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participación ciudadana 3.0.
De la realidad al proyecto-del proyecto a la realidad aumentada

Ernesto Redondo 

/ 17

Gamificación de escenarios para el aprendizaje del diseño colaborativo 
del espacio público

1.1. El proyecto urbano y su educación gamificada

El uso y dominio de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación), es un reto de la sociedad actual, tanto a nivel formativo, como 
a nivel profesional y finalmente en cualquier capa de la sociedad. Dicho reto 
es complicado de conseguir en sí mismo debido a diversos factores como por 
ejemplo: la alta velocidad en la aparición, mejora, e incluso desaparición de 
todo tipo de tecnologías, los elevados costes de alguna de ellas, la dificultad 
de uso que conllevan, o simplemente la falta de oportunidades para que 
determinadas TIC se adapten de forma generalizada a todos los niveles de la 
sociedad, por costes o simplemente soporte de uso.

Centrados en el proyecto urbano, no solo a nivel profesional, sino también 
educativo, las estrategias de aproximación han sido históricamente clásicas 
y poco dinámicas. Lo más normal ha sido el uso de paneles informativos, 
maquetas, infografías, o videos. Estas estrategias no contemplan la interacción 
con el usuario, una posibilidad que las actuales TIC comienzan a permitir de 
forma amplia, incluso con un enfoque gamificado.

Las estrategias basadas en juegos serios que plantean retos colaborativos 
para llegar a soluciones de consenso, no solo son interesantes desde un punto 
de vista de democracia ciudadana, sino que a nivel educativo aumentan la 
motivación del estudiante y por consiguiente su rendimiento académico  [1]. 
[2]. [3].  

La  gamificación, aparte de seguir las reglas de diseño lógicas de cualquier 
sistema de videojuegos, debe ser capaz de incluir herramientas y opciones 
específicas para la interacción de los proyectos arquitectónicos y urbanos, en 
base a los comentarios y experiencias de los estudiantes y los usuarios finales. 
Existen referentes del uso de los juegos serios  en procesos de planificación 
urbanística unidos a otros de participación ciudadana como es el caso del 
“Blockholm” (Estocolmo, 2014), un juego basado en Minecraft promovido por 
el Swedish Center for Architecture and Design de Estocolmo que contó con 
la participación de hasta 100.000 usuarios, técnicos y expertos en diseño 
urbano y ciudadanos. En este caso, el objetivo del juego se basa en diseñar 
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Fig. 1. Ejemplos del Proyecto Blockholm, Play the City

una ciudad del futuro inteligente a partir de la cartografía real de la ciudad 
donde se incluyen la topografía, las calles, las parcelas, los ríos, los lagos etc 
(ver Fig. 1).

Otros ejemplos son el “Play the City”, de la Play the City Foundation 
implementado a lo largo del 2012 en diferentes ciudades de Holanda, Bélgica, 
Turquía o Sudáfrica y el cual estaba basado sobre un juego tipo Word of 
Warcraft. Otras estrategias utilizadas previamente se han basado en el uso del 
juego “SimCity”, en sus diversas versiones, en talleres de planificación urbana, 
destacando el caso de Ciudad el Cabo en el 2013 (ver Fig.1).

1.2 . El aprendizaje del uso del espacio público y la participación 
ciudadana

Tras la consolidación del marco teórico del urbanismo moderno ya la 
realización de grandes obras de transformación urbana, como es el caso de 
Barcelona y su Área metropolitana, dentro de la que se ubica el municipio de 

Sant Boi de Llobregat objeto de este trabajo, han surgido diversos movimientos 
sociales que reclaman una mayor participación de los vecinos y usuarios de 
los futuros espacios públicos en sus procesos de diseño.

Las nuevas tecnologías TIC- VR permiten acelerar los procesos de 
percepción de los nuevos diseños urbanos por partes de los ciudadanos y de 
colaborar de forma socialmente responsable en si rediseño y ajustes finales.  

En estas transformaciones urbanas los ciudadanos pasan a ser los 
principales impulsores, invirtiendo con frecuencia las secuencias tradicionales 
de generación de nuevos proyectos de diseño urbano.

En este sentido las estrategias de gamificación de los escenarios urbanos 
virtuales y de su visualización inmersiva usando la VR son herramientas 
muy potentes que hay que ensayar y evaluar a nivel de esos usuarios.  Eso 
comporta grandes retos, pues el enfoque de visualización y comprensión de 
3D, que normalmente se logra a través de la visión clásica, está cambiando 
debido a un cambio generacional y la mejora continua y el desarrollo de la 
tecnología. Y tales competencias no siempre están al alcance del público en 
general, por eso hay que buscar estrategias de bajo coste y que trascienda al 
máximo número de espectadores-usuarios de tales experiencias VR.

Por otra parte los agentes y población que reivindican una mayor calidad del 
espacio público y luchan contra deterioro urbano, pueden aprovechar una o 
más de las tecnologías existentes y emergentes aunque el mayor peligro es la 
aparente percepción de la trivialización de los problemas cuando son tratados 
dentro de un videojuego. Para ello hay que insistir en la veracidad del entorno 
simulado y en la de los proyectos a evaluar, en la facilidad de interactuar con 
ellos, en la democratización de las experiencias VR, sin estas premisas el uso 
de la innovación tecnológica tiene un efecto negativo en el modo en que los 
movimientos sociales y las diversas formas de ciudadanía activa operan desde 
abajo como agentes de innovación, inclusión y desarrollo social [3].

Superados estos escollos, las tecnologías de representación  VR facilitan 
a los técnicos hacer realidad sus ideas y a los usuarios comprenderlas y a 
participar en su configuración final [4].



20 21

2. Metodologia

2.1 Case Study. La generación del escenario virtual de la Plaza Catalunya 
de Sant Boi de Llobregat.

El caso de estudio propuesto parte del Proyecto de reforma y actualización 
de la Plaza Catalunya de Sant Boi de Llobregat promovido por el ayuntamiento 
del municipio en 2017. Tras su definición técnica y propuesta de contratación 
de la obra civil, en 2018, se presentó en forma de paneles al resto de 
ciudadanos del municipio.

En paralelo, durante el curso 2108-2109 Q1, estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ETSAB de la Universitat 
Politécnica de Catalunya-BarcelonaTech, dentro de la asignatura optativa del 
quinto curso; Multimedia. Tics para la Arquitectura, tomaron este proyecto 
y generaron el escenario virtual del mismo procurando un alto grado de 
realismo al incorporar los edificios existentes en la plaza con gran detalle, con 
el fin de que los usuarios identificaran el lugar inequívocamente. Como paso 
previo otros estudiantes de la ETSAB dentro de la asignatura Urbanística III, 
de tercer curso habían realizado propuestas de rediseño de esta misma plaza 
con la participación en su evaluación de los técnicos municipales

Para ello dispusieron de la documentación pública del proyecto generada 
por el ayuntamiento, (ver Fig 2.) visitaron el lugar y hablaron con los vecinos 
y usuarios de la plaza en una visita organizada por los técnicos y concejales 
del ayuntamiento.

Fig. 2.. Planta general  e imágenes del estado actual del proyecto público de reforma de la plaza 
Catalunya de Sant  Boi de Llobregat.

La propuesta inicial consiste en consolidar este lugar como un lugar de 
encuentro y manifestaciones públicas de gran aforo, en restaurar determinados 
elementos del mobiliario urbano, en especial consolidar el césped que crece 
entre las baldosas perforadas del pavimento, ya que la plaza se ubica sobre un 
aparcamiento subterráneo y adolece de una falta de zonas verdes; junto con 
una ampliación de la zona reservada a terrazas y cafeterías al aire libre para 
generar una mayor recaudación.

Fig. 3.. Vistas de las propuesta seleccionada por los técnicos municipales de entra las realizadas 
por los estudiantes de Urbanística III, que se limitaron a ordenar la circulación y a la peatonalización 
de las  calles adyacentes a la plaza. 

Por parte de los estudiantes de Urbanística III, (ver Fig. 3) tras analizar el lugar 
meticulosamente llegaron a la conclusión que la mejor opción para potenciar 
el uso de la plaza, era extender la zona peatonal a las calles adyacentes con 
extensión del arbolado para generar un eje público que conecte con otras 
zonas del municipio.

Con estas premisas los estudiantes de Multimedia emprendieron la tarea 
de incorporar las volumetrías y fachadas de los edificios circundantes a la 
plaza, y dado que la mayor preocupación de los vecinos consultados era la 
de la seguridad ciudadana por la noche, a proponer una nueva estrategia de 
iluminación de manera que se completaban las farolas existentes con otras 
más unas balizas en las zonas arboladas para generar una mayor sensación 
de confort lumínico durante la noche sin generar una mayor contaminación 
lumínica. Este modelo virtual final es que se ha gamificado posteriormente 
para dar cabida a diversas propuesta de iluminación, diseño de elementos 
como pérgolas, quioscos, etc y uso del espacio público. (Ver Fig. 4)
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Fig. 4.. Vistas de las propuesta final realizada por los alumnos de la asignatura Multimedia 
incorporando los edificios adyacentes, el mobiliario urbano restaurado y la iluminación bajo los 
árboles y más farolas de iluminación general.

Estas vistas, junto con unos videos, fueron reenviadas a los técnicos 
municipales para su publicación en la web del ayuntamiento y su difusión 
pública. Por parte de los estudiantes de la asignatura Multimedia el curso 
finalizó generando dos aplicaciones interactivas que permitiesen la navegación 
por el escenario y su visualización con gafas de Realidad Virtual HTC Vive y 
Oculus Rift.

En primer lugar, se realizó una aplicación mediante Twinmotion, un software 
de visualización arquitectónica en tiempo real, inmersión 3D y exploración RV. 
Dicho software permite generar de una forma rápida y sencilla una simulación 
en tiempo real, lo cual era ideal dados los plazos de desarrollo de que se 
disponía y el nivel de conocimientos de los alumnos. Además, los resultados 
son de un gran nivel de realismo, con una simulación de gran calidad de la 
iluminación y los reflejos de la escena, y permitiendo asimismo incluir árboles 
y personas animadas. (Ver Fig 5) 

A pesar de este elevado nivel de calidad, el software estaba limitado en 
cuanto a sus opciones, por lo que se decidió llevar a cabo un workshop 
intensivo de tres días de duración centrado en el desarrollo de una segunda 
aplicación, la cual permitiera incorporar diversas variantes del mobiliario 
urbano e iluminación.

Fig. 5. Vistas  del escenario virtual interactivo y de la experiencia de los estudiantes de la asignatura 
Multimedia en su visionado con gafas de VR
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UPC GAMES 4 CITY - Sant Boi de Llobregat 

(*) 6/10/2017
(**) 12/01/2018

Àrea de Territori i Desenvolupament Econòmic 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Barcelona

L’octubre de 2017 (*) un important nombre d’estudiants de l’assignatura 
Urbanística III de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
(U.P.C.) va participar a una sessió celebrada a la sala de plens de l’Ajuntament 
en virtut a un acord de col·laboració entre la facultat i l’Ajuntament, sent rebuts 
en acabar la sessió per l’alcaldessa Lluïsa Moret. L’objectiu de la trobada 
ha estat posar en contacte el potencial creatiu del talent jove i l’experiència 
professional dels tècnics municipals amb intenció de promoure idees per a la 
millora de l’espai públic i la qualitat de vida dels ciutadans.

Els alumnes, acompanyats per tècnics municipals i professors, van fer 
un recorregut pels carrers del municipi en una visita de camp a l’eix cívic i 
comercial que uneix la plaça de Catalunya amb la plaça de la Generalitat. 
Fruit d’aquest recull d’informació i el seu posterior anàlisi, els estudiants van 
realitzar un estudi urbanístic de l’entorn, per a desenvolupar diferents exercicis 
acadèmics. Aquests exercicis han desenvolupat, distribuïts en diferents equips 
de treball, diverses propostes d’intervenció per a millorar el funcionament dels 
espais analitzats. Els treballs van ser exposats pels seus autors el gener de 
2018 (**), moment en que tècnics de l’Ajuntament es van desplaçar a les aules 
universitàries de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.

Els treballs plantejaven diverses transformacions de l’espai públic, més 
enllà de la viabilitat material dels projectes, fet que permet emergir el talent, la 
frescor d’idees, la innovació, que acompanyats de l’esforç, la passió i el treball 
en equip garanteixen obtenir resultats engrescadors. Aquestes visions lliures de 
condicionants econòmics i socials, indubtablement seran recollides al màxim 
possible. Les intervencions dels tècnics municipals, resultat de l’experiència, 
aporten als projectes matisos d’interès des del punt de vista acadèmic, que 
orienten la viabilitat pel desenvolupament real de les propostes.

Del total dels projectes exposats, l’equip docent va seleccionar un nombre 
reduït de treballs que han estat analitzats amb detall pels tècnics municipals 
i l’equip directiu, per tal d’extreure’n els principals elements que resulten 
d’interès per ser inclosos a properes intervencions que es desenvolupin en el 
futur al municipi.Tant els tècnics municipals com l’equip docent consideren que 
aquesta experiència ha resultat enriquidora per ambdues parts especialment, 
des del punt de vista acadèmic, per la possibilitat d’oferir als alumnes 
coneixement sobre el desenvolupament del món professional. Per aquest 
motiu, ambdues parts s’han emplaçat a explorar la possibilitat d’establir nous 
plans de col·laboració en el futur.



28 29



30 31//

El desafío de proyectar la metrópolis a través 
del espacio público

Presentación del curso: La calle y la plaza

Melisa Pesoa

Durante los dos últimos cursos de Urbanística III hemos estructurado la 
propuesta de trabajo sobre una reflexión que creemos central en la ciudad 
contemporánea: ¿qué significa intervenir en la periferia metropolitana? 
Tomando esta pregunta como punto de partida, hemos trabajado sobre dos 
piezas clave de intervención: la calle y la plaza, elementos básicos de la 
ciudad, pero que revisten diferentes significados en la ciudad central y en el 
contexto metropolitano.  

Buscamos de esta manera entender que el proyecto de los espacios 
metropolitanos es necesariamente diferente del de la ciudad central. Se 
trata de espacios donde se producen otro tipo de oportunidades, tales como 
aprovechar el contacto con la matriz ecológica de escala territorial y los espacios 
productivos o potenciar la presencia de nudos de transporte que actúan como 
hubs a una escala diferente de la de la ciudad central. Asimismo, es necesario 
enfrentar una serie de situaciones propias de estos espacios que deberían ser 
entendidas no sólo como dificultades sino también como oportunidades: la 
presencia de grandes infraestructuras, de zonas de grandes equipamientos o 
de saltos abruptos entre diferentes tipos de tejidos construidos. 

Javier Pérez Andújar retrata magistralmente la vida en la periferia de los 
años 70 y 80 en Paseos con mi Madre. Se trata de un lugar tan cercano pero 
tan lejano a la vez de la ciudad central: “Estaba yo más cerca de los pisos de la 
M30 de Madrid  […] o de las canastas de baloncesto y de las vallas metálicas 
de Harlem que se veían en el cine, estaba más cerca yo de todo aquel callejeo 
tan distante que del paseo de Gràcia o de cualquier otra calle del centro de 
Barcelona”1. Es cierto que los medios de transporte quizá hayan cambiado 
sustancialmente esta visión, pero no deja de tener algo de realidad esa doble 
condición del área metropolitana. 

En los años 80, Oriol Bohigas acuñó una frase que a pesar de su 
simpleza encerraba complejas cuestiones: “es preciso higienizar el centro 
y monumentalizar la periferia”2.Él mismo indicaba que se trataba de un 
reduccionismo con finalidades pedagógicas y operativas. No obstante, hoy en 
día podríamos repensar aquella frase, para concluir que quizá nuestra periferia 
barcelonesa necesite intervenciones de pequeña escala –que no dejen de 

1 Pérez Andújar, Javier. Paseos con mi madre. Barcelona: Tusquets, 2011.
2 Bohigas, Oriol. “Los barrios viejos” y “La periferia”, en: Reconstrucción de Barcelona. Madrid:   
 MOPU, 1986, págs. 25-54.
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responder a estrategias globales–, justamente en la línea de la “acupuntura 
urbana” que se acuñó por aquellos para la ciudad central. De la misma 
manera que “un XXL se cose con puntadas pequeñas”3, ¿podríamos hablar de 
“acupuntura metropolitana”? 

Dos escalas: de lo global a lo local

La escala de esa acupuntura nos obliga por lo tanto a conectar la gran 
escala con la escala local. Para ello, trabajamos sobre la base de dos piezas 
esenciales que estructuran la ciudad occidental: la calle y la plaza, enlazando 
esas dos miradas. 

En la primera escala analizamos el encaje metropolitano del área de 
actuación. De esta manera el proyecto de la pieza debe tener correlación 
con las estrategias planteadas a nivel metropolitano, tales como potenciar 
ciertas áreas de centralidad dadas por la confluencia de diferentes medios 
de transporte o bien la conexión con la matriz natural a través de corredores 
verdes que integren desde la escala territorial –como el Río Llobregat o el 
sistema Collesrola-Garraf–, hasta la local: ramblas, parques y plazas. Con 
esta visión, incorporamos al curso estrategias reales llevadas a cabo por los 
ayuntamientos involucrados para mejorar la conexión de estos municipios con 
la metrópolis y la ciudad central. 

Desde el punto de vista metodológico, destacamos que la actitud proyectual 
debe estar presente desde el inicio del propio análisis, de manera que éste no 
sea una cuestión aséptica ni un mero prerrequisito, sino que sea directamente 
intencionado a la intervención4. Tal como planteara Manuel de Solà-Morales 
en oportunidad de analizar las comarcas catalanas: “Dibujar es seleccionar, 
seleccionar es interpretar, interpretar es proponer” y la componente creativa 
atraviesa los tres momentos.5

3 Ugalde Gabellanes, Ixiar. “Un XXXL también se cose con puntadas pequeñas: lo social en las   
 estructuras verdes de algunas periferias europeas”. Identidades: territorio, cultura, patrimonio, núm.  
 4, 2013.
4 Corajoud, Michel. “Las nueve conductas necesarias de una propedéutica para un aprendizaje del  
 proyecto sobre el paisaje”, en: Jardines insurgentes, arquitectura del paisaje en Europa 1996-2000,  
 Catálogo de la 2da Bienal de Paisaje. Barcelona: Arquithemes, 2002.
5 Solà-Morales, Manuel de (coord.). “La identitat del territori català”. En: Revista Quaderns d’arquitec 
 tura i urbanisme, COAC, 1981, vol. Extra.

En la segunda escala abordamos el proyecto del elemento en sí mismo. 
Dado que el análisis morfológico de diferentes tipos de calles y plazas se 
realiza en el curso Urbanística I, en Urbanística III, nos ha interesado destacar 
dos aproximaciones proyectuales a estos elementos urbanos: la calle como 
infraestructura y la calle y la plaza como espacios de relaciones.

La calle como infraestructura

La calle es el origen de la ciudad, una sucesión de casas más o menos 
alineadas: “La calle, esa estructura simple y ordinaria que permite circular, 
volver a casa y tener un domicilio, es la primera manifestación de la ciudad. 
Recta o sinuosa, ancha o estrecha, inscrita en un en una retícula regular, como 
en las ciudades chinas o las coloniales, o en una red arborescente, como en 
las medievales o las árabes, toda ciudad tiene origen en la calle”6.Con el correr 
de los siglos, a la función primordial de circular, se le han ido sumando a la calle 
una serie de infraestructuras que van a lo largo de ella y sirven a toda la ciudad: 
provisión de agua, alcantarillado, red eléctrica y de gas, cables telefónicos 
y fibra óptica entre muchos otros servicios. Además, la calle constituye el 
acceso a varios medios de transporte en superficie y subterráneos, de fuerte 
presencia.

Por lo tanto, pensar el espacio de la calle implica atender no sólo a su 
superficie sino a lo que sucede por encima y por debajo de ella. La sección 
se convierte en el elemento clave del diseño de la misma, tal como se ha 
manifestado desde Cerdà y los estudios de las secciones para las calles del 
Ensanche de Barcelona, pasando por la propuesta de la calle del futuro de 
Eugène Henard, hasta las propuestas de infraestructuras modernas de Paul 
Rudolph o las más actuales instalaciones de servicios en el 22@.

Asimismo, la forma de la calle determina pautas de actuación, de acuerdo a 
las pendientes, la forma de escurrir el agua, el reparto del ancho de circulación 
entre calzada y acera, la presencia o no de arbolado urbano, entre otros 
factores que se contemplan en el proyecto.

6 Panerai, Philippe y Mangin, David. Proyectar la ciudad. Madrid: Celeste, 2002
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La calle y la plaza como espacio de relaciones

La cantidad de acciones que tienen lugar en las calles y en las plazas es 
interminable, tal como infructuosamente intentó registrar George Perec en 
la plaza de Sant Sulpice de París7. Podemos encontrar acciones estáticas o 
dinámicas, pero pocas veces se pierde de vista que estamos en un espacio 
compartido. 

Es en este sentido que cobra importancia no sólo lo que sucede en el 
espacio que de la calle o la plaza sino en la edificación que la rodea. Se trata 
de entender que el espacio público no es sólo el espacio de titularidad pública, 
sino que su influencia –y por tanto, sus posibilidades– se extienden más allá de 
las fronteras legales hacia los espacios semi-públicos o incluso privados. De 
esta manera, se explora esa zona de frontera que resulta tan interesante y de 
gran valor para enriquecer el espacio público de la ciudad. En palabras de Solà-
Morales: “Sin duda, la importancia del espacio público es independiente de si 
éste es más o menos extenso, cuantitativamente dominante o protagonista 
simbólico; al contrario, es el resultado de referir entre sí los espacios privados 
haciendo también de ellos patrimonio colectivo. Dar un carácter urbano, 
público, a los edificios y lugares que, sin él, serían sólo privados constituye la 
función de los espacios públicos; urbanizar lo privado: es decir, convertirlo en 
parte de lo público”8.

Este “urbanismo de interiores”9 es lo que enriquece el diseño de los espacios 
de escala urbana, la atención, no sólo al diseño de la calle o la plaza, sino a la 
interacción entre estos y el entorno edificado, que será más o menos poroso 
según las situaciones. Incluso la relación entre elementos singulares como 
las escaleras –tal como las elogiaba Rudofsky–10, los saltos topográficos o 
diferentes anomalías en el tejido urbano. 

7 Perec, George. Tentativa de agotar un lugar Parisino. Barcelona: Gustavo Gili, 2012 [1975].
8 Solà-Morales, Manuel de. “Espacios Públicos / Espacios Colectivos”. La Vanguardia, Barcelona, 12  
 de mayo de 1992.
9 Monteys, Xavier. La calle y la casas: Urbanismo de interiores. Barcelona: Gustavo Gili, 2017.
10 Rudofsky, Bernard. “Elogio de las escaleras”, en: Martín Ramos, Ángel. La calle moderna en 30  
 autores contemporáneos y un pionero. Barcelona: Edicions UPC, 2014.

La vitalidad del entorno es clave para determinar el buen funcionamiento de 
una calle o de una plaza. Jane Jacobs reclamaba “ojos en la calle”11 para evitar 
la inseguridad de estos espacios, abogando por una mayor relación de los 
edificios con la calle en lugar de darle la espalda o cerrarse con muros, porque 
es en la “promiscuidad” entre espacios, en la mezcla, donde se intensifica la 
experiencia del espacio colectivo. 

Para cerrar esta breve introducción retomamos los puntos centrales de los 
proyectos desarrollados en estos dos cursos: el proyecto de la metrópolis, 
sobre espacios locales acotados, pero con la mirada puesta en estrategias 
de gran escala y el proyecto de las calles y las plazas desde la perspectiva 
funcional y de los usos como espacio público y colectivo.

11 Jacobs, Jane. Vida y muerte de las grandes ciudades. Madrid: Capitán Swing, 2011 [1961].
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ESPAI PÚBLIC: EL CARRER I LA PLAÇA
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Programa del curs

Tal com proposa el dossier de continguts del pla d’estudis, en aquest curs 
hem de reflexionar sobre l’espai exterior, els espais públics en general, i fer-
ho des d’una reflexió sobre els espais dedicats a la mobilitat i als fluxos, així 
com els espais col·lectius, els que utilitzem la ciutadania per a relacionar-nos, 
intercanviar, comunicar-nos, etc. il·luminació, vegetació i mobiliari urbà. 

Urbanística III se situa com un primer curs en què assajar propostes 
concretes de transformació després de passar pels dos primers cursos 
d’urbanística com a introducció a la ciutat i els seus territoris. Aquest curs inicia 
aquest procés d’interacció entre l’anàlisi dirigit i la proposta de transformació 
articulada a través de tècniques bàsiques de disseny, en aquest cas, les 
del traçat viari i el projecte del sòl. Així, l’objectiu pràctic del curs radica en 
exercitar dites eines per a aconseguir establir les relacions morfològiques, 
físiques i funcionals necessàries en un context concret, definint el paper que 
carrers i places han de jugar a la construcció de les trames i paisatges urbans. 
Dediquem el curs al projecte del carrer i de la plaça com a elements bàsics 
en la construcció de la ciutat, reflexionant sobre les seves característiques 
principals, la seva naturalesa, ús i dimensions. Atents als exemples, teories i 
referències més significatives a la història de l’urbanisme. 

Es proposa una pràctica inicial instrumental sobre el projecte de traçat viari, 
insistint en la necessitat de projectar simultàniament en planta i secció. El 
primer exercici es planteja a l’itinerari de l’eix cívic, abordant el disseny dels 
seus trams tenint en compte les seves diferents seccions, interaccions, acords 
transversals i redefinicions de pendents. Mentre el segon exercici se centrarà en 
el projecte de reurbanització de la plaça de la Generalitat, emfatitzant aspectes 
com: la materialitat, la geometria del pla de terra, l’usuari, la integració urbana 
– arquitectònica, il·luminació, vegetació i mobiliari urbà. 

Aquest curs pretén reflexionar sobre la 
renovació de l’espai públic a la ciutat compacta 
com a projecte estratègic de la transformació 
urbana a l’entorn metropolità: carrers, places, 
jardins, espais col·lectius, ... 
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SANT BOI DE LLOBREGAT
/ Introducció

Annalisa Giocoli (arquitecta, urbanista) 

Estratègies per un nou model d’espais públics a Sant Boi de Llobregat  

Després de més de 40 anys des de l’aprovació del Pla General Metropolità 
de 1976, instrument que actualment regula la ordenació urbanística de gran 
part dels municipis integrants l’àrea metropolitana de Barcelona, i com a 
conseqüència de les diverses modificacions d’aquest document que s’han 
dut a terme per resoldre moltes vegades problemàtiques circumstancials, s’ha 
constatat que el conjunt d’espais públics existents, que hauria de representar 
el sistema vertebrador dels municipis metropolitans, ja no respon als nous 
objectius de desenvolupament sostenible i a una visió més integrada de les 
ciutats dintre del sistema territorial metropolità. 

És justament en aquest context que a l’any 2014 el Servei d’Urbanisme de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona va engegar una sèrie de propostes sobre el 
model d’espais públics en alguns municipis per definir quina podria ser un nou 
model per a la millora del sistema d’espais públics en el conjunt metropolità. 
Amb aquesta finalitat, la proposta formulada per Sant Boi de Llobregat va partir 
d’una anàlisis que ha centrat l’atenció sobre la geografia del lloc, de com la 
ciutat de Sant Boi ha crescut i sobre les xarxes de suport a la mobilitat i als 
fluxos ecològics. A partir d’aquesta lectura de la especificitat del lloc es va 
formular un nou model del sistema d’espais lliures que té com a principi bàsic 
el de recrear en l’espai públic el vincle entre activitats urbanes, suport físic i 
fluxos.

El resultat és el reconeixement d’una xarxa d’espais socials que entrelliga 
les diferents formes de viure el territori i que ha de permetre, com a instrument 
flexible, obrir escenaris dispars en funció de les demandes socials de cada 
moment. Un marc de referència on les diferents estratègies i actuació es 
puguin revisar o ajustar, però sempre en coherència amb la geografia del lloc.

II. Escenari: Anàlisi i detecció d’oportunitats
La geografia: entre muntanya i riu

Per la seva situació geogràfica el terme municipal de Sant Boi de Llobregat 
es configura com una ròtula que garanteix la relació i continuïtat entre la Vall 
Baixa i el delta del riu Llobregat i per l’altra representa la connexió funcional 
i ecològica entre els diferents sistemes naturals i seminaturals. En aquest 
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sentit les rieres i les seves valls són espais de connexió funcional entre les 
muntanyes del Baix Llobregat i la plana fluvial de Llobregat, un paper destacat 
de connexió ecològica el manté sobretot la riera de Can Soler, en el límit del 
terme municipal amb Santa Coloma de Cervelló.

La singularitat de Sant Boi està en el seu desplegament entre dos territoris 
ben diferents: els terrenys planers d’al·luvió ocupats en gran part per la zona 
agrícola del delta de Llobregat i la resta que s’eleva pel territori accidentat dels 
darrers contraforts del massís de Garraf-Ordal culminant amb Sant Ramon 
de les Golbes, element geogràfic més característic i divisió de termes entre 
Sant Boi, Viladecans i Sant Climent de Llobregat. La intersecció d’aquests dos 
territoris, entre la plana i la muntanya es produeix en el samontà, una franja 
al peu del massís on es concentren el nucli urbà de Sant Boi, les principals 
xarxes de comunicació i les activitats econòmiques i productives d’interès 
metropolità. 

Les xarxes de comunicació viàries i ferroviàries assumeixen diferents rols en 
la configuració dels límits urbans. Al sud l’autopista del Garraf (C-32) apareix 
com a límit urbà contundent entre els teixits industrials i el Parc Agrari. A nord-
est la antiga carretera, la via de tren i el canal de la Dreta al marge dret del 
riu Llobregat configuren una franja de contacte amb el Parc Agrari i el parc 
fluvial a on es reconeix una vocació de continu urbà entre els nuclis del Baix 
Llobregat. En el samontà un paper clau el juga la carretera C-245, un eix viari 
que va agafant un caràcter d’avinguda de connexió urbana entre els municipis 
del delta i al mateix temps aglutina activitats terciàries i productives.

Teixits urbans: Ciutat compacta, nuclis satèl·lits i àmbits especialitzats

La conformació urbana de Sant Boi es caracteritza per tres formes diferents 
d’ocupar el territori. Observem com fins als anys ’60 la ciutat creix, a partir 
del nucli fundacional, per contigüitat i en forma d’eixample compacte. Amb els 
anys ’60, la necessitat de disposar de nous habitatges que havien de fer front 
a la onada migratòria d’aquests anys, fa que la ciutat saltés els límits urbans 
representats pel recinte del Psiquiàtric a nord i les casernes militars a sud 
amb uns nous barris representats pel polígons d’habitatges de Casablanca, 
Camps Blancs i Ciutat Cooperativa. Aquests creixements, tot i que segregats 
respecte al nucli urbà, es van mantenir en la franja de Samontà respectant 
les condicionants geogràfiques del territori. A partir dels anys ’70 i amb el 

desplegament del PGM ’76 el creixement urbà supera definitivament els límits 
geogràfics i comença a ocupar amb uns teixits urbans monofuncionals, per 
una banda, les vessants nord-est de la muntanya de Sant Ramon en forma de 
teixit residencial de baixa densitat i, per altra banda, la fèrtil plana deltaica en 
forma de polígons industrials.

Els fluxos: la mobilitat activa (a peu i bici) com a intraestructura1

La lectura de la localització del comerç quotidià ens revela un recorregut 
que coincideix justament amb l’antiga traça del camí vell de la Colònia, un camí 
del mig, amb pendent suau i constant que travessa el pas entre els dos turons 
del Parc de la Muntanyeta i el Castell. És un rosari d’espais públics definit 
per carrers històrics, eixos comercials, places centrals de barris, mercats 
i equipaments de ciutat. A aquesta estructura cívica es suma una complexa 
xarxa de camins que connecten les estacions de tren i el casc urbà amb els 
espais de lleure i esport relacionats amb el riu i amb la muntanya. D’aquests 
principals fluxos es generen unes seqüències d’espais lliures amb diferent 
natura que per capil·laritat s’infiltren en els barris aportant qualitat de vida i 
accessibilitat. Aquesta estructura capil·lar, encara per completar, detecta els 
punts forts de la ciutat i aquells que ho podrien esdevenir i sobretot ens mostra 
el valor de les connexions que clarificades, mitjançant petites actuacions, 
permetrien una millora de la estructura urbana.

D’aquesta mirada a la geografia, com s’ha desenvolupat el conjunt urbà 
i com s’organitzen els fluxos de mobilitat es reconeixen tres sistemes que 
expliquen la lògica local i territorial de la ciutat de Sant Boi de Llobregat i que 
són:

L’espai metropolità                                            Barreres  /  permeabilitat

El Samontà l’espai ocupat per les infraestructures i els assentaments 
urbans és el punt d’inflexió entre la vall i la muntanya. Detectem dos parts 
d’aquest sistema: el marge dret del riu Llobregat, una franja que funciona com 
a passatge metropolità (recull diferents elements i activitats d’importància 
1 Els camins són fils que connecten coses urbanes. “Per sobre les estructures, les coses. Per damunt  
 de les infraestructures les intraestructures. Abans que allò gruixut, allò fibrós. Més que esquelet, el  
 teixit...És una xarxa de llocs independents, més o menys connectats...És un arxipèlag de coses  
 urbanes que es relacionen entre elles per distàncies conegudes..” en Un campo de coses urbanes.  
 Els buits de la metròpoli Manuel de Solà Morales, Camp 19 revista AT, arquitectes de Tarragona  
 2008
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territorial com les estacions dels FFCC, el canal de la dreta, la B-2002 l’antiga  
carretera del marge dret del riu Llobregat, un segment del parc fluvial) i la C-245 
via metropolitana que uneix municipis per una banda i, per l’altra, aglutina 
activitats econòmiques i productives d’interès metropolità.

Objectius: valorar el caràcter d’espai econòmic i d’alta accessibilitat per 
transport públic / Aprofitar les àrees d’oportunitat / Condensar les activitats 
mitjançant nous centres

L’espai domèstic                                  Discontinuïtat / articulació

Els barris de la ciutat compacta consolidada semblen com entrelligats 
entre ells per una antiga traça transversal, el prolongament del camí vell de la 
Colònia, un camí de vessant amb pendent costant que travessa el pas entre els 
dos turons del Parc de la Muntanyeta i el Castell i segueix cap a Viladecans. És 
un encadenat d’espais públics definits per eixos comercials, carrers històrics, 
places centrals de barris, mercats municipals, equipaments de proximitat, 
cruïlles, tots ells donen suport a l’activitat més quotidiana relacionada a l’espai 
domèstic.

Objectius: Enllaçar barris i peces urbanes segregades/ Enfortir i donar 
suport a l’activitat urbana/ Fomentar les relacions de continuïtat.

La natura                                  Vores / Infiltracions

Les vessants oest de la muntanya de Sant Ramon es caracteritzen per 
aquesta mescla entre urbà i agroforestal. Els barris de baixa densitat de 
Marianao, Benviure (can Paulet), Canons i Orioles s’enfilen cap a dalt per 
les carenes, deixant lliures les valls intermèdies. El desenvolupament de 
modificacions al PGM ha generat una quantitat important de reserves de 
sòl per a sistemes amb poques possibilitats de desenvolupar-se. Tot i així 
aquests sòls qualificats com a sistema de parcs i jardins, que no tenen sentit 
de parcs urbans, ofereixen la possibilitat de crear uns corredors verds amb 
valor agroforestal que s’infiltren dintre de la ciutat compacta generant aquesta 
aproximació a la natura.

Objectius: Ancorar els teixits dispersos al continu urbà/ Garantir la mobilitat 
activa/ Valorar el caràcter agroforestal i de connectivitat ecològica

III. Proposta: Encadenats d’espais que relacionen persones i llocs 

D’aquests consideracions, es defineix un model de ciutat que es basa en 
l’articulació de tres formes d’estructurar la ciutat entrelligades entre elles i que 
de forma específica responen a les tres dimensions: metropolitana, domèstica 
i natural.

La membrana 

La franja del samontà es considera com a espai porós de relacions entre 
el sistema urbà i el sistema d’espais oberts i entre espai domèstic i espai 
metropolità. Una vora que ha d’esdevenir un espai de trobada entre activitats i 
funcions vinculats als fets urbans o naturals de cada indret. A més de clarificar 
les relacions funcionals, també podrà generar noves àrees de centralitat 
que coincidirien justament a on hi ha més accessibilitat, amb les estacions 
de tren. Per a reforçar el seu paper d’eix econòmic i funcional intermunicipal, 
la carretera C-245 hauria d’esdevenir un element que s’organitza en espina, 
relacionant espai econòmic metropolità i espai urbà, que serveixi per portar 
urbanitat a l’espai econòmic i, viceversa, activitat econòmica dintre de l’espai 
urbà.

L’eix cívic

Una cinta cívica que procura donar estructura interna a la ciutat compacta i 
connectar els barris que s’han quedat separats. Aquesta estructura s’enforteix 
encara més per la presencia al llarg del seu recorregut dels grans parcs 
d’interès urbà, com ara La Muntanyeta, el de la riera del Fonollar i el futur parc 
de la riera de Can Soler.

Els dits verds

Espais que per les seves adequades característiques (tant d’accés, 
com topogràfiques, visuals i de proximitat al nucli urbà) representen unes 
oportunitats per recompondre i recosir teixits urbans mal acabats i per donar 
servei i accés als itineraris d’oci i lleure cap a la muntanya, construint així les 
portes al futur parc agroforestal de Montbaig-Montpedròs.
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Fig.1. Geografia: especificitat del lloc. Font: Direcció de Serveis d’Urbanisme (2016). Estratègies 
per un nou model d’espais públics a Sant Boi de Llobregat. Àrea Metropolitana de Barcelona.

Fig.2.  Cadenes que relaciones persones i territori. Font: Direcció de Serveis d’Urbanisme 
(2016). Estratègies per un nou model d’espais públics a Sant Boi de Llobregat. Àrea Metropo-
litana de Barcelona.
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La ciutat no diu el seu passat, el conté com les línies d’una mà escrit en els 
angles dels seus carrers. (Italo Calvino)

El carrer ha estat doncs, durant segles, no només un activador de la 
modernització de les ciutats, sinó també un medi de resistència a aquesta; 
un lloc eminentment contradictori, de conflicte entre les lògiques tècnica, 
arquitectònica i social. Emmarcada pels fotògrafs, els artistes i cineastes, 
aquesta metàfora de la ciutat i de la societat en el seu conjunt ha estat també 
protagonista de totes les històries.(Jean-Louis Cohen)

Els carrers de les ciutats serveixen per a moltes coses més enllà de per a 
transportar vehicles; i les voreres de les ciutats -la part peatonal dels carrers – 
serveixen per a moltes coses a més de per a transportar vianants. Aquests usos 
estan en estreta relació amb la circulació, però no són idèntics a ella i són, per 
dret propi almenys tan bàsics com la circulació per al bon funcionament de les 
ciutats. (Jane Jacobs)

EL CARRER
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Amb l’exercici del projecte 
de reurbanització d’un tram 

de la vía cívica del nou eix 
domèstic.

Aquest exercici planteja la reflexió sobre els valors del carrer en la ciutat 
actual. Lo particular i característic del carrer és que es percep, s’experimenta i 
utilitza de formes molt diverses. Es tracta d’analitzar i dissenyar un tram de l’eix 
cívic domèstic de Sant Boi de Llobregat. Un eix que travessa diferents barris i 
paisatges urbans, en una successió de trams lineal i places equipades al llarg 
de més d’un km de recorregut. El tram s’ha de treballar en relació al context 
urbà i a les seqüències que es configuren, atenent les activitats i a les diferents 
formes de mobilitat i accessibilitat que es presenten. Com a guió es proposen 
una sèrie de tòpics o mirades a desenvolupar. Al final de cada mirada analítica, 
cada grup de treball realitzarà en forma de diagnòstic, una reflexió propositiva 
de la nova configuració material proposada al tram adjudicat.

1ª mirada. El carrer com a traçat. El carrer fa ciutat. El traçat camina amb 
la ciutat. Geometria i geografia del traçat. De la traça al traçat, d’unir punts a 
construir lloc. Les funcions del traçat: circulació, fluxos, accés, públic-privat. 
Permanència i persistència de la traça.

2ª mirada. El carrer com lloc col·lectiu. Espai de relació, d’intercanvi i 
comunicació. Espai d’activitats obligatòries i activitats possibles. Continuïtats i 
continuïtats. Alineacions i ritmes.

3ª mirada. L’arquitectura del carrer. La caixa, la secció com a inventari, la 
cota oculta, la cota zero. El carrer com paisatge urbà, com escenari. El plànol 
horitzontal; circulació i accés. La profunditat del carrer.

Exercici: El carrer >
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Eric Martos

/Julián Galindo

[Tejido ligado a la topografía][Continuidad entre calles y plazas]

[Infraestructura y territorio]

[Análisis]
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[Actividades y desembarcos]

[Pavimentos, despieces y recogida de aguas]

[Sección actual y sección propuesta]
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Aquest exercici sobre l’espai urbà vol reflexionar sobre les eines i procés 
de disseny, així com la definició dels criteris a les intervencions sobre alguns 
espais públics significatius de la ciutat. Aquesta reflexió es fa posant en relleu 
la importància del projecte arquitectònic que és qui fa possible la definició 
d’espai urbà que es diferencia de les zones verdes, o la vialitat en la manera 
com es genera i que és el nucli central d’aquest exercici.

LA PLAÇA

Amb l’exercici del projecte 
de reurbanització de la 
plaça de la Generalitat.SA
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Exercici: La plaça >

El taller aborda els problemes actuals de les nostres ciutats des de la 
perspectiva de la superació de la dicotomia entre urbanisme i arquitectura, 
essent el projecte de definició arquitectònica qui aglutina, sintetitza i 
ordena tots els components que participen en la construcció material de 
l’espai públic, o generant un determinat espai urbà que interactua amb els 
altres elements constitutius de la realitat urbana. Sembla per tant pertinent 
fixar l’atenció als problemes que significa dissenyar l’espai públic, en especial 
en una ciutat compacta a l’entorn metropolità de Barcelona, on s’ha fet 
d’aquest disseny una marca de ciutat contemporània. Es tracta d’introduir 
a l’alumnat en els mecanismes de disseny que són propis de l’espai 
públic, explicant-los a través de classes teòriques i referents de disseny. 

Aquest exercici té per objectiu donar als alumnes els instruments de 
reflexió i disseny necessaris per a poder atendre als múltiples requeriments 
i compromisos d’un espai públic en un context urbà (formal i social) específic. 
L’exercici que es planteja aborda un problema real d’un espai plaça que ha 
deixat de ser espai de confluència i trobada veïnal, per a convertir-se en espai 
marginal. En l’actualitat la plaça Generalitat de Sant Boi és espai aïllat del 
seu context immediat, físicament distanciat de les façanes dels edificis per 
un ampli espai destinat als vehicles (circulació i aparcament), per una sèrie 
d’elements: tanques i parterres, que dibuixen clarament un perímetre i 
un salt topogràfic amb desmuntes pronunciats a la vora. Així, la plaça s’ha 
convertit en espai aïllat i encintat on es reuneixen bandes marginals de 
joves o drogaddictes, generant amb certa freqüència conflictes i disturbis 
que afecten el conjunt del barri residencial on s’ubica. La resolució física i 
formal de l’espai plaça haurà d’afrontar les problemàtiques socials i recollir la 
participació veïnal molt present al lloc.

Com a activitat complementaria a aquestes classes es realitzarà una visita, 
en general en bicicleta, a alguns dels projectes que els professors creguin 
d’interès. Així mateix es facilitarà el catàleg d’alguns elements urbans com 
mobiliari, elements d’il·luminació, paviments i altres que han estat provats i 
verificats pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Barcelona com a material de 
suport en el disseny de l’espai públic. 
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A dalt_ a baix

Laura Grau

/Julián Galindo 

El projecte tracta de la reurbanització de la plaça de la Generalitat de Sant 
Boi de Llobregat, plaça situada al nou eix cívic de la ciutat proposat per l’AMB, 
el que hauria de potenciar la circulació i el comerç. Donant la oportunitat de 
generar un espai urbà ampli connector d’un eix més comercial i un eix veïnal. 

La plaça juga amb un desnivell entre carrers força elevat d’uns 2,7m entre 
el c/de la Llibertat i c/de Joaquim Auger deixant així el c/Rosselló i c/d’Antoni 
Gaudí en inclinació. Inclinació pronunciada, entre un 4% i un 5% fent que 
aquests carrers siguin més de circulació o connexió. 

Actualment la plaça consta d’ elements amb valors identitaris com un quiosc, 
arbres de gran tamany i unes façanes edificades alineades que la delimiten, 
elements als que projecte tracta de proporcionar una arquitectura adient 
enriquint la situació inicial. Les terres estan distribuïdes de manera perimetral 
en forma de talussos que tanquen la plaça i deixen un espai buit, espai plaça 
de dimensions generoses on es poden realitzar multitud d’activitats del lleure. 
Un bosc principalment format per pins proporciona un espai / àmbit umbracle 
essencialment necessari en un espai públic. D’altra banda l’orientació deixa 
un espai on els pins ja no són els protagonistes, un espai assolellat oposat 
a la zona umbracle situada a la banda contrària. Els elements arquitectònics 
que trobem a la plaça com la caseta o el quiosc no tenen un paper generador 
d’espais, encara que els valors d’aquests són històrics per a la comunitat, 
necessiten governar més la plaça i aquest valor serà tractat al projecte.
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1

[Vista del projecte]
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TRACES DEL PROJECTE 

Traces, línies principals del projecte, moviment de terres i vegetació. Factors 
inicials a projectar, primeres decisions per al desenvolupament arquitectònic. 
La intencionalitat d’aquestes decisions són les de conservar l’essència de la 
plaça, obrir aquest espai plaça a l’eix cívic per a la ampliació i l’augment de 
circulació i comerç. Optar per la conservació dels dos àmbits ja existents de la 
plaça com són l’espai umbracle i l’assolellat on la vegetació juga un paper molt 
important. Diferenciar els dos nivells de la plaça fent moviment de terres per a 
l’ampliació o la construcció d’elements arquitectònics. De la mateixa manera 
reubicar la caseta ass. de veïns dotant-la d’una posició més estratègica:

Topografia 

Suprimir el talús N-E per a obrir la plaça a l’eix cívic. Les terres s’aprofiten 
per a la construcció dels nous elements con la rampa o les grades. Igualació de 
la cota de l’eix amb la cota més baixa de la plaça per a la continuïtat del peató. 

Vegetació 

Mantenir la vegetació amb la intenció de resguardar la zona boscosa, 
conservant el gran pi situat a Sud element que farà de tall entre el gran pla 
ascendent com es la rampa i la ass. de veïns. La línia d’arbres situada a dalt i a 
baix optarem per suprimir-la per a la sensació de continuïtat entre plataformes. 

Parcel·lari

Les traces del projecte segueixen la línia parcel·laria urbanística ja existent 
a Sant Boi generant així una dinàmica de crugies més ordenada. El projecte 
disposa de dues línies o direccions encara que totes dues generades per la 
parcel·lació, una consta d’inclinació i l’altre amb total ortogonalitat respecte les 
crugies de l’eix cívic i l’eix veïnal.

Quiosc

Reubicar la caseta existent a la plaça amb la intenció de donar-li ús 
comunitari fent d’aquest espai actualment en desús un espai lúdic per a tota 
la comunitat.

1

[Traces del projecte: topografia]

[Traces del projecte: vegetació]

[Traces del projecte:
 linia parcel·laria]
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[Vistes braç umbracle 
i assolellat]

 BRAÇ UMBRACLE – BRAÇ ASSOLELLAT 

Dotar a la plaça d’elements o espais arquitectònics a uns àmbits ja existents 
per a potenciar el seu ús i generar noves activitats. D’aquest manera es 
construeixen dos braços molt diferenciats que recullen diferents activitats, 
moments del dia i sensacions. Els braços al arribar a contactar l’un amb l’altre 
generen l’espai de tall entre el pla ascendent-rampa i l’ass. de veïns.

Braç Umbracle

Espai “boscós entre ombres”, lloc més protegit de la plaça on unes grades 
que acompanyen en desnivell del carrer i les terres deixen lloc al repòs i 
vida urbana. Quatre trams començant per unes escales. La connexió amb la 
plataforma veïnal es van difuminant en els tres trams restants de grada que 
s’aboquen al centre de la plaça.
 
Braç Assolellat

Espai assolellat on es recullen multitud d’activitats, plataforma escenari 
cap a la plaça on una doble fila de grades deixa lloc per a seure. Doble tram 
d’escala, el primer et puja dins a la plataforma assolellada i el segon fa de 
connexió amb l’eix veïnal. Línia de repòs per a l’accés de l’espai lúdic i per l’inici 
del pla ascendent-rampa. 

1
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VINCLE A DALT-A BAIX 

A dalt – Eix Veïnal 

Pacificació del carrer de la llibertat eliminant la línia de pàrquing existent, 
ampliant la línia actual i creant una plataforma peatonal expandint i connectant 
així la vida domèstica al carrer. Connexió visual amb un mirador a la plaça 
sobre el sostre de l’espai comunitari ass. de veïns, amb una inclinació del 
3%. Accessos laterals com els actuals a través de dues escales situades als 
extrems del braços. Pla ascendent connector dels dos plans A dalt-A baix a 
través d’aquesta rampa que va connectant tots els elements plaça del projecte.

1

A baix – Eix Cívic 

Pacificació de l’eix cívic i comercial de Sant Boi, carrer de comerços i 
moviment. Eliminar la línia de pàrquing per a la continuïtat de l’espai comerç a 
dins de la plaça deixant la mateixa cota. Tota una plataforma plana i continua 
fent que l’eix cívic acabi formant part de la pròpia plaça obrint-se a totes les 
activitats i moments que transcorren en aquesta.

[Seccions plaça - vincle a dalt a baix]
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[Planta constructiva]

TRAÇAT MATERIAL 

La materialitat juga un paper molt important 
a l’hora de portar a la realitat els plantejaments 
o voluntats inicials del projecte. Per a la 
connexió directe dels espais comerç amb la 
plaça utilitzarem la direccionalitat del paviment 
per a la fluïdesa del peató. D’aquesta manera 
el paviment acompanya cap al centre de la 
plaça, de la mateixa manera que canviant 
de direcció al ascendir torna a la seva 
direccionalitat al arribar a la plataforma veïnal. 

Per a la triangulació de la plaça s’ha optat 
per el tall de la inclinació central enviant 
l’aigua amb un pendent mínim de 1% cap als 
embornals situats als braços del projecte, 
a la zona umbracle el propi terreny de sorra 
absorbeix les aigües. Per els carrers peatonals 
on estan situades les plataformes la línia 
divisòria i a la vegada de protecció contra els 
vehicles la situarem a la línia d’embornals. 

La il·luminació segueix amb les traces del 
projecte esmentades amb anterioritat, llums 
situades de diferents maneres depenent dels 
àmbits que volem cobrir. A l’espai umbracle 
les faroles es confonen amb els troncs dels 
arbres de tal manera que arriben a formar 
part d’aquest espai boscós i col·locades de 
manera desordenada. Per altre banda la 
il·luminació que acompanya el pla ascendent 
il·lumina a banda i banda aprofitant l’element 
mur per al suport d’aquesta. D’aquesta manera 
s’aconsegueix una coherència material que fa 
que el projecte tingui continuïtat.

1

[Planta línies d’il·luminació]

[Planta direccionalitat paviment]

[Planta sistema d’imbornals]
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Heliocentrisme projectat

Marina Gracia Montaner

/Julián Galindo 

Basant-se en les ombres i la llum, és a dir, directament amb el Sol, podem 
arribar a situar els punts cardinals a la plaça la Generalitat de Sant Boi. És 
per aquesta raó doncs, com el projecte ofereix unes traces prèvies que el 
divideixen en tres parts però alhora, aquest, s’entén com un únic espai. 
Aquests tres subespais acaben de formalitzar-se tenint en compte que la plaça 
és d’ús públic destinat als privats com explica a L’impossible projecte de l’espai 
públic de Manuel de Solà - Morales i que aquesta, igual que els carrers, ha 
d’estar regida per una planificació urbana, la qual com a espai públic, ha de ser 
capaç d’oferir llibertat de programari, que és l’essencial de la convivència, que 
permeti la mobilitat, l’esbarjo, etc.
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El projecte està constituït per tres espais: el dinàmic esglaonat, l’estàtic, i la 
fluència de segregació. En primer lloc, el dinamisme esglaonat, és aquell que 
ocupa gran part del projecte ja que és el que aprofita l’assolellament. Aquest 
espai es construeix mitjançant unes escales dissenyades a partir de la mesura 
dels passos humans per poder alternar les cames a l’hora d’utilitzar-les. Entre 
aquestes escales, s’estiren unes plataformes que són les que combinen 
paviment sorrenc amb vegetació que alterna umbracles per dinamitzar 
activitats d’esbarjo, com llegir, jugar, relaxar-se...

En l’estàtic, s’hi treballa a dos nivells, en el superior, amb caràcter de mirador, 
es poden desenvolupar diferents activitats en relació als comerços pertinents 
a la façana amb la qual es relaciona aquest espai. Mentre que al nivell inferior, 
la construcció ens permet crear un espai tancat en el qual l’ajuntament hi pot 
intervenir, incloent-hi el “quiosc” que es troba actualment a la plaça.

2

[Vista axonomètrica de les diferents capes del projecte ]
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[Planta proposta ]

Finalment en l’espai de fluència de la segregació, es busca la continuïtat 
amb l’eix cívic, fet que permet segregar el trànsit de vianants amb el rodat, 
treballat doncs amb un paviment continu i amb una membrana de llum i 
vegetal, la qual es configura per bàculs i arbrat. La membrana es dissenya en 
referència a Georges Perec tal com exposa en el text Especies de espacios, 
en el que ens explica com es pot arribar a estructurar el carrer a partir del 
mobiliari urbà. Es així com la membrana, actua deixant fluir el vianant entre 
ella però restringint el pas als vehicles en una direcció. És a dir, es pot mirar, 
el carrer, per tant, l’eix cívic, en diferents punts de vista. El que veu el vianant, 
com una continuïtat de la plaça o bé, el que veu l’individu del vehicle com 
una continuïtat de l’eix cívic. Per tant s’ha de saber mirar, és molt important 
la mirada múltiple. És d’aquesta manera com es comença a donar una certa 
expansió i es fa més transitable l’eix cívic de cara als vianants com ens explica 
Carles Crosas a Visiones desde la acera.

En aquest tercer espai, pel que fa a la zona de la plaça, es mantenen els 
arbres actuals que neixen d’un talús pel fet que aquest sector sempre es 
trobarà  menys assolellat, raó per la qual, té unes dimensions més reduïdes.

Aquest trio configura un únic espai, en el qual les seves tres parts treballen 
alguns factors per separat però mantenint el conjunt com a una entitat única 
que caracteritza la urbanitat del lloc. És a dir, es necessiten entre elles, ja 
que no poden treballar de manera independent i no s’entenen com tres llocs 
separats sinó com un únic espai. 

2
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[Secció trifàsica A-A’]

[Secció trifàsica B-B’]

2
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[Vista espai estàtic]

2

[Vista espai fluència de segregació]
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Aquests tres sectors, es diferencien entre ells, aconseguint salvar el desnivell 
de metre i mig de l’emplaçament, ja que si una deixa d’existir, el desnivell ja no 
es pot salvar i se’n perd la identitat i la característica de la plaça. Per tant, es 
necessiten els uns als altres. És a dir, es planteja aquest espai públic com un 
lloc que és capaç de no perdre la identitat ni tampoc la urbanitat.

Poden els antònims néixer d’una mateixa causa i treballar entre ells? La 
resposta només cal que l’observem en una fotografia en blanc i negre la qual 
per ser vista es necessiten dos colors contraris i el gris per poder visualitzar els 
detalls, és a dir, el que serveix de nexe d’unió.

És així com en el projecte, el dinamisme esglaonat, l’estàtic, i la fluència 
de segregació neixen del l’òrbita de la Terra envers el Sol, de la llum i l’ombra 
i per tant de projectar a partir de l’Heliocentrisme. Aquests espais, que a 
primera vista són contraris; el dinamisme esglaonat caracteritzat per la seva 
gran dimensió, per treballar amb plataforma i per ser assolellat i la fluència 
de segregació que treballa en pendents molt poc pronunciades i és continua, 
s’uneixen a partir d’un nexe, un tercer, l’estàtic.

[Vistes dinamisme esglaonat]

2
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Plaça Catalunya

Pol Aguilella

/Stefano Cortellaro

El primer exercici planteja intervenir a la plaça Catalunya, espai unitari, creuat 
en diagonal per la continuació de l’eix de l’ Av. Onze de Setembre que travessa 
l’espai de la plaça dividint-la en dues zones, una plaça tova i una plaça dura 
arbrada. Els plataners i les línies de paviment responen a l’esmentada diagonal. 
La proposta reconeix el valor de la plaça com a espai central i pretén millorar la 
seva relació amb l’entorn, amb les façanes i els edificis públics i la continuïtat 
de l’eix cívic objecte de projecte.

Principalment es proposa potenciar la relació de la plaça 
amb el Mercat de Sant Jordi i amb el carrer de Francesc Macià. 
Un obstacle insalvable és segurament la rampa d’accés i sortida de 
l’aparcament subterrani que talla la relació del parc cap a la façana sud de la 
Plaça.

En el cas del Mercat, es planteja invertir la prioritat del carrer 
Tres d’Abril proposant que tingui una plataforma única per tal 
d’afavorir la circulació de vianants entre el Mercat i la Plaça. 
Sempre per millorar aquesta relació la proposta considera necessària 
l’eliminació de l’aparcament actual al carrer Francesc Macià, operació que 
permet també augmentar la vorera existent.
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[Axonometria creuament Tram 10]

3

[Esquema anàlisi]

[Esquema proposta]
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Plaça Generalitat

Pol Aguilella

/Stefano Cortellaro

El segon exercici es desenvolupa a la Plaça Generalitat, un espai 
públic que tot i estar situat en continuïtat amb l’eix cívic, presenta diverses 
problemàtiques lligades principalment a la seva configuració introvertida. 

Els aparcaments que rodegen la plaça, la vegetació (tanques) i la diferència 
de secció entre la zona central de la plaça (horitzontal) i les voreres (inclinades), 
són algunes de les raons principals del caràcter hermètic i desconnectat 
de l’entorn de la plaça. La primera operació que es proposa és la de passar 
l’escombra i eliminar tots els obstacles existents (aparcaments, tanques...).
 
El següent pas és la modificació de la secció, per tal d’aconseguir que la 
plaça sigui un espai unitari ben comunicat amb les façanes que la rodegen. 
Les cotes de l’espai permeten modificar la secció actual i plan-
tejar un pla inclinat amb un pendent del 4%, una platafor-
ma única que resol tot l’espai i elimina les fractures existents. 
Aquest pla inclinat amplia la plaça actual fins a les façanes dels edifi-
cis, millora les relacions entre la part central de la plaça, les voreres i 
les activitats en planta baixa, i permet un ús flexible de l’espai públic. 
Al mateix temps, dins d’aquest espai unitari es preveuen zones amb diferents 
caràcters (d’ombra, arbrades, amb paviment dur o tou, que permeten usos 
diferents). La pavimentació, col·locada seguint la directriu del pendent, de l’ai-
gua, i de l’antic parcel·lari agrícola, reforça la lectura geogràfica de l’espai. 
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[Paviment i vegetació]

4

[Planta Plaça Generalitat]
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[Secció A-A’]

[Secció B-B’]

4
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4

[Planta Plaça Generalitat - detall paviment]
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4
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CORNELLÀ DE LLOBREGAT
/ Introducció

Joan Florit 

II

Espai públic com a sistema ecològic

Cornellà Natura

Els exercicis de curs de l’assignatura “Urbanística III matí” del semestre de 
tardor de 2018 es van programar per tal d’exercitar l’alumnat en el projecte 
de l’espai públic a partir de l’estudi i proposta sobre la realitat de la ciutat de 
Cornellà de Llobregat (Barcelona). Amb això, pretenia aprofitar-se l’impuls 
de l’exemplar i guardonada iniciativa municipal endegada anomenada 
“Cornellà Natura”1, un projecte estratègic d’ampli abast i recorregut que pretén 
transformar la ciutat en la pròxima dècada, naturalitzant-la i fent emergir 
amb renovada intensitat els seus valors ambientals, socials i paisatgístics.  

L’agenda de “Cornellà Natura” diversifica les accions a emprendre amb 
l’objectiu últim de millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans: planteja 
accions destinades a naturalitzar la ciutat, altres per al foment de la mobilitat 
sostenible, i un tercer grup enfocat a la millora de la qualitat ambiental (gestió 
de l’aigua, eficiència dels sistemes energètics, reducció dels residus, etc.). 
Si bé enfrontar-se a aquests reptes requereix polítiques públiques de diversa 
naturalesa integrades en un pla estratègic, en aquest pren per força un paper 
important la transformació física de l’hàbitat urbà. És per això que l’arquitectura 
i la urbanística hi troben camp per a la reflexió i estímul per al projecte i la invenció.

En el camp de la transformació física de l’espai de la ciutat, la iniciativa 
de Cornellà Natura treballa amb un plànol com a guia en el que es defineix 
una matriu interconnectada d’espais, vies i passejos verds en els que la 
vegetació o bé ja és protagonista o bé podria complementar-se. Aquests 
itineraris posen en relació diferents equipaments i dotacions públiques 
de la ciutat, punts singulars pel seu servei, activitat o significat simbòlic 
per a la ciutat, com un fil que uneix diferents pedres per formar un collar.

És aquesta una estratègia que compta ja amb una llarga tradició i la 
seva eficàcia ha estat abastament contrastada en ciutats d’arreu del món. 
L’origen de la idea del “sistema de parcs” es remunta a les originals propostes 
impulsades per l’arquitecte del paisatge americà Frederick Law Olmsted 
des de l’últim terç del segle XIX, per a ciutats com Buffalo (1868)  o Boston 
(1878). Connectant una sèrie de parcs existents per mitjà de nous passejos

1 Premi European Green Leaf 2019, conjuntament amb la ciutat holandesa de Horst aan de Maas.



98 99

arbrats a la primera, o transformant en parcs diferents espais d’oportunitat 
vacants a la segona, la consecució de continuïtats entre els espais lliures 
hauria de reportar avantatges variats a la ciutat: S’aconsegueix reunir una 
gran dimensió d’espai lliure continu, urbanitzat i segur amb la vegetació 
com a complement qualitatiu protagonista. S’amplia notablement l’abast de 
la influència dels parcs, aconseguint servir a gran quantitat de ciutadans 
l’habitatge dels quals quedarà a poca distància d’un accés al sistema. Permet 
posar en relació espais oberts de diferent categoria, des de petits jardins 
a l’interior fins a parcs o unitats d’espai obert majors situades en posicions 
més perifèriques, i en ocasions amb això s’arriba a estimular la relació i 
l’intercanvi entre “el camp” i la ciutat. I el dibuix del sistema d’espais lliures pot 
arribar a definir i fer més compressiu el plànol de la ciutat en el seu conjunt.

La intuïció d’Olmsted va anticipar el valor positiu de la continuïtat dels espais 
verds molt abans de que els ecòlegs comprovessin que els ecosistemes 
interconnectats són molt més rics, biodiversos i resilients que aquells que 
estan aïllats. A partir d’aquestes constatacions, i amb l’impuls divulgatiu de 
figures clau com el professor Richard T.T. Forman (Land Mosaics, 1995), 
l’ecologia del paisatge faria èmfasi en la necessitat de protegir els espais que 
funcionen com a corredors o connectors ecològics per tal de garantir la mobilitat 
de la biodiversitat com a principal actiu per a la riquesa dels ecosistemes.

Tanmateix, el fet que aquests coneixements s’apliquin en l’urbanisme es deu al 
progrés propi d’aquesta disciplina. La influència de les ensenyances provinents 
de l’ecologia en el camp de l’ordenació de la ciutat i el territori s’explica, en 
part, per la difusió de la doctrina impartida per l’arquitecte Ian L. McHarg des 
de la Universitat de Pennsylvania, a Philadelphia, a partir de finals dels anys 50 
del segle XX. McHarg establí que els sistemes i processos naturals que operen 
en el sòl són un capital social valuós que cal preservar si no potenciar, i que el 
progrés de la urbanització s’ha de dissenyar tenint-los en consideració (Design 
with Nature, 1969), i fent compatible les dues realitats, la natura i l’artifici. 

Totes aquestes idees estan darrere del plànol guia de Cornellà Natura, i 
plantejar els exercicis de curs a partir d’aquest dibuix, amb la seva malla verda 
infiltrada entre el teixit urbà de Cornellà, va permetre introduir l’alumnat en 
aquestes temàtiques que són cabdals en la urbanística contemporània.  Més 
encara quan les ciutats tenen per davant, com a un dels seus reptes principals, 
enfrontar-se al fenomen del canvi climàtic i a la degradació mediambiental que 

es pateix a escala global. Iniciatives com aquesta, que busca la renaturalització 
de la ciutat, són molt oportunes atès que el funcionament i condició de les 
ciutats és el principal causant dels desequilibris ambientals al món d’avui i, 
per tant, sembla que tot allò que aquestes puguin fer per a disminuir el seu 
impacte pot tenir repercussions gens menyspreables. La presència de més 
arbres significa major capacitat d’absorció de CO2, la major superfície sense 
pavimentar significa millors oportunitats per al drenatge i menys reescalfament 
per la interrupció de les reflexions infraroges, la disposició d’espais adequats 
és útil per al foment de modes de mobilitat no contaminant... Al capdavall, la 
naturalització de la ciutat ha de contribuir, també, a la bona educació de la 
ciutadania en matèries mediambientals, a fer-los cada dia més conscients de 
la responsabilitat individual que cada un de nosaltres té per tal que procurem 
aportar el nostre granet de sorra per fer front en aquest repte planetari.

De tots els eixos verds projectats per a Cornellà, els plantejament dels 
exercicis de curs en va prendre un com a base per als projectes. L’itinerari que 
connecta l’estació de ferrocarrils amb la llera del Llobregat, passant per la plaça 
de l’església, el Castell, el mercat, la biblioteca, l’estació de Cornellà-riera i els 
equipaments docents i esportius situats en la corona exterior és potser, de tots 
els previstos, el que amb més claredat expressa les oportunitats desvetllades 
pels eixos cívics per a vianants per a la millora de la ciutat. Sobre aquest 
passeig mixt, format per diferents trams amb característiques particulars, la 
discussió urbanística resultaria prou complexa i formativa, permetent abordar 
temàtiques diverses que afavoririen la formació genèrica sobre el potencial de 
l’espai públic en la transformació qualitativa de la ciutat. I, al final del recorregut, 
la presència d’espais pendents de definició amb atributs propis de la perifèria 
urbana contemporània brindava l’ocasió per exercitar-se en el projecte d’espais 
públics híbrids, en els que l’ordre dels traçats, la forma i materialitat del sòl, 
la consideració dels límits i la utilització de la vegetació podrien mesclar-se 
amb enginy per a la consecució d’espais útils i bells al servei dels ciutadans.

Heus aquí alguns dels resultats de l’experiència docent amb la ciutat de 
Cornellà com a matèria d’estudi i projecte.
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Amb l’exercici del projecte 
de reurbanització d’un tram 

de l’eix verd 1 del projecte 
Cornellà Natura

Aquest exercici planteja la reflexió sobre els valors del carrer en la ciutat 
actual. Lo particular i característic del carrer és que es percep, s’experimenta 
i utilitza de formes molt diverses. Es tracta d’analitzar i dissenyar un tram de 
l’eix verd número 1 proposat en el projecte Cornellà Natura, que busca aplicar 
a nivell municipal una vertebració urbana basada en els espais verds a escala 
metropolitana. L’eix de treball proposat per al curs travessa el centre històric 
des de l’estació de metro/ferrocarril/tramvia i es dirigeix fins el parc agrari del 
Riu Llobregat, en una successió de trams lineals i places equipades al llarg 
de més d’un kilometre de recorregut, enllaçant a la vegada diferents espais 
de referència i equipaments d’interés per a la ciutat. El tram s’ha de treballar 
en relació al context urbà i a les seqüències que es configuren, atenent les 
activitats i a les diferents formes de mobilitat i accessibilitat que es presenten. 
Com a guió es proposen una sèrie de tòpics o mirades a desenvolupar. Al 
final de cada mirada analítica, cada grup de treball realitzarà en forma de 
diagnòstic, una reflexió propositiva de la nova configuració material proposada 
al tram adjudicat.

1ª mirada. El carrer com a traçat. El carrer fa ciutat. El traçat camina amb 
la ciutat. Geometria i geografia del traçat. De la traça al traçat, d’unir punts a 
construir lloc. Les funcions del traçat: circulació, fluxos, accés, públic-privat. 
Permanència i persistència de la traça.

2ª mirada. El carrer com lloc col·lectiu. Espai de relació, d’intercanvi i 
comunicació. Espai d’activitats obligatòries i activitats possibles. Continuïtats i 
continuïtats. Alineacions i ritmes.

3ª mirada. L’arquitectura del carrer. La caixa, la secció com a inventari, la 
cota oculta, la cota zero. El carrer com paisatge urbà, com escenari. El plànol 
horitzontal; circulació i accés. La profunditat del carrer.

Exercici: El carrer >
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La calle

Mónica Piqué, Sara López, 

Sami Laiho y Andrea Molina

/Melisa Pesoa

Del eje dividido en 7 tramos, hemos seleccionado 2 tramos. Cada tramo fue 
trabajado en grupos de dos alumnos.
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[Análisis histórico del  eje]

5

[Análisis puntos conflictivos]



106 107

[Esquema circulaciones actuales]

El tramo que va desde la Iglesia hasta el castillo, trabajado por Mónica 
Piqué y Sara López, es una calle con pendiente con unos 250 m de largo. La 
propuesta trata de comprender la calle no sólo como el espacio entre fachada 
y fachada, sino incorporando los espacios que se desarrollan a los lados, tales 
como retiros de frente o pequeños rincones. Proponen su tratamiento como 
plataforma única, peatonal, con acceso sólo para vecinos. Al final de la calle, 
las autoras ven en el muro del castillo un espacio de oportunidad para generar 
un lugar de estancia que contribuya a ensanchar el espacio de la calle. De 
esta manera, proponen una serie de entrantes y salientes que les permiten 
construir asientos y a la vez “naturalizar el muro”, y transforman su superficie 
de aplacados en una textura más natural, de piedra, que busca participar de la 
estrategia global de renaturalizar Cornellà.

5

[Esquema circulaciones del proyecto]
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[Planta y secciones actuales]

5

[Planta y secciones propuesta]
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[Vistas actuales]

5

[Vistas propuesta]
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[Esquema proyecto]

El cruce entre la calle de la Verge de Montserrat y el Passeig dels Ferrocarrils 
Catalans constituye uno de los cruces singulares del eje, debido a la presencia 
del acceso a la estación subterránea. Aquí, Sami Laiho y Andrea Molina 
proponen cambiar las prioridades de las circulaciones, dando más importancia 
a la circulación peatonal a lo largo del eje por sobre la calle de circulación 
vehicular, y así facilitar la llegada al río. Proponen, por lo tanto, el tratamiento 
del cruce como plataforma única que se apropia del retiro de la fachada en el 
sector norte y del terreno hoy desocupado, en la esquina, sur, que incorporan 
a la propuesta en la modalidad de cesión temporal hasta que se edifique. 

El sistema de pavimentos en dos colores subraya la linealidad del eje y 
contribuye a unificar el espacio. Para ello, además convierten la cubierta de 
la estación de tren en una superficie con continuidad con el pavimento, para 
lo cual, trasladan el control de billetes a la planta inferior. Asimismo, para 
contribuir a la renaturalización del eje, trabajan sobre la perspectiva de llegada 
al lugar, en sentido norte sur, colocando una fachada verde en la cara ciega de 
un edificio que mira al norte y sirve de marco al edificio histórico de la esquina 
sur y, a la vez, sirve de fachada a la terraza propuesta sobre el edificio contiguo. 

5
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[Planta y secciones actuales]

5
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[Planta y secciones propuesta]

5
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[Detalle propuesta pavimentación]

5

[Detalle propuesta muro]
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[Vista propuesta muro]

5
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La importància de l’espai públic no està, segurament, en ser més o menys 
extens, quantitativament dominant o protagonista simbòlic, sinó en referir entre 
si els espais privats fent també d’ells patrimoni col·lectiu. Donar caràcter urbà, 
polític, als edificis i llocs que sense ell serien només privats, urbanitzar lo privat 
és el concepte: és a dir, absorbir-lo a l’esfera de lo públic. (Manuel de Solà-
Morales)

LA PLAÇA
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Amb l’exercici del projecte 
de reurbanització 

de la plaça Cap de Pont

El taller aborda els problemes actuals de les nostres ciutats des de la 
perspectiva de la superació de la dicotomia entre urbanisme i arquitectura com 
a dues entitats separades. Entenem que és el Projecte –amb majúscules- el 
que aglutina, sintetitza i endreça tots els components que participaran en la 
construcció material de l’espai públic.

Partint d’aquesta base, el segon exercici del curs proposa reflexionar 
sobre les eines i processos de disseny, així com la definició dels criteris a les 
intervencions sobre alguns espais públics significatius de la ciutat. Sembla 
pertinent, per tant, fixar l’atenció en els reptes que comporta dissenyar l’espai 
públic, en especial a l’entorn metropolità de Barcelona, en el punt exacte on 
l’espai urbanitzat es connecta amb un corredor natural.

Aquest exercici servirà per a introduir la pràctica del disseny de l’espai públic 
-tant en la seva dimensió formal com social – a través del projecte, acompanyat 
de classes, teòriques i referents propers. L’exercici que es planteja és el projecte 
d’una plaça que funcionarà com a cap de pont a l’espai comprès entre l’Av. Del 
Baix Llobregat i la passarel·la sobre el riu Llobregat.

Aquest espai és de singular importància per vàries raons. En primer 
lloc, continua i remata l’eix 1 del plan per a re naturalitzar Cornellà, 
plantejat per l’Ajuntament i treballat en el primer exercici. En segon lloc, 
l’emplaçament representa la frontera entre la ciutat construïda i l’espai natural 
per excel·lència de l’àrea metropolitana de Barcelona, el riu Llobregat. Per 
tant, aquest espai de teixit diferent al de la ciutat consolidada , constitueix una 
àrea d’oportunitat per connectar ciutat i natura, superant els límits de les grans 
infraestructures viàries (Ronda litoral), oportunitat que no s’hauria de desaprofitar. 
Al mateix temps, els usos actuals en el sector del projecte, principalment 
vinculats a l’oci, la cultura i l’esport, haurien de servir de suport al nou espai 
públic plantejat. No obstant això, actualment els murs que tanquen aquestes 
activitats no propicien cap grau de relació entre les mateixes i l’espai públic. 
Com a activitat complementaria, es realitzarà una visita a un sector de l’Av. 
Diagonal (camí per a bicicletes i vianants BCN-Esplugues) on es podran detectar 
pautes de possible aplicació en el projecte. Així mateix es facilitarà el catàleg 
d’alguns elements urbans com mobiliari, elements d’il·luminació, paviments i 
altres que han estat provats i verificats pels serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Barcelona com a material de suport en el disseny de l’espai públic.

Exercici: La plaça >
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La plaza

Mónica Piqué, Miranda Jané, 

Sara López y Elena Marruecos

/Melisa Pesoa

Seleccionamos dos puntos de interés:

1. La plaza de acceso al área, realizada por Monica Piqué 

2. El punto de acceso al puente, realizado por Sara López

El trabajo en el sector que va desde la Avinguda del Baix Llobregat hasta 
el Puente sobre el río fue trabajado en grupos de cuatro alumnos que tuvieron 
que definir una estrategia común para el sitio. El desafío de esta zona es 
convertirla en un lugar atractivo que sirva de culminación del eje que parte del 
centro de Cornellà. 

Actualmente es una zona poco transitada, con picos de uso en momentos 
puntuales, dados por la presencia de las escuelas y de los equipamientos 
deportivos. 
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6

[Esquema propuesta 1]

[Esquema propuesta 2]
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En este caso, presentamos el trabajo de Monica Piqué, Miranda Jané, Sara 
López y Elena Marruecos, que trabajaron sobre dos estrategias generales: 
crear actividades atractoras en los bordes del eje y colocar un uso singular 
en el extremo sur del área. De esta manera, plantean hacer más porosos los 
bordes del equipamiento deportivo, colocando edificios con actividades de 
uso colectivo que permitan cierta intensidad e interacción. Estos elementos 
edificados dialogan con una gran plaza que funciona como elemento de 
llegada.

[Eje propuesta 1]

6

 
La plaza de llegada, diseñada por Mónica Piqué, recupera la memoria de 

la tradición agrícola del lugar. El análisis de las rieras, las trazas históricas, los 
antiguos caminos y los pequeños canales de riego se materializan en la plaza 
en forma de elementos abstractos sobre una malla modular de huertos urbanos 
y pequeños canales de agua. Esto genera espacios de uso colectivo para los 
vecinos y espacios de estancia, a la vez que se recupera el uso productivo de 
manera simbólica. 

[Planta propuesta 1]
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[Sección a-a’ propuesta 1]

[Sección b-b’ propuesta 1]

[Planta propuesta 1]

6

[Detalles constructivos propuesta 1]
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[Capas propuesta 1]

6
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[Vistas propuesta 1]

6

[Capas propuesta 1]
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En el otro extremo, al final del eje, Sara López plantea la construcción de 
un edificio singular que, con su forma circular, se contrapone a la malla regular 
planteada para unificar todo el eje. Como el ejercicio no busca profundizar 
en el diseño arquitectónico, se toma como referencia el edificio diseñado por 
SANAA para el Museo de Arte Contemporáneo de Kanazawa, para destacar 
la singularidad del círculo frente a la malla. 

[Eje propuesta 2]

6

La autora propone una rampa que, partiendo del nivel cero, llega a la cubierta 
del edificio, la cual sirve de acceso al puente que cruza el Llobregat. De esta 
manera, el edificio se convierte en puerta al río y su terraza funciona como 
mirador y espacio colectivo susceptible de ser apropiado por la comunidad. 

[Planta propuesta 2]
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[Vegetación Baix Llobregat]

[Vista llegada pasarela al parque agrario]

6

[Axonometría]

[Detalle pasarela]
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Albert Jiménez i Pau Guallar
/Joan Florit

El projecte d’Albert Jiménez i Pau Guallar assumeix amb naturalitat la 
condició perifèrica de l’espai públic en el que treballa sense pretendre associar-
hi nous usos que li serien aliens.

A través del bon traçat de la via de ronda en aquest tram i de l’eliminació 
d’un carrer que, amb la transformació de la ciutat, ha quedat com a redundant, 
es defineix un nou espai de plaça com a final del passeig en la seva part més 
urbana.

A l’altra banda de la via, l’espai resultant entre aquesta i les façanes dels 
edificis docents s’habilita com a híbrid entre l’aparcament i l’espai multiusos. 
Amb una materialitat modulada en què s’infiltra la vegetació s’ordena l’espai 
per a poder acollir-hi vehicles o, si és el cas, serveixi per a altres activitats 
opcionals o socials. En l’ordre i la mesura , en l’adequat sistema de relacions 
entre els elements, el verd i el formigó, hi ha la clau per a la versatilitat d’aquest 
espai de factura contemporània. 

Per altra banda, la proposta contempla una actuació sobre el passatge, 
aquell que passant entre el tenis i l’institut connecta amb el pas sobre l’autopista 
que permet accedir als passejos vora el Llobregat. Aquest passatge, que en 
la situació actual no presenta cap atractiu més enllà del servei que ofereix 
(accés únic als equipaments a ambdós costats i connexió amb el pont), 
podria esdevenir, segons il·lustra aquest projecte, un lloc digne de ser visitat, 
especialment en èpoques de l’any assenyalades en què la natura explota 
tot el seu esplendor oferint experiències sensorials de gran atractiu. Amb la 
senzillesa de treballar només amb la sàvia elecció de vegetació, s’associen 
diverses espècies d’arbres amb flor amb les corresponents enfiladisses que 
recobririen els murs de les parcel·les confrontants (Rosat: Cercis siliquastrum 
/ Buganvilla; Groc: Tipuana tipu / Thunbergia; Blau: Jacaranda / Glicinia). Es 
proposa crear d’aquesta manera durant el trajecte una seqüència d’atmosfera 
canviant en la qual les parets florides, el sostre format per les copes i el terra 
entapissat per les flors caigudes envolti el ciutadà d’un cromatisme que resulta 
supressiu en un espai de la ciutat.

Allò verd no és sempre només verd.

7
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[Acabat actual]

7

[Acabat proposta]
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7

[Secció longitudinal proposta]

[Secció general de l’eix]
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[Anàlisi fluxe de vianants]

[Anàlisi paviments i circulació]

7

[Intenció projectual]
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7

[Planta proposta]
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[Anàlisi de l’eix]

7

[Esquema proposta]
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[Famílies de vegetació]

7

[Vista de la proposta]
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Albert Ferraz i Pau Hervàs

/Joan Florit

Albert Ferraz i Pau Hervàs van optar per concentrar la seva proposta al llarg 
del passatge i en l’espai que resta entre els equipaments i l’autopista.

En el passatge proposen incorporar alguns retalls sobrants de les parcel·les 
d’equipament a l’espai públic, aconseguint eixamplaments variats que 
s’associaran a nous llocs per a la reunió. A la banda del club de tenis, els 
espais manllevats es compensen amb la construcció de nous locals de planta 
baixa que han de contribuir a la bona construcció dels límits de l’espai de pas 
i a l’oferta de major activitat.

Per a la materialitat del sòl del passatge es fuig de solucions habituals en 
passejos d’emplaçaments més interns a la ciutat, i s’aposta per una solució 
de paviment continu acolorit, tallat a facetes triangulars, d’un material propi de 
pistes esportives (Tennis Dry-Quick). Aquest nou escenari de la ciutat, híbrid 
entre l’espai urbà i l’espai esportiu, s’il·luminarà de nit mitjançant unes grans 
torres de focus complementades amb la llum rasant disposada sota els bancs 
circulars que formen l’escocell dels arbres majors, plantats cada un en un dels 
racons d’eixamplament incorporats a l’espai del passatge.

El traçat del carril de bicicletes s’integra en l’amplada del passatge fent ziga-
zagues per allunyar-se, quan toca, dels llocs on hi ha els accessos als usos 
d’ambdós costats, i incorpora en la seva textura senyalització dels espais de 
convivència amb vianants allà on interseca amb fluxos transversals provinents 
dels equipaments. 

Al final del passatge aquest connecta amb l’ascensió fins al pas sobre 
l’autopista. Paral·lel en aquesta la proposta preveu la construcció d’un nou 
passeig, enriquit i complementat amb l’acompanyament de l’enjardinament 
previst per a un talús que amaga la via ràpida, un tapís inclinat format per 
rectangles successius amb monocultius de plantes aromàtiques mediterrànies 
diverses. 

Adossat al tenis la proposta condiciona un espai amb els esforços mínims, 
que tan aviat ha de servir per a l’aparcament com pot acollir altres activitats 
excepcionals com ara fires o mercadets de carrer. Un ferm de sauló, unes 
alineacions d’arbres i unes travesses de fusta són suficients per a habilitar un 
espai d’utilitat variada, amb l’ajuda de l’ordre geomètric i la mètrica acurada.
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[Planta proposta] [Detall paviment]
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[Seccions proposta]

8
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8

[Seccions detall]
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[Vistes]

8
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Roger Bou Noguera

/Julián Galindo
Estratègia
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Proposta
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Mirar y dibujar el espacio público

Julián Galindo

171

Son muchas y muy diversas las distintas formas de aproximación al diseño 
del espacio público. Podemos acercarnos desde los aspectos más técnicos, 
como los servicios e instalaciones que alimentan la ciudad, o el trazado 
geométrico que permite la adecuada evacuación de las aguas o la circulación 
de los vehículos: es el espacio físico. También podemos acercarnos desde el 
uso que hacemos de él y las variaciones en el tiempo, tanto a través de la 
historia como en los diferentes días -festivos o laborables- o momentos -noche 
o día-: es el espacio vivido. Pero aquí nos interesa destacar la aproximación a 
través del dibujo, ya que está presente, desde el momento inicial, en todo el 
proceso de su creación.

Dibujar es un proceso de observación y de expresión, de recibir información 
y darla al mismo tiempo. El dibujo mira al mismo tiempo hacia el interior y hacia 
la superficie de las cosas; mira desde quien observa; mira simultáneamente el 
mundo real y el imaginado; mira con rigor científico, informando, pero también 
con imaginación, interpretando. Todo boceto, esquema o dibujo contiene algo 
objetivo del mundo real y algo del propio dibujante, particular y subjetivo, de su 
personalidad como observador: es el espacio arquitectónico. Como dice John 
Berger “Es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que 
tiene delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su imaginación”.1 Así, el mirar 
es un acto de interpretación personal que transforma la realidad aproximándola 
a una nueva realidad, la dibujada. Este proceso puede ser creativo y artístico 
desde el momento en el que esa mirada es cuidadosa y atenta, culta e ilustrada, 
como nos dice Helio Piñón: “Mirar con intensidad es reconocer en el objeto 
de la experiencia algo que no es obvio ni manifiesto; es aflorar estructuras 
recónditas, de naturaleza formal y plástica, a través de la acción subjetiva. El 
objeto de la mirada no es, pues, algo con existencia previa a la que el sujeto se 
aproxima con más o menos acierto, según su adiestramiento visual: el objeto 
de la mirada se construye en cada caso, siendo el acto de mirar, cuando es 
intenso (esto es, artístico), una actividad creativa en sí misma”.2

En inglés la palabra “draw” tiene un segundo significado (extraer), que hace 
referencia a este significado esencial del dibujo en arquitectura como medio 
de extraer, de manera concreta, unas imágenes mentales internas y unos 
sentimientos. Así, a través del dibujo podremos buscar en lo observado aquello 
que nos permitirá la transformación y la evolución de las cosas. Un observador 

1 Berger, John, Dibujo del natural en Sobre el dibujo, Gustavo Gili, Barcelona, 2011, pág 7 
2 Piñón, Helio, Construyendo con la mirada, en Miradas Intensivas, ed. UPC, Barcelona, 1999, 
 pág. 249.
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adiestrado en el arte de la imaginación irá más allá de la información y los datos 
objetivos, y buscará las razones profundas que abrirán el proceso de mutación 
y cambio hacia una nueva realidad, la proyectada. “Hay inconmensurabilidad 
entre las esencias y los hechos, y quien empiece su indagación por los hechos 
no logrará nunca hallar las esencias… Entender no es una cualidad que llega a 
la realidad humana desde el exterior; es su modo característico de existencia”.3

El dibujo es la herramienta fundamental para interpretar una realidad y 
poder trabajar con ella, modificándola. En este curso de urbanística en el que 
el ejercicio principal es una propuesta de transformación de una realidad, de 
un espacio calle o un espacio plaza, se hace imprescindible entrenarse en este 
proceso de análisis y proyectación en el que el dibujo a mano resulta ser una 
herramienta imprescindible. Entrenarse en esta habilidad implica una práctica 
y repetición que, tal vez resulta tedioso al estudiante. Dibujar, dibujar y dibujar 
es el acto que abre en nuestras mentes un proceso cíclico de reflexión a través 
del cual se interioriza la realidad objeto de transformación: la interpretamos 
cuando dibujamos, y volvemos a interpretar esa realidad ya interiorizada, de 
nuevo a través del dibujo. Y cada vez que reiniciamos este proceso trabajando 
sobre el espacio arquitectónico, incorporamos nuevas reflexiones.

Imaginar con la mano es el ejercicio que nos permite dotar de intención una 
visión imaginada. Richard Sennet establece dos argumentos básicos acerca 
de la interacción entre las acciones físicas de la mano y la imaginación: “En 
primer lugar, que todas las habilidades, incluso las más abstractas, empiezan 
como prácticas corporales; en segundo lugar, que la comprensión técnica se 
desarrolla a través del poder de la imaginación. El primer argumento se centra 
en el conocimiento que se obtiene en la mano a través del tacto y el movimiento. 
El argumento acerca de la imaginación comienza con la exploración del 
lenguaje que intenta dirigir y orientar la habilidad corporal”.4

El arquitecto, en su práctica proyectual, establece continuamente vínculos 
entre la visión imaginada y el dibujo que le permiten avanzar en la realización 
de sus obras y alcanzar ese mundo imaginado para mejorar la vida de las 
personas.

3 Sartre, Jean-Paul, Bosquejo de una teoría de las emociones, Alianza, Madrid, 2005 págs. 16-19.
4 Sennet, Richard, El Artesano, Anagrama, Barcelona, 2009, pág. 21

“La arquitectura necesita construir un mundo mejor y esta proyección de 
una dimensión humana idealizada exige una sabiduría existencial en la 
que se fusionan el conocimiento profesional, las experiencias vitales, las 
sensibilidades éticas y estéticas, la mente y el cuerpo, el ojo y la mano, así 
como toda la personalidad y la sabiduría existencia del arquitecto”.5

La arquitectura es una cuestión de artesanía, de trabajo con la materia, en 
continua evolución. El dibujo a mano y la mirada intensiva acompañan esa 
actividad y caracterizan al arquitecto en su proceso creativo.

5 Pallasmaa, Juhani, La mano que piensa, Gustavo Gili, Barcelona, 2012, pág. 123
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Dibujar el espacio libre
Stefano Cortellaro

175

Este breve artículo, con una finalidad principalmente docente y de una 
manera muy instrumental, quiere presentar distintos tipos de dibujos que tienen 
en común la consideración del espacio libre, del vacío, de la construcción 
del suelo, como elemento a partir del cual estudiar y proyectar la ciudad y el 
territorio.

Los arquitectos no dibujamos por placer, dibujamos para conocer y describir 
un lugar, una arquitectura, para intentar trasladar una idea arquitectónica en un 
papel, y para transmitir información a otros. Estas tres “necesidades” básicas 
se traducen en tres categorías principales de dibujos:
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Dibujos que se usan para describir una idea que se ha pensado antes

Croquis. Dibujos que se hacen para proyectar, para fijar unas ideas sobre 
papel. El esfuerzo no está tanto en el dibujo, cuanto en la idea previa. Muchas 
veces el croquis no coincide con la idea que teníamos. Proceso de ida y vuelta 
de la cabeza al dibujo. Hablan de voluntades, de intenciones de proyecto 
(permeabilidad, porosidad, continuidades, trazas...). No tienen escala, pero sí 
una idea de las dimensiones del espacio.

Alvaro Siza, barrio de la Malagueira
Manuel de Solá-Morales, urbanitat capilar, Casernas de Sant Andreu
Enric Miralles, parque Diagonal mar, líneas importantes de la ciudad
Elías Torres, croquis para el Forum 2004
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Dibujos que quieren describir, analizar una realidad para intervenir en ella

A este grupo de dibujos pertenecen los planos analíticos, sintéticos, que, 
dada la complejidad de la ciudad, la suelen estudiar por elementos, conscientes 
de que es imposible separar los problemas urbanos y tratarlos aisladamente. 
No se puede hablar de la calle sin hablar de los edificios que la delimitan y 
de las actividades. Si que, para simplificar y comprender mejor la ciudad, se 
pueden priorizar el estudio de algunos elementos sobre otros. Por esta razón 
no se puede pensar, trabajar y proyectar el espacio libre como algo separado 
del Proyecto Urbano, de la edificación, de la estructura y del tejido urbano.

El dibujo tiene que explicar algo. Tenemos que saber que queremos explicar 
o entender con un dibujo. Su finalidad. Dibujos intencionados. Importancia del 
título del plano. Importancia del dibujar a mano, luego traducir al ordenador, 
volver a dibujar a mano…

Este proceso es necesario en los planos de urbanismo, en los que hay mucha 
información. La cartografía digital es una base de datos que contiene mucha 
información, hay que sintetizar, destacar unos elementos sobre los otros, 
seleccionar, saber que queremos dibujar y porqué. Importancia de la escala. A 
cada escala se dibujan unas cosas y no otras. Es lo mismo en un proyecto de 
arquitectura. En función de la escala y de las intenciones, podemos hablar de 
distintos tipos de dibujos...

Planos de estructura

Hablan de la estructura y de la forma urbana y territorial, de trazados, trazas, 
persistencias, de ejes, alineaciones, de tramos, pero también de nodos, hitos, 
esquinas, puntos de mayor intensidad urbana… 

Abarcan desde escalas territoriales, 1/100.000, a escalas más urbanas, 
1/10.000 y se basan únicamente en el dibujo del sistema viario.

Alvaro Siza, barrio de Malagueira
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Planos de tejido

Añaden a los anteriores información sobre el parcelario y la tipología. La 
escala del plano cambia, en el territorio se acerca a la escala 1/10.000, que 
permite entender el parcelario, mientras que en la ciudad se utiliza más bien la 
escala 1/5000, 1/2000.

Describen los distintos tejidos y formas urbanas y su relación con la calle 
y el espacio libre. Hablan de jerarquías. De calles corrientes, pasajes, calles 
principales, bulevares, avenidas, plazas…

Le Corbusier, Hospital de Venecia 
Joan Busquets, Ciutat Vella, Barcelona
Enric Miralles, Parque Diagonal Mar, superposición histórica
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Eugène Hénard, rue future, Paris, 1910
Louis Kahn, Traffic Study project, Filadelfia, 1952

Planos de flujos

Hablan de la calle como infraestructura. Movilidad, circulaciones, movilidad 
sostenible…

Servicios, redes, el subsuelo. Sección, la caja, medidas, anchos, elementos 
del espacio público y relaciones dimensionales entre ellos.

Planos de alineaciones, usos, densidades, de llenos y vacíos 
 

Hablan de titularidad del espacio. De la forma del espacio libre y su relación 
con la sección.Tienen relación con el concepto de urbanidad. Hablan de 
profundidad territorial, de penetrabilidad y porosidad. De actividades, de usos 
en planta baja, de los horarios de la calle, de flexibilidad vs especialización…
Tienen que ver con el “carácter” del espacio libre, con su “nombre” (plaza, calle 
mayor, esquina, nodo, hito, calle comercial, paseo, etc.)

Xavier Monteys, grupo Habitar UPC, habitar en planta baja
Joan Busquets, Ciutat Vella, Barcelona, planos de usos
Kris Scheerlink, profundidad territorial, dibujo del entorno del Macba, Barcelona
Manuel de Solá-Morales, concurso para el Prat Nord
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Planos ejecutivos, constructivos, que tienen que transmitir información 
precisa a otros

Al tercer grupo de dibujos pertenecen los planos constructivos, “técnicos”, 
científicos, cuyas escalas van desde la 1/200 hasta la del detalle (1/50, 1/20, 
1/10).

Son dibujos que tienen que dar instrucciones y explicar el proyecto a otros 
que lo deberán interpretar sin ambigüedades en ausencia del arquitecto. 
Importancia de las leyendas. Importancia de la escala, permite saber las 
medidas. El dibujo tiene que hablar “solo”. Importante explicar un proyecto 
con pocos planos y a distintas escalas. Plantas acotadas, radios, acuerdos, 
medidas, ritmos de los elementos de la calle. Secciones longitudinales y 
transversales (más detalladas), pendientes, relación con la edificación, plantas 
bajas, medidas del espacio…

 
Detalles de urbanización. Pavimentos. Mobiliario. Tienen que ver con la 

identidad, materialidad y sostenibilidad.

Jordi Henrich, Carrer Sant Pere Mes Baix, Barcelona
Manuel de Solá-Morales, Rambla de los equipamientos, Casernas de Sant Andreu, Barcelona
Manuel de Solá-Morales, proyecto para el barrio del Carme, Reus
Lola Domenech, sección del Paseo de Sant Joan, BarcelonaJosé Antonio Martínez-Lapeña, 
Elías Torres, pavimento del Castillo de Bellver, Mallorca
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