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CECI N’EST PAS SEULEMENT UNE MAISON

Fotografies d’Andrés Flajszer

 RESSÒ
  SOLAR DECATHLON EUROPE 2014



RESSÒ HOUSE
Solar Decathlon Europe 2014 Competition
Competició internacional 
de cases autosuficients
resso.upc.edu
2012-2014
Estudiants de Escola Tècnica Superior d’Arqui-
tectura del Vallès. 

Participació a la competició Solar Decathlon 
2014 com a membre de l’equip Ressò - Barce-
lona Tech.
Aquesta competició internacional de cases au-
tosuficients va tenir lloc a Versalles durant els 
mesos de juny-juliol de 2014.

L’equip Ressò fou guardonat amb el 1r premi 
en la categoria d’Arquitectura, el 1r en
 Innovació i el 3er en Urbanisme. 
El prototip presentat ha de ser construït a prin-
cipis de 2016 a Sant Muç, teixit de baixa densitat 
de la ciutat de Rubí. 
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RESSÒ. LA CONTRUCCIÓ LA SEGONA VIDA I LA COMUNICACIÓ



LA CONSTRUCCIÓ. EL TALLER I L’OBRA

Col·laboració en l’equip d’urbanisme amb 
l’anàlisi urbà de sant Muç i en la interacció 
amb els seus veïns.

Col·laboració en l’equip d’urbanisme amb 
l’anàlisi urbà de sant Muç i en la interacció 
amb els seus veïns.

Col·laboració esporàdica en la realització de 
material audiovisual i de comunicació per a la 
difusió del projecte. 

LA SEGONA VIDA. SANT MUÇ, RUBÍ

LA DIFUSIÓ

A dalt: imatges de la construcció al campus i a 
Versailles.

Al centre: localització de l’edifici; exemple d’en-
trevistes per a l’anàlisi de les condicions energè-
tiques de les llars, i trobades amb els veïns.
A l’esquerra: campanya de micromecenatge i di-
fusió a cugat.cat.
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 REC3

  REENERGITZACIÓ, RECONFIGURACIÓ I RECUPERACIÓ
   DEL REC COMTAL A TRINITAT VELLA

Un nou paisatge energètic a la porta de Barcelona de Trinitat, a través de la reobertura del canal medieval del Rec Comtal



REC[3]
Taller d’arquitectura i projectes IX: 
Paisatges post-industrials
http://postindustriallandscapes.eu/
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del 
Vallès, Quatrimestre de primavera 2014-2015
Autors: Ma Eugenia Argelich | Jonatan Díaz | 
Clara Grenzner
Professors: Xavier Vancells, Marta Serra,
Claudi Aguiló 

Noves energies al barri de Trinitat Vella a partir 
dels RECURSOS LOCALS és el punt de partida 
per promoure un MODEL DESCENTRALITZAT de 
l’energia a l’àrea metropolitana amb repercussió 
directa als barris més propers.
RECUPERACIÓ DEL REC COMTAL com a motiu 
central i regenerador del teixit urbà.

Aprofitament de:
l’AIGUA gràcies a la proximitat del barri a la con-
ca del riu Besòs. Per a ús humà i per a la recuper-
ació biofísica del territori.
FUSTA gràcies a una gestió forestal de la serra 
de Collserola a causa dels riscs d’incendi. Es dis-
posa de biomassa per a l’aportació de calor al 
barri (District Heating).

[Academic use only] 
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LA PONDEROSA



A l’antiga zona agrícola de la Ponderosa, al nord 
de Trinitat Vella, conviuen espais agrícoles amb 
una potabilitzadora com a element patrimonial i 

amb una formigonera en desús. 
Proposem utilitzar tals infraestructures per a
RECUPERAR LA ZONA INDUSTRIAL COM A 

CENTRAL DE BIOMASSA alhora que recuperem 
la connexió de la Ponderosa amb el seu entorn.

[Academic use only] 
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EL PARC DEL NUS DE LA TRINITAT



El parc del nus de la Trinitat es 
projectà als anys 90 i des de lla-
vors manté forma i composició. 
Mentre que algunes zones del 
parc mantenen la seva funciona-
litat, altres han quedat en desús.

Es proposa donar el màxim po-
tencial al parc, despertant zones 
latents i reconnectant el parc 
amb l’exterior.

S’introdueix el Rec Comtal al parc 
com a eix de connexió i energè-
tic: les aigües pluvials de Trinitat 
es recullen i es reutilitzen per al 
reg d’horts mitjançant depura-
cions successives.

Les aigües acaben en una piscina 
natural per al bany i surten del 
parc cap a Sant Andreu per tal 
que el Rec segueixi el seu reco-
rregut en obres posteriors.
Les zones agrícoles es desenvo-
lupen al llarg del recorregut del 
Rec, esdevenint un mosaic pro-
ductiu alhora que històricament 
commemoratiu.

Cabal
0,01m3, 
720 m2 al dia. 
Velocitat
0,7 m3/s 

Per a la reutilització del recurs hídric es neces-
siten 5 trams de depuració per graves, quatre 
dels quals dins el barri, donant ús a un espai re-
sidual, i L’últim a l’interior del parc per mantenir 
continuïtat de trames entre l’interior i l’exterior.
La zona de banys, a la qual es destina la tota-

litat de l’aigua, és una ampliació de la làmina 
d’aigua existent del parc, amb la diferencia que 
s’aprofita un recurs local per a un ús del barri. 
A més, conforma una piscina natural en la qual 
l’aigua flueix continuament cap a la Sagrera.

Aprofitant aquest recurs, la zona d’horts s’extén 
per tot el parc de manera que genera la conti-
tuïtat d’espais agrícoles desenvolupats al llarg 
de tot el recorregut del Rec, i esdevé un mosaic 
productiu alhora que commemoratiu de la his-
toria del barri.

Les passarel·les de fusta que són eixos d’acces-
sibilitat a la zona de la biomassa ho són també 
aquí. Entenem el formigó com un material base 
que recorda i manté el passat de les dues zones: 
els blocs de formigó de la primera, que separen 

diferents espais, aquí s’aprofiten també per sepa-
rar les zones d’horts.
Per a la conservació de la  biodiversitat i vege-
tació, es crea una zona de bosc per tal d’equili-
brar la massa forestal consumida a la central de 
biomassa.

Espais com la estació i la zona esportiva es man-
tenen d’acord amb la seva freqüència d’ús i es-
devenen beneficiades amb la reconfiguració i 
reprogramació del parc.

Secció del Rec i tram de depuració

Formigó

Horts

Zona verda

Graves

Passarel·la de fusta

Rec
Aigua depurada
Blocs de formigó

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

0, 9 m

0, 2 m

[Exclusivamente para uso acadØmico] 
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 BACK TO THE ROUTES
  REINSTALL PERE IV

Recuperació i reconeixement de les traces històriques i del caràcter original del barri de Poblenou



BACK TO THE ROUTES. 
REINSTALL PERE IV 

Taller d’arquitectura i projectes: Passatges
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del 
Vallès, Quatrimestre de primavera 2013-2014
Autors: Marie Vorbeck | Petra Parinder | Miguel 
Á. Hernández | Clara Grenzner
Professors: Carles Llop, Fran Fernández, Rosa 
Rull 

Dins l’àrea tradicionalment industrial de 
Poblenou, Pere IV, l’antiga carretera a Mataró, 
havia sigut un eix urbà que permetia l’entrada 
a Barcelona.
Detectem:
 1) Manca de connexió entre teixits
 2) Manca de serveis i espais públics
 3) Males condicions d’habitatges antics 
 4) Trànsit intens en la via principal i contami-
nació acústica

ANÀLISIS

ESPAIS VERDS

Corredor verd per a connectar dos grans 
espais verds

Omplir buits de la xarxa existent

Retornar el carrer a les persones

Mixticitat d’usos

EDIFICACIÓ

INFRAESTRUCTURES

PLA D’ACTIVITAT D’HORARI  NOCTURN

OBJECTIUS
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PERE IV. ESTRATÈGIES PER A UN PASSATGE

Nous usos al voltant de l’eix Pere IV

Qualitats urbanes

Detall zona de creuament amb el Besòs Arribada al Turó Caritg, Badalona



SOSTENIBILITAT

Eix cívic com a planta captadora que 
metabolitza els recursos (energia 
solar, aigües pluvials, minerals del sòl) 
per aconseguir fluxes al llarg del seu 
recorregut.  

MOBILITAT

Priorització de la circulació peatonal i 
ciclada mitjançant la reconfiguració del 
viari: concepte de super-illes.  

ACTIVITAT

Multifuncionalitat del teixit urbà.
Foment del petit comerç i petits tallers 
Rehabilitació d’edificis industrials abandonats. 

VEGETACIÓ I MATERIALS

Vegetació i materials

Pi pinyoner

Arboc  Marfull 
Aladern  Llentiscle

Esparreguera

Falzia  Camedris
Negra

Englatina Gintestó 
Matabou  Lligabosc

Galzeran

Heura  Viola 
boscana

Ridorta Bruc boal 
Arítjol

Roja

Molses 

Pi blanc Alzi-

ESTRAT 
ARBUSTIU 
ALT I LIANES 
ALTES 
(h=1,5-3 m i 
més)

ESTRAT 
ARBORI 
(10-15 m)

ESTRAT 
ARBUSTIU 
ALT I LIANES 
BAIXES 
(h=0,5-1,5 m i 
més)

ESTRAT 
ARBUSTIU 
HERBACI 
(0,1-0,5m)

clara grenzner matheu



[Exclusivamente para uso acadØmico] 

 EL CORREDOR VERD DEL VALLÈS
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L’ANELLA VERDA 
DE LA SERRA DE GALLINERS 
Urbanística IV: Ciutat Mosaic Territorial
http://www.ciutatmosaicterritorial.com/
Territori Vallès
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del 
Vallès,  Quatrimestre de tardor 2014-2015
 Autors: Marta Navarro | Clara Grenzner 
Professors: Carles Llop, Xavier Matilla 
 

Anàlisi del corredor verd que comença a Sant 
Llorenç del Munt i acaba a Collserola, cen-
trant-nos a l’àrea entre els municipis de Sa-
badell, Terrassa, Rubí, Sant Cugat, Cerdanyola i 
Badia del Vallès.
Estudi en tres escales: el corredor verd del Vallès, 
l’anella de la Serra de Galliners i la c-58 entre 
Sant Quirze i Sabadell. 

Evolució històrica

[Exclusivamente para uso acadØmico] 



L’ANELLA VERDA DE LA SERRA DE GALLINERS



Debilitats
Fragmentació del territori mit-
jançant infraestructures de mobili-
tat diverses: ferrocarrils, carreteres, 
autovies, nusos viaris.

Amenaces
Pèrdua de sòl rural i vegetació 
a causa de la dispersió urbana i 
ocupació del sòl.

Fortaleses
Transversalitats a la xarxa de 
transport públic i de camins, amb 
possiblitats de millores.

Oportunitats
Espais adjacents a les infraestruc-
tures (polígons industrials, espais 
d’usos obsolets) com a element 
clau per reestablir la relació entre 
l’interior i l’exterior de l’anella.

Estratègies projectuals:
1) Integrar infraestructures viàries als sistemes d’habitabilitat, mobilitat i 
activitat, allà on la barrera es troba entre dos teixits urbans dispars que cal 
compatibilitzar. 

2) Permeabilitzar dotar de transversalitat les infraestructures viàries per tal 
que les seves àrees adjacents tinguin un major lligam no condicionat per 
la presència del vehicle privat. Passos per permetre la mobilitat del peató 
i la bicicleta.

[Exclusivamente para uso acadØmico] [Exclusivamente para uso acadØmico] 
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[Exclusivamente para uso acadØmico] 

CONNEXIÓ ENTRE SANT QUIRZE I SABADELL A LA C-58



[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

1) Espais lliures

2) Mobilitat

3) Activitats i usos del sòl

1) Reestructuració de les relacions 
territorials i urbanes: Xarxa de vies 
cíviques. Estructurar una malla de 
connexions per a un canvi en el model 
de mobilitat, tant interna com externa 
al municipi.
2) Consolidació de fronts: Reprogra-
mació i compatibilització d’usos. Focal-
itzar el creixement d’ambdues ciutats a 
les vores de la C-58 sobre la dispersió 
cap a la serra de Galliners eliminant 
l’efecte barrera.
3) Transformació de passos trans-
versals: Ampliació de ponts. Canviar el 
caràcter i augmentar les dotacions de 
passos per tal que la connexio entr St. 
Quirze i Sabadell sigui més favorable al 
peató.

Estratègies projectuals:

[Exclusivamente para uso acadØmico] [Exclusivamente para uso acadØmico] 
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 AGER TARRACONENSIS
  EL METABOLISME TERRITORIAL DE L’ÀREA DEL CAMP DE TARRAGONA

Un nou paisatge energètic a la porta de Barcelona de Trinitat, a través de la reobertura del canal medieval del Rec Comtal
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AGER TARRACONENSIS 
Paisatges culturals: 
La transformació del paisatge agrari a 
l’entorn de Tarragona
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del 
Vallès, Quatrimestre de tardor 2014-2015
Autors: 
Alan Barón | Miguel Á. Hernández | Marta 
Navarro  Aitziber Pagola | Désirée Sánchez | 
Clara Grenzner 
Professors: Carles Llop 

 

Anàlisi del metabolisme territorial de l’àrea de 
Tarragona.
 La finalitat de l’atles realitzat un cop visitada 
l’àrea de Tarragona era entendre la transfor-
mació del territori, no només per tenir-ne una 
visió històrica i cultural sinó per entendre quins 
han estat els factors que han determinat el cicle 

metabòlic i el model de ciutat.  
Aquesta anàlisi passa per l’estudi de la matriu 
biofísica: condicions geogràfiques, geològiques, 
topogràfiques, vegetació i hidrografia; l’evolu-
ció històrica i els sistemes que caracteritzen el 
metabolisme urbà del territori. 

Cicle energètic

Matriu biofísica
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You push though a curtain and find yourself in a dark space.
An opening high above reveals a glimpse of the outside world.

You search though the dunes of dust and hundreds of bottles until you find the one you where looking for.
Suddenly rays of sun begin to shine into the room.

You feel a strong gush of wind and dust fills the space.
The particles form a spiral of light and in the center a ballerina twirls effortlessly following the breeze.

The wind calms down.

The dust begins to settle.

The ballerina fades away.

The sun ceases to shine.

You leave the room and darkness prevails once more.

© Relja Ferusic

 AEGING IN BOTTLES
  BODEGA - ENOLOGICAL METABOLISM



Wine making process: 
AEGING IN BOTTLES
Workshop BODEGA-ENOLOGICAL 
METABOLISM
http://barcelona.aaschool.ac.uk/
AA Visiting School Barcelona
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona,
2-16 juliol 2015
Autors:
Yagmur Akyüz | Nhamjoo Cho | 
Clara Grenzner | Sean Hussey
Professors: Carles Sala, Relja Ferusic, 
Edouard Cabay, Stephen Foley

En el marc del workshop Enological 
Metabolism realitzat a Barcelona el ju-
liol 2015, la proposta analitza el procés 
d’elaboració del vi per tal de crear un 
espai arquitectònic a mode d’escena 
teatral a escala 1:25.
L’espai descriu l’efecte de la pols al 
procés del vi dedicat a l’envelliment 
en ampolla.

De cara a la mostra pública a la sala 
d’exposicions, creem un sistema de 
miralls mitjançant trípodes de fusta 
fabricats digitalment. Així, introduïm 
llum directa dins un espai dramàtic en 
el qual la pols es mou seguint la for-
ma de l’estructura i interactua amb els 
personatges a l’interior.

Primeres anàlisis en l’espai d’envelliment en ampollaVisita al celler

Lectures obertes per part de Josep Lluís Mateo, Rosa Rull i Didier Faustino, i exposició final. F: Alessandro Carlucci

Altres resultats de l’anàlisi de les etapes d’elaboració del vi: recollida, envelliment en bóta, cupatge. Maquetes 1:25 i 1:1. F:Relja Ferusic



Exposició de les maquetes de treball de les parts d’elaboració del vi, en forma de petites escenografies.
Fotografies: Alessandro Carlucci

Experimentació i enregistrament audiovisual al Laboratori dels sentits. Fot Adrián Pedrazas

Treball a taller de fabricació digital Medidesign, Poblenou



Estudi del moviment de la pols en espais quadrangulars i circulars



FLORA URBANA
Lluèrnia Festival del Foc i de la Llum, Olot 2015



 
FLORA URBANA
Instal·lació efímera
Lluèrnia Festival del Foc i de la Llum
Olot, Novembre 2015
Authors: Miguel Á. Hernández | Clara 
Grenzner
Col·laboradors: Elisenda Planell, Itzel 
Monclús, Alan Barón

La instal·lació efímera Flora Urbana es crea 
a partir de materials ja utilitzats, i per tant, 
de cost 0,
amb la intenció de repensar la obso-
lescència programada de molts objectes 
quotidians com són les llaunes de refresc.
Els objectes de la mostra són efímers i 
alhora durables, tant per a espai interior 
com per exterior.
La qualitat reflectant del material permet 
crear efectes lumínics especials, càlids i 
variables mitjançant espelmes col·locades 
a l’interior.

De la llauna també se’n conserva la base, 
que permet crear senzilles vies de pas i 
separar espais circulació-exposició.
Després de l’exposició, cada una de les 
flors és un element lumínic utilitzable en 
ambients diversos.
En el moment de tractar-se com a residu, 
es considera íntegrament com a envàs 
lleuger;
així doncs, es pot eliminar en el seu punt 
de reciclatge corresponent a fi que arribi a 
una planta de reciclatge de metall, tornant 
així al seu estat original.

Preparació en l’emplaçament


