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PRÒLEG
Dins de la complexitat que el problema de l’habitatge comporta per a la 
societat contemporània, el projecte urbà de l’espai residencial de la ciutat 
és un dels temes centrals en què cal prestar atenció, com ho reconeix el 
pla d’estudis vigent per al tercer curs.

Les característiques dels fragments de l’espai urbà habitable definides 
mitjançant aquest projecte determinen les condicions d’entorn en què 
es desenvolupa la vida individual i la vida social, del qual depèn en bona 
part la qualitat de vida dels ciutadans, sigui quina en sigui la condició o 
la ubicació. Crear entorns urbans saludables, eficients i equitatius és 
l’objectiu d’aquest tipus de projecte, sense oblidar la importància que té 
la generació d’espais amables, confortables i agradables. En definitiva, 
dissenyar espais bons i espais bonics.

Aquest tipus de projecte, pel seu desenvolupament i formulació, ha 
consolidat al llarg dels anys un mètode i uns instruments, que s’arrelen en 
una tradició cultural, construïda a partir d’una experiència llarga de praxi i 
esforç de teorització disciplinària, i que es transmeten mitjançant l’exercici 
prepositiu d’un fragment, amb un programa concret i en un lloc determinat, 
al qual anomenem fragment urbà residencial. Aquest programa planteja les 
prestacions que cal satisfer i el lloc que en condiciona la implementació. 
El projecte, que ho és del fragment urbà residencial, sistematitza unes 
condicions, anticipa un resultat i comunica allò que respon a la demanda 
formulada.

Aquest llibre recull els resultats a través d’una mostra d’exercicis dels 
últims anys que permeten il·lustrar l’aprenentatge de les eines útils per 
abordar-lo, a través d’un procés de reflexió personal sobre un cas concret. 
Aprendre a projectar fent projectes. Mostra també la reflexió metodològica 
i instrumental que acompanya la docència i que permet a l’estudiantat 
adquirir una sèrie de criteris, referents, habilitats i recursos útils, tant per a 
la projectació urbanística com per a l’arquitectònica.

Paraules clau:
projecte urbà, projecte residencial, projectació urbanística, instruments de 
projectació, habitatge.
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PREFACE
Within the complexity that the housing problem presents for contemporary 
society, the urban project of the city’s residential space is one of the central 
issues to which attention needs to be paid, as recognised by the current 
curriculum for the third year.

The characteristics of the fragments of the habitable urban space defined 
by this project determine the environmental conditions in which individual 
life and social life develop, on which the quality of life of citizens, whatever 
condition or location, depends to a large extent. Creating healthy, efficient 
and equitable urban environments is the aim of this type of project, not 
forgetting the importance of the generation of friendly, comfortable and 
pleasant spaces. In short, designing good and beautiful spaces.

This type of project, by its development and formulation, has consolidated 
over the years a method and instruments, which are rooted in a cultural 
tradition built from a long experience of praxis and effort of disciplinary 
theorization, and which are transmitted through the pre-positive exercise 
of a fragment, with a specific program and in a certain place, which we 
call residential urban fragment. This programme considers the feature that 
need to be satisfied and the place that conditions the implementation. The 
project, which is the urban residential fragment, systematizes conditions, 
anticipates a result and communicates what is responding to the demand 
formulated.

This book collects the results through a sample of exercises in recent 
years that clarify the learning of useful tools to address it, through a 
process of personal reflection on a particular case. Learn to project making 
projects. It also shows the methodological and instrumental reflection 
that accompanies teaching, which allows students to acquire a number 
of criteria, benchmarks, skills and useful resources, for both urban and 
architectural projecting.

Keywords:
urban project, residential project, urban planning, projection instruments. 
housing.
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PROGRAMA DE CURS

PROJECTAR 
EL FRAGMENT 

URBÀ 
RESIDENCIAL

El curs se centra a definir fragments urbans, amb una finalitat 
majoritàriament residencial, entesos com a conjunts amb 
capacitat de formar teixit identificable. Això es fa mitjançant 
la combinació dels elements que componen la forma urbana, 
carrers i espais lliures, parcel·les i edificis, segons unes 
lògiques, uns mecanismes i uns instruments de composició 
propis d’aquest tipus d’intervenció. Es fa, també, mitjançant la 
definició de les regles que pauten el traçat de carrers i espais 
públics, l’organització del sòl i dels dominis, i l’ús i la disposició 
variada dels edificis.

Com ja s’ha estudiat en els primers cursos d’urbanisme, les 
edificacions a la ciutat es disposen seguint uns patrons formals  
determinats i unes lògiques de combinació entre aquests 
patrons, fàcilment recognoscibles: alineats a carrer, aïllats 
en la parcel·la, amb repetició sistemàtica, ordenats segons 
geometries determinades, formant sèries, contraposicions, 
contrastos, complementarietats... Les xarxes de carrers i 
espais públics, per la seva banda, responen a criteris, com ara 
la continuïtat i regularitat de les traces, el gra de la malla, la 
distància entre cruïlles, la mida i la distribució de la secció les 
vies, la posició sobre la topografia, la geometria, etc., i també la 
singularitat, la diversitat, la jerarquia, l’especialització, etc. dels 
elements individualitzats (espais públics i dotacions).
 
Carrers i edificis representen dues categories de domini diferents: 
els carrers, els espais lliures i les dotacions, el domini públic; els 
edificis residencials i d’activitats i les parcel·les, majoritàriament 
el domini privat. Entre ambdues categories hi ha una multitud 
de relacions possibles. De les relacions entre la disposició dels 
edificis, la definició i delimitació dels dominis i la configuració 
dels carrers, en sorgeixen els mecanismes que donen ordre als 
teixits, dotant-los de característiques específiques que els fan 
comprensibles (accessibles, identificables) a la ciutadania, i els 
donen identitat.

Aquest curs 
d’urbanisme 
se centra 
a ordenar 
conjunts 
residencials 
destinats a 
l’extensió 
i la trans-
formació de 
la ciutat. 

L’objectiu és 
el control,
mitjançant 
el projecte, 
de la  
configuració 
de l’espai 
urbà en 
fragments 
residencials 
i, el 
coneixement 
dels 
instruments 
que el 
formen, 
les seves 
lògiques 
propies i les 
relacions
mútues. 
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El curs es planteja treballar amb els sistemes d’ordenació més habituals de 
manera indistinta: l’ordenació que segueix majoritàriament l’alineació del traçat 
viari i l’ordenació segons una volumetria específica. En el primer trobem una relació 
directa entre edificis i construccions i vies, on l’edificació tendeix a arrenglerar-se 
al llarg dels carrers, de manera que configura illes compactes construïdes amb 
edificis de característiques semblants. En el segon, les edificacions es disposen de 
manera relativament independent dels traçats viaris, i cerquen lògiques basades en 
repeticions, combinacions de volums i agrupacions entre edificis i volums diferents. 
Es tracta d’opcions morfològiques diferenciades, que es poden utilitzar també 
de manera simultània. En ambdues, però, l’ordre i la jerarquia s’aconsegueixen a 
partir de la repetició de cèl·lules similars, integrades en unitats, que a la vegada 
es componen entre si mitjançant moviments geomètrics senzills o complexos: 
rotacions, translacions, simetries..., agrupacions, juxtaposicions o superposicions 
successives.

En la idea de teixit urbà és fonamental la disposició, i repetició, de volums construïts 
i espais no edificats. Aquesta disposició i repetició adquireixen un valor positiu 
quan permeten definir un sistema complex, estructurat i articulat en parts diverses, 
mitjançant la ubicació dels espais lliures i de les dotacions. 

En les relacions complexes establertes entre elements urbans simples (carrers, 
edificis i parcel·les) formats per objectes abstractes (sovint amb una geometria 
regular senzilla) i amb els quals mitjançant la disposició que tenen es configura 
un espai urbà divers, és precisament on rau l’interès d’un teixit. L’èmfasi projectual 
es posa, per tant, a definir la relació entre els edificis i els espais buits que entre 
ells configuren, de manera que desenvolupen formes en què la preeminència dels 
espais buits sobre els espais plens és la clau per a la comprensió de l’espai urbà.

Metodològicament és possible establir aquestes relacions de manera deductiva, 
anant del tot a les parts, en un procés de divisió successiu, mitjançant un ordre 
jeràrquic d’organització fins a la definició dels elements físics, que es materialitzen 
en l’ordenació dels edificis i la urbanització dels espais urbans. També és possible 
fer-ho de manera inductiva, per agregació i agrupació successiva d’elements o 
unitats bàsiques, amb què s’explora la capacitat de repetició, deformació, variació, 
agregació-agrupació, etc. d’aquestes unitats.

Les opcions no són excloents, sinó més aviat al contrari: la lògica del tot obliga 
les parts i, la lògica intrínseca de les parts obliga el tot. L’ordre del sòl i el control 
morfològic dels dominis entre la infraestructura (les vies) i l’arquitectura (els 
edificis), és, sempre i en tot cas, el tema central de reflexió.

La tradició de l’urbanisme modern té en el projecte urbà residencial (des dels 
eixamples fins als conjunts residencials massius) un dels seus referents més 
valuosos. És imprescindible referir-se a aquesta tradició, que arrenca a mitjan s. XIX, 
per entendre l’evolució dels instruments, però sobretot per comprendre i interpretar 
on som avui dia. Des de l’últim quart de segle XX, els casos més rellevants de 
projecte urbà residencial s’han produït per transformació de la ciutat existent, ja sigui 
per substitució de teixits obsolets, per canvis d’ús o per transformació de recintes 
interiors (recintes portuaris, àrees ferroviàries, instal·lacions militars, instal·lacions 
industrials, o reconstrucció d’àrees devastades...) i bé per la transformació d’espais 
obsolets de les perifèries urbanes o extensió de ciutats menors o pobles petits. 
L’exercici s’emplaçarà en un d’aquests territoris.

S’ha demostrat que l’adquisició del coneixement a partir de l’exercici projectual 
(learning by doing), mitjançant l’aplicació de mètodes i instruments i la simulació 
de casos, és una eina útil tant per a l’exploració i la verificació teòrica com per 
a la capacitació professional. La utilització d’instruments gràfics és l’eina única i 
imprescindible tant com a vehicle de comprovació com de comunicació. Per tant 
utilitzarem l’exercici projectual com a eina de reflexió i aprenentatge i el dibuix com 
a eina de treball material.

El desafiament fonamental de la ciutat contemporània és la seva sostenibilitat 
(econòmica, social i ambiental). Aquesta qüestió, la de la sostenibilitat, s’ha 
convertit en eix de reflexió i en tema central d’avaluació i validació dels projectes. 
La ciutat bona és la ciutat sostenible, i per tant aquest ha de ser l’eix inspirador 
de qualsevol proposta. Sota aquest criteri desplegarem tot el treball del curs. 
L’eficiència energètica, com a expressió màxima de la sostenibilitat, i la utilització 
de sistemes passius de control ambiental urbà, basats en la geometria i la mesura, 
seran objectius programàtics fonamentals de reflexió, anàlisi i avaluació de les 
propostes. També la reflexió sobre els espais per a la comunitat, la cohesió i l’equitat 
(ciutat per a tothom) i l’eficiència (menys “consum” de recursos i energies sempre 
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és més). En aquest moment, a més, cal afegir els reptes derivats de la situació 
postpandèmia, el repte del canvi climàtic, la disrupció digital i la desigualtat social 
creixent. La resiliència social demana l’anticipació i incorporació, amb voluntat 
innovadora, d’aquests aspectes a la reflexió.

Objectius pedagògics

Aquesta assignatura es planteja amb un triple objectiu pedagògic: dotar 
l’estudiant d’un conjunt d’instruments, assajar una metodologia de treball i 
adquirir uns referents culturals útils.

1. Instruments. Facilitar l’aprenentatge i l’aplicació d’unes eines de treball 
per relacionar adequadament els materials propis del projecte residencial 
(diversitat de tipologies edificatòries; carrers i espais lliures; dominis; activitats 
complementàries, com ara comerç i petits equipaments…). Distingirem entre 
instruments de composició i lògiques de projecte. Els primers aniran creixent 
pel que fa a complexitat, des de les alineacions, les simetries, les repeticions i 
els traçats reguladors, fins al ritme, la variació, la seriació, la contraposició, els 
gradients o la utilització de patrons complexos. En les explicacions teòriques 
analitzarem l’evolució des d’instruments més tradicionals, com ara la repetició 
i la distància entre blocs, fins a d’altres de més refinats, com els ritmes, les 
variacions o les inflexions i els gradients, i en valorarem els resultats. Entre les 
lògiques més comunes, treballarem la continuïtat o la diferenciació del context 
(contrast), les articulacions i combinacions formals o la implementació de 
criteris funcionals. 

2. Mètode, procés i procediment. Acostumar-nos a la utilització d’un mètode 
precís i rigorós en el procés de projectació. Aquest es fonamenta en una 
iteració pautada de fases i temes; en processos de retroacció entre aquests; 
en canvis freqüents d’escala; en espais de treball diferents i en el debat 
col·lectiu; en la construcció d’un recorregut intel·lectual o quadern de bitàcola 
individual; en la combinació continuada d’anàlisi (de l’àmbit d’intervenció, 
d’exemples paradigmàtics, d’aspectes concrets... dels conjunts residencials) i 
assaigs propositius d’aprofundiment en aspectes determinats del projecte; en 

la utilització de referències. Un procés més circular que lineal, més estratègic 
que pretesament acabat, temptatiu, incremental i additiu, més interescalar i 
intertematic que per fases tancades i excloents.

3. Referents culturals. Donar a conèixer alguns exemples de referència i 
peces clau de la cultura urbanística del segle XX, amb una mirada intencionada, 
com és la de la seva utilitat projectual contemporània a partir del seu caràcter 
paradigmàtic. La selecció, forçosament limitada, pretén mostrar aquells projectes 
i projectistes que exploren mecanismes d’ordenació i composició innovadors, 
útils per al desenvolupament de l’exercici, i que hi aporten coneixement.

Referents, instruments i mètode podrien sintetitzar, doncs, els objectius 
pedagògics fonamentals d’aquest curs: adquirir una dosi moderada de cultura 
urbanística i arquitectònica, allò que voldríem que l’estudiant conegués; un 
mètode i instruments projectuals, allò que voldríem que comprengués i fos 
capaç d’aplicar críticament; unes tècniques i uns instruments, proposats per tal 
de facilitar aquest procés progressiu d’aprenentatge.
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Organització dels exercicis

Un dels aspectes fonamentals de l’organització del curs és valorar la dedicació 
de l’estudiant a diferents activitats que formen part del seu procés d’aprenentatge 
(fent atenció a les lliçons, llegint i documentant-se, fent treball de camp, resolent 
exercicis analítics, desenvolupant propostes, exposant els treballs i participant en 
valoracions crítiques...). Com la resta d’assignatures d’urbanisme, en aquesta es 
fa una atenció especial als temes que plantegen els exercicis i es fa del treball 
que es du a terme en el taller l’eix primordial de l’aprenentatge, sense perjudici 
d’incloure-hi altres activitats complementàries que en tot cas sempre tenen com a 
finalitat donar suport a l’exercici.

L’exercici fa, des de l’enunciat, una reducció intencionada del problema plantejat 
posant l’èmfasi en els aspectes que són particularment rellevants des del punt de 
vista pedagògic. Es tracta de conèixer i posar en pràctica tècniques i instruments  
determinants com a part essencial del procés de projecte (en un cas real es 
complementaria amb altres coneixements i tècniques que aquí no tractarem). La 
proposta d’exercici, no obstant això, és un cas amb un cert nivell de versemblança 
(realista), però no un cas real. Algunes variables, per tant, les tractarem com a part 
del problema que s’ha de resoldre, però d’altres no. També com a hipòtesis per a 
verificar.

Convé emfatitzar alguns aspectes:
a) El treball desplegat per l’estudiant es vol pautar de manera rigorosa i 
seqüencial, plantejant cada cert temps nous objectius per assolir, qüestions 
per considerar i feines que ha de fer. Malgrat que per claredat, les hem 
de mostrar com una seqüència lineal, cap de les tasques, però, es tanca 
definitivament per donar pas a la següent, ben al contrari. Es planteja com 
un procés iteratiu en què tots els temes s’aborden en més d’un moment, de 
vegades amb més protagonisme i intensitat. La idea de gradient circular en 
el desenvolupament de l’exercici és fonamental.

b) Els materials de treball són diversos: esquemes, dibuixos en planta, 
seccions-alçats, vistes i perspectives, models tridimensionals i maquetes 
i un quadern personal que ha de descriure l’evolució del treball personal. 
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Insistim en el fet que tinguin precisament aquest valor de materials de 
treball: maquetes pensades per anar-les refent; el valor dels dibuixos que 
sintetitzen criteris i intencions per sobre dels plànols pretesament acabats; 
un quadern del curs viu que cada estudiant ha d’anar emplenant d’esquemes 
interpretatius, de la seva reflexió sobre el procés que se segueix, els avenços, 
les qüestions que es van deixant de banda o reconsiderant.

c) La definició precisa de la feina que s’ha de desenvolupar ha d’ajudar a 
controlar la dedicació de l’estudiant a diferents activitats d’aprenentatge. 
Tot i que hi ha d’haver feines que es facin individualment, és molt important 
treure el màxim partit dels treballs en grup i de les discussions col·lectives, i, 
fonamentalment, aprofitar les hores de taller per avançar el màxim de feina.

Veient la mecànica de desplegament de l’activitat en un taller al llarg del curs, 
il·lustrem diferents tasques en fer l’exercici. De cadascuna d’aquestes tasques, en 
plantejarem els objectius específics, la manera com s’ha d’abordar el treball, quin 
és el resultat esperat i quina és la manera de valorar-lo.

1. Aprendre de la comparació entre diferents  projectes residencials

L’objectiu específic és aprendre a llegir algunes característiques bàsiques d’una 
selecció d’exemples representatius; a reconèixer, mitjançant l’anàlisi i amb l’ajut 
de les explicacions, criteris projectuals i instruments d’intervenció. Maneres de fer 
diverses que es poden utilitzar com a referents per a la mateixa pràctica.

En el taller es comença valorant la forma general d’aquests projectes i després se 
cerca reconèixer-ne les característiques comunes: elements d’estructuració, criteris 
de composició, repeticions i variacions, mecanismes d’agregació i agrupació, 
tipologies edificació, carrers i espais lliures, etc.

Es fa una atenció especial a la manera com s’aborda la interpretació del lloc, com 
es valora i s’insereix en l’entorn. També com s’estructuren, com s’ordenen, els 
elements que el componen, i com se’n resolen aspectes diversos.

Conèixer autors i autores i contextos és fonamental.

Durant l’exercici, es complementa la documentació facilitada amb recerca 
documental en les bibliografies a l’abast i s’analitza gràficament algun cas. El treball 
es fa en grup.

Un cop exposades públicament i de manera sistemàtica les anàlisis dels diferents 
projectes, es confecciona una taula comparativa, on es recull una interpretació 
sintètica de les principals característiques: estructura, instruments de composició, 
components, etc. Aquesta taula s’incorpora al quadern del curs i constitueix material 
de consulta continuada.

2. Conèixer les mesures dels projectes residencials

L’objectiu específic és que l’estudiant aprengui la significació d’alguns conceptes 
i paràmetres, siguin indicadors o descriptors, com ara densitat i edificabilitat bruta 
i neta i, ocupació, i sigui capaç d’aplicar-los en la valoració dels projectes, però 
també en la definició programàtica de l’exercici. Aquests índexs són referents 
quantitatius i programàtics, que permeten parametritzar, homogeneïtzar i comparar 
propostes morfològicament diverses. Prendrem sempre el cas de l’Eixample de 
Barcelona com a referent per comparar.

Cada estudiant els analitza i els compara amb els companys i companyes. El 
resultat esperat és la confecció d’un quadre resum en què es comparin les dades 
numèriques d’exemples de referència.

3. Llegir i valorar el lloc de la intervenció com a factor bàsic del projecte

L’objectiu específic és aprendre a llegir el lloc de la intervenció, tot reconeixent-hi 
oportunitats, desafiaments, traces i pautes pe al projecte.

S’analitza detingudament l’àmbit de la intervenció, les continuïtats i preexistències, 
les seves característiques i les de la ciutat que l’envolta; ens fixem en condicions 
específiques dterminades, en les seves dimensions, la forma dels límits, els 
elements interns destacables, les permanències, la topografia, l’orientació, el 
caràcter del lloc, els elements paisatgístics, etc.
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Aquesta anàlisi es complementa amb la definició programàtica de l’exercici que 
s¡ha de desenvolupar i els estàndards que cal assolir.

Els estudiants i les estudiants interpreten el lloc, particularment l’entorn immediat 
de la intervenció, de manera intencionada amb l’ajuda d’esquemes, plantes i 
seccions; es treballa sobre un fotoplànol, volumetries, reportatges fotogràfics i 
representacions tridimensionals. Visitem el lloc virtualment i, si és possible, també 
físicament.

4. Encaixar un projecte en l’àmbit de la intervenció

L’objectiu específic d’aquesta part de l’exercici és començar a assajar la 
descomposició de l’àmbit en unitats funcionals i compositives, atenint-nos a 
la relació amb l’entorn. Es tracta de reconèixer les dimensions i possibilitats de 
l’àmbit d’intervenció. També podem fer-ho recorrent a l’adaptació de projectes de 
referència un cop els hem pres la mida, redibuixant-los i adaptant-los, cercant de 
veure així el que és més específic d’una proposta i si admet ajustos o deformacions.

Se cerca proposar uns traçats de suport, unes primeres pautes d’ordre, idees de 
continuïtat i discontinuïtat viària, de dimensions, geometries i proporcions, i es 
dona caràcter a la intervenció. En definitiva, es tracta de definir una primera idea 
de proposta.

Aquests esquemes es discuteixen en grups per tal d’incentivar el debat i anàlisi 
crítica de les decisions que es van prenent. Un cop acabats, es comparen entre si 
i es mostren les primeres idees d’intervenció mitjançant els mateixos instruments 
utilitzats en la lectura de l’àmbit (esquemes, plantes i seccions, treball sobre 
fotoplànol, volumetries, reportatges fotogràfics i representacions tridimensionals). 
Al final es valora conjuntament i, cada estudiant defineix els objectius i criteris de 
la seva intervenció.

5. Definir criteris de divisió del sòl i estructuració del conjunt

Una vegada s’arriba a aquesta fase, es passa a l’escala del conjunt. I es fa amb 
l’objectiu de començar a definir els elements urbans més significatius de la 
proposta, reprenent alhora la feina que s’ha fet amb la descomposició geomètrica 
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de l’àmbit. Un cop més l’aprenentatge dels projectes analitzats tindrà una utilitat 
especial. 

Convé engegar aquesta fase individualment, de manera que cada estudiant 
proposa per separat les unitats compositives i els elements que les estructuren. 
Aquests esquemes es poden discutir en grups de dos estudiants i arribar, si és 
possible, a opcions més o menys comunes.

S’han de presentar esquemes interpretatius i seccions que expliquin els 
mecanismes de composició i agregació de les unitats, així com una planta a escala 
1:2.000 / 1:1.000 que reculli els elements estructuradors (avingudes, fronts, eixos o 
nodes, centres, places i parcs), que es valoraran conjuntament.

6. Definir unitats d’agrupació

Tots els projectes de referència que s’analitzen ens mostren unes unitats que, amb 
diversos graus de variació, es combinen per construir el conjunt. Proposar unitats 
d’agrupació; assajar-ne les seves dimensions i característiques volumètriques, tot 
combinant tipologies residencials i diversos espais lliures; acostar-nos a la definició 
de les seves qualitats espacials; valorar el més específic de les unitats i el grau 
d’ajust a formes i condicions d’entorn diverses..., són els objectius d’aquesta fase.

Aquesta etapa implica el treball simultani a diverses escales. El material fonamental 
és ara la construcció d’una maqueta, que s’haurà de poder modificar i continuar 
utilitzant en fases posteriors. Els dibuixos, plantes i esquemes a escala 1:500 han 
de permetre introduir, tot i que molt temptativament, unes primeres reflexions sobre 
temes que més endavant es desplegaran en criteris d’ordenació i d’urbanització.

7. Establir els criteris d’ordenació

El procés de treball posa en aquestes darreres fases l’èmfasi en un canvi continuat 
d’escales, en la formulació dels diferents temes a partir dels quals es van introduint 
en la sedimentació progressiva de les idees bàsiques del projecte. L’objectiu ara és 

definir els diferents espais urbans generats, amb una atenció especial en la seva 
relació conjunta. L’ordenació de l’edificació, la diversitat de tipologies edificatòries, 
de densitats i d’usos en planta baixa, seran qüestions que caldrà considerar.

S’ha de treballar simultàniament en els nous temes que l’ordenació planteja i s’han 
de reconsiderar els resultats anteriors, tot reprenent la maqueta o la planta general 
per fixar-nos ara en la relació precisa, quasi arquitectònica, entre edificis i espais 
lliures.

La presentació consta de seccions, planta a una escala adequada i maqueta o 
model tridimensional, així com d’esquemes de treball que comencin a apuntar 
criteris d’urbanització. Els mostren recuperant la planta de la unitat d’agrupació 
a escala 1:500, però també fent seccions i perspectives significatives d’aquestes 
seccions o dels tipus diferents d’espai viari.

8. Definir criteris d’urbanització

La urbanització contribueix a construir i emfatitzar les bases de projecte. No es 
tracta de canviar l’escala per fer detalls, sinó de comprendre que avançar en la 
definició física de determinats espais clau del projecte contribueix a continuar-ne 
desenvolupant les idees bàsiques i, si escau, a reconsiderar-ne algunes.

Cada estudiant avança en la definició física d’alguns espais que considera 
importants pel seu caràcter repetitiu o perquè són significatius en l’escala del 
conjunt. El reconeixement dels diferents dominis (privat, comunitari, públic d’unitat, 
barri, sector o, fins i tot ciutat), la utilització de diverses textures i materials, la 
vegetació, l’arbrat i el mobiliari urbà, els desnivells..., seran ara els materials de 
treball. Es presenten conjuntament plantes i seccions a escala 1:500.

9. Creuament final d’escales i dels temes proposats

L’objectiu fonamental és comprovar finalment, a diverses escales, les diverses 
qüestions assajades repetidament, i destacar les idees clau de les propostes 
treballades; arribant, si és possible, a una proposta conjunta i tornar a l’inici, a 
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verificar els paràmetres urbanístics del programa inicial i la relació entre els nostres 
criteris amb  els dels exemples de referència.

10. Itineraris, perspectives i imatge urbana

L’objectiu final de qualsevol proposta és oferir un espai urbà de qualitat, que 
valorarem de manera destacada, entre altres aspectes, en funció de la imatge 
urbana que es posa de manifest a través de les seqüències i itineraris proposats 
que construeixen la imatge perceptiva/sensorial de l’usuari. La preocupació per la 
morfologia i els valors estètics de proposta són fonamentals.

En concret es treballa la confecció d’imatges i seqüències que permetin la 
visualització de la proposta així com en el cas que sigui convenint, la confecció 
d’un petit clip d’animació.

En el quadern del curs cada estudiant hi reflecteix l’evolució de la seva feina i les 
reflexions sobre com a assolit els objectius proposats en cada fase. El lliurament 
final recupera, tot ajustant-los, actualitzant-los o refent-los, els materials elaborats 
prèviament, des de les maquetes o volumetries inicials fins a les plantes generals 
a 1:2.000; la unitat o les unitats d’agrupació a 1:500; les seccions i alçats generals 
a diverses escales i; un dibuix a escala 1:5.000 que valori la integració del projecte 
en l’entorn i un conjunt d’esquemes explicatius.

La ciutat a més de bona (de qualitat) ha de ser bonica (bella) i barata (eficient).

Avaluació dels resultats

El conjunt dels exercicis i lliuraments que s’han fet en totes i cadascuna de les fases 
és la base de l’avaluació del curs. Es pretén amb això evitar l’habitual sobrevaloració 
de la idea de lliurament final, o fugir de la pressió d’esmerçar esforços excessius 
en els dibuixos d’una proposta acabada. El quadern del curs constitueix la base 
fonamental de l’avaluació individualitzada, i els treballs de cada fase tenen tant 
valor com els finals. Això no obstant, la nota definitiva la determina la valoració 
conjunta entre el procés i el resultat i la seva defensa oral, com a síntesi del conjunt 
de l’aprenentatge.
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Els comentaris de les correccions successives, de les exposicions col·lectives i 
dels debats en grups o de tot el curs, així com l’explicació detallada dels objectius 
pedagògics generals o dels específics de cadascuna de les fases, haurien d’ajudar 
que cada estudiant pogués valorar en el seu quadern el nivell que va assolint 
progressivament.

Organització del curs

Durant aquest curs es plantegen dos tipus de sessions: teòriques i de taller o 
aplicades. Les primeres són habitualment els dijous i les segones, com a reforç 
del treball que l’estudiant va fent, els divendres en grups de taller.

Les lliçons teòriques tenen un caràcter més general, d’encaix de les qüestions 
centrals de l’assignatura. En els cursos previs hem abordat l’explicació d’alguns 
episodis paradigmàtics del projecte residencial del segle XX. Tot i que el ventall de 
referències abasta una àmplia extensió geogràfica i un llarg recorregut temporal, 
ens proposem parar una atenció especial en algunes obres d’arquitectes 
que hagin fet una aportació significativa i innovadora en el camp del projecte 
residencial pel que fa als instruments de composició. Tanmateix en una segona 
part de les sessions s’abordaran reflexions de caràcter més instrumental.

En el conjunt de lliçons es pretén posar en relleu la importància dels teixits 
residencials en la construcció de la ciutat, tot valorant la dimensió urbana de 
l’habitatge i, molt fonamentalment avaluant l’aplicació de diversos instruments en 
la composició dels conjunts. En les lliçons s’analitzen detalladament exemples 
de projectes residencials, conceptes i instruments útils per aplicar-los en el 
desenvolupament de l’exercici proposat. Comencem presentant una introducció 
als diferents temes que el curs aborda i als tipus d’instruments comuns en 
l’ordenació dels projectes residencials. En paral·lel al desplegament de l’exercici 
es passa revista a alguns exemples paradigmàtics del projecte urbà residencial 
del segle XX i a les petjades que aquests han deixat en realitzacions actuals. 
Es presenten també alguns exemples de Barcelona que, com a guia de camp, 
serveixin perquè els estudiants i les estudiants els visitin. El desenvolupament 
teòric del curs està vinculat també al treball de recerca de l’estudiant sobre els 
casos de referència.

En les sessions de taller es fa el seguiment dels exercicis, tot acompanyant-lo de 
la presentació dels temes de suport que requereixi desevolupar-lo.

Tot i que és necessari delimitar substancialment el nombre i la dimensió de les 
sessions teòriques del programa, i plantejar-les en funció del curs, es reprodueix 
a continuació, per tal de mostrar la preocupació teòrica que ens va portar a 
organitzar aquest programa sobre el projecte residencial, una relació exhaustiva 
de temes i casos paradigmàtics. No tots es veuen, però sí molts.

El curs ha desenvolupat al llarg dels anys un temari més extens del que és 
possible impartir en el quadrimestre. Això no obstant, ens sembla interessant 
facilitar-lo complet, ja que de manera més o menys extensa i precisa ens hi 
referim en diferents moments i, des d’un punt de vista pràctic, pot servir de 
referència per les recerques bibliogràfiques. Una bona part d’aquests materials, 
bàsicament gràfics, es posen a disposició dels estudiants i les estudiants 
mitjançant Atenea, un cop introduïts a classe.

Temari de teoria i referències

• Trets característics del projecte residencial al llarg del segle XX. Dels 
carrers, les illes i les parcel·les de cases a les innovacions tipològiques de 
l’urbanisme modern. 

• Les regles de les illes de cases. La bona mida dels traçats d’eixample. Els 
paràmetres significatius (amplada de carrer, fondària i superfície illa), l’evolució al 
llarg del temps i les implicacions en la qualitat urbana i arquitectònica.  Eixamples 
de blocs i torres, o com es treballa dins d’una malla de carrers i illes homogènies 
amb tipologies de l’urbanisme modern. Illes una mica menys tancades i carrers 
que siguin menys un corredor. L’illa residencial com a idea de ciutat.

• L’obertura de l’illa en els teixits tradicionals americans. Primeres 
temptatives sobre l’agrupació. Clarence Stein, el nou urbanisme residencial en 
l’experiència americana d’entreguerres. Sunnyside Gardens: cap a un suburbi 
jardí estructurat.  Hillside homes: el complex residencial.
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• Les regles dels carrers de cases. Del París haussmannià a les ZAC (zone 
d’aménagement concerté) del Sena (Bercy, Massena). L’ordenació moderna 
d’un eix urbà: del projecte Unter den Linden a l’ Stalinallee.

• Les regles dels volums a la ciutat americana. Ordenances de Nova York. 
De la quadrícula universal al Rockefeller Center. Seagram, Lafayette Park i Lake 
Shore Drive. Alguns textos bàsics del projecte residencial: comunitat i privacitat 
(Alexander i Chermaieff) vs transit-oriented developments (Peter Calthorpe).

• Composició de barris amb cases en filera: alineacions, plecs i inflexions. 
El projecte dels conjunts residencials. J.J. P. Oud (1980-1963) a Rotterdam: 
un recorregut des de la modernització dels teixits tradicionals fins a la ciutat 
dels blocs: de Spangen a Blijdorp. El projecte de M. Brinkman a Spangen, una 
intervenció singular.

• Enriquiment del repertori tipològic, fileres, blocs i torres. Anàlisi i 
abstracció. Composició analítica dels elements essencials, la necessitat d’una 
nova sintaxi. Notes i acords; silencis; pautes i ritmes; accents, variacions i 
composicions. El recurs a l’alineació, diversitat tipològica i repetició rítmica.

La proposta de l’urbanisme modern a través de l’obra d’Ernest May. L’experiència 
de Frankfurt. Römerstadt/Praunheim/Westhaussen. Els projectes de noves 
ciutats russes i africanes. La tornada a Alemanya.

• L’espai exterior habitable. Bruno Taut i el mètode orgànic de projectació. Les 
Siedlungen de l’Alemanya d’entreguerres. A Berlín: Weisse Stad, Onkel Toms 
Hütte, Britz, Siemensstad.
Exploració de nous instruments: geometries innovadores, geografies poligonals 
irregulars disposades de manera arrítmica, protagonisme de la topografia, 
transformació de blocs i torres... Els projectes residencials de Hans Scharoun: 
Charlottenburg Nord, Siedlung Siemensstadt, Friedrichschein.

•  La consolidació d’un urbanisme de blocs i torres. Nous instruments 
compositius, de les repeticions i translacions a les articulacions i la tècnica serial; 
segells, patrons i gradients. Cornelis van Eesteren. El desenvolupament del Pla 
d’extensió d’Amsterdam de 1934, un veritable laboratori de l’urbanisme modern. 
Landlust, Frankendaal i Slotervaart. Un epígon modèlic: el barri de Buitenveldert.

• Les formes de la identitat. El mixed development, combinacions de blocs 
i torres amb patrons geomètrics precisos (alineació, repetició de mòduls, 
noves formes d’agrupació amb gradients). El projecte de l’habitatge social a la 
Comunidad de Arquitectos Van den Broek i Bakema: de Pendrecht a Pampus...

• Explosió de la ciutat. Immigracions i construcció massiva d’habitatges. 
Grands ensembles, new towns i alguns polígons modèlics de Barcelona (Sud-
oest del Besòs, Montbau, els habitatges del Congrés...).
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• Integració en el paisatge. Noves ciutats en la tradició nòrdica. L’urbanisme 
modern escandinau a través de dos casos: Järvafältet i Tapiola. Un cas 
contemporani: Viiki. Reinterpretació nòrdica dels principis del moviment modern. 
De la ciutat-màquina a la ciutat-lloc: l’estructuració de l’espai verd i els centres 
d’urbanitat.

 • Alvar Aalto. Mètode i projecte. Del vell utillatge de la geometria als nous 
criteris compositius (inflexions, ventalls, línies poligonals erràtiques, sinusoides 
i altres mecanismes formals) a Sunila i Jiväskyla.

• L’arquitectura de la ciutat. La recuperació del carrer i la plaça sense 
renunciar a les innovacions tipològiques de l’urbanisme modern. Els barris de 
Tiburtino i Monte Amiata. Ludovico Quaroni i la preocupació per la forma urbana 
i per l’escala intermèdia.

• Tornar al barri vell amb carrers i edificis de la ciutat contemporània. 
Un projecte estructural, el barri de la Sang a Alcoi. Una reinterpretació de les 
alineacions en intervencions en teixits tradicionals: habitatges al carrer del 
Carme de Barcelona i altres intervencions residencials a Ciutat Vella.

• El projecte residencial recent. Tendències, estratègies i noves referències. 
Localització, programa i mida. Concentració vers dispersió. Límits i àmbit de 
les operacions. Lògica interna i ròssecs amb l’exterior. Forma i procés: noves 

dinàmiques de transformació dels teixits urbans. L’experiència de transformació 
en cinc ciutats europees: Barcelona, Berlín, París, Amsterdam i Madrid.

• La recerca tipològica en l’habitatge i els tipus d’edificis. Formes agregació 
i agrupació. De l’estora a la torre: edificis baixos, mitjans i alts.

• Les dotacions i elements d’estructuració dels barris residencials. 
Posició, funció i caràcter dels equipaments. Estàndards. Unitat veïnal i àrea 
ambiental

• La urbanització i l’ordenança com a instrument de caracterització i 
significació urbana. Espais i formes urbanes significatives.

• La percepció de l’espai, del paisatge i de l’ambient urbà. La representació 
de la ciutat en perspectiva. Punts de vista al llarg del temps. Construcció 
d’itineraris i seqüències urbanes. L’expressió de l’ambient urbà. La vitalitat.

• Del que hem après. Llibres sobre el projecte residencial: manuals, catàlegs, 
història i crítica, monografies, revistes, etc. Una biblioteca de referència. 
Bibliografia temàtica.
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BIBLIOGRAFIA
RECOMANADA Bibliografia bàsica i complementària

En la bibliografia pròpia d’aquest curs convé distingir alguns textos que 
en constitueixen referències bàsiques d’aquells altres que s’utilitzen en la 
construcció dels guions de les explicacions o dels que estan vinculats al 
desenvolupament dels exercicis. Els primers es recullen a continuació i 
els segons i tercers s’exposen en cadascuna de les explicacions i en les 
classes de taller.

Els textos bàsics d’aquest curs són els de Leonardo Benevolo “La 
proyectación de la ciutat moderna” i de Philippe Panerai “Formas urbanas: 
de la manzana al bloque”, tot i que en les explicacions i tallers es fa 
contínuament referència a altres llibres, alguns dels quals ja són clàssics, 
com els que s’exposen a continuació:

Alexander, Ch.et al., Comunidad y 
privacidad. Ediciones Nueva Visión. 
Buenos Aires, 1973 (1a edició en anglès, 
1963).

Carini, A. et al. Housing in Europe 
(dos volums). Edizioni Luigi Parma. 
Bolonya, 1979.

Benevolo, L. et al. La proyectación de la 
ciudad moderna. Gustavo Gili. Barcelona, 
1978 (1a edició italiana, 1977).

Kirschenmann, J.C. 
Diseño de barrios residenciales. 
Remodelación y crecimiento de la 
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EXERCICI DE CURS

PROJECTAR 
EL FRAGMENT 

URBÀ 
RESIDENCIAL

En la transformació i expansió de les ciutats el projecte urbà 
residencial ha tingut un dels seus camps d’actuació preferent al 
llarg de la història. Previsiblement en el futur continuarà sent objecte 
d’atenció disciplinària i ocuparà un lloc central en aquest àmbit. El 
seu camp d’acció es produirà en escenaris diversos: transformació 
interior de les ciutats i reconversió dels teixits existents, extensió i 
completament de ciutats mitjanes i articulació de buits metropolitans, 
oferta massiva d’ habitatge en països en desenvolupament,entre 
altres.

En general, els fragments urbans que s’han de desenvolupar són peces de mida 
mitjana que haurien d’encaixar entre teixits preexistents o sobre suports més o 
menys consolidats, de manera que els donessin la continuïtat urbana necessària 
i servissin sovint per satisfer també les necessitats d’àrees properes, aportant-los 
les infraestructures (infraestructures viàries, dotacions i equipaments) de les quals 
no disposen. 

A aquests desenvolupaments residencials se’ls demana contemporàniament 
que compleixin diverses característiques que no sempre assoleixen: 

a) Compacitat: unes densitats raonables que possibilitin una provisió adequada 
de dotacions i serveis.
b) Continuïtat: l’estricta contigüitat d’aquests desenvolupaments amb els teixits 
urbans adjacents.
c)  Diversitat: un clar caràcter mixt quant a tipologies, estrats econòmics als 
quals s’adreça l’oferta, i quant a funcions, tot barrejant residència i activitat 
econòmica compatible.
d) Integració i encaix en les condicions d’entorn i adaptació ambiental-adequació 
al medi.
e) Accessibilitat amb prioritat a la integració de la xarxa de transport públic i 
reducció del vehicle privat.
f) Amabilitat i oferta d’espais propers, atractius i memorables. 
g) Eficiència (màximes prestacions amb el mínim consum) i resiliència (capacitat 
de fer front  a les adversitats).

Són peces 
de mida 
mitjana que 
haurien 
d’encaixar 
amb els 
teixits 
preexistents. 
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La majoria de les operacions recents de creixement residencial s’han caracteritzat 
per un elevat nivell de pragmatisme, sovint traduït en una delimitació fragmentària 
dels àmbits d’actuació vinculats a l’oportunitat d’una gestió senzilla i autònoma. 
Tot fragment, com és obvi, adquireix una lògica pròpia derivada de la seva mida, 
delimitació i programa. No és el mateix resoldre una illa petita que una de gran ni 
que l’àmbit sigui regular o irregular, en una posició o en una altra, etc. La pregunta 
que, no obstant això, i en tots els casos, s’ha de plantejar és sobre la capacitat que  
té de generar teixit urbà i fer ciutat la resolució d’aquests fragments, més enllà del 
mateix àmbit d’actuació.

En el curs, el que ens proposem és assajar, utilitzant l’instrumental, el mètode i 
referents propis del projecte urbà residencial, la possibilitat de desenvolupar 
un d’aquests fragments per convertir-lo en  prototipus, que integri alternatives 
diverses, tot conformant un teixit unitari, divers, jerarquitzat i estructurat, on el tot i 
les parts tinguin capacitat d’integració en la ciutat en què s’ubica.

La malla com a sistema d’organització viària i l’illa com a suport de l’edificació 
s’ha demostrat que són un instrument flexible i perdurable, útil per dotar d’unitat i 
integrar la diversitat. Al llarg dels anys s’han anat assajant alternatives de disposició 
de l’edificació, d’obertura de l’illa, de composició dels volums, d’utilització de 
noves tipologies, etc. Prendre aquesta línia de reflexió, assajant i incorporant-
hi alternatives edificatòries i traçats urbans a les formes tradicionals, és un dels 
objectius de l’exercici.

L’objectiu bàsic de l’exercici, però, és aprendre, amb l’ajut de diversos projectes 
paradigmàtics i de les explicacions teòriques, a tenir criteris, conèixer i saber 
utilitzar mecanismes i instruments d’ordenació en el projecte dels teixits urbans 
residencials, i exercitar-los mitjançant l’elaboració d’una proposta d’ordenació.

Es proposa com a àmbit de treball per a l’exercici un grup de fragments urbans 
malmesos, compromesos i inacabats de tres ciutats en contextos geogràfics i 
culturals diferents: a Mollet (Barcelona), l’extensió de l’àmbit residencial al sud de 
la ciutat; a París, a la Porte de la Villette, el completament d’unes ZAC  (zones 
d’aménagement concerté) existents que substitueixi teixit industrial per teixit 
residencial, i a Santiago de Xile, a l’entorn del parc de la Cañamera a Puente Alto, 

el completament d’un teixit residencial en procés de renovació urbana. Es tracta de 
terrenys planers, utilitzats en activitats desordenades, extensives i poc rendibles, 
o buits intersticials envoltats d’infraestructures viàries, que gaudeixen d’una molt 
bona accessibilitat i un emplaçament que fa que aquests entorns un lloc amb una 
gran oportunitat.

Uns terrenys expectants amb possibilitats per ser un territori recuperat i susceptible 
de convertir-se en un teixit residencial central en la ciutat.

El desenvolupament de l‘exercici constarà de diversos lliuraments:

1. Les primeres setmanes les dedicarem a elaborar l’anàlisi detinguda de l’àmbit 
de la intervenció proposada, dels seus límits, de les seves continuïtats 
i preexistències (amb l’ajut de vistes, seccions i una planta a escala 1:2.000). 
Ho farem també analitzant les ciutats i entorns immediats (les localitzacions i els 
emplaçaments) així com projectes de qualitat reconeguda desenvolupats els 
últims anys. Respecte de l’emplaçament, es tractarà de prendre mides, de calcular 
aprofitaments edificatoris i densitats residencials, les necessitats dotacionals, 
d’espais verds i d’infraestructures, de reconèixer vincles i paisatges, etc., de 
conèixer el lloc i les seves capacitats i potencialitats, en definitiva.

En paral·lel, per conèixer amb profunditat les referències, descompondrem els 
projectes temàticament, amb esquemes interpretatius de la seva organització 
i criteris compositius, i farem quadres comparatius dels diversos projectes per 
aprendre determinats conceptes útils de la composició i mesura dels teixits 
residencials, mesurarem i compararem paràmetres, veurem com es combinen els 
diferents tipus d’edificis, com configuren unitats mínimes que es van repetint, com 
introdueixen ritmes i seqüències, com responen a les sol·licituds de l’entorn, com 
estableixen vincles clars amb la ciutat que els envolta i atenen diferenciadament els 
límits. Es tracta de veure i conèixer maneres de fer alternatives, assajarl’adaptació 
al lloc dels projectes de referència. El resultat esperat d’aquesta fase és la definició 
d’un programa precís, una estratègia de projecte i una manera de fer (lògica interna), 
l’estructura bàsica del conjunt i la distribució de funcions, i els sistemes compositius 
que cal utilitzar, que han de donar unitat i caràcter a la proposta. Aquests treballs es 
podran dur a terme en grups de dos estudiants. 
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2. A continuació es plantejarà la proposta per al conjunt, l’ordenació general 
precisa, en què s’hauran d’assajar mecanismes de composició diversos, proposar 
les unitats d’agrupació corresponents, definir els patrons de repetició i els ritmes 
espacials, etc. Es treballarà la disposició de la malla viària, la definició dels dominis 
i l’ordenació dels edificis. Es definiran els límits de la intervenció i l’encaix en la 
ciutat. Es pararà una atenció especial a la formalització dels espais col·lectius i 
públics amb seccions i volumetries que els expliquin adequadament i mostrin la 
relació entre si. El resultat esperat és una proposta de traçat de les infraestructures 
(xarxa de carrers), el control de la divisió del sòl (dominis i parcel·les) i, la definició 
dels tipus d’edificis. Els treballs hauran de contenir esquemes funcionals i 
reproduccions d’una maqueta volumètrica o animació. Tot el treball haurà de tenir 
el grau de precisió adequada perquè es pugui verificar la qualitat de la proposta i la 
seva viabilitat constructiva i arquitectònica. S’hauran de treballar els mecanismes 
d’estructuració i composició urbana a escales 1:2.000 i 1:1.000 , segons el que hi 
correspongui. 

3. Seguidament es desenvoluparà la proposta d’ordenació arquitectònica d’una 
secció urbana i una illa residencial, en la qual s’haurà de verificar el programa de 
l’exercici i ajustar-se a les seves determinacions. Ens centrarem en els instruments 
d’ordenació urbana i els elements d’urbanització a escala 1:1.000-1:500. Les 
setmanes següents es destinaran també a l’elaboració del document de síntesi 
de l’exercici. Constarà d’esquemes explicatius (1/5.000) dels instruments de 
composició emprats en la disposició de l’edificació, de l’organització del sistema 
viari i l’aparcament, dels espais públics i comunitaris, de la definició dels diversos 
dominis; d’una planta a escala 1/2.000 en què es facu èmfasi en l’espai públic; de 
seccions longitudinals i transversals i d’alçats que mostrin els ritmes i seqüències 
de l’edificació; de perspectives i fotografies d’una maqueta/model, així com un 
itinerari pel projecte mitjançant una seqüència de cinc imatges o un clip animat 
de 2 min.

També s’haurà de confeccionar un quadern del curs, un resum (mida DIN A4) del 
treball realitzat, en què es vegi el procés seguit fins a arribar a l’ordenació final i es 
justifiquin les diverses opcions preses i la vinculació amb les classes teòriques i 
altres activitats del curs, amb una síntesi personal de l’aprenentatge.

Els formats de presentació i el seu contingut formal es concretarà a cada part 
de l’exercici en el moment oportú en cada grup. Després de cada lliurament, es 
fixaran els requisits específics de la fase següent de l’exercici, adaptats als resultats 
assolits. Amb la presentació i defensa oral de l’exercici, al final del curs, s’haurà 
de lliurar una làmina resum, en paper i format A0, que sintetitzi el contingut de la 
proposta i el quadern de curs imprès en format A4, ambdós ben maquetats. Durant 
el curs, amb caràcter general, els lliuraments s’hauran de fer mitjançant ATENEA 
en format digital, sense perjudici que es puguin preveure correccions col·lectives 
amb suport paper per penjar a classe.

AVALUACIÓ DEL CURS:

L’avaluació del curs es farà a partir dels lliuraments parcials i el lliurament final 
de l’exercici que, en general, serà en grups de dos estudiants, excepte les parts 
que cada grup de taller pugui determinar com a individuals. Aquests lliurament 
parcials són una condició necessària per a l’avaluació final. Amb el lliurament final 
s’establiran els aprovats per curs. La presentació oral de l’exercici que es farà en la 
data d’examen oficial determinarà la nota definitiva. La qualificació final de l’exercici 
(nota d’exercici) es realitzarà a partir dels lliuraments parcials i el lliurament del 
treball resultant (60% de la nota en conjunt), juntament amb el quadern de curs (15% 
de la nota) i la presentació oral del treball (10% nota) el dia de l’examen. El conjunt 
de l’exercici de curs serà el 85% de la nota curs. El treball de recerca, que formarà 
part del lliurament final, l’assistència a classe, la participació i les correccions de 
l’  exercici, així com els exercicis puntuals a classe, seran avaluats amb un 15% 
de la nota de curs. És un requisit indispensable fer els exercicis a classe que es 
plantejaran els dijous; els quals es consideren obligatoris per l’avaluació final. Se’n 
faran diversos al llarg del curs, d’una o dues preguntes, i es donaran 10 minuts per 
a la resposta.



5756

1. Edificabilitat      1 a 1,4m2 /m2

 Residencial     60 %-80 %
 Activitats     40 %-20 %
 Densitat     70-140 hab/ha
Privat     50 %

3 tipus edificis / diverses formes d’ordenació.
5 tipus d’ habitatges 
1/2/3/4 dormitoris i unifamiliars (de peus a terra)
No més d’un 10 % edificabilitat pot estar en edificis alts. H màx = 8 
plantes. El 15 % dels habitatges han de tenir accés a peu pla, des 
del carrer, com a mínim. Assolellament garantit de tots els habitatges.

 Activitats: locals en PB adaptables a les activitats. 
  Alçada lliure de la planta baixa: 5 m
  Edificis exclusius per a activitats extensives.    

  Mercat/ galeria comercial. 
  Edificis per a activitats en alçada.     

  Hotel.

El 15 % del sòl privat ha de ser permeable (ha de deixar passar l’aigua) i 
lliure, amb massa vegetal, i d’ús individual o comunitari.

Públic     50 %

 Vials      25 %
Vialitat mínima / control del pas. 
Domini d’espai per a vianants. Prioritat invertida en general.
Un carrer comercial, amb locals adequats i per passejar-hi.
Carrers rodats    50 % vianants   
     50 % asfalt
Aparcament per a residents cobert
Aparcament per a visitants en superfície d’ús flexible (útil per a 
altres funcions). No es pot aparcar a la via pública.
Accessible: sense barreres arquitectòniques. Senyalitzat.
Carrers arbrats amb espècies diverses.
Carrers equipats amb mobiliari urbà. 

 Espais lliures     15 %
Permeable    7,5 %
Impermeable    7,5 %  
Plaça pla multifuncional d’ 1/2 ha.
Superfície lliure d’ 1 ha. amb usos múltiples.

 Equipaments     10 %
3 mides de reserva: 5.000 m2  / 1.000 m2 / 200 m2  
Localització d’equipaments simbòlics / representatius

PRESTACIONS
Accessibilitat: mínima longitud de carrers i superfície viària.
Privacitat: màxim espai de domini privat.
Continuïtat: façana en PB.
Proximitat: 10 min a peu a tot arreu.
Diversitat: barreja d’usos i tipus, en les illes i edificis.
Homogeneïtat: poques variacions / economia de recursos.
Flexibilitat: adaptable a diverses funcions i requeriments 
Adaptabilitat: desenvolupament diferit. Capacitat evolutiva.
Llegibilitat: estructural i compositiva. 
Identitat: comprensible, reconeixible, individualitzable.
Controlabilitat: definició de dominis precisa.
Racionalitat: simplicitat i facilitat constructiva. 
Eficiència: màximes prestacions amb el mínim consum/esforç.
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Bajos de Mena. Puente Alto. Santiago de Xile
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El projecte urbà és la síntesi d’aquestes accions: traçar, 
dividir i disposar. L’any 1983, amb el títol “L’art de ben 
establir” es va publicar el programa de l’assignatura 
d’Urbanística II corresponent al quart curs dels estudis 
d’Arquitectura. La publicació recull una mostra dels 
treballs i exercicis desenvolupats en les seccions de matí 
i tarda, representativa dels millors resultats acadèmics 
i pedagògics, en els quals no sols es posa de manifest 
la tasca docent del professorat, sinó també i sobretot, la 
capacitat dels estudiants i les estudiants, tant per aprendre 
a seguir una certa metodologia i a utilitzar els instruments, 
com per experimentar i innovar.  

Aquell programa, en conjunt i més enllà del que 
concretament es feia cada curs, tenia la pretensió, com 
assenyala Manuel de Sola-Morales en la presentació, d’assentar les bases 
d’allò que els arquitectes i les arquitectes han d’ exercitar o poden exercitar 
en la pràctica de l’urbanisme des de les seves competències professionals 
en l’exercici de l’urbanisme des de l’arquitectura. I per tant se centrava no 
sols en les capacitats de proposar i les eines per projectar, sinó que ho feia 
a les escales operatives necessàries  útils per fer ciutat amb les tècniques 
i instruments corresponents.

La publicació no inclou el programa teòric que acompanyava el curs ni 
la relació de classes que s’impartien. Aquest és un aspecte no menor 
de les intencions que hi ha darrere de la publicació que concentra tota 
la discussió en la formulació del problema en l’enunciat de l’exercici i 
en la resposta o  les respostes corresponents.  Bàsicament es tracta d’ 
una sèrie d’exercicis de projecte que fan referència a les qüestions clau 
i els desafiaments disciplinaris que la pràctica de l’urbanisme de l’època 
plantejava, i als instruments de caràcter tècnic que permetien no sols donar 
la millor resposta, sinó a més incorporar valors estètics i experimentacions 
compositives.1

DE L’ART DE 
BEN ESTABLIR 
AL PROJECTE 

URBÀ 
RESIDENCIAL 

La tasca de 
l’arquitecte 
o 
l’arquitecta 
que es 
dedica a 
l’urbanisme 
es 
concentra 
a traçar els 
carrers, 
repartir 
el sòl i 
disposar els 
edificis. 
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Era un temps de refundació disciplinària en el qual, després d’una fase 
en què l’atenció es posava en els programes acadèmics centrats en 
aspectes analítics i de comprensió de la ciutat, tocava desenvolupar un 
instrumental d’intervenció sobre aquesta. Existeix, de fet, una continuïtat.

En el primer cas es tracta d’explicar la ciutat a través de deu episodis 
rellevants en la construcció de la ciutat de Barcelona, que fàcilment es 
poden reconèixer i que, sens dubte, són aplicables a moltes altres ciutats 
i es poden reconèixer com a temes de projecte.

El segon parteix d’un reconeixement molt elemental i bàsic, però essencial 
i d’una enorme força intel·lectual, com és que els diversos processos 
de construcció urbana s’expressen d’una manera característica en les 
relacions que estableixen els elements físics que la componen: carrers-
infraestructures, parcel·les-dominis i edificis-arquitectures.  

Si el primer el que fa és fer valdre el tipus d’intervenció, el segon el 
que fa és plantejar la relació entre els components com a element 
caracteritzador dels teixits urbans, però també dels projectes urbans, 
com a part essencial de la ciutat.  En el fons ens ve a dir que, si la ciutat 
són infraestructures, dominis i arquitectures, l’arquitecte o arquitecta per 
intervenir-hi de manera específica i solvent haurà de dominar les eines 
amb els quals aquests components es defineixen i s’interrelacionen.

Caldrà, doncs, que l’arquitecte o arquitecta conegui i domini les 
tècniques de traçat de les infraestructures, que faci valdre el control 
dels dominis mitjançant les tècniques de parcel·lació i divisió del sòl, i, 
finalment, entengui i sàpiga traduir en termes urbans les essències de les 
arquitectures, per proposar ordenacions que responguin tant al necessari 
ordre urbà com a possibilitar la particular individualitat de cada edifici.

Això es concreta en una sèrie d’exercicis. El primer de tots, el traçat d’ 
una via en una topografia singular; el segon, l’ordenació parcel·lària en 
projectes residencials amb habitatges unifamiliars on la definició de la 
parcel·la, la mida i la geometria, i la posició de la casa dins de la parcel·la 

és l’aspecte rellevant; el tercer, l’assaig de definició de regles de la forma 
urbana o d’ordenances d’edificació, en el qual es posa èmfasi en els 
aspectes vinculats a l’arquitectura i la definició dels edificis. Finalment, 
el programa reconeix l’existència d’unes situacions urbanes singulars i 
més complexes en el seu programa funcional que mereixen una atenció 
especial i que, per tant, s’han de resoldre singularment, tant pel que fa 
al traçat, com pel que fa a la definició del domini i la disposició de les 
arquitectures.

Tot plegat suposa el desenvolupament d’una cultura i uns instruments que 
pocs anys més tard dona pas a la formulació del concepte de “projecte 
urbà”, que avui inspira el conjunt de la intervenció i les propostes dels 
arquitectes i les arquitectes que practiquen l’urbanisme sobre la ciutat a 
les diverses escales i que centra l’atenció pedagògica de l’ensenyament 
de l’urbanisme per a arquitectes.  

Els canvis organitzatius de la Universitat, dels plans i currículums 
acadèmics; la irrupció de nous reptes els anys noranta, com la sostenibilitat 
o la resiliència; l’aparició de noves tècniques i instruments digitals de 
representació; les noves demandes socials i els nous valors urbans, i els 
nous models territorials o eines de gestió, etc., varen fer que el programa 
inicial s’estructurés de manera diferent, però que continués ocupant la part 
central de la formació de l’arquitecte i arquitecta i del que ha de conèixer, 
saber i aplicar en la seva intervenció en la construcció de la ciutat.

El que era un programa anual, organitzat amb exercicis trimestrals va 
passar a programes quadrimestrals, amb una formació més segmentada, 
probablement menys lineal i, per tant, més dispersa. 

Alguns temes han adquirit més complexitat, com és el cas del traçat que avui 
incorpora la discussió sobre els diversos sistemes de mobilitat, i altres que 
han perdut interès o s’han abandonat, com són les parcel·lacions de baixa 
densitat, que es manté només parcialment i de manera complementària 
en els exercicis sobre el projecte urbà residencial.
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En la dècada dels vuitanta, l’ aproximació al projecte 
residencial eren bàsicament les extensions urbanes de baixa 
densitat amb habitatges unifamiliars agrupats, producte molt 
comú en la construcció de les perifèries de les nostres ciutats 
tant de Catalunya com d’Espanya. Cap als noranta apareix una 
reivindicació d’una ciutat amb uns estàndards nous on domina 
l’espai públic (carrers, parcs i equipaments) i l’edificació  opta 
per l’habitatge col·lectiu i la parcel·la comunitària. Tot això 
tindrà la seva incidència en la reformulació del programa.

Cap a final dels anys noranta, es produeix un canvi substantiu 
en la part corresponent al tema residencial: s’abandona la 
separació entre els exercicis centrals en la divisió del sòl i els 
que tenien per objecte la discussió sobre les regles urbanes 
per integrar-los en un únic tipus d’exercici, el del fragment urbà 

residencial, que té per objectiu aportar referències, mètode i instruments 
més propers a la manera de fer contemporània. Sovint aquestes propostes 
integren tots els aspectes simultàniament, es pretenen més complexos 
i diversos i la seva localització ja no és solament extensió urbana o 
reordenació de teixits existents, sinó que incorpora la renovació urbana 
com un tema central de la discussió.

Entre els instruments destaquen els que presten atenció a la composició 
urbana, entesa com a integració de funcions, usos, tipologies i espais 
urbans diversos i que incorpora eines noves (tant tècniques com 
metodologies) per a la definició de l’espai urbà. La digitalització dels 
sistemes de representació o accés a la informació cartogràfica, també ha 
marcat un abans i un després.

Quaranta anys no són res. Aquell programa base encara perdura avui en 
dia amb les actualitzacions corresponents tant en els referents com en el 
programa urbanístic que s’ha de desenvolupar, en les localitzacions i en la 
naturalesa de les intervencions.
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La manera d’utilitzar els instruments, que bàsicament tenen la mateixa 
base conceptual, respon a una manera més contemporània i evolucionada. 

Tot això és degut als canvis socials que s’han produït en aquest període, 
que posen sobre la taula nous reptes o noves mirades, fruit de les 
aportacions des de la recerca urbanística del Departament. D’aquesta 
recerca cal destacar un conjunt de tesis doctorals que han centrat l’ atenció 
en el projecte residencial com són els d’ Amador Ferrer, Isabel Castiñeira, 
Francesc Peremiquel, Julian Galindo, Adolf Sotoca, Jordi Franquesa, Julio 
César Gómez, Álvaro Cuéllar i Marc Brossa o els treballs en curs de David 
Martínez, Joan Fortuny o Fernando Aguilar. Tots són estudis de casos i 
temes vinculats a aquesta temàtica, al llarg del temps, amb localitzacions 
i programes diferents que aporten reflexió crítica i instrumental projectual 
útil, i que de maneres diverses han anat incidint en el programa de 
l’assignatura.

A l’Escola, aprendre a projectar es fa de dues maneres, projectant i estudiant 
projectes. Per aprendre a través del projecte el que es fa són exercicis de 
projectació amb una finalitat doble: per un costat, simplificar (acotar) el 
problema per poder emfatitzar allò que interessa assajar o experimentar 
i, per l’altre, prestar atenció i atendre a allò que en cada moment sembla 
que és més rellevant per a la societat, a fi d’anticipar problemes i buscar-hi 
alternatives. Les hipòtesis que es formulen en els exercicis, per bé que es 
pretenen versemblants, sense cap dubte, són hipòtesis intencionades en 
les seves finalitats pedagògiques tant de formació, com d’experimentació 
i innovació.

Els resultats acadèmics han estat rellevants i un signe d’identitat, específic 
i diferencial, d’una aproximació als problemes urbans des de la mirada i 
aportació dels arquitectes i les arquitectes a la construcció de la ciutat.
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PROJECTAR 
EL FRAGMENT 

URBÀ 
RESIDENCIAL

2

El projecte en general i el projecte urbà en particular, és un 
instrument útil per a la construcció d’un objecte, en el nostre 
cas la ciutat o una part de la ciutat, a la qual anomenem 
fragment urbà residencial. L’acció de projectar és una activitat 
segons la qual el subjecte que projecta, el projectista, fa 
tres coses alhora: sintetitza, anticipa i comunica. Sintetitza 
el conjunt de components i requeriments amb els quals 
l’objecte projectat respon a les demandes diverses que 
se li plantegen; anticipa allò que l’objecte ha de ser i ha de 
contenir i per tant se’n pot avaluar el resultat i, finalment, té 
la capacitat de comunicar, és a dir, serveix per transmetre 
idees, respostes i propostes entre el projectista (emissor) i 
la comunitat (receptor). 

Com a acte de síntesi, el projecte és més que la suma 
dels components. Els components del projecte tenen 
individualment una lògica i una naturalesa pròpies. Però quan 
entren en relació amb altres components, han d’adaptar els 
seus atributs als altres components, de manera que es dona 
lloc a una cosa nova que ha de mantenir les propietats d’ 
ambdós, però que sobretot ha de tenir propietats pròpies. 
El projecte no és la suma de coses, sinó que és una entitat 
amb característiques pròpies fruit de la síntesi creativa del 
projectista i que, per tant, és subjectiva.

Com a anticipació, projectar, en una de les seves definicions 
semàntiques vol dir des del present anticipar el futur, definir 
el que una cosa serà o podria ser o el que voldríem que fos. 
En aquest sentit el projecte anticipa la realitat futura, que de 
manera evident ha de superar i millorar la realitat present. 
I permet emetre judicis de valor sobre com s’adequa i què 
aporta.

Com a eina de comunicació, el projecte, entès com a element material, 
com el conjunt de dibuixos que el representen, és una eina se comunicació 
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que serveix per compartir idees, ordenar processos, individualitzar 
aspectes però també com a eina bàsica per la verificar-los, implementar-
los i materialitzar-los.

El projecte en si mateix no és res, si no està concretat en alguna cosa. El 
projecte ha de ser alguna cosa que l’adjectiva i li dona sentit, i és aquesta la 
que determina les característiques i el contingut que ha de tenir el projecte, 
en fixa els objectius i requeriments, i determina quins són els instruments i 
mètodes que s’han d’utilitzar.

Per tant, cal, quan parlem de projectar el fragment urbà residencial, que 
precisem no sols l’acció sinó també quin és l’objecte de l’acció. A què 
ens referim quan parlem de “fragment urbà residencial”? Ens referim a 
fragment perquè la ciutat contemporània es construeix a trossos o per 
fragments, complementaris entre si, juxtaposats els uns als altres, però 
amb lògica pròpia i autònoma, integrats en estructures més complexes 
mitjançant la superposició d’uns elements que organitzen el tot per sobre 
de la individualitat de les parts i que sovint determinen les característiques 
contextuals del fragment objecte de projecte.

El fragment no és una unitat determinada a priori, ni quant a forma ni quant 
a mesura, sinó que el que el determina són les estructures de caràcter 
superior que en delimiten l’àmbit i la configuració. Parlar de fragment porta 
implícit un reconeixement d’una posició, delimitació i mida: una unitat 
morfològica unívoca. L’encert en la delimitació és un aspecte fonamental 
que condiciona el resultat. Amb independència d’altres raons operatives o 
de gestió, la definició de l’àmbit d’actuació és un condicionant essencial 
del resultat. Superar aquest límit no és tasca senzilla i un repte per al 
projectista.

A aquest fragment li assignem una funció preferent que és l’ús residencial, 
el majoritari en la ciutat més consolidada, la més rellevant des del punt de 
vista del ciutadà i la més interessant per al projectista.

Els ciutadans habiten els teixits residencials de les ciutats. 
Habitar consisteix a disposar d’un espai determinat en 
el qual de manera preferent desenvolupem les nostres 
funcions vitals quotidianes individuals i socials: descansem 
i ens alimentem, ens relacionem i  socialitzem. Residir vol 
dir pertànyer a un lloc i identificar-se amb una comunitat. 
La residència és el que ho fa possible. La residència va 
més enllà de l’habitatge individual i es complementa amb 
tots aquells elements urbans i activitats que satisfan les 
necessitats humanes de tota mena. I ho fan des de la 
relativa proximitat i des de la diversitat. Aquesta funció, la 
residencial, serà determinant de les característiques que el 
fragment ha de tenir i dels requeriments que ha de satisfer

Aquest fragment ha de ser urbà en un doble sentit. Ha de 
poder disposar de totes les infraestructures i serveis que el 
doten d’urbanització i dels elements que li donen urbanitat; 
és a dir, són adequats i accessibles per establir relacions, 
des de comprar productes de consum quotidià fins a l’espai 
de lleure, incloent-hi les dotacions de tota mena: educatives, 
sanitàries, socials, etc. 

Projectar el fragment urbà residencial vol dir, per tant, tenir en compte 
què és el que es projecta com a objecte, el fragment urbà residencial, i 
sintetitzar-ne els requeriments i components, anticipar-ne la seva identitat 
i donar la possibilitat de comunicar-lo, compartir-lo i soc
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OBJECTIU I 
FINALITAT

3

L’objectiu que el projecte del fragment urbà residencial 
ha d’assolir és proposar la construcció d’un entorn on es 
desenvolupi la vida personal i col·lectiva, que ha de ser 
saludable, eficient i equitatiu.

Per assolir aquest objectiu ho fem mitjançant accions 
que en facin d’ell un producte homologable, comparable 
i individualitzable. Homologable vol dir que compleixi els 
requisits essencials, sovint formulats en termes de mínims, 
per als quals ha estat projectat, que no és res més que 
ser habitable d’acord amb els paràmetres socials, i també 
legals, de la societat a la qual va destinat. Sovint són 
paràmetres quantitatius, objectius i verificables. 

A més de complir uns requisits mínims, ha d’oferir 
prestacions comparables o equivalents amb altres 
fragments, aspectes no sols quantitatius, sinó també 
qualitatius. Tenen a veure amb la comoditat, la proximitat, 
l’ordre, l’escala, les relacions, etc. Aspectes que tenen a 
veure amb l’estructura i disposició dels elements i les parts.

Aquests dos aspectes tenen a veure amb el concepte d’ 
eficiència, és a dir, les màximes prestacions amb el mínim 
consum de recursos i amb la millor adequació al medi. El 
més econòmic (barat) i el més adequat (bo).

Finalment, ha de ser reconeixible i identificable, aspectes sovint menys 
quantificables però més perceptius i sensorials.

Aquest és un aspecte que no té a veure amb la identitat del fragment i 
que va més enllà d’aspectes ambientals i eficiència. Són aspectes que 
tenen a veure amb percepcions de caràcter personal o social vinculades 
al reconeixement, la identificació i l’apropiació del lloc. El llenguatge urbà, 
la força de les traces i geometries, la singularitat de l’entorn i l’ambient, 
les característiques materials i les relacions espacials en determinen les 
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qualitats específiques, que donen un valor diferencial amb els mateixos 
requeriments. Aquí és on al final rau la diferència entre un projecte millor 
que un altre, i que al cap i la fi no deixa de ser la finalitat última del projecte  
com a expressió artística, de la cerca de bellesa i, en definitiva, una obra 
d’art.

La finalitat de l’urbanisme és regular, repartir i reservar. La construcció de 
la ciutat és un procés diferit en el temps en què conflueixen les accions 
de múltiples actors amb la utilització d’instruments diversos. Sense entrar 
de manera detallada en cada un dels aspectes, sí que es pot convenir 
que la construcció d’un fragment urbà complex requereix instruments que 
coordinin l’acció en l’espai i en el temps. 

En l’espai, mitjançant la regulació paramètrica, i en el temps, mitjançant 
la individualització i successió de les accions. El fet que d’antuvi estigui 
assumida la diversitat d’accions i actors, comporta la necessitat de 
reservar i repartir, no sols pel que fa a drets, sinó també a la unitat de 
cada una les accions, de manera que malgrat la llibertat d’acció individual, 
aquesta queda emmarcada en una regla formal que permeti dotar d’unitat 
el conjunt. Reservar vol dir preveure i anticipar allò que la societat futura 
necessitarà però també protegir, en especial els elements de valor del lloc.

Incorporar la missió de l’urbanisme en la reflexió i definició del projecte 
i en el mateix procés de projectació permet dotar de contingut els que 
després esdevindran instruments administratius amb els quals al final es 
materialitzarà l’execució del projecte urbà, els plans urbanístics. 

Regular ens permet fer que el producte (el fragment urbà) i els seus derivats 
(carrers, parcel·les i edificis) siguin homologables. Repartir i dividir fa que 
el projecte sigui viable operativament i individualitzable en els agents i 
diferit en el temps, que cada un dels seus components es puguin dur a 
terme de manera autònoma.

L’exercici ha de permetre conèixer, assajar i aprendre a utilitzar un seguit 
d’eines útils per a aquesta finalitat i amb aquest objectiu: un projecte urbà 
residencial més bo, més barat i més bonic.
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EL   
PROGRAMA, 
EL LLOC I EL 

MOMENT 

4

El programa, el lloc i el moment són tres aspectes 
determinants del projecte i condicionats per al projectista. 
Tant formular-los com atendre’ls són dues condicions 
bàsiques. Definir un programa, en sentit ampli, va molt més 
enllà de les finalitats del projecte i pren en consideració 
molts altres factors que enriqueixen les propostes. Algunes 
són condicions programàtiques explícites i determinades 
pel marc legal o pel planejament superior que defineixen 
i, acoten i del qual limiten les possibilitats, per sobre o per 
sota. Altres estan implícites en l’objecte i la seva pròpia 
naturalesa. 

El programa, lluny de ser una cotilla limitant es converteix 
en repte i en oportunitat. Engloba el conjunt de qüestions 
que cal atendre, prioritzar, jerarquitzar i fer valdre. L’encert 
del projectista a prestar-hi atenció acabarà determinant 
l’ adequació de la resposta als requeriments. Com més 
requeriments siguin atesos amb menys recursos més 
eficient serà la resposta.

El programa ha variat al llarg del temps des d’un moment en què l’aposta 
era més per una extensió de baixa densitat i l’habitatge unifamiliar cap a 
una mirada més orientada cap a la densitat mitjana i tipologies diverses, 
la concentració de l’edificació per incrementar sobretot l’espai públic, que 
es contrasta amb una certa tendència més contemporània de tendir cap a 
densitats i intensitats urbanes més elevades, tot i reduir el domini públic.

El programa proposat per a l’exercici pretén desenvolupar una ciutat més 
equilibrada que replanteja els estàndards habituals de les darreres dècades 
apostant, per menys espai públic, per menys espai viari, per minimitzar el 
cotxe al carrer, per menys carrers; per més espai lliure i més espai verd i 
espai col·lectiu, per la diversitat tipològica, d’usos. S’aposta també per una 
reducció de la mobilitat en cotxe, tot i que no l’elimina; una presència més 
gran de verd i una diversitat funcional més alta, i una diversificació dels 
tipus d’habitatges i d’edificis que combini edificis baixos, mitjans i alts i 
habitatges de diferents superfícies.
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Molts d’aquests elements es determinen quantitativament i altres 
qualitativament. Els exercicis, en tot cas, necessiten una concreció 
específica per a cada cas. Pedagògicament permet que l’estudiant no 
sols faci seu el programa, sinó que el capaciti per si mai ha de fer-lo per a 
tercers.

Els darrers cursos s’utilitza com a eina de referència el Plec de 
recomanacions tècniques de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar 
les àrees residencials estratègiques que desenvolupa el programa operatiu 
sota tres principis, el de la diversitat, la identitat i la sostenibilitat.

Aquest plec de recomanacions, de caràcter general per a tot el territori, 
l’acompanyen altres aproximacions específiques com són l’encaix ila  
integració en l’entorn, la integració de les preexistències i l’atenció a les 
maneres de fer d’una cultura urbanística i arquitectònica específica..
 
El programa es concreta en un lloc, on pren una forma específica. La 
potencialitat i la capacitat de l’àmbit d’intervenció  han de ser tingudes 
en compte com a dada de projecte. Formen part de les condicions del 
lloc: tenen a veure amb la topografia, l’orografia, el clima o la vegetació. 
Construïm nous llocs en llocs ja existents, on la petjada humana prèvia 
esdevé una presència que ha de valorar l’estudiant.  

El lloc de la intervenció a les diverses escales, també és un factor 
condicionat de les propostes. Diferenciem dues escales complementàries, 
la localització entesa com a posició relativa respecte de ciutat i territori, i 
l’emplaçament, l’entorn immediat, els seus límits i espais de vora. 

Sobre la localització territorial es treballa en llocs susceptibles d’ 
intervenció en les àrees metropolitanes de grans ciutats, ja sigui en la 
perifèria immediata als nuclis centrals de les metròpolis o en les perifèries 
dels nuclis secundaris que les formen.

Els projectes en aquestes localitzacions ofereixen una doble oportunitat, la 
transformació de l’àrea d’intervenció i del seu entorn immediat, però també 

la possibilitat d’establir noves relacions estructurals amb la resta. Es tracta 
sempre de llocs molt ben ubicats, propers a elements d’alta accessibilitat, 
que per raons diverses estan abandonats, són territoris expectants, estan 
en processos administratius bloquejats, etc. És a dir, són el que es podria 
anomenar llocs  d’oportunitat urbanística i on la intervenció d’una manera o 
altra incidirà en la transformació de l’entorn, mes enllà de l’entorn específic. 

Els últims anys s’ha centrat l’atenció en diverses realitats internacionals. 
Aquesta selecció respon també al fet que cada cop més els estudiants i les 
estudiants (via Erasmus i altres convenis d’intercanvi) i els professionals 
treballen en realitats diferents. Ens han interessat les oportunitats que 
ofereixen grans metròpolis europees com són Amsterdam, Berlín o París 
però també Belgrad, Marsella o Lisboa. També la reconstrucció de la ciutat 
devastada per la guerra, com el cas d’Alep (Síria), o algunes realitats de 
ciutats llatinoamericanes com Santiago de Xile a Xile o Tijuana a Mèxic. 
També s’ha treballat  en la perifèria de ciutats espanyoles o catalanes i de 
manera molt especial i recurrent en la perifèria de Barcelona i les ciutats 
de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquest panorama divers permet 
als estudiants i les estudiants dues coses: conèixer una realitat urbana 
diferent i altres maneres de fer (hi altres maneres de viure), treballar amb 
les limitacions i oportunitats que ofereix la distància (la distància limita l’ 
experiència, no el coneixement), i aplicar la mateixa visió i manera de fer a 
altres contextos (tenim una manera de fer pròpia que es pot portar a altres 
realitats).

Sobre els emplaçaments, es trien àrees d’oportunitat que tenen una 
mida suficient perquè es pugui considerar un fragment urbà complet i 
autònom, amb límits irregulars per definir un programa urbà complet, però 
alhora limitat, de manera que sigui un projecte realista, definit i divers.  
En definitiva, un projecte possible, similar als que es desenvolupen a les 
ciutats europees. S’han evitat dos condicionants intencionadament: les 
topografies complexes i les geometries direccionals, aspectes que per a 
l’exercici són prescindibles i que en canvi condicionen la creativitat. En 
general es tracta de llocs d’oportunitat on la transformació és prevista, 
d’alta accessibilitat, a prop o en continuïtat amb teixits existents i, si és 
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possible, que configurin una unitat delimitada, autònoma i 
comprensible. 

L ‘anàlisi del lloc i l’apropiació personal forma part, igual que 
el programa, de les tasques inicials. La reflexió subjectiva  i 
la descripció intencionada converteixen un lloc qualsevol, 
genèric, en un suport projectual propi amb un caràcter 
específic.

El que fem no és la implantació d’un programa abstracte en 
un lloc qualsevol ni en un moment indeterminat. Ho fem ara. 
En un altre moment i en un altre lloc o amb un altre programa 
faríem una cosa diferent.

Per entendre el temps és necessari entendre d’on venim, 
quina és la tradició, conèixer les experiències i avançar a partir d’aquestes. 
El temps és el del lloc i el programa, el de la cultura que toca viure, però 
també el d’ experiència i el patrimoni, material i intel·lectual.

Conèixer la tradició disciplinària, les eines i els avenços tècnics, les 
preocupacions i respostes disciplinàries, els autors i autores i les 
aportacions, entendre les raons de la tècnica i la forma permet apropiar-se 
d’un bagatge que té una enorme utilitat pràctica. 

Conèixer casos i tenir referències ajuda enormement a millorar les 
propostes. Una bona dosi de cultura urbanística específica del tipus 
d’intervenció és imprescindible. Aquesta s’obté  mitjançant l’anàlisi de 
casos i el suport per interpretar-los. El mecanisme utilitzat en l’anàlisi de 
casos reprodueix el mateix procés de projectació.

El que volem, el que podem, el que hem de fer s’interpreta de manera 
inversa: el que hem de fer és el programa, el que podem fer és la limitació o 
possibilitat que ens ofereix el lloc i el que volem és oferir el millor el producte 
possible condicionat per un lloc i un programa, en aquest moment.

El temps 
és el del 
lloc i el 
programa, 
el de la 
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que toca 
viure, però 
també el 
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patrimoni, 
material i
 intel·lec-
tual. 
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REFERENTS, 
MÈTODE I 

INSTRUMENTS

5

Difícilment inventarem grans coses, però de ben segur 
que podem innovar en molts aspectes. Aquesta premissa 
ens acompanya des de l’ inici del programa. L’ originalitat 
l’entenem com el resultat d’ una nova síntesi a partir 
d’elements, tècniques i procediments coneguts i per 
això és importat conèixer críticament els antecedents. 
Els antecedents quan tenen una valoració positiva es 
converteixen en referents.

L’anàlisi de casos, acompanyats de les explicacions 
comprensives i contextuals de les sessions teòriques, 
permet assolir un cert bagatge d’experiències convertides 
en eines útils i de capacitat crítica. L’abordatge dels casos es 
fa de manera similar a la que s’utilitzaria per projectar amb l’ 
objectiu d’entendre les referencies a partir de les respostes 
a les possibles qüestions plantejades. Per exemple, si en 
projectar hem de tenir en compte la xarxa viària, en l’anàlisi 
també, o si l’objectiu final és la imatge urbana, en l’anàlisi 
també la tindrem en compte. Com a exercici és d’una gran 
utilitat replicar el mètode de projectació en l’ estudi de 
casos i que aquest al seu torn ens permet adquirir capacitat 
crítica sobre els temes que tractem.

Com a exercici acadèmic, hi ha una sèrie de limitacions 
intrínseques i assumides, des del plantejament inicial i que 
porten a  obviar aspectes d’una situació real  que desviarien 
la nostra atenció d’allò que veritablement cal exercitar amb 
les limitacions del temps i recursos humans i materials no 
disponibles i que en un context professional s’utilitzarien 
sense cap mena de dubte. 

Un projecte del tipus que aquí s’aborda en una situació real inclouria 
condicionants de tota mena (socials, econòmics, polítics, tècnics, etc.) que 
es consideren, però no tenen un paper determinant. L’exercici desenvolupat 
per un o dos estudiants en un període de dotze setmanes tampoc disposa 
dels recursos d’un encàrrec professional.

La tradició 
representa 
cultura, 
continuïtat i 
traspàs. 

Sense 
conèixer la 
tradició és 
impensable 
la innovació, 
que és el 
resultat d’ 
un procés: 
la roda que 
avança. 

Mètode i 
instruments 
ho fan 
possible. El 
dibuix: del 
traç gruixut 
a la línia fina. 

La caixa 
d’eines: 
utillatge i 
equipament.
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L’exercici, per tant, se centra en els aspectes que són centrals: el traçat 
dels carrers, l’organització del sòl i la disposició dels edificis. Es planteja 
en tres fases: la primera, conèixer el lloc de la intervenció, estudiar i 
adaptar el programa  i analitzar alguna referència; la segona, abordar els 
aspectes d’estructura (organització) i composició urbana (disposició dels 
elements repetitius i relacions entre ells), en el qual planta i volumetria 
tenen un paper essencial; la tercera, consistent en un procés de concreció 
i verificació de la proposta, desenvolupant temes d’ordenació amb estudis 
específics com són les seccions comprensives i l’estudi de les unitats 
mínimes d’agrupació, que incorporen aspectes de disseny urbà i de 
l’arquitectura. Finalment, l’exercici es complementa amb la construcció 
d’un itinerari interior, mitjançant perspectives, que permeti entendre la 
seqüència espacial proposada.

Metodològicament, en qualsevol moment l’exercici està acabat en el sentit 
que tots els temes estan treballats, però cada cop ho estan amb un grau de 
precisió i complexitat més gran. La roda que avança o l’espiral que busca 
el seu centre són dues metàfores útils de com un procés de projectació es 
va concretant de manera successiva i no lineal, sinó amb caràcter iteratiu, 
on cada avenç en el procés demana la reconsideració dels passos previs.

Utilitzem tots els instruments gràfics a l’abast  i les tècniques disponibles: 
dibuix a mà o digital, maquetes, modelitzacions, animacions. Es treballa a 
escales diverses, preferentment entre l’ 1:5.000 i l’ 1:500 amb incursions 
en altres escales si és necessari. Prenem en consideració tres punts de 
vista: el planimètric, el panoràmic i el de peu pla. El traçat gruixut de les 
primeres idees es converteix en línia fina al final del procés. 

Tant el mètode com els instruments utilitzats formen la caixa d’eines útils 
per al desenvolupament professional. 

La tasca  analítica, l’actitud crítica, la capacitat creativa de poca cosa 
serveixen sense la possibilitat de compartir i comunicar. Es valora la 
capacitat i voluntat comunicativa de l’estudiant en les làmines de síntesi, 
els quaderns de curs i les presentacions orals. Eines que ajuden a fer 
valdre la proposta i mostren les capacitats i actituds enfront del problema 
plantejat.
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Mi Xu 
Karim Zougari Redondo

Urbanística IV 2018-2019

PARÍS - SAINT DENIS



Estrategia de proyecto

Esquema del proyecto

Planta 1/2000

1
2

3 4

5
6

7
8

9 10
Recorrido Seccion 1/500

Tipologia 1/1000

Cubierta

Baja

Tipo

Estrategia de proyecto

Esquema de vias

Esquema de vias

Esquema peatonal

Esquema peatonal

Esquema alturas

Esquema alturas

Programa
Comercios planta baja

Esquema edificios

Esquema edificios

Traza principal
Traza secundaria
Preexistencias
Torres

Via principal
Via secundaria
Via peatonal

Preexistencias
Viviendas
Servicios
Torres
Oficinas

Edificios altos
Edificios bajos

Superficie
  210.000 m2

Edificabilidad  1,56%
 210.000<327.093>294.000          
Residencial  113%
 126.000<239.052>168.000              
Actividades  40%
 84.000<84.944>42.000                        
Densidad  95 Hab/ha
 1.470<2034<2.520                                    
Privado  32 %
  66.000<105.000
Público  68%
  66.000<105.000
Viales   11 %
  24.572<52.500
Espacios libres 17 %
  - permeables  5,80 %
   12.161<15750
  - impermeables 11 %
   24024>15750
Equipamientos 2,5% 
  5.243<21000

Plazas
Aceras
Zona verde

Urbanistica IV

Entrega 3
Taller: Peremiquel

Mi Xu
Karim Zougari
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6

7
8
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Esquema alturas

Esquema alturas

Programa
Comercios planta baja

Esquema edificios

Esquema edificios

Traza principal
Traza secundaria
Preexistencias
Torres

Via principal
Via secundaria
Via peatonal

Preexistencias
Viviendas
Servicios
Torres
Oficinas

Edificios altos
Edificios bajos
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  210.000 m2
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 210.000<327.093>294.000          
Residencial  113%
 126.000<239.052>168.000              
Actividades  40%
 84.000<84.944>42.000                        
Densidad  95 Hab/ha
 1.470<2034<2.520                                    
Privado  32 %
  66.000<105.000
Público  68%
  66.000<105.000
Viales   11 %
  24.572<52.500
Espacios libres 17 %
  - permeables  5,80 %
   12.161<15750
  - impermeables 11 %
   24024>15750
Equipamientos 2,5% 
  5.243<21000

Plazas
Aceras
Zona verde

Urbanistica IV

Entrega 3
Taller: Peremiquel

Mi Xu
Karim Zougari
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  66.000<105.000
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  24.572<52.500
Espacios libres 17 %
  - permeables  5,80 %
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  - impermeables 11 %
   24024>15750
Equipamientos 2,5% 
  5.243<21000

Plazas
Aceras
Zona verde
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Taller: Peremiquel

Mi Xu
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Via secundaria
Via peatonal
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Edificios bajos
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  210.000 m2
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 210.000<327.093>294.000          
Residencial  113%
 126.000<239.052>168.000              
Actividades  40%
 84.000<84.944>42.000                        
Densidad  95 Hab/ha
 1.470<2034<2.520                                    
Privado  32 %
  66.000<105.000
Público  68%
  66.000<105.000
Viales   11 %
  24.572<52.500
Espacios libres 17 %
  - permeables  5,80 %
   12.161<15750
  - impermeables 11 %
   24024>15750
Equipamientos 2,5% 
  5.243<21000

Plazas
Aceras
Zona verde
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Taller: Peremiquel

Mi Xu
Karim Zougari
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Edificios altos
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  210.000 m2
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 210.000<327.093>294.000          
Residencial  113%
 126.000<239.052>168.000              
Actividades  40%
 84.000<84.944>42.000                        
Densidad  95 Hab/ha
 1.470<2034<2.520                                    
Privado  32 %
  66.000<105.000
Público  68%
  66.000<105.000
Viales   11 %
  24.572<52.500
Espacios libres 17 %
  - permeables  5,80 %
   12.161<15750
  - impermeables 11 %
   24024>15750
Equipamientos 2,5% 
  5.243<21000
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Aceras
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Via principal
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 210.000<327.093>294.000          
Residencial  113%
 126.000<239.052>168.000              
Actividades  40%
 84.000<84.944>42.000                        
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 1.470<2034<2.520                                    
Privado  32 %
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Público  68%
  66.000<105.000
Viales   11 %
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  - permeables  5,80 %
   12.161<15750
  - impermeables 11 %
   24024>15750
Equipamientos 2,5% 
  5.243<21000
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Entrega 3
Taller: Peremiquel

Mi Xu
Karim Zougari
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TRAÇAR I 
ORDENAR

6

Traçar vol dir, segons el diccionari dibuixar alguna cosa 
mitjançant línies. També  idear un pla o projecte. La primera 
definició s’aproxima, de manera més gràfica, a la línia com 
a eina per unir, però també per separar. Definim elements 
lineals que uneixen punts i que al seu torn separen o 
delimiten.  

Aquesta és fonamentalment la missió de l’arquitecte o 
l’arquitecta: traçar per unir i delimitar i ho fa amb una finalitat 
que és la d’ ordenar, que no és altra cosa que disposar 
objecte o elements d’ una manera determinada, cosa que 
porta implícit l’establiment de relacions entre ells. Tracem 
eixos viaris i carrers, delimitem espais i dominis, establim 
perímetres i volums, i ho fem amb totes les conseqüències, 
que normalment són excloents i exclusives, que adjudiquen, 
que prohibeixen, que limiten.   

Ordenar segons el diccionari és posar ordre  i ordre vol dir  “manera d’estar 
col·locades les coses o persones en l’espai o de succeir les coses en el 
temps, segons un determinat criteri o una determinada norma”.

Traçar té la seva pròpia finalitat i la seva tècnica, en funció de l’objectiu. 
Ordenar també té una finalitat. Però la idea d’ordre (i de desordre 
també) és diversa. I si traçar la forma és de caràcter geomètric i lineal, 
l’ordre pot ser fruit de geometries diverses i té un caire relatiu. L’ordre es 
basa en geometries que prenen sentit en el moment en què són útils i 
comprensibles, tant per a qui les produeix com per al receptor. Tracem 
per posar ordre i ordenem mitjançant el traçat. El traçat i l’ordenació són 
el resultat de l’acció, que es concreta en la definició geomètrica i mètrica 
precisa dels elements que els componen i concreten les opcions del 
projectista.

En termes instrumentals per a la praxi professional es concreten en el plànol 
i l’ ordenança, documents essencials i centrals de qualsevol pla urbanístic, 
i imprescindibles per a la construcció de la ciutat. El plànol perquè estableix 
la forma i l’ordenança perquè defineix la regla que s’ha de complir. Sense 
plànol ni ordenança, sense traçat ni ordenació, no disposem de les eines 
bàsiques per construir la ciutat de manera endreçada.

L’activitat 
de 
l’arquitecte 
o 
l’arquitecta 
es concreta 
en dues 
accions: 
TRAÇAR I 
ORDENAR. 

El resultat 
pràctic són  
el  TRAÇAT 
i l’ORDE-
NANÇA.
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QUATRE 
ESCALES 

D’APROXIMACIÓ: 
ESTRUCTURA, 
COMPOSICIÓ, 
ORDENACIÓ I 

DISSENY

7

La concreció de la forma té quatre nivells d’aproximació. 
La primera és la més abstracta i correspon a l’estructura, 
determinada pels elements amb capacitat organitzativa i 
de definir una jerarquia a la qual se supediten els altres 
nivells, amb un alt grau d’abstracció. El segon nivell és 
de la composició, que reconeix l’existència d’un  conjunt 
d’elements, repetitius alguns i singulars altres, que es 
disposen segons unes regles determinades, formant 
grups, unitats, seqüències, ritmes, etc. i que estableixen 
relacions geomètriques entre ells, llegibles i perceptibles. 
El tercer nivell fa referència a l’ordenació, que permet 
el pas de l’abstracció estructural i compositiva a la 
materialitat física, que converteix els objectes abstractes 
en arquitectures possibles. L’ordenació ha de relacionar 
l’estructura i la composició amb la materialitat, sigui 
de la infraestructura o de l’ arquitectura. Finalment, la 
materialitat física es concreta en el disseny individualitzat 
i específic.   

Aquests quatre nivells, del més abstracte al més concret, 
permeten el pas de la idea o una manera d’ atendre els 
requeriments a l’objecte amb una forma geomètrica 
específica. Passem així de la idea de forma com a mode, 
manera, a la idea de forma, com a geometria i mesura. 
Geometria i mesura que seran finalment concretades en 
el disseny.

Aquest procés es fa a diverses escales i amb atenció a requeriments de 
diverses disciplines que incideixen en el projecte. Els canvis d’escala i la  
interdisciplinarietat són objecte d’una constant atenció i moviment entre 
ells.

Des d’un punt de vista pràctic, aquesta aproximació es concreta en els 
esquemes temàtics dels diversos components, en la planta i volumetria 
general, en la secció comprensiva i en els detalls d’urbanització i edificació. 

L’ESTRUC-
TURA és 
organització, 
la COMPO-
SICIÓ és 
repetició-
normalitza-
ció,l’ORDE-
NACIÓ és 
materialitza-
ció i el 
DISSENY 
és 
individua-
lització. 

Quatre  
aproxima-
cions des 
de l’abstra-
cció a la 
concreció, 
des de la 
idea a la 
materia-
lització.
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Els esquemes temàtics permeten treballar les idees organitzatives i valorar 
la lògica intrínseca de cada un dels sistemes (espai viari, espais lliures, 
dotacions i activitats, residència, etc. ). La planta i la volumetria general 
donen la visió del conjunt, entre les parts i el tot; prefiguren jerarquies i 
determinen l’ordre dels elements, la secció comprensiva serveix per 
verificar la bondat de les relacions entre edificis i carrers, entre el subsòl i 
l’aire. 
Els detalls d’urbanització i edificació permeten assajar les possibilitats, els 
límits i les interaccions.

És important reconèixer que la síntesi positiva entre les diverses escales 
d’aproximació és la que garanteix un bon resultat. Una proposta sense una 
estructura adequada, amb una composició deficient, sense mecanismes 
d’ordenació adients o amb un disseny poc ajustat, encara que només sigui 
en un dels aspectes, és capaç de malmetre el conjunt. En aquest sentit, 
i atès que la construcció de la ciutat contemporània no és el resultat d’ 
una única acció, cal que les regles siguin clares, abstractes, genèriques i 
intemporals.
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LLENGUATGE 
I IMATGES 
URBANES

8

El projecte és una eina de comunicació, en la qual 
s’expressen una manera d’entendre i viure d’una 
societat, fonamental en tots els aspectes de la vida de la 
més material, per assegurar la supervivència, a la més 
immaterial, psicològica o cognitiva.  

El llenguatge és un sistema de signes (codis de 
comunicació) que s’utilitza per transmetre un missatge 
i comunicar-se. Amb el llenguatge es transmeten idees, 
pensaments, sensacions... El llenguatge  permet conèixer 
i reconèixer.

Una part d’aquest missatge és de contingut estètic i té 
la missió de provocar sentiments i emocions, i una altra 
part és de caràcter ètic, que expressa els valors d’una 
comunitat. El llenguatge el que fa és expressar l’escala de 
valors  urbans, amb el qual es dona resposta a un programa en un lloc, 
i amb el qual es concreten possibilitats, voluntats i desitjos genèrics en 
solucions específiques.

El llenguatge pot ser una decisió prèvia al projecte o es pot establir amb el 
projecte. Podem utilitzar un  mateix llenguatge per a situacions diverses o 
podem establir un llenguatge per a cada situació específica. En el primer 
cas, és la identitat de l’ autor o autora (la manera de fer), el que preval, 
en el segon és el context on s’actua, el que marca la pauta. És a través 
del llenguatge, amb què s’expressa l’autoria, que es dota la proposta 
d’identitat.

Alguns valors urbans d’ampli consens i que s’han de complir 
obligatòriament,  permeten que es pugui reconèixer el temps d’un fragment 
urbà, una manera de fer comuna d’una època. La major part del vocabulari 
expressa condicions predeterminades. No obstant això, aquest vocabulari 
pot incorporar a l’ objectivitat semàntica i sintàctica, altres dimensions 
subjectives que li donen una dimensió poètica, que fan de l’espai no 
sols una cosa útil sinó també bella.  Aquesta dimensió fa del fragment 
residencial una obra única i la converteix en obra d’art.

El 
llenguatge 
conforma 
la identitat 
(idea força, 
identificable 
i 
reconeixible 
del projecte) 
i les imatges 
urbanes ens 
aproximen a 
la percepció 
de l’espai 
de forma 
sensible.
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El llenguatge és present en els diversos nivells del projecte, però s’expressa 
amb plenitud en la imatge urbana que es proposa.

La imatge urbana, característica sensorial perceptible, és el fruit d’aquesta 
síntesi comunicativa. La imatge urbana és el fruit d’una construcció 
intel·lectual generada en el moviment o itinerari, en el qual el record té un 
paper rellevant. Les imatges memorables, significatives, individualitzables, 
generades en el recorregut fan que cadascú es construeixi una imatge 
urbana pròpia. I ens introdueix en la idea d’ambient urbà fruit de les 
relacions mètriques i geomètriques dels components.

Aquesta visió s’introdueix en l’exercici mitjançant l’elaboració d’una 
sèrie de perspectives i/o animacions que reprodueixin un itinerari per als 
espais més significatius de la proposta. La selecció dels punts de vista, la 
distància, l’horitzó, etc. de la perspectiva remarquen aspectes del projecte 
rellevants. A peu, des de la finestra, des de la distància, la panoràmica a 
vol d’ocell, la imatge des del satèl·lit, ens permeten verificar i validar la 
proposta.
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Bogotá Ciudad Tunal. Bogotà
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Lliçà d’Amunt
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Sílvia Camps René

Urbanística IV 2016-2017

LLIÇÀ D’AMUNT
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Mollet del Vallès
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Agustín Basilotta
Borja López Regueira

Urbanística IV 2019-2020

MOLLET DEL VALLÈS
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Bajos de Mena. Puente Alto. Santiago de Xile



Elisabeth Marti Mas

Urbanística IV 2019-2020

BAJO DE MENA - SANTIAGO DE XILE 
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La Montesa- Esplugues de Llobregat



Sara Navarro Hernández

Urbanística IV 2018-2019

LA MONTESA - ESPLUGUES DE LLOBREGAT
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Aina Pacheco Perelló

Urbanística IV 2018-2019

LA MONTESA - ESPLUGUES DE LLOBREGAT
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Lisboa, Portugal



Carla Pintado Lechado

Urbanística IV 2017-2018

LISBOA
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Marsella, França
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 Ivanna Khlus

Urbanística IV 2017-2018

PREMIÀ DE MAR
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Malika El Mhamdi
Celia Diaz Blanco

Urbanística IV 2018-2019

MARTORELL
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Urbanística IV 2016-2017

Alex Marín Morera

VILADECANS - GAVÀ
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Bogotá Chasse Terrain. Breda
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Un projecte urbà residencial postpandèmia, per al nou 
mil·lenni ens planteja reptes i oportunitats. És potser el 
moment de tornar a començar, de tornar als orígens.

Veníem de comunitats estables amb famílies extenses, 
vinculades a la terra i a una economia de subsistència, 
disperses pel territori, sense especialització funcional, 
amb alta ocupació laboral i autosuficients econòmicament, 
amb escassa mobilitat.

El trasllat i concentració de població a les ciutats i la 
demanda d’allotjament assequible, converteixen la 
necessitat en negoci i el negoci en oportunitat. Grans 
concentracions urbanes que  provoquen grans moviments 
de persones i el creixement dels assentaments urbans.  
Aquests moviments comporten el desenvolupament d’unes 
tècniques i instruments per donar resposta al desafiament 
de l’allotjament de la població i el seu dret a l’habitatge. 
Els models expansius sobre el territori i les tècniques de planificació 
urbanística han estat una constant els últims segles. 

Els anys  vuitanta es produeix un punt d’inflexió, que 
malgrat tot no aconsegueix reconduir el procés expansiu. 
Això no obstant, des dels anys vuitanta arrosseguem certs 
conceptes recurrents que han anat evolucionant amb 
petites variacions. El punt de partida era la necessitat de 
retornar a la ciutat... Que volia dir introduir a la ciutat alts 
nivells d’urbanitat, sustentada bàsicament sobre la idea 
que aquesta s’obté a partir de l’abundància de l’espai 
públic i les dotacions, de la hipermobilitat i l’aglomeració-
concentració de persones i activitats , de la densitat i la 
intensitat, de l’ especialització funcional i la segregació 
espacial, de la interacció i promiscuïtat social, entre 
individus  connectats i desconeguts.

És necessari 
renovar i 
reestructurar 
els teixits 
per mantenir 
les identitats. 
Cal reciclar 
els espais 
obsolets, 
reordenar
 les trames. 

Cal 
recolonitzar 
el territori 
buidat i 
reorganitzar 
la dispersió. 

Un canvi de 
valors,  un
 nou 
paradigma i 
un nou 
programa 
urbà són 
necessaris. 

La conse-
qüència és
 un nou 
projecte. 

EPÍLEG 

9
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El patrimoni immobiliari de les ciutats construït d’acord amb aquest model 
esdevé obsolet en el moment en què el que necessitem a causa de la 
pandèmia és una altra cosa, un altre tipus d’allotjament i un altre tipus de 
relació amb l’espai exterior i el medi ambient, que segurament demanen 
noves  formes de tinença i producció. 

Si la mobilitat física i l’activitat col·lectiva es redueixen segurament també 
cal pensar a reduir els espais que hi dediquem. La mida de les comunitats 
i la seva autosuficiència és un valor en alça. Les bombolles ens parlen 
d’aïllament i control social. I ha emergit la necessitat de millorar la qualitat 
de l’espai individual interior i exterior, de manera que permeti l’aïllament 
personal i familiar, on el control del domini torna a ser un valor fonamental. 
Recuperar l’espai lliure de parcel·la, l’hort familiar i l’habitatge en pendent 
suau.

Si escoltem algunes tendències contemporànies en relació amb 
l’habitatge, hem de pensar en un habitatge efímer, reciclable, en uns 
edificis desmuntables i intercanviables. Si els habitatges perden el valor 
de permanència, segurament amb ells es perd també un valor urbà 
substantiu i es perd la memòria i el sentit  de la comunitat. D’altra banda, la 
defensa d’uns patrimonis obsolets obliguen a viure en condicions precàries 
i deficitàries als més vulnerables. És necessari renovar i reestructurar 
els teixits per mantenir les identitats. Cal reciclar els espais obsolets, 
reordenar les trames. Cal recolonitzar el territori buidat i reorganitzar la 
dispersió. 

Un canvi de valors, un nou paradigma i un nou programa urbà són 
necessaris. La conseqüència és un nou projecte. Pensar la ciutat des de la 
casa i la casa d’una altra manera és imprescindible. Els propers exercicis 
hauran d’assajar propostes en aquest sentit.
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Bogotá Plaça Bacardit. Horta



Equip docent
2017 - 2020
Purificación Díaz Ameneiro, Joan Florit Femenias, Antonio Font Ferrer, Francesc 
Peremiquel Lluch, Montse Torras Genís, Rosina Vinyes i Ballbé. 
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Els dibuixos d’aquesta publicació són treballs del curs d’ Urbanística IV de l’ Escola 
d’ Arquitectura de Barcelona durant els cursos 2017-2020.

Francesc Peremiquel Lluch

Joan Florit Femenias

Rosina Vinyes i Ballbé

Purificación Díaz Ameneiro

Montse Torras Genís

Antonio Font Ferrer
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2018 - 2019
Sila Alarcón Ariza, Alejandro Andrés Tió, Pol Anson Alsina, Beatriz Ariño Cabau, Lídia 
Ávila Huguet, Carlos Barbero Durán, Cristina Bartolomé Montero, Xènia Bassa Rubia, 
Àngel Benazet Terradellas, Gemma Campos Clemares, Francesco Caradonna Caimi, 
Joan Carazo Anglada, Marc Cuevas Torres, Júlia Durán Vilalta, Anna Eastwood Pardo, 
Malika Elmhamdi, Alberto Galván Casqueiro, Lolita García Bindyuk, Diego García Safont, 
Marta Gil Domènech, Francisco Javier Gomez Lazaro, Oriol González Prat, Francisca 
Rosario Gual Ors, Joan Guirao Zambrana, Gloria Sthefany Herrera Morales, Ane 
Ibarlucea Barruetabeña, Ricardo Javier Lopez Sanchez, Pere Luna Mateu, Oscar Marin 
Torres, Celia Martínez Ruiz,Eduard Mestre Trabal, Carlos Mir Ramon, Eloi Molas Roca, 
Júlia Monné Jensen, Dídac Morera Aumatell, Taron Muradyan Harutiunyan, Katherine 
Lizet Narváez Balseca, Dolores Marcela Nemet, Guillermo De Pouplana Civil, Carlos 
Prados González, Ricard Pujol Amat, Lucía Quintela Casal, Joan Ribalta Vilella, Tura 
Rissech Bou, Carlota Rizzo Perez, Alvaro Royo Campos, Julia Ruiz Jauregui, Alejandro 
Sanjuan Gancedo, Ana Teodora Sirbu, Kilian Irz Suarez Obermayr, Cristina Terricabras 
Jové, Adrián Valledor López, Jobim Van Riet Vidal, Eddgar Jorginho Veliz Casamayor, 
Katharina Wolf, Taras Adamovic, Eva Aguilera Ardid, Javier Alaez De La Mata, Leire 
Ayala Garcia, Bogdan Alexandru Banut, Jordi Barberà Arimany, Lina Benamar, Rim 
Bouarourou, Celia Diaz Blanco, Helena Duran Pons, Maria Gràcia Texidó, Asier Lacarra 
Rovira, Andrea Leal Santillan, Belen Linares Hidalgo, Boyang Liu, Maurici Martínez 
Elias, Anna Bettina Miettinen, Aina Milan Vidal, Svetlana Minina, Alexandre Montolio 
Font, Eric Moya Soler, Aleix Muntané Benito, Marc Navarrete Martinez, Victor Daniel 
Palmucci Sanz, Maria Teresa Pennes Casla, David Perelló Palma, Júlia Rami Castro, 
Luis Gabriel Rodríguez Jordá, Nacho Roig Mercadal,  Aida Ruiz I Gómez, Natalia Del 
Carmen Tomé Erpel, Yekaterina Tuznichenko, Mi Xu, Karim Zougari Redondo.

2019-2020
Fernando Albaladejo Schuster, Elia Alejandre Romero, Alba Almansa Llamas, Ángel 
Álvarez Estevan, Raquel Andreu Rojo, Mei Anglada Tort, Marta Balea López, Alba 
Bardi Agüero, Agustin Basilotta, Alejandro Baygual Castelo, Elena Bosch Castañeda, 
Pere Cañellas Bisbal, Ignasi Castillo Figueras, Jesús Alejandro Castro Chantalove 
Sean, Mireia Cervera Pérez, Damaris Claros Crespo, David Cuadrada Fabián, Daniel 
De Pérez-Cabrero Bassols, Javiera Paz Diaz Pino, Yago Fernández Barriuso, Claudio 
Fernández Meretzki, David Fructuoso Trujillo, Pol García Vidal, Hyeon-Su Gim, Oriol 
González Prat,Natàlia Ayelén Guaglianone Úbeda, Sandra Hermoso Martínez, Oriol 
Jutglar Lozano, Daniel Lascurain I Feliu, Borja López Regueira, David López Salguero, 
Albert López Suñé, Aina Macedo Coll, Fernando Marcuño Martins, Elisabet Martí Mas, 
Gabriela Martin Vega, Pol Martínez Amat, Miguel Martínez Gómez, David Martínez 
Morales, Javier Medina Lopez,Sofia Moreira López, Marina Ovejero Escobar, Víctor 
Palomar Seijo, Adrià Panero Martínez, Martí Pardo Llorente, Kelly Peralta Tabucol, 

Alumnat
2017 - 2018
Laura Aizcorbe Montserrat, Gaston Akrich Corradini, Sira Amat Nos, Enrique Arazuri 
Marzal, Júlia Arsac Vicente, Andrea Barragan Ayala, Ninel Barseghyan, Margalida 
Beltran Borras, Àngel Benazet Terradellas, Jon Bordas Alemany, Bricell Estefany Briceño 
Zapata, Ágata Clai Cano González, Ciro Alejandro Cardo Socas, Daniel Casado Blanco, 
Marc Castellnou Velasco, Guillem Cedo I Alzuria, Luis Closa I Soler, Oscar Corbacho 
Morales, Victor Costa Sala, Marian Delgado Marcet, Omayma El Aakel El Qualkadi, 
Eudald Espejo Tarrats, Carlos Alberto Fernández, Marcel Folch Brugarolas,  Alberto 
Galván Casqueiro,  Sergi González Bouterín,  Zaira Gonzalez Espinosa,  Oriol González 
Prat,  Alba Guerrero Maraver, Clara Guillamón Cobos, Anahita Hatami Yazdanmadad, 
Pau Hervàs Vilalta, Stefan Horn, Berta Isach Tejedor, Guillem Izard I Colom, Sandra 
Jiménez Martínez, Ivanna Khlus, Biel Llull Coll, Andreas Loizou, Angie Cecilia Lool 
Espinal,  Diego López Navarro,  Aina Lozano Delgado,  Ana Lozano Romero, Simona 
Mihaela Lupea,  Josep Maria Mallarach Molina,  Javier Manén Fernández,  Raquel 
Marcos Pujol,  Andrea Medina González,  Paula Muntaner Reig, Pol Muñoz Benavent, 
Aina Pacheco Perelló, Carla Pintado Lechado, Gerard Piñol Güell, Lucía Quintela 
Casal, Carlota Rizzo Perez, Pau Rubio Arbona, Nuria Rubio Garcia, María Sánchez I 
Domínguez, Miriam Sánchez Martín, Eva Serrano Canudas, William Iván Siñani Quispe, 
Adrià Soto Cardona, Alba María Tierz Puyuelo, Carlo Udina Rodriguez, Jobim Van Riet 
Vidal, Ainhoa Varela Conde,  Francisca Vidal Cerdà,  Juanita Yosmayra Zavaleta Asmat, 
Carolina Zhou Lin, Karim Zougari Redondo, Felipe Alanis Segura, Naiara Albizua Diaz, 
Alba-Carmina Alonso Fernández, Alejandro Andrés Tió, Daniel Arellano Moreno, Carlos 
Barbero Durán, Cristina Bartolomé Montero, Ivan Bascuñana López, Xènia Bassa 
Rubia, Marta Belda Marín, Andrea Bellido Fuentes, Alejandro Blanca Osorio, Arthur 
Bovy Tinie, David Brota Ortiz De Pinedo, Antoni De Pàdua Burguera I Puigserver, Sara 
Camargo González, Ariadna Costa I Roura, Iván Costa Ramón, Júlia Durán Vilalta, 
Lucia Espinel Roig, Mireia Fabregat García, Patricia Ferrer Pujol, Jesús García Lucas, 
Diego García Safont, Mercè González De La Rubia Carrillo, África González Roca, Enric 
Grillo Pont, Joan Guirao Zambrana, Karla Hidalgo Piuri, Ane Ibarlucea Barruetabeña, 
Gonzalo Jiménez Lorenzo, Asier Lacarra Rovira,  Sami-Josep Laiho Passols, Lydia 
López Criado, Ricardo Javier Lopez Sanchez, Marc Martín Pérez, Eduard Mestre 
Trabal, Carlos Mir Ramon, Sara Mompart Barrenechea,  Enrique Francisco Mora Azon, 
Deisy Nataly Morales Ramirez, David Moya Comellas, Sara Navarro Hernández, Robert 
Navarro Torres, Ji Youn Park, Oriol Pascual Vallverdú, Alba Pastor Ferré, Juan José Pieri 
Hernández, Paula Plana Olle, Carlos Prados González, Ireneu Prat Andreu, Ricardo 
David Ramírez Valenzuela, Enric Rosés Carreras, Marta Sánchez Gómez, Ivan Schulz, 
José Cristhian Tandazo Sarango,  Victor Toro Heredia,  Marta Torrente Cases,  Adrián 
Valledor López,  Laura Ventayol Powell,  Aroa Vieiros Araujo, Katharina Wolf, Mariona 
Yepes Daviu.
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Laia Plana Robles, Carlota Rizzo Perez, Daniel Rodríguez Domènech, Gloria Rondón 
Pérez, Alex Samsudean, Manuel Sánchez De Boado Aznar, Patricia Sanchez Perez, 
Guillermo Sánchez Redondo, M.Gabriela Santos Samons, Ainoa Sarrabayrouse 
Freytes, Oscar Serrano Ruiz, Youssef Sordo Achaach, Lluís Tejero Vila, Ane Txintxurreta 
Ballina, Laura Ventayol Powell, Alvaro Vilanova Mercadal,Younes Zaidi Touis, Katarzyna 
Helena Antoszyk,  Ignacio Daniel Barquero Rodríguez De Llauder, Guillem Cedo 
I Alzuria, Ignasi Ferran Plans, Andrea García Aladren, Marlene Betsabé González 
Brunner, Elisa Luengo García De Gurtubay, Estefania Mateu Castell, Pablo Mosquera 
Couñago, Pedro Augusto Robles Ruiz, Àlex Roy Valero, Andrea Alaminos Vazquez, 
Clara Albareda Arjona, Arnau Alberich Vilà, Julia Andrés Rodríguez, Xènia Bassa 
Rubia, Clara-Lucía Busquet Vinueza, Juan Busquets Sanromà,Roser Carbó Ventura, 
Melissa Costa, Francisco De Borja De Arquer Comella, Alberto De Navasqüés Mañé, 
Alessandro Donzi Antón, Silvia Duque Lapeira,Felip Ecomard Puig, Ramon Elias 
Ferrerons, Christian Exposito Romero, Jefferson  Romario Farez Marfetan, Sandra Ferré 
Tuset,Lluís Fontanillas Ferré, María Forniés Campos, Aída Gallego Abad, Pere Galmés 
Lliteras, Jesus Adam Garcia Canaviri, Juan García Palacios, Leslie Gloria Gerecz Del 
Águila, Isabel Gismero Torta, Lorraynne Christine Habib Rebelo, Haneul Hong, Greta 
Melanie Idrogo Mostacero, Qiqiong Jin, Lluis Ladaria Gaya, Siyuan Li, Albert Linares 
García, Wei Liu, Matias Mas Lacasa, Raúl Méndez Durán, Luis Méndez Fernández, 
Erick Jordy Merchán Preciado,Aina Milan Vidal, Carlos Montero Pérez, Pablo Navarro 
Butron, Ricardo Ortiz Franco, Rebeca Padial Fernández, Pere Antón Parellada Ballber, 
Jongwook Park, Camila Pérez Humana, Mònica Pérez I Coma, Xavier Poley Rodo, 
Pablo Rocabert Messa, Sofia Rodriguez Alvarez De Eulate, Javier Roig Iglesias, Elena 
Rubio De La Corte, Aniol Sancho Subiranas, Marc Solà Sánchez, Laura Tarazona 
Miravet, Dayra Gissela Toaquiza Chusin, César Tomás Plata, Llorenç Torres Beltrán, 
Ilia Verzakov, Marc Vidal Badia, Pau Vilches Bernaus, Luis Fernando Villamil Cadena, 
Kasparas Visockas, Yue Xu, Tatsiana Yatsevich, Amanda Zaramella.
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Calle 13. Bogotà
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