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METODOLOGIA DE MOTXILLADes de la meva visió personal entenc l’arquitectura com un espai que ha 
de ser habitat, i per això s’ha de projectar través d’una metodologia on les 
persones que l’habitaran i formin part amb un procés participatiu. Durant 
els meus estudis no he pogut dur a terme un procés participatiu real, per 
la qual cosa he decidit fer un recull de les eines utilitzades en tres dels 
meus projectes acadèmics.
En aquests projectes vaig centrar-me a fer una arquitectura on el disseny 
era resultat d’un procés per entendre el territori i qui l’habita, on iniciava 
el projecte amb la taula buida, sense perjudicis.
Parteixo de la base de posar sobre la taula tot el material utilitzat en els tres 
projectes i anar extraient i agrupant punts en comú del procés d’aquests, 
el que vull aconseguir és plasmar una metodologia de projectar a través 
del material extret: fotografies, dibuixos, plànols, conversacions... que 
acumulat durant els anys acadèmics.

Treball de fi de grau
Pau Fernández Gamundí
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PROCÉS D’ACUMULACIÓ

He anomenat procés d’acumulació a la manera d’iniciar un projecte, lligat 
a un treball de camp com a primer contacte amb el lloc. La idea es reculli 
tota mena de documents: fotografies, notícies, conversacions, ortofotos... 
tota aquesta documentació ens va mostrant que és el passa en aquell lloc 
concret, com s’habita el territori, on es reuneix la gent, on treballen, quina 
és la seva història, quins recorreguts segueixen les persones, etc.
Un cop hem absorbit tota mena d’informació aquesta es comença a filtrar, 
algunes fotografies agafen més valor, es relacionen les fotografies amb les 
converses i tota aquesta documentació es va organitzant
Amb aquest procés vas reconeixent quines són les peces que formen part 
de la vida quotidiana d’aquesta gent, aquestes peces poden anar des d’es-
pais urbans com places, llocs de reunió, carrers, etc. a petites peces que 
costa més d’observar des de fora del lloc com les hortalisses, l’artesania, 
contacte amb zones naturals, etc.

Pau Fernández(2020)-MichaihuePau Fernández(2020)-Michaihue

Macarena Herrera(2020)-MichaihuePau Fernández(2019)-La Floresta

Lluc Domènech(2019)-La FlorestaPau Fernández(2020)-Vallbona
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Lluc Domènech(2019)-La floresta

Gerard Domingo(2020)-Vallbona

Pau Fernández(2019)-La floresta

Pau Fernández(2019)-La floresta

Google Maps(2020)-Michaihue Municipalidad de Sant Pedro(2020)-Michaihue

Pau Fernández(2019)-La floresta

Gerard Domingo(2020)-Vallbona

Lluc Domènech (2019)-La floresta

Pch/Pta(2019)-Vallbona

Pch/Pta(2019)-Vallbona
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Google Maps(2020)-Michaihue

Lluc Domènech (2019)-La floresta Google Maps(2020)-Michaihue

Google Maps(2020)-Michaihue

 Pau Fernández(2019)-La florestaMacarena Herrera(2020)-Michaihue

Construccions burgesses a La Flores-
ta, territori atractiu per aquesta classe 
social.

Reinterpretació de viure en una gran 
construcció de forma col·lectiva.

La Floresta una atmosfera única a les 
proximitats de Barcelona.

En els projectes que he tractat el pas del temps ha estat un factor clau per 
entendre la manera d’habitar. Per això una de les parts d’aquest procés 
és entendre com a evolucionat l’arquitectura i la seva manera d’entrar en 
contacte amb el lloc, juntament entendre com ha evolucionat la societat 
d’aquell territori, per comprendre el que està passant ara.
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La invasió descontrolada de l’urbanitzat per sobre del teixit productiu agrícola, un límit 
sense treballar que deixa desprotegit els camps agrícoles.

 Google earth(2020)-Michaihue
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Ortofoto CartoBCN(1947)-Vallbona Ortofoto CartoBCN(2020)-Vallbona

L’afectació dels camps agrícoles de la perifèria de la ciutat de Barcelona a causa de l’apa-
rició de les grans infraestructures de connexió.
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Gerard Domingo(2020)-Vallbona Pch/Pta(2019)-VallbonaPau Fernández(2020)-Vallbona
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García Loyola
Agrícultor de Michaihue

“Las condiciones de suelo hortícola, la reserva de agua dulce y el humedal hacen posible la horticultu-
ra en esta zona, si tú lo rellenas pierdes definitivamente los suelos, no los recuperas más”

Valorar les peces que formen part de la vida de la gent que habita el terri-
tori no només la d’interès a gran escala, visibles des de fora.

Macarena Herrera(2020)-Michaihue
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Google Maps(2020)-Michaihue
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Edelmira Velozo
Expropietaria des “Bloques Lata”
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“Amb els veïns tenim molt bona          
relació, ens compren llenya, fem   
vida social compartida...”

Oscar
Okupa de la Floresta

Lluc Domènech (2019)-La floresta

Pau Fernández(2019)-La floresta

Entendre la societat del lloc, la diversitat de col·lectius i les seves relacions 
entre ells per entendre com funcionen com un únic col·lectiu del barri.
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Un cop ens em empapat del lloc i de la seva gent es comença a filtrar i 
organitzar la informació i a solapar-la amb el territori.
Tota aquesta informació interacciona amb el mateix territori sense adqui-
rir encara una forma concreta, però sí que ens dóna unes directrius de 
quin serà el paper de l’arquitectura dintre del territori i de la forma d’ha-
bitar-la.

INTERACCIÓ AMB EL TERRITORI
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Un dels temes que m’agrada tractar és com l’arquitectura s’estableix al te-
rritori, i com aquesta relacionarà les persones amb el lloc.
L’arquitectura té la funció de ser l’eina de relació entre l’humà i els espais 
naturals perquè aquests puguin conviure.

RESID-
ÈNCIA

RESIDÈNCIA

La casa a les copes dels arbres, viure entre la mateixa natura afectant el 
mínim possible a terra (d’on creix tot)

L’arquitectura com a límit entre la trama urbana i la trama agrícola, protec-
ció davant de la invasió de la urbanització.
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Ens trobem tota una part administrativa que en l’època acadèmica no 
agafa un paper tan rellevant, però a la realitat sí, molts dels projectes par-
teixen d’un encàrrec d’entitats administratives que parlen amb paràme-
tres i requisits que molts cops no van lligats al que hem observat durant 
el procés d’acumulació. El nostre paper com arquitectes és reinterpretar 
i cercar els seus límits perquè el projecte no sigui resultat d’un encàrrec 
sinó que es compleixi aquest a partir d’una arquitectura projectada per 
les persones.

Instal·lacions fetes per l’arquitecte Santiago Cirugeda a Sevilla, com a resposta a intentar 
buscar els buits legals dintre de la legislació i així obtenir beneficis individuals i comuni-
tari a través de l’arquitectura.

GESTIÓ DEL TERRITORI
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L0
2CAMÍ PER LA DIVERSITAT

Itinerari social , lúdic i productiu que potencia la connexió Collserola - Besòs

QmTardor2020_Pch_Pta
Gerard Domingo_Lisa Elser_Pau Fernández_G04

MERCAT

MERCAT

MERCAT

MERCAT  FLEXIBLE

EXPOSICIO

MAGATZEM

RECEPCIO

SERVEIS PLAÇA

MAGATZEM

Programa

Habitatge - 2090m2

Numero de Habitages - 22
Usuaris màxim - 8 per/hab

Taller/Comunitari - 380m2

Centre Cívic- 332m2

Bar - 186m2

Emmagtzematge - 135m2

Exposició - 156m2

Plaça - 789m2

Programa

Mercat permanent - 350m2

Emmatzematge - 302m2

Serveis - 40m2

Recepció - 60m2

Mercat flexible - 788m2

Exposició - 175m2

Planta primera -530m2

Plaça - 670m2
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Collserola
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Re-programació
Rehabilitació de la nau indús-
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corporació de vegetació

Re-programació
Rehabilitació de edificació 
en desús incoporant equi-

pament i habitatge

Re-energització
Neteja de runes i terreny

Actual equipament - Escola Ciutat Comtal

Horts de La Ponderosa

Eliminació murts perimetrals per 
potenciar la relació visual amb el 
recorregut

Zona residencial - Vallbona
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Una eina per explicar la relació de l’arquitectura amb el lloc i les relacions 
dels diferents espais en altura i horitzontalment, la secció ens dóna l’opor-
tunitat d’explicar la manera d’habitar dintre del conjunt de l’arquitectura i 
al mateix territori.

LA SECCIÓ
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CAMÍ PER LA DIVERSITAT
Itinerari social , lúdic i productiu que potencia la connexió Collserola - Besòs L0

4

QmTardor2020_Pch_Pta
Gerard Domingo_Lisa Elser_Pau Fernández_G04

CAMÍ PER LA DIVERSITAT
Itinerari social , lúdic i productiu que potencia la connexió Collserola - Besòs  // Mancomunitat del Ritz

QmTardor2020_Pch_Pta
Gerard Domingo_Lisa Elser_Pau Fernández_G04
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CAMÍ PER LA DIVERSITAT
Itinerari social , lúdic i productiu que potencia la connexió Collserola - Besòs L0

4

QmTardor2020_Pch_Pta
Gerard Domingo_Lisa Elser_Pau Fernández_G04

CAMÍ PER LA DIVERSITAT
Itinerari social , lúdic i productiu que potencia la connexió Collserola - Besòs  // Mancomunitat del Ritz

QmTardor2020_Pch_Pta
Gerard Domingo_Lisa Elser_Pau Fernández_G04
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La secció és una mostra del 
disseny de l’arquitectura 
projectada, així i tot el que 
extrec dels meus projec-
tes és que és el resultat de 
donar-li forma a un esque-
ma de relacions i maneres 
d’habitar previ al disseny, 
esquema que surt del tre-
ball de camp, d’entendre 
com funciona el territo-
ri amb la seva gent i com 
aquest ha anat canviant 
amb el temps i les necessi-
tats dels habitants.
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[Exclusivamente para uso académico] 

L’ARQUITECTURA A TRAVÉS DE L’HABITAR

Explicar l’arquitectura a través de com s’habita, entendre els moviments 
de la gent dintre dels espais i la diferencia d’aquests espais: els privats, els 
públics, els semipúblics.
Entendre les necessitats de la persona en els diferents moments del dia 
en relació amb el programa: espais de treball, espais de relació, espais de 
descans, espais d’intimitat, etc.



46 47

[Exclusivamente para uso académico] 
...24h 
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“EL CAMPANARIO”

CONNEXIÓ

HABITAR

PROGRAMA

ESPAI COMUNITARIDIMENSIONS
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[Exclusivamente para uso académico] 

El Campanario sorgeix com a element que forma part d’un projecte d’ha-
bitatge col·lectiva a La Floresta. Un element de connexió vertical i horit-
zontal dels elements de la casa camí, una casa disgregada en altura i en el 
recorregut d’un camí.

Tot i aquesta funció el que havíem après de la Floresta ens va fer donar-li 
un enfocament diferent, no volíem una passarel·la de connexió sinó un 
espai més dintre del conjunt d’espais comunitaris.

Vam projectar el campanario des de la visió de com la gent de la Floresta 
el podria habitar, convertint-se en un espai de dimensions més grans que 
les d’un element de connexió per menors a la d’un gran espai comunitari.

Finalment va adquirir un programa, graciés a un mobiliari lineal que con-
tenia elements de la casa, un moble on podies seure al costat d’una altra 
persona, rentadores, una nevera comunitària enfocada als àpats puntuals 
o als esmorzars i màquines de cafè, te, etc. i les seves obertures lineals ens 
deixaven un espai per penjar la roba exterior.

Aquests espais no catalogats van lligats als llocs i la seva gent pel que són 
espais que sorgeixen dintre dels projectes com a resultat d’una manera 
d’habitar.
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FORA DE LA UNIVERSITAT

LA BORDA - COOPERATIVA LACOL

EL projecta de La Borda sorgeix d’una me-
todologia de treball que posa en pràctica 
la cooperativa LACOL i en el que jo m’hi he 
sentit identificat a l’hora de projectar.

La Borda és un projecte d’habitatge col·la-
boratiu que no es pot entendre sense con-
templar el paper de LACOL dintre del barri 
de Sans a Barcelona.

Sans és un barri en gran tradició i presèn-
cia de cooperatives que estan presents a 
sectors d’agricultura, el treball, el consum 
de productes i serveis i de l’habitatge i que 
es treballen a partir de fórmules col·lectives 
per resoldre per cobrir les seves necessitats.

La Borda neix dintre d’un projecte més gran 
el de Can Batlló, projecte en el qual el Pla 
General Metropolità establia el recinte com 
una nova zona d’equipaments, espais verds 
i habitatge social, però la realitat va ser que 
fins que els mateixos veïns de Sans i La Bor-
deta no van ocupar el recinte no va néixer 
aquest projecte on mitjançant processos 
participatius es van anar decidint els usos 
i el projectes a tractar dintre de Can Batlló.

LACOL-Imatge de la pàgina de LA Borda
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Com es consegueix materialitzar un projecte de vivenda col·lectiva com 
La Borda?

Dret de superfície_Un solar de l’ajuntament cedit a la cooperativa per un 
cànon anual, el sòl està qualificat d’Habitatge de Protecció Oficial i on la 
cooperativa estableix uns màxims de quota associada a l’habitatge, fent-
los assequibles pels sectors populars.

Cessió d’ús_Un habitatge col·lectiu on el propietari de l’immoble és la 
cooperativa impedint així la venda o lloguer de l’habitatge assegurant el 
valor d’ús per sobre d’un bé de consum.

LACOL-Imatge de la pàgina de LA Borda

Disseny participatiu_La particpació dels futurs usuaris es una de les 
variables més importants dintre de la cooperativa. Una oportunitat per 
còneixer les persones i les seves necessitat. Tot aquest procés s’articula 
comissions de treball, assembleas generals i un equip tècnic de suport.

La vida en comunitat_Un dels pilars de l’habitatge col·lectiu són els es-
pais comunitaris. “Construïm habitatge per construir comunitat” - LACOL.

Finançament_El projecte és finança a través de l’economia solidària, les 
finances ètiques i les aportacions d’entitats i persones individuals.

LACOL-Imatge de la pàgina de LA Borda
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