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POSTOCUPACIÓ DE LA BARCELONA POSTOLÍMPICA. Es tracta d’un curs de Projectes centrat en 
la intervenció en una zona construïda fa 30 anys per a un esdeveniment molt puntual i efímer però 
que va servir per canviar la ciutat: els Jocs Olímpics de 1992. Es pretén especular sobre les noves 
formes de pensar i projectar la reocupació d’aquell entorn construït quan el temps ha passat, les 
condicions han canviat i se n’ha perdut el sentit inicial. ////////////// En concret, es reflexiona sobre 
el present i el futur de l’àrea esportiva de la Vall d’Hebron, delimitada per la ronda i caracteritzada 
per un ús esportiu, a més del complex hospitalari i els diferents conjunts d’habitatges. 
////////////// Es persegueix una reflexió arquitectònica propositiva sobre les noves formes de vida 
contemporànies, el sentit de l’espai col·lectiu 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 espais multifuncionals i de gran llums. ////////////// 
No interessa l’arquitectura d’edificis aïllats per si mateixa, sinó l’encaix amb el planejament i la 
trobada entre els elements existents i els elements nous, per tal de generar una nova realitat en 
la qual convisquin 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 
 

Luis Alegre   (A-51) 
Toni Barceló   (A-52) 
Berta Bardí i Milà   (A-53) 
Cristóbal Fernández  (A-54) 
Carles Vinardell   (A-55) 
Gustau Gili (grup anglès)  (A-56) 

El nombre d’estudiants matriculats és de 110, amb una proporció de 19 estudiants per taller. 
Es mantenen els grups i les assignacions del quadrimestre anterior, amb les baixes i les 
incorporacions pertinents, però s’admeten intercanvis d’estudiant per estudiant entre els 5 
primers grups.  
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. El lliurament final serà individual. 
 

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 segon quadrimestre es treballa el projecte d’un edifici de grans llums i sense un ús 
determinat en un indret poc consolidat de Barcelona, amb una baixa densitat i en l’actualitat 
infrautilitzat, tot i que amb un planejament urbanístic interessant i una qualitat arquitectònica 
notable. Si durant el primer quadrimestre l’exercici es basava en la reprogramació i intervenció 
sobre el patrimoni, en el segon es treballa un edifici de nova planta per a diferents usos. Si el 
primer era un entorn postindustrial, al recinte fabril de la Colònia Güell de Santa Coloma de 
Cervelló, en el segon triem un espai postolímpic en contacte directe amb les rondes. 
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1. ESTRATÈGIES DELS EDIFICIS NEUTRES DE GRANS LLUMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal característica d’un edifici multiusos és el seu programa indefinit, no específic, que 
permet adequar-se al canvi de funció. Per aconseguir-ho, li cal una estructura bàsica regular 
d’espais i instal·lacions per a les capacitats previstes a l’interior i a l’exterior. La indeterminació 
dels espais dependrà en gran mesura de la regularitat i l’homogeneïtat de la trama estructural 
i els espais per als quals serveix. No es busca una arquitectura estretament vinculada a un 
programa específic, que sovint queda obsolet ràpidament, sense que sigui possible 
transformar-lo per l’estricta relació entre forma i programa. El contenidor que es demana ha 
de procurar, doncs, esdevenir una arquitectura universal, anònima i intemporal, tot i que a 
partir de tècniques i procediments contemporanis.  

Així doncs, proposem treballar sobre un espai neutre de grans llums, és a dir, una gran sala que 
permeti acollir un gran nombre de persones per fer un acte comú en relació amb el màxim de 
programes possibles. L’estructura que cobreix aquest espai té una importància decisiva i 
sorgeix a partir de l’estudi de les relacions formals entre la superfície que s’ha de cobrir, els 
elements que configuren el volum i les entrades de llum. Les tipologies estructurals que es 
podran fer servir van des de cobertes i elements lineals treballant a tracció i a tallant, incloent-
hi encavallades triangulades, cobertes tensegrity i malles espacials, fins a solucions particulars 
amb grans elements pretesats o posttesats. 

Aquest volum no és autònom i ha de respondre al solar on s'insereixi i a l’espai lliure, a través 
de l’accés i de la relació de l’espai principal interior amb l’exterior. En definitiva, es tracta de 
capturar un espai i donar-li qualitat a través de la forma de l’estructura i la llum. Per tant, 
aquests seran els aspectes més representatius: 

· el valor formal de l’estructura i el seu paper en les entrades de llum natural; 
· la relació entre coberta-estructura-tancament, especialment en les cantonades; 
· la definició dels tancaments: modulació, protecció, flexibilitat, materialitat, etc.; 
· el disseny dels elements particulars en relació amb el tot.  
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2. L’EMPLAÇAMENT: LA VALL D’HEBRON 

 
L’àrea del Complex Esportiu de la Vall d’Hebron es troba a l’encreuament de tres barris del 
districte d’Horta-Guinardó: la Vall d’Hebron, la Clota i la Teixonera. 

El barri de la Vall d'Hebron està vinculat històricament al monestir de Sant Jeroni de la Vall 
d'Hebron. El barri actual té el seu origen en la construcció del polígon d’habitatges Parc de la 
Vall d'Hebron el 1968 i integra elements antics com Martí-Codolar, Can Travi Nou i Can Travi 
Vell, i elements moderns com el Pavelló de la República, diversos equipaments esportius i 
zones verdes amb blocs residencials. En ocasió dels Jocs Olímpics de 1992 es va ampliar el 
polígon amb un gran sector destinat a equipaments esportius i a nous habitatges. 

El barri de la Clota ha anat evolucionant com a indret rural, d'arrel antiga, de cases de pagès i 
de torretes petites. Situada en una fondalada entre els barris del Carmel, la Vall d’Hebron i 
Horta, la Clota és un dels nuclis de població més antics del districte. El creixement urbà de la 
Clota ha estat molt poc intens i s'hi ha mantingut en un aire semirural. 

El barri de la Teixonera, situat entre els barris de la Vall d'Hebron, la Clota, el Carmel i el Coll 
(districte de Gràcia), va formar-se en el període 1915-1930 i era conegut aleshores pel nom de 
Colònia Taxonera. Les cases que s’hi van construir inicialment eren habitatges de planta baixa 
o planta baixa i planta pis amb jardí. Entre l’arribada de la primera immigració massiva a finals 
dels quaranta, deguda a la construcció de la residència sanitària de la Vall d’Hebron, que va 
necessitar molta mà d’obra, i l’especulació urbanística a partir dels anys seixanta, també per 
l'arribada d'una segona immigració, s’ha format un barri d’espais extraordinàriament densos 
amb solucions urbanístiques singulars i de traçat complex a causa de la seva orografia. 
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EVOLUCIÓ DE L’ÀREA DE LA VALL D’HEBRON 
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3. LA VALL D’HEBRON I ELS JOCS OLÍMPICS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’àrea esportiva de la Vall d’Hebron està delimitada per les rondes, té una forma triangular i 
unes 37 hectàrees. Pel que fa al nostre exercici, l’àrea que tractarem solament és una part 
d’aquest gran triangle. L’àrea es caracteritza per un ús esportiu i per la proximitat al complex 
hospitalari i a diverses agrupacions residencials. Pel que fa a la planificació de la instal·lació 
esportiva, va ser projectada per l’arquitecte Eduard Bru al juliol de 1991 amb motiu dels XXV 
Jocs Olímpics de Barcelona 1992. En l’origen, els usos que preveia l’Ajuntament de Barcelona 
eren els de parc i equipament esportiu, a través d’un entramat de zones verdes i zones de joc. 

El pla director d’Eduard Bru considerava allò que és natural i allò que és artificial, la topografia 
existent i els traçats urbans i programàtics que s’exigien. Es combinava l’ordre i la racionalitat 
de la trama ortogonal amb els traçats de la geometria més corba i natural dels torrents i els 
pendents. 
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EDIFICIS SINGULARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre els equipaments principals construïts per als Jocs Olímpics, hi ha el Centre Municipal de 
Pilota-Palau Municipal d’Esports, de l’equip Garcés-Soria, amb pistes de frontó i un gran 
pavelló esportiu a tocar de les rondes. S’hi afegeix un equipament de tennis assimilable al del 
Roland Garros, de Tonet Sunyer. També hi ha les construccions per al tir amb arc i vestuaris, 
que, una vegada acabades les olimpíades, havien d’incorporar pistes de futbol i rugbi. 
Aquestes dues edificacions de l’equip Miralles-Pinós es col·locaven en dues parts diferents de 
l’àrea esportiva i tenien una aparença i estaven fets amb un material totalment diferenciats. 
Altres edificis rellevants d’aquesta zona són les cotxeres de metro de Sant Genís i la piscina 
exterior amb vestuaris, les dues d’Eduard Bru.  

Com a complement, es poden destacar alguns exemples arquitectònics de gran interès propers 
a l’àrea de treball: els habitatges de Ferrater; el polígon de Montbau; els habitatges de Carles 
Ferrater, que van acollir una part dels periodistes durant els Jocs; els habitatges esglaonats de 
Joan Bosch; el Pavelló de la República, etc. En l’actualitat, aquesta zona ha estat motiu de 
concursos. El més recent ha estat el concurs per a la construcció del nou edifici del Vall 
d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), que va guanyar BAAS (Jordi Badia). També hi ha hagut un 
concurs per rehabilitar la piscina exterior i els vestuaris, projectats per Eduard Bru. 
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4. REPTES 
Nova intervenció de grans llums a la Vall d’Hebron 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els reptes es poden sintetitzar en les accions següents: 

· Recuperar l’espai lliure i construït de l’àrea. 
· Consolidar l’entorn amb l’ús esportiu i de lleure, actualment infrautilitzat.  
· Concebre i definir materialment un contenidor que permeti acollir qualsevol tipus de 
programa. 
· Desenvolupar la dimensió tècnica del projecte arquitectònic. 
· Incorporar els aspectes ambientals i tecnològics com a material de projecte. 
· Comunicar el projecte de forma eficaç, tant gràficament com oralment, en diferents suports, 
formats i situacions (plafons resum, dossiers, exposicions, audiovisuals, publicacions, etc.). 

 

Cada estudiant haurà d’escollir entre les tres opcions d’ubicació i situar-hi un projecte amb les 
característiques descrites que permeti desenvolupar programes variats i canviants en el temps. 
En tots tres casos, 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 de l’edifici amb el paisatge 
proper; etc. 
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5. PROGRAMA D’USOS EN RELACIÓ AMB L’EDIFICI 
 
La primera condició de l’exercici és l’ordenació de tot l’espai esportiu considerant la relació 
entre volums i el tractament de l’espai lliure del conjunt. Es demana un edifici contenidor per a 
usos múltiples, sense un ús específic, amb una sèrie d’elements fixos permanents de serveis 
comuns i uns altres serveis eventuals, a fi que pugui assumir tots els possibles usos previstos 
(reunions, fires, mercats, concerts, actes, esdeveniments esportius, aplecs, celebracions, etc.). 
A més, cal dissenyar un espai exterior vinculat directament a l’edifici. 

A. Edifici principal de nova planta 
1. Sala principal/actes (opcionalment subdivisible) amb una alçada lliure mínima de 7 m i una 
llum mínima de 27 m: 1 500-2 000 m². 
2. Peça permanent: control accés, taquilles, banys i petit despatx: 40-50 m². 

B. Edifici/s de serveis (opcional) 
1. Petit bar amb cuina i magatzem propi: 75 m². 
2. Magatzem per a l’edifici principal i que hi pot estar desvinculat o no: 100 m². 
3. Vestidors, lavabos, espais de serveis i aula: 150 m². 
4. Un altre programa alternatiu que es pot proposar. 

C. Condicionants 
1. Espai lliure interior sense grades fixes. 
2. Estructura de grans llums. 
3. Il·luminació natural. 
4. Sistema constructiu modular i seriat per a tancaments exteriors i interiors. 
5. Relació entre estructura, tancaments, coberta i il·luminació. 
6. Incorporació d’un sistema d’instal·lacions passives. 
 

OPCIÓ 1_Ocupar les pistes de tenis davant del tir amb arc de Miralles-Pinós 
El solar queda definit pel pas d’Isadora Duncan, l’avinguda de Martí Codolar, el camp de futbol 
la Teixonera i l’edifici d’entrenament de tir amb arc d’Enric Miralles i Carme Pinós per als Jocs 
Olímpics de 1992. 
Aquesta opció pot incloure la intervenció en l’edifici d’entrenament de tir amb arc, que 
actualment està en desús. Es poden utilitzar tots els serveis existents de l’edifici i es s’hauran 
de considerar tal com es van projectar inicialment: vestidors, lavabos, espais de serveis, aula i 
magatzem de 150 m².  

 

OPCIÓ 2_Ocupar un solar buit a la pista urbana d’atletisme 
El solar queda definit pel carrer de la Granja Vella, l’avinguda de Martí Codolar i el carrer de 
Coll i Alentorn. Es pot ocupar tot el solar o parcialment, sempre relacionat amb l’espai exterior. 

 

OPCIÓ 3_Un altre solar de la zona 
Es pot triar un altre solar per intervenir-hi, segons el que justifiqui l’anàlisi de la zona. El 
programa ha de ser similar al proposat, és a dir, un edifici sense un ús específic i relacionat 
amb l’espai exterior. 
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6. SOLARS (3 opcions)  
  

Opció 1 

Opció 2 
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PLANIFICACIÓ I CALENDARI (adaptat condicions sanitàries) 
Nova intervenció de grans llums a la Vall d’Hebron 

FEBRER 2020 
s1 Dilluns  10 Presentació curs (sala graus) 

Dimecres 12 Visita conjunta a la Vall d’Hebron 
s2 Dilluns  17 Conferència sobre la Vall d’Hebron (sala graus) + taller 

Dimecres 19 Taller 
S3 Dilluns  24 Taller 

Dimecres 26 Taller 
MARÇ 2020 
S4 Dilluns  2  Lliurament 1 [obligatori]: sessió conjunta passadís + taller 

Dimecres 4 Lliurament 1: taller 
s5 Dilluns  9 Conferència estructures (sala graus) + taller 
 Dimecres 11 Taller 
s6 Dilluns  16 Taller 
 Dimecres 18 Taller 
s7 Dilluns  23 Lliurament 2 [avaluable]: taller + sessió conjunta 
 Dimecres 25 Lliurament 2: taller 
s8 Dilluns  30 ///Setmana Transversal/// Taller 
ABRIL 2020 

Dimecres  1 ///Setmana Transversal/// Taller //Acte coordinat assignatures 4t// 
s9 Dilluns  6 ///Festiu/// 
 Dimecres 8 ///Festiu/// 
s10 Dilluns  13 ///Festiu/// 

Dimecres 15 Taller  
Dijous  16 ///Dilluns/// Taller  

s11 Dilluns  20 Conferència + taller 
 Dimecres 22 Taller 
s12 Dilluns  27 Lliurament 3 [obligatori]: taller 

Dimecres 29 Lliurament 3: sessió conjunta + taller 
MAIG 2020 
s13 Dilluns  4 Conferència + taller 
 Dimecres 6 Taller 
s14 Dilluns  11 Taller  
 Dimecres 13 Taller 
s15 Dilluns  18 Taller 
 Dimecres 20 Taller 
s16 Dilluns  25 Lliurament 4 [avaluable]: tutoria ///Open ETSAB/// 
 Dimecres 27 Lliurament 4: tutoria ///Open ETSAB/// 
JUNY 2020 
 Divendres 12 Data límit notes avaluació continuada, Atenea 

Divendres 19 Lliurament final ///Ampliació horari/// 
Dilluns  29 Revisió qualificacions (s’avisa per correu electrònic) 

 Dimarts 30 Data límit publicació qualificacions, Atenea/Prisma  
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LLIURAMENTS 
 

S’haurà d’entregar el material tant en paper com en format digital mitjançant Atenea. Les 
condicions del lliurament s’especificaran detalladament en cada etapa, d’acord amb una sèrie 
de criteris generals. 
 
Físicament en paper: el material s’haurà de lliurar durant la sessió de taller. El primer 
lliurament s’haurà de fer en parella. En el segon, caldrà dipositar les làmines dins d’una carpeta 
DIN A2 (DIN A1 de cartomat doblegat per la meitat) amb el nom i el grup. 
 
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 l’atenció en un únic 
document o tipus de representació. S’haurà de treballar en un dossier DIN A3 o DIN A5 amb 
els dibuixos representatius de cada etapa del projecte, que servirà per explicar-ne l’evolució, i 
s’haurà de fer èmfasi en la làmina resum, en sentit vertical, que ha de servir per presentar el 
projecte. S’hauran d’unificar els diferents formats amb les caràtules i el logo del curs. 
 
Lliurament 1 Equip: parella 

Contingut principal: maqueta conceptual (anàlisi de l’entorn, proposta) 
Format: làmina DIN A2, vertical amb fotos de la maqueta (en paper i Atenea) 
 

Lliurament 2 Equip: individual (en relació amb la parella), lliurament de carpeta 
Contingut principal: axonometria estructural, constructiva i programàtica 
(amb nuclis d’escales, ascensors i serveis, recorreguts i programa) 
Format: làmina resum DIN A1 (en paper i Atenea) 
 

Lliurament 3 Equip: individual (en relació amb la parella) 
Contingut principal: detall de façana (seccions en vertical i horitzontal, porció 
de façana, vistes i maqueta) 
Format: làmina resum DIN A1 (en paper i Atenea) 
 

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

Format: làmina resum DIN A0 (en paper i Atenea) + dossier DIN A3 o DIN A5 
amb l’evolució del projecte 
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LLIURAMENT 1 
Dilluns 2 MARÇ 2020 (setmana 4) 

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

Físicament en paper: cal lliurar una làmina DIN A2 durant la sessió de taller. [En el segon 
lliurament, caldrà presentar les làmines dins d’una carpeta DIN A2 (DIN A1 de cartomat 
doblegat per la meitat) amb la caràtula facilitada amb el nom i el grup de professorat.] 

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. 
Nom de l’arxiu: E01-GrupXX_Cognom-Cognom_làmina 

Luis Alegre  LA (A-51) 
Toni Barceló  TB (A-52) 
Berta Bardí  BB (A-53) 
Cristóbal Fernández CF (A-54) 
Carles Vinardell  CV (A-55) 
Gustau Gili (grup anglès) GG (A-56) 

 

Condicions lliurament: 

Equip: parella  
Format: 1 DIN A2 en vertical en paper i per Atenea pdf (1 únic lliurament d’un dels membres). 
Cal escriure un lema en la part superior i la caràtula del curs a la part inferior. 
Contingut: mostrar 4 aspectes principals mitjançant 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 solar i edifici (3 opcions) 
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LLIURAMENT 2 (confinat) 
Dilluns 23 març 2020 (setmana 7) 

 
S’haurà d’entregar obligatòriament el material en format únicament digital mitjançant 
Atenea, en aquestes condicions concretes. L’exercici serà avaluat per part del professorat i de 
l’estudiantat a través d’una autoavaluació amb un codi alfabètic (A, B, C i D). 
 
Digitalment a la tasca d’Atenea: individualment s’hauran de penjar 2 arxius en format pdf, un 
amb les làmines i l’altre amb la rúbrica d’avaluació omplerta i raonada. 

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 arxius amb retard.  
Nom de l’arxiu amb les làmines: E02-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmines 
Nom de l’arxiu amb la rúbrica: E02-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_rúbrica 

Luis Alegre  LA (A-51) 
Toni Barceló  TB (A-52) 
Berta Bardí  BB (A-53) 
Cristóbal Fernández CF (A-54) 
Carles Vinardell  CV (A-55) 
Gustau Gili (grup anglès) GG (A-56) 

 
Condicions lliurament: 
Equip: individual, tot i que hi pot haver material conjunt amb la parella inicial. 
Format: es manté la làmina resum DIN A1 en vertical en pdf, amb el lema en la part superior i 
la caràtula del curs a la part inferior. Després d’aquesta primera làmina resum, es demana que 
s’incorporin les làmines necessàries per explicar el projecte de forma sintètica en format 
lliure. La primera ha de ser el DIN A1 vertical, però la resta pot ser en sentit horitzontal. Totes 
les làmines es reuneixen en un únic 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. Anàlisi de l’entorn 
2. Estratègia projectual d’intervenció 
3. Referències treballades 
4. Explicació estructural de l’edifici motiu del projecte i espai lliure adjacent (1:500-1:300) 

Contingut principal: maqueta o axonometria estructural i constructiva. Cal mostrar el volum 
exterior de l’edifici en relació a l’entorn i explicar clarament l’esquelet interior: estructura, 
accessos, serveis, recorreguts, entrada d’il·luminació; amb cotes de nivell, mides i superfícies. 
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LLIURAMENT 3 (confinat) 
Dilluns 27 abril 2020 (setmana 12) 

 
S’haurà d’entregar obligatòriament el material en format únicament digital mitjançant 
Atenea, en aquestes condicions concretes. Us demanem que els documents no tinguin un pes 
excessiu i que es visualitzin correctament en pantalla. L’exercici és obligatori. 
 
Digitalment a la tasca d’Atenea: individualment s’hauran de penjar 2 arxius en format pdf. 

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 arxius amb retard.  
Nom arxius:  E03-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina resum 

E03-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_dossier 
Luis Alegre  LA 
Toni Barceló  TB 
Berta Bardí  BB 
Cristóbal Fernández CF 
Carles Vinardell  CV 
Gustau Gili (grup anglès) GG 

 
Condicions lliurament: 
Equip: individual, tot i que hi pot haver material conjunt amb la parella inicial. 
Format: una làmina resum DIN A1 en horitzontal en pdf, amb el lema en la part superior i la 
caràtula del curs a la part inferior. A més d’aquesta làmina resum, es demana que s’incorpori 
el dossier amb les làmines necessàries per explicar el projecte de forma sintètica en format 
lliure, tot i que es recomana que sigui en format DIN A3 horitzontal. Totes les làmines del 
dossier es reuneixen en un únic arxiu pdf. 
Contingut: mostrar 5 aspectes principals a través de totes les representacions necessàries com 
plantes, façanes, seccions, fotomuntatges, perspectives, axonometries i maquetes (físiques o 
virtuals) 

1. Anàlisi de l’entorn 
2. Estratègia projectual d’intervenció 
3. Referències treballades 
4. Edifici motiu del projecte i espai lliure adjacent (1:500-1:300) 
5. Detalls estructurals i constructius (1:100-1:50) 

Contingut principal 1: vista general de l’edifici a l’emplaçament i planta col·locada al Google 
Maps. 
Contingut principal 2: detall de façana amb seccions, plantes i axonometria posant èmfasi 
amb el gir de la cantonada, amb la trobada amb la coberta i amb el terreny. 
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LLIURAMENT 4 (confinat) 
Dilluns 25 maig 2020 (setmana 16) 

 
S’haurà d’entregar obligatòriament el material en format únicament digital mitjançant 
Atenea, en aquestes condicions concretes. Us demanem que els documents no tinguin un pes 
excessiu i que es visualitzin correctament en pantalla. L’exercici és obligatori, avaluable per 
part del professorat i autoavaluable. 
 
Digitalment a la tasca d’Atenea: individualment s’hauran de penjar 3 arxius en format pdf, a 
més també es pot afegir 1 document voluntari (vídeo o gif, per exemple). 

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 arxius amb retard.  
Nom arxius:  E04-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina resum 

E04-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_dossier 
E04-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_rúbrica 
E04-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_extra 
 
Luis Alegre  LA 
Toni Barceló  TB 
Berta Bardí  BB 
Cristóbal Fernández CF 
Carles Vinardell  CV 
Gustau Gili (grup anglès) GG 

 
Condicions lliurament: 
Equip: individual, tot i que hi pot haver material conjunt amb la parella inicial. 
Format: una làmina resum DIN A1 en horitzontal en pdf, amb el lema en la part superior i la 
caràtula del curs a la part inferior. A més d’aquesta làmina resum, es demana que s’incorpori 
el dossier amb les làmines necessàries per explicar el projecte de forma sintètica en format 
lliure, tot i que es recomana que sigui en format DIN A3 horitzontal. Totes les làmines del 
dossier es reuneixen en un únic arxiu pdf. 
Contingut: mostrar els aspectes principals del projecte arquitectònic complet a través de totes 
les representacions necessàries com plantes, façanes, seccions, fotomuntatges, perspectives, 
axonometries i maquetes (físiques o virtuals) 

1. Anàlisi de l’entorn 
2. Estratègia projectual d’intervenció 
3. Referències treballades 
4. Edifici motiu del projecte (amb programa) i espai lliure adjacent (1:500-1:300) 
5. Una axonometria estructural i constructiva general i una de parcial d’un mòdul 
6. Detalls estructurals i constructius amb llegenda (1:100-1:50) posant èmfasi amb el gir 

de la cantonada, la trobada amb la coberta, amb el terreny i l’evacuació de l’aigua 
7. Visualització de l’espai exterior i de l’interior de l’edifici 
8. Evolució del projecte 
9. Breu text explicatiu del projecte (100-200 paraules) 
10. Especificar els sistemes passius contemplats al projecte, també actius si n’hi ha 
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LLIURAMENT FINAL (confinat) 
Divendres 19 juny 2020 

 
El lliurament consisteix obligatòriament en tot el material demanat en format únicament 
digital mitjançant Atenea i en aquestes condicions establertes. Us demanem que els 
documents no tinguin un pes excessiu i que es visualitzin correctament en pantalla. 
 

Digitalment a la tasca d’Atenea: individualment s’hauran de penjar 4 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: la tasca a Atenea es tanca a les 20:00 h i no es permet pujar 
arxius amb retard.  
Nom:  EF-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina resum [pdf] 

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

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

 

Condicions lliurament: 
Equip: individual, tot i que hi pot haver material conjunt amb la parella inicial. 
Format: una làmina resum DIN A1 en horitzontal en pdf, amb el lema en la part superior i la 
caràtula del curs a la part inferior. A més d’aquesta làmina resum, es demana que s’incorpori 
el dossier amb les làmines necessàries per explicar el projecte de forma sintètica en format 
lliure, tot i que es recomana que sigui en format DIN A3 horitzontal. Totes les làmines del 
dossier es reuneixen en un únic arxiu pdf. 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.).  
Contingut: mostrar els aspectes principals del projecte arquitectònic complet a través de totes 
les representacions necessàries com plantes, façanes, seccions, fotomuntatges, perspectives, 
axonometries i maquetes (físiques o virtuals). 

1. Anàlisi de l’entorn 
2. Estratègia projectual d’intervenció 
3. Referències treballades 
4. Edifici motiu del projecte (amb programa) i espai lliure adjacent (1:500-1:300) 
5. Una axonometria estructural i constructiva general i una de parcial d’un mòdul 
6. Detalls estructurals i constructius amb llegenda (1:100-1:50) posant èmfasi amb el gir 

de la cantonada, la trobada amb la coberta, amb el terreny i l’evacuació de l’aigua 
7. Visualització de l’espai exterior i de l’interior de l’edifici 
8. Evolució del projecte 
9. Breu text explicatiu del projecte (100-200 paraules) 
10. Especificar els sistemes passius contemplats al projecte, també actius si n’hi ha  
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RÚBRICA 
 
Tots els 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 
de futur i realista. 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 estructural, constructiu i tecnològic. 
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 (6 febrer 2020-27 maig 2020) s’ha d’assistir a un mínim 
del 80 % de les sessions, tant de conferències com de taller, de manera activa. 
 
Lliurament 1  (s4)  control obligatori  
Lliurament 2   (s7)  avaluació del professorat (lletres: A, B, C i D)  
Lliurament 3   (s12)  control obligatori 
Lliurament 4   (s16)  nota final avaluació continuada (numèrica: 0-10) 
Lliurament final  (juny 2020) 100 % nota avaluació final (numèrica: 0-10) 
 

Revisió de notes i reclamacions. A través de l’e-secretaria es pot accedir a l’expedient 
acadèmic amb 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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EDIFICIS DE REFERÈNCIA 
Nova intervenció de grans llums a la Vall d’Hebron 

 

1935 Hangar, Orvieto, Terni, Itàlia. Pier Luigi Nervi 
1944-1947 Mausoleu de le Fosse Ardeatine, Roma. Aprile, Calcaprina, Cardarelli, Fiorentino, 
Perugini 
1945-1950 Projecte del restaurant Cantor. Mies van der Rohe, Myron Goldsmith 
1953 Galeria d’art de la Universitat de Yale. Louis Kahn 
1953-1954 Convention hall, Chicago. Mies van der Rohe 
1954-1964 Pavelló esportiu a Landskrona, Suècia. Arne Jacobsen 
1957 Palazzetto dello Sport, Roma. Pier Luigi Nervi 
1959-1961 Il Palazzo del lavoro, Turí. Pier Luigi Nervi 
1960-1963 Biblioteca de Manuscrits i llibres estranys, Beinecke, Unversitat de Yale, New 
Haven. SOM 
1960-1962 Gimnàs Maravillas, Madrid. Alejandro de La Sota 
1960-1964 Catherine’s College, Òxford. Arne Jacobsen 
1961-1970 Fàbrica Nøvo, Copenhaguen. Arne Jacobsen 
1962-1968 National Gallery, Berlin. Mies van der Rohe 
1964 Projecte de piscina coberta a Lyngby, Dinamarca. Arne Jacobsen 
1965-1972 Complex amb piscina i centre cívic, Fehmarn, Alemanya. Arne Jacobsen i Otto 
Weitling 
1966-1971 Gimnàs Christianeum, Hamburg. Arne Jacobsen i Otto Weitling 
1968-1970 Centre d’estudis hidrogràfics, Madrid. Miguel Fisac 
1968-1970 Fàbrica de vidre Rosenthal a Amberg, Alemanya. Walter Gropius i Alex Cvijanovic 
1974-1978 Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich. Norman Foster 
1987 Museu brasiler d’escultura MUBE, Sao Paulo. Paulo Mendes de Rocha 
1988-1996 Dipòsit de locomotores Auf dem Wolf, Basilea, Suïssa. Herzog & De Meuron 
1990-1997 Gimnàs al Ticino, Itàlia. Livio Vacchini 
1992-1993 Seu de la fàbrica Ricola, Mulhouse, França. Herzog & De Meuron 
1993-1999 Recinte firal a Zamora. María Fraile i Javier Revillo 
1999-2004 Edifici multiús a Viladecans. María Fraile i Javier Revillo 
2002-2006 Museu de la Literatura Moderna, Marbach am Neckar, Alemanya. David 
Chipperfield 
2005 Centre esportiu i piscines Llobregat a Cornellà. Álvaro Siza 
2006 Palau de congressos a Badajoz. José Selgas i Lucia Cano 
2007 Pavelló firal i esportiu a Tortosa. Mario Corea 
2009 Club de rem a Alange, Badajoz. José María Sánchez García (15m de llum) 
2011 Projecte Museu MIA, EEUU. Alberto Campo Baeza 
2011-2019 Museu Beaux-Arts, Barozzi & Veiga 
2014-2019 Tanzhaus Zürich, Barozzi & Veiga 
2015 Concurs Museu Art Mill, Doha, Qatar. Lacaton & Vassal 
2017 Pavelló esportiu i aulari al Campus de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. Alberto 
Campo Baeza 
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DESIGN VI (AFTERNOONS), FOURTH YEAR, SECOND SEMESTER 
ETSAB, UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

DPA, DEPARTMENT OF ARCHITECTURAL DESIGN 
SECOND SEMESTER, 2019-2020 YEAR 

 

COURSE DIRECTOR Félix Solaguren-Beascoa de Corral 
COORDINATOR: Berta Bardí i Milà 

TEACHING STAFF: Luis Alegre, Toni Barceló, Berta Bardí, Cristóbal Fernández, Gustau Gili, Carles Vinardell 
INTERN: Lluís García Cortés 

 
 

NEW LARGE-SPAN BUILDING INTERVENTION 
IN LA VALL D’HEBRON 

SECOND SEMESTER 
 

 
P   R   O   G   R   A   M   M   E 

 
 

 

POST-OCCUPATION OF OLYMPIC BARCELONA. This is a Design course focusing on intervention 
on an area built on 30 years ago for an exceptional, fleeting event that nonetheless changed the 
face of the city: the 1992 Olympic Games. The aim is to investigate new ways of approaching and 
designing the re-occupation of this built environment after time has passed, its conditions have 
changed and its original meaning has been lost. //////////////  More specifically, we will reflect on 
the present and future of the sports district in La Vall d’Hebron, which is bordered by the Ronda 
de Dalt and designed for sports use, alongside its hospital complex and various residential areas. 
//////////////  We are seeking a propositional architectural reflection on contemporary lifestyles, 
the meaning of the collective space and the redefinition of public facilities.  //////////////  Designs 
will be based on these programmatic and contextual issues and we will solve them using 
architectural instruments, methods and techniques, through contemporary technological 
systems that respond to multi-functional, large-span spaces.  //////////////  Rather than on the 
architecture of isolated buildings, the focus is on planning and the coming together of old and new 
elements to create a new reality that encourages the coexistence of spatial, constructive and social 
systems that promote both individual and collective life, in both the public and the private 
dimension. This will promote architectural operations relating to concepts and strategies such as 
occupation, overlapping, infiltration and delimitation, always based on precise knowledge of 
reality and the constructive and organisational techniques that make transformation possible.  
//////////////  Students will be encouraged to work together through joint or complementary 
proposals and the construction of collective models and materials.  
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ORGANISATION 
Course director: Prof. Félix Solaguren-Beascoa de Corral 

Coordinator: Berta Bardí i Milà, Serra Húnter lecturer 

Teaching staff: Luis Alegre, Toni Barceló, Berta Bardí, Cristóbal Fernández, Gustau Gili, Carles 
Vinardell  
Intern: Lluís García Cortés 
 

Luis Alegre   (A-51) 
Toni Barceló   (A-52) 
Berta Bardí i Milà   (A-53) 
Cristóbal Fernández  (A-54) 
Carles Vinardell   (A-55) 
Gustau Gili (English group) (A-56) 

Approximately 110 students will be enrolled in the course, with 19 students per workshop. The 
groups and allocations from last semester will be maintained, with the relevant additions and 
losses, but student-for-student exchanges can be made between the first five groups.  
This semester, we will be working in pairs at the start, until the first assignment, but 
throughout the course parallels will be established between the original pair’s projects and 
group work will be encouraged. The final assignment will be carried out individually. 
 

GENERAL COURSE OBJECTIVES 
Designs V and VI focus on viewing public buildings and spaces through the relationships they 
generate with place, technique and programme, with a high degree of constructive, structural 
and energy-based definition. The location for each project is usually Barcelona or its greater 
metropolitan area, at least for one of the two semesters. The topics covered will range from 
the reuse of and interventions on built heritage, to large-span structures, modular systems and 
prefabricated or industrialised construction. If a heritage site is studied in one semester, a new 
building that fulfils a series of technical and programme-related requirements in relation to 
collective programmes must be proposed in the other. 
Based on this general statement, the aim is to reprogramme the site in accordance with its 
context and user profile, to encourage built heritage intervention and to conduct research into 
new challenges in the industry. What is more, this course is designed to boost students’ 
creative, communicative and collaborative skills by incentivising group and joint work, all of 
which are key aspects of new working practices in the field of architecture, with remote 
working structures, interdisciplinary work and projects that are open to participative 
processes. 
 

SPECIFIC SEMESTER OBJECTIVES 
In this second semester, we will be working on the design of a large-span building for an 
unspecified purpose in a less developed, underused part of Barcelona with low density but 
an interesting urban layout and significant architectural quality. In the first semester, the 
exercise was based on reprogramming and intervening on a heritage site; in the second, it will 
be based on a new multi-purpose building. The first took place in a post-industrial context, on 
the Colònia Güell factory site in Santa Coloma de Cervelló; for the second, we have chosen a 
post-Olympic space in direct contact with the Ronda roads. 
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1. NEUTRAL, LARGE-SPAN BUILDING STRATEGIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The main characteristic of a multi-purpose building is its undefined, unspecific programme, 
which means it can adapt to a change in function. To achieve this status, it needs a regular 
basic structure with spaces and facilities for the planned capacities inside and outside. The 
undefined nature of the spaces will depend largely on the regularity and homogeneity of the 
structural framework and the spaces it serves. Here, we are not looking for architecture closely 
tied to a specific programme, as these types of building often become obsolescent quickly, 
with no opportunity for transformation due to the strict correspondence between form and 
programme. The desired container should therefore become a universal, anonymous and 
timeless piece of architecture, though constructed through contemporary techniques and 
procedures.  

The aim, then, is to work on a neutral, large-span space: in other words, a large hall that can 
hold a lot of people for collective events linked to the maximum possible number of 
programmes. The structure that covers this space is key and emerges from a study of the 
formal relationships between the surface being covered, the elements that configure the 
volume, and natural light. The structural typologies that can be used range from roofs and 
linear elements subjected to traction and shear stress, including triangular roof trusses, 
tensegrity roofs and space frames, to individual solutions with large pre-tensioned and post-
tensioned elements. 

This volume is not autonomous and must respond to the plot on which it is built and the open 
space around it, through access routes and the relationship between the main indoor space 
and the outside. In short, the goal is to capture a space and give it quality through the form of 
the structure and light. Therefore, these are the most representative aspects: 

· the formal value of the structure and its role in letting in natural light; 
· the roof-structure-envelope relationship, especially at the corners; 
· the definition of the envelope: modulation, protection, flexibility, materiality, etc.; 
· the design of individual elements in relation to the whole.  
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2. THE LOCATION: LA VALL D’HEBRON 

 
The La Vall d’Hebron sports complex area is located at the junction of three neighbourhoods in 
the Horta-Guinardó district: La Vall d’Hebron, La Clota and La Teixonera. 

The neighbourhood of La Vall d’Hebron is historically linked to the Sant Jeroni de la Vall 
d’Hebron Monastery. The current neighbourhood originates from the construction of the Parc 
de la Vall d’Hebron housing estate in 1968 and consists of old elements, such as Martí-Codolar, 
Can Travi Nou and Can Travi Vell, and modern elements, like the Pavelló de la República, 
various sports facilities and green areas with residential blocks. For the 1992 Olympic Games, 
the neighbourhood was expanded with a large area for sports facilities and new housing. 

The neighbourhood of La Clota has evolved from an old, rural area populated by farmers’ 
dwellings and small detached houses. Located in the valley between the neighbourhoods of El 
Carmel, La Vall d’Hebron and Horta, La Clota is one of the oldest population centres in the 
district. There has been little urban growth in La Clota, where a semi-rural atmosphere has 
been maintained. 

The neighbourhood of La Teixonera, located between the neighbourhoods of La Vall 
d’Hebron, La Clota, El Carmel and El Coll (district of Gràcia), formed around 1915–1930, at 
which time it was known as Colònia Taxonera. The houses originally built there were one- or 
two-storey dwellings with a garden. Thanks to the arrival of the first mass wave of immigration 
in the late 1940s, due to the construction of the La Vall d’Hebron Hospital, which required an 
enormous workforce, and the urban speculation from the sixties onwards, caused by a second 
wave of immigration, a neighbourhood with extraordinarily dense spaces has been built 
through unique urban planning solutions and a complex layout, due to its hilly topography. 
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EVOLUTION OF THE LA VALL D’HEBRON AREA 
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3. LA VALL D’HEBRON AND THE OLYMPICS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The La Vall d’Hebron sports district is demarcated by the Ronda ring roads, is triangular and 
covers around 37 hectares. For the purposes of our exercise, we will only look at a part of this 
large triangle. The area is characterised by its use for sports and by its proximity to the hospital 
complex and various residential zones. The sports facilities were designed by architect Eduard 
Bru in July 1991 for the 1992 Olympic Games in Barcelona. Initially, Barcelona City Council 
planned for the area to be used as a park and as sports facilities, through a network of green 
spaces and play areas. 

Eduard Bru’s master plan took into account the natural and the artificial, the existing 
topography and the urban and programmatic plans required. The order and rationality of an 
orthogonal layout was combined with the more curved, natural geometry of the torrents and 
slopes. 
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UNIQUE BUILDINGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

The main facilities built for the Olympic Games included the Municipal Pelota Centre-
Municipal Sports Centre, by the Garcés-Soria team, with pelota courts and a large sports 
pavilion next to the Ronda roads. A tennis facility, similar to the Roland Garros facility, was 
built by Tonet Sunyer. There were also archery facilities and changing rooms, which, after the 
Games, were to incorporate football and rugby pitches. These two constructions by the 
Miralles-Pinós team were erected in two separate parts of the sports area and their 
appearance and constituent materials were completely different. Other notable buildings in 
this area include the Sant Genís metro depot and the outdoor pool with changing rooms, 
both by Eduard Bru.  

In addition, there are some outstanding architectural examples near our work area: the 
Montbau estate; the dwellings designed by Carles Ferrater, which housed journalists during 
the Games; Joan Bosch’s tiered houses; the Pavelló de la República, etc. This area has recently 
been put to various tenders. The most recent was the tender for the construction of the new 
La Vall d’Hebron Research Institute (VHIR), which was won by BAAS (Jordi Badia). There was 
also a tender process to renovate the outdoor pool and changing rooms designed by Eduard 
Bru. 
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4. CHALLENGES 
New large-span intervention in La Vall d’Hebron 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The challenges can be summarised as the following actions: 

· Recovering the area’s built and open spaces. 
· Consolidating this currently underused area for sports and leisure use.  
· Designing and defining a material container adapted to any kind of programme. 
· Developing the technical dimension of the architectural design. 
· Incorporating environmental and technological aspects as design materials. 
· Communicating the design effectively, both graphically and orally, through various media, 
formats and situations (summary panels, dossiers, exhibitions, audiovisual materials, 
publications, etc.). 

 

Each student must choose between the three location options and situate a design there with 
the described characteristics that allows for the development of varied programmes that 
change over time. In all three cases, the designs must take into account both the built 
elements (masses) and the space surrounding them (voids). Students must consider public 
and private transport access; the quality and dimensions of adjacent outdoor spaces, whether 
pre-existing or new; the building’s physical and visual relationship with the nearby landscapes, 
etc. 
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5. PROGRAMME OF USE FOR THE BUILDING 
 
The first criterion of this exercise is to plan the sports space while considering the relationship 
between volumes and the use of the open space on the site. We are designing a container 
building for multiple purposes, with no one specific use, and with a series of permanent fixed 
elements for communal services and other potential services, so that it can take on all possible 
planned uses (meetings, fairs, markets, concerts, events, gatherings, sports events, 
celebrations, etc.). In addition, an outdoor space linked directly to the building must be 
designed. 

A. Main new building 
1. Main/events hall (may be subdivided) with a minimum free height of 7 m and a minimum 
span of 27 m: 1,500–2,000 m². 
2. Permanent part: access point, lockers, toilets and a small office: 40–50 m². 

B. Services building (optional) 
1. Small bar with its own kitchen and store room: 75 m². 
2. Store room for the main building that may be separate or otherwise: 100 m². 
3. Changing rooms, toilets, service areas and classroom: 150 m². 
4. An alternative programme proposed by the student. 

C. Conditioning factors 
1. Open inside space without fixed stands. 
2. Large-span structure. 
3. Natural light. 
4. Modular, mass-produced constructive system for envelope and interior walls. 
5. Relationship between structure, envelope, roof and light. 
6. Incorporation of a system of passive measures. 
 

OPTION 1_Occupy the tennis courts in front of the archery facility by Miralles-
Pinós 
The plot is demarcated by Pas d’Isadora Duncan, Avinguda de Martí Codolar, the Teixonera 
sports pitches and the archery training building built by Enric Miralles and Carme Pinós for the 
1992 Olympic Games. 
This option may include an intervention on the archery training building, which has fallen into 
disuse. All the building’s existing services may be used how they were initially designed: 
150 m² of changing rooms, toilets, service areas, classroom and store room.  

 

OPTION 2_Occupy an empty plot on the urban athletics track 
The plot is demarcated by Carrer de la Granja Vella, Avinguda de Martí Codolar and Carrer de 
Coll i Alentorn. All or part of the plot can be occupied, and the design must be linked to the 
outside space. 

 

OPTION 3_Another plot in the area 
Another plot may be chosen for the intervention, as justified by the analysis of the area. The 
programme must be similar to the one proposed: a building with no specific use linked to the 
outside space. 
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6. PLOTS (3 options)  
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PLANNING AND CALENDAR (students) 
New large-span intervention in La Vall d’Hebron 

FEBRUARY 2020 
w1 Monday 10 Course introduction (Sala de Graus room) 

Wednesday 12 Group visit to La Vall d’Hebron 
w2 Monday 17 Lecture on La Vall d’Hebron (Sala de Graus room) + workshop 

Wednesday 19 Workshop 
w3 Monday 24 Workshop 

Wednesday 26 Workshop 
MARCH 2020 
w4 Monday 2  Assignment 1 [mandatory]: group session corridor+workshop 

Wednesday 4 Assignment 1: workshop 
w5 Monday 9 Lecture (Sala de Graus room) + workshop 
 Wednesday 11 Workshop 
w6 Monday 16 Lecture (Sala de Graus room) + workshop 
 Wednesday 18 Workshop 
w7 Monday 23 Assignment 2 [assessed]: group session corridor + workshop  
 Wednesday 25 Assignment 2: workshop 
w8 Monday 30 ///Perspectives Week /// Workshop 
APRIL 2020 

Wednesday 1 ///Perspectives Week /// 4th year subjects joint event 
w9 Monday 6 ///Public holiday/// 
 Wednesday 8 ///Public holiday/// 
w10 Monday 13 ///Public holiday/// 
 Wednesday 15 Lecture (Sala de Graus room) + workshop 

Thursday 16 ///Monday/// Lecture (Sala de Graus room) + workshop 
w11 Monday 20 Workshop 
 Wednesday 22 Workshop 
w12 Monday 27 Assignment 3 [mandatory]: group session corridor+workshop 

Wednesday 29 Assignment 3: group session (Sala de Graus room) + workshop 
MAY 2020 
w13 Monday 4 Lecture (Sala de Graus room) + workshop 
 Wednesday 6 Workshop 
w14 Monday 11 Lecture (Sala de Graus room) + workshop  
 Wednesday 13 Workshop 
w15 Monday 18 Workshop 
 Wednesday 20 Workshop 
w16 Monday 25 Assignment 4 [assessed]: tutorial ///Open ETSAB/// 
 Wednesday 27 Assignment 4: tutorial ///Open ETSAB/// 
JUNE 2020 
 Wednesday   

Wednesday 12 Continuous assessment marks deadline, Atenea 
Friday  19 Final assignment ///Extended hours/// 
Monday 29 Results review (prior email required)   
Tuesday 30 Results publication deadline, Atenea/Prisma  
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ASSIGNMENT SUBMISSIONS 
 

Assignments must be submitted both on paper and in digital format through Atenea. The 
submission conditions will be explained in detail at each stage, in accordance with a series of 
general criteria. 
 
Physically on paper: the material must be handed in during the workshop session. The first 
assignment will be done in pairs. For the second, the sheets must be submitted inside an A2 
file (A1 cardboard sheet folded in half) displaying the student’s name and group. 
 
Digitally via the Atenea task: pdf files with all the material – usually a summary sheet and a 
dossier – must be uploaded. Furthermore, according to the submission conditions, the 
required documents might need to be uploaded in accordance with the agreed length of the 
assignment. For each submission, the specific delivery conditions will be detailed. 

Submission deadline: As a rule, Atenea tasks close at 8 p.m., when the class finishes. 
Files cannot be uploaded late.  
File names:  E0X-GroupXX_Surname-Surname_First name summary sheet 
   E0X-GroupXX_Surname-Surname_First name dossier 

 
General conditions for assignments 
For each assignment submission, there will be a main objective that will focus on one sole 
document or type of representation. Students will work on a dossier of DIN A3 or A5 sheets 
with representative drawings of each stage of the design, used to explain how it will evolve. 
Emphasis must be placed on the summary sheet (portrait orientation), which is to be used to 
present the design. The different formats must be unified with cover sheets and the course 
logo. 
 
Assignment 1 Team: pair 

Main content: conceptual model (contextual analysis, proposal) 
Format: DIN A2 sheet, portrait orientation with photos of model (on paper and 
via Atenea) 
 

Assignment 2 Team: individual (alongside partner), submission of folder 
Main content: structural, constructive and programmatic axonometry (with 
stairwells, lifts and facilities, routes and programme) 
Format: DIN A1 summary sheet (on paper and via Atenea) 
 

Assignment 3 Team: individual (alongside partner) 
Main content: façade details (vertical and horizontal sections, portion of the 
façade, views and model) 
Format: DIN A1 summary sheet (on paper and via Atenea) 
 

Assignment 4 Team: individual (alongside partner) 
  Main content: full architectural design 

Format: DIN A0 summary sheet (on paper and via Atenea) + DIN A3 or DIN A5 
dossier with evolution of the design 
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ASSIGNMENT SUBMISSION 1 
Monday 2 MARCH 2020 (week 4) 

 
Assignments must be submitted both on paper and in digital format through Atenea, under 
these specific conditions. 

Physically on paper: A DIN A2 sheet must be submitted during the workshop session. [For the 
second assignment, the sheets must be submitted inside an A2 file (A1 cardboard sheet folded 
in half) with the cover sheet provided displaying the student’s name and group.] 

Digitally via the Atenea task: one member of the pair must upload one pdf file with the DIN A2 
sheet. 

Submission deadline: As a rule, Atenea tasks close at 8 p.m., when the class finishes. 
Files cannot be uploaded late. 
File name: E01-GroupXX_Surname-Surname_sheet 

Luis Alegre   LA (A-51) 
Toni Barceló   TB (A-52) 
Berta Bardí   BB (A-53) 
Cristóbal Fernández  CF (A-54) 
Carles Vinardell   CV (A-55) 
Gustau Gili (English group) GG (A-56) 

 

Submission conditions: 

Team: pair  
Format: 1 portrait DIN A2 sheet on paper and pdf via Atenea (one submission by one of the 
members). A heading must be written on the top and the course logo must be displayed at the 
bottom. 
Content: show the 4 main aspects through floor plans, façades, sections, photomontages, 
perspectives, axonometries and a conceptual model (physical or virtual). 

1. Contextual analysis 
2. Intervention design strategy 
3. References used 
4. Intuition plot and building (3 options) 
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RUBRIC 
 
All exercises must be accompanied by an assessment rubric that will be uploaded to the 
Atenea platform, through which skills and learning outcomes will be evaluated. The rubric will 
be used for the teaching staff’s assessment, student self-assessment and co-assessment 
among students, if necessary. 
 
URBAN INTEGRATION: An exhaustive analysis has been made of the physical and social 
context of the design’s location, on an urban scale. The integration of the design into the urban 
fabric has functional and formal consequences on the proposal. 
LOGIC AND COHERENCE OF THE INTERVENTION: The architectural design is logical and 
coherent in terms of what is proposed (use) and how it is proposed (architecture). The 
approach to the exercise is forward-thinking and realistic. Clear strategies are considered for 
the building’s programme and use in relation to the context’s reality and needs. 
TECHNICAL DEFINITION: The student shows an ability to define the materiality of the 
construction from structural, constructive and technological points of view. 
GRAPHIC REPRESENTATION: Drawing and representation tools are used correctly, in terms of 
both sketches and scale drawings. Graphic expression aids comprehension of the design. 
PRESENTATION AND COMMUNICATION: The materials submitted meet the format and 
content requirements specified. Information is organised well, with appropriate graphics, 
concise written expression, expressive documents and a good oral presentation. 
PARTICIPATION AND INVOLVEMENT: The student has attended sessions regularly and 
participated actively and collaboratively, thus developing their independent learning. 
TEAM WORK: Team work has been carried out in an organised, balanced manner. 
 
 

ASSESSMENT 
 
To be eligible for continuous assessment (6 February 2020–27 May 2020), the student must 
have actively attended at least 80% of sessions (both lectures and workshops). 
 
Assignment 1  (w4)  compulsory assessment  
Assignment 2   (w7)  teaching staff’s assessment (letters: A, B, C and D)  
Assignment 3   (w12)  compulsory assessment 
Assignment 4   (w16)  final mark continuous assessment (marked out of 10) 
Final assignment  (June 2020) 100% final assessment mark (marked out of 10) 
 

Review of results and queries. Through e-Secretaria, students can access their academic record 
with definitive subject marks. Provisional marks will be provided by teaching staff through 
Atenea. Students are entitled to a review of their assignment/exam with the member of 
teaching staff who marked it. If the student does not accept the marker’s decision, they may 
send a justified request to the School Management through the e-Secretaria system within 7 
days of the publication of the marks being queried. The School will announce its decision 
within 15 days of the date on which the marks were published. 


