garantir una intervenció que pugui derivar en una mi-
llora de la qualitat de vida dels ciutadans.
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PRG
PROGRAMA DEL CURS

FORMES DE CREIXEMENT

El primer curs d’urbanisme va introduir 
l’estudiantat a la lectura de la ciutat, ja 
que només entenent el seu funcionament 
i la seva diversitat podrem intervenir 
en ella amb encert i rigor. Per fer-ho, 
vàrem reconèixer quins són els seus 
elements constituents, entendre les seves 
singularitats i característiques, així com les 
seves interrelacions.
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OBJECTIUS

L’assignatura aporta cultura urbanística, però sobre tot eines i mètode. Els 
seus objectius principals els podem resumir així:

1.Conèixer alguns exemples de referència i algunes peces clau de l’urbanisme.
 a.Adquirir un mètode rigorós de lectura, anàlisi i interpretació de la  
 ciutat.
 b.Conèixer els elements fonamentals sobre els que es construeix la  
 ciutat.
 c.Comprendre el funcionament d’aquests elements.

2.Comprendre les interrelacions entre aquests elements, i la seva aportació en 
la definició de la ciutat.

3.Adquirir criteri per intervenir a la ciutat per poder intervenir en ella de ma-
nera coherent i argumentada.

Al final del curs vàrem ser capaços de comprendre què aporta cada un 
d’aquests elements constituents —carrers, places i edificis— en el conjunt de 
la complexitat de la ciutat, i vàrem entendre que aquesta no és un simple 
sumatori d’aquests elements, i vàrem poder llegir-la a partir d’una mirada més 
lúcida i comprensible, i acostar-nos així a la seva complexitat.

El curs d’Urbanística II preté fer una mirada més àmplia sobre la complexitat 
de la ciutat, atenent a les relacions entre aquests elements i en la definició dels 
teixits urbans i les seves singularitats i diversitats. Per això l’atenció se centra 
en estudiar la morfologia d’aquests teixits, en especial els corresponents 
al centre històric, la suburbana, l’eixample, el polígon residencial i el teixit 
d’habitatges unifamiliars aillats, però també es fa una mirada sobre els tipus 
de teixits més contemporanis.

CONTINGUTS

El curs planteja l’anàlisi i estudi de les ciutats i de les seves formes de creixe-
ment, entenent la ciutat com un sumatori de processos de formació que, so-
vint, generen un mosaic morfològic en la ciutat. El curs es centra en dos pe-
ríodes clars de la construcció de la ciutat. El primer període abasta la ciutat 
preindustrial, i el segon contínua amb la ciutat industrial i postindustrial.

Però parlar de morfologia i teixits implica atendre a una gran diversitat d’as-
pectes relatius al funcionament implícit de la ciutat, i que generen sovint sinèr-
gies entre ells de tot tipus. Això vol dir que cal també prestar atenció a:

- Les vies, els carrers, els bulevards, les avingudes i els passatges.
- Els espais de la mobilitat.
- Cantonades, nodes, places, jardins: mesures, formes i caràcter.
- Els espais de l’activitat pública. L’espai de trobada.
- Els espais de la col·lectivitat. L’intercanvi social.
- Usos de la planta baixa i vincle amb l’espai públic.
- La divisió del sòl. Edificis i equipaments.
- Morfologia de la parcel·lació i l’estructura de l’ocupació del sòl.
- El sòl privat i el sòl públic.
- Edificació i tipologies. Organització de l’edificació residencial.
- Unitats d’agregació. Repeticions, singularitats, patrons.

En el següent organigrama podem veure com el curs d’Urbanística 1 s’articula 
al voltant del tres elements comentats, i que signifiquen la base de coneixe-
ment necessària per poder abordar l’estudi dels teixits que és el tema princi-
pal d’Urbanística 2.
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ORGANITZACIÓ DEL CURS

El curs s’organitza al voltant de quatre exercicis que es desenvolupa en grups 
variables d’estudiants, i que es treballen majoritàriament durant les sessions 
de tres hores dels divendres, que són de taller. Aquestes sessions van acom-
panyades de les sessions dels dijous, d’una hora, i de format variable, en les 
que hi ha sessions teòriques, així com altres activitats complementàries en 
funció dels continguts que es van desplegant al llarg del curs.
Les activitats previstes doncs al llarg del curs són les següents:

1. Sessions teòriques.
2. Activitats a les sessions teòriques.
3. Sessions de taller.

En el quadre de la dreta s’especifiquen els continguts específics de cada un 
dels quatre exercicis principals, així com el mètode emprat en cada cas i els 
objectius d’aprenentatge que es destinen a cada un d’ells. Els primers tres 
exercicis són d’anàlisi de la ciutat i la seva morfologia.

Les classes teòriques 

Al final de cada sessió teòrica es fa una breu activitat que cal lliurar abans de 
sortir de la classe. Les sessions van ser les següents:

T1 - El centre històric
T2 - La suburbana
T3 - L’eixample
T4 - Els polígons
T5 - La ciutat jardí
T6 - La ciutat marginal
T7 - El teixit contemporani
T8 - Teixit industrial
T9 - Conceptes i models

Estructura del curs
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El treball 

Cada un dels blocs implica la realització d’un treball per grups de 2 persones, 
que consisteix en l’anàlisi, valoració i discussió d’un o dos exemples d’elements 
urbans corresponents a cada temàtica. Aquest treball es tradueix en una entre-
ga al final de cada bloc, els dimecres, que consisteix en tres fulls A3 d’anàlisi, 
més un A3 de conclusions. Cal afegir, a més, en un últim A3, la fitxa d’aprenen-
tatge que tot seguit es detalla. Tots els treballs s’entreguen en format digital 
via Atenea.

La Fitxa d’aprenentatge

La fitxa és individual per a cada estudiant. En un A4 s’ha de respondre a tres 
preguntes.

 1. Quin és l’argument principal que n’extreus del treball?
 2. Quins aspectes creus que hauries de millorar?
 3. Quines noves preguntes i inquietuds et genera aquest treball?

El portafoli

A més de les tasques abans esmentades, cal al llarg del curs elaborar un port-
foli o dossier sobre les sessions i activitats realitzades, per tal de que es disposi 
al final de curs d’un document resum de l’assignatura. Aquest document cal 
que estigui degudament endreçat, amb portada i índex, en format pdf A4, i ha 
d’incloure els apunts de les sessions teòriques i les diferents activitats, així com 
textos i material que s’hagi facilitat. Aquest document en pdf pot ser substituït 
per un document digital similar a una pàgina web, en el suport que es cregui 
més adient (wix, wordpress, google sites, blog, etc...), tal i com s’explica en 
l’apartat de tasques complementàries.

Tasques complementàries 

A més de les activitats programades, es pot presentar un portfoli més elabo-
rat per tal de pujar la nota. Aquest portfoli ha d’incloure, a més del que s’ha 
comentat més amunt, unes reflexions pròpies sobre aquests continguts, a més 
d’aportacions personals, tenint en compte que les reflexions que els estudiants 
poden fer a aquests continguts pot significar arribar a un coneixement pro-
fund sobre la disciplina i els coneixements que van adquirint. Es facilita una 
plantilla per poder elaborar aquest document (https://sites.google.com/site/
u2tardesetsab/) on s’inclouen els criteris.

Ciutat i Formes de Creixement
Urbanística II Tardes  - Curs 2018/2019

1
31/1
gn/fb

Presentació

E1

Taller - Inici E1
2

7/8
feb

T1  - El centre històric

Taller
3

14/15
feb

T2  - La suburbana

Taller
4

21/22
feb

Selecció Treballs Entrega E1 (dj 21 feb a les 14:30)

Taller - Inici E2

E2

23 febrer - Exposició
5

28/1
fb/mç

T3  - Els Polígons d'habitatge

Taller
6

7/8
març

T4  - El teixit contemporani

Taller
7

14/15
març

T5  - L'eixample Entrega E2 (dj 14 març a les 14:30)

Taller - Inici E3

E3

8
21/22
març

T6  - La ciutat jardí

Taller
9

28/29
març

T7  - La ciutat marginal

Taller
10
4/5
abril

T8  - Teixit industrial

Taller
11

11/12
abril

T9 - Models Entrega E3 recomanada

Taller - Inici E4

E4

Setmana Santa
12

25/26
abril

Taller Entrega E3 (dj 25 abril a les 14:30)

Taller
13
2/3

maig

Taller

Taller
14

9/10
maig

Taller

Taller

Entrega E4 + dossier/portfoli (dj 16 maig a les 14:30)

Examen final / Lliurament exercicis refets     dv 31/05/2019 a les 14:30
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TQS
CLASSES TEÒRIQUES

T1 - El centre històric

T2 - La suburbana

T3 - Els polígons d’habitatge

T4 - El teixit contemporani

T5 - L’eixample

T6 - La ciutat jardí

T7 - La ciutat marginal

T8 - Teixit industrial

T9 - Models
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T1 - El centre històric

La primera sessió teòrica aproxima l’estudiant als 
trets i característiques principals dels centres his-
tòrics. S’aborden qüestions com l’origen de la seva 
formació, la seva consolidació al llarg del temps, les 
seves tipologies edificatòries singulars, el paper dels 
equipaments en la seva formació i les característi-
ques de l’estructura viària.
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T2 - La suburbana

La suburbana suposa un tipus de creixement lineal 
present en moltes ciutats. La sessió descriu el seus 
orígens i la seva relació innata amb el traçat, els frag-
ments de ciutat en malla que treballen amb la par-
cel·la suburbana, així com també s’expliquen alguns 
projectes més contemporanis basats en la configu-
ració lineal.
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T3 - L’eixample

En l’aproximació als eixamples s’expliquen els prece-
dents i alguns exemples de creixements projectats 
d’algunes ciutats europees, per a centrar-se la ma-
jor part de la sessió en l’Eixample de Barcelona, on 
s’analitzen els processos de formació, les configura-
cions tipològiques i les estratègies estructurals del 
teixit.
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T4 - Els polígons

La repercussió de les arquitectures del moviment 
modern suposen el fil argumental darrera de la ses-
sió sobre els polígons residencials, i es descriuen les 
estratègies urbanes d’aquestes intervencions, fent 
èmfasi en les seves virtuts, així com també en les 
seves mancances quan al canvi d’escala a la ciutat.
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T5 - La ciutat jardí

El fenomen de la ciutat jardí s’explica des dels seus 
orígens a finals del segle XIX, i s’incideix en el nou 
model de ciutat que suposa, explicant els projectes 
més emblemàtics d’aquest moviment i les seves es-
tratègies compositives, per acabar explicant les se-
ves múltiples versions en la ciutat contemporània.
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T6 - La ciutat marginal

En aquesta sessió s’aborda en profunditat els teixits 
informals i l’autoconstrucció. Es discuteix les condi-
cions sota les que es generen aquests tipus de teixit, 
i es valoren els processos de consolidació, incidint en 
les seves mancances i les problemàtiques que gene-
ren, tant des del punt de vista físic com social.
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T7 - El teixit contemporani

La discussió se centra en l’aproximació al teixit con-
temporani de les darreres dècades, en tant que és 
sensiblement diferent de les anteriors formes de 
creixement, en tant que esgrimeixen recursos i ges-
tions diferents, al mateix temps que mostren tipolo-
gies diversificades amb resultats més complexes des 
del punt de vista urbà.
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T8 - Teixit industrial

La producció de la ciutat i la seva traducció en els 
teixits industrials és un tema important en la configu-
ració de les nostres ciutats. En aquesta sessió s’ex-
pliquen les estratègies urbanes per compatibilitzar 
aquest teixit en els assentaments residencials, i es 
valoren els seus requisits funcionals i les seves sin-
gularitats.
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T9 - Conceptes i models

La darrera sessió és eminentment instrumental, i ex-
posa tot un seguit d’exemples de paquets residen-
cials que pretén recolzar el darrer treball pràctic dels 
estudiants, en la mesura en que hauran d’escollir un 
d’aquests exemples per tal de plantejar un creixe-
ment residencial en la ciutat que hagin escollit.
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L’objectiu del primer exercici és realitzar una atenta mirada 
sobre la forma de la ciutat i comprendre la seva configuració. 
Amb aquest propósit, el treball que es planteja consisteix en 
redibuixar un fragment de la ciutat mitjançant un codi de dibuix 
preestablert, com a eina interpretativa de lectura i comprensió 
de la realitat urbana, sense buscar encara una interpretació 
personal de l’estudiant sobre el teixit en què es treballa (una 
tasca que s’abordarà en un posterior exercici), i incidint en 
l’aproximació atenta sobre la complexitat de la forma de la 
ciutat, els buits i plens, els espais lliures, el traçat viari, el gra 
urbà i les infraestructures associades. L’exercici ha de servir 
per a comprendre la complexitat de la ciutat mitjançant aquest 
redibuixat.

E1 Exercici: Redibuixat d’un fragment de ciutat >

CONTINGUT

Amb aquest propòsit, per tant, s’ha plantejat el redibuixat de 6 
fragments del tram del riu Besós i el seu àmbit urbà, des del nus 
de la Trinitat i fins a la desenbocadura del riu, a escala 1:2000, a 
realitzar en grups de quatre estudiants per a cada un dels 6 trams. 
Cada fragment abasta 800 m x 2.400 m, i implicarà la realització de 
plànols de 40 cm x 120 cm. Es demana prestar atenció als teixits 
urbans, però també i especialment a la configuració del riu i de les 
seves vores.

Es posa a disposició dels estudiants les bases en paper, sobre les 
quals cal superposar un paper sulfuritzat sobre el que es redibuixa 
a mà un dels sis àmbits assignats, cuidant d’emprar el material de 
dibuix adient per a cada element que configura cada sector. El tre-
ball es lliura per tant en format paper. 
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Exposició al Besòs

Algunes imatges de l’exposició sobre el Besós que es va dur a 
terme a la Fabra i Coats.
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Base de treball 



Comparatiu fotoplànols i dibuixos 

Font: Google Earth Imatge: Tram 2 Ilia Verzakov, Ane Txintxurreta, Gabriela Martin, Lluis Ladaria
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Font: Google Earth

Comparatiu fotoplànols i dibuixos 

Imatge: Tram 3 Raquel Andreu, Marc Solà, Damaris Claros 
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Imatge Tram 1 Camila Perez, Pedro Robles, 
Pablo Mosquera, Jesus Adam Garcia 
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Imatge Tram 3 Raquel Andreu, 
Marc Solà, Damaris Claros 

Imatge Tram 2 Ilia Verzakov, Ane Txintxurreta, 
Gabriela Martin, Lluis Ladaria 
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Imatge Tram 5 Greta Idrogo, Niklas Lenz, 
Dayra Toaquiza, Tatsiana Yatsevich 

Imatge Tram 4 Youssef Sordo, Erick Merchán, 
Martí Sugrañes, Alváro Suárez 
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Imatge Tram 6 Carlos Dominguez, Marc Vidal, 
María Flórez, Patrícia Sánchez
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Plànol conjunt del Besòs

 

Imatge d’esquerra a dreta: 
Tram 1 Camila Perez, Pedro Robles, Pablo Mosquera, Jesus Adam Garcia 

Tram 2 Ilia Verzakov, Ane Txintxurreta, Gabriela Martin, Lluis Ladaria 
Tram 3 Raquel Andreu, Marc Solà, Damaris Claros 

Tram 4 Youssef Sordo, Erick Merchán, Martí Sugrañes, Alváro Suárez 
Tram 5 Greta Idrogo, Niklas Lenz, Dayra Toaquiza, Tatsiana Yatsevich 
Tram 6 Carlos Dominguez, Marc Vidal, María Flórez, Patrícia Sánchez
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Fotografía de la penjada dels documents a l’aula
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La ciutat està composada per àrees homogènies que contenen 
un o diversos barris. Es distingeixen les unes de les altres pel 
destí i la forma i estan composades pels elements estudiats a 
Urbanística I: carrers, places i edificis. Tenen límits que poden 
ser topogràfics (relleu abrupte, canvi de pendent, d’orientació, 
costa...) o artificials (murs, infraestructures, límits administratius o 
urbanístics imposats...) o simplement constituïts pel fet d’haver-
se format en un moment històric diferent de les àrees veïnes o 
amb components diferents. 

E2
EXERCICI 2 - CIUTAT I FORMA/
CIUTAT I TERRITORI

Exercici: Redibuixat d’una ciutat >

Les formes urbanes, també poden ser anomenades formes 
de creixement, atès que corresponen a moments específics del 
creixement urbà. Es caracteritzen bàsicament pels processos i les 
decisions que es van donar en el moment de la seva urbanització, 
de la seva parcel·lació i de la seva edificació.

L’exercici ha consistit en l’anàlisi d’una ciutat catalana, mitjana 
o petita, en grups de quatre estudiants, per tal d’interpretar-ne 
l’estructura (viari, espai públic i equipaments) i detectar i representar 
les formes urbanes que conté. 

La forma d’unes es caracteritza per la seva situació a la vora 
d’un o diversos rius, la d’altres per estar al front marítim i altres, 
tot i disposar d’un riu pròxim, se n’allunyen mantenint-se en cotes 
més altes. Els principals accessos acostumen a definir els eixos 
d’urbanització lineal originals. Altres eixos d’urbanització han estat 
projectes que vertebren malles o connecten fites o nodes urbans. 
La identificació d’aquests eixos, en relació al relleu i al territori en 
general, és el primer pas per a entendre l’estructura urbana. 

El treball ha consistit en representar una d’aquestes ciutats, 
situant-la en el context dels elements “primaris” com ara la 
topografia, les principals infraestructures de límit, jerarquia de 
la vialitat d’accés, els eixos d’urbanització, nuclis antics, àrees 
industrials i nodes visuals i de funcionament. La representació de 
l’àmbit inclou la seva divisió en sectors de forma urbana homogènia 
i una primera caracterització d’aquestes formes. 
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Arenys

Balaguer Bisbal d’Empordà

Blanes

E2

Font imatges: Google Earth
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Lloret de Mar

Martorell Olot

Premià de Mar

E2

Font imatges: Google Earth
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Torroella de Montgrí

Tortosa Ripoll

La Seu d’Urgell

E2

Font imatges: Google Earth
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E2
EXERCICI 2 - CIUTAT I FORMA/
CIUTAT I TERRITORI

Isabel Gismero, Yadira Guerra,
José Mauricio Rodríguez, Llorenç Torres

Aquest treball és suggerent per les diferents estratègies gràfiques 
que utilitza a l’hora d’explicar la ciutat de Ripoll. S’emfatitza el re-
lleu a través del dibuix simultani de les corbes de nivell i la imatge 
satelital, així com també s’empra el plànol de normals per posar en 
evidència la configuració de la vall.
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PLÀNOL DE LA RELACIÓ ENTRE EL TERRITORI I LA CIUTAT    E  1:20.000

Taller Aurora López                                                                      Urbanísme II -  2018/19                                   Guismero, Isabel; Guerra, Yadira; Rodríguez, Murici; Torres, LlorençPlànol de la relació entre el territori i la ciutat. E:1/20.000
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EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES            E 1:10000

Taller Aurora López                                                        Urbanísme II -  2018/19                              Guismero, Isabel; Guerra, Yadira; Rodríguez, Murici; Torres, Llorenç
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Plànol topogràfic. E:1/10.000

Plànol Topográfic E:1/10000

Taller Aurora López Urbanísme II - 2018/19 Gismero, Isabel; Guerra, Yadira; Rodríguez, Maurici; Torres, Llorenç

Plànol del casc antic. E:1/2.000
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E2
EXERCICI 2 - CIUTAT I FORMA/
CIUTAT I TERRITORI

Alejandro Sanjuan i Lina Benamar El treball analitza el creixement de la ciutat, i empra el recurs gràfic 
de les normals per explicar el relleu. Té cura també en explicar les 
diferents capes que se superposen en l’estudi: l’edificació, els es-
pais lliures, els equipaments i els accessos.
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E2
EXERCICI 2 - CIUTAT I FORMA/
CIUTAT I TERRITORI

Guillem Rosal i Victor Palmucci Aquest exercici té una gran vàlua en la manera d’emprar el dibuix 
gràfic per explicar les singularitats del nucli urbà i del seu entorn te-
rritorial. L’exercici demostra una gran sensibilitat en l’ús dels colors 
i del grafisme, així com una destacable rigorositat en la definició 
dels elements construïts.
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Ilia Verzakov, Ane Txintxurreta, 

Gabriela Martin i Lluis Ladaria

E2
EXERCICI 2 - CIUTAT I FORMA/
CIUTAT I TERRITORI

En aquest cas s’exposa un fragment del treball, significatiu per l’es-
forç del redibuixat dels elements principals que configuren aquests 
episodis urbans. L’aproximació al fet urbà mitjançant un atent re-
dibuixat suposa un important aprenentatge per als estudiants, ja 
que és en aquest redibuixat en què es donen compte de les dimen-
sions, distàncies i elements que configuren aquests episodis.
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Raquel Andreu, Marc Solà, Damaris Claros 

E2
EXERCICI 2 - CIUTAT I FORMA/
CIUTAT I TERRITORI

Es mostra en aquest cas un exercici complert, on es fa una inter-
pretació de les bosses homogènies de la ciutat escollida, un redi-
buixat intencionat dels seus elements constituents, un dibuix Nolli 
per copsar el gra dels diferents teixits, una anàlisi de la jerarquia 
viària, un estudi de la localització dels equipaments i els espais lliu-
res, així com el redibuixat de tres fragments urbans de conformació 
distinta.

9796



Relació entre el territori l’emplaçament de la ciutat     E: 1/20.000    
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Relació entre el territori l’emplaçament de la ciutat     E: 1/10.000    
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morfologia de la ciutat          e 1:10.000

E2

102 103



parts de la ciutat i el seu mosaic          e 1:10.000
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Singularitat dels teixits número 2     E: 1/2.000    Singularitat dels teixits número 2     E: 1/2.000    Singularitat dels teixits número 2     E: 1/2.000    
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Singularitat dels teixits número 3     E: 1/2.000    Singularitat dels teixits número 3     E: 1/2.000    Singularitat dels teixits número 3     E: 1/2.000    
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Aquest tercer exercici suposa la continuació del treball anterior 
sobre la ciutat. Es tracta d’analitzar i representar adequadament 
la ciutat estudiada per fragments de teixits homogenis, valorant 
els seus trets principals a partir de la lectura de la seva parcel·la-
ció, edificació i urbanització. 

E3
EXERCICI 3 - FORMES DE 
CREIXEMENT

Exercici: Anàlisi de la malla morfològica >

En l’anterior exercici es varen dibuixar i esquematitzar les parts es-
tructurals i els teixits de la ciutat, i es va fer una comprensió global 
de la seva relació amb el territori, així com també es va fer un estudi 
de la seva estructura.

En aquest exercici ens hem fixat en el llenguatge de les seves dife-
rents parts, en especial en els seus distints teixits i n’analitzarem les 
seves característiques.

El mètode de treball consisteix en construir una malla on cada fila 
correspondrà a una forma de creixement, i les columnes corres-
pondran als seus tres elements constituents: la parcel·la, l’edifici 
i la urbanització. Aquesta descomposició dels diferents teixits en 
aquests elements ens permetrà, per una banda, entendre el codi 
genètic de cada un i, per una altra, comparar aquests elements. És 
per això que és molt important dibuixar cada un dels elements a la 
mateixa escala, ja que això ens permetrà aprendre per comparació. 
En els casos en què la ciutat estudiada no incorpora una determina-
da forma de creixement, s’ha buscat en una altra ciutat.

Amb aquest propòsit, per tant, es construeix en grups de quatre 
estudiants una làmina A0 amb una malla de continguts, on s’explica 
com és la parcel·lació, com són els edificis i quin paper té la urba-
nització en la configuració de cada un dels teixits. Aquesta infor-
mació ha de servir per pensar i decidir quina és la millor manera de 
dibuixar cada un dels teixits, en la columna de “Representació” (i 
que permetria refer i millorar el plànol 5.000 de l’anterior exercici). 
Al mateix temps, és molt important tenir clar quines són les conclu-
sions que s’extreuen de cada fila, per tant, de cada teixit, així com 
també de cada columna, per tant, de cada concepte.
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Fotoplànol Fons/Figura Parcel·lari Paràmetres Posició en 
parcel·la Plantes Façanes Secció Viari Representació Conclusions

Centre 
Històric

Suburbana

Eixample E: 1/2.000 E: 1/2.000
Illa   1/2.000 

Parcel·la 
1/500

Edificabilitat 
(m2st/m2s)   

Ocupació (%)   
Densitat 
(habs/Ha)

±1/500 ±1/500 ±1/500 ±1/200 1/5.000 1/2.000

Polígon 
residencial 200m x 200m 200m x 200m

Habitatges 
unifamiliars 
amb jardí

Conclusions

Parcel·lació Edificació Urbanització

120 121
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Greta Idrogo, Niklas Lez, 

Dayra Toaquiza i Tatsiana Yatsevich

E3
EXERCICI 3 - FORMES DE 
CREIXEMENT

L’exercici és curós amb els detalls i els dibuixos. S’utilitzen en la 
làmina diferents recursos gràfics de manera intencionada per po-
der explicar idees concretes. Aquesta manera de treballar permet 
extreure’n unes conclusions que, en la majoria dels casos, són ben 
argumentades d’acord amb la qualitat dels dibuixos. S’incideix amb 
la regularitat de les parcel·les, les seves dimensions, les ocupacions, 
etc, i es reflexiona sobre la repercusió de les tipologies edificatòries 
en la configuració dels espais urbans. 

Cada una de les fileres conclou amb un breu text on resumeix a 
grans trets les caracterítiques de cada teixit en termes generals, 
però també descriu les singularitats que aquest tipus de teixi té en 
el cas concret d’anàlisi. 

Altres tipus de reflexions tenen a veure amb les amplades dels ca-
rrers i les alçades dels edificis, així com també sobre el mosaic de 
diferents teixits que defineixen el caràcter de la ciutat escollida, en 
aquest cas, Martorell.
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TIPO DE ORDENACIÓN

ALINEACIÓN VIAL

ALINEACIÓN VIAL

ALINEACIÓN VIAL

VOLUMETRÍA ESPECÍFICA

DISTANCIA A LINDES

Amb les representacions  nals de cada teixit de la 
ciutat de Martorell, ens queda clar que aquesta 
composta per una gran diversitat de teixits, a causa 
les diferents tècniques constructives al llarg del seu 
creixement. Amb aquestes representacions 
recalquem aquells aspectes que distingeixen cada 
tipologia i les diferencien d'altres.

ex3: ESTUDI DELS TEIXITS

Idrogo Greta
Lez Niklas
Toaquiza Dayra Gissela
Yatsevich Tatsiana

Aquests dibuixos recalquen l'ocupació edi catòria, 
primer els diferents teixits urbans i d'altra banda 
com les parcel·les es van buidant, des del centre 
històric als habitatges unifamilaires amb jardí. 

VVeiem que cada teixit urbanístic es diferencia per 
l’ús del sòl.  El centre històric tot és completament 
ple a confrontació amb el poligono, ja que creix en 
alçada ni en longitud, havent així més espai públic 
que privat.

Sup Illa : 3894 m2
Sup P: 313,3 m2

Concepte creat per l'urbanista britànic Ebenezer 
Howard. Que consisteix en un nucli central envoltat 
d'habitatges i zones verdes. Als voltants, una 
avinguda circular on es trobaran els diferents 
equipaments. .

PPel que fa a la ciutat - jardí , aquesta es troba apartada 
de la resta de teixits i comprèn un conjunt de 
parcel·les disposades de manera continua , queda 
dividida per tant una parcela en 2 per poder donar 
cabuda a 2 habitatges que comparteixen una 
mitgera. Sent Habitatges Bifamiliars.

CCada parcel·la té la seva propia zona verda privada . El 
vial agrupa els habitatges de manera que es creen 
carrers normalment paralels i de mes o menys la 
mateixa super cie. 

Sup. Illa: 2208,28 m2
Sup. P: 164,84 m2

De caràcter residencial que es troba a les afores de la 
ciutat. A prop de les ciutats altament urbanitzades i 
que estan molt poblades si es comparen amb els 
llocs propers. 

Es diferencia de la zona urbana amb més vitalitat que 
està plena de negocis i carrers plens de vehicles, amb 
un ritme més lent i habitable.

ElEl creixement suburbá de Martorell deixa lloc a un 
creixement continu d’edi cis de més de 2 plantes 
que comparteixen mitgeres al llarg del carrer. Com 
podem veure a la secció hi ha varietat pel que fa a la 
tipologia de edi cis, trobant-nos debant de edi cis 
pluri  i unifamiliars al mateix carrer. 

En aquesta part analitzem el model urbanístic que, es 
un model de l’eixample reestudiat. És part d'un 
projecte d'urbanització més o menys massiu amb la 
necessitat de crear habitatges al mateix temps o a 
posterior que van arribar grans indústries com ara la 
SEAT. 

ElEl fet és que aquesta zona està fortament ocupada per 
diferents models d'urbanització bastant estrictes, i la 
posició del barri a  un extrem de la població, fa que no 
sigui tan rellevant a la transició. 

LaLa majoria dels blocs longitudinals estan formats per 
habitatges unifamiliars de 2 pisos per tant la línia de 
parcel·les central està més ben envoltada per edi cis 
d'habitatges més alts que poden tenir  ns a 6 pisos. En 
general, la “skyline” és més aviat baixa.

6,58 m

30,3 m

Ocupació :  100 %

Densitat de sostre :  3 m2sost/m2sòl 

Densitat d’habitatges : 217,8 v/h

Ocupació : 80%

Densitat de sostre: 4,06 m2 sostre/m2 sòl

Densitat d’habitatges : 190,19 v/h

Ocupació : 50 %

Densitat de sostre : 1,47 m2 sostre/m2 sòl

Densitat d’habitatges: 200,51 v/h

Ocupació : 100% 

Densitat de sostre : 5 m2 sotre/ m2 sòl

Densitat d’habitatges: 24,92 v/h

Segons cada tipologia d’habitatges podem veure com aquestos ocupen mes o menys percentatge de la 
parcel·la trobant-nos amb el cas de centre històric,  que ocupa el cent per cent de la seva parcel·la o casos 
oposats com els habitatges unifamiliars amb jardí a la perifèria de Martorell on l’edi cació omple menys 
de la meitat del total de la parcel·la. 

LaLa suburbana es la continuació del històric, pero millorant en deixar espais lliures. Amb l’arribada de 
“l’estil” eixample, la illa aumenta en totes les dimensions, més ordenat i amb un vuit més gran al centre, 
creant espais lliures privats, més grans, sent tot més funcional, un equilibri entre privat i públic. A la ciutat 
jardí es similar, pero l’illa es totalment privada. Entorn al Polígon veiem que l’espai públic té més super cie 
ja que en aquest tipus l’edi cació creix més en alçada.

Segons podem veure en les seccions, el centre històric 
té edi cis de 2 a 4 plantes amb una distància mínima 
entre elles, com també les zones suburbanes, 
eixample, habitatges unifamiliars que no superen les 5 
plantes, en oposició en el poligon el seu mínim són 
aquestes 5 plantes. Però la distància entre façanes 
augmenta per les voreres i zones per a pàrquing.

Pel que fa al viari, ens trobem amb aquestes 
diferències que ja vam veure en les façanes, seccions i 
plantes. Aquí canvia l'estructura depenent del teixit, 
sent més regular al poligon, unifamiliars aïllades, i 
eixample, pel fet que són edi cacions més recents. 
Mentre que la suburbana i el centre històric segueix el 
model UPE, de manera que els carrers queden menys 
de nitde nits.

Respecte els carrers, en el poligon la distancia es més 
gran, amb doble via de circulació i vorera, aquesta 
distribució es manté en la reste de teixits però amb 
menys distàcia entre façanes, i al centre històric 
practimanet es nula. No tè vorera i el carrer fa la 
distància justa per un cotxe.

Les parcel·les son més o menys regulars pel que fa a 
dimensions, però la disposició a les illes d’aquestes 
parcel·les presenta diferencies entre cada tipus. 
Aïllades, en illa, en hilera, etc.

HHistòricament eren molt petites, prou per a un 
habitatge amb els recursos bàsics, com veiem en el 
centre històric. Com hem anat dient va canviat i les 
parcel·les han augmentant tant en grandària com en 
forma, amb la idea de millorar les condicions 
d'habitat de l'ésser humà.

Plantes i alçats, una tipología de cada teixit pero cadascú té més d’ún, que ens serveix per coneixer Martorell 
i  veure el que hem dit  ns ara. La diferencia a parte de ser al teixit urbanístic, també es troba a les façanes, 
que es directamente perceptible des del carrer. Ja que cada zona creix a la mateixa alçada sent aquí el Polígon 
la més alta, i ample en les distribucions  sent plu maliar.

Ocupació : 28%

Densitat de sostre : 2 m2 sotre/ m2 sòl

Densitat d’habitatges: 61,63 v/h

Nucli urbà original de planejament i construcció, 
generalment el de major atracció social, econòmica, 
política i cultural. Es caracteritza per contenir els béns 
vinculats amb la història de la ciutat, a partir de la 
cultura d’origen , i de conformitat.

PPodem veure que les edi cacions segueixen les 
corbes de nivell, evitant fer grans moviments de terra 
entre el riu Llobregat i el riu Anoia. Els seus habitatges 
formen una  lada continua entre carrers petits quasi 
sense vorera. 

AAquesta part de la ciutat de Martorell és important, 
perquè gràcies això veiem com es va iniciar el 
creixement de la ciutat  ns a l’actualitat. 

E3
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Aina Macedo i Meritxell Martínez

E3
EXERCICI 3 - FORMES DE 
CREIXEMENT

Aquest mètode de treball mitjançant la malla temàtica permet a 
l’estudiant realitzar unes mirades transversals i temàtiques de cada 
teixit, amb la finalitat de poder extreure aquells trets identificatoris 
més rellevants per a cada teixit, per tal de finalment poder redi-
buixar intencionadament cada un d’ells. En aquest sentit, aquest 
treball mostra d’una manera lúcida com grafiar cada un d’aquests 
teixits en funció de l’anàlisi que s’ha realitzat prèviament.
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EDIFICACIÓ URBANITZACIÓ

Diversitat de valors segons la unitat 
de teixit. Passant d’estar en carrers 
tranquils com serien els dels habitat-
ges unifamiliars o encara més els  
carrers del casc antic  a carrers molt 
transitats com els de  la zona subur-
bana o l’eixample, aquest ultim amb 
molts encreuaments i carrers princi-
pals, com per la varietat de 
comerços i necessitats de semàfors 
per una organització correcte degut 
a la densitat de tràfic.

La volumetria de cada teixit urbà ens 
fa saber l’espai lliure que hi ha a cada 
un d’ells, per exemple, al casc antic 
apenes podem percebre les ombres 
ja que es un teixit molt dens tot lo 
contrari als altres igual passa amb l 
avegetació de l’habitatge unifamiliar 
que paque passem a estar rodejats de veg-
etació al casc antic que no n’hi ha. 

Un analisis complert de tots els teixit 
que hi ha. Una observació mes detal-
lada i una comparació uns entre els 
altres ens ajuda a tenir una millor 
comprenssió de tots els parametres 
que hi ha que tenir en compte. Es un 
molt bon exercici ja que treballem a 
escales escales variades i sistemes de repre-
sentació diferents.  

La diferència del gra o teixit 
urbà es notable, tenim un teixit 
molt homogeni amb poc espai 
públic i on no es descarta un 
ordre com el del casc antic, 
m’entres que el teixit urbà o de 
l’eixample es molt mes 
oordenat marcat per una 
geometria clara, i si anem a la 
perifèria del que seria el centre 
ens trobem amb espais molt 
mes generoso.  

Un nucli amb tipologia d’anell 
que conserva el caràcter de 
ciutat antiga i un creixement que 
s'estén per unes barriades 
bastant homogènies. 
Aquest nucli està format per 
carcarrers estrets amb vivendes 
d’altura mitjana. 
Aixó ens diu que aquesta ciutat 
estava enfocada pel vianant i no 
pel vehicle rodat. 

En el cas del teixit de casc 
històric ens trobem amb 
edificis de 2 a 3 plantes. 
Pel que fa al teixit suburbà i a 
l’eixample notem que les 
edificacions són més 
pprofundes i de major altura on 
la distancia entre façanes es  
més gran donat que dona im-
portància a la circulació 
rodada.  

Comparant les plantes amb els 
alçats veiem l’evoclució que pren 
els habitatges segons els tipus 
de teixit en eñ qual es troba tant 
pel que fa a dimensions com a 
l’altura i el seu tancament.
VVeiem com s’incorporen 
comerços o com a la ciutat jardí 
és molt més clara la separació 
entre zona de dia i zona de nit. 
Amb les pròpies façanes ja ens 
adonem de la densitat que en-
globa cada habitatge. 

A pesar de les tipologies el fet 
de distribuir la zona de dia i la 
zona de nit seguiexen el mateix 
patró, on més vida fem a l’habi-
tatge el disposen a la part fronatl 
de la casa, en molts casos la que 
dona a carrer i la part de nit on 
més tmés tranquils hem d’estar es dis-
posa a la part menys sorollosa 
de la vivenda creant així una cor-
recta relació. 

Teixit amb poca densitat i ocu-
pació amb molt d'espai lliure 
d'ocupació privada on te molta 
més importancia l’espai lliure. te 
molta monofuncionalitat i no 
està alineat a vial.  

Alçades inferiors als 20m, amb 
l'excepció en els vials perimetrals 
amb grans amples de carrers, on 
urbanísticament es permet
edificar amb majors alçades El edificar amb majors alçades El 
teixit surbana i l’eixample creixen 
sobretot en altura m’entres les vi-
vendes del teixit del casc antic 
solen ser de planta baixa mes 
dos o directament en els habi-
tatges unifamiliars on unicament 
l’altura sol ser de planta baixa. . 

Realitzem un sistema d’infor-
mació geogràfica que ens 
permet obtenir informació a tall 
de barri o illa , de les carac-
terístiques dels teixits de la ciutat 
des del punt de vista dels para-
metres urbanistics que els de
fineixen com son l’edificabilitat , 
l’ocupacio de l’edificació, la pro-
porció dels diferents sistemes, la 
densitat de l’habitatge, etc. 

Conformació d’una malla 
homogènia i repetitiva en illa 
tancada, edificació en alineació 
de vial i amb el xamfrà com a 
característica significativa.
Alçades similars, Alçades similars, conformant un 
pati d’illa definit de mides 
similars per a totes les illes i 
continuïtat visual.
Generalment amb un front 
viari ampli, gran fondària, però 
força diversitat en la mida i forma

Creixement per ampliar la 
ciutat, producte d’un projecte 
unitari, situats a les perifèries en 
continuo amb el teixit existent.
Edificació aïllada i a vegades no 
alineada a vial, envoltades d’es-
pai públic, de tipologies i usos
diversos.
Els espais lliures d’aquest 
polígon estan configurats a 
partir de la disposició dels 
blocs. Tenen molt sòl d’equipa-
ments, molta qualificació, no hi 
ha espais de referència 

De teixit molt compacte a teix-
its on els edificis poden respirar 
amb espais lliures, públics. Ho-
mogeneïtat de valors segons la 
unitat de teixit. La densitat es 
molt alta al Casc antic que no 
pas als altres teixits. A la part 
central l’eixample, la densitat 
baixa degut a la mixtura
d’usos comercials i terciaris. 

Tot i que diversos teixits hagin 
estat classificats en una mateixa 
categoria no significa que
tinguin uns paràmetres 
urbanístics similars, 
ccom per exemple la relació espai 
públic-espai privat, o les alçades 
de les edificacions
Els poligons Els poligons rediencials o habi-
tatge unifamiliar treballen en 
moduls amb molt d’espai lliure a 
diferencia, per exemple, del casc 
antic.
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Sofia Moreira, Leslie Gloria, 

Damaris Claros i David Fructuoso

E3
EXERCICI 3 - FORMES DE 
CREIXEMENT

Aquest és un treball rigorós i ben ajustat als prerequisits del pro-
grama. Al mateix temps, són també rellevants les conclusions, 
d’acord amb el potencial d’aprenentatge que suposa la malla: les 
lectures horitzontals permeten extreure conclusions dels aspectes 
més importants de cada teixit, mentre que les lectures en vertical 
permeten donar-se compte de les similituds i diferències entre els 
diferents teixits que s’analitzen.
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º

Edificabilitat bruta:
• 2,75 m2st/m2s

Edificabilitat neta:
• 3,68 m2st/m2s

Ocupació:
• 92,2%

Densitat:
• 200,77 habs/Ha

Edificabilitat bruta:
• 2,28 m2st/m2s

Edificabilitat neta:
• 3,92 m2st/m2s

Ocupació:
• 97%

Densitat:
• 171,6 habs/Ha

Edificabilitat bruta:
• 2,85 m2st/m2s

Edificabilitat neta:
• 4,07 m2st/m2s

Ocupació:
• 67,93%

Densitat:
• 237 habs/Ha

Edificabilitat bruta:
• 1,64 m2st/m2s

Edificabilitat neta:
• 6,34 m2st/m2s

Ocupació:
• 27,6%

Densitat:
• 138,43 habs/Ha

Edificabilitat bruta:
• 0,5 m2st/m2s

Edificabilitat neta:
• 0,86 m2st/m2s

Ocupació:
• 42,9%

Densitat:
• 50,64 habs/Ha

Vemos que en el centro histórico es 
donde hay más densidad debido a que las 
viviendas ocupan casi un valor total de la 
parcela, hay varias plantas en los edificios 
y por tanto hay mayor concentración de 
personas en el área de la parcela.
En las viviendas unifamiliares con jardín, 
al contrario, es el tipo de crecimiento 
urbano opuesto y los valores de 
edificabilidad y ocupación son más bajos 
porque a parte de combinar vivienda con 
zona verde/patios en la misma parcela, 
los edificios tienen pocas plantas.

Viendo las secciones podemos 
diferenciar los tipos de crecimiento 
urbano ya que son muy distintos en la 
anchura de las calles, hay vías con 
circulación rodada y otras que son 
peatonales únicamente. También se 
diferencian las anchuras en las calles 
peatonales y las vías de circulación 
rodada dependiendo de la zona y la 
importancia que se le de en cada caso.

Podemos diferenciar que según el 
tipo de crecimiento, las vías tanto de 
circulación rodada como vías 
peatonales varían en jerarquía. Por 
ejemplo, en el ensanche se le da 
más importancia a las vías de 
circulación rodada y son más 
amplias, en cambio en las viviendas 
unifamiliares con jardín y en el 
centro histórico son vías 
generalmente peatonales.

La vivienda ocupa casi la totalidad de 
la parcela por el perímetro, con un 
patio interior de unos 63m de ancho 
ya sea público o privado. Rodeada de 
vías amplias y con un flujo elevado de 
circulación rodada y con gran 
importancia en la peatonal. Los 
edificios tienen una volumetría muy 
similar.

Es una tipología donde todas las 
viviendas son del mismo estilo 
arquitectónico, y ocupan lo mismo 
dentro de la parcela y estas quedan 
paralelas entre si 

En esta categoria se pueden diferenciar 
las distintas formas de crecimiento que 
podemos encontrar tanto en balaguer
como en la mayoria de ciudades o 
pueblos.
vemos que segun el tipo de zona, la 
volumetria y las vias cambian. Dando asi
diferentes tejidos que muestran diversas 
tipologias de realcion entre ciudadano y 
territorio.

La morfologia de la ciudad se basa en 
el vacio y lleno de una parcela y los 
espacios publicos y privados que la 
forman. mostrando asi que la variedad 
de estas, forman un conjunto de 
distintas formas de crecimiento.

Vemos la desigualdad entre las 
magnitudes de las parcelas, y la 
situación que tienen respecto las islas 
donde se encuentran y su ocupacion
respecto vacio y lleno.

Con la posición en parcela podemos 
determinar la proyección horizontal 
del edificio. Así pues observamos 
como en zonas menos densificadas, 
la proporción entre la área edificada 
respecto el espacio de jardín dentro 
de los límites es menor que en 
aquellos tejidos más densos.

En la planta se nos muestran los muros 
de cierre, las puertas y ventanas, así 
como la distribución de los espacios 
interiores. En zonas más rurales 
hallamos una planta más irregular, a 
diferencia de aquellos tejidos más 
modernos donde la planta sigue un 
patrón ortogonal que se repite a lo.

La fachada del edificio refleja el estilo 
arquitectónico usado en la época en la 
cual se construyó. Podemos ver la 
evolución de esta comparando las 
fachadas del centro histórico con las 
fachadas encontradas en la zona de 
vivienda unifamiliar con jardín.

El centro histórico de Balaguer tiene 
origines islámicos, su configuración 
viaria no sigue patrones ortogonales. 
Tiene una alta densidad de población, 
con calles peatonales estrechas y una 
fuerte actividad comercial en planta 
baja.

La zona suburbana se encuentra en la 
periferia de la ciudad, se diferencia del 
centro histórico y de otros tejidos por 
ser una zona donde no abunda tanto 
el comercio, consta de calles estrechas 
y peatonales. Tiene una menor 
densidad de población y está 
compuesta por viviendas unifamiliares

La suburbana escogida se encuentra 
en Montbau, donde una tipología de 
edificios se repite creando patios y 
con un tipo de forma para evitar dar 
sombra a los demás. Todos tienen la 
misma altura y se repiten en 
módulos favoreciendo las 
condiciones de higiene.

Nos damos cuenta que a partir de 
los datos recogidos, podemos 
observar la cantidad de densidad 
en un simple dibujo, donde en 
algunos casos la vegetación es casi 
inexistente y en otras donde 
abunda y condiciona de un mejor 
espacio publico.
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Juan García, Hanae Daoumi, Guillermo Sánchez, 

Silvia Duque i Daniel Rodríguez

E3
EXERCICI 3 - FORMES DE 
CREIXEMENT

La dificultat d’abordar algunes temàtiques en els diferents teixits, 
deguda principalment a les mides de les parcel·les o a les dimen-
sions d’algunes tipologies, suposa cercar diferents recursos grà-
fics i estratègies compositives per poder contrastar amb èxit i per 
temàtiques els diferents teixits residencials. En aquest treball es 
posa en evidència que un bon anàlisi en la parcel·lació, edificació i 
urbanització suposa una encertada manera de redibuixar intencio-
nadament cada un dels teixits.
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Models
Els límits de la ciutat
Front Marítim de Barcelona, Carles Ferrater, 2003.
Fredensborg Houses, Jorn Utzon, 1953.
Torre Sana, Tarrassa, Manuel de Solà Morales, 2006.

L’orografia del lloc
Hampstead Garden Suburb, Londres, Raymond Unwin, 1906.

L’encadenat de les illes
Tres illes a l’eixample, c/Ramon Turró, 1992.
Superilles de la Vila Olímpica, Oriol Bohigas, 1992.
Spaarndammerbuurt, Michel De Klerk i Herman Walenkamp, 
1916.
Klein Driene, Hengelo, Van der Broek i Bakema, 1958.

El paper de l’espai comunitari
Baldwin Hills, Clarence Stain i Henry Wright, 1941.
Heimat, Frankfurt, Ernst May, 1934.

E4
EXERCICI 4 - CREIXEMENT DE 
LA CIUTAT  /REINTERPRETACIÓ 
D’UN MODEL D’ASSENTAMENT

La relació entre els edificis, les parcel·les i la malla defineix la for-
ma dels teixits urbans i n’explica la seva formació. En els exerci-
cis anteriors hem vist que la ciutat es pot entendre com la suma 
de diferents formes de creixement que s’ha anat articulant al llarg 
del temps i han anat conformant un mosaic que identifica la ciutat. 
L’exercici que es planteja pretén definir un nou paquet residencial 
que ha de formar part de l’esmentat mosaic, amb arguments i crite-
ris clars tenint en compte la seva posició, les condicions de l’entorn 
i el seu paper en el sí de la complexitat de la ciutat.

L’exercici es planteja en grups de dos estudiants, en el que cal de-
limitar un àmbit de projecte d’entre 2 i 5 Ha en la ciutat que cada 
grup d’estudiants ha analitzat en el segon i tercer exercici. L’àmbit 
escollit ha d’estar degudament justificat, especialment sota criteris 
de concreció dels límits de la ciutat o en sectors de complertament 
de la mateixa. Així mateix, per a desenvolupar la proposta, els es-
tudiants han d’escollir un dels models que s’adjunten, tot i que es 
poden emprar recursos projectuals de diversos models a la vegada. 
El model escollit, que també caldrà justificar, ha d’adaptar-se a les 
condicions de l’entorn, relleu i composició que permeti una cohe-
rent adaptació sobre el nou àmbit i context escollit.

Es demana de tenir especial cura en l’encaix del nou teixit amb 
els preexistents que es tracta de completar, d’acord amb el seu 
caràcter, tot resolent el seu encaix amb els nous models parcel·laris 
i d’edificis que es proposen. 

Es té especialment en compte l’adequació topogràfica, la conti-
nuïtat i jerarquia viària, la composició urbana, i l’atenció als espais 
lliures i a les dotacions. 

Exercici: Reinterpretació d’un model d’assentament. Proposta >
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E4
EXERCICI 4 - CREIXEMENT DE 
LA CIUTAT  /REINTERPRETACIÓ 
D’UN MODEL D’ASSENTAMENT

Ana Teodora Sirbu L’exercici demostra la necessitat d’entendre adequadament el mo-
del residencial que s’utilitza per resoldre el creixement de la ciutat 
per tal de poder adaptar-lo al nou àmbit, tenint en consideració 
tant els teixits perifèrics com especialment els límits de la pròpia 
intervenció. Això suposa prestar atenció a la capacitat d’adaptació 
de cada un dels models emprats.
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escala 1:2000

OLOT
aplicación del modelo Kleine Driene

E4
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escala 1:250

público: 3.4 ha 24%público: 3.4 ha 24%
privado y semiprivado: 56%privado y semiprivado: 56%

total:14.4 hatotal:14.4 ha

vías: 2.8 ha 20%vías: 2.8 ha 20%
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escala 1:5000
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E4
EXERCICI 4 - CREIXEMENT DE 
LA CIUTAT  /REINTERPRETACIÓ 
D’UN MODEL D’ASSENTAMENT

Malika Elmhamdi El darrer exercici del curs de urbanística II, és de proposta i pre-
tén introduir un nou teixit urbà dins d’un ciutat analitzada al llarg 
de tot el curs. Partint de la hipòtesis de tabula rasa o de demolició 
selectiva, es demana elaborar un projecte de reforma urbana, que 
consisteix en escollir un o diversos models triats pels professors i 
encaixar-los en l’emplaçament escollit.

L’exercici de Malika Elmhamdi proposa confeccionar una estruc-
tura urbana basada en la forma del territori, introduint el verd te-
rritorial dins la ciutat i recuperant les antigues rieres com a espais 
lliures per al gaudi de la ciutadania. En la recuperació d’aquesta 
riquesa natural apareix una nova forma de creixement basada en 
el projecte de Fredensborg de Jorn Utzon que pel seu aspecte or-
gànic i la seva gran adaptabilitat permet referenciar la forma del 
territori, seguint els recorreguts de les antigues rieres. 

L’emplaçament del nou teixit urbà sorgeix del creuament de dos 
antics cursos d’aigua (avui canalitzats),  té una superfície d’unes 
3 ha. i un desnivell d’un 8% cap a les antigues traces d’aigua. La 
proposta d’ordenació de baixa densitat permet estendre el verd 
dins la trama urbana, modificar la xarxa viària actual, en favor de 
la creació d’un nou parc lineal, i no perdre les visuals i el contacte 
amb el sòl rural i el mar. Igualment, la tipologia escollida (vivenda 
pati) s’adapta perfectament al terreny natural i queda arrecerada 
del carrer principal per la seva disposició en cul de sac i per l’espai 
de filtre que proporciona el pati.
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E4
EXERCICI 4 - CREIXEMENT DE 
LA CIUTAT  /REINTERPRETACIÓ 
D’UN MODEL D’ASSENTAMENT

Beatriz Ariño L’adaptació d’un model edificatori en un nou context implica la ne-
cessitat d’analitzar prèviament l’estructura urbana i les singularitats 
que presenta la ciutat on s’insereix. L’atenció sobre les estructures 
viàries preexistents són, en aquest cas, fonamentals en la definició 
de l’estructura viària de la proposta. Al mateix temps, és també 
precisa una mirada acurada sobre les tipologies edificatòries que 
s’empren en la proposta, per tal d’ajustar els accessos i plantejar 
per primera vegada per a l’estudiant temes com la urbanització o 
els desnivells en els traçats.
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E4
EXERCICI 4 - CREIXEMENT DE 
LA CIUTAT  /REINTERPRETACIÓ 
D’UN MODEL D’ASSENTAMENT

Silvia Duque i Juan García L’exercici resol feliçment una aproximació a la ciutat escollida i 
justifica degudament la posició de l’emplaçament on s’ubicarà la 
proposta, tenint en compte al mateix temps els condicionants oro-
gràfics de l’indret per tal de prendre decisions projectuals. Els es-
tudis previs que acompanyen la proposta garanteixen al menys una 
mirada acurada sobre els condicionants a tenir en compte abans 
de la intervenció, una actitud que haurà de ser constant en el futur 
d’aquests estudiants. Aquesta manera de procedir s’estima essen-
cial per poder garantir resultats de vàlua en aquestes intervencions.
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CLOENDA El primer dia de classe fem, en el primer minut i sense explicació 
prèvia del contingut del curs, un petit exercici. Els mostrem la 
imatge adjunta, i els fem imaginar que són ja arquitectes urbanistes, 
i han estat escollits per una important revista d’arquitectura per tal 
de fer un article reflexiu sobre aquesta imatge. Aquest escrit, que 
realitzen en uns 10 minuts, el conserven fins a final de curs, en què 
tornem a fer exactament el mateix exercici: tornen a escriure en el 
mateix context.

El resultat és per a ells encoratjador, especialment quan comparen 
els dos escrits, en la mesura en què s’adonen del que han après al 
llarg del curs, ja que les reflexions que exposen en aquesta segona 
temptativa són molt més raonades i elaborades del que varen fer 
el primer dia. La visió que tenen sobre la ciutat i els seus elements 
constituents és, a totes llums, diferent.
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