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1. REFERENCIES PUNT DE PARTIDA
ANÀLISI ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURES INSTAL·LACIONS
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Partint de l’home i de l’àmbit que acull les seves activitats quotidianes, el curs propo-
sa en primer lloc l’estudi dels requeriments vitals de l’ésser humà i de la relació que 
aquests estableixen amb l’espai que els envolta. Aquest anàlisi des de l’interior és 
necessari per a la ideació d’una sèrie d’unitats espacials bàsiques que han de ser 
pensades des d’aquests paràmetres i que obliguen a plantejar, des de les necessi-
tats actuals, un nou concepte d’habitabilitat.

D’altra banda, es planteja també la manera en què aquestes unitats bàsiques 
s’agreguen i entren a formar part d’un sistema de creixement. Això possibilita que la 
multiplicació de les cèl·lules generi una organització arquitectònica més complexa i 
que les unitats puguin encadenar-se tant amb espais de relació i de comunicació, 
com amb estances de més envergadura destinades a usos públics coherents amb 
l’habitabilitat actual.

Els sistemes de creixement que es proposen es veuen sotmesos als límits imposats 
pel medi ambient on s’insereixen –entenent per medi el clima, la geografia, les pre-
existències i la cultura del lloc-, per les funcions que se li imposen –entre les que 
s’inclouen el programa d’activitats i els desplaçaments que aquestes requereixen, 
pels procediments constructius que els materialitzen – incloent-hi els processos ed-
ificatoris i materials i els condicionants gravitatoris i estructurals- i, finalment, per les 
regles internes de composició que venen imposades per les geometries utilitzades.

Precisament el repte d’aquest curs es troba en la possibilitat de treballar des del 
projecte, la manera en què la forma arquitectònica és capaç d’acollir una habitabilitat 
sostenible; i comprovar com les propostes arquitectòniques més convenients pel 
món actual i per un projecte creïble de futur, incorporen en la seva configuració i en 
el seu sistema constructiu aquest conjunt de límits íntimament vinculats als aspectes 
funcionals, socials, culturals i mediambientals.


