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P  R  O  G  R  A  M  A 

 

POSTOCUPACIÓ DE LES COLÒNIES INDUSTRIALS A CATALUNYA. Es tracta d’un curs de Projectes 
basat en la intervenció sobre el patrimoni construït. Es pretén especular sobre les noves formes 
de pensar i projectar la reocupació de l’entorn construït quan les condicions han canviat i se n’ha 
perdut el sentit inicial. ////////////// En concret, es reflexiona sobre el present i el futur de les 
colònies industrials del segle XIX, més d’un segle i mig després que s’establissin per tot el territori 
fluvial català. Aquestes implantacions van suposar una revolució en el context econòmic, 
tecnològic, social, cultural, polític, urbà i arquitectònic. Però, quin sentit tenen actualment? Com 
s’adapten les formes de viure i treballar actuals en unes edificacions obsoletes però amb qualitats 
espacials intemporals? Quina opció triem: rehabilitar o construir de nou? ////////////// Es 
persegueix una reflexió arquitectònica propositiva sobre les noves formes de vida 
contemporànies, el sentit de l’espai col·lectiu –plantes baixes, carrers i places– i la redefinició dels 
equipaments públics. ////////////// Els projectes partiran d’aquestes qüestions programàtiques i 
d’entorn per resoldre-les amb instruments, mètodes i tècniques propis de l’arquitectura, a través 
de sistemes tecnològics contemporanis que responguin a estratègies modulars i espais 
multifuncionals. ////////////// No interessa l’arquitectura d’edificis aïllats per si mateixa, sinó la 
trobada entre els elements existents i els elements nous, per tal de generar una nova realitat en 
la qual convisquin i cohabitin sistemes espacials, constructius i socials que promoguin tant la vida 
individual com la col·lectiva, tant la dimensió pública com la privada. Es fomentaran així les 
operacions arquitectòniques segons conceptes i estratègies com ara l’ocupació, la superposició, la 
infiltració o la delimitació, i sempre des del coneixement precís de la realitat i les tècniques 
constructives i organitzatives que en fan possible la transformació. ////////////// Es fomentarà el 
treball cooperatiu de l’estudiantat amb propostes conjuntes o complementàries i la construcció 
de maquetes i material col·lectiu.  
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ORGANITZACIÓ 
Responsable de l’assignatura: Félix Solaguren-Beascoa de Corral, catedràtic 
Coordinació: Berta Bardí i Milà, lectora Serra Húnter 
Professorat: Luis Alegre, Toni Barceló, Berta Bardí, Cristóbal Fernández, Gustau Gili, Carles Vinardell  
Becari: Lluís García Cortés 
Correu: projectes.quart.tarda.etsab@upc.edu 
IG: @projectes_v.vi 
 

El nombre d’estudiants matriculats és de 130-135, amb una proporció de 21-23 estudiants per 
taller, organitzats pels grups de matrícula 1ST1 i 1ST2 per millorar la traçabilitat en cas de 
docència presencial i la coordinació amb la resta d’assignatures. 
Aquest quadrimestre es treballarà en parella a l’inici, fins al primer lliurament. Durant el curs, 
però, s’establiran paral·lelismes entre els projectes de la parella inicial i es fomentarà el treball 
col·lectiu, encara que els lliuraments seran individuals. 

 
PRESENCIALITAT 
El curs serà semipresencial. Com marquen les directrius de l’Escola, hi haurà la majoria de 
sessions virtuals i algunes de presencials, segons les condicions sanitàries: 
https://etsab.upc.edu/ca/escola/protocol-covid/estudis-de-grau 
 

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS 
Projectes V i VI centren la seva atenció a pensar els edificis i espais públics a partir de les 
relacions que s’estableixen amb el lloc, la tècnica i el programa, amb un alt grau de definició 
constructiva, estructural i energètica. Normalment, el lloc on s’ha de projectar és Barcelona, o 
l’àrea metropolitana, com a mínim un dels dos quadrimestres. Les temàtiques treballades van 
de la reutilització o la intervenció sobre el patrimoni construït a estructures de grans llums, 
sistemes modulars i construcció prefabricada o industrialitzada. Si durant un quadrimestre 
s’intervé sobre el patrimoni, en l’altre es proposa un edifici de nova planta que atengui una 
sèrie de requeriments tècnics i programàtics en relació amb programes col·lectius. 
A partir d’aquest enunciat general, es pretén fer una aposta per una reprogramació en relació 
amb l’entorn i el perfil de l’usuari, per una intervenció sobre el patrimoni construït i per una 
recerca sobre nous reptes de la professió. Així mateix, es vol potenciar la capacitat creativa, 
comunicativa i col·laborativa de l’estudiantat, incentivant el treball en grup i col·lectiu, 
aspectes que estan lligats a les noves formes del treball relacionat amb l’arquitectura, amb 
estructures laborals deslocalitzades, treball interdisciplinari i encàrrecs molt oberts a processos 
participatius. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL QUADRIMESTRE 
El primer quadrimestre es treballarà sobre el patrimoni construït, fent-ne un re-ús, re-
programant-lo i re-habitant-lo. Entenem que l’arquitectura ha de permetre reciclar-se i 
adaptar-se al pas del temps. Com ha afirmat Rafael Moneo: interessa més la “vida dels edificis” 
que el “projecte congelat en el temps, amb els seus atributs formals intactes”. 
Com s’actua sobre el patrimoni protegit o d’interès patrimonial? Quins són els mecanismes 
projectuals, constructius, socials i programàtics? Davant la possibilitat de l’enderroc d’un 
edifici existent amb valor arquitectònic –ja sigui històric o espacial, etc.–, es proposa mantenir-
lo i adaptar-lo a les necessitats ambientals, energètiques, programàtiques i socials actuals. 

about:blank
about:blank
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1. ESTRATÈGIES PER CONSTUIR SOBRE EL PATRIMONI 
 

El curs pretén ser un catalitzador i un observatori dels nous reptes que afegeix la globalització 
de l’arquitectura contemporània en la conservació i intervenció del patrimoni construït, ja 
tingui aquest un valor històric o cultural, o simplement espacial, social o mediambiental. 
D’aquesta manera, el focus d’atenció no només se centra en els béns arquitectònics d’interès 
patrimonial, sinó també en l’arquitectura i els espais urbans existents, i en ocasions anònims i 
quotidians, sobre els quals cada cop més caldrà actuar des de l’arquitectura. En aquest sentit, 
no es pretén realitzar una incursió didàctica sobre temes de rehabilitació o reconstrucció, sinó 
sobre tècniques i estratègies per intervenir en el patrimoni construït i preexistent, reutilitzar-lo 
i transformar-lo. Com ha afirmat el professor Carles Martí Arís, la transformació pot ser entesa 
com una activitat intel·lectual en la qual treballem amb la memòria de l’arquitectura a través 
del projecte. De fet, la pràctica de l’arquitectura s’ha basat en la intervenció física sobre els 
edificis existents i en la transformació d’obres precedents. En la cultura tradicional, el més 
freqüent no era fer tabula rasa, sinó assumir uns condicionants derivats dels estats 
precedents, que s’havien d’adaptar i manipular. 

En aquest marc, centrarem l’atenció sobre un tipus de patrimoni construït característic dels 
processos d’industrialització i modernització de les societats a partir del segle XIX: 
l’arquitectura de la fàbrica, concretament les colònies tèxtils i els seus valors intemporals, al 
marge de la utilitat de les instal·lacions en el seu moment. Moltes són les característiques que 
conflueixen en aquests tipus d’edificis: la contundència volumètrica lligada a la traducció literal 
de les necessitats funcionals, tècniques i productives; els ritmes il·limitats d’elements tant 
figuratius (forats, motius de façana, etc.) com estructurals, i, en general, el caràcter anònim de 
les formes. De la mateixa manera podríem assenyalar que en aquests tipus de construccions, ja 
siguin colònies o fàbriques, urbanes o periurbanes, és difícil trobar-hi gradacions subtils de 
recorreguts, composicions intencionades d’espais oberts o atmosferes interiors que convidin al 
confort o la càlida acollida. Es tracta d’un tipus de patrimoni molt determinat per la lògica del 
treball col·lectiu i la producció en sèrie. 

Tanmateix, en aquests tipus de construccions, paradoxalment, l’atenció exclusiva a qüestions 
funcionals i tècniques acaben assolint interessants aportacions en aspectes essencials de 
l’arquitectura, com ara la llum –zenital i lateral–, els espais de grans dimensions sense suports 
intermedis o la caracterització dels interiors per ritmes infinits d’elements estructurals com ara 
pòrtics i encavallades. El caràcter universal i anònim de les seves formes i espais 
transcendeixen, doncs, el món fabril i són precisament aquests trets els que fan que puguin 
acollir nous usos i rols en l’espai públic. Aquesta és una lliçó que ens fa reflexionar en 
l’actualitat sobre la conveniència o no d’arquitectures molt vinculades a programes molt 
específics, que sovint queden obsolets ràpidament, sense que sigui possible transformar-los 
per l’estricta relació entre forma i programa.  

Finalment, cal dir que, en termes generals, la transformació d’una situació existent no suposa 
una restricció o limitació, sinó un estímul. Alhora, treballar sobre les dades d’una realitat 
anterior que requereix una interpretació per part nostra perquè pugui continuar sent habitada 
suposa una lliçó i un aprenentatge fonamental, tot just quan estem sortim d’un període de la 
cultura arquitectònica basada en l’excepcionalitat, en la novetat i en la individualitat. 
Didàcticament, suposa un repte per a qualsevol comunitat docent l’acceptació que el col·lectiu 
d’arquitectes no som res més que un esglaó més en una sèrie històrica de professionals de la 
construcció que han creat i conservat el medi físic i ambiental que habitem.  
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2. LES COLÒNIES INDUSTRIALS CATALANES 
 

Des que es van implantar a mitjan segle XIX, les colònies industrials de Catalunya van suposar 
una revolució industrial i social. La gran majoria es van situar en zones rurals i van formar un 
nou nucli a partir de la fàbrica. En la segona meitat del segle XIX es van aixecar 72 colònies 
industrials, concentrades al voltant dels grans rius de Catalunya, especialment el Ter i el 
Llobregat, i dels seus afluents més cabalosos. Les colònies es van desenvolupar en moltes 
zones d’Europa occidental des de mitjan segle XIX, però a Catalunya destaca per l’elevat 
nombre de colònies que s’hi van construir. El que buscaven aquestes ubicacions al costat del 
riu era aprofitar l’energia hidràulica necessària per moure els telers en uns terrenys barats. 

En concret, la colònia tèxtil és de les més característiques del patrimoni industrial català. Les 
colònies són assimilables a petits pobles equipats amb els serveis bàsics per mantenir 
autònomament una població dedicada de ple a la fàbrica. Aquest element dona identitat 
pròpia al procés d’industrialització que va viure Catalunya. L’interès per les colònies industrials, 
i per les tèxtils en concret, ha atret l’interès d’estudiosos, que n’expliquen extensament la 
lògica històrica, social i econòmica, i que en mostren amb detall l’evolució, des de l’inici de 
l’activitat fabril, el desenvolupament i, finalment, la consolidació i la decadència posterior.  

Del gairebé centenar de colònies tèxtils que hi ha a Catalunya, no n’hi ha dues d’idèntiques. En 
el present, la majoria són encara pobles vius que han evolucionat al llarg de més de cent anys 
de vida, com la resta de pobles i ciutats. No són el mateix les colònies inicials que les de finals 
del segle XIX, com tampoc s’assemblen les de l’etapa republicana, les de la guerra civil o les de 
la postguerra a la colònia actual, que viu immersa en una profunda crisi però que lluita per 
trobar el seu lloc en el segle XXI. El que fa remarcable la colònia tèxtil catalana no només és la 
qualitat arquitectònica i urbanística, ni que presenti un funcionament força diferent de la 
colònia obrera d’altres indrets d’Europa, sinó la seva abundància, densitat i homogeneïtat 
formal. Aquests trets fan de les colònies tèxtils catalanes un fenomen singular que caracteritza 
el paisatge de les comarques del Bages, el Berguedà, Osona, el Ripollès i el Baix Llobregat.   
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3. LES COLÒNIES INDUSTRIALS DEL LLOBREGAT: 150 ANYS D’HISTÒRIA 
 

A mitjans del segle XIX, apareixen una gran quantitat 
d’indústries prop del naixement i primer tram del riu 
Llobregat. Aquest fet provoca una gran transformació al 
territori a causa de les fàbriques, que busquen la força del 
riu i s’allunyen de les grans ciutats. Aprofiten els salts 
d’aigua, al voltant dels quals s’aixequen petits 
assentaments, amb ordenacions similars però particulars, 
on la comunitat de treballadors viu a l’ombra de la fàbrica 
al llarg de diverses generacions. 

Una colònia industrial és una empresa fabril, generalment 
al costat d’un riu del qual extreu l’energia, i situada en un 
context rural. Aquest fet obliga a dotar-la d’un poblat per 
als obrers amb els serveis necessaris, a fi d’aconseguir una 
considerable autosuficiència. Els habitatges, locals i espais 
no fabrils (comerços, fonda, bar, teatre, etc.) acostumaven 
a ser propietat de l’empresa. 

El resultat és un paisatge particular, meitat industrial i 
meitat agrari, habitat per obrers que sovint també són 
agricultors. La particularitat de les indústries lligades al 
Llobregat és la successió de colònies, assimilables a ciutats 
en miniatura. Concretament, al llarg de la conca del riu 
Llobregat se’n poden trobar 24 al Berguedà, 15 al Bages i 7 
al Baix Llobregat. Aquest és un conjunt de 46 colònies, en 
la gran majoria tèxtils, tot i que també n’hi ha de mineres, 
agrícoles, cimenteres i químiques. 

A les colònies hi ha sempre unes parts diferenciades: la 
fàbrica, la residència dels treballadors, molt sovint 
l’església i equipaments comunitaris, el canal que aporta 
les aigües, els horts prop del riu i l’habitatge senyorial dels 
propietaris (torre de l’amo). En molts dels casos, els carrers 
actualment romanen silenciosos, perquè l’arribada de 
l’electricitat va permetre situar les fàbriques a qualsevol 
lloc i les colònies van patir una greu crisi. La feina es va 
aturar i, amb ella, els habitants i la vida. 

S’està intentant reactivar aquest patrimoni. Una colònia 
viva requereix una fàbrica viva i, per això, cal promoure 
usos de valor afegit, acceptant fins i tot petits creixements 
i canvis de l’ús industrial al terciari o residencial. Convertir 
les colònies en barris equipats suposa acceptar que puguin 
créixer, atreure nous usos i reclamar serveis i transport 
públic. Davant el deteriorament del patrimoni i l’escassetat 
de recursos es busca un balanç entre la conservació i la 
transformació.  
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4. CAL CASAS, PUIG-REIG 

 
 

Puig-reig és un municipi de la comarca del Berguedà situat en un promontori sobre el riu 
Llobregat. Durant la segona meitat del segle XIX s’hi van construir set fàbriques tèxtils dins el 
terme municipal. Cal Casas n’és una, l’única al voltant de la qual no s’hi va desenvolupar una 
gran colònia industrial, ja que només va arribar a tenir la torre de l’amo i un conjunt 
d’habitatges per als treballadors i les seves famílies, però sense més serveis comuns. 
Actualment, Cal Casas és una fàbrica oblidada i la seva història, poc coneguda, probablement 
perquè de totes les del terme municipal de Puig-reig és la que no va desenvolupar al seu 
entorn una gran colònia tèxtil i avui és difícil diferenciar-la del paisatge urbà del poble. 

Els seus primers anys de vida il·lustren molt bé els orígens de la industrialització comarcal i, 
més concretament, la història del municipi de Puig-reig, tant des del punt de vista de l’activitat 
econòmica com del creixement urbanístic. L’origen de Cal Casas està lligat al vell molí fariner 
de Puig-reig, que es va posar a la venda el 1860 quan es van desamortitzar els béns comunals. 
L’any següent, Llorenç Claret i Sorribes, un fabricant de Sallent (Bages), va comprar un tros de 
terra que estava situat entre el molí i el riu Llobregat i posteriorment s’hi va instal·lar la fàbrica, 
que aprofitava l’aigua del riu com a font d’energia. La primera fàbrica no era res més que una 
petita filatura que aprofitava l’antic molí fariner des de 1870. 

Després de passar per diferents mans d’industrials sallentins i berguedans, el 1901 Llorenç 
Mata i Pons va comprar la fàbrica de Cal Casas, els terrenys, la resclosa, el canal i els habitatges 
dels treballadors, i es va convertir en una gran fàbrica de filatures. Mata i Pons era una de les 
grans comerciants de cotó a l’engròs de Catalunya i propietària d’altres fàbriques escampades 
pel territori català. El 1925 es va inaugurar l’escola, un edifici que actualment encara porta el 
nom del fundador, Alfred Mata i Pons, i que va ser un equipament bàsic per al conjunt 
d’habitants de Puig-reig que incloïa escola i hospital. L’activitat tèxtil es va aturar el 1968, 
víctima de la primera crisi de la filatura catalana. Va ser la primera de Puig-reig a plegar i 
també una de les primeres del Berguedà. 

Actualment és una fàbrica sense cap ús. Els propietaris van encarregar un projecte el 2007 per 
convertir-lo en habitatges, però no va tirar endavant. El 2019 s’hi va celebrar el Vieer Fest, una 
mostra cervesera, gastronòmica i musical, que va permetre que per primera vegada la fàbrica 
s’obrís al poble. 
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5. REPTE A CAL CASAS 

Es tracta d’un curs d’intervenció, conservació i transformació del patrimoni construït, en 
aquest cas un patrimoni industrial. Per tant, l’objectiu no és rehabilitar, ni restaurar. L’exercici 
consisteix en la intervenció i transformació d’un edifici industrial i els espais lliures adjacents, 
un cop analitzats el conjunt i la seva relació amb l’entorn: el nucli de Puig-reig, el riu Llobregat, 
el paisatge agrari i les infraestructures.  

Cada estudiant haurà de fer una ordenació general de l’edificació i els espais lliures propers 
(accessos per a vianants i rodats, connexions amb el nucli de la població, espais de lleure i 
reunió, etc.), i definir amb més precisió un àmbit d’intervenció concret. Així doncs, els 
projectes no només han de treballar amb les peces edificades (l’espai ple), sinó també amb tot 
l’espai circumdant (l’espai buit). S’ha de tenir en compte l’accessibilitat amb transport públic i 
privat; les qualitats i dimensions dels espais exteriors adjacents, existents o de nova creació; la 
relació física i visual del conjunt amb el paisatge proper; etc. 

Els projectes, tant de l’espai ple com de l’espai buit, poden ser permanents o efímers i, en tot 
cas, han de posar en valor els elements preexistents. Seran qüestions generals del curs les 
estratègies d’intervenció (addició, sostracció, juxtaposició, desconstrucció, inserció, etc.), així 
com la reflexió sobre el paper actual del patrimoni arquitectònic, en concret els recintes 
industrials, i les noves formes d’ocupació. Aquesta ocupació caldrà justificar-la des de les 
necessitats específiques del lloc: en relació amb la cultura, l’oci, el treball i la producció, etc. 

La demanda de Puig-reig és una escola de música i dansa, amb una residència temporal i 
espais annexos de treball cooperatiu i creació artística. Tant la part de residència com els 
espais annexos han de formar part de l’estratègia d’intervenció en el conjunt, però no s’han de 
desenvolupar amb detall. Cada projecte ha de determinar la posició d’aquests programes dins 
la fàbrica, segons el que justifiqui l’anàlisi del recinte, tot considerant la globalitat del lloc i els 
seus atributs paisatgístics. La superfície exacta de cadascun dels diferents programes s’ha 
d’ajustar en funció de l’estratègia general d’intervenció i de l’edificació concreta que l’aculli. 
Caldrà considerar la proporció i dimensió dels espais: alçada lliure, tipus d’il·luminació, 
proporció en planta dels espais, presència dels elements estructurals, accessibilitat, etc. Forma 
part de l’exercici l’adaptació del programa a les condicions particulars de l’emplaçament i la 
colònia.  
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6. PROGRAMA D’USOS EN RELACIÓ AMB L’EDIFICI 

[La Polifònica de Puig-reig és una entitat coral que va néixer el 1968 com a Coral Joventut 
Sardanista, provinent de la colla sardanista amb el mateix nom. El 1987 va adoptar el nom de 
Polifònica de Puig-reig. És considerada un dels millors cors no professionals de Catalunya.] 

PROGRAMA 
Aprofitant la tradició de grups de cant coral de Puig-reig, es fa necessària una escola de 
música. En termes generals, es demana una escola de música i dansa amb uns 5.000 m2 útils, 
aproximadament. A més, es preveu una residència temporal i altres equipaments públics en 
relació amb les necessitats i l’estratègia projectual. La part de residència i la d’altres 
equipaments públics només cal que s’incloguin en el projecte, però no s’han de desenvolupar. 

1.1 Escola de música i dansa: caldrà redimensionar els espais segons la seva ubicació 
dins la fàbrica. 

Zones acadèmiques generals       300 m2 
vestíbul, informació, sanitaris   

Zones acadèmiques de música      1 200 m2 
30 sales d’assaig individuals [aïllament acústic] 
10 sales d’assaig de grup petit [aïllament acústic] 
6 sales d’assaig de grup mitjà [aïllament acústic] 
2 sales d’assaig de grup gran [aïllament acústic] 
10 aules [comunicables de 2 en 2] 
estudi de gravació 
sanitaris, zona de descans 

Zones acadèmiques de dansa      1 500 m2 
4 aules de mida gran 
4 aules de mida variable [comunicables de 2 en 2] 
sanitaris, vestidors, zona de descans 

Zones públiques         1 000 m2 
sala d’audicions: accés públic, pati de butaques, escena i bambolines, 
sanitaris 
bar, cuina, magatzem, sanitaris 

Zones restringides       1 000 m2 
Entregues a l’escena: 
-  entregues d’escenografia 
-  magatzem d’escenografia 
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-  muntacàrregues 
-  entrada d’instruments 
-  sala de neteja 
Entregues al bar: 
-  entregues al bar, residus [accés al carrer] 
Vestidors: 
-  vestidors de personal fix [amb bany i dutxa] 
-  foyer d’artistes [accés al carrer] 
-  vestidors d’artistes [amb bany i dutxa] 
-  maquillatge 
Magatzem i tallers: 
-  magatzem d’instruments 
-  magatzem de vestuaris 
-  magatzem d’atrezzo 
-  magatzem d’estructures 
-  taller d’il·luminació 
-  magatzem d’il·luminació 
-  cambra tècnica de so 
Cambres tècniques de so: 
-  locutori [dominant l’escena] 
-  estudi, sala de mescles [dominant l’escena] 
Administració-direcció: 
-  recepció, sala d’espera 
-  oficines de direcció 
-  oficines de personal 
-  sales de reunions 
-  arxiu 
-  sanitaris, sala de descans 

Espais de comunicació interiors 
Sales tècniques (climatització, calefacció, ventilació) 
 

1.2 Residència 
Caldrà preveure espai per a 8 apartaments de 45 m2 útils, equipats per estudiantat o 
professorat visitant. Poden incorporar espais col·lectius de relació i serveis (sala d’estar, 
bugaderia, cuina, etc.). Han de disposar d’un accés propi, amb recepció, oficina i uns serveis 
mínims. Han de poder funcionar de manera independent de l’escola. S’ha de posar una atenció 
especial a la seva situació dins l’esquema general, pensant en el traçat de les instal·lacions 
(tant de subministrament com de rebuig) per l’impacte que poden tenir a la planta baixa i a la 
coberta. 

 

1.3 Espais de treball cooperatiu i creació artística 
Es poden proposar espais de treball de tipus taller o coworking. També s’admeten espais per a 
la producció artística i la gestió cultural, espais de creació, etc.; oberts o tancats, a l’interior o a 
l’exterior, permanents o efímers. Caldrà justificar convenientment l’elecció concreta del 
programa i els requeriments espacials. 

Una referència és el Konvent, una intervenció cultural a la colònia Cal Rosés. [La intervenció El 
Konvent és un antic convent de monges de finals del segle XIX reconvertit en un centre artístic 
multidisciplinari. És un espai per a l’art, però, a diferència d’altres, també és una manera de fer 
i entendre la cultura arrelada al territori. <https://konventzero.com/>]  

about:blank
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PLANIFICACIÓ I CALENDARI 
INTERVENCIÓ SOBRE EL PATRIMONI_1q  2020-2021 
 

///// Curs semipresencial: majoria de sessions virtuals i algunes de presencials ///// 

 

SETEMBRE 2020 
s1 Dilluns  28 Presentació curs + conferència [1]  

Dimecres 30 Conferència [2] + taller 
OCTUBRE 2020 

Dissabte 3 [ V I S I T A  C O N J U N T A  P R E S E N C I A L * ] 
S2 Dilluns  5 Conferència [3] + sessió per a grups [1] 
 Dimecres 7 Taller 
S3 Dilluns  12 // Festiu // 
 Dimecres 14 L l i u r a m e n t  1 : taller 
S4 Dilluns  19 Conferència [4] + sessió conjunta [1] 
 Dimecres 21 Taller 
S5 Dilluns  26 Sessió per a grups [2] 
 Dimecres 28 Taller 
NOVEMBRE 2020 
S6 Dilluns  2 Conferència [5] + taller 
 Dimecres 4 Taller 
S7 Dilluns  9 L l i u r a m e n t  2 : taller  [ P O S S I B L E  P R E S E N C I A L I T A T * * ]  
 Dimecres 11 Sessió conjunta [2]   [ P O S S I B L E  P R E S E N C I A L I T A T * * ]  
S8 Dilluns  16 Conferència [6] + taller 
 Dimecres 18 Taller 
S9 Dilluns  23 Sessió per a grups [3] 

Dimecres 25 Taller 
s10 Dilluns  30 Conferència [7] + taller 
DESEMBRE 2020  
 Dimecres 2 Taller 
s11 Dilluns  7 L l i u r a m e n t  3 : taller 
 Dimecres 9 Taller 
s12 Dilluns  14 Sessió conjunta [3] 
 Dimecres 16 Taller 
s13 Dilluns  21 Taller 
GENER 2021 
s14 Dilluns  11 L l i u r a m e n t  4 : taller  

Dimecres 13 Taller 
 Dimecres 20 Notes de l’avaluació continuada, Atenea 
FEBRER 2021 

Dimecres 3 L l i u r a m e n t  f i n a l  + sessió conjunta //ampliació horari// 
Dimecres 10 Publicació de qualificacions, Atenea/Prisma/e-Secretaria 
Dijous  11 Revisió de qualificacions (s’avisa per correu electrònic) 
Dilluns   15 [Inici segon quadrimestre] 

 
*  Visita no obligatòria, però sí altament recomanable. 
* * Segons les condicions sanitàries se’n valorarà l’organització. 
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LLIURAMENTS 
 

Sempre s’haurà d’entregar el material en format digital mitjançant Atenea. Les condicions del 
lliurament s’especificaran detalladament en cada etapa, seguint una sèrie de criteris generals. 
 
Físicament en paper: seguint les indicacions de la UPC, s’intentarà demanar el mínim paper 
possible, només en casos excepcionals, i s’avisarà amb antelació. 
 
Digitalment a la tasca d’Atenea: s’hauran de penjar arxius en format pdf amb tot el material, 
normalment una làmina resum i un dossier. A més, segons les condicions de lliurament, caldrà 
penjar els documents demanats segons les extensions. En cada lliurament s’especificaran les 
condicions concretes en què s’ha d’entregar. 

Hora límit lliurament: com a norma, les tasques a Atenea es tanquen a les 20:00 h, 
quan acaba la classe, i no es permet pujar-hi arxius amb retard.  
Noms dels arxius:  E0X-GrupXX_Cognom-Cognom_Nom làmina resum 
   E0X-GrupXX_Cognom-Cognom_Nom dossier 
 

Condicions generals de cada un dels lliuraments 
En cadascun dels lliuraments hi haurà un objectiu principal, que posarà una atenció especial en 
un únic document o tipus de representació. S’haurà de treballar en format DIN A2 i s’haurà de 
fer èmfasi en la làmina resum, en sentit horitzontal, que ha de servir per presentar el projecte. 
També s’haurà d’anar treballant en un dossier amb els dibuixos representatius de cada etapa 
del projecte, que servirà per explicar l’evolució. S’hauran d’utilitzar els formats i caràtules amb 
el logo del curs. 
 
Lliurament 1 Equip: parella 

Contingut principal: maqueta conceptual (anàlisi de l’entorn, proposta) 
Format: 1 làmina en horitzontal amb fotos de la maqueta 
 

Lliurament 2 Equip: individual (possible relació amb el projecte de la parella) 
Contingut principal: axonometria estructural, constructiva i programàtica 
(amb nuclis d’escales, ascensors i serveis, recorreguts i programa) 
Format: làmines amb una primera de resum 
 

Lliurament 3 Equip: individual (possible relació amb el projecte de la parella) 
Contingut principal: detall de façana, relació part nova/vella (seccions en 
vertical i horitzontal, porció de façana, vistes i maqueta) 
Format: làmines amb una primera de resum 
 

Lliurament 4 Equip: individual (possible relació amb el projecte de la parella) 
  Contingut principal: projecte arquitectònic complet 

Format: làmina resum + dossier amb l’evolució del projecte 
 

Lliurament  Equip: individual 
final  Contingut principal: projecte arquitectònic complet 

Format: làmina resum + dossier del projecte i/o prova, si es considera 
convenient  
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LLIURAMENT 1 
Dimecres 14 OCTUBRE 2020 (setmana 3) 

 
S’haurà d’entregar obligatòriament el material en format digital mitjançant Atenea, en 
aquestes condicions concretes. 

 
Digitalment a la tasca d’Atenea: un dels membres de la parella haurà de penjar un únic arxiu 
en format pdf amb la làmina DIN A2. 
 

Hora límit lliurament: com a norma, les tasques a Atenea es tanquen a les 20:00 h, 
quan acaba la classe, i no es permet pujar-hi arxius amb retard. Es recomana penjar 
l’arxiu abans de l’hora límit per evitar problemes. 
 
Nom de l’arxiu: E01-GrupXX_Cognom-Cognom_làmina   [cognoms de la parella] 

Luis Alegre  LA 
Toni Barceló  TB 
Berta Bardí  BB 
Cristóbal Fernández CF 
Gustau Gili  GG 
Carles Vinardell  CV 

 

Condicions de lliurament: 

Equip: parella  
Format: 1 DIN A2 en horitzontal per Atenea pdf (1 únic lliurament d’un dels membres). Cal 
col·locar un lema en la part superior i la caràtula del curs a la part inferior. 
Contingut: s’han de mostrar 4 aspectes principals a través de plantes, façanes, seccions, 
fotomuntatges, perspectives, axonometries i maqueta conceptual (física o virtual). 

1. Anàlisi de l’entorn 
2. Estratègia projectual d’intervenció 
3. Referències treballades 
4. Intuïció de l’ocupació i programa 
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LLIURAMENT 2 
Dilluns 9 NOVEMBRE 2020 (setmana 7) 
 

S’haurà d’entregar obligatòriament el material en format digital mitjançant Atenea, en 
aquestes condicions concretes. 

 
Tasca d’Atenea: individualment s’hauran de penjar 2 arxius en format pdf, un amb la làmina 
resum i l’altre amb el dossier que contindrà tota la informació. 
 

Hora límit lliurament: cal penjar tota la documentació abans de les 17h, més tard es 
considerarà el lliurament amb retard. Com a norma general, les tasques a Atenea es 
tanquen a les 20:00 h, quan acaba la classe, i no es permet pujar-hi arxius. 
 
Nom de l’arxiu amb la làmina: E02-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina 
Nom de l’arxiu amb el dossier: E02-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_dossier 

Luis Alegre  LA 
Toni Barceló  TB 
Berta Bardí  BB 
Cristóbal Fernández CF 
Gustau Gili  GG 
Carles Vinardell  CV 

 

Condicions lliurament: 

Equip: individual, tot i que hi pot haver material conjunt. 
Format: làmina resum DIN A1 en horitzontal en pdf. Aquesta làmina contindrà tota la 
informació necessària per explicar el projecte de forma sintètica, amb el lema en la part 
superior i la caràtula del curs a la part inferior. A banda d’aquesta làmina resum, es demana un 
dossier que incorpori les làmines necessàries per explicar el projecte de forma sintètica en 
horitzontal i format lliure, en un segon arxiu pdf. 
Contingut: mostrar 4 aspectes principals a través de totes les representacions necessàries com 
plantes, façanes, seccions, fotomuntatges, perspectives, axonometries i maquetes (física o 
virtual) 

1. Síntesi de l’anàlisi de l’entorn i estratègia projectual  
2. Referències relacionades amb el projecte 
3. Projecte de l’espai lliure adjacent 
4. Explicació detallada de l’edifici amb el programa (escala aproximada 1:500) 
5. Maqueta (real o virtual) o axonometria de l’edifici en relació a l’espai lliure. Cal 

mostrar el volum exterior de l’edifici en relació a l’entorn amb la topografia, els 
accessos, etc., i explicar clarament l’esquelet i el funcionament de l’interior: accessos, 
nuclis d’escales, ascensors, estructura, serveis, recorreguts i programa (continguts i 
superfícies). 
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LLIURAMENT 3 
Dilluns 7 DESEMBRE 2020 (setmana 11) 
 

S’haurà d’entregar obligatòriament el material en format digital mitjançant Atenea, en 
aquestes condicions concretes. 
 

Tasca d’Atenea: individualment s’hauran de penjar 2 arxius en format pdf, un amb la làmina 
resum i l’altre amb el dossier que contindrà tota la informació. Es contempla l’opció de lliurar 
un document extra. 
 

Hora límit lliurament: cal penjar tota la documentació abans de les 17:00h, més tard 
es considerarà el lliurament amb retard. Com a norma general, les tasques a Atenea es 
tanquen a les 20:00 h, quan acaba la classe, i no es permet pujar-hi arxius. 
 

Nom de l’arxiu de la làmina resum: E03-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina 
Nom de l’arxiu del dossier: E03-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_dossier 
Nom de l’arxiu extra (opcional): E03-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_extra 
 

Luis Alegre  LA 
Toni Barceló  TB 
Berta Bardí  BB 
Cristóbal Fernández CF 
Gustau Gili  GG 
Carles Vinardell  CV 

 

Condicions lliurament: 

Equip: individual, tot i que hi pot haver material conjunt. 
Format: làmina resum DIN A1 en horitzontal en pdf. Aquesta làmina contindrà tota la 
informació necessària per explicar el projecte de forma sintètica i pensat en format pantalla: 
molt visual i que es pugui entendre sense la necessitat de fer zooms. Ha d’incloure el lema en 
la part superior i la caràtula del curs a la part inferior. A banda d’aquesta làmina resum, es 
demana un dossier que incorpori tota la informació que creieu necessària per explicar el 
projecte en format Pecha Kucha amb un màxim de 20 làmines horitzontals, en un segon arxiu 
pdf, pensat per ser presentat. A més, es podrà lliurar un document extra si es creu necessari: 
vídeo, gif, ppt. 
Contingut: mostrar els aspectes principals a través de totes les representacions necessàries 
com plantes, façanes, seccions, fotomuntatges, perspectives, axonometries i maquetes (física 
o virtual), detalls, etc. 

1. Plànol d’emplaçament (escala aproximada de detall 1:2000-1:1000) 
2. Edifici motiu del projecte: accessos, nuclis, serveis, recorreguts, estructura, 

organització del programa, distribució amb mobiliari i espai lliure adjacent (escala 
aproximada de detall 1:500-1:200) 

3. Esquema axonomètric de l’esquelet estructural i els elements constructius 
4. Vistes de l’exterior de l’edifici i de l’interior 
5. Porció de la façana-coberta-planta on s’expliqui la relació entre la part nova i la vella, 

amb seccions en vertical i horitzontal, axonometria, vistes i maqueta. Cal mostrar 
l’encontre entre l’edifici patrimonial existent i l’edifici proposat (escala aproximada de 
detall 1:100-1:50) 



Projectes V tarda,   2020-2021 |  programa docent  

17 
 

LLIURAMENT 4 
Dilluns 11 GENER 2021 (setmana 14) 
 

S’haurà d’entregar obligatòriament el material en format digital mitjançant Atenea, en 
aquestes condicions concretes. 
 

Tasca d’Atenea: individualment s’hauran de penjar 3 arxius en format pdf, un amb la làmina 
resum, el dossier que contindrà tota la informació i la rúbrica d’autoavaluació. Es contempla 
l’opció de lliurar un document extra. 

Hora límit lliurament: cal penjar tota la documentació abans de les 17:00h, més tard 
es considerarà el lliurament amb retard. Com a norma general, les tasques a Atenea es 
tanquen a les 20:00 h, quan acaba la classe, i no es permet pujar-hi arxius. 
Nom arxiu làmina resum: E04-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina 
Nom arxiu dossier: E04-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_dossier 
Nom arxiu rúbrica: E04-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_rúbrica 
Nom arxiu extra (opcional): E04-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_extra 
 

Luis Alegre  LA 
Toni Barceló  TB 
Berta Bardí  BB 
Cristóbal Fernández CF 
Gustau Gili  GG 
Carles Vinardell  CV 

 

Condicions lliurament: 

Equip: individual, tot i que hi pot haver material conjunt. 
Format: làmina resum DIN A1 en horitzontal en pdf. Aquesta làmina contindrà només la 
informació principal per explicar el projecte de forma sintètica, molt visual i tenint en compte 
el format pantalla. Ha d’incloure el lema en la part superior i la caràtula del curs a la part 
inferior. A banda, es demana un dossier que incorpori tota la informació que creieu necessària 
per explicar el projecte en format Pecha Kucha amb un màxim de 20 làmines horitzontals, en 
un segon arxiu pdf, pensat per ser presentat. A més, es podrà lliurar un document extra si es 
creu necessari: vídeo, gif, ppt. 
Contingut: mostrar els aspectes principals del projecte a través de plantes, façanes, seccions, 
detalls, fotomuntatges, perspectives, axonometries, vistes i maquetes (física o virtual), etc. 

1. Plànol d’emplaçament (escala aproximada de detall 1:2000-1:1000) 
2. Projecte de l’espai públic i l’edificació: accessos, nuclis, serveis, recorreguts, 

estructura, organització del programa, distribució amb mobiliari, superfícies (escala 
aproximada de detall 1:500-1:100) 

3. Esquema axonomètric de l’esquelet estructural, nuclis i elements constructius 
4. Vistes exteriors i interiors de l’edificació i espai públic amb materialitat 
5. Porció de la façana-coberta-planta on s’expliqui la relació entre la part existent i la 

proposta, amb seccions en vertical i horitzontal, axonometria, vistes i maqueta. Cal 
mostrar l’encontre entre l’edifici patrimonial existent i la intervenció proposada (escala 
aproximada de detall 1:100-1:50) 

6. Es demana un text breu del projecte, d’unes 100-200 paraules, que es pugui llegir al 
dossier. 
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LLIURAMENT FINAL 
Dimecres 3 FEBRER 2021 
 

S’haurà d’entregar obligatòriament el material en format digital mitjançant Atenea, en 
aquestes condicions concretes. Es demana que els documents no tinguin un pes excessiu i que 
es visualitzin correctament en pantalla. 
 
Tasca d’Atenea: individualment s’hauran de penjar 3 arxius en els formats demanats (pdf o 
jpg/zip/rar segons el cas), a més també es pot afegir 1 document voluntari (vídeo o gif, per 
exemple). 

Hora límit lliurament: cal penjar tota la documentació abans de les 13:00h, i no 
s’admetran lliurament amb retard. 
Nom: EF-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina  [pdf] 

EF-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_dossier  [pdf] 
EF-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_imatges  [jpg comprimit zip/rar] 
EF-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_extra 

 

Luis Alegre  LA 
Toni Barceló  TB 
Berta Bardí  BB 
Cristóbal Fernández CF 
Gustau Gili  GG 
Carles Vinardell  CV 

 

Condicions lliurament: 

Equip: individual, tot i que hi pot haver material conjunt. 

Format: làmina resum DIN A1 en horitzontal en pdf. Aquesta làmina contindrà només la 
informació principal per explicar el projecte de forma sintètica, molt visual i tenint en compte 
el format pantalla. Ha d’incloure el lema en la part superior i la caràtula del curs a la part 
inferior. A banda, es demana un dossier que incorpori tota la informació que creieu necessària 
per explicar el projecte, en un segon arxiu pdf, pensat per ser presentat. 
Demanem un recull dels 10 documents més importants del projecte en jpg, comprimits en un 
únic arxiu en zip o rar (plantes, axonometria, seccions, vistes, fotomuntatges, etc.). 
A més, es podrà lliurar un document extra si es creu necessari: vídeo, gif, ppt, etc.  

Contingut: mostrar els aspectes principals del projecte a través de plantes, façanes, seccions, 
detalls, fotomuntatges, perspectives, axonometries, vistes i maquetes (física o virtual), etc. 

1. Plànol d’emplaçament (escala aproximada de detall 1:2000-1:1000) 
2. Projecte de l’espai públic i l’edificació: accessos, nuclis, serveis, recorreguts, 

estructura, organització del programa, distribució amb mobiliari, superfícies (escala 
aproximada de detall 1:500-1:100) 

3. Esquema axonomètric de l’esquelet estructural, nuclis i elements constructius 
4. Vistes exteriors i interiors de l’edificació i espai públic amb materialitat 
5. Secció transversal detallada amb indicacions de materialitat i un mínim entorn. Es 

pot acompanyar de porcions de façana-coberta-planta on s’expliqui la relació entre 
la part existent i la proposada, amb seccions en vertical i horitzontal, axonometria, 
vistes i maqueta (escala aproximada de detall 1:50) 

6. Un text breu del projecte, d’unes 100-200 paraules, que aparegui al dossier. 
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RÚBRICA 
 
Alguns dels exercicis hauran d’anar acompanyats d’una rúbrica d’avaluació, que es penjarà a la 
plataforma educativa Atenea, en la qual es valoraran les competències i resultats de 
l’aprenentatge. La rúbrica servirà tant per a l’avaluació del professorat com per a 
l’autoavaluació de l’estudiantat i la coavaluació, en cas que sigui necessària. 
 
INTEGRACIÓ URBANA: es fa una anàlisi exhaustiva de les condicions d’entorn físic i social de 
l’emplaçament on se situa el projecte, a escala urbana. La integració del projecte en el teixit 
urbà té conseqüències funcionals i formals en la proposta. 
LÒGICA I COHERÈNCIA INTERVENCIÓ: el projecte arquitectònic és lògic i coherent respecte del 
que es proposa (ús) i com es proposa (arquitectura). El plantejament de l’exercici té una visió 
futurista i real. Es plantegen estratègies clares de programa i ús en relació amb la realitat i les 
necessitats de l’entorn. 
DEFINICIÓ TÈCNICA: es té capacitat per definir la materialitat de l’edificació des dels punts de 
vista constructiu, tecnològic i estructural. 
REPRESENTACIÓ GRÀFICA: s’utilitzen correctament les eines de dibuix i representació, tant pel 
que fa a l’esbós com a l’escala. L’expressió gràfica afavoreix la comprensió del projecte. 
PRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ: el material del lliurament s’ajusta al format i al contingut 
requerits. Els lliuraments presenten una bona composició de la informació, amb un grafisme 
adequat, una explicació escrita sintètica, uns documents expressius i una exposició oral 
correcta. 
PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ: s’ha assistit a les sessions regularment, amb una participació 
activa i col·laborativa, i s’ha evolucionat en l’aprenentatge autònom. 
TREBALL EN EQUIP: s’ha aconseguit fer un equip de treball organitzat i equilibrat. 
 
 

AVALUACIÓ 
 
Per tenir dret a l’avaluació continuada (del 28 de setembre de 2020 al 15 de gener de 2021) 
s’ha d’assistir a un mínim del 80 % de les sessions, tant de classes teòriques com de taller, i fer 
els 4 lliuraments obligatoris. 

Lliurament 1  (s3)  10 %  
Lliurament 2   (s7)  15 %  
Lliurament 3   (s11)  15 % 
Lliurament 4   (s15)  60 % 
Lliurament final  (febrer 2021) 100 % nota avaluació final 

 

Revisió de notes i reclamacions. A través de l’e-Secretaria es pot accedir a l’expedient 
acadèmic, que inclou les notes definitives de les assignatures. Les notes provisionals les 
facilitarà el professorat a través d’Atenea. L’estudiantat té dret a una revisió dels 
lliuraments/exàmens en presència del professorat que els ha qualificat. Si no s’accepta la 
decisió del professorat, es pot adreçar una sol·licitud raonada a la Direcció de l’Escola, a través 
de l’e-Secretaria, en un termini màxim de 7 dies des de la data de publicació de les 
qualificacions que es volen reclamar. L’Escola comunicarà la resolució en un màxim de 15 dies 
des de la data de publicació.  
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