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Amb aquesta iniciativa el COAC manté des de 
l’Escola Sert el seu compromís en la formació i ocu-
pabilitat dels arquitectes, amb l’objectiu de desenvo-
lupar els coneixements, habilitats i competències ne-
cessàries per l’exercici professional de l’arquitectura 
en l’actual entorn professional.

Mònica Bonafonte
Directora de l’Escola Sert
Col·legi d‘Arquitectes de Catalunya

pròleg
COAC

Presentem a continuació el recull dels exercicis des-
envolupats en el Taller de Projecte Sostenible co-
rresponent a la primera edició del Postgrau en Sos-
tenibilitat i Arquitectura, realitzat a Barcelona durant 
l’any 2011. Per la seva qualitat els exercicis suposen 
una contribució molt valuosa en el debat actual en  
l’àmbit de la sostenibilitat i l’arquitectura, i posen de 
manifest la intensa dedicació dels participants durant 
tot el Postgrau, així com el compromís del director, 
coordinadors i resta de docents. 

Des de fa massa temps sabem que el futur serà 
verd… o no serà. Amb aquesta frase col•loquial ens 
referim en poques paraules a una situació molt més 
complexa que, sense fomentar cap tipus d’alarmisme, 
compromet de manera real la viabilitat ambiental a 
escala global. En aquest context l’arquitectura està 
al centre del debat, perquè l’avenç de la tècnica i el 
desenvolupament de la construcció han conduit cap 
a la dependència respecte els recursos energètics i 
l’augment de la producció de residus.

L’àmbit de la sostenibilitat ha estat present des dels 
primers programes formatius de l’Escola de Pràctica 
Professional Josep Lluís Sert, el centre de formació 
contínua del COAC, quan es tractava encara d’una 
temàtica emergent, sovint tan confusa com mediàti-
ca. Com a la resta de programes del Pla d’Estudis, 
en l’elaboració dels cursos i programes han partici-
pat i participen arquitectes especialistes i consultors 
ambientals, membres de les agrupacions vinculades 
al Col·legi, o representants de les Administracions 
Públiques i empreses privades, que complemen-
ten l’anàlisi prèvia sistemàtica dels diversos indica-
dors i l’evolució del sector professional. Així mateix, 
també s’han incorporat les aportacions realitzades 
pels col·legiats amb l’objectiu d’orientar les accio-
ns formatives cap a les necessitats dels usuaris de 
l’Escola Sert.

Per tots aquest motius, l’any 2010 es crea a l’Escola 
Sert l’Aula de Sostenibilitat, un àmbit per a la crea-
ció i transmissió de coneixement, dins del qual es 
programen jornades, cursos i diferents programes 
i activitats formatives. Entre aquestes iniciatives 
destaca el Postgrau en Sostenibilitat i Arquitectura, 
un programa nascut de la necessitat de proporcio-
nar una visió integral de la sostenibilitat ambiental i 
d’explorar com incideixen les seves demandes físi-
ques en l’àmbit de l’edifi cació. 

L’estructura del Postgrau inclou l’aprofundiment en 
els conceptes generals mitjançant l’estudi de casos 
pràctics, el desenvolupament de les eines de la sos-
tenibilitat (incorporant com a novetat una sèrie de 
línies optatives) i el Taller de Projecte Sostenible, 
un marc de referència per a l’aplicació professional 
dels coneixements adquirits. 



El diàleg interdisciplinari i interna-
cional és imprescindible per fer front 
al repte del canvi global. Shape Sus-
tainable Thinking Forum, organitzat 
per Grupo Cosentino en el marc de 
Construmat 2011, va reunir referents 
del pensament sostenibilista com a 
William McDonough (MdDonough 
and partners), Ken Yeang (Llewelyn 
Davies Yeang), Bruno Stagno (Insti-
tuto de Arquitectura Tropical), Tom 
Darden (Make it Right), Victor Olgyay 
(Rocky Mountain Institute), César 
Ruíz-Larrea (Ruíz-Larrea y Asocia-
dos) i Felip Pich-Aguilera (GBCe). 
Invitats per la revista Habitat Futura, 
organitzadora de l’esdeveniment, 
els alumnes del PSiA van assistir a 
Shape, on van participar dels diàlegs 
sobre ciutat, arquitectura, disseny, i 
innovació tecnològica.

Fòrum Shape Construmat



postgrau 
sostenibilitat i 

arquitectura 
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El Postgrau Sostenibilitat i Arquitectura (PSiA), que 
ha arribat a la tercera edició, neix de diverses expe-
riències que han tingut lloc a l’àmbit del COAC, es-
pecialment entre 2004 i 2010. Entre elles, els asses-
soraments de l’OMA (Ofi cina de Mediambient) i l’OV 
(Ofi cina Verda), el desenvolupament del curs pioner 
OP5 Sostenibilitat i Arquitectura i altres de l’Escola 
Sert i les iniciatives de l’agrupació AuS (Arquitectu-
ra i Sostenibilitat). Partint d’aquest antecedents, el 
postgrau s’organitza segons una estructura oberta 
i inclusiva que any rere any inclou nous continguts i 
nous docents per tal de respondre a les demandes 
de formació sostenibilista dels arquitectes.

Tal com s’explica a les pàgines següents, el PSiA 
conclou amb la realització d’un taller de síntesi i apli-
cació de coneixements sobre casos reals. Els resul-
tats es plasmen en catorze treballs que representen 
una mirada actual, crítica i sostenibilista que propo-
sa una nova visió de l’edifi cació, en general, i del 
rol dels arquitectes, en particular. Una mirada que 
planteja maneres concretes d’interpretar i actuar en 
una època en que el Decreixement -ja sigui assumit 
o forçat- és realitat.

L’esperit i la formació que proporciona el PSiA tin-
dran, properament, un reconeixement extern. En 
aquests moments el postgrau participa, juntament 
amb altres de la Universidad Politécnica de Madrid, 
la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universi-
tat Europea de Madrid, en els primers processos per 
a l’homologació del Nivell 300 Expert en Edifi cació 
Sostenible de Green Building Council España.

Gerardo Wadel
Director PSiA

I aquesta fi nalitat es tradueix en oferir als arquitectes 
i altres tècnics de l’edifi cació les capacitats de defi nir 
objectius i nivells de qualitat ambiental en projectes 
d’edifi cació, entendre i avaluar la repercussió de les 
seves decisions en el cicle de vida dels edifi cis i in-
teractuar amb experts en energia, aigua, materials i 
residus, etc.

El Canvi Global enfronta la crisi que s’ha anat este-
nent a partir de 2008 com l’oportunitat de reformular 
el futur de l’edifi cació des d’altres paràmetres, a par-
tir d’una nova economia que redueixi la seva petjada 
ecològica i les seves emissions de carboni. Davant 
d’aquesta problemàtica, els tècnics de l’edifi cació no 
podem continuar indiferents ni tampoc podem con-
formar-nos amb l’acompliment d’un marc normatiu 
insufi cient. Al contrari, hem de posar en marxa ac-
cions contundents i urgents. 

La fi losofi a del PSiA se situa en la línia del repte del 
Canvi Global, que sorgeix com a resposta a una crisi 
ambiental sense precedents, on l’edifi cació juga un 
paper molt important. La producció de materials, el 
seu transport, la construcció, l’ús dels edifi cis, el seu 
manteniment i, fi nalment, el seu enderrocament, su-
posen impactes ambientals amb gran repercussió a 
escala del conjunt de la societat. Per tant, la visió de 
cicle de vida a l’edifi cació i l’objectiu del tancament 
dels cicles materials són part de la seva essència.

Les solucions no són senzilles i, sovint, queden en 
mans de pocs especialistes. Necessitem més gent, 
més iniciatives i més capacitat d’incidir en el sector. 
Estendre aquesta capacitat a més arquitectes, am-
pliar la base de coneixement a la nostra professió en 
la temàtica ambiental, és la fi nalitat del PSiA. 

presentació  
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Proporcionar una visió de la sostenibilitat ambiental 
i explorar com incideixen les seves demandes físi-
ques en l’àmbit de l’edifi cació, per tal de poder defi nir 
objectius de millora relatius al consum de recursos 
i a la generació de residus que suposa la construc-
ció i l’ús dels edifi cis . Desenvolupar un coneixement 
avançat i operatiu capaç d’assolir el domini tècnic de 
les metodologies i eines disponibles per a l’avaluació 
de la viabilitat ambiental, econòmica i normativa en 
el projecte arquitectònic i la gestió d’edifi cis. 
Obtenir un nivell d’especialització ambiental tant en 
projectes d’edifi cació d’obra nova com de rehabili-
tació.

Gerardo Wadel
Direcció

Objectius: 

El postgrau s’estructura en tres parts. La primera 
part sintetitza els continguts teòrics i presenta una 
àmplia varietat de casos d’estudi. La segona part 
desenvolupa un coneixement avançat i operatiu de 
les diverses metodologies, eines i programes infor-
màtics aplicables als projectes d’edifi cació d’obra 
nova i/o rehabilitació. 
Finalment, la tercera part consisteix en un taller de 
projectes que persegueix tant l’aplicació i integració 
de coneixements del postgrau com la recreació de 
diferents rols professionals (projectista, especialista, 
etc.) davant d’un cas real (un concurs, un encàrrec, 
una proposta pròpia, etc.). 
La càrrega horària total del postgrau és de 200 ho-
res, 150 presencials i 50 no presencials, dedicades 
a treballs pràctics.

Estructura del curs: 

PART 1. SOSTENIBILITAT I ARQUITECTURA

Objectius: 

Mariano Bueno, Daniel Calatayud, Coque Claret, 
Raquel Clemente, Jordi Huguet, Valentina Mai-
ni, Toni Martínez, Oriol Muntané, Miguel Nevado, 
Christoph Peters, Carles Pérez, Elisabet Silvestre, 
Toni Solanas, Josep Solé, Daniel Tigges, Xavier 
Tragant, Roger Tudó, Luca Volpi, Micheel Wassouf, 
Maren Termens, Manuel García Barbero, Xavi Nix, 
Albert Fargas, Àngel Verdaguer, Carles Labèrnia, 
Peter Mayer.

Quadre docent: 

Proporcionar una visió de la sostenibilitat ambiental 
iexplorar com incideixen les seves demandes físi-
ques en l’àmbit de l’edifi cació, per tal de poder defi nir 
objectius ambientals relatius al consum de recursos 
(energia, aigua, materials, etc.) i a la generació de 
residus (emissions de CO2, emissions tòxiques, resi-
dus sòlids, etc.) en projectes d’edifi cació, analitzant 
com infl ueixen les decisions de projecte al llarg del 
cicle de vida dels edifi cis, que inclou producció de 
materials, transport, obra, ús i manteniment, i fi nal 
de vida útil, tant en obra nova com en rehabilitació.

Continguts i funcionament:

programa  

Albert Cuchí, Toni Gironès, Fabián López, Albert 
Sagrera, Lourdes Aira, Inés Alomar, Claudi Aguiló, 
Jaume Avellaneda, Alfredo Balmaceda, Sandra Bes-
traten, Arcadi de Bobes, Josep Bunyesc,

El contingut del curs es reparteix en una primera 
fase de coneixements teòrics amb referències a ca-
sos pràctics, que representa una meitat de la càrre-
ga horària, i una segona fase exclusivament dedi-
cada a casos pràctics analitzats en profunditat, que 
representa l’altra meitat de temps.
A la primera fase es desenvolupen els continguts 
teòrics sobre sostenibilitat i arquitectura (visió, con-
ceptes i criteris ambientals per a l’edifi cació) neces-
saris per poder abordar l’anàlisi i l’avaluació am-
biental de projectes d’edifi cis, així com el disseny 
d’opcions de millora en el seu consum de recursos 
(energia, aigua, materials, etc.) i en la seva genera-
ció de residus (emissions de CO2, emissions tòxi-
ques, residus sòlids, etc.). 
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A la segona fase s’analitza l’experiència del sector, 
en base a casos d’estudi centrats en projectes re-
cents, analitzant les estratègies i les accions desen-
volupades per reduir els impactes ambientals estu-
diats a la primera fase del curs.
El casos estan escollits tenint en compte factors com 
la possibilitat de replicar la metodologia en altres 
projectes, el treball en sistemes tant passius com 
actius, l’ús de paràmetres quantifi cats d’impactes 
ambientals i el desenvolupament d’una visió de cicle 
de vida.
La primera sessió, amb format de taula de debat i 
anomenada diàlegs, està pensada com a introduc-
ció de tot el postgrau i es dedica a refl exionar sobre 
la sostenibilitat, l’edifi cació i el futur de la professió. 
L’última sessió, que compta amb una taula de do-
cents, presenta i dóna inici al taller (M15 Taller de 
projecte sostenible) que es desenvolupa al llarg de 
tot el postgrau.

Projectistes que vulguin adquirir la capacitat d’oferir 
productes arquitectònics amb una qualitat ambiental 
determinada.

A qui va dirigit: 

En fi nalitzar el curs els participants han de ser ca-
paços d’entendre què és la sostenibilitat ambiental 
i com afecta a l’edifi cació, de defi nir objectius am-
bientals en els edifi cis, d’avaluar com infl ueixen les 
decisions de disseny al llarg del projecte i de poder 
dirigir el treball d’especialistes en el tema.
M01. SOSTENIBILITAT I ARQUITECTURA
Visió, conceptes i criteris ambientals per a l’edifi cació. 
Casos d’estudi.
Durada: 36 hores 
Direcció: Gerardo Wadel
Docents: Albert Cuchí, Toni Martínez, Fabian López, 
Albert Sagrera, Gerardo Wadel, Toni Gironés, Dani 
Calatayud, Coque Claret, Roger Tudó, Claudi Aguiló, 
Torsten Masseck, Toni Solanas i Christoph Peters.

Quina capacitació proporciona: 

PART 2. EINES PER A LA SOSTENIBILITAT

Objectius:

l’aigua i els materials, i de generació de residus re-
presentats per les emissions de CO2, les emissions 
tòxiques i els residus sòlids al llarg del cicle de vida 
dels edifi cis.
Assolir, en aquelles eines que siguin obligatòries, la 
capacitat d’avaluar la viabilitat ambiental, econòmica 
i normativa de les opcions de disminució d’impactes 
ambientals que calgui dissenyar com a part del des-
envolupament dels diferents cursos. Donar cabuda 
a un ventall d’altres possibles eines, optatives però 
necessàries per a l’assoliment de la formació míni-
ma demanada a aquesta Part 2 del postgrau, que 
compleixin amb el primer objectiu, en els camps 
de: a) acompliment d’exigències ambientals de nor-
matives municipals, autonòmiques, estatals i euro-
pees, b) desenvolupament de coneixement i anàlisi 
crítica dels diferents sistemes i estàndards de cer-
tifi cació de la qualitat ambiental dels edifi cis amb 
àmbit d’aplicació a Espanya i Europa, c) altres en 
temes concurrents amb la temàtica del curs com 
instal•lacions efi cients o d’energies renovables, 
bioconstrucció, biohabitabilitat, qualitat de l’aigua, 
anàlisi de cicle de vida, d) projecte i construcció amb 
tècniques de baix impacte ambiental, i altres que es 
puguin defi nir en el futur.

Desenvolupar un coneixement avançat i operatiu 
capaç d’assolir el domini tècnic de metodologies, ei-
nes, programes informàtics, etc., que:
a) incloguin parametrització d’impactes, b) estiguin 
disponibles al mercat, c) siguin útils per a l’avaluació 
ambiental i el disseny d’opcions de disminució dels 
impactes ambientals i d) siguin aplicables en projec-
tes d’edifi cació d’obra nova i/o rehabilitació.
Cobrir, en aquelles eines que siguin obligatòries, els 
paràmetres ambientals de consum de recursos re-
presentats per l’energia,

Continguts i funcionament:

El contingut d’aquesta Part 2 de “Metodologia, Tèc-
niques i Eines per a l’avaluació i la millora del pro-
jecte” es reparteix en uns cursos obligatoris i uns 
cursos optatius. Els obligatoris (M2, sobre energia, 
M3 sobre aigua i M4 sobre materials i residus) es 
consideren la base mínima comuna de formació ne-
cessària per desenvolupar l’avaluació ambiental i 
la determinació de millores ambientals en projectes 
d’edifi cació d’obra nova i rehabilitació. 
Els optatius s’organitzen en línies optatives i equiva-
lents en càrrega horària, a escollir entre:
-Optativa línia Certifi cació Energètica d’edifi cis 
(M05)
-Optativa línia Avaluació de la qualitat ambiental de 
l’edifi cació (M06+M07)
-Optativa línia Bioconstrucció i Biohabitabilitat 
(M08+M09)
-Optativa línia Disseny i construcció en fusta (M10)
Aquestes línies permeten aprofundir la base mínima 
comuna en una àrea temàtica en particular i/o com-
plementar-la amb temes tractats però no esgotats 
en ella (per exemple, els sistemes de  certifi cació de 
la qualitat ambiental o l’acompliment de normatives 
existents i/o futures). Per obtenir el Postgrau Soste-
nibilitat i Arquitectura cal fer els mòduls M2, M3 i M4 
(60 hores) i una de les línies optatives de formació 
(30 hores).
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En fi nalitzar el cursos d’eines els participants han 
de ser capaços de defi nir objectius de sostenibilitat 
per a cada projecte concret, de determinar les re-
ferències comparatives que es pugin fer servir per 
a l’avaluació del projecte, de triar les eines més idò-
nies per mesurar-los, i de poder desenvolupar les 
accions pertinents per verifi car de forma quantitativa 
l’assoliment dels objectius al llarg de les fases de 
projecte bàsic, projecte d’execució, direcció d’obres 
i posada en marxa de l’edifi ci.

A qui va dirigit: 
A aquells professionals que vulguin especialitzar-se 
en l’avaluació ambiental de l’edifi cació i en el dis-
seny d’opcions de millora del projecte. És tracta d’un 
perfi l equiparable al d’un especialista d’estructures, 
d’instal•lacions o altres especialitats, que habitual-
ment assessora al projectista.

Quina capacitació proporciona: 

Eines obligatòries:

M04 MATERIALS I RESIDUS. TÈCNIQUES PER A 
L’AVALUACIÓ I DETERMINACIÓ DE MILLORES 
AMBIENTALS
Durada: 21 hores
Direcció: Albert Sagrera
Docents: Albert Sagrera, Gerardo Wadel, Valentina 
Maini, Elisabet Silvestre, Alfredo Balmaceda i Lour-
des Aira.

M05 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA. METODO-
LOGIES I EINES NORMATIVES PER A EDIFICIS 
NOUS I REHABILITACIONS INTEGRALS (RD 
47/2007) 
Durada: 30 hores
Direcció: Fabian López
Docents: Fabian López
Objectiu: Desenvolupar un coneixement avançat i 
operatiu capaç d’assolir el domini tècnic de les me-
todologies i eines d’acompliment de la Certifi cació 
Energètica d’Edifi cis Nous i Rehabilitacions Integrals 
(RD 47/2007) previstes a la normativa espanyola.

M06 QUALITAT AMBIENTAL DE L’EDIFICACIÓ. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ VOLUNTARIS (VER-
DE, LEED, BREEAM, DGNB, IHOBE, C. VALEN-
CIANA, etc.)
Durada: 21 hores
Direcció: Albert Sagrera
Docents: Albert Sagrera, Gerardo Wadel, Inés Alo-
mar, Raquel Clemente, Luca Volpi i Oriol Muntané.
Objectius: Desenvolupar un coneixement opera-
tiu sobre els sistemes d’avaluació i certifi cació de 
la qualitat ambiental de l’edifi cació més importants 
amb àmbit d’aplicació a Espanya i Europa.

Línia optativa 1 Certifi cació energètica normativa 
(M05, 30 hores)

Eines optatives:

Línia optativa 2 Avaluació de la qualitat ambiental 
(M06 21 hores + M07 9 hores)

M02 ENERGIA. TÈCNIQUES PER A L’AVALUACIÓ 
I LA DISMINUCIÓ DE LA DEMANDA
Durada: 24 hores
Direcció: Fabian López
Docents: Fabian López, Arcadi de Bobes, Josep 
Solé i Luca Volpi.
Objectiu: Desenvolupar un coneixement avançat i 
operatiu capaç d’assolir el domini tècnic de meto-
dologies, eines i programes informàtics adreçat a la 
disminució l’impacte ambiental de l’energia, especí-
fi cament en el camp de la demanda energètica però 
incloent la relació amb les instal•lacions.

M03 AIGUA. TÈCNIQUES PER A L’ESTALVI, LA 
REUTILITZACIÓ, EL RECICLATGE I LA DEPURA-
CIÓ NATURAL
Durada: 15 hores
Direcció: Gerardo Wadel
Docents: Albert Sagrera, Gerardo Wadel, Jordi Hu-
guet i Carles Pérez.
Objectiu: Desenvolupar un coneixement avançat i 
operatiu capaç d’assolir el domini tècnic de meto-
dologies, eines i programes informàtics adreçat a 
la disminució l’impacte ambiental de l’aigua, espe-
cífi cament en la reducció de consum de potable, la 
seva substitució per aigües no potables i la depura-
ció natural. 

M07 ESTÀNDARDS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 
ELS SISTEMES EUROPEUS  PASSIVHAUS I MI-
NERGIE
Durada: 9 hores
Direcció: Micheel Wassouf
Docents: Micheel Wassouf, Daniel Tigges i Josep 
Bunyesc.
Objectius: Desenvolupar un coneixement bàsic capaç 
d’entendre les metodologies i eines d’acompliment 
dels estàndards d’efi ciència energètica Passivhaus 
i Minergie.

Línia optativa 3 Bioconstrucció i Biohabitabilitat (M08 
15h + M09 15h)

M08 BIOCONSTRUCCIÓ. TÈCNIQUES PER A LA 
CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS NATURALS
Durada: 18 hores
Direcció: Valentina Maini
Docents: Valentina Maini
Objectius: Desenvolupar un coneixement bàsic ca-
paç d’entendre les metodologies, eines i tècniques 
del disseny i la construcció amb materials naturals 
com fusta, palla, pedra i terra.
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M09 GEOBIOLOGIA I BIOHABITABILITAT. TÈC-
NIQUES PER A L’AVALUACIÓ I LA MILLORA EN 
GEOBIOLOGIA I BIOHABITABILITAT
Durada: 15 hores
Direcció: Elisabet Silvestre
Docents: Elisabet Silvestre i Mariano Bueno
Objectius: Desenvolupar un coneixement bàsic 
capaç d’entendre les metodologies i eines per a 
l’avaluació dels efectes de l’emplaçament, els ma-
terials i les instal•lacions de l’edifi ci i del seu entorn 
sobre la salut dels éssers humans.

Línia optativa 4 Disseny i construcció en fusta (M10 
30h)

M10 DISSENY, CÀLCUL I EXECUCIÓ D’OBRES 
AMB SISTEMES CONSTRUCTIUS DE FUSTA
Durada: 30 hores
Docents: Valentina Maini
Docents: Valentina Maini, Jaume Avellaneda, Miguel 
Nevado, Fabian López, Roger Tudó, Sandra Bestra-
ten, Xavier Tragant, Josep Bunyesc i Coque Claret.
Objectius: Desenvolupar un coneixement avançat 
sobre les metodologies, eines i tècniques per a 
dissenyar, calcular, fer avaluacions econòmiques, 
acomplir la normativa, executar obres i establir ru-
tines de manteniment en projectes amb sistemes 
constructius de fusta. 

PART 3. TALLER DE PROJECTE SOSTENIBLE
Objectius: 

Continguts i funcionament:

El taller té com a objecte la realització de projectes 
d’edifi cació d’obra nova i rehabilitació, fonamental-
ment en l’àmbit de l’edifi cació, recreant les condicio-
ns de treball de despatx d’arquitectes en que –com 
a part de la hipòtesi- s’estableixen unes exigències 
ambientals estrictes en energia, aigua, materials i 
residus, una visió de cicle de vida, i un objectiu de 
màxima aproximació possible al tancament dels ci-
cles materials.
El taller es basa en el desenvolupament d’un projec-
te sobre un cas real, sorgit de la pràctica professio-
nal (basat en un concurs, un encàrrec, una proposta 
pròpia, etc., i acompanyat d’una proposta metodo-
lògica i d’objectius ambientals a assolir) que els do-
cents presentaran en l’últim dia de classe del M01. A 
partir d’aquest moment i en paral•lel a la realització 
dels mòduls d’eines obligatòries M02, M03 i M04, 
cada grup d’alumnes desenvolupa una solució ar-
quitectònica a nivell d’idees i estratègies, segons un 
plantejament i uns criteris projectuals propis, que es 
presentarà en la sessió de propostes (un cop acabat 
el M04) amb la participació dels altres alumnes i els 
docents. El treball continua en grups, reelaborant-lo 
a partir de refl exions pròpies i de les aportacions que 
han fet els docents i els altres alumnes, en paral•lel 
a la realització de les línies d’eines optatives M05 a 
M10 (segons l’opció de cadascú). 
En les sessions de taller (en format setmanal) es re-
prenen les classes i la tutela col•lectiva, funcionant 
els docents com a assessors ambientals de cada 
grup. En sessions dedicades a energia, aigua, ma-
terials i residus, cada proposta serà presentada en 
un breu temps, per tal de poder rebre els comentaris 
dels docents i de la resta dels participants.
Tot el taller té una durada de 24 hores lectives, amb 
modalitat de treball pràctic amb producció de ma-
terial d’entrega. S’exigeixen, aproximadament, unes 
48 hores de dedicació personal fora de l’horari de 
classe. 
També cal tenir en compte que durant el taller es 
desenvoluparà un projecte on les estratègies i accio-
ns ambientals hauran de quantifi car-se en paràme-
tres comuns i de validar-se des dels punts de vista 
tècnic i normatiu.

Assolir un nivell d’especialització ambiental en edi-
fi cació, amb visió de cicle de vida, orientació vers 
els vectors de l’energia, l’aigua, els materials i els 
residus d’edifi cació i enfocament metodològic basat 
en l’anàlisi parametritzada (quantifi cació d’impactes, 
comparació amb referències conegudes, etc.), tant 
en projectes d’edifi cació d’obra nova com de reha-
bilitació. 
Aplicar i integrar els coneixements de les parts 1 
(teoria i casos d’estudi) i 2 (eines) del postgrau, o 
els equivalents que hagin pogut adquirir-se en altres 
àmbits formatius, en el desenvolupament de projec-
tes.
Assajar els diferents rols de treball ambiental en edi-
fi cació desenvolupats al llarg del postgrau (projectis-
ta, coordinador d’equip, especialista, assessor, etc.) 
en la producció d’un projecte, recreant les condicio-
ns reals de la pràctica professional.
Fomentar l’intercanvi d’idees, d’enfocaments i 
d’informació entre participants, docents i convidats 
de diferents tipus de formació, professions, proce-
dències geogràfi ques, àmbits de treball, etc.

A qui va dirigit: 
A aquells professionals que vulguin especialitzar-
se en el desenvolupament i l’avaluació de projec-
tes d’edifi cació sotmesos a exigències estrictes de 
qualitat ambiental en els rols de projectistes, caps 
d’equips de projecte, especialistes, assessors, ava-
luadors, etc.
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En fi nalitzar el taller els participants han de ser ca-
paços, per sí mateixos i/o en col•laboració amb altres 
professionals, d’establir objectius de sostenibilitat en 
projectes, determinar estratègies i accions per as-
solir-los, triar mètodes i paràmetres per avaluar-los, 
defi nir referències conegudes per comparar-los, de 
forma coordinada amb el procés habitual de desen-
volupament de projectes d’edifi cació.

NOTA IMPORTANT: 
Per obtenir el Postgrau en Sostenibilitat i Arquitectu-
ra Escola Sert-COAC cal realitzar la part 1 + part 2 
+ part 3 (total = 150 hores de formació presencials 
més 50 hores fora de classe).
L’organització del Postgrau i els continguts de cada 
un dels cursos també permeten realitzar-los de ma-
nera independent. 
 

M10. TALLER DE PROJECTE SOSTENIBLE
Aplicació i integració de coneixements en el desen-
volupament d’un cas. 
Durada: 30 hores
Direcció: Gerardo Wadel
Docents: Toni Gironés, Albert Cuchí, Fabian López, 
Albert Sagrera i Gerardo Wadel

Quina capacitació proporciona: 
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Albert Cuchí Doctor arquitecte, professor i investigador a 
l’Universitat Politècnica de Catalunya. Cap de recerca de 
GBCe. 
Toni Gironès Arquitecte, professor a l’Universitat Rovira i 
Virgili. Dirigeix l’estudi d’arquitectura toni gironès saderra.

Fabián López Doctor arquitecte, formador de l’IDAE, soci 
fundador de Societat Orgànica. 

Albert Sagrera Arquitecte, ex director de l’Ofi cina Verda del 
COAC, soci fundador de Societat Orgànica. 
Gerardo Wadel Doctor arquitecte, professor i investigador 
a l’Universitat Ramon Llull. Soci fundador de Societat Or-
gànica.

Lourdes Aira Arquitecta, tècnica de RMT-NITA (aïllaments 
tèrmics naturals i reciclats). falta foto

Claudi Aguiló Arquitecte, professor a l’Universitat Politècni-
ca de Catalunya, soci al despatx dataAE data arquitectura 
i enginyeria.

Jaume Avellaneda Doctor arquitecte, professor i investiga-
dor a l’Universitat Politècnica de Catalunya. Ex director de 
l’ETSAV. 
Alfredo Balmaceda Enginyer de camins, director i respon-
sable de projectes de recerca a Zicla (materials reciclats). 

Sandra Bestraten Arquitecta, professora a la càtedra Unes-
co de Sostenibilitat, de la Universitat Politècnica de Cata-
lunya.

Inés Alomar Ingeniera mecànica, professora a l’Universitat 
Ramon Llull i consultora energètica independent.

Arcadi de Bobes Arquitecte, professor a l’Universitat Poli-
tècnica de Catalunya. Consultor en bioclimatisme i efi cièn-
cia enèrgetica. 
Josep Bunyesc Arquitecte i Màster, professor a l’Universitat 
Politècnica de Catalunya, especialista en baix consum 
energètic. 

Mariano Bueno Expert, pioner i divulgador de l’agricultura 
ecològica, la geobiologia i la bioconstrucció.

Daniel Calatayud Arquitecte, professor a l’Universitat Poli-
tècnica de Catalunya. Membre de PAuS (AuS). 
Coque Claret Arquitecte, professor a l’Universitat Politècni-
ca de Catalunya. Membre de PAuS (AuS).

Raquel Clemente Enginyera a l’àrea de consultoria i simu-
lació en l’engyneria JG ingenieros. 

Valentina Maini Arquitecta independent en Rurban, profes-
sora a l’Universitat Ramon Llull.

Xavier Tragant Arquitecte, professional independent en ar-
quitectura i planifi cació. 
Maren Termens, Arquitecta tècnica, autoconstructora, do-
cent i autora de publicacions en construcció amb palla.
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quadre docent 

Micheel Wassouf Arquitecte, dirigeix el despatx Efi bau, ex-
pert en l’estàndar d’efi ciència energètica Passivhaus.

Toni Martínez Biòleg i Doctor en ecologia. Professor a 
l’Universitat de les Illes Balears.
Oriol Muntané Arquitecte en POMA Arquitectura i professor 
a l’Universitat Politècnica de Catalunya.

Christoph Peters Arquitecte, responsable de l’àrea I+D+i 
en SaAS (Sabaté associats Arquitectura i Sostenibilitat). 

Carles Pérez Biòleg, professional independent en Projec-
tes d’Aigua (depuració natural).
Elisabet Silvestre Biòloga i Doctora en ciències, experta 
en biohabitabilitat, membre de Bioarquitectura Mediterània 
Toni Solanas Arquitecte, president de l’agrupació AuS (ar-
quitectura i sostenibilitat), membre de Bioarquitectura Me-
diterània.
Josep Solé Arquitecte Tècnic, Director tècnic i de sosteni-
bilitat a URSA Insulation. 
Daniel Tigges Arquitecte, manager en Tigges Architekt, ex-
pert en l’estàndar d’efi ciència energètica Minergie.

Roger Tudó Arquitecte, professor a l’Universitat Politècnica 
de Catalunya, soci al despatx Harquitectes.
Luca Volpi Arquitecte, especialista en efi ciència energètica 
d’edifi cis i membre de Societat Orgànica. 

Jordi Huguet Farmacèutic i màster, gerent de l’empresa 
Aguapur i coordinador de l’Aula de l’aigua.

Carles Labèrnia, Arquitecte tècnic, expert en fusta. Cap de 
laboratori d’assajos a l’Incafust i director tècnic de l’Institut 
Tecnològic de Lleida (ITL).   

Peter Mayer, Expert en pintures, vernissos i tractaments 
naturals per a fusta i altres materials. Director tècnic de 
Keim Ecopaint Ibérica. 

Manuel García Barbero, Arquitecte i consultor tècnic para 
proHolz Austria. Responsable de proHolz Espanya.

Xavi Nix, Tècnic i soci de Nixprofusta, empresa especialit-
zada en construcció en fusta.

Albert Fargas, Coordinador de projectes en Farhaus, em-
presa especialitzada en construcció en fusta amb expe-
riència en edifi cis passius.

Àngel Verdaguer, Gerent de Verdaguer Germans, empre-
sa dedicada a la comercialització de productes de fusta per 
a la construcció.



M10 taller de 
projecte sostenible 

1.1 BCN-Sants 1/Vallespir 1.3 BCN-Diputació/Balmes

1.2 BCN-Sants 2/Valladolid

1.4 BCN-Eixample/Còrsega

2.4 Sant Boi - Pol. Ind. Salinas/Alberedes

2.2 St Cugat-Can Canyameres/V. 
Augusta

2.3 S.E. Sesrovires- Nucli antic/Ponent

3.4 Esplugues-Can Valet/
Can Boixeres

3.1 BCN-Sarrià-St. Gerva-
si 1/ Bonanova

4.1 BCN-Sarrià-S. 
Gervasi 2/ Av. Bo-
nanova

4.3 BCN-Eixample/Av. Roma



M10 taller de 
projecte sostenible 

1.3 BCN-Diputació/Balmes

1.4 BCN-Eixample/Còrsega

2.2 St Cugat-Can Canyameres/V. 
Augusta

2.1 Montornès-Manso 
Calderd/Av. Barcelona

3.3 BCN-Horta-Guinardó/
Turó del Carmel

3.1 BCN-Sarrià-St. Gerva-
si 1/ Bonanova

3.2 BCN-Horta – La Clota

4.1 BCN-Sarrià-S. 
Gervasi 2/ Av. Bo-
nanova

4.3 BCN-Eixample/Av. Roma

4.4 BCN-Gràcia/M.D. Montserrat

4.2 Nous viari  les Glòries
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enunciat

Per Toni Gironés, Gerardo Wadel i Xevi Prat

1. Introducció i esperit del taller

Febre constructora

Des de mitjans dels anys 90 fi ns al 2008 vàrem viure 
una espiral de creixement econòmic que al nostre 
entorn va estar molt vinculat a un ritme de construc-
ció desaforat, que no semblava tenir límit. El creixe-
ment econòmic semblava quelcom indefi nit en el 
temps, sense data de caducitat, que havia de anar 
sempre a més. Els edifi cis, tan públics com privats, 
es plantejaven en termes no de necessitat real, sinó 
com una mena de dipòsit de renda fi xa a futur, amb 
guanys a llarg i a mig termini que semblaven garan-
tits.

Esclat de la bombolla
De fet ara ja sabem que això no era més que un 
miratge. De sobte el món econòmic es va començar 
a adonar que el valor real de tot el parc construït 
(i en construcció) podia no poder respondre a les 
expectatives creades. A partir d’aquí la cadena 
d’esdeveniments és per tots coneguda: descon-
fi ança, tancament del fi nançament, incapacitat de 
produir, acomiadaments, tancaments d’empreses, 
baixada del consum, caiguda de la demanda, mo-
rositat creixent, intranquilitat social, inestabilitat po-
lítica, etc...
L’aturada de tot el sistema ha generat dues realitats 
que cal plantejar des del punt de vista arquitectònic: 
Per una banda tot un seguit d’espais, estructures, 
infraestructures i demés realitats físiques ara mateix 
romanen desaprofi tades. Per altra banda una enor-
me quantitat de temps disponible per part de mol-
tes persones, del qual ara en comencem a prendre 
consciència.

Espais
Tota la maquinària del món de la construcció es va 
aturar d’una manera brusca i arrel d’aquest, emba-
rrancament en el territori han quedat moltes opera-
cions a mig construir... 

Si bé als anys de bonança el mapa del territori era 
ple de punts calents en plena efervescència, ara 
aquests han esdevingut punts morts, buits sense 
activitat ni expectatives a curt o a mig termini. Tro-
bem des de solars buits en plena trama urbana, on 
només s’ha dut a terme l’enderroc previ al que havia 
de ser la construcció d’un edifi ci, fi ns a edifi cis sense 
us, buits, abandonats, on l’activitat que s’hi desen-
volupava va marxar a un altre lloc . Al mig hi ha el 
cas de tantes i tantes edifi cacions a mig executar, 
sovint amb la fase d’estructura acabada, però sen-
se tancaments, ni divisòries, ni instal•lacions. També 
podem parlar d’espais que anys enrere ens podrien 
semblar residuals i sense interès, però que ara pot-
ser tenen valors que no trobem en altres bandes. 
Retalls d’espais “naturals”, illes on no va arribar la 
febre constructora. De vegades al marge de les po-
blacions, de vegades en mig. Tots ells son potencials 
suports d´activitat pendents de reactivar-se.

Temps

Durant la fase de creixement moltes persones vi-
víem a cavall d´un temps del qual no n’érem cons-
cients. Aquest temps restava desaparegut, inundat i 
ofegat pels diners, la feina, el consum i les presses. 
Tots estàvem pre-ocupats produint (i comprant) bens 
d’un valor que ara veiem força més dubtós.
Per contra, ara moltes persones resten aturades, 
omplint el temps en cursos de formació, com pre-
parant-se per la següent onada/febre constructo-
ra... que no sembla que s’hagi de tornar a repetir. El 
temps lliure és quelcom que incomoda; cal ocupar-
lo. Però no sembla que hi hagi la consciència que no 
es podrà tornar a ocupar en base al mateix sistema 
productiu que ens ha dut a aquest punt. Ja no n’hi ha 
prou amb “fer els deures” i preparar-se i formar-se 
pel que sempre ens han dit que cal fer. Cal pensar 
què cal fer. Pensar-ho de bell nou, al marge del que 
hem fet fi ns avui. I per repensar-ho cal temps.

Recursos
Un cop s’enretira el tsunami econòmic resta només 
el temps, ara evident, com a un dels principals recur-
sos a l’abast.
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enunciat

I justament amb el temps, la imaginació i el sentit 
comú de tots nosaltres hem de seguir endavant. 
És el que tenim. I en això els arquitectes hi tenim un 
lloc clar! Treballar per resoldre noves necessitats és 
part fonamental de la nostra feina. Tenim temps, ja 
no tenim diners. Doncs hem de treballar amb això.

Necessitats
Cal repensar-ho tot. Cal repensar el sentit del que 
fem, la direcció, la formació necessària, la necessitat 
(o no) de recursos econòmics com els d’abans per 
dur a terme els projectes. Segurament haurem de 
donar resposta a necessitats que fi ns ara no se’ns 
havien presentat amb tanta claredat. D’algunes ja 
n’hem parlat, i una de les més importants és precisa-
ment el de com ocupar tot aquest temps del qual la 
gent disposa. Com organitzar les energies de la gent 
que abans tenia feina i diners i ara no en té. 
Els poders públics tenen, en això, un paper fona-
mental. Cal que trobin i proposin com gestionar 
aquest temps en quelcom productiu i realment útil 
pel col•lectiu. Altrament, tota aquesta energia de 
tantes persones amb tan de temps disponible, si no 
hi ha una organització ni una direcció clara cap on 
anar, pot esdevenir un camp adobat pel caos.
Un altre repte és com donar la volta a les estructures/
infraestructures que va deixar l’esclat de la bombo-
lla (buits, estructures aturades, edifi cis abandonats, 
etc) per tal que tornin a tenir sentit. 

Proposta
Tenim uns suports físics amb unes determinades 
qualitats, i tenim unes activitats necessàries de plan-
tejar per ocupar les persones amb temps disponible 
per fer quelcom profi tós per a tothom. 
En aquest taller es planteja vincular aquestes dues 
realitats imminents i fer que l’una amb l’altre es re-
colzin recíprocament i en puguin sorgir propostes 
interessants. 
El repte és aquest: Utilitzar aquests espais per plan-
tejar-hi activitats de qualsevol mena (cultural, espor-
tiu, social, etc) amb el mínim de diners i el màxim 
d’imaginació.

No amb l’expectativa de que d’aquí a uns anys es 
desmantelli tot el que es proposi ara per tornar a re-
emprendre la cursa cap a una altre bombolla, sinó 
amb una mentalitat de més llarg abast. No pensant 
en “parches” sinó en iniciar nous camins per ser con-
tinuats, que segurament es prorroguin un cop i un 
altre fi ns a esdevenir quelcom no efímer, sinó fona-
mental.

2. Objectius 

Ambiental 

Assolir un grau d’especialització ambiental en edi-
fi cació, amb visió de cicle de vida, orientació vers 
els vectors de l’energia, l’aigua, els materials i els 
residus d’edifi cació i enfocament metodològic basat 
en l’anàlisi parametritzada (quantifi cació d’impactes, 
comparació amb referències conegudes, etc.), tant 
en projectes d’edifi cació d’obra nova com de reha-
bilitació. Aplicar i integrar els coneixements de les 
parts 1 (teoria i casos d’estudi) i 2 (eines) del post-
grau, o els equivalents que hagin pogut adquirir-se 
en altres àmbits formatius, en el desenvolupament 
de projectes. 
Es demana que, com a mínim, sempre hi hagi una 
avaluació qualitativa d’impactes i que aquests es 
quantifi quin fi ns on es pugi en cada cas, ja sigui cal-
culant, aproximant o basant-se en referències cone-
gudes. Cada treball ha d’incloure una explicació tèc-
nica dels objectius, estratègies, accions i referències 
ambientals més o menys comuna per tots de mane-
ra que es pugui fer una lectura clara i continuada de 
totes les propostes. 
Aquesta explicació hauria de tractar els vectors am-
bientals d’energia, aigua, materials i residus pel que 
fa al territori (quan correspongui), la mobilitat asso-
ciada, l’emplaçament i l’edifi cació (quan correspon-
gui), des d’una perspectiva de cicle de vida.
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De pràctica
Assajar els diferents rols de treball ambiental en edi-
fi cació desenvolupats al llarg del postgrau (projectis-
ta, coordinador d’equip, especialista, assessor, etc.) 
en la producció d’un projecte, recreant les condicio-
ns reals de la pràctica professional. 

D’intercanvi 

Fomentar l’intercanvi d’idees, d’enfocaments i 
d’informació entre participants, docents i convidats 
de diferents tipus de formació, professions, proce-
dències geogràfi ques, àmbits de treball, etc.

3. Estructura del taller

Continguts i funcionament

El taller té com a objecte la realització de projectes 
d’edifi cació d’obra nova, completament d’obres para-
litzades, reordenament d’espais exteriors i interiors, 
rehabilitació, etc., recreant les condicions habituals 
de treball pròpies d’aquells casos (un concurs, un 
encàrrec, una proposta, un estudi, etc.) en que es 
donen les característiques d’exigències ambientals 
estrictes en energia, aigua, materials i residus, visió 
de cicle de vida, i objectiu de màxima aproximació 
possible al tancament dels cicles materials.
Amb una durada de 36 hores i modalitat de tre-
ball pràctic a relitzar i amb producció de material 
d’entrega, el taller es basarà en casos reals en el que, 
a més de fer un projecte ambientalment avançat, les 
estratègies i accions hauran de quantifi car-se en pa-
ràmetres comuns i validar-se des dels punts de vista 
ambiental, tècnic, normatiu i de gestió econòmica.

Quina capacitació proporciona

En fi nalitzar el taller els participants han de ser ca-
paços, per sí mateixos i/o en col•laboració amb altres 
professionals, d’establir objectius de sostenibilitat en 
projectes, determinar estratègies i accions per as-
solir-los, triar mètodes i paràmetres per avaluar-los, 
defi nir referències conegudes per comparar-los, de 
forma coordinada amb el procés habitual de desen-
volupament de projectes d’edifi cació. 

Modalitat de treball
Més que desenvolupar projectes en detall (nivell de 
bàsic) es pretén desenvolupar estratègies de pro-
jecte (nivell de proposta de concurs o avantprojecte) 
que, no obstant, han d’arribar a tenir prou defi nició 
com per permetre una avaluació ambiental quanti-
fi cada (tal com s’assenyala al punt Continguts i fun-
cionament).
El curs tindrà un perfi l pràctic i per això s’anomena 
taller. Tot i així es preveu la realització de breus pre-
sentacions teòriques, explicacions i debats comuns 
per tots els participants. 

Temes a desenvolupar

Es desenvoluparan els diferents treballs (vegeu 
l’apartat Temes a desenvolupar) en grups de 3  o 
4 persones. Es treballarà a l’aula i en l’horari de 
classe amb assistència docent de projectes (docent 
coordinador del mòdul, responsable de projectes) 
i d’assessoria en temes específi cs (docents convi-
dats, responsables d’energia, aigua, materials, es-
tructures, urbanisme, etc.) al mateix temps però ate-
nent diferents grups o persones, és a dir treballant 
amb ells directament en els projectes que estiguin 
desenvolupant. 
La defi nició del treball a desenvolupar ha d’abordar 
la qüestió del model econòmic i de gestió que farà 
possible les idees arquitectòniques que es propo-
sen. És a dir que se’n demana un apartat específi c 
però no massa extens on hi hagi un plantejament 
general d’aquest model, un pressupost aproximat, 
unes etapes en el temps (si calen), un origen dels 
fons necessaris, unes amortitzacions (si calen), uns 
recursos d’explotació o un retorn (si calen), una idea 
sobre el tipus d’associació legal o civil que impulsa-
ria el projecte, etc.

S’ha considerat oportú estudiar la possibilitat de des-
envolupar projectes centrats en la problemàtica que 
afecta actualment al sector de l’edifi cació derivats de 
l’actual crisi econòmica (obres paralitzades, canvis 
d’usos forçats, projectes que han d’acabar-se amb 
menys pressupost, nous projectes d’aprofi tament 
d’infraestructures existents, projectes sense creixe-
ment de sostre ni inversió pública, etc.) entenent 
totes aquestes situacions, que podrien semblar oca-
sionals, com a probables modalitats de treball habi-
tuals a les que els arquitectes han d’adaptar-se.

Entre d’altres possibilitats (com a exemples) 
s’han tingut en compte:

Estructures i Infraestructures: Edifi cis paralitzats 
en fase d’estructura, que han de reconvertir-se o con-
tinuar-se amb diferents tipus d’adaptacions i canvis 
(de programa, d’usos, de pressupost, de promotor, 
d’usuaris, de superfície o volum a construir, etc.).
Immobles en desús: Edifi cis preexistents subutili-
tzats o fora d’ús en centre urbà, pels quals s’ha de 
defi nir un possible reaprofi tament.
Geografi es urbanes: Potencial espai públic defi nit 
per condicions geogràfi ques/urbanes existents, que 
s’ha de resoldre amb un mínim de recursos i temps 
a emprar.
Buits urbans: Espais producte d’enderrocs totals 
o parcials d’edifi cis actualment sense ús o subutilit-
zats, per tal d’aprofi tar-los per a nous espais en llocs 
per a activitats socials, comercials, etc.
Es preveu el desenvolupament de cada tema per 
part un o més equips participants en el taller.
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Això vol dir que es realitzaran entre 10 i 15 pro-
jectes en forma paral•lela, tot i que naturalment es 
preveuen instàncies de socialització i intercanvi de 
coneixements.

Sessions i calendari 
Es farà una primera sessió de presentació del taller, 
dels docents, dels continguts a desenvolupar, de la 
modalitat de treball, etc. (en la que ja es començarà 
a treballar en el primer projecte), set sessions dedi-
cades al treball dels diferents projectes i una sessió 
de refl exions i conclusions (que pot ser la classe fi -
nal o no). En total són nou sessions.

Quadre docent previst 
(alguns docents estan pendents de confi rmació)

-Coordinador del mòdul i docent responsable de pro-
jectes: Toni Gironés.
-Assessors: Albert Cuchí (sostenibilitat), Fabian Ló-
pez, (energia), Albert Sagrera (aigua, materials i re-
sidus), Toni Martínez (sistemes naturals) i Dani Ca-
latayud (sostenibilitat). 
-Director del PSiA: Gerardo Wadel (actua també com 
a assessor en aigua i materials). 

Documentació a produir i possible publicació

El treball produït pels diferents equips a classe, o 
acabat fora de classe, ha de plasmar-se obligatòria-
ment en un format sintètic d’entrega comú a tots els 
participants que en principi es defi neix com a DINA4, 
amb unes característiques mínimes de maquetació i 
una quantitat màxima de 10 fulls. 
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Una petita fi nca entre mitgeres al 
costat de l’estació de Sants que es 
va enderrocar per construir-hi una 
casa, i va quedar parat abans de 
començar l’obra. Fa anys que està 
en venta. Solar de 4,2 m d’ample i 
23 m de fons. Limitada per les mit-
geres veïnes, fàcil de cobrir.

Gran solar al carrer Diputació, casi 
cantonada amb Balmes. Roman la 
façana antiga, aguantada per una 
estructura metàl•lica provisional,  
prou sòlida com per suportar activi-
tats. La excavació de subsòls arri-
ba a cinc nivells. La façana fa de 42 
m de llargària i parcel•la té 52 m de 
fondària.

Situat a Rambla Catalunya canto-
nada Còrsega, al xamfrà enfrontat 
a la seu de la Diputació de Barce-
lona, amb molts espais públics pro-
pers. Edifi ci buidat per dins del qual 
es manté la façana als dos carrers, 
estabilitzada per una estructura 
provisional que ocupa part de les 
voreres.

1. Buits urbans
1.1 BCN-Sants 1/Vallespir

1.3 BCN-Eixample/Diputació

1.2 BCN-Sants 2/Valladolid

1.4 BCN-Eixample/Còrsega

Solar passant amb front al Carrer 
Vallespir, un dels eixos comercials 
del barri, i fons a la plaça dels Jar-
dins de Domingo i Sánchez, espai 
connectat amb les grans explana-
des de l’estació de Sants. Fa 10,90 
m d’amplada i 17,80 m de fondària. 
Mitgeres de tres i quatre nivells.
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2.4 Sant Boi - Pol. Ind. 
Salinas/Alberedes

2. Estructures i 
    infraestructures

Situat a Rambla Catalunya canto-
nada Còrsega, al xamfrà enfrontat 
a la seu de la Diputació de Bar-
celona, amb molts espais públics 
propers. Edifi ci buidat per dins del 
qual es manté la façana als dos 
carrers, estabilitzada per una es-
tructura provisional que ocupa part 
de les voreres.

2.2 St Cugat-Can Canyameres/
V. Augusta

2.3 S.E. Sesrovires- Nucli 
antic/Ponent

Edifi ci d’ofi cines aturat en fase de 
construcció. Estructura metàl•lica 
aparentment acabada. Vinculat a 
una zona de nou creixement urbà 
principalment residencial, on mol-
ts dels pisos resten acabats, però 
desocupats. A tocar d’autopistes i 
accessos regionals de la zona del 
Vallès.

Situat al límit urbà, es tracta d’un 
centre per activitats culturals diver-
ses (biblioteca, auditori, espai per 
a joves, esplai, etc). El projecte ja 
volia tenir en compte aspectes de 
sostenibilitat, incorporant mate-
rials biosfèrics, reciclats, sistemes 
d’estalvi energètic, gestió d’aigua, 
etc. 

Estructura aturada, part del cen-
tre comercial Les Salines i situa-
da al costat del supermercat Al-
campo. Està rodejada per grans 
aparcaments, una benzinera, un 
McDonald’s i una xarxa viària de ve-
locitat mitjana, amb interiors de les 
corbes usats com a horts, bosquets, 
etc.

2.1 Montornès-Manso Calderd/
Av. Barcelona
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3. Geografi es urbanes 

3.3 BCN-Horta-Guinardó/Turó 
del Carmel

3.4 Esplugues-Can Valet/Can 
Boixeres

3.1 BCN-Sarrià-St. Gervasi 1/ 
Bonanova

3.2 BCN-Horta – La Clota

Riera canalitzada, que no té con-
tinuïtat de nivell amb el terreny 
existent. El carrer passa molt per 
sobre, de manera que aquest espai 
resta com un buit entre les edifi ca-
cions veïnes, deprimit, amb potents 
arbrat, estructures de contenció de 
terres i condicions ambientals.

Zona urbana situada a una depres-
sió natural al mig de vials d’alta 
densitat de circulació que s’ha 
mantingut gairebé inalterada des 
de fa dècades. Conserva la forma 
(vialitat, topografi a, particions, etc.) 
de les antigues explotacions agrí-
coles i també les seves edifi cacio-
ns pròpies. 

Turó històricament fora de la ciu-
tat de Barcelona, ara envoltat per 
aquesta. Els edifi cis més propers 
són d’autoconstrucció (anys 50-60) 
i en cap cas arriben al cim. Molts 
bones vistes de l’Àrea Metropoli-
tana. Freqüentat per tot tipus de 
persones, tot i no tenir cap accés 
habilitat.

Zona agrícola entre les ciutats 
d’Hospitalet i Esplugues de Llo-
bregat. Ara envoltada per infraes-
tructures potents (Ronda de Dalt) i 
d’edifi cacions amb alta densitat ha 
mantingut el seu us, la seva forma 
i fi  ns i tot infraestructures com un 
antic aqüeducte.
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4.1 BCN-Sarrià-S. Gervasi 2/ 
Av. Bonanova

4.3 BCN-Eixample/Av. Roma

4.4 BCN-Gràcia/M.D. 
Montserrat

4. Immobles en desús

Edifi ci de l’antiga clínica Dexeus 
que ha quedat buit un cop aquesta 
es va traslladar a una altra localitza-
ció, pendent d’enderrocar per fer-hi 
habitatges o per ser rehabilitat com 
a residència per a gent gran. Situat 
sobre una via estructural d’un barri 
amb pocs equipaments socials.

Infraestructura construïda al 1992, 
enderrocada parcialment. Resta en 
peu l’estructura de suport i el vial. 
Al centre hi ha un parc. Envoltada 
per edifi cis emblemàtics com la To-
rre Agbar o el Disseny Hub, que no 
conformen un front continu, sinó 
buits, zones verdes, mercat, vials, 
etc.

Edifi ci d’ofi cines de gran volum i 
singularitat, abandonat recentment 
per canvi d’ubicació de l’empresa 
Telefónica, situat sobre una de les 
vies principals de la ciutat que uneix 
els barris de Sants i L’Eixample. Se 
suposa que es pretenia rehabilitar 
per fer-hi habitatges per a joves.

Edifi ci antigament ocupat per la 
Clínica Quirón, traslladada a un al-
tre emplaçament, situat al nord del 
barri de Gràcia i tocant el camp de 
futbol del Club Europa. Resta sen-
se ús des de que un recurs legal 
promogut pels veïns del barri va 
aturar el procés de conversió en 
habitatges. 

4.2 Nous viari  les Glòries
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1. BUITS URBANS

1.1 BCN-Sants 1/Vallespir
Silvina Sallaberry, Sofía Houtman, Raül de 
Castro

1.2 BCN-Sants 2/Valladolid
Arnau Barceló

2. ESTRUCTURES i INFRAESTRUCTURES

3. GEOGRAFIES URBANES

4. IMMOBLES EN DESÚS

2.1 Montornès-Manso Calderd/Av. Barcelona
Carolina Tapia, Joaquín Balaguer, Bernat Bover

2.2 St Cugat-Can Canyameres/V. Augusta
Jordi Miró, Jordi March, Silvia Tello

3.1 BCN-Sarrià-St. Gervasi 1/ Bonanova
Julio Bermejo, Luca Ippolito, Cristina Matesanz

3.3 BCN-Horta-Guinardó/Turó del Carmel
Mireia Cases, Mireia Secall, Laia García, Euge-
nia Linares

4.1 BCN-Sarrià-S. Gervasi 2 / Av. Bonanova
Raúl Formentin, Jordi Llonch, Sergi Alguacil

4.3 BCN-Eixample/Av. Roma
Marc Escoda, Cristina Mingot

alumnes i 
casos d’estudi 
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1.4 BCN-Eixample/Còrsega
Alessandra Graziani, Daniel Meseguer, Natalia 
Rico

2.4 Sant Boi - Pol. Ind. Salinas/Alberedes
Daniel Vidal, Xevi Prat, Núria Martí

3.4 Esplugues-Can Valet/Can Boixeres
Jordi Brunet , Aleix Borrell, Oriol Ribes

1.3 BCN-Eixample/Diputació
Melanie Xargay, Laura Bastida, Agustí Fernán-
dez

2.3 S.E. Sesrovires- Nucli antic/Ponent
Toni Escudé, Olga Schmit, Ferran Urgellés

alumnes i 
casos d’estudi 
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Sants és el nucli de població més important i el ba-
rri més extens i més antic del districte al qual dóna 
nom. S’originà al llarg de l’antic camí ral. La cons-
trucció de la carretera nova, a fi nals del segle XVIII, 
animà el seu ritme econòmic i constructiu. 
És en aquest barri on trobem el nostre cas d’estudi 
de buit urbà. Un solar buit fruit de l’enderroc d’una 
edifi cació per tal d’erigir-ne una altra. Degut al con-
text actual de crisi en el sector de la construcció 
aquesta darrera mai es va arribar a executar.
El solar, situat al carrer Vallespir 20, té unes mides 
de 17,80 m de longitud i de 10,90 m d’amplada. La 
superfície resultant és de 204,30 m2. Les mitgeres 
dels edifi cis adjacents són de PB+3 i PB+4. Per les 
preexistències a les mitgeres s’intueix que l’edifi ci 
que ocupava la nostra parcel·la era de PB+1.

Cas d’estudi 1.1
BCN-Sants 1/Vallespir
Equip de treball: 
Raül de Castro 
Sofía Houtman
Silvina Sallaberry

El gran salt endavant de Sants es produí a fi nals de 
la primera meitat del segle XIX, quan s’instal·laren 
els grans vapors, es construí la línia ferroviària, i 
la carretera de Sants passà a allotjar molts establi-
ments comercials que fugien dels impostos de Bar-
celona. El vell nucli rural es convertí en un suburbi 
industrial que gaudí durant una cinquantena d’anys 
d’autonomia municipal, fi ns que fou annexat a Bar-
celona el 1897 juntament amb la resta de municipis 
del pla.
Malgrat l’annexió amb Barcelona, el barri ha conser-
vat bona part de les seves característiques de nucli 
obrer. L’activitat comercial de la carretera ha aug-
mentat  fi ns a convertir-la en el seu carrer major. 
El creixement de Barcelona ha fet cada vegada més 
central aquella antiga població suburbana i avui l’eix 
Creu Coberta – Carretera de Sants vertebra la vida 
comercial del barri amb projecció a tota la ciutat.
Amb referència al tipus de comerç, no disposa de 
grans o mitjanes empreses. En canvi hi ha moltes 
empreses petites o familiars. També té molta impor-
tància l’eix comercial Rambla de Badal – Av. Brasil.

El barri de Sants: Anàlisi crítica de l’existent

Posició geogràfi ca  -  Font: ICC

Carrer Vallespir - Font: Autors

Interior del solar - Font: Autors

Objecte d’estudi

Context

En el límit del solar amb el carrer Vallespir hi trobem 
una tanca metàl·lica desmuntable i en el límit amb 
els jardins de Domingo i Sánchez existeix un mur 
de pedra.

La presència d’establiments comercials és un ele-
ment de vitalitat, de civisme i de qualitat de vida que 
dinamitza la realitat social i econòmica del barri. 
Al carrer Vallespir hi ha un comerç més de barri.  
Aquest tipus de botigues tradicionals i amb especia-
lització és una de seves les característiques. 
El barri compta amb l’estació d’autobusos i amb 
l’estació de tren de Sants, la principal de la ciutat.
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Accés a la cultura
Promoció social i associativa
Educació
Patis oberts a centres educatius
Atenció sanitària
Acció social
Atenció ciutadana
Culte
Participació i govern
Comerç
Eix comercial

Plaça major
Espai verd
Zona arbrada
Jocs Infantils
Espais esportius urbans

Elements del barri
Llegenda

Epais pçublics

Sants té una població de 41.766 habitants, que con-
viuen en una superfície de 1,1 Km2. Compta amb 
una activitat social molt important i activa. 
El moviment associatiu del barri destaca tant per la 
seva riquesa i diversitat, com per la seva capacitat 
organitzativa. 
Hi ha 149 entitats i associacions, en la seva ma-
joria, culturals socials i educatives. Cal destacar 
com una peça essencial el Secretariat d’Entitats 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta i la Federació 
d’Associacions i Comissions de Carrer de la Festa 
Major de  Sants.

Oportunitats El teixit associatiu del barri és manifestament un 
dels referents del moviment ciutadà de Barcelona,  
producte d’una cultura política que s’ha de conside-
rar hereva del moviment obrer de principis del segle 
passat. 
Aquest conjunt d’entitats i la necessitat de llocs de 
trobada per a desenvolupar les seves activitats, és 
el principal actiu que tenim a l’hora de plantejar qual-
sevol proposta de dinamització del nostre espai.
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El que actualment és el carrer Vallespir va ser la ca-
rretera de Les Corts, ja que era el principal camí que 
comunicava amb aquest municipi. Posteriorment, ja 
al 1884, aquest carrer apareix amb el nom de carrer 
veïnal de  Colom. No es va anomenar Vallespir fi ns 
a l’inici del segle XX. 
La morfologia del nostre solar i el seu voltant es deu 
principalment a l’estació de Sants i la seva evolu-
ció.
En els anys 60 l’àmbit de les vies de l’estació era un 
mur que limitava amb la part posterior de les edifi ca-
cions del carrer Vallespir.

Història

AMPAS
Ass. socials, educatives i preventives
Ass. de comerciants
Ass. esportives
Ass. i entitats culturals
Ass. religioses / Culte
Ass. de Lleure: Infància i joves
Ass. de gent gran
Ass. i entitats de solidaritat i ecologistes

Aquest mur de pedra segueix existint, actualment 
fent de contorn dels Jardins de Domingo i Sánchez.  
La seva condició de límit continua sent avui dia 
molt contundent pel que fa a la relació del barri amb 
l’estació de Sants.

Plànol del Barri de Sants, 1962 - Font: ICC

Plànol del Barri de Sants, 2011 - Font: ICC

Plaça del Carril, 1963 - Font: Arxiu històric de Sants

Llegenda
Associacions

Cases del Carrer Vallespir, 1963 - Font: Arxiu històric de Sants

1
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Carrer Vallespir, 2011

La proximitat de l’estació de Sants té una infl uència 
molt important en la nostra parcel·la. El solar es tro-
ba en un dels límits del barri, a cavall de dos teixits 
urbans ben diferenciats.
El mur de pedra fa de frontissa entre dues escales 
que tanmateix corresponen a dues velocitats d’ús 
diferents. 
El barri gaudeix d’una escala humana mentre que 
l’estació de Sants i el seu voltant està plantejada a  
mida de les infraestructures. Per tant, les sensacio-
ns a banda i banda del solar són oposades. 
El barri és confortable i domèstic, amb una vegeta-
ció que projecta una ombra agradable. L’estació pel 
contrari és un territori inhòspit, d’una duresa consi-
derable.

Estació de Sants - Font: Autors

Carrer Vallespir - Font: Autors

Canvi d’escala

Circulació de vehicles a alta velocitat
Circulació de vechicles a mitjana velocitat
Circulació de vehicles a baixa velocitat
Circulació de vianants

Llegenda

El fet que el mur de pedra fos un límit amb l’estació 
va fer que les edifi cacions s’aboquessin cap el ca-
rrer Vallespir, donant l’esquena a la façana poste-
rior. Com un símptoma de la falta d’ús de la plaça 
hi trobem la presència d’indigents que anteriorment 
estaven al Parc de l’Espanya Industrial.

La plaça dels Jardins de Domingo i Sánchez, situat-
da entre el solar i l’estació, és una plaça buida i soli-
tària. Malgrat l’existència de jocs infantils i de pistes 
de petanca, aquest espai verd està infrautilitzat. 
Els vianants que arriben des de l’estació no la tra-
vessen, sinó que l’esquiven.

1
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Objectius de la proposta
Entenem que el solar ha d’arribar a ser un espai de 
connexió, d’activitat i relació del barri. Ha de poder 
ser un nou portal del barri de Sants que comuniqui 
amb la zona de l’estació. 
Alhora ha de ser un espai on es puguin fer el 
màxim número d’activitats. Creiem que el seu àmbit 
d’infl uència va més enllà del propi solar. D’aquesta 
marera s’aconseguirà revitalitzar la plaça dels Jar-
dins de Domingo i Sánchez.
Per tal d’aconseguir aquestes fi tes ens plantegem 
el repte de fer-ho solament amb els recursos que 
el solar ens ofereix. La proposta neix assumint que 
no hi haurà una gran inversió i que l’execució de la 
mateixa serà gràcies a la cooperació. 

La nostra proposta neix d’un gest simbòlic: Tombar 
el mur. Un gest senzill però potent, on el mur es 
transforma en un pla elevat. On la barrera esdevé 
un espai per ser utilitzat. Un pla elevat que es pot 
fer servir d’escenari, seient, etc. Tombant el mur el 
solar es trans-forma en un espai de trànsit, en una 
entrada natural al barri des de l’estació.
L’escenari apareix doncs en un punt estratègic ja 
que dóna servei tan a l’espai més contingut del solar 
com a l’espai més obert de la plaça. Actua com un 
intercanviador d’escales. 
L’espai alliberat pel trànsit està recolzat sobre la mit-
gera més ombrívola, així com l’espai susceptible de 
ser ocupat per activitats gaudeix de més assolella-
ment. Aquest darrer el plantegem amb un tractament 
de paviment a base de sauló. 

Plantejament general de la propostaJardins de Domingo i Sànchez

Indigència als Jardins de Domingo i Sànchez

Proposem una base prou fl exible en la que es pu-
guin encabir una gran quantitat d’esdeveniments. 
Un espai prou versàtil com per que les nombroses 
entitats que existeixen el barri puguin colonitzar-lo 
de forma endreçada. I també per que pugui acollir 
activitats més espontànies. 
Les mitgeres a nivell de planta baixa es sanegen i es 
pinten de blanc. La voluntat és deixar un llenç blanc 
al barri on hi vagin apareixent elements de comu-
nicació espontània, esdevenint una mena de tauler 
d’anuncis del barri.

Cinema a l’exterior Festes barrials

1
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Secció de la proposta

El mur de pedra - Font: Autors

Els caps de les bigues de fusta a les mitgeres es plan-
tegen com a suport per a les diferents instal·lacions 
efímeres que s’hagin d’ubicar arran de les diferents 
activitats (il·luminació, banderoles, pantalles, etc.).
Creiem que és necessari un pas per vianants en el 
talús enjardinat que  limita la plaça amb el carrer per 
donar continuïtat al fl ux natural de vianants provi-
nents de l’estació, fet que donarà vida a una plaça 
actualment infrautilizadda.

Al travessar la plaça ens apareixen com a teló de 
fons els plàtans del carrer de Vallespir que ens con-
viden a entrar.

Des de l’estació de Sants el nostre buit urbà 
apareix com un portal del barri que fa la funció 
d’intercanviador de velocitats. 

Cinema a la fresca

Activitat a la plaça

Activitat al solar

1
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Castellers assajantUna banda per a poca gent...

Una banda per a poca gent...

... o per a molta

Els avis del barri jugant a la petanca

1
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La dinamització de l’espai es basa en un model de 
gestió que actualment funciona al barri. La cogestió 
entre el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i 
la Bordeta i l’Ajuntament de Barcelona enguany està 
donant bons fruits. Partim doncs d’una experiència 
positiva des d’on es pot vehicular el posar el nostre 
espai a disposició del teixit associatiu del barri.

Plantejament ambiental de la proposta

Gestió i fi nançament

Aprofi tem que tenim al solar sense fer una aportació 
de recursos externa. Els m3 del mur que d’altra ban-
da acabarien sent residus corresponen als m3 dedi-
cats a la construcció de l’escenari. 
Per tant l’impacte que es genera arrel de l’execució 
és gairebé nul, els recursos són els del lloc i la ma-
quinària per portar-lo a terme és menyspreable.

Creiem que amb la nostra proposta podem donar 
una injecció de vida a un indret actualment oblidat. 
En el context actual de crisi en el sector de la cons-
trucció i amb la proliferació de solars que com el 
nostre s’han quedat aturats tot just després de fer 
l’enderroc, fa que s’obri un gran ventall d’oportunitats 
per a que, amb molt poca inversió, esdevinguin es-
pais útils per a la ciutadania. Això s’emfatitza més en 
la ciutat densa, on hi ha una clara manca d’espais 
lliures públics.

 Conclusions

L’estratègia passaria per “mapejar” tot el seguit de 
buits urbans de la ciutat, per a poder decidir quins 
són els més susceptibles per a poder-hi actuar. 
L’interès d’aquestes actuacions és que amb pocs 
gestos s’aconsegueix un potencial enorme. 

Tota acció per executar la proposta ha de tenir un 
valor econòmic que tendeixi a zero. Ens basem en 
un model de cooperació en el que són els veïns els 
que ho materialitzaran. El fet de recuperar l’espai 
com a benefi ci pel barri amb un procés participatiu i 
social crea una relació molt més íntima amb el lloc, 
vital per al respecte posterior al mateix. 

Una d’aquestes estratègies passaria per bonifi car el 
propietari en el pagament d’impostos que carreguin 
la possessió del solar. Tan bon punt el propietari es-
tigués en condicions d’executar l’obra, la bonifi ca-
ció deixaria de fer-se efectiva. Incentivem així que 
els propietaris participin de la recuperació dels buits 
urbans. Tot agent que intervingui en aquesta acció 
hauria de sortir benefi ciat.

La implicació d’aquest teixit és essencial. L’objectiu 
és que al solar hi puguin conviure activitats diver-
ses com sessions de cinema a la fresca, els esplais 
del barri, assajos dels castellers de Sants, concer-
ts, etc. Aquest model unit a la generació espontània 
d’activitats és el que donarà vida al solar.
El següent pas és proposar polítiques en les que al 
propietari del solar li benefi ciï més el cedir temporal-
ment l’espai a la ciutat que no pas mantenir-lo tancat 
tot esperant el moment en el que es pugui procedir a 
la construcció d’un edifi ci. 

Hauríem de ser capaços de colonitzar, almenys 
temporalment, aquests espais que ara mateix no 
aporten res i estan condemnats a una degradació 
progressiva. La transformació d’aquests espais re-
siduals de la ciutat aporta un valor extraordinari de 
medi ambient participatiu, social i urbà.

1
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Cas d’estudi 1.2
BCN-Sants 2/Valladolid
Equip de treball:  
Arnau Barceló Peiró

El solar es troba en una zona en la que confl ueixen els 
districtes de Les Corts, Sants-Montjuïc, L’Eixample.
Ès una zona on predominen construccións de certa 
antiguitat (20 anys o més) que ha experimentat un 
procés de renovació urbana més lent i menys inten-
siu que altres de la ciutat. La presència de les infra-
estructures de transport és dominant i caracteritza 
el barri. Destaca, entre elles, l’estació de transport 
intermodal de passatgers de Sants (ferrocarrils de 
rodalies, llarga distància i alta velocitat, dues línies 
de metro, busos de llarg recorregut i moltes línies 
d’autobusos urbans.

Context urbà i interpretació del lloc
Localització a la zona Sud-oest de Barcelona

El solar en proximitat de l’Estació de Sants 

Quan es fa un primer nivell de zoom es pot apreciar 
com la presència de l’estació de Sants domina l’àrea, 
ja sigui per la pròpia importància del volum construït 
del conjunt, pels fl uxos de moviments vehiculars i 
de vianants i pels gran buit desordenat de la Plaça 
de Sants. Tot i la proximitat d’aquestes infraestructu-
res de gran escala i intensitat d’ús, el solar es troba 
resguardat per la presència de construccions veï-
nes amb les que conforma un espai urbà d’escala 
de barri, defi nit per un carrer estret, construccions 
compactes de baixa alçada i una baixa intensitat de 
trànsit de vehicles i persones.

Vista del solar des del carrer ValladolidVista del carrer Valladolid

Vista del solar des del carrer Valladolid
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Aquesta doble condició de pertinença a una esca-
la  de barri i proximitat a una de les grans infraes-
tructures d’escala urbana i connectivitat regional 
suposa un gran potencial d’ús pel solar en el futur 
proper, avui no del tot manifesta producte de la crisi 
econòmica que ha aturat els processos d’ocupació 
i transformació dels terrenys vacants de la ciutat. 
Això permet establir una doble visió respecte dels 
usos possibles del solar:  una immediata, que es 
proposa des d’aquest treball dedicada a les deman-
des d’espai pero activitats del propi barri amb nous 
models de gestió i ocupació fl exibles i adaptables 
als canvis, i una altra futura que, tot i que en aquests 
moments és difícil de preveure, potser tindrà a veure 
amb usos lligats a la forta oferta de mobilitat del 
sector i serà de caràcter intensiu, permanent i poc 
adaptable als canvis.

Estratègies i models d’ús per al solar

L’aproximació al solar a nivell de carrer permet apre-
ciar un volum no regular, defi nit per una mitgera com-
pletament vertical (esquerra) i una altra esglaonada 
(dreta) que permet intuir un possible ús de l’espai a 
dos nivells: planta baixa i superior. Pel que fa al límit 
posterior, conformat per una construcció de baixa 
alçada i estat regular de conservació, es possible 
interpretar diferents possibilitats preservant la fi nca 
existent, com ara considerar que no forma part del 
conjunt o aprofi tar la seva coberta com a nou plànol 
elevat que es podria addicionar al solar, ampliant les 
seves potencialitats.

Estructura parcel·lària de les illes properes al solar 

Fotografi a aèria mostrant el buit en cul de sac

Aquest exercici es proposa, més que defi nir en detall 
i una alternativa de resolució, plantejar diverses es-
tratègies de desplegament d’espais oberts i tancats 
que van des de l’acondicionament i l’equipament de 
la planta baixa del solar principal, per a ús públic re-
lacional, fi ns a un tramat d’espais en diferents alça-
des i fi nques, interconnectats a partir de rampes, 
escales i pells que els envolten. Com a programa 
es va considerar el que resulta de les necessitats 
del barri, determinat a patir d’un estudi dels equipa-
ments públics de la zona i de la consideració de les 
demandes de les associacions de veïns.

Formes d’ocupació i integració amb les fi n-
ques veïnes i l’espai públic
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Concretament això vol dir espais i equipaments 
d’esbarjo, recreació i esports que no demanen grans 
superfícies sobre tot per a infants, joves i gent gran. 
També, en les opcions en que es proposa una co-
bertura o pell que pugi temperar els espais interiors, 
sales de reunions i aules per a infants, joves, adults 
i gent gran.

Planta baixa sense construcció. Equipaments de 
superfície i tractaments de paraments sense tanca-
ment.

Alternativa  1:

Planta baixa i terrat adjacent connectats per ram-
pes. Equipaments de superfície i tractaments de 
paraments sense tancament.

Alternativa 2:

Alternativa 3:
planta baixa, terrat adjacent i solar posterior, connec-
tats per rampes i escales. Equipaments de superfí-
cie i tractaments de paraments sense tancament.

2
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Planta baixa, terrat adjacent i solars posteriors, con-
nectats en diferents nivells amb rampes i escales. 
Equipaments de superfície i tractaments de para-
ments sense tancaments.

Alternativa 4: 

Alternativa 5: 
Planta baixa, terrat adjacent, solars posteriors i altres 
fi nques veïnes, connectats en diferents nivells amb 
rampes, escales i addició de diferents espais. Equi-
paments de superfície, tractaments de paraments 
sense tancaments i recomposició de certs volums 
existents.

El model de referència és el de les construccions 
efímeres i de baix cost que es fan servir a les tem-
porades d’estiueig  en el litoral mediterrani.

Alternativament, també es va considerar com a font 
d’inspiració certs tipus de colonització de les cober-
tes planes dels edifi cis de Barcelona.

2
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La referència constructiva i de funcionament biocli-
màtic són els hivernacles tradicionals mediterranis, 
com els del Maresme, i també la naturació de co-
bertes pròpia de Barcelona i altres ciutats de clima 
temperat del litoral marítim català.

Alternativament, també es van considerar models 
d’espais intermedis, volums generats per pells prac-
ticables i permeables a la llum i la radiació però ca-
paces de controlar, amb tendals o altres mecanis-
mes reversibles, l’excés de radiació solar. 
En tot cas, a més de suposar un baix cost la seva 
instal·lació, estructura, tipus de junta, etc., permet un 
desmuntatge senzill, recuperant-se així en el fi nal de 
la seva vida útil la majoria dels components cons-
tructius que es poden reaprofi tar per a altres usos. 

Alternativa 6:
Planta baixa, terrat adjacent, solars posteriors i al-
tres fi nques veïnes, connectats en diferents nivells 
amb rampes, escales i connexió de diferents espais. 
Equipaments de superfície, tractaments de para-
ments sense tancaments, recomposició de certs 
volums existents i creació de pells transparents, de 
baix cost i de posar i treure per a la creació d’espais 
intermedis temperats (més calents a l’hivern gràcies 
a l’efecte hivernacle i el tancament a l’aire exterior 
i més freds a l’estiu gràcies a la protecció solar i la 
ventilació creuada).

Aquests espais, a més de proporcionar àmbits tem-
perats a partir només d’energies renovables que es 
poden fer servir pràcticament durant tot l’any sen-
se necessitar instal·lacions de condicionament, fan 
possible que els excedents de calor, per exemple, 
siguin aprofi tats per les construccions veïnes a par-
tir del reciclatge de l’energia o bé millorant el com-
portament tèrmic de les seves, gràcies a que deixen 
d’estar en contacte amb un espai exterior. 

2
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Es va estudiar la possibilitat de que els diferents 
espais a interconnectar en les diferents alternatives 
(solars, terrats, construccions en cobertes, etc.) es 
puguin fer servir gràcies a la cessió temporal, bes-
canviada pel manteniment, les millores o consolida-
cions d’estructures i altres elements, la preservació 
de possibles invasions o vandalisme, a través de 
convenis privats, públics o mixtos. 
Qui es fa càrrec de rebre la cessió temporal, ges-
tionar el solar i els espais, rep subvencions per les 
tasques d’arranjament o petites construccions, són 
associacions civils sense ànim de lucre formades 
per veïns i altres col·lectius que demostrin tenir un 
interès i una proposta d’us públic i integrador de di-
ferents edats, cultures, activitats, etc. 

Model de gestió

2
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Cas d’estudi 1.3
BCN-Eixample/Diputació
Equip de treball: 
Melanie Xargay, 
Laura Bastida, 
Agustí Fernández

La intervenció se situa al carrer Diputació, entre Bal-
mes i Rambla de Catalunya, entre antics camins i 
rieres, entre vies sotmeses pels cotxes i vies con-
querides pel vianant. L’àmbit d’actuació es un es-
pai frontera, un espai de centralitat en la Barcelona 
actual, integrat dins la malla de l’Eixample, situat a 
la franja que uneix l’Eixample amb Ciutat Vella, a 
tocar de Plaça Catalunya. Sobre el tapis homoge-
neïtzador de la malla característica de l’Eixample 
Cerdà, l’àmbit d’actuació se singularitza per: la seva 
bona conectivitat, suportada sobre la tupida xarxa 
de transport públic, la condició amable de la mobili-
tat, entesa des de la baixa intensitat de la circulació 
rodada associada al carrer Diputació, via on la bici-
cleta té un pes important pel traçat del carril bici que 
uneix Glories amb Plaça Espanya, i on el cotxe té 
un pes comparativament menor al d’altres vies simi-
lars, per l’absorció del gros de la circulació de vehi-
cles per part de vies veïnes com a Gran Via, Aragó, 
Balmes i Passeig de Gracia. I pel seu teixit divers 
d’activitats, amb especial protagonisme en aquest 
àmbit, del comerç, l’oci, l’allotjament turístic de ciutat 
i de negoci i l’activitat universitària.
Des de la situació, les activitats i la mobilitat pròpies 
del lloc, l’àmbit d’actuació es defi neix com un espai 
concentrador de fl uxos i un intercambiador capaç 
d’articular la diversitat que s’hi concentra a escala 
de ciutat.

Gran diversitat i 
barreja d’activitats 

Ciutadà lloc i entorn del buit

Activitats

Allotjament (Hotel)

Universitat 
Habitatge 
Ofi cines

Oci (Cine,cafe,etc)

Espai frontera

Ámbit d’intercambi

Centralitat del buit

Comerç
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MOBILITAT
Circul.lació rodada-
de baixa intensitat

Xarxa d’autobusos
Xarxa de metro i tren

Vehicle privat (P)

Carril bici
Vianants

El buit urbà objecte d’estudi s’analitza des de 
l’estat resultant després de fi nalitzar l’enderroc de 
l’edifi cació anterior un immoble centenari de plan-
ta baixa i sis superiors, i el buidat sota rasant. Es 
parteix de la hipòtesi de la paralització de la pro-
moció prevista (5 plantes d’aparcament sota rasant, 
locals en planta baixa i 5 plantes d’habitatge sobre 
rasant), com a conseqüència de l’estancament del 
sector de la construcció i el negoci immobiliari, deri-
vat de l’actual crisi econòmica. No obstant això, con-
siderem que la privilegiada situació del solar dins la 
ciutat, així com la fl exibilitat d’usos que permet la 
normativa en aquest emplaçament, fan propicis que 
la propietat del solar es mantingui en mans privades 
i que, per tant, en un futur es reemprengui la promo-
ció paralitzada o altres que es puguin plantejar. 
Des d’aquesta perspectiva, la proposta es planteja 
com una intervenció temporal, negociada des de la 
idea de compensació envers l’actual propietari del 
solar. 

Rusc ciutadà

El buit multiplicat x 2: 

Sota R. > Contenidor delimitat                     
 Buit homogeni inaccesible

Sobre R. > contenidor obert                   
 Buit permeable i divers

Eix connector: Glories Plaça Espanya

Mobilitat, activitat i fl uxos de l’entorn d’actuació
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Contextualització de la dimensiò del buit 

Pati interior d’illa (Eixample) Jardins de Cesar Martinell

Accesos

Encreuament carrers (Eixample

Façana carrer
El buit productiu

El forat. El buit productiu

3

Planta carrer

Secció longitudinal

Façada  estintolada, vista posterior



47
Escola Sert. Postgrau Sostenibilitat i Arquitectura. M10 Taller de projecte sostenible 

Cas
1.

Buit
Urbans

L’àmbit d’intervenció és un buit urbà entre mitgeres 
on s’ha conservat la façana i s’ha excavat una ex-
cavació sota rasant de 12 m d’alçada que ocupa els 
2000 m2 de superfície del solar.

Els trets característics de l’àmbit d’intervenció, en 
un context urbà consolidat com es l’Eixample, són la 
façana i el buit enorme que s’obre darrera d’aquesta, 
no només sobre rasant sinó també, i sobretot, sota 
rasant. 

Façada  estintolada, vista posterior

La continuïtat vertical d’ambdós buits en els costats 
defi nits per ambdues mitgeres i la façana estintola-
da confereixen al conjunt del buit una dimensió des-
proporcionada i inabastable, al·liena a l’entorn, es-
devenint així, en un lloc poc amable i fora de l’escala 
humana necessària per fer d’aquest àmbit un espai 
útil i efectiu per desenvolupar-hi qualsevol activitat. 

El buit sobre rasant, de 40 m d’ample, 30 m de fon-
dària i 20 m d’alçada, delimitat per la façana al carrer 
i la fondària de les mitgeres, defi neix un contenidor 
permeable i divers obert a l’interior d’illa. 
El buit sota rasant, de 40 m d’ample, 50 m de fon-
dària i 12 m d’alçada, delimitat en el seu perímetre 
per les pantalles de soterrani, defi neix un conteni-
dor homogeni i inaccessible, únicament obert per la 
seva part superior.

La diversitat en l’ocupació edifi catoria a l’interior d’illa 
així com la irregularitat dimensional del parcelari ge-
neren la discontinuïtat horitzontal del buit interior.
L’estratifi cació del buit resultat de la seva ocupació 
per l’edifi cació genera buits de diferent escala i ca-
pacitat de relació.

Confi guració del buit a l’interior d’illa 
Rusc ciutadà, topografi a del buit 

Potencialitat del buit. Entorn pròxim

És destacable la façana, no pel seu valor arquitectò-
nic, sinó per la seva condició de límit contenidor del 
buit, a més de la seva condició de suport represen-
tatiu i identitaridel lloc.

És destacable el buit, especialment sota rasant, per 
l’oportunitat que ofereix la seva grandària per des-
envolupar-hi activitats diverses i de diferent escala.

El buit actual té carències, en quant accessibilitat i 
escala, per desenvolupar-hi qualsevol activitat. Tot i 
així, la seva inqüestionable potencialitat com espai 
contenidor d’activitat suggereix plantejar estratègies 
de domesticació per l’acondicionament de l’espai.
Des d’aquesta estratègia s’analitza la topografi a del 
buit a l’interior d’illa, la confi guració i caracterització
dels diferents tipus i escales a diferents nivells (co-
tes), cercant referents en l’entorn immediat amb 
l’objecte de fi xar analogies entre aquests i el mode-
lat del buit proposat, que permetin la integració de la 
proposta en el teixit no construït del lloc.
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El buit sota rasant i a nivell del carrer es discontinu
horitzontalment. En aquests nivells, el buit obert al 
cel es un espai viscut, assumint la funció de pati o 
porta, es un espai clarament delimitat, d’escala hu-
mana, propici per a la producció i la refl exió
alhora que per a la relació i l’intercanvi.

Buit illa nivell 0, portes i patis

Buit illa nivell -1, patis

El buit sobre rasant, sobre el nivell del carrer i les edi-
fi cacions baixes que envaeixen l’interior d’illa, con-
formen un espai observat, un espai que éssent hete-
rogeni i permeable d’acord amb el contorn irregular 
de les façanes interiors que el delimiten, s’unifi ca i 
adopta una escala urbana que el converteix en fons 
d’escena més que en un espai trepitjat.

Sobre rasant sota rasant 

Buit illa nivell 3, fi nestres

3
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Rusc ciutadà, okupacio convinguda 

La proposta es fi xa com a objectiu la creació d’un 
espai productiu, de relació i d’intercanvi que, a ima-
tge del niu d’abelles, s’autogestioni i es desenvolupi 
a partir de la implicació i solidaritat de tots els mem-
bres que el participin, en defi nitiva: un RUSC CIU-
TADÀ.
S’ofereix al ciutadà un espai pel desenvolupament 
professional d’emprenedors, autònoms, i altres, un 
espai d’assamblea i debat, un espai d’oci i lleure a 
l’aire lliure, alhora que s’ofereix a la ciutat el capital 
humà sorgit del foment d’activitat i iniciatives gene-

En base als objectius i limitacions plantejats es pro-
posa l’ocupació del buit sota rasant fi ns el nivell del 
carrer mitjançant l’apropiació de l’espai amb conte-
nidors marítims usats (containers).
Així, l’espai s’acondiciona per servir de suport del 
desenvolupament d’activitats permanents i tempo-
rals, i s’estructura per ser capaç d’articular i compa-
tibilitzar-les, confi gurant el buit com espai connector 
entre els diferents àmbits que conformen el rusc i, 
per tant, també  fi l conductor que relaciona els
diferents usuaris d’aquest.

           Buit            Containers              Participació                    Aprovació del buit

Ocupació temporal.
Ocupació respectant l’estat construït actual (no 
s’afecta l’existent).
Ocupació compensatòria per a la propietat del solar: 
cobertura de despeses fi xes generades pel lloguer 
de l’estructura d’estintolament de façana i tasses 
d’ocupació de la via pública.
Ocupació de cost econòmic mínim per a la dotació 
de recursos  necessaris per desenvolupar les activi-
tats proposades.

La intervenció es planteja a partir de les següents 
limitacions:

Intervenciò efi mera

Econòmicament, l’objectiú es generar els ingressos 
sufi cients per:
1. Cobrir les despeses fi xes: contributives i promoció 
(cost d’estintolament de la façana i tasses d’ocupació 
de la via publica), com compensació al propietari.
2. Cobrir, al fi nal del període útil del rusc, el cost de la 
inversió inicial, el desmuntatge i la restitució a l’estat 
actual del solar.
3. Cobrir les despeses de funcionament i manteni-
ment del rusc durant tot el període d’ocupació.
Les despeses fi xes (1) es planteja cobrir-les amb els 
ingressos d’explotació de l’estructura d’estintolament 
de façana com a pla de suport per a la publicitat i 
promoció d’empreses i particulars interessats.
El cost d’inversió inicial i desmuntatge del rusc (2) 
es cobreixen amb una aportació inicial dels usuaris 
adherits a la cooperativa a constituir (vegeu el punt  
Gestió) i una quota mensual pel lloguer de cada uni-
tat productiva  (container).

Finançament
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Inversió :                                                    Cost Total: 389.400€.Inversió :                                                    Cost Total: 389.400€.

Rus Ciutadà:                                             Cost Total: 389.400€Rus Ciutadà:                                             Cost Total: 389.400€

Projecte paralizat:                                Cost Total: 16.257.000€Projecte paralizat:                                Cost Total: 16.257.000€

El cost de manteniment i els consums dels serveis 
(energia, aigua i residus) (3) queda cobert pels usua-
ris amb el pagament d’una quota mensual, única i 
variable d’acord al bon ús i l’optimització de la seva 
gestió.
Aquest sistema fomenta l’estalvi i la correcta gestió 
dels serveis, a més d’impulsar la solidaritat i corres-
ponsabilitat entre tots els usuaris.

P.Pis 1-5 :     1.245 m2 x 5 = 6.226 m2 x 1.200€ = 7.471.200€
P.Baixa :       1.997 m2 x 1 = 1.997 m2 x 1.200€ = 2.396.400€
P.Sot.:           1.997 m2 x 4 = 7.988 m2 x 800€ = 6.390.400€

Ingresos fi xes:                                             Ingres anual: 270.000€
Lloguer containers: 150€/mes x 12 mesos x 150u = 270.000€

Despeses: compensació propietari            Cost anual: 147.648€
Estintolament façana : 6.328€/mes x 12 mesos = 75.936€
Ocupació via publica : 5.976€/mes x 12 mesos (tases) = 71.712€ 

177 Containers x 1.000€ (1) + 1.000€ (2) + 200€ (3)
(1) Adquisició i acondicionament mínim container
(2) Montatge i desmontatge del container
(3) Repercussió dotació serveis i equipament d’espais compartits

Ingresos fi xes:                                             Ingrés anual: 270.000€
Lloguer containers: 150€ / mes x 12 mesos x 150 u = 270.000€

Rúsc cuitadà, ús i gestió del buit
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Es proposa la constitució d’una cooperativa segons 
el model de cessió d’ús, formada pels propis usuaris 
del rusc i per a una ocupació mínima de deu anys, 
conservant la propietat del sòl en mans privades.
Es compta amb la participació de l’administració 
com a institució de suport i mediació per la promoció 
i difusió del rusc a la ciutat i a l’exterior.
La cooperativa assumeix el cost de la inversió ini-
cial, el desmuntatge de les unitats (containers), les 
infraestructures instal·lades -restituint el solar al seu 
estat actual- i la gestió integra del rusc:
1. Ocupació de les unitats (containers).
2. Manteniment i conservació de serveis comuns 
(energia, aigua i residus).
3. Explotació i gestió de la façana i mitgeres com a 
recursos de promoció i publicitació del rusc i empre-
ses externes.
4. Programació d’activitats del rusc, activitats veïnals 
i activitats temporals destinades al visitant (fi res, es-
pectacles, etc.).

L’organització de l’ocupació del buit es planteja, 
en base a l’anàlisi de la topografi a del buit, amb 
l’estratègia d’estratifi car els usos, activitats, i interac-
ció entre usuaris per nivells (cotes): nivell productiu, 
de relació i debat, i d’intercanvi, tot en adequació a 
les condicions i potencialitat del buit en cadascun 
d’aquests nivells.
La intervenció al nivell sota rasant omple el buit amb 
containers aprofi tant els elements construïts (pan-
talles) com a plans de delimitació en la confi guració 
dels nous espais, convertint el buit en un contenidor 
viscut i participatiu.
La intervenció al nivell sobre rasant consisteix en 
mantenir el buit defi nit per les mitgeres i la façana 
existents, amb l’objecte de potenciar-lo com a con-
tenidor observat i participat, utilitzant aquests plans 
de delimitació del buit com a suport de publicitació i 
promoció, tant del ciutadà com de l’activitat.
El buit sota rasant esdevé espai productiu i funcio-
nal, mentre que el buit sobre rasant esdevé espai 
representatiu.

Nivell d’intercanvi
Espai representatiu, pensat per a la interacció entre 
el visitant i l’usuari del rusc. Plataforma promocional 
del rusc.

Exposicions de treballs i iniciatives generats al rusc
“Rusc corner”: Espai d’informació al visitant respecte 
el funcionament i activitats programades del rusc.
Actes de presentació i debat relacionats amb 
l’activitat del rusc (fi res, espectacles, etc.)

Activitats

Nivell de producció

Plaça-balcó-façana

Espai productiu, concentració d’unitats d’aixopluc 
pel desenvolupament professional i/o personal. 
Viver d’idees i experimentació d’iniciatives.

Unitats / cel·les productives

Gestió Nivell de relació
Espai multifuncional pensat per la interacció, debat i 
negociació entre usuaris del rusc; l’assamblea i ac-
tivitats veïnals; així com l’oci i el lleure del ciutadà 
mitjançant les activitats temporals programades.

Activitats rusc
Jornades per l’exposició, debat i taules rodones so-
bre iniciatives generades al rusc.
Oferta de formació relacionada amb activitats des-
envolupades al rusc (per a veïns i ciutadans en ge-
neral).
Pati (espais d’ús compartit i activitats temporals pel 
ciutadà).

Activitats obertes
Assamblees i reunions veïnals.
Fires i mercats ambulants.
Cinema a la fresca i espectacles a l’aire lliure.

Pati- (espais d’ús compartit i activitats temporals pel ciutadà)
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El buit sobre rasant és accessible a nivell de carrer, 
fent trepitjable el pla de les cobertes dels containers. 
Aquest pla queda defi nit com una plataforma que 
eixampla la vorera del carrer permetent l’accés i vis-
sió del pati d’illa al ciutadà. La façana fa la funció de 
fi ltre a cota de carrer, aserenant el pas del vianant al 
costat interior. Al costat del carrer, la vorera és espai 
de pas i connexió. Al costat interior, la vorera esdevé 
balcó al buit, plaça i vestibul del rusc, espai on atu-
rar-se per observar i participar de l’activitat interior.

Domesticant del buit

Del buit a escala urbana .... al buit a escala humana

La colonització del buit, mitjançant la disposició es-
tratègica dels containers, modifi ca i modela el buit 
actual, generant nous buits de diferent escala i con-
dició i afavorint la visibilitat, connexió i transversabili-
tat en la relació entre els diferents usuaris del rusc.
D’acord amb l’estratègia defi nida el buit es fragmen-
ta i s’organitza en buits menors de diferents caracte-
rístiques espaials i funcionals:

1. Buit central multifuncional, transitable i accessible 
a la cota inferior del solar de 25 x 20 x 12 m. Aquest 
pati, confi gurat com un claustre, assumeix la funció 
d’espai de relació i debat, àmbit de trobada on es 
situen tots els espais d’ús compartit: menjador, sales 
d’actes i de reunions, serveis d’ofi màtica i altres.
L’espai també es pot utilitzar per a actes veïnals de 
tipus assembleari, formatiu, lúdics i similars, a més 
de poder-se realitzar altres activitats que transcen-
deixen l’àmbit veïnal: cinema a la fresca i altres es-
pectacles a l’aire lliure.
La confi guració d’aquest buit, envoltat pels seus 
quatre costats i deprimit respecte el carrer, permet 
que sigui participat no només des del nivell inferior 
trepitjable sinó també des de les passeres d’accés 
als diferents nivells del parc productiu i des del nivell 
de coberta dels contenidors situat a cota de carrer.

2. Buit a l’àmbit de profunditat no edifi cable, transita-
ble i accessible a la cota inferior del solar de 12 x 30 
x 12 m. Aquest pati es confi gura com un pou de llum 
i vegetació, prolongació a nord del pati central, espai 
de refl exió i clau pel acondicionament ambiental del 
conjunt.

3. Buits de separació entre les pantalles de formigó 
i els contenidors, als costats sud-est i sud-oest, que 
funcionen com a patis de serveis, espais d’accés, 
circul·lació i pas d’instal·lacions, a més de facilitar la 
ventilació i penetració de llum fi ns la cota inferior.
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Projecte paralitzat:                            8.363.950 KgCO2

177 containers x 15 m2/u x 100 kg CO2 / m
2

1. Centralització de la producció i distribució de ser-
veis: llum, aigua i telecomunicacions.
2. Gestió comunitària de l’aprofi tament, control de 
producció, i recollida de residus en fase d’ús.
3. Disposició estratègica dels containers a partir de 
criteris bioclimàtics: consideració de les condicions 
d’assolellament, inèrcia tèrmica del buit sota rasant 
i modelació dels buits resultants de l’ocupació, en 
quant a l’afavoriment de la ventil·lació creuada i 
l’entrada de llum natural.
4. Vegetació del pati nord amb arbrat de fulla cadu-
ca per generar condicions diferenciades d’humitat 
que afavoreixin la ventil·lació creuada entre patis i 
el refrescament general a l’estiu dels espais situats 
a cotes inferiors.
5.  Acondicionament tèrmic com a equipament mí-
nim de les unitats productives (containers).
6. Utilització d’energies renovables: instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques per l’autosufi ciència en 
el consum d’electricitat del rusc.
7. Recollida i aprofi tament de l’aigua de pluja, em-
magatzemada en containers, pel rec del pati vege-
tat, refrescament del pati central i usos no potables 
(cisternes inodors i neteja).
8. Utilització de containers marítims usats, en aten-
ció a la seva potencialitat ambiental:
- Requeriments mínims pel seu acondicionament 
tèrmic i funcional.
- Facilitat d’apilament d’unitats en base a la seva mo-
dularitat.
- Polivalència d’ús com a unitat o a partir de la seva 
combinació (cel·la de treball, mòduls higiènics, sala 
d’actes, dipòsit aigua, etc.)
- Possibilitat de reutilització i reciclabilitat del 
material.
- Possibilitat d’acondicionament d’unitats i muntatge 
del conjunt amb sistemes constructius en sec que 
permeten la recuperació de tots els materials en la 
fase de desmuntatge del rusc.
9. Utilització de materials reutilitzats i reutilitzables al 
fi nal de la vida útil del rusc per a la construcció dels 
sistemes de sustentació, accés i pas del conjunt: fo-
naments cargolats, plaques de regilla i estructures
desmuntables de bastides per a escales i passeres.
10. Utilització de materials naturals (llana d’ovella) 
per l’acondicionament tèrmic dels containers.

Rusc ciutadà:                                     265.500 kgCO2
P.Pis 1-5: 6.226 m2 x 750 kg CO2/ m

2 = 4.669.500 kgCO2
P.Baixa: 1.997 m2 x 650 kg CO2/ m

2 = 1.298.050 kgCO2
P.Sot.: 1.997 m2 x 300 kg CO2/ m

2 = 2.396.400 KgCO2

Impacte ambiental

La proposta es fi xa l’objectiu de minimitzar al màxim 
l’impacte ambiental de la intervenció en el còmput 
global de la vida útil del rusc: fase de muntatge i con-
dicionament, fase d’ús, i fase de desmuntatge.
Per l’assoliment d’aquest objectiu es planteja 
un conjunt d’accions sota l’estratègia bàsica de 
l’autosufi ciencia energètica del rusc, l’optimització 
de la demanda d’aigua potable, la minimització de 
producció de residus en la fase d’ús, i la reducció de 
l’impacte ambiental dels materials i residus d’obra 
associats durant al cicle de vida del rusc.
A continuació es relacionen les accions proposades, 
sense categoritzar-les ni classifi car-les, per  l’efecte 
conjunt d’aquestes sobre els diferents i principals in-
dicadors ambientals de l’edifi cació (energia, aigua, 
materials, residus):

Emisions CO2 estalviades (construcció convencio-
nal) 

3



Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
54

Cas d’estudi 1.4
BCN-Eixample/Còrsega
Equip de treball: 
Alessandra Graziani, 
Daniel Meseguer i Caraltó, 
Natalia Rico i Vigueras

La parcel·la en estudi estava anteriorment ocupada 
per un edifi ci de propietat de la companyia B&B. A la 
planta baixa hi havia un local comercial  i a les altres 
plantes, ofi cines. L’edifi ci ha sigut enderrocat, man-
tenint intacta només la façana que dóna al xamfrà 
entre Rambla de Catalunya i Còrsega.

La posició

Estat actual

El cas d’estudi està situat al xamfrà Nord de la cruï-
lla entre el carrer Còrsega i la Rambla de Catalunya. 
La seva posició es troba en el límit entre tres barris: 
l’Eixample, Gràcia i Sant Gervasi.
Tres formes urbanes diferents on s’han desenvolu-
pat tres diferents formes de viure i interpretar ciutat i 
societat, amb una gran contraposició entre caracte-
rístiques socials.

Després de fortes caigudes en les vendes la com-
panyia havia iniciat una reestructuració, tancant bo-
tigues a Sevilla, Palma de Mallorca i Barcelona. 
El 7 de juny passat B&B va entrar en concurs de 
creditors amb un deute de 4 milions d’euros.
Finalment la fi rma Faro es quedarà amb la gestió del 
capital de la marca.
Els 42 accionistes de B&B són alhora socis 
d’Edifi cacions Catalanes, societat patrimonialista 
que alhora és propietària de l’edifi ci del xamfrà de 
rambla Catalunya amb Còrsega, on la fi rma té una 
permuta amb Vertix per a la construcció de 42 pi-
sos, 4 plantes de pàrquing i tres locals comercials. 
En total, 6.000 metres quadrats per als quals ara es 
busca comprador. La societat està oberta a qualse-
vol opció, des de la venda immediata (fet que podria 
suposar un canvi en l’orientació del projecte) fi ns a 
la venda un cop la promoció estigui acabada. 

Origen de la situació

Tot és consum

L’oferta de comerços i serveis cobreix tota mena de 
productes i refl exa el funcionament de una societat 
basada en el consum. Tot es reduït a producte en el 
marc de la globalització de la producció, la distribu-
ció i la venda. 

El barri de l’Eixample de Barcelona, nascut per la 
necessitat d’expansió de la ciutat mes enllà dels 
seus límits històrics, és avui un dels barris més vius 
de la ciutat.

Per un costat el producte que es comercialitza ja no 
és un objecte físic sinó la idea que està relacionada 
amb ell. I per un altre cantó, àmbits culturals, com 
l’art i l’arquitectura entren en el mercat com vehicles 
de promoció del consum i productes a explotar.
Fins al segle passat les civilitzacions es composaven 
de tres “esferes” i  la cultura era una d’elles, separa-
da de les altres dues, l’econòmica i la política (Daniel 
Bell, 1980). 

L’Eixample que des dels seus orígens ha manifes-
tat la seva vocació comercial, avui està marcada 
pel triomf del comerç global, de les grans marques 
que es difonen en tot el món a través el sistema del 
franchising. Les antigues i centenàries botigues de 
l’Eixample, expressió de la vida de barri i d’identitats 
singulars i úniques, sobreviuen avui només en al-
guns rètols o en el testimoni fotogràfi c d’imatges del 
passat.
El comerços actuals més que productes venen mar-
ques, i més encara, el concepte, la imatge, la idea 
que està vinculada a aquestes marques. 
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En canvi avui la cultura sovint migra a l’àmbit econò-
mic on es utilitzada com eina per vendre estils de 
vida i alimentar la màquina del consum (Jeremy Ri-
fkin, 2000).

En el proper districte de Gràcia encara sobreviu 
aquest esperit de barri. El petit comerç no ha des-
aparegut, al contrari, el barri està plé de petites bo-
tigues que promocionen productes artesans, locals i 
de disseny original.
Les places són llocs vius, de trobada, d’activitat, 
d’expressió d’una comunitat que ha creat i cultiva 
una seva identitat que el comerç global encara no ha 
arribat a esborrar.

Trans-Accions
La crisis econòmica que estem vivint actualment ha 
obert un gran debat sobre possibles models alterna-
tius polítics i econòmics de gestió de la societat.
El paradigma del creixement econòmic com a motor 
de la economia i font del benestar és avui objecte de 
un profund replantejament que obre el camí a dife-
rents alternatives.

En el barri del comerç, on les persones es divideixen 
en venedors i compradors d’objectes, de serveis o 
d’experiències, desapareixen poc a poc aquells tipus 
de relacions interpersonals que lliguen els individus 
més enllà dels vincles econòmics. Aquelles relacio-
ns que tenien com a escenari les places públiques, 
llocs d’intercanvi d’idees, conceptes, i valors, on es 
generava la cultura i la identitat de una comunitat, 
allò que el art i l’arquitectura posteriorment express-
aven a través dels seus llenguatges.

Amb la arquitectura històrica passa alguna cosa 
semblant. Edifi cis emblemàtics de l’Eixample que 
han nascut per ser viscuts i donar respostes reals a 
necessitats autèntiques, avui són objectes precintats 
que es poden visitar sota pagament en un recorregut 
titulat “La Ruta del Modernisme”. El turisme mateix 
ha passat d’oferir coneixements culturals a ser una 
forma de entreteniment de pagament.
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Hi ha qui apunta a un model econòmic basat en 
el “decreixement” o “creixement cero” (Serge La-
touche, 2007), qui suggereix el camí de la “austeri-
tat” i de “una economia subsistència” basada en el 
intercanvi i en la autoproducció (Maurizio Pallante, 
2009), qui mira a una societat que substitueixi el 
producte pel servei i el mercat amb les xarxes (Jere-
my Rifkin, 2000).
El que està clar és que el model econòmic que hem 
fet servir fi ns ara ha entrat en crisi i que estem en 
“l’època de la transició” cap una societat diferent 
(Guido Cosenza, 2007).

Estem davant la paradoxa que existeix entre un excés 
d’habitatges construïts i no habitats i l’augment de les 
difi cultats per accedir a un habitatge: tenim pisos buits 
i famílies sense pisos.  En aquest panorama apareixen 
grups de famílies que  ocupen  fi nques abandonades i 
implanten noves formes de vida comunitària, que avui 
incorporen també criteris de sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental. El govern a través d’una assem-
blea general es la forma de autogestió més comú.

Autoconstrucció, autoabastament, autogestió...

Degut a la interrupció d’obres de noves edifi cacions, 
ha aparegut una gran quantitat de buits urbans per 
tot arreu en les nostres ciutats. Cada un d’ells és 
una possibilitat per re-interpretar l’espai urbá com 
espai comunitari. El fenomen de l’hort urbá va sorgir 
a Manhattan al 1973, on avui n’existeixen més de 
700. Madrid segueix l’exemple amb només 20 ac-
tualment, però el nombre està creixent ràpidament. 
El projecte de “El Jardín de la Inocencia” ideat pel pin-
tor Miguel Gómez Losada a Córdoba en el 2009, de-
mostra com  l’art urbà i l’esperit de veïnat poden donar 
vida a espais de gran qualitat urbana.
Es podem imaginar molts més usos per aquests es-
pais: llocs per exposicions, mercats d’intercanvi, fi -
res d’artesania local, espais infantils, etc.

Recuperar, remodelar, reutilitzar

Després de una llarga època de borratxera de con-
sum, la crisis amb la consegüent manca de recursos 
econòmics  ha obligat moltes famílies a reduir les se-
ves despeses,  desenvolupar noves formes per a so-
lucionar les necessitats del dia a dia i al mateix temps 
millorar la qualitat de la vida i del medi ambient. Les 
cooperatives de consum ecològic responen a la volun-
tat d’una alimentació més econòmica i al mateix temps 
més sana; el “social car” és una opció que disminueix 
les despeses personals i ambientals; els grups de 
criança compartida ofereixen una solució a la manca 
de places a les escoles bressols municipals al mateix 
temps que contribueixen a la conciliació entre vida 
laboral i familiar; les xarxes de mercats d’intercanvi 
permeten solucionar necessitats primàries sense ús 
de diners i amb més respecte del medi ambient.

Compartir la compra, la criança, el cotxe... 

Es difon la pràctica de l’autoconstrucció, amb la utilit-
zació de materials reciclats i d’energies renovables, i 
es multipliquen els horts urbans al voltant dels edifi cis. 
La gent substitueix el consum per l’autoabastament.
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Els paradigmes “waste is food” (William Mac Do-
nough, 1988) o el “welcome waste” (Gunter Pauli, 
2009) apunten als residus com a font de recursos 
per nous productes, imaginant un cicle “producció-
consum-residu-producció” on tot està produit pen-
sant ja des del principi que serà reutilitzat més i més 
vegades. Les preexistències d’una obra, com “re-
sidus concrets i abstractes” d’un lloc, constitueixen 
un depòsit d’elements materials i, al mateix temps, 
un llibre de memòries i un quadern de suggeriments 
que ja formen part d’aquesta nova proposta.

Waste is food.....waste is good

Les instal·lacions provisionals i defi nitives pròpies de 
l’obra, són el suport on es plasma l’expressió, la protesta i 
les necessitats de la gent de  manera espontànea. 
Els materials que s’hi troben en aquest moment són una 
font de recursos. El caràcter de provisionalitat ens ofereix 
noves oportunitats. 
Els límits que defi neixen l’espai tenen la qualitat de teló 
de fons. Els acabats, tractaments que han rebut i confi gu-
ració constructiva confereixen caràcter propi a cadascun 
d’aquests plans. 
Detectant i posant en valor tots aquests elements que 
pertanyen al lloc, a la proposta es prenen com a matèries 
primeres i punt de partida per tal de confi gurar aquest nou 
espai urbà, donant l’oportunitat a tot alló que existeix i que 
lluita per aparèixer. 

Interpretació de la parcel·la

Grafi ttis_Expressió

Límits_Textures

Materials_Recursos
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La societat basada en una economia del creixement 
està encadenada al cercle de producció, consum, 
residu, amb un ritme sempre més ràpid i un temps 
de vida del producte sempre més curt (William Mac 
Donough,1988). Ja ha estat àmpliament demostrat 
que no hi ha relació entre el PIB (producte interior 
brut), indicador del nivell de creixement econòmic 
d’un país, i el nivell de felicitat de la població del ma-
teix (Eckersley,1997). 
El PIB de fet mesura els intercanvis de les mercade-
ries. Però no hi ha correspondència entre mercade-
ria i bé. Un bé és un concepte que inclou un avantat-
ge pero algú, la mercaderia no necessàriament ho 
fa. Per tant es lògic que el creixement d’intercanvi de 
mercaderies no impliqui automàticament el creixe-
ment del benestar de la societat (Maurizio Pallante, 
2009). Però imaginar un canvi d’aquest paradigma 
econòmic no és possible sense imaginar un canvi 
profund de l’estructura i de la gestió de la societat. 
Es possible que s’hagi de plantejar un retorn a una 
escala més local, on petites comunitats puguin auto-
gestionar-se a través un model de democràcia par-
ticipativa exercitada amb l’eina de l’assemblea que 
representa a tothom (Ted Traner, 2011).

Autogestió, autofi naçament, autoabastiment...

El PIB de la felicitat S’aplicarà el concepte de autoproducció i escala local 
també en la gestió de l’energia. S’aprofi tarà l’energia 
solar i es practicarà la recollida de les aigües pluvials. 
En base a la quantitat d’energia i d’aigua de la qual 
es disposarà es defi nirà la programació, la tipologia 
i la quantitat d’activitat que tindran lloc a la plaça. 
Aquesta metodologia garantirà que la parcel·la sigui 
autosufi cient a nivell energètic en tot moment.

Imaginem que la parcel·la en estudi pot ser gestio-
nada per una assemblea de diferents col·lectius que 
la faran servir pero les seves activitats, en el marc 
d’una cultura i uns valors de sostenibilitat social, 
econòmica i ambiental.
Associacions de comerç just, cooperatives de pro-
ductors i consumidors de productes ecològics, fa-
mílies de criança compartida, xarxes de mercat 
d’intercanvi i de segona mà, col·lectius d’artistes 
urbans i de trashdesigners, grups d’escaladors, cen-
tres d’ensenyament... S’impulsaria l’autoproducció, 
la venda i la producció a escala local. Es promouria 
la cultura de l’intercanvi de bens contraposada a 
aquella del consum de productes, amb l’intent de 
tornar a l’essència del signifi cat del comunitat, “cum” 
que signifi ca “amb” i “munus” que signfi ca “regal” o 
sigui, conjunt de persones vinculades a través del 
“regal” i la reciprocitat. 
Les superfícies verticals que delimiten la parcel•la 
podrien llogar-se pero ús publicitari a entitats que 
respectin els valors establerts per l’assemblea que 
gestiona el espai. La plaça mateixa podria ser utilit-
zada puntualment per gent externa a l’assemblea a 
canvi d’un pagament per ús. Aquestes i més formes 
de autofi nançament podrien garantir el manteniment 
d’aquest espai.

4



59
Escola Sert. Postgrau Sostenibilitat i Arquitectura. M10 Taller de projecte sostenible 

Cas
1.

Buit
Urbans

L’objectiu de la intervenció és crear un espai de 
relació social, de trobada, d’intercanvi material i 
d’idees. Recrear una “plaça” en el seu signifi cat grec  
“d’agorà”, que volia dir “reunió per fer deliberacio-
ns polítiques o jurídiques”, llocs d’expressió i debat. 
Imaginar “l’agorà” d’avui, d’ara.

Intervenció en la parcel·la
AGO_ARA

El primer nivell d’intervenció afectarà els límits 
de la parcel·la, els tancaments verticals i el sòl. 
S’acondicionarà el paviment aprofi tant la terra de las 
excavacions i es remodelaran les parets amb vege-
tació vertical i intervencions d’art urbàn, reservant 
part de la superfície, per a possibles espais publici-
taris.

Amb una intervenció mínima ja serà possible fer ser-
vir la plaça per molt tipus d’usos: mercats d’intercanvi, 
fi res, espectacles, escalada, exposicions, taller d’art 
urbana, activitats infantils...

Usos

Límits

S’afegiran les instal·lacions d’energia renovable ade-
quades i un depòsit d’aigua pluvial. Amb els recursos 
d’energia i aigua disponible es podrà defi nir el calen-
dari i les tipologies d’usos possibles a la parcel·la.

La proposta de remodelació de la parcel·la refl ectirà 
el criteri d’intervenció mínima amb la mínima despe-
sa de recursos i de temps. Es buscarà delinear un 
espai fl exible que es pugui adaptar als diferents usos 
que la societat li vulgui atribuir al llarg del temps i per 
la durada calgui.
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A vegada les intervencions a escala urbanística in-
terpreten la ciutat només a partir de la seva realitat 
física. De fet, urbanisme ve de urbe, que és l’espai 
físic de la ciutat, contraposat a ciutat que ve de ciu-
tadania i es refereix a la comunitat que hi viu. 
La nostra proposta intenta construir la relació entre 
la parcel·la i la ciutat a partir dels usos que la socie-
tat pot fer d’ella, traslladant la refl exió del pla mera-
ment físic a l’esfera de les relacions econòmiques i 
socials. 

Extensió

Expansió

Intervenció a nivell urbanístic

Les relacions entre la parcel·la i el context s’han de 
construir a través l’ espai i el temps . 
Les activitats de la parcel·la es podran extendre més 
allà dels seus límits segons les necessitats i les cir-
cumstàncies de cada moment. 

El poc trànsit que afecta l’últim tram de la Rambla 
Catalunya cap a l’Avinguda Diagonal ha suggerit la 
possibilitat de tancar-lo al tràfi c i generar un únic es-
pai peatonal des de Còrsega amb Passeig de Grà-
cia fi ns a solar en qüestió, i cap amunt fi ns a la Dia-
gonal.

La proximitat al Palau Robert de la parcel·la en es-
tudi ha constituït el punt de partida de la proposta a 
nivell urbanístic. 
La intervenció en el solar de B&B ha aparegut des 
de el primer moment com una ocasió per ampliar i 
potenciar la qualitat del espai dels Jardins del Palau 
i la seva funció social. Això ha orientat el projecte 
cap a utilitzar el lloc com una espai obert, en un pri-
mer moment com un espai satèl·lit dels Jardins del 
Palau Robert.

La vida de la nova plaça ha d’aprofi tar moments es-
pecífi cs per sortir dels seus límits i participar dels 
esdeveniments especials que està vivint el seu en-
torn. Aquesta permeabilitat entre parcel·la i context, 
resultarà molt enriquidora pel dos.

En una fase següent es podria imaginar peatonalit-
zar els carrils de la Rambla Catalunya destinats a 
cotxe, per estendre la intervenció fi ns a Plaça Cata-
lunya. Intervencions semblants en altres parcel·les 
de l’Eixample poden donar vida a una xarxa d’ es-
pais oberts i places urbanes. 
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Si la societat necessita tornar a pensar la seva 
estructura i la seva forma de gestió, tanmateix 
l’arquitecte ha de revisar el seu paper i la seva ma-
nera d’actuar i d’incidir en la societat en aquesta 
època de transició. Després de molts anys dedicats 
a una arquitectura autocelebrativa, o a la producció 
industrial d’objectes arquitectònics destinats a la es-
peculació immobiliària, l’arquitecte ha de repensar 
el signifi cat de tot el procés de fer l’arquitectura i 
la relació que aquest procés té amb l’economia, la 
societat i l’ambient. 
El musicòleg Cristopher Small defensa que 
l’essència de la música estigui en el “musicar” entès 
como acció participativa activa o passiva a una ac-
tuació musical i no en una especifi ca peça de músi-
ca. Anàlogament el camí del arquitecte potser s’ha 
d’imaginar en re-inventar el procés d’ arquitecturar, 
com una pràctica més participativa que involucra a 
tots, no només el que la dissenya sinó també el que 
la viu, el que la veu, el que l’atravessa, ara i en les 
generacions futures.

“Arquitecturar”

“We begin making human systems and industries 
fi tting when we recognize that all sustainability is lo-
cal. We connect them to local customs, needs, and 
tastes, from level of the molecule to the level of the 
region itself. Teh idea of local sustainability is not li-
mited to materials, but i begins with them”.
William Mac Donough, 1988

“A Otranto sviluppammo un laboratorio di quartiere 
che si basava sulla collaborazione totale delgi abi-
tanti. Insieme si faceva il progetto; insieme si sce-
glievano, si mettevano a punto, qualche volta si 
sperimentavano gli strumenti d’intervento; insieme 
si attuava anche in cantiere”. 
Renzo Piano, 1997

“It seem that crisi is another form of pressure that is 
capable of energizing us to reach for nem solutios. 
Likewise, it remids us to savor the beauty of living”
“Perhaps the greatest freedom we can offer our chil-
dren is to allow them to think differently, and, more 
importantly, to act differently”. 
Gunter Pauli, 2009

Une politique de décroissance pourrait consister 
d’abord à réduire voire à supprimer le poids sur 
l’environnement des charges qui n’apportent aucune 
satisfaction. 
La remise en question du volume considérable des 
déplacements d’hommes et de marchandises sur la 
planète, avec l’impact négatif correspondant (donc 
une «relocalisation» de l’économie); celle non moins 
considérable de la publicité tapageuse et souvent 
néfaste; celle enfi n de l’obsolescence accélérée des 
produits et des appareils jetables sans autre justifi -
cation que de faire tourner toujours plus vite la mé-
gamachine infernale: autant de réserves importantes 
de décroissance dans la consommation matérielle.
Serge Latouche, 2003

“La crescita non é al servizio degli uomini, ma gli 
uomini al servizio de la crescita, che li subordina 
alle sue esigenxe costringendoli a produrre quantità 
sempre maggiori. Per diventari padroni del proprio 
destino occorre ridurre l’incidenza delle merci nella  
propria vita, acquistando solo l’indispensabile, am-
pliando l’autoproduzione di beni e potenziando gli 
scambi non mercantili”.
Maurizio Pallante, 2009
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Cas d’estudi 2.1
Montornès-Manso Calderd/Av. 
Barcelona
Equip de treball: 
Joaquim Balaguer 
Bernat Bover
Carolina Tàpia

Amb la mínima inversió, i millorant els estàndards 
urbanístics dels ocupants de les edifi cacions exis-
tents al sector, l’objectu és crear un centre d’activitat, 
d’intercanvi, de producció d’energia i d’aprofi tament 
d’aigües, recuperant l’ús agrari que havia existit en 
aquesta zona.

Fotografi a aèria actual del Polígon d’habitatges del sector Manso Cal-
ders, en la que es poden apreciar les 5 estructures d’habitatges en fi lera 
que han quedat aturades en diferents fases de construcció.

Fotografi es aèrees de Mas Calders: 1956 i 1987 

A través d’aquestes fotografi es aèries, anteriors a la 
construcció del Polígon Manso Calders, es pot veure 
com l‘ús agrari de la zona ha estat present fi ns fa 
pocs anys i com el poble de Montornés no ha cres-
cut en aquesta direcció. 
Es tracta d’un espai triangular situat entre el riu Mo-
gent, una zona d’habitatges unifamiliars i la masia 
Mas calders, segurament propietària dels terrenys. 
A l’altra banda del riu Mogent hi ha un polígon indus-
trial i una zona esportiva.

En aquestes fotografi es es poden veure els dos 
edifi cis que donen a l’Avinguda de Barcelona amb 
l’estructura completa, part dels tancaments exteriors 
de gero, els tancaments interiors també de gero, les 
escales interiors que van de la planta baixa a la pri-
mera de formigó i les de la planta primera a la sego-
na, que son metàl·liques.

Fotografi es dels edifi cis amb façadas al carrer Av. de Barcelona
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Estat actual

Fotografi es dels edifi cis amb façanes de l’Avinguda de Barcelona
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Objectius i plantejament  general de la proposta 

1
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Proposta fase B 

Plantejament ambiental de la proposta 

Energia: A la coberta del edifíci C s’instal·laran pla-
ques fotovoltaiques que aportaran electricitat a tots 
els serveis i espais comunitaris. 
A les cobertes dels edifícis A i B es posaran plaques 
solars i fotovoltaiques per cobrir les necessitats dels 
nous usos. 
Es valora que en fases posteriors es pugui fer la ma-
teixa operació amb la resta d’habitatges existents al 
sector. 

Proposta

Residus: Els residus que es pugin generar per les ai-
gües residuals dels nous usos del sector es reciclen 
per el sistema aquatron i es transformen en adob, 
que serà utilitzat pels horts de nova creació. 

Aigua: Es recolliran aigües de 2,179 m2 de cobertes 
i 1,200 m2 de carrers interiors, amb un aprofi tament 
d’un 80%. Els horts tenen una superfície de 1,650 
m2, amb unes necessitats d’aigua de 2 l/m2 dia, que 
seran 1.204.500 l/any. 
Amb l’estudi de pluviometria podem dir que pels hor-
ts es necessita aportar anualment 400 m3.
Per mòdul edifi cat (WC+neteja) es necessiten 35 l/
dia, que son un total de 766.500 l/any.
S’aprofi ta un mòdul de soterrani (el que està situat 
més a prop de la masia) per adaptar-lo com a dipòsit 
(1.125 m3) 

Materials: S’utilitzaran materials existents a la pròpia 
obra o bé reciclats, sempre que això sigui possible.  
Es preveu una amortització de 10 anys.
L’obra a executar es proposa en tres fases, una pri-
mera, que permet donar seguretat i accessibilitat 
al conjunt, es farà en gran part amb materials de la 
propia obra i alguns elements metàl·lics reciclats i 
reciclables. A la segona fase (el tancament dels 
elements privatius) es faran amb materials indus-
trials desmontables. La tercera fase fa referència a 
l’energia, instal·lant plaques solars i fotovoltaiques 
per donar servei a les necessitats del sector.

Gestió i fi nançament

Horts: 60 €/mes          23.000 €/any
Mòduls: 200 €/mes          116.000 €/any
Mercat i tallers                     20.000 €/any
Càrrega vehicles          50.000 €/any
TOTAL                                 209.000€ /any

Un cop feta aquesta inversió es poden generar els 
següents ingressos (en concepte de lloguers):

1
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Un cop feta aquesta inversió es poden generar els 
següents ingressos (en concepte de lloguers):
Horts: 60 €/mes          23.000 €/any
Mòduls: 250 €/mes          145.000 €/any
Mercat i tallers                      20.000 €/any
Càrrega vehicles          50.000 €/any
TOTAL                                 238.000 €/any

Plaques solars i fotovoltaiques
Espais privatius          330.000 €
Es preveu una amortització a 8 anys.

Conclusions

Aquestes obres s’anirien fent a mesura que els in-
gressos que generi l’activitat del sector u fes possi-
ble. Es preveu una amortització de 8 anys.

Les accions que van provocar aquestes primeres 
conclusions van ser:
Recuperar aquesta activitat de conreu com al de 
horts urbans, que amb el seu lloguer faran possible 
l’obtenció de guanys. 
La creació d’aquests horts  permetrà una utilització 
semipública de la zona central, podent fer servir els 
espais coberts com a mercat i la resta per activitats 
comercials, o relacionades amb diverses associa-
cions. Aquests espais també es podran llogar o cedir 
per hores o dies.
Cal adequar els dos edifi cis del perímetre com uni-
tats de residència o taller, o totes dues alhora.
I fer servir els aparcaments per instal·lacions, dipò-
sits i usos complementaris.
Les obres s’han de fer en diferents etapes per poder 
garantir la sostenibilitat econòmica del procés.
Cal que al fi nal de totes les obres proposades, les 
edifi cacions garanteixin el seu propi subministra-
ment elèctric, i reciclin les aigües pluvials i negres.
De tot això podem extreure com a conclusions fi -
nals:
-Que la reutilització d’espais i elements constructius 
es pot realitzar amb costos baixos o si més no, as-
sumibles, i que aquesta inversió no tant sols es pot 
recuperar en un temps prudencial sinó que també 
pot generar benefi cis.
-Que aquestes operacions poden recuperar antics 
usos del sector, millorant al mateix temps el nivell 
d’estàndards urbanístics de l’àmbit.
-Que fan possible una millor convivència, generant 
espais de relació i intercanvi.
-Que els costos relacionats amb la creació d’elements 
per generar energia elèctrica (plaques fotovoltaiques) 
son cars i que la seva amortització resulta molt llar-
ga, la qual cosa fa que el seu rendiment no es pugui 
assumir avui en dia com un possible negoci. 
-Que la reutilització de l’aigua (tant pluvial com ne-
gras) és factible, amb un cost mitja i perfectament 
assumible. 

Avançada

Es demostra que la reutilització d’estructures amb in-
tervencions mínimes (un cop assumida la inexistèn-
cia del negoci immobiliari i les pèrdues que aquest 
ha originat), pot tornar a generar una nova vida co-
mercial de les mateixes.
Aquesta nova vida comercial pot fer possible activar 
nous espais d’integració i relació urbana, al temps 
que recupera les traces i els usos existents abans 
de la seva colonització. La nostra proposta es basa 
amb aquestes dues idees, segurament sorgides en 
ordre invers a l’exposat:
-De l’anàlisi històric de l’indret, observem que la zona 
on esta ubicada la nostra proposta va ser terreny de 
conreu fi ns els anys 90.
-Que climàticament es poden fer activitats a l’aire 
lliure durant 6 mesos a l’any, 9 si contem les hores 
centrals del dia.
-Poder generar activitats més o menys públiques a 
la zona central permetria esponjar l’àmbit, millorant 
així la qualitat de vida dels veïns que l’envolten.
Que per fer això caldria mantenir la titularitat privada 
del sòl, per tant, es imprescindible assegurar la via-
bilitat econòmica de tot l’àmbit.

Evolució econòmica
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Cas d’estudi 2.2
St Cugat-Can Canyameres/V. 
Augusta
Equip de treball: 
Jordi March, 
Jordi Miró  
Sílvia Tello

Posició geogràfi ca, mobilitat i transports
El terme municipal de Sant Cugat del Vallès es troba 
ubicat en el sector central de Catalunya, just al nord 
de la ciutat de Barcelona, a l’extrem meridional de la 
comarca del Vallès Occidental.
El terme municipal limita al Nord amb Sant Quirze 
del Vallès, a l’Est amb Cerdanyola del Vallès, al Sud 
amb Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, i a l’Oest 
amb Molins de Rei, el Papiol i Rubí.
Pel que fa a les principals infraestructures viàries 
que travessen el municipi, aquest es troba en una 
situació estratègica, ja que ocupa una posició cen-
tral entre l’eix mediterrani, l’eix del Besòs i l’eix del 
Llobregat.

La xarxa viària de Sant Cugat del Vallès es troba 
força jerarquitzada.
Es preveu incrementar la xarxa de carrils per a ús 
exclusiu de bicicletes.
Hi ha diverses iniciatives de mobilitat en bicicleta su-
pramunicipals (“projecte bici”, “ronda verda” i “camí 
verd del Vallès”).
Existeix un pla de pacifi cació al centre urbà de Sant 
Cugat, en bona part ja executat.

Mobilitat i transport 
Oportunitats

Oferta de transport col·lectiu acceptable respecte a 
les principals interrelacions municipals de Sant Cu-
gat (Barcelona, Rubí, Terrassa, Sabadell, Cerdanyo-
la...).

Amenaces

Font: Diagnosi socioambiental de Sant Cugat del Vallés, Consultoria LA VOLA

Gran nombre d’infraestructures viàries i ferroviàries 
travessen el terme municipal, amb un evident impac-
te sobre diferents vectors ambientals i la fragmenta-
ció territorial.
Increment de l’ús del vehicle privat en els desplaça-
ments de mobilitat, i ús poc sostenible d’aquest mitjà 
(una persona per vehicle).
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Entitats: Nucli urbà, Mira-sol, Valldoreix, 
la Floresta i les Planes
Superfi cie terme municipal: 48,32 km2

Latitud: 41º 28’ 29” Nord
Longitud: 2º 5’ 12” Est
Alçada: 124 m (Collserola 495 m)
Població:79.253 hab. (01/01/2009)
Densitat: 1.520 hab/km2

Temperatura mitjana anual: 14,2 ºC
Precipitació mitjana anual: 650 mm
Vents predominants de SW (13,2%)

Dades de Sant Cugat Diagrama ombrotèrmic de Sant Cugat del Vallès (sèrie 1971-1998)

Font. Centre Borja i estació meteorològica de Sant Cigat

Mapa d’hàbitats d’interès comunitari de Sant Cugat del Vallès 2006

Pinedes mediterrànies (no prioritari)

Alzinars i carrascars (no prioritari)

Rius mediterranis permanents (no prioritari)

Prats mediterranis (prioritari)
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Infraes.

Una part signifi cativa del terme municipal es troba 
dins de l’àmbit de l’espai PEIN de la Serra de Collse-
rola (inclòs també dins la proposta de Xarxa Natura 
2000).
A banda de l’espai de Collserola, dins del terme mu-
nicipal encara resten diversos elements singulars 
(Torre Negra, diferents rieres i torrents...).
L’Ajuntament s’està impulsant la protecció de diver-
ses zones del terme municipal, en especial a la zona 
de la Torre Negra.
Una part important del municipi es troba inclòs dins 
la normativa hàbitats (com a hàbitats d’interès co-
munitari).

El PGM emplaça parcs extensius, perimètrics, con-
tinus i densament arbrats que actuin com a fi ltres 
acústics i visuals de les grans infraestructures.
Bona ràtio de verd urbà (14 m2/habitant). Molt per 
sobre de la mitjana de municipis similars.
En els darrers anys, els nous creixements residen-
cials han incorporat alguns criteris ambientals en 
l’edifi cació.

Paisatge i elements singulars de Sant Cugat del Va-
llès versus la velocitat de les grans infraestructures

Sistemes naturals
Oportunitats

Territori i Plantejament
Oportunitats

Font: Diagnosi socioambiental de Sant Cugat del Vallés, 2006. Consultoria LA VOLA, SAL

Dins el terme municipal s’hi concentren moltes infra-
estructures viàries i ferroviàries que afecten el des-
envolupament urbanístic i la connectivitat ecològica 
del territori.
En relació als municipis del seu entorn, Sant Cugat 
s’ha fonamentat en un creixement urbà de baixa 
densitat, el qual entre d’altres aspectes esdevé un 
gran consumidor de territori 

Amenaces

1.Centre comercial i ofi cines 
de Volpalleres   

6. Ofi cines   
 

3. Hewlett Packard  
6. Ofi cines   

2. CEIP Volpalleres  
7. Ofi cines 

4. Iguzzini  
8.  Arroba Sant Cugat

En els darrers anys s’observa la progressiva homo-
geneïtzació dels usos del sòl, amb la corresponent 
reducció de les zones de transició (ecotó).
Important pressió antropogènica sobre els siste-
mes naturals del municipi.
Existència d’infraestructures viàries amb intensitats 
de trànsit importants que travessen per l’interior del 
parc de Collserola.
Els creixements urbans actuals i els previstos a curt 
i mig termini comprometen la connectivitat ecològi-
ca en les diferents àrees d’interès natural.
Existeixen notables alteracions en l’estat ecològic 
de les rieres de Sant Cugat.

Amenaces

Alguns dels edifi cis singulars d’equipament de Sant 
Cugat
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Pantà de Can Borrell

Torre Negra

Ermita St. Adjutori

Riera La Floresta

Propietari actual: SERVIHABITAT, La Caixa
Estat actual de l’obra: aturada i sense publicitat

Dades generals de l’edifi ci i projecte original
Estat actual

Planta Baixa   926,18 m2

Planta Pis 1   872,40 m2

Planta Pis 2   872,40 m2

Planta Pis 3   872,40 m2

Planta Pis 4   872,40 m2

Planta Pis 5      872,40 m2

Planta Pis 6    832,44 m2

Planta Coberta    90,21 m2

TOTAL SOBRE RASANT 6.210,83 m2

Superfi cies Construides

TOTAL SUP. CONSTRUÏDA 11.610,83 m2

Soterrani -1 2.700,00 m2

Soterrani -2  2.700,00 m2

TOTAL  SOTA RASANT 5.400 m2

Promotor: ALCARAZ
Qualifi cació urbanística: terciari
Ubicació: Via Augusta 103-109, Can Canyameres 
Sant Cugat del Vallès
Pressupost projecte visat: 6.133.842
Any de redacció del projecte: 2007
Any de construcció: 2008

Dades generals projecte 

Planta baixa i plantes pis: ofi cines
Plantes soterrani: aparcament

Ús previst

2
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Anàlisi de les preexistències
Oportunitats
Alta visibilitat i representativitat.
Posició elevada respecte el barri residencial i l’AP-7
Singularitat volumètrica.
11.610 m² construïts en estructura amb eixos de 
7,50 x 7,50.
Molt bona connectivitat rodada.
Espais força diàfans, llums de 7,50 x 7,50 m i alça-
des lliures 4,35 m.
Soterrani -1 amb molt bona alçada, 4,80 m. Accès 
rodat independent. 
Franja vegetal com a fi ltre acústic amb l’autopista en 
plantes baixes.
La modularitat dels volums permet plantejar la seva 
ocupació  per fases.
La bona orientació solar i les vistes coincideixen a 
sud.
La mala orientació solar i la font de soroll, l’autopista,   
coincideixen a nord.
L’estructura metàl·lica és tota cargolada, desmunta-
ble.
La volumetria de l’edifi ci genera ombres, sobre algu-
nes façanes, que es poden aprofi tar per crear micro-
climes interiors.

Amenaces
El seu ús previst era el d’ofi cines i Sant Cugat ac-
tualment presenta un mercat d’ofi cines saturat
Acabar l’edifi ci tal com estava previst representa un 
cost molt  elevat (6 m €), difícilment rentabilitzable.
Falta una part important del pressupost per poder 
posar en funcionament l’edifi ci (60%)
Està en un límit de Sant Cugat junt a un barri resi-
dencial no  consolidat.
Difícil per accedir a peu. Accès sostenible en bici o 
transport urbà (BUS).
A 20 minuts caminant de l’estació de FGC de Vol-
palleres.
La proximitat de l’autopista produeix contaminació 
acústica, sobretot en els pisos més alts.
Proximitat d’una línia d’alta tensió que transcorre 
paralel·la a l’autopista.
Impacte visual de l’esquelet actual en l’skyline de 
Sant Cugat.
A l’altra banda de l’autopista competeix amb edifi cis  
representatius com: Iguzzini, HP, SHARP, Banc de 
Sabadell, etc...

Fonamentació superfi cial amb sabates aïllades.
Murs de contenció de formigó armat.
Sostres soterrani -2 i soterrani -1 sostre reticular de 
formigó amb revoltons recuperables i llosa massisa 
de formigó, respectivament.
Estructura metàl-lica cargolada sobre rasant amb 
sostres col·laborants de formigó.
Nucli central de comunicacions i escales de formigó 
armat.
Façana de mur cortina amb passera perimetral de 
relliga galvanitzada pel seu manteniment.
Terres tècnics per a pas d’instal·lacions.
Cobertes invertides amb acabat de pedra artifi cial.
Instal·lacions convencionals per, estrictament, donar 
compliment al Codi Tècnic de l’Edifi cació.

Descripció constructiva Antecedents
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Dualitat de mirador / aparador

El passat 14 d’octubre de 2011 vàrem mantenir una 
reunió amb el Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa 
i Ocupació i el regidor de Medi Ambient i Polítiques 
Ambientals de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
per explicar-los el nostre cas d’estudi i recollir les ne-
cessitats de l’Ajuntament a nivell d’equipaments.

Antecedents
Conversa amb representants de l’Ajuntament de 
Sant Cugat

L’Ajuntament veuria amb molts bons ulls que s’hi 
instalés una seu per tal d’ajudar a activar un barri 
residencial amb problemes de consolidació degut a 
la crisi immobiliària.
Possibles usos plantejats per l’Ajuntament: centre fi -
ral i de convencions, una mena de caixafòrum per la 
formació dels  escolars , un clúster tecnològic (tipus 
MIT Massachusetts  Institute of Technology).
Per garantir la viabilitat del nou ús caldria obrir l’àmbit 
de servei de l’edifi ci al cinturó que acompanya l’AP7: 
Rubí, Sant Cugat, Badia del Vallès, Cerdanyola, Uni-
versitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra.
Es podria plantejar en règim de concessió amb la 
propietat de l’edifi ci per 15 o 20 anys.
L’Ajuntament actualment no està en condicions de 
promoure l’espai fi ral. Caldria inversió privada però li 
donarien totes les facilitats per impulsar el projecte.

Les principals idees o comentaris que van sorgir a la 
reunió són les següents:
L’Ajuntament coneixia perfectament l’edifi ci i sabia 
qui actualment n’era el propietari: La Caixa.
Saben que hi ha una multinacional interessada en 
l’edifi ci com a seu corporativa, actualment negociant 
amb la propietat.

2



Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
74

Cas
2.

Estruc.
Infraes.

Els usos que, entenem, podrien conviure perfecta-
ment en aquest edifi ci de 11.610 m2 són el de centre 
fi ral i de convencions, espai de formació-experimen-
tació dels escolars de Sant Cugat i rodalies i clús-
ter tecnològic. La planta soterrani -1, pensada en el 
projecte original com aparcament, es convertiria en 
el magatzem, taller, pulmó, d’aquest conglomerat 
d’activitats.

Usos proposats de l’edifi ci

Un centre de tecnologia de la construcció està inte-
ressat en uns 2.000 m2 a Sant Cugat, que podrien 
ser compatibles amb l’ús fi ral i de convencions.
Van recollir amb preocupació els problemes de se-
guretat i higiene que presenta actualment l’edifi ci i li 
transmetran a la propietat perquè prengui mesures 
per solucionar-los. 
No hi ha cap edifi ci amb energia zero a Sant Cugat. 
Seria una fi ta social i políticament molt interessant. 
Divergència d’opinions entre els dos representants de 
l’Ajuntament arrel de la nostra proposta d’eliminació 
d’una planta d’aparcament per tal de promoure una 
mobilitat més sostenible.

Sol·lució de mínims per fer l’edifi ci habitable  amb un 
ús temporal i inversió practicament fi nançada amb 
la publicitat.

-Aturar la degradació actual de l’edifi ci.
-Resoldre problemes d’higiene i seguretat.
-Generar uns espais polivalents sense un ús especí-
fi c, aixoplugats però oberts.
-Ús temporal de l’edifi ci, de primavera a tardor.
-Donar-li un ús social: espai multifuncional per ciuta-
dans socialment actius.
-El gestor d’aquests espais podria ser l’Ajuntament 
que establiria un règim de concessió per 10 o 15 
anys amb el propietari actual de l’edifi ci i llogaria els 
espais a preus socials.
-Inversió mínima fi nançada pràcticament en la seva 
totalitat per la publicitat consistent en una lona orien-
tada a l’AP-7.

Propostes
A “Okupes sostenibles”

Objectius
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-Lona publicitària a façanes nord i oest.
-La resta de façanes només es tanquen amb malla 
galvanitzada amb tensors d’acer inoxidable.
-Plantes enfi ladisses de fulla caduca a façanes sud 
i est.
-Deixar oxidar l’estructura i, un cop oxidada, tractar-
la amb pasivador de l’òxid.
-Impermeabilitzar la coberta i el sostre a la planta 
soterrani.
-Construir un nucli de lavabos adaptat a cada plan-
ta.
-Habilitar un nucli de comunicacions verticals mínim 
format per una escala i un muntacàrregues.
-Recuperar l’aigua de pluja nomès per a inodors i 
reg d’nfi ladisses.

Principals estratègies

No enderroquem i les actuacions previstes són molt 
bàsiques.
Practicament, no es generen residus en la construc-
ció.

Aigua
Reduir el nombre de serveis sanitaris al mínim: un 
per planta. 
Captació i acumulació d’aigua de pluja a planta si-
sena per inodors, rentamans i regde les enfi ladisses 
amb gota-gota.
Equips terminals de fontaneria i sanitaris efi cients.

Materials
Lones publicitàries traslúcides a façanes nord i nord-
oest.
Malla galvanitzada amb tensors de seguretat en el 
tancament de totes les façanes.
Pintura impermeabilitzant refl ectant a la coberta.
Paviment autonivellant en planta baixa i plantes pis.

Residus

Mínimitzar la demanda d’electricitat: reduir-la tan 
sols a muntacàrregues, enllumenat general i endo-
lls.
Degut a l’ús temporal no cal calefacció ni refrigera-
ció.
Ventilació creuada i  iI·Iuminació natural garantida
Ombra de les enfi ladisses i dels voladius a l’estiu
Factura energètica fi nançada per la publicitat.

Accions
Energia
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Gestió de l’edifi ci mitjantçant un consorci i fi nalitza-
ció de l’edifi ci aplicant criteris de bioclimatisme, efi -
ciència energètica i sostenibilitat per tal d’aconseguir 
apropar-se al màxim a un edifi ci d’energia zero, au-
tosufi cient energèticament, amb un ús permanent

Mínimitzar la demanda energètica.
Ventilació creuada potenciant patis interiors.
Obertures controlades en façana, proporció buit/ple
Lamel·les en dobles espais façana sud.
Optimització dels coefi cients de transmissió tèrmica 
de façanes i coberta.
Il·Iuminació natural potenciada a l’interior de la plan-
ta.
Ombra de les enfi ladisses a l’estiu i dels voladius de 
l’edifi ci.
Plaques fotovoltaiques en perímetres forjat de la 
façana sud.
Geotèrmia i sostres radiants. L’estructura disipa 
l’energia.
Equips d’instal·lacions d’alta efi ciència energètica.

-Aturar la degradació actual de l’edifi ci.
-Ressoldre problemes d’higiene i seguretat.
-Trobar un ús social i sostenible per a l’edifi ci que 
doni resposta a les necessitats reals de Sant Cugat 
i rodalies.
-Reduir considerablement la despesa econòmica, 
en materials, pes de l’edifi ci, emissions de CO2, 
energia, aigua i residus comparant-lo amb l’edifi ci 
original actualment aturat.
-Aprofi tar l’energia incorporada en l’edifi ci i els avan-
tatges de la seva ubicació i la seva volumetria.
-Fer un edifi ci 100% desmuntable i reciclable.
-Edifi ci prop d’energia zero amb energies renova-
bles (plaques fotovoltaiques i geotèrmia).
-Donar un ús diferent a l’aparcament en la planta 
soterrani 1 per guanyar superfi cie de programa i 
promoure una mobilitat més sostenible.

Propostes
B “Consorci energia zero”

Objectius

-Envolvent de l’edifi ci amb aïllament i estanqueitat 
superiors a les exigències del CTE.
-Recuperació d’aigua de pluja per a reg i inodors de 
l’edifi ci.
-Aprofi tament de la radiació de la façana sud a 
l’hivern i protecció solar a l’estiu.
-Aïllar molt bé el soroll provinent de l’autopista AP-7.
-Cobertes enjardinades  amb recollida d’aigua i xero-
jardineria amb reg gota-gota d’alta efi ciència.
-Aprofi tar patis interiors per millorar il·luminació na-
tural al centre de l’edifi ci i per provocar una ventila-
ció creuada.

Principals estratègies

Energia
Accions

Construcció gairebé 100% desmuntable, lleugera i 
industrialitzada.
Ús de materials renovables o reciclables.
Tancaments de façana de KLH tractada amb laisu-
re.
Aïllament interior de fi bres de fusta en façanes. 
Fusteries de fusta de castanyer amb vidres aïllants 
de baixa emissivitat 8/12/4+4.
Coberta enjardinada (0,236 W/m2 ºC).
Paviment autonivellant en planta baixa i plantes pis
Instal·lacions vistes, sense celràs.
Terre tècnic per a pas d’instal·lacions.
Xarxa de ruixadors per evitar protegir l’estructura 
metàl·lica al foc.

Connectat a la xarxa d’aigua nomès per dies pun-
tuals de l’any
Possible desconnexió de la xarxa de sanejament 
municipal.
Reducció de la demanda mitjantçant sensibilització 
dels usuaris a fer un consum responsable.
Captació i acumulació d’aigua de pluja a planta so-
terrani -2 per garantir el subministrament d’inodors, 
rentamans i reg alta efi ciència per plantes trepado-
res i xerojardineria.
Equips terminals de fontaneria efi cients: aixetes i sa-
nitaris.
Ús de xerojardineria amb espècies autòctones i de 
baix consum d’aigua a l’enjardinament. 

Aigua

Materials

-Sostres radiants, sense celràs. Instal·lacions vis-
tes.
-Equips d’instal·lacions d’alta efi ciència energètica.
-Paviments elevats de baix perfi l per donar màxima. 
fl exibilitat a l’ús sense sacrifi car la bona alçada lliure 
existent.
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Gestió de l’edifi ci mitjantçant un consorci format 
per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Fira del 
Vallès (empresa privada) i Centre Tecnològic de la 
Construcció.

Concessió per 15/20 anys en règim
 de lloguer

Ajuts i subvencions: 

A continuació recollim les principals conclusions, 
tant sobre els resultats estimats com de nous rep-
tes que s’obririen per poder aprofundir-los en aquest 
cas d’estudi.

L’edifi ci pesaria 1/3 menys que el que estava pre-
vist.
Consumiria  unes 10 vegades menys d’energia que 
l’original.
Baixaria les emissions de CO2 a l’atmòsfera en un 
30%.
El cost d’execució de l’obra seria  un 10% inferior a 
l’original tot i incorporar estratègies de sostenibilitat i 
efi ciència energètica no contemplades a l’original.
La factura energètica durant la vida útil de l’edifi ci 
seria del 50% de la de l’edifi ci original.
Deixaria de ser un esquelet  en procès de degrada-
ció per tenir un ús sostenible.
Activació d’un barri residencial poc consolidat (Can 
Canyameres, Volpalleres).
L’objectiu, en la proposta B, seria baixar tant la de-
manda energètica que pràcticament la poguessim  
satisfer amb energies renovables (geotermia, foto-
voltaiques).

Minimitzar els residus mitjantçant l’ús de construcció 
industrialitzada.
Habilitació d’una sala per al triatge i reciclatge de 
residus durant la vida útil de l’edifi ci.

Residus

Model de gestió

Conclusions

Resultats estimats 

Faltaria poder quantifi car cada una de les accions 
proposades per poder verifi car-les (balanç hídric, 
balanç energètic, assoleig, residus, anàlisi cicle de 
vida...).
Fer una comparativa entre possibles sol·lucions 
constructives per l’envolvent de l’edifi ci per triar la 
més efi cient amb criteris de sostenibilitat.
Fer un estudi econòmic acurat dels costos de fi nalit-
zació de l’edifi ci i poder fer una proposta de fi nança-
ment detallada.
Després d’executat l’edifi ci caldria monitoritzar-lo per 
comprovar la idoneitat de les hipòtesis emprades.

Reptes
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Cas d’estudi 2.3
S.E. Sesrovires- Nucli antic/
Ponent
Equip de treball:
Toni Escudé Poulenc
Olga Schmid Raset
Ferran Urgellés Camprubí

Ens trobem ubicats al municipi de Sant Esteve Ses-
rovires, al Baix Llobregat, a l’ombra de Montserrat, 
entre el Llobregat i l’Anoia, en un territori de relleus 
ondulats serpentejats per torrents que li confereix 
un paisatge de bosc mediterrani de ribera. 
El topònim fa referència a la presència d’antigues 
rouredes que han anat desapareixent per donar lloc 
a un territori majoritàriament agrícola i vinícola que 
conviu a dia d’avui amb una important activitat in-
dustrial. 
El casc antic es desenvolupa històricament en un 
dels turons elevats del municipi, probablement 
una roureda, entre els torrents de Can Llopart i Ca 
n’Estella que desemboquen cap al sud al torrent 
dels Llops, i més endavant al riu Llobregat. El creixe-
ment urbanístic residencial s’ha desenvolupat majo-
ritàriament cap al nord del municipi aportant set ba-
rris residencials, mentre que els diferents polígons 
industrials s’han col·locat en el vessant sud i sud-
est, més propers a l’eix del Llobregat. Actualment 
el nucli urbà de Sant Esteve és confi gurat per un 
petit casc antic de teixit medieval creuat principal-
ment per dues vies de traçat ortogonal (segons les 
orientacions nord-est sud-oest i nord-oest sud-est), 
amb un eixample que l’envolta per la banda nord, 
est i sud, i que s’extén àmpliament cap al nord-oest 
amb un teixit residencial segons un model de ciu-
tat jardí. La densitat pròpia del casc històric només 
admet l’esponjament de petites places que sovint 
són insufi cients per a cert tipus d’activitats. La vida 
residencial i productiva d’aquest nucli es desenvo-
lupa majoritàriament al marge de la presència d’un 
entorn ric en recursos ambientals i paisatgístics. La 
parcel·la objecte d’estudi se situa al límit sud-oest del 
casc antic, en una zona qualifi cada d’equipaments 
que resol el desnivell d’aproximadament 7 metres 
entre el teixit urbà i el vial traçat com a via de ronda 
del nucli medieval, que es manté preservat del tràn-
sit rodat mitjançant actuacions de pacifi cació de les 
vies centrals més importants.

Objecte d’estudi
Geografi a i urbanisme
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Documentació obtinguda del despatx de Xavier Tragant, autor del projecte

Antecedents

L’any 2006 l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 
convoca un concurs obert per la reordenació de la 
zona d’equipaments situada al límit sud-oest del 
nucli antic. Aquesta nova proposta hauria d’aportar 
al municipi un ambiciós centre d’equipaments, el 
Fòrum de Joves, amb un programa que inclouria 
auditori per a 400 persones, biblioteca, espai per a 
joves, esplai infantil i aparcament. 
Annex al Fòrum, a l’extrem nord, el planejament 
preveia una pista poliesportiva objecte d’un estudi i 
d’una adjudicació independent. 
En el moment del concurs la parcel·la està ocupada 
per un centre de piscines municipals (que es traslla-
da a una nova ubicació no molt allunyada i dins ma-
teix del nucli urbà) que resolia el desnivell existent 
al solar a través de plataformes confi gurades amb 
murs de contenció.
El projecte adjudicat a Xavier Tragant es desenvo-
lupa segons els criteris i requeriments inicials amb 
una aposta clara per una defi nició formal d’important 
impacte visual, tant per les seves dimensions com 
per la seva geometria.
Iniciades les obres de construcció, i davant una si-
tuació econòmica difícil, el 2008 l’Ajuntament deci-
deix aturar les obres per considerar inassumibles 
els costos de fi nalització del centre, i deixa el recinte 
tancat i protegit en espera d’un possible fi nança-
ment en un futur.

L’objecte construït  actual respon a la totalitat de 
l’estructura de l’inicial projecte pel Fòrum de Jo-
ves, que resolia d’entrada el desnivell descrit de la 
parcel·la a través de 3 nivells diferents: 
Cota superior en contacte amb el teixit més cèntric 
del casc antic (a través d’una plaça elevada i oberta 
a vistes cap a les vinyes i camps de conreu). 
Cota inferior en contacte amb el vial de ronda del 
nucli històric (accessos a la biblioteca i a l’espai per 
a joves).
Cota intermèdia (esplai i auditori) d’ocupació en 
planta més reduïda de forma que es produeixen si-
tuacions de dobles alçades i de relació espaial entre 
els diferents nivells, i de connexió amb el nivell topo-
gràfi c del poliesportiu annex.

Descripció i estat actual de l’estructura
Geometria
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Un quart nivell en secció són les 2 plantes soterra-
ni (destinades a un aparcament per a 140 places 
aproximadament i recintes d’instal·lacions), que úni-
cament es relacionen amb la cota inferior a través 
d’un petit pati anglès situat a l’extrem sud-oest i que 
resol el contacte de la cota de planta baixa amb les 
cotes de rasant del vial de ronda.
En planta l’estructura és fi del a la voluntat del pro-
jecte de confi gurar el límit del teixit del casc antic, 
molt defi nit pel traçat del vial de ronda, i únicament 
s’allibera de les traces urbanes en la defi nició del 
volum destinat inicialment a auditori, que emergeix 
de la resta de la construcció, tant en planta com en 
alçada, amb una clara vocació de representativitat i 
de punt de referència.
En el límit nord l’estructura se separa del vial supe-
rior per mantenir un antic mur de contenció de pedra 
així com un conjunt de moreres que han sobreviscut 
a les inclemències pròpies de l’obra i del posterior 
abandó. El contacte del nivell superior amb la via 
pública es produeix en dos punts al llarg de tot el 
desenvolupament de vial. 

Defi nició estructural
L’estructura s’ha resolt majoritàriament a través de 
lloses massisses sobre pilars de formigó armat, ex-
cepte en el cas del volum suspès on ha quedat a 
la vista l’estructura vertical metàl·lica i triangulada, 
de perfi leria d’acer, sobre una gran important llosa 
de formigó que resol el seu voladís sobre dos pilars 
d’acer en V. 
La complexitat estructural d’aquest element ha que-
dat a la vista i permet identifi car clarament els dife-
rents elements que la formen, jàsseres postessades 
i tensors d’acer embeguts en bigues de formigó, for-
mant una retícula de 1,20 metres aproximadament 
sobre el cantell massís de la llosa.
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L’estat de conservació de l’estructura existent és 
bona (considerant la falta de protecció als agents 
atmosfèrics) sobretot enfront l’aigua en el cas de 
les lloses de formigó al descobert i de l’envolvent 
metàl·lica del cos suspès. Només són destaca-
bles uns indicis de petites oxidacions en el sistema 
d’unions de cargols dels perfi ls d’acer.
El conjunt conserva les proteccions pròpies d’obra 
enfront les caigudes al buit (mitjançant baranes 
d’obra i xarxes) i ha mantingut el solar rigorosament 
tancat i protegit (amb tanca de xapa grecada a tot el 
seu voltant) atenent aspectes tant de seguretat com 
d’accés indegut de persones alienes i de vandalis-
me. 

El conjunt contempla la recollida d’aigües pluvials 
de superfícies de coberta (plaça de nivell superior 
i volum suspès) i el seu emmagatzematge en un 
dipòsit amb una capacitat de 40 m³ ubicat sota la 
rampa d’accés a l’aparcament.
Així mateix és important destacar la instal·lació no 
visible però sí totalment executada de 24 pous de 
geotèrmia preparats per a una connexió immediata 
a la maquinària corresponent (bombes de calor...).

Instal·lacions

Estat actual del conjunt

La posició del nucli antic de Sant Esteve en un punt 
elevat entre el traçat de dos torrents ha determinat 
històricament la necessitat de defi nir un límit entre el 
teixit urbanitzat i el territori no intervingut. 
Aquest límit tradicionalment responia a la preserva-
ció d’una faixa natural de sòl dedicada a l’explotació 
agrícola del terreny, entesa com a espai de trans-
ferència de dos sistemes prou antagònics. 
Amb el temps la necessitat d’ocupació de sòl, com 
a conseqüència del creixement urbanístic i del mo-
del productiu i industrial, modifi ca substancialment 
l’equilibrada relació entre sistemes i esgota la pru-
dent reserva de sòl lliure. Aquesta situació obliga a 
defi nir uns límits cada vegada menys fl exibles amb 
una estructura física molt clara de separació i de 
classifi cació del sòl. 
El resultat és una estructura aïllada i encintada que 
impedeix qualsevol tipus d’intercanvi i que per tant 
minva l’intercanvi de recursos potencials de cada un 
dels sistemes. En el seu moment el planejament ja 
va preveure el traçat d’un vial de ronda del casc an-
tic, que a banda de descongestionar les vies d’accés 
al nucli, defi nia el  seu límit sud-oest, el Passeig de 
les Oliveres, de forta caiguda topogràfi ca, com a 
frontera amb el sistema de torrents.

Lectura biològica
Anàlisi de context

Per altra banda es llegeix el potent territori no inter-
vingut com a espai preservat de l’ocupació agres-
siva de l’home i es mantenen i es protegeixen les 
activitats pròpies agrícoles i forestals. Així han anat 
apareixent zones reconegudes com a sistemes 
verds (Parc Canals i Nubiola) i recorreguts i activi-
tats turístiques i paisatgístiques associades a través 
de la seva extensió (ruta de les masies, ruta verda i 
d’ornitologia...). 
Concretament en el cas dels torrents i dels seus 
marges, es reconeix un funcionament equilibrat i lliu-
re de convencions, que sobreviu en part gràcies a la 
seves condicions topogràfi ques de forts desnivells, 
però que difícilment participa del seu entorn, en ter-
mes d’intercanvi d’anada i de tornada.
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La confi guració física del nucli urbà de Sant Esteve, 
consistent en un petit casc antic d’estructura me-
dieval, eixamples d’implantació extensiva de baixa 
densitat i barris o antics veïnats allunyats del centre, 
propicien una mobilitat local molt basada en el vehi-
cle privat. 
Aquesta condició és reforçada pel tipus d’activitat 
econòmica i comercial que sovint es produeix fora 
del terme municipal, afavorint-se de la proximitat de 
l’eix del Llobregat i dels municipis pròxims amb més 
serveis (Martorell...) o d’altres a mitja distància (Bar-
celona...).
No obstant es garanteix una connexió amb els mu-
nicipis de l’eix del Llobregat a través dels ferrocarrils 
com a necessitat bàsica de relació a escala metro-
politana.
Els diferents assentaments residencials i industrials 
dispersats al llarg de tot el terme municipal (amb una 
població de prop de 7.500 habitants) obliguen, prin-
cipalment pels desplaçaments de mitja distància, 
a fer ús del vehicle privat. Amb el temps, l’impacte 
d’aquest fl ux de circulació rodada ha determinat la 
necessitat d’implantar un control d’accessos al casc 
antic, amb poca capacitat d’absorció, amb modes-
tes operacions de pacifi cació de les vies més cèntri-
ques, pràcticament aquelles generadores de l’inicial 
teixit medieval. 
Aquesta operació és possible, en gran part, per 
l’estructuració d’una xarxa de vials de ronda que 
garanteixen els desplaçaments entre barris sense 
passar pel centre, amb conseqüències de doble 
lectura: descongestió de trànsit rodat per una ban-
da i aïllament econòmic i social per l’altra, per falta 
d’intercanviadors de velocitat adequats.

Aquestes reserves, en format aparcament lineal o 
en format bossa d’aparcament, acaben condicio-
nant l’aspecte, l’ús i la mobilitat peatonal de les zo-
nes annexes al centre d’accés restringit.  Així mateix 
s’intueix que la capacitat d’absorció de vehicles en 
diades puntuals és clarament insufi cient, si no es 
preveuen operacions de transport alternatiu.
El recompte de places vials disponibles en el qua-
drant sud-oest del casc antic és d’aproximadament  
200, la majoria de les quals es podria eliminar amb 
l’aportació d’un espai convenientment destinat a 
aquest ús (en convivència amb altres usos si fos 
el cas) i degudament gestionat per donar respos-
ta a diferents situacions (aparcament de rotació, 
d’abonament, lloguer d’espais, recàrrega de bate-
ries...).
La millora de les condicions urbanes de l’estructura 
viària annexa al casc antic així com la possibilitat de 
resoldre el desplaçament i aparcament al centre aju-
daria a garantir tant el desenvolupament de les acti-
vitats locals (econòmiques, comercials, administrati-
ves, socials...) com d’altres d’abast supralocal (fi res, 
concentracions, congressos...).

Anàlisi de mobilitat

Lectura antropològica

La població de Sant Esteve gaudeix d’un gran espe-
rit associatiu amb consolidació de diferents entitats 
en els àmbits esportiu, comercial, cultural i ambien-
tal, entre d’altres, que sovint manifesten la seves 
activitats en locals determinats (teatre, esports...) 
però que també funcionen a través d’altres mitjans 
(associacions relacionades amb el turisme i el pai-
satgisme) o en tradicionals convocatòries en espais 
públics (mercats de carrer, festes tradicionals...). 

Anàlisi d’aparcaments

Anàlisi del parc associatiu

Les conseqüències del tipus de mobilitat descrit obli-
guen a reservar places d’aparcament en superfície, 
sobre els vials  de l’entorn del recinte protegit.  



Cas
2.

Estruc.
Infraes.

Escola Sert. Postgrau Sostenibilitat i Arquitectura. M10 Taller de projecte sostenible 
83

L’estudi de la direcció i de la força dels vents que in-
cideixen a la zona poden ser alterats molt localment 
per l’efecte de l’orografi a, i específi cament en l’àmbit 
que ens ocupa, per la proximitat del sistema de ri-
bera situat a sud sud-oest. Sense més dades locals 
podem interpretar que els vents dels mesos càlids 
(juny a agost, depenent dels anys), provinents de 
sud-oest, passen sobre la zona de torrents aportant 
una brisa més suau cap al casc antic i probablement 
en milloren notablement la temperatura de sensació 
i per tant les condicions de confort.

Orientació i situació orogràfi ca

Aproximació climàtica

El solar objecte d’estudi es troba en el vessant sud-
sud-oest del casc antic de Sant Esteve, en un dels 
indrets més privilegiats del nucli tant per la seva 
orientació com per la seva posició altimètrica. La 
seva cota de treball, a cavall d’un salt topogràfi c 
d’uns 7 metres, queda protegida a nord pel mateix 
teixit urbà, mentre que s’allibera a assolellament i 
vistes a sud per sobre la cota inferior del torrent més 
proper. 
A més és previsible que la proximitat del torrent, jun-
tament amb la vegetació de ribera, sigui un canal na-
tural de circulació de brises del qual la parcel·la se’n 
pot benefi ciar en determinats períodes de l’any.
Els indicadors específi cs de temperatures, pluvio-
metria i vent no descobreixen cap comportament ex-
trem més enllà del que li és propi a la zona de clima 
càlid, però entenem que l’orografi a local pot accen-
tuar mínimament  algunes dades i sobretot incidir en 
la direcció i temperatura de les brises.
En aquest sentit obtenim dades d’un vent predomi-
nant de nord-oest pràcticament al llarg de tot l’any, 
que es desplaça a sud-oest els mesos de juny i ju-
liol.

Temperatures / activitats
La lectura dels indicadors de temperatura al llarg de 
l’any, lluny d’impedir o limitar el nombre i la tipologia 
d’activitats a proposar a l’aire lliure, n’amplien el seu 
potencial com a generador de múltiples propostes. 
Atenent aquesta lectura es podrien arribar a diferen-
ciar tres grans tipus d’activitats a l’aire lliure segons 
els seus requisits de confort que li són intrínsecs pel 
seu nivell dinàmic (mercats, jocs, recorreguts...) o 
estàtic (auditori a l’aire lliure per a teatre, concerts, 
cinema...).

Vent / confort

Pluviometria / recursos
Les dades pluviomètriques dels darrers 3 anys ens 
donen una mitja anual de l’ordre de 685 l/m² que 
permetrien plantejar la recollida i emmagatzematge 
en dipòsits prefabricats més enllà de l’existent sota 
la rampa de l’aparcament de 40 m³ de capacitat.

Dins el marc de l’anàlisi no podem deixem d’observar 
una sèrie de condicionants previs alhora de plante-
jar una proposta d’intervenció.
El més evident és l’aspecte econòmic, justament el 
desencadenant de la situació actual, segons el qual 
els paràmetres a aplicar són els de mínim cost soste-
nible. Aquest plantejament no descartaria d’entrada 
cap xifra d’inversió, que podria ser major o menor en 
funció d’un programa encara per defi nir. 
En qualsevol dels escenaris possibles però, caldrà 
atendre possibilitats econòmiques reals que en al-
guns dels casos podrien comportar un replanteja-
ment de concepte d’alguns dels programes previs-
tos (biblioteca mòbil, auditori a l’aire lliure...).
Una segona observació entesa a priori com a li-
mitació és la reducció del marge de maniobra so-
bre la construcció existent: l’objecte en sí mateix. 
L’embergadura i grau d’acabat de l’estructura no 
fa pensar en una intervenció activa de modifi cació, 
substitució, enderroc o desmuntatge ja que les con-
seqüències econòmiques de qualsevol d’aquestes 
opcions serien inviables i probablement poc justifi -
cables. 
En aquest sentit s’entén el manteniment de 
l’estructura tal i com és, amb tots els seus condi-
cionants relatius a dimensió, geometria, relació amb 
l’entorn, etc. Es preveu que, lluny de ser una limita-
ció, a la llarga sigui un valor afegit.

Anàlisi de limitacions
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Dades pluviomètriques obtingudes de la web Meteocat del Servei Metereològic de Catalunya

Aquesta intersecció entre conjunts, ròtula o intercan-
viador, anul·la la defi nició de límit o frontera, tal i com 
s’havia entès fi ns avui, de forma que permet enriquir 
mútuament cada un dels sistemes, amb múltiples 
formes de relació.
El condicionant físic de la potent estructura s’incorpora 
a la proposta a favor d’un nou plantejament, que va 
més enllà de les solucions formals, i que prepara un 
escenari sota el concepte d’intercanviador en el sen-
tit més ampli: físic, social, de transport, econòmic i 
també ambiental. 
La concreció i defi nició d’un programa deixa de te-
nir pes específi c en una proposta àmplia que pretén 
atendre tantes sol·licituds (programades o espon-
tànies) com es requereixi segons la inquietud dels 
futurs usuaris. En aquest sentit la proposta apostarà 
per la fl exibilitat, no només d’usos i activitats con-
temporanis, sinó també al llarg del temps, permetent 
les alteracions pròpies de l’evolució d’un teixit social 
i del seu entorn.
La intervenció material haurà de ser aquella mínima 
necessària per acondicionar un espai verge encara 
d’habitants, descartant qualsevol operació de modi-
fi cació o desmuntatge d’elements construïts que no 
atengui aspectes d’accessibilitat i seguretat. La res-
ta de l’estructura existent podrà conviure en tota la 
seva implantació amb noves formes de relació. 
El resultat de la proposta haurà s’haurà d’entendre 
com un equipament autosufi cient, accessible i fl exi-
ble, que aportarà com a valor afegit un mínim impac-
te ambiental i paisatgístic.

Finalment observem un condicionant previ molt pre-
sent en tot aquest procés per ser el motor dels inicis 
de la construcció del Fòrum de Joves: el programa. 
S’entén que la defi nició de cada un dels programes 
en el seu moment responia a necessitats reals del 
municipi, la major part de les quals segueixen es-
sent vigent avui dia. Tant com sigui possible, s’haurà 
de donar resposta a aquesta demanda. En aquest 
cas serà decisiu reinterpretar el concepte de cada 
un dels programes per identifi car la seva base es-
sencial i proposar alternatives a solucions conven-
cionals tradicionalment implantades. En aquest sen-
tit, del programa previst, seria plantejable un auditori 
temporal a l’aire lliure, espais coberts aptes per a 
concentracions infantils, diferents fórmules i gestio-
ns d’aparcament i espai públic. 

Conclusions
El resultat de l’anàlisi de context en els seus dife-
rents aspectes ens porta a considerar la proposta 
d’intervenció com una privilegiada oportunitat dona-
des les condicions de situació, relació física i pai-
satgística amb l’entorn, climatologia... L’estructura 
objecte d’estudi esdevé peça clau en una nova for-
ma de llegir i interpretar el municipi, on afl ora una 
relació directa entre dos móns fi ns avui antagònics 
i independents: el teixit urbanitzat i el sistema verd 
en totes les seves expressions (camps, boscos, pai-
satge...). 
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(B)-Objectius a partir de l’anàlisi del lloc.
(B-1)-L’edifi ci ha de posar en relació els sistemes 
urbà i verd.
Posicionar l‘entrada al sistema verd comarcal en el 
propi edifi ci.
Posar en funcionament l’edifi ci com a punt d’entrada 
al nucli urbà.
(B-2)-Potenciar la dinamització d’activitats a l’edifi ci.
(B-3)-Treure el màxim rendiment dels recursos del 
lloc.

Donada l’heterogeneïtat formal de l’estructura pre-
existent, les múltiples capacitats d’utilització, les di-
ferents aproximacions al lloc i la voluntat  de treure’n 
el màxim rendiment, hem considerat adient separar 
la intervenció a realitzar en quatre parts que corres-
ponen a quatre espais diferents interrelacionats en-
tre ells i amb l’entorn.
Les intervencions es poden portar a terme de forma 
conjunta o separada, permetent la posada en ús de 
l’espai sobre el que actuen de forma independent i 
autònoma.
Aixímateix, la posada en pràctica de les propostes 
d’intervenció ha de permetre una posterior transfor-
mació futura a causa de noves necessitats o d’una 
situació socio-econòmica diferent de l’actual.

Objectius
El límit es converteix en porta, intercanviador…
              …punt de trobada entre el verd i l’urbà
Un cop analitzat el lloc des de diferents aproxima-
cions, defi nim uns objectius generals que hauran de 
satisfer en major o menor mesura les diferents inter-
vencions que es realitzin.

(A)-Objectius pròpis del context actual.
(A-1)-Cost econòmic de les intervencions proper a 
zero.
(A-2)-Millora de les condicions ambientals del lloc.

Intervencions
Quatre àmbits d’intervenció

Les 4 intervencions proposades són les següents:
1. Aparcament
2. Plaça
3. Bola
4. Parc d’activitats

Posar en funcionament els dos soterranis com a 
magatzem de vehicles, intercanviador de velocitats 
(cotxe-bicicleta; cotxe-vianant; cotxe-tren)

1. Aparcament

L’oferta de 140 places d’aparcament de vehicles en 
els dos soterranis permet l’alliberament de 700 me-
tres lineals d’aparcament en els vials i espais pú-
blics de l’entorn immediat. Aquesta mesura millora 
les possibilitats d’utilització de l’espai públic de tot 
l’entorn redueix l’efecte d’illa de calor.
A més, l’aparcament permet incorporar altres ele-
ments que redueixen l’impacte ambiental de la mo-
bilitat de les persones. Es poden oferir places equi-
pades amb altres fonts d’energia per a vehicles; 
espai vigilat per a l’aparcament de bicicletes; servei 
de llançadora amb l’estació de ferrocarril

Rendibilitat econòmica de la proposta. L’espai ja 
està construït. Falta incorporar elements de senyalit-
zació, instal·lacions –enllumenat i ventilació- i un sis-
tema de control d’accessos. El retorn de la inversió 
mínima inicial es produeix des del primer moment. 

Objectiu (A-1)

Objectiu (A-2)

Àrees de l’espai públic ocupades actualment per vehicles que s’alliberen 
amb la posada en funcionament de l’aparcament de l’edifi ci

L’edifi ci actua com a porta del sistema verd i porta el sistema urbà

Objectiu (B-1)
En el context actual del municipi, la mobilitat està 
molt associada al vehicle privat. L’oferta de places 
d’aparcament en aquesta situació urbana i a l’inici 
d’un parc, ofereix la possibilitat de que actui com a 
punt d’accés al nucli urbà i al parc des d’altres punts 
del poble o més llunyans.
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Objectiu (B-2)
L’aparcament subterrani permet un fl ux constant 
d’arribades i partides de persones que utilitzen el ve-
hicle en la seva mobilitat diària. Això facilita l’accés 
de les persones a les possibles activitats que es 
desenvolupin al lloc, tant les de fl ux constant com 
les de arribada massiva i puntual.

Objectiu (B-3)
La gestió de l’espai dels soterranis permet  posar 
en funcionament les tecnologies d’aprofi tament de 
recursos naturals ubicades en aquest espai, com la 
geotèrmia o la recollida d’aigües pluvials.

Conduccions per a l’intercanvi d’energia amb el terreny (geotèrmia)

Dotar dels elements necessaris per permetre l’accés 
a la coberta-mirador per part de la població.
Cal garantir les condicions de seguretat per a la seva 
utilització i assegurar la durabilitat dels elements so-
tmesos a un ús continu. 

2 Plaça

Objectiu (A-1)
El suport estructural està acabat. Els elements que 
falten són mínims –impermeabilització i pavimentat; 
baranes perimetrals; connexions de les recollides 
d’aigua als tubs de desguàs; enllumenat- i es poden 
resoldre amb tècniques simples i materials de baix 
cost.

Objectiu (A-2)
La plaça que es defi neix a la coberta de l’edifi ci posa 
en relació amb l’entorn natural la població de Sant 
Esteve. No hi ha cap altre espai públic des d’on es 
pugui establir aquesta relació. El coneixement de 
l’entorn natural facilita el creixement d’una cultura 
de respecte i interès per aquest. 

Proposta: L’edifi ci actua com a intercanviador, s’alliberen els vials 
d’ocupació de vehicles, la plaça és un nou espai per fer-hi activitats i 
un gran mirador. 

Estat actual: no hi ha relació transversal. Els vials de l’entorn estan ocu-
pats per aparcament en superfície.

Objectiu (B-1)
La plaça s’incorpora al sistema d’espais i vials d’ús 
predominantment peatonal. Aquesta incorporació 
contribueix a enriquir el sistema d’espais urbans 
amb un nou element, defi neix un nou pol d’atracció 
i dóna sentit a una operació de creixement i consoli-
dació de la mobilitat peatonal.

Objectiu (B-3)
S’aprofi taran materials i elements que es trobin en el 
lloc, o en l’entorn proper. Les sol·lucions constructi-
ves no impliquen una gran tranformació i es poden 
realitzar en el mateix lloc.
Les baranes es poden resoldre transformant les 
existents de seguretat per l’obra.
Pel paviment i es poden utilitzar materials minerals 
(terres, sorres i graves) de punts propers del muni-
cipi. 

Objectiu (B-2)
La plaça està connectada a l’aparcament i a les plan-
tes intermitges de l’edifi ci, a través d’un bon sistema 
de comunicacions verticals. És un espai que es pot 
usar com a vestíbul exterior de l’edifi ci, com a es-
pai complementari per desenvolupar-hi activitats de 
gran afl uència de gent… També pot ser interessant 
introduir un servei de bar a la coberta, una inversió 
econòmica de retorn assegurat. 

3



Cas
2.

Estruc.
Infraes.

Escola Sert. Postgrau Sostenibilitat i Arquitectura. M10 Taller de projecte sostenible 
87

Imatges dels bancs-jardineres: projecte de l’estudi d’arquitectura 
Ravetllat-Ribas

Aquestes es col·locaran degudament compactades 
per formar un paviment continu, drenant, fàcilment 
substituible i reutilitzable, de baix cost i tècnicament 
poc complex.
Es poden utilitzar els punts on hi havia d’anar la 
base d’un pilar per col·locar hi elements de suport 
d’objectes que permetin  adaptar les condicions de 
l’espai quan sigui necessari.
Es poden utilitzar elements dissenyats per poder ser 
desplaçats i transportats amb facilitat en mobiliari 
urbà o de suport a vegetació puntual.

Crear una àrea de relació estreta entre l’humà i els 
altres éssers vius de l’entorn. La intervenció intro-
duirà vegetació i elements de reclam per facilitar el 
procés de colonització de l’espai per part de fl ora i 
fauna pròpies de l’entorn, amb l’objectiu de crear un 
biòtop.
Un espai de vivència, observació i estudi de les rela-
cions, els processos i les interaccions entre els dife-
rents éssers vius del biòtop.

Objectiu (A-2)
La incorporació de vegetació servirà de base per 
al desenvolupament de noves possibilitats d’ús de 
l’espai tant per part de l’home com d’altres animals 
(insectes, ocells...)
La vegetació també actua com a reguladora de les 
condicions atmosfèriques -temperatura, humitat re-
lativa- i millora la qualitat de l’aire.
Es poden introduir vaporitzadors per rebaixar la 
temperatura en els mesos més calorosos.

3 Bola

Espai escènic a l’aire lliure, per a actes culturals diversos: obres de 
teatre, concerts, conferències…

Objectiu (A-1)
Els elements construïts -llosa de formigó amb bigues 
de cantell, estructura vertical de perfi ls d’acer trian-
gulats- serviran de suport per introduir vegetació en 
forma d’enfi ladisses que vesteixin el perímetre. El 
paviment es resol amb una capa de granulat mineral 
drenant.
L’estructura vertical permet la fàcil instal·lació de 
tendals per a la protecció de l’excessiva radiació so-
lar a l’estiu mentre els arbres de l’interior no hagin 
crescut.

Introducció de vegetació perimetral contínua i central puntual  amb 
arbres per donar ombra i permetre la ocupació de tota la superfície

Possibles distribucions per la incorporació de vaporitzadors 

Objectiu (B-1)
La bola és l’element de major presència de l’edifi ci. 
La introducció de la vegetació en alçada permet la 
connexió amb el parc i vies verdes que tenen origen 
en aquest punt. Aquesta connexió en alçada per-
metrà l’arribada d’ocells, insectes i llavors que es 
desplacin per l’aire.
Així mateix, les persones poden circular a través de 
l’interior de la bola directament des del carrer, con-
nectant amb l’edifi ci a les plantes intermitges.
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Objectiu (B-2)
La bola és el punt de trobada entre les persones que 
provenen de l’ambient urbà i els altres éssers que 
venen del sistema verd. Les experiències que es po-
den produir en aquest espai són molt diverses. Es 
poden dinamitzar activitats d’observació, educació, 
vivència amb l’ecosistema de la bola, tant amb la 
seva vegetació com amb els animals que decideixin 
incorporar-s’hi. El nivell i tipus d’intervenció el deci-
diran els gestors de l’espai.
Com a espai escènic ofereix múltiples possibilitats 
d’utilització en gran part de l’any. 

Imatges de diferents escenaris enjardinats interiors

Secció general. La vegetació de l’edifi ci es connecta amb el sistema 
verd comarcal per afavorir l’arribada d’espècies animals.

Oferir els espais de l’edifi ci per al seu ús en activitats 
que es desenvolupin al poble. Dotar d’uns serveis 
centralitzats per a ser utilitzats pels usuaris: serveis 
higiènics, instal·lacions, elements per al ràpid condi-
cionament dels espais segons les necessitats.

Objectiu (B-3)
Per a la vegetació s’utilitzarà l’aigua pluvial recollida 
i emmagatzemada en el propi edifi ci. Les activitats 
de relació amb la natura s’encarregaran de les tas-
ques de manteniment.
Els tendals estan previstos amb una vida útil de 3 o 
4 anys fi ns que el creixement dels arbres de l’interior 
sigui sufi cient per prescindir de la seva necessitat, 
per tant no tindran pràcticament manteniment.

4 Parc d’activitats

Objectiu (A-1)
Només cal construir un nucli de serveis per al 
punt de control i gestió, serveis higiènics i espais 
d’emmagatzematge. 
També cal dotar dels elements necessaris per ga-
rantir la seguretat en la utilització dels espais per 
part dels usuaris.

Elements necessaris per la posada en funcionament del parc d’activitats: 
Planta baixa amb nucli de serveis higiènics i tancaments.
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Objectiu (B-2)
El motor de la intervenció en aquests espais és 
aprofi tar les condicions favorables del lloc per a 
l’afl uència de persones, per desenvolupar-hi activi-
tats diverses. El tipus d’activitats i les característi-
ques les demandaran els potencials usuaris. L’edifi ci 
ha de permetre condicionar els espais per al seu ús 
amb pocs elements.
Actualment al poble es desenvolupen diferents acti-
vitats que podrien utilitzar aquests espais:

El pati posterior en l’estat actual fruit del no manteniment. La vegetació 
ha colonitzat el lloc. Les persones poden incorporar-s’hi pràcticament 
sense modifi car la lògica del seu funcionament.

Objectiu (A-2)
El projecte incorpora el pati posterior com una zona 
en continuïtat amb la resta de l’edifi ci. El tractament 
auster d’allò construit i l’aprofi tament de la riquesa 
de la vegetació generen uns espais rics i amplis.

Objectiu (B-1)
L’obertura de les plantes intermèdies de l’edifi ci con-
necta els diferents nivells de l’entorn amb sol·lucions 
de continuïtat, fent que l’espai esdevingui un conti-
nuum que ens trasllada d’un sistema urbà al verd 
amb el simple desplaçament.

Objectiu (B-3)
Per aprofi tar el potencial tèrmic d’alt rendiment ener-
gètic de la instal·lació de 24 pous de geotèrmia que 
ja està executada, pensem que cal idear un sistema 
que permeti la ràpida connexió a la bomba de calor, 
ja per a la seva transmissió directa a l’espai a condi-
cionar, o mitjançant uns elements d’alta inèrcia tèr-
mica que es puguin “carregar” tèrmicament (amb ca-
lor o fred segons convingui) i desplaçar-los a l’espai 
a condicionar perquè actuïn com a radiador.

Merkatroc: mercat e 2a mà: 23 octubre 2011
Cicle blanc d’espectacles: proposta teatral de narra-
ció, titelles i música.
Mercat dels dimarts al matí.
Lloguer d’espais per activitats privades: cerimònies, 
festes, jornades d’empresa.
Tardor jove: torneig futbolin, monòlegs a la fres-
cor…

Mostra entitats
Diades rellevants (Sant Jordi…), Fires
Trovada colla sardanista, colla castellera, gegants...
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Cas d’estudi 2.4
Sant Boi - Pol. Ind. Salinas/Albe-
redes
Equip de treball: 
Daniel Vidal i Rusiñol
Xevi Prat i Navarro 
Núria Martí i Audí

El punt de partida de l’estudi és un edifi ci que ha 
quedat a mig construir adjacent al centre comercial 
Alcampo de St. Boi de Llobregat.
L’edifi ci té executada la totalitat de l’estructura de 
formigó armat i els nuclis verticals d’escales.
En la primera fase de l’anàlisi i amb la premissa 
de re-conèixer el lloc –és més important descobrir 
el que hi ha que dir el que fa falta- s’amplia l’àmbit 
d’estudi a tota la zona de conreus adjacent de 785 
hectàrees que a causa de l’autopista C-32 s’han 
desvinculat.
Aquesta zona de conreus limita pel nord-oest amb 
l’autopista, pel nord-est amb el riu Llobregat, i pel 
sud i sud-oest amb l’autovia de Castelldefels i la lí-
nia de tren que discorre entre Sant Boi de Llobregat 
i El Prat de Llobregat.

Dos mons rural – comercial que es miren... Però no es Relacionen

Re-conèixer l’espai i les activitats que conté.
Re-connectar els tipus d’espais i activitats.
Re-gestionar, procurant un suport físic per que no-
ves activitats vinculin allò existent.

Objecte d’estudi

La posició geogràfi ca és clau al plantejament que 
es fa, ja que en aquest enclavament hi ha el centre 
comercial, que és un atractor molt important a esca-
la metropolitana. Aquí s’hi desplacen gran quantitat 
de persones de moltes poblacions relativament llu 
nyanes i la repercussió que pot tenir qualsevol acti-
vitat que s’hi desenvolupi té també un ressò social 
a escala metropolitana. L’exercici es planteja com a 
prototipus d’actuació per dinamitzar la zona, extra-
polable a moltes d’altres situacions similars a tot el 
país.

Posició geogràfi ca, situació urbanística

Preexistències construïdes
La estructura objecte d’estudi te les següents carac-
terístiques:
Planta soterrani: 5.673 m2 d’alçada lliure de 3’5 m.
Planta baixa: 4.762 m2 d’alçada lliure de 5 m.
Dues plantes pis: 2x4.762 m2 d’alçada lliure de 4 m. 
Planta coberta: 4.762 m2
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Superfície construïda total: 19.959 m2. Això és 
l’equivalent de gairebé dues illes de l’eixample.
La forma de l’estructura en planta és un rectangle de 
80 x 72 m, amb un pati central obert a la seva façana  
sud-est. Aquest pati es va eixamplant una mica a 
mesura que es puja a les plantes altes.
Constructivament es tracta d’una estructura portica-
da bidireccional (sostres reticulars) de formigó armat 
abocat in situ, amb revoltons recuperables. 
Els pilars estan disposats en una trama gairebé re-
gular de 8 x 8 m, si bé hi ha alguns pòrtics de llums 
de 5 i 10 m. També estan totalment acabades totes 
les lloses d’escala d’accés a les plantes superiors 
i fi ns la coberta. Hi ha les reserves d’espai neces-
sàries per la instal·lació d’ascensors i patis de mun-
tants d’instal·lacions als quatre vèrtex i alguna altra 
a la façana nord-oest.
A l’actualitat l’obra està totalment neta, lliure de ca-
setes d’obra, maquinària, materials de construcció i 
residus. La planta baixa està tapiada fi ns a una alça-
da d’uns 4 m.

Origen de la situació actual
L’estructura que origina el treball és el que havia 
de ser un edifi ci comercial i d’ofi cines vinculat a 
l’Alcampo. Va l’obra aturar-se per motius de fi nança-
ment, i resta aturada aproximadament des de l’any 
2008. No té expectatives de reactivació a curt-mig 
termini.

Anàlisi crítica de l’existent
Context
L’anàlisi del context és en gran mesura el que origina 
la proposta que presentem. Aquest espai es troba a 
la zona de límit entre dos mons molt diferents.

És el més conegut pel gran públic: conté els espais 
d’afl uència massiva de persones, que funciona se-
gons la lògica de l’economia predominant als últims 
anys del S XX. 
Es basa en l’economia d’escala i deslocalitzada. 

El món comercial massiu

Es nodreix de la mobilitat massiva tan de persones 
com de productes. Aquesta mobilitat es fa de mane-
ra gairebé exclusiva amb transport rodat per carrete-
ra i en vehicle particular. Genera una gran quantitat 
de producte sobrer i un gran volum de residus (prin-
cipalment d’embalatges).
El formen l’autopista, l’aparcament en superfície 
(d’uns 42.000 m2) i el centre comercial pesant, amb 
establiments “globals” com son Alcampo, Leroy Mer-
lin, Decathlon, Toys R’Us, Norauto, Worten, Pollo 
Campero, McDonalds, etc. 
Cada un d’ells compta amb el seu aparcament en 
soterrani. 
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De la superfície total d’aquest món un tant per cent 
molt important es dedica exclusivament al cotxe, i no 
a les persones en sí mateixes. Tot i la seves grans 
dimensions, els únics espais raonablement adaptats 
a l’escala i les necessitats humanes son els interiors 
dels comerços. Els espais exteriors d’aquest món 
resulten agressius, sorollosos, durs, gens agraïts 
des del punt de vista de confort higrotèrmic, conta-
minats i perillosos.

Comercial massiu

Aparcament en superfície i soterrat

Viari pesant i tren (actual i futur AVE) i línies elèctriques

Àrea estudiada

Comercial massiu

Aparcament en superfície i soterrat

El món de la producció agrícola
El segon d’aquests mons és el dels espais i els acti-
vitats segurament amb més història en aquest terri-
tori, però actualment apartats de la vista i el coneixe-
ment de la majoria de les persones.
A aquests espais s’hi arriba per una xarxa de camins 
de molt petita escala, pràcticament desconnectats 
de la xarxa principal de moviment massiu de la po-
blació.
Hi predomina la superfície destinada a la producció 
agrícola, tan al descobert com en hivernacles. Hi ha 
una presència molt evident i repartida del sistema 
de canalització d’aigua per superfície, amb diversos 
nivells diferenciats i superposats. Aquesta xarxa de 
distribució i recollida d’aigua sovint ve acompanyada 
per les vies d’accés a les parcel·les. 
La producció en aquesta zona està dispersa en tota 
una munió de masos disseminats per la zona, però 
amb nodes importants de concentració d’activitat 
com la Cooperativa Agrícola.
S’hi troben activitats de lleure com una hípica.
Hi trobem infraestructures com el tren, el futur AVE, 
o traçats de línies elèctriques d’alta tensió i les cen-
trals de control i regulació corresponents.
El moviment de persones per l’interior d’aquesta 
zona és molt minso. A certes àrees hi trobem verd 
protegit (vores del Llobregat) o d’altres de vegetació 
espontània que podríem anomenar com a residual, 
nascuda als espais sobrers de les grans vies de co-
municació (rotondes, carrils d’acceleració i desacce-
leració, rampes, etc).
Aquest món és exterior (no cobert) pràcticament en 
la seva totalitat, i l’ambient que s’hi respira és de més 
pau, major silenci, més tou i amable a les persones, 
amb la presència constant d’elements naturals bé 
de producció bé espontanis.
La presència d’aigua en circulació permanent pels 
canals també ajuda a que l’ambient sigui el que és.
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Edifi cacions disperses (masies, sitges, hivernacles, etc)

Camins rurals

Conduccions i embassaments d’aigua en superfície

Verd protegit i verd residual espontani

El món comercial massiu “L’atractor”
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El món agrícola “El dispersor”
Connexions entre els dos mons molt escasses, pun-
tuals i brusques.
Restriccions explícites de la lliure mobilitat de les 
persones per la zona agrícola.
Falta d’un mitjà de transport públic adaptat a l’escala 
de la xarxa de comunicació de la zona agrícola que 
no alteri el seu ambient ni acabi saturant-lo ni inter-
ferint la seva activitat productiva habitual.
Falta de referències visuals llunyanes que ajudin 
l’orientació dels possibles visitants.
Falta de punts físics on sigui possible aturar-se dins 
el món agrari. Falta de zones prou àmplies i amb 
ombra.
Falta de punts físics de trobada entre els dos mons 
que n’explicitin les relacions, per altra banda ja exis-
tents de manera indirecta.
Falta de coneixement i d’interès de les persones 
envers el sistema productiu agrícola existent a la 
zona.
Reticència i desconfi ança dels pocs habitants de 
la zona agrícola envers les persones visitants en 
aquesta zona.

Situació del Parc Comercial –Alcampo- vies de comuniciació i camps 
de conreu. Rellevància de les vies  com a barreres d’aquests espais.

Limitacions
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Re-connectar els dos mons existents a la zona. Re-
baixar les restriccions explícites de lliure mobilitat per 
la zona agrícola, si més no per mitjans de transport 
no agressiu com la bicicleta. Mantenir-la pel vehicle 
privat a motor.
Crear un sistema de transport públic específi c per la 
zona agrícola.
Crear punts de referència visuals que ajudin a 
l’orientació de les persones visitants de la zona.
Crear zones d’aturada dins la zona agrícola, prou 
àmplies i amb ombres.
Posar una base física adaptada per incitar a 
l’intercanvi i venda d’aliments en un altre nivell, dife-
rent del que planteja el comerç massiu.
Aprofi tar aquesta base física per incitar a l’intercanvi 
d’altres bens (temps, coneixements, experiències) 
entre les persones visitants.
Re-conèixer la zona com a zona de producció ali-
mentària local i de qualitat i com a àrea de lleure.
Explicar a totes les parts afectades (grans comer-
cials, productors agrícoles i visitants) els possibles 
benefi cis recíprocs que aquesta retrobada dels dos 
mons pot aconseguir.

Oportunitats

Els objectius de la proposta son els que mostren 
les oportunitats exposades al punt 3.3. Explicats de 
manera resumida serien fer que les preexistències 
d’aquesta zona es relacionin d’una manera més 
transparent, explícita i directa, eliminant intermedia-
ris i ajudant al coneixement recíproc de tots els ac-
tors implicats.
Que els visitants del centre comercial puguin re-des-
cobrir la zona agrícola, que és la part més extensa 
d’aquest territori, de més llarga tradició històrica, au-
tòctona del lloc i realment productiva.
Que els productors agrícoles puguin veure en els 
nous visitants una oportunitat de diversifi car la 
seva activitat econòmica, tan a nivell de producció 
d’aliments com a nivell de lleure.
Reactivar l’objecte del treball, l’estructura de l’edifi ci, 
per que pugui servir de base i suport físic de les 
noves propostes. Com a punt d’informació, centra-
lització del nou transport públic i lloc de venda, in-
tercanvi i activitats vàries. Seria el lloc on haurien de 
cristal·litzar tots els coneixements i les noves con-
nexions exposades.
Aprofi tar aquestes noves activitats, el seu suport 
físic i les sinergies creades per fomentar i un altre 
tipus de relacions entre les persones que s’acostin 
a aquesta zona, com ara bancs de temps o de co-
neixements, intercanvi directe d’altres objectes, ta-
llers, etc.

Objectius generals de la proposta

Oferir un servei de bicicletes gratuït per poder fer 
aquest recorregut amb comoditat. Aquestes bicicle-
tes haurien d’estar equipades amb complements 
com ara cistelles, carrets accessoris i demés per fer 
possible transportar-hi nens petits i objectes d’un 
cert pes. Es podrien emmagatzemar i controlar des 
del mateix punt d’informació.

Plantejament general de la proposta
El plantejament concret de la proposta s’articula en 
diverses accions puntuals que, combinades totes 
elles, creen les bases per tal que es puguin assolir 
els objectius.

Informació
Informar els visitants del centre comercial de 
l’existència de la zona agrícola propera i de la pos-
sibilitat de visitar-la. Informar del que s’hi trobaran, i 
de les activitats que s’hi poden fer.

Mobilitat
Serveis de bicicletes

Fer més evidents les connexions entre els dos mons 
i incitar a iniciar un recorregut per la zona agrícola. 
Suprimir les prohibicions d’accés a la zona agrícola, 
si més no pels mitjans de transport no contaminants 
ni sorollosos com poden ser les bicicletes. Mantenir 
la prohibició de circular per la zona amb vehicles a 
motor, a excepció dels propis de l’activitat agríco-
la. Si calgués, reforçar puntualment les connexions 
creant-ne de noves. 
En plantejar-se aquestes a escala humana i no del 
vehicle de quatre rodes, podrien ser simples passe-
res o petits túnels que salvessin els obstacles més 
durs, com ara l’autopista o les vies del tren.

Connexions
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Equipar alguns d’aquests punts amb els serveis hi-
giènics mínims. Haurien de ser secs i preparats per 
fer el compostatge dels materials que s’hi dipositin. 
Aprofi tar la seva instal·lació per fer divulgació i difu-
sió del seu sistema de funcionament entre els visi-
tants i usuaris. (cost aproximat: 5 x 1.322 €= 6.610 
€). El cost total aproximat és d’uns 24.610 €.

Les zones centrals de l’estructura, més ombrívoles, 
es planteja utilitzar-les per encabir-hi petits nuclis de 
serveis o magatzem amb una demanda d’il·luminació 
que es podria satisfer utilitzant sistemes passius com 
conductes de sol o similars.
Es planteja que l’horari d’activitat vagi lligat als ci-
cles naturals, de manera que sigui només durant 
les hores de sol. Si malgrat aquest plantejament es 
volgués ampliar l’horari, es proposa funcionar exclu-
sivament amb la energia elèctrica que sigui possible 
captar emmagatzemar a la coberta de la mateixa 
estructura, de manera que l’ús segueixi sent autosu-
fi cient pel que fa a l’energia.

Caldria complementar l’estructura de l’edifi ci exis-
tent només per garantir la seguretat i l’accessibilitat 
de les persones, així com uns mínims serveis higiè-
nics.
Es proposa instal·lar-hi dos ascensors a dues de les 
cantonades pels visitants. I a les altres dues can-
tonades instal·lar un muntacàrregues i un muntaco-
txes, pels venedors. (Cost aproximat: Ascensors i 
muntacàrregues: 39.000 € x 3= 117.000 €. Muntaco-
txes: 55.000 € x 1= 55.000 €. Total: 172.000 €).
També cal instal·lar baranes a tots els perímetres, 
inclosos els forats interiors. La proposta és fer-les a 
partir d’elements tubulars rectangulars fi xats als pi-
lars de formigó a una alçada de 1’20 m del paviment, 
amb els peus necessaris intermedis entre pilar i pilar 
per assegurar-ne la resistència. 

Punts de trobada
Crear 15 punts de trobada i parada repartits per la 
zona, prou amplis per no interferir la circulació de 
vehicles agraris, marcar-los amb arbrat, generant-hi 
així zones d’ombra que serveixin de referència per 
recórrer-la, aturar-s’hi i conèixer-la. 
Donada la presència abundant d’aigua, una opció 
possible seria la de plantar pollancres (Populus 
alba). La presència que donen permet la seva visió 
a distància i també donen una ombra de qualitat. 
Les plantacions podrien ser d’uns 16 arbres dispo-
sats en una trama de 4 x 4, separats 8 m, ocupant 
una superfície d’uns: 24 x 24 m, uns 576 m2 (cost 
aproximat: 75 € x 16 x 15punts= 18.000 €).

Estructura i activitat
Habilitar l’estructura de l’edifi ci a mig construir per 
que pugui acollir amb seguretat les noves activitats 
que es proposa fer-hi. Es planteja de fer un mercat 
d’intercanvi o venda directa de no només productes 
alimentaris sinó també d’objectes, coneixements i 
temps dels visitants a mode de mercat d’intercanvi i 
banc de temps. 

Mercat de dia

L’activitat de venda de productes alimentaris es 
planteja gairebé com un mercat tradicional. Tan els 
venedors com els compradors ja estan acostumats a 
que aquesta activitat es dugui a terme a l’aire lliure, 
per tant el canvi d’ubicació a la que es proposa els 
dóna un plus de confort afegit, ja que malgrat no ser 
un espai climatitzat, es tracta d’un espai cobert.
Es proposa aprofi tar la superfície més propera al pe-
rímetre, ja que disposa de llum natural sense cap 
cost afegit. 
La superfície de l’edifi ci així utilitzable és compara-
ble amb la que es destina al mercat setmanal a po-
blacions com poden ser Vic, Olot o Tortosa.

Adaptació de l’estructura
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Per tancar l’espai inferior al tub s’empraria malla de 
simple torsió de fi lferro d’acer galvanitzat. Aquesta 
solució es segura, econòmica, reversible, i deixa lliu-
re la visió llunyana del paisatge a l’alçada de la vista. 
(Cost aproximat: 1’3 m2 malla a 12’37 €/m2 + 1m tub 
200 x 100 x 5 mm a 37 €/m = 55’5 €/m x 568 m/pl x 
3pl= 94.572 €). (Opció doble ona a dos nivells: 22’75 
x 2= 45’50 €/m x 568 m/pl x 3pl = 77.532€  
Suports: 24’30 € x 1 ut/ 4 m x 568 m/pl x 3 pl =  10.351 
€ total = 87.883 €).

Es proposa pintar les superfícies de terra i sostre 
de la franja perimetral amb un color molt clar per tal 
que, per refl exió en aquestes superfícies, la llum na-
tural arribi uns quants metres dins l’estructura, aug-
mentant la superfície total utilitzable. Estimem que 
amb l’alçada lliure de que es disposa la zona sufi -
cientment il·luminada podrà arribar a ser, segons les 
diferents plantes i orientacions, d’entre 6 i 8 m del 
perímetre de l’estructura. 
Amb aquestes consideracions la superfície utilitza-
ble és de 8.307 m2 (PB: 3.013 m2, P1: 2.647 m2,  P2: 
2.647 m2). (Cost aproximat: Paviments: 9’28 €/m2 x 
8.307 m2= 77.089 € Sostres: 9’81 €/m2 x 8.307 m2 = 
81.492 € total: 158.580 €).
Els nuclis de serveis es proposa portar-los en mòduls 
prefabricats independents, il·luminats amb sistemes 
passius tipus conductes de sol o sostres translúcids. 
(Cost aproximat: 1.322 € x 3= 3.966 €).

Per determinades activitats com bancs de temps o de 
coneixements, que puguin necessitar ambient més 
separats de les zones més sorolloses, es planteja  
situar divisòries fetes de bales de residus de cartró o 
plàstics premsades provinents de l’Alcampo.
El mobiliari que calgués també es podria fer a partir 
de les mateixes bales premsades, potser comple-
mentades amb taulers llisos d’acabat en els ele-
ments que així ho requereixin, com taules de treball 
o pissarres. (Cost aproximat: 0€)

Prenent com a referència la inversió prevista en 
aquest edifi ci que devia ser d’uns 1.400 €/m2 x 
19.959 m2= 23.950.000 €, i restant-ne la part ja exe-
cutada (fonaments, contencions i estructura) que re-
presenta aproximadament un 25% del PEM queda 
pendent una inversió d’uns 18.000.000 €. 
El cost aproximat global de totes les adaptacions 
no arriba a 450.000 €, això és menys d’un 2% de 
la inversió inicial prevista, o un 2’5% de la inversió 
pendent.

A la planta baixa s’hi podria situar el punt d’informació, 
l’aparcament i el servei de préstec de bicicletes i part 
del mercat.
A les plantes primera i segona ’hi podrien situar la 
resta del mercat i d’altres espais segregats on s’hi 
podrien dur a terme els mercats de temps, de co-
neixements i d’intercanvi directe entre persones.
A la planta coberta es proposa de fer-hi una disposi-
ció ordenada d’arbres de plantació, arrelats cada un 
a la terra continguda dins el seu testo de gran for-
mat. D’aquesta manera es poden moure, redistribuir 
o enretirar en qualsevol moment.

Programa detallat
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Reducció de la mobilitat tan de productes com de 
persones. S’aprofi ta el desplaçament que les perso-
nes fan fi ns el centre comercial per allargar l’activitat 
al lloc, reduint així els desplaçaments que s’haurien 
produït per anar a una zona de lleure.
Incentivació de l’activitat durant les hores de sol.
Incentivació de la utilització de mitjans de transport 
no contaminants.
Venda directa de de la producció local, evitant trans-
ports i sobrecostos innecessaris.

Per salvaguardar els drets del propietari es podria po-
sar com a condició que tot el que s’afegeixi a l’edifi ci 
per tal de poder-lo habilitar per acollir aquesta acti-
vitat hagi de ser fet amb tecnologies constructives 
en sec, amb unions reversibles, i per tant totalment 
desmuntable en el moment en que sigui necessari.
L’Alcampo actuaria com a subministrador i venedor 
directe del producte que està proper a la seva data 
de caducitat i que ja no és possible vendre’l directa-
ment a la gran superfície.
La cooperativa agrària actua com a subministrador 
i venedor directe del producte que conrea i cull a la 
zona.
Els agricultors independents també actuen com a 
subministradors i venedors directes del seu produc-
te, conreat i collit a la zona.
El cost de les adaptacions de l’estructura les hau-
rien de pagar diferents intervinents, en funció de si 
es poden utilitzar o no per a l’edifi ci un cop canvii la 
situació. 
En el cas dels ascensors, per exemple, que també 
seran d’utilitat en l’edifi ci acabat, hauria de ser el 
promotor qui els pagués. En el cas de la pintura o 
les proteccions, haurien d’invertir proporcionalment 
l’Alcampo i la Cooperativa Agrícola, així com els pro-
ductors agrícoles individuals. 
Els visitants actuarien com a motor indispensable de 
tot el plantejament, benefi ciant-se en varis aspectes, 
com disposar d’una sèrie d’aliments a preu rebaixat 
(si bé amb una data de caducitat molt propera), 
d’altres aliments de producció local garantida, i la 
possibilitat de conèixer directament les explotacions 
agrícoles que les produeixen.
També disposen d’una base física per organitzar 
d’altra mena d’intercanvis com ara experiències, de 
coneixements o de temps.

Energia
Efectes ambientals de la proposta

Utilització d’aigües de pluja per a la neteja de les 
zones d’activitat.
Instal·lació d’inodors secs, sense consum d’aigua.
Coneixement de la utilització de l’aigua per la pro-
ducció agrícola.

Aprofi tament de l’estructura existent, avançant l’inici, 
i per tant allargant la seva vida útil.
Reutilització dels excedents de l’Alcampo.

Reciclatge dels residus d’embalatge del recinte co-
mercial massiu.
Instal·lació d’inodors secs, preparats pel compostat-
ge del residus orgànics.

Aigua

Materials

Residus

Gestió i fi nançament
Es planteja un model de gestió basat en els agents 
que ja estan presents a la zona amb la seva pròpia 
activitat, però establint entre ells noves relacions. 
Es complementa l’activitat existent de cada un d’ells 
amb unes d’afegides que aprofi ten el seu coneixe-
ment per enriquir les noves activitats compartides.
El propietari de la estructura de l’edifi ci que ha que-
dat a mig construir l’aporta per fer-la servir com a 
base de l’espai d’intercanvi. 
El guany pel promotor que fa aquesta cessió es 
planteja com un cas particular d’un hipotètic cas ge-
neral que passem a explicar. Per aquesta mena de 
cessions amb un clar benefi ci social es proposa que 
l’estat, per llei, disposi que les entitats bancàries que 
tinguin concedit un crèdit al promotor, hagin de fer 
una rebaixa obligatòria als interessos que li cobren 
mentre l’edifi ci en qüestió tingui aquest ús. 
També es podria estudiar l’ajornament indefi nit de la 
llicència d’obres obtinguda en el seu moment amb 
cost zero. Així s’incentiva que edifi cis com aquest 
a mig construir se cedeixin per fer-hi activitats amb 
benefi ci social. 
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Hi ha una oportunitat de reactivació important de 
zones agrícoles  i comercials a partir de detectar 
d’altres casos que, com aquest exposat, puguin ge-
nerar sinergies similars.
Es pot eixamplar el cas d’estudi a zones veïnes i 
anar creant així una sèrie de corredors de mobilitat 
tova que connectin el territori i serveixin per redes-
cobrir-lo i valorar-lo.
Es poden obrir opcions diferents de lleure a les per-
sones, amb un baix impacte ambiental.

Les conclusions del treball son varies:
Abans de plantejar noves activitats una manera molt 
efi cient de fer és, abans de res, llegir atentament les 
activitats ja presents a la zona, complementant-les 
i potenciant-ne el camp d’acció i per tant els seus 
benefi cis.
D’aquesta manera l’actuació es pot centrar en fer 
una inversió molt limitada, i comptar amb la inèr-
cia dels actors locals per donar-hi, el contingut i, 
l’empenta que calen.
En el cas estudiat, i segur que en molts d’altres ca-
sos, el simple establiment de noves connexions di-
rectes entre les diverses activitats ja existents poden 
fer que totes hi surtin guanyant.
El simple coneixement de les activitats productives 
d’una zona determinada fan que en creixi l’acceptació 
i l’interès per part de les persones.

Conclusions

Amb una inversió de només 450.000 € es poden 
potenciar tan l’activitat pròpia del centre comercial, 
com l’activitat productiva agrícola de la zona, com 
l’estalvi dels visitants, reduir la mobilitat de persones 
i materials, fer créixer el coneixement i l’interès de 
les persones per la zona, etc.

De la proposta

Nous reptes detectats
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Cas d’estudi 3.1
Bcn-Sarrià-St. Gervasi 1/Bona-
nova
Equip de treball:
Julio Bermejo
Luca Ippolito
Cristina Matesanz

Objeto de estudio
El área objeto de estudio  se encuentra en el barrio 
de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.
Está delimitada por el Passeig de Sant Gervasi al 
sur, el Carrer de Sant Joan de la Salle al oeste, el 
carrer dels Quatre Camins a norte y el carrer Jesús 
i Maria al este. 
El área hace la función de mediar y conectar partes 
de la ciudad con características físicas distintas: a 
sud linda con la ciudad compacta desarrollada me-
diante manzanas cerradas con “pati d’illa” interior; 
en los otros tres lados se encuentra un tejido urbano 
que podríamos defi nir de ciudad jardín, casas aisla-
das o de baja densidad y con jardin. 
Este tejido urbano presenta una importante densi-
dad de equipamientos escolásticos de todos los ni-
veles, desde la primarias hasta las universidades. Al 
centro del área en examen, una zona en depresión, 
que alberga una riera de caracter torrencial (hoy en 
dia canalizada) rodeada por edifi caciones varias y 
equipamientos educativos. 
Las condiciones orográfi cas y la estructura de la pro-
piedad han favorecido la aparición y la consolida-
ción de un a zona verde muy densa que adquiere el 
carácter de jardín diseñado de verde “espontáneo” 
según la zona de pertinencia.
Las obras de contención de las tierras y las carac-
terísticas orográfi cas hacen que este espacio verde 
se pueda entender como un “canyon”, una lengua 
verde que se desarrolla a una cota inferior respecto 
a la ciudad que la rodea pero con una fuerte carga 
y valor natural.

En particular la zona norte ha subido un proceso de 
trasformación y regularización del suelo para alber-
gar las estructuras deportivas de la escuela. 
La franja central del lado este está ocupada por vi-
viendas unifamiliares con jardines entre las cuales 
fi gura la villa del conde Guell propietario de la zona 
verde en cuestión y del jardín que limita a sur con el 
colegio y el carrer de Sant Gervasi.

Superfície: 9.550 m2 aprox.
Diferencia en altidud en el eje nord-sud: 18-20 m.
Dimensiones generales: longitud 250 m x ancho va-
riable 31/48 m.
Desnivel respecto al Pg. St. Gervasi: 6 m aproxima-
damnte.

La franja oeste y norte están actualmente ocupadas 
por el colegio Jesús y María. 
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Análisis crítico de lo existente

Análisis histórico-cartográfi ca: Preexistencias

A: Ciudad compacta: densidad/volúmenes desde 5 
hasta 8-9 niveles de pisos.
Limite inferior del área (passeig de Sant Gervasi).
B: Ciudad difusa: reglas insediativas y densidades 
típicas de “ciudad jardin”.
Limite derecho, izquierdo y superior del área (c/
Lluçanés, c/Jesús y Maria, c/dels quatre camins).
C: Puntos singulares en el tejido/emergencias: es-
cuelas, iglesias, estructuras universitarias, pre-exis-
tencias histórico-culturales.

El tejido urbano 

Los elementos que defi nen esta parte de ciudad: 
El  verde “espontáneo”/ el “canyon”
La escala de verde A 

El contexto 

El sistema del verde en la zona: relación de escala 
con la ciudad y otros espacios verdes de Barcelo-
na.

Axonometrico de todo el sistema
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Análisis crítico de lo existente
Limitaciones:   
-Contexto físico social económico muy cerrado y 
sectorizado, reglamentado y privatizado.
-Propiedad, hoy por hoy, inaccesible.
Oportunidades:  
-Situación urbana estimulante.
-Valor del verde urbano: Regulador de temperatura 
(atenuación efecto “isla de calor”), humedad, fi jación 
de polvo y CO2.
-De cara al futuro plantear sistemas puntuales 
de depuración de aguas grises de las viviendas               
unifamiliares que lindan con el verde.

Interacciones

Planeamiento ambiental de la propuesta
Objetivos de la propuesta:
-Consolidar y mejorar lo existente (talud vegetal en 
la zona de los arcos, detener la erosión).
-Apertura a la ciudad de un espacio de gran valor y 
usarlo como ocasión de encuentro y actividades. 
-Interconexión con el sistema de espacios públicos.
-Valorizar y aprovechar al máximo los recursos am-
bientales/didácticos/sociales para gente de diferen-
tes edades.
-Crear sinergias entre los actores sociales.
-Gestionar de forma sostenible y económica los ser-
vicios y actividades derivados.

-Energía: espacio actualmente equilibrado. Se po-
dría llegar a captar la humedad ambiente para trans-
formarla en agua potable mediante un molino eóli 
co.
-Agua: utilización del agua en casos puntuales como 
depuración de aguas grises. Geotermia.
-Materiales: utilización de a biomasa residual del 
verde.
Reducción del impacto ambiental reutilizando la ma-
dera de los miradores.

Objetivos del planteamiento ambiental de la pro-
puesta

Eole water, molino eólico generador de agua

Planeamiento general de las propuestas
Primera propuesta
Mirador elevado respecto el espacio verde privado
Dos niveles:
-Verde del suelo
-Mirador elevado

1
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Segunda propuesta
Plataforma bajo el puente
Dos niveles:
-Verde del suelo
-Plataforma elevada

Tercera propuesta
Le promenade

Dos niveles:
-Verde del suelo
-Le promenade suspendido entre los árboles   

1
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Posibles sistemas constructivos sostenibles:
Materiales de bajo impacto ambiental 
Modulables
Desmontables

Sistemas japonés:
Materiales de bajo impacto ambiental 
Modulables
Desmontables

“Ensambles en madera: Soluciones japonesas y europeas”; 
Wolfram Graubner. Ediciones CEAC.

1
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Sistema bambú:
Materiales de bajo impacto ambiental 
Facilidad de ensamblaje 
Desmontables

Planeamiento ambiental de la propuesta

Estrategias / Gestión:

1
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Bcn-Horta-Guinardó/Turó del 
Carmel
Equip de treball:
Mireia Cases i Sampere
Laia García Teruel
M. Eugenia Linares i Aragó
Mireia Secall i Carmona

El turó del Carmel, oasi natural que ha perdurat al 
bell mig de la trama urbana de la ciutat de Barcelo-
na, és un paratge natural a descobrir per la majoria 
dels seus ciutadants i que en reserva una de les mi-
llors vistes sobre aquesta, gràcies a la seva posició 
de centralitat.

“La Modifi cació del Pla General Metropolità en 
l’àmbit dels Tres Turons”, aprovada recentment, té 
per objecte l’ordenació integral d’aquest territori per 
a la creació d’un nou parc plenament integrat a la 
ciutat.
Els principals objectius del parc són: consolidar-se 
com a verd estratègic metropolità, juntament amb el 
sistema d’espais lliures que integren Collserola i la 
Serra del Prelitoral; conformar la balconada de Bar-
celona, ressaltant la integració del parc a la ciutat i 
el rol de balcó privilegiat sobre la ciutat; interactuar 
amb els barris perimetrals i revitalitzar-los millorant-
ne la seva accessibilitat; i catalitzar el creixement 
del sistema d’espais lliures més enllà dels límits del 
Parc.

La consolidació d’un buit urbà

Un oasi per descobri

El Pla Cerdà de 1860
Cerdà no va incloure ni tan sols grafi ar l’àrea del turó 
del Carmel en el seu “Plano de los alrededores de 
la Ciudad de Barcelona y Proyecto de su reforma y 
ensanche” atés en aquell moment es considerava 
una zona rural i allunyada de la ciutat.

Léon Jaussely considerà l’àrea dels Tres Turons, 
exceptuant alguns dels seus vessants, com a “zona 
rural”, i per tant no en preveia la seva urbanització, 
sinóque únicament hi proposava una xarxa de ca-
mins que permetessin el seu trànsit.

El Pla d’Enllaços de Jaussely de 1907

L’excessiva urbanització que s’havia anat produïnt 
a Barcelona i a la seva comarca requerí l’urgència 
d’un planejament urbanístic que intentés eliminar 
aquest creixement urbà inconnex, el Pla Comarcal 
de 1953. 
El turó del Carmel quedà defi nit com a “Parc Urbà”, per 
primera vegada, tot i que part de les seves vessants 
es determinaven com a “zona Suburbana Extensi-
va”, fet que comportà l’urbanització d’aquestes.

El Pla Comarcal de 1953

És per això, que qualifi cà gran part dels sòls del 
turó del Carmel de “Parcs i jardins urbans actuals 
de caràcter local” (6a) i de “Zona de renovació ur-
bana en transformació de l’ús existent a parcs i 
jardins urbans” (17/6). La resta de sòls els qualifi -
ca de “sistema de serveis tècnics” (4), de “sistema 
d’equipaments comunitaris actuals” (7a) i de “siste-
ma viari bàsic” (5).

El Pla General Metropolità de 1976
L’últim planejament urbanístic a escala metropolita-
na i per tant amb una visió territorial global, reafi rmà 
la conveniència que el turó del Carmel, i els seus 
adjacents, confi guressin un gran parc central urbà.

1. Fragment del plànol del projecte d’Eixample d’Ildefons Cerdà. 2. El Pla General Metropolità, 1976. 3. La modifi cació del Pla General Metropolità en l’àmbit dels Tres 
Turons, aprovada defi nitivament el 15 de novembre de 2010.

La MPGM dels Tres Turons de 2010
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Diferències entre el Parc Güell i el Parc del Carmel

El Parc del Carmel està situat en una part privile-
giada de la ciutat de Barcelona a la zona dels Tres 
Turons, que li proporciona unes vistes de 360º de la 
ciutat. A la vegada està situat llindant amb el Parc 
Güell, una de les més famoses i visitades obres 
d’Antoni Gaudí.
Les diferències entre els dos parcs són notables, i 
tot i que estan situats un al tocar de l’altre, no es 
relacionen entre ells. El Parc Güell es caracteritza 
per la seva arquitectura, vegetació ben cuidada i les 
riuades de turistes, i el podríem caracteritzar com el 
punt calent. En canvi el Parc del Carmel és de dífi cil 
accés, la seva vegetació és de caracter forestal i es 
caracteritza per tenir pocs visitants, i el podríem de-
fi nir com el punt fred.
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 Accessos difícils
Vistes de 360º de Barcelona

Vegetació (Prats d’Albellatge)
 Poc concorregut

 Comunicació dolenta amb la ciutat 
Activitats - petanca, passeig, córrer

Intercanvi d’energies
Bons accessos
Interès arquitectònic (reclam)
Vegetació (jardí amb palmeres)
Gran nombre de visitants
Bona comunicació amb la ciutat
Activitat Turística

Parc Güell

Parc del Carmel

Límits del parc
Els límits del propi turó del Carmel són canviants en 
els seus 360º. En la seva vessant sud limita amb 
diversos parcs (jardins de Juan Ponce, Parc Güell) i 
amb diferents equipaments (pistes esportives, esco-
la Virolai...); en canvi en la vessant nord llinda direc-
tament amb la trama urbana de la ciutat. 
Aquestes diverses situacions donen lloc a límits de 
caire més natural amb talussos vegetals, o més ar-
tifi cials amb murs de formigó a 90º, donant solució 
a les diferències de cota que es produeixen entre el 
turó i el seu entorn.

Vessant Sud Vessant Nord

3
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Proposta de millora de la transició entre del parc i la 
ciutat
Ús exclusiu per a vianants del Carrer del  Santuari,  
transformació del carrer del Santuari com a eix cívic 
per a vianants que uneix el Parc de la Creueta del 
Coll fi ns al Parc del Guinardó per la vessant nord del 
Turó del Carmel. 

La proposta de projecte engloba dues grans zones: 
la connexió dels límits del parc amb la ciutat i el trac-
tament del parc en sí mateix.
La proposta converteix el carrer del Santuari en un 
passeig per a vianants, desviant el gruix del seu tràn-
sit actual pels carrers Fasthenrath i Muntra. Ampliant 
l’espai de transició del turó a la ciutat es possibiliten 
multiplicitat de nous espais i usos. 

Proposta d’eix cívic que uneix el Parc de la Creue-
ta del Coll fi ns al Parc del Guinardó per la vessant 
nord del Turó del Carmel, connectant espais verds 
estratègics de la ciutat. Continuïtat d’espais per a 
vianants, com el carrer del Portell.

Vista  actual del carrer Santuari, amb voreres estretes i vials com a 
elements dominants.

Vista del carrer Santuari com a espai per a vianants.

Planta proposta – esquema d’unió de verds estratègics

3
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Planta proposta – esquema connexió equipaments i petit comerç

Reactivació del petit comerç, i connexió d’un impor-
tant nombre d’equipaments  de barri.

Reactivar murs com a espais de creació, zones d’escalada, murs 
vegetals,...

Imatges de referència extretes de Google

Amb aquest gest es connecten a nivell de vianants 
els tres turons: el de la Mare de Déu del Coll, el del 
Carmel i el del Guinardó. També es dóna continuïtat 
al carrer del Portell, estratègic per a la comunicació 
amb el Parc Güell.
Donades les condicions urbanístiques de la zona, 
pensem que l’amplitud i els suaus pendents del pas-
seig farà que es reactivi el petit comerç, actualment 
disgregat i castigat per petites voreres i presència de 
grans desnivells entre carrers. 

Al mateix temps permet crear una nova xarxa que 
vinculi els equipaments.
La proposta del nou passeig permet la creació de 
nous usos als límits del parc, colonitzant-ne tant els 
murs com els eixamplaments.

3
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Proposta de Parc
Aprofi tament de les aigües superfi cials d’escorrentia 
per “Re-vegetalitzar” de forma natural i espontània 
el vessant sud del Parc del Carmel.

Es proposa l’aprofi tament dels camins existents re-
forçats en alguns casos per cavallons de pedra au-
tòctona per recollir i guiar l’aigua a les cotes més 
baixes del parc, fent-ne augmentar el grau d’humitat 
i facilitant la sedimentació dels materials d’erosió per 
provocar el creixement de vegetació. Les solucions 
triades han de basar-se en tècniques tradicionals i 
de baix impacte, tant ambiental com visual.

Classifi cació i diagrama de decisió de les tècniques de recol·lecció 
d’aigua per la restauració forestal tradicional.

Alguns exemples  de contencions mitjançant la pe-
dra local:
La intervenció proposada al Parc del Carmel tindria 
un caire molt més subtil ja que aprofi taria els camins 
ja existents sense pretendre la creació de superfí-
cies de conreu sinó petits espais perquè hi creixi ve-
getació.

Totes les imatges i mapes conceptuals extrets del document “Comunicación técnica” del “Congreso Nacional del Medio Ambiente. Cumbre del Desarrollo Sostenible”. 
Títol: Conservación de suelos y restauración de la vegetación mediante técnicas tradicionales de recolección de agua. Autor: Jorge Mongil Manso.Imatges de referència extretes de Google

Exemples de petites intervencions als camins: 
“cavallons” de pedra autòctona que frenin i dismi-
nuexin la velocitat de l’aigua d’escorrentia.

Imatges de referència extretes de Google. Fotomuntatge d’imatges de referència extretes de Google i SBDA.

3
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Esquema d’alçades dels tres turons

Proposta de parc. Vegetació

JARDINS DE JOAN PONCE

Zona de creixement lliure de la vegetació 
En aquesta zona del turó del Carmel trobem vege-
tació de tot tipus que ha anat sorgint per efecte de 
l’acció humana al llarg del temps. 
Es proposa el potenciament d’aquesta vegetació mi-
tjançant l’aprofi tament de l’aigua d’escorrentia cana-
litzada pels camins.

Brolla mediterrània + pins, oliveres i avellaners
Les transicions entre les pinedes i els prats 
d’albellatge consisteixen en una brolla on abunden 
espècies de sotabosc presents a la pineda com 
l’aladern, conjuntament amb l’albellatge i també amb 
presència de ginesta verda. Es proposa el manteni-
ment de la vegetació existent mitjançant la canalitza-
ció de l’aigua existent.

ZONA DE CREIXEMENT 
LLIURE DE LA VEGETACIÓ

PRATS D’ALBELLATGE

BROLLA MEDITERRÀNIA
+ PINS, OLIVERES I 
AVELLANERS

BOSC PARC GÜELL

JARDINS PARC GÜELL

1-Disminució de la velocitat de l’aigua d’escorrentia
2-Sedimentació de les partícules d’erosió de les co-
tes superiors.
3-Acumulació de terres: possibilitat de creixement 
de vegetació.
4-Recorregut visual de 360º de Barcelona. Aprofi -
tament de ser el turó més alt de l’Àmbit dels Tres 
Turons.

A.- Camins paral·lels a la topografi a:
1-“Rieres” naturals per transportar l’aigua a cotes in-
feriors.
2-Connexió dels “recorreguts mirador” (vistes 360º 
BCN) a les diferents cotes del turó.

B.- Camins perpendiculars a la topografi a:

 Proposta de parc. Vegetació

3
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Prats d’albellatge
Prats d’abellatge situats a les zones culminals i més 
assolellades del turons. Són destacables, sobretot 
per la seva mida i estat de conservació. En aquests 
prats s’hi poden observar espècies tan destacades 
com el bitxac rogenc, el còlit gris, el capsigrany, la 
cotxa fumada, el conill, la serp verda o la sargan-
tana ibèrica. Són de caràcter sabanoide i tropical, 
implantades al nostre territori per les temperatures 
mitjanament elevades i per un cert grau d’humitat 
degut a la proximitat del mar.  
Es proposa el manteniment de la vegetació existent 
mitjançant el control de l’aigua d’escorrentia.

Actualment, un gran percentatge de les condemnes 
a Treballs en Benefi ci de la Comunitat prescriuen 
abans que s’hagin adjudicat i realitzat. Aprofi tant 
aquest excedent de mà d’obra i suplementant-lo amb 
Camps de Treball per Joves, quedaria solucionat el 
capítol de mà d’obra. Només quedaria per fi nançar i 
buscar inversors per a la part material. Aquesta pro-
posta però, es caracteritza pel baix consum de re-
cursos així que no seria difícil poder-la dur a terme.

Treballs en Benefi ci de la Comunitat (TBC) i Presta-
cions en Benefi ci de la Comunitat (PBC)

5. Gestió i fi nançament

Camps de treball per a joves

El Turó del Carmel, un oasi per descobrir...
Creiem que aquest títol és el resum de la nostra pro-
posta: un parc natural al mig de la ciutat que s’ha 
mantingut oblidat durant dècades. Els espais con-
tigus i barris veïns han crescut donant-li l’esquena i 
sense treure-li cap partit.
La nostra intervenció no passa per convertir-lo en un 
parc urbà més sinó mantenir la seva condició parti-
cular, tot aprofi tant-ne les seves virtuts i pal·liant les 
seves carències mitjançant la millora de la seva re-
lació amb la ciutat. Es tracta de crear sinèrgies entre 
ell i els “punts calents” que l’envolten sense que això 
suposi una gran intervenció ambiental, econòmica 
o visual. Explorar el què ja hi ha i donar-li la mínima 
empenta perquè pugui re-vegetalitzar-se i reconver-
tir-se per sí mateix. Unir-se a la ciutat sense que això 
comporti una pèrdua de la seva identitat.

6. Conclusions

3
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Esplugues-Can Valet/Can Boixe-
res
Equip de treball: 
Aleix Borrell 
Jordi Brunet 
Oriol Ribes

Dades de partida
Plantejament de gestió sostenible
Compromisos a acceptar per part dels usuaris  
Compromisos a acceptar per part de la intervenció  
Plantejament de fi nançament

Can Vidalet és un barri d’Esplugues de Llobregat, 
a la província de Barcelona, limítrof amb el ba-
rri de Can Clota, també a Esplugues de Llobregat, i 
els barris de Can Serra i Pubilla Cases de 
l’Hospitalet de Llobregat. Històricament, aquest ba-
rri d’Esplugues estava ocupat per fi nques d’estiueig 
d’algunes famílies de l’alta burgesia barcelonina, 
com és el cas de la masia de Can Boixeres, que 
encara es conserva a la zona estudiada en aquest 
exercici. En l’actualitat, la zona ha vist incrementat el 
nombre de ciutadans d’origen estranger, que ocupen 
les zones més pròximes al municipi de l’Hospitalet 
de Llobregat, repetint així la dinàmica migratòria que 
des del Segle XX es dóna a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona que ha creat una comunitat de diversos 
orígens.

Posició geogràfi ca
Connexió verds urbans
Origen de la situació actual
Estat actual VS Planejament

Índex
Objecte d’estudi

Anàlisis existent
Anàlisi crìtica de l’existent

Proposta
Anàlisi proposta global

Model de gestió- fi nançament 

Objecte d’estudi
Posició geogràfi ca

Can Vidalet es troba entre el Parc Agràri del Riu Llo-
bregat i el Parc de Collserola; per tant ens trobem 
davant d’una oportunitat d’assolir la connectivitat 
ecològica entre aquests dos grans espais naturals.

Connexió verds urbans
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Els torrent de Can Clota és subsidiari del Riu Llobre-
gat. Històricament, el pendent d’aquest torrent era 
molt suau. Les precipitacions són de règim medite-
rrani, és a dir escasses i torrencials.
L’erosió natural (pluja, gelades, vent, etc.) van anar 
creant profunds barrancs a la Plana de Collserola. 
Les parets d’aquest torrent podien arribar a assolir 
entre 30 i 40 metres d’alçada.

Evolució hitòricaOrigen de la situació actual
El Torrent de Can Clota, 1956

1961 - Explotació agrària tradicio-
nal del territori

1970 - Primers passos de 
l’urbanització del món rural

1965 - Abandó dels cultius

1977 - Boom de la construcció i 
ocupació de Can Cervera

1981 - Consolidació urbana i 
cobriment del torrent  

2005 - Grans infraestructures i 
equipaments: Pressió màxima
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A fi nals de Segle XX sorgeix amb força un nou agent 
erosionador que modifi ca el comportament dels 
agents naturals: l’acció humana.
L’home ha anat tapant progressivament els barrancs 
i trams del torrent a mesura que anava ocupant i 
construïnt el territori; pot modifi car el relleu molt rà-
pidament, fet pel qual la natura necessitava segles 
per fer-ho. 
Aquest és el cas del que ha succeït a la zona de Can 
Cervera: ha desaparegut gran part del torrent, que 
ha quedat soterrat, i s’ha destruït l’antic barranc de 
Can Vidalet, per tal de deixar pas a la colonització 
urbana massiva en forma de grans infraestructures 
i edifi ciació.

Dades de partida
Cens demogràfi c
 180 barraques 
 1,5 persones x 180 barraques = 270 pers   
 aproximadament
Xarxa de camins
 2600 m
Superfície del sector
  95.200 m2(total excloent vials) 
 45.600 m2 de sòl cultivable
 3.800 m2 d’aquest està a la llera del torrent
 13.000 m2 d’aparcament privat
 4.500 m2 d’aparcament obert
 2.500 m2 masia de Can Boixeres

El Torrent de Can Clota, 2011

Estat actual

4
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Dades de partida
Cens demogràfi c previst
 1.360 habitatges
 1,5 persones x 1.360 hab = 2.040 persones   
 aproximadament
Superfície del sector
  168.187 m2 (total excloent vials) 
 Sòl públic
 100.295 m2 de verd
 35.164 m2 d’equipaments
 953 m2 de sistemes hidràulics
 Sòl/sostre privat
 19.296 m2 de sòl per a habitatges plurifami  
 liars
 108.760 m2 de sostre
 12.479 m2 de terciari
 118.980 m2 de sostre

Previst, Are Can Cervera (2008)

Anàlisi de l’existent 

4

En una primera aproximació, ens podem adonar de 
les continues transformacions sofertes per l’entorn i 
la pressió exercida per les diferents infraestructures 
i creixements. 
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Falta de relació i zones de transició entre la xarxa ur-
bana i trama interna, de velocitat i intensitat baixes.

Aquesta gran bossa esdevé un element clau de re-
lació.

Dispersió aleatòria de la autoconstrucció.

Única propietat, la trobem dividida en petites unitats 
autònomes. No hi ha espais de relació a l’interior.

Edifi cació

Propietat

Verds 

Viari

Anàlisi proposta global

4

Aquest espai és el resultat de llargs processos que 
donen lloc a una gran bossa de caràcter molt dife-
renciat de l’entorn, on la relació entre teixits te punts 
crítics  que originen diferents tensions. La absència 
d’elements de transició difi culten la connexió i afa-
voreixen el funcionament de forma autònoma entre 
les dues parts. Aquest caràcter individual fa que  es 
generin unes dinàmiques internes paral·leles a les 
que regeixen l’entorn urbà immediat, establint un 
diàleg entre les petites unitats però no amb l’entorn.  
L’absència de regulació, donen lloc a un teixit com-
plex i d’alta densitat, sense espais de relació i una 
estructura interna poc defi nida. La xarxa de submi-
nistraments la trobem com a element anecdòtic per 
la poca  rellevància que pren, així com  la degrada-
ció a la que es veuen sotmeses les construccions 
per l’absència d’un ús.

El seguit d’actuacions proposades podria aportar 
una major relació entre teixits i espais. L’aparició 
d’espais de transició i d’elements interiors lliures ac-
tuaria afavorint la utilització per diferents usuaris i la 
creació de noves activitats, alhora que els elements 
de barrera el protegirien de l’entorn hostil i agressiu. 
L’estructuració de la circulació interna i la unifi cació 
de criteris constructius, complementats amb la re-
ducció de barreres, permetria una comprensió de 
conjunt, enlloc de la simple agregació i autonomia 
de petites cèl·lules.
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La dotació d’alguns serveis inexistents, així com la 
implementació d’altres, afavoriria l’activitat que ja 
s’hi desenvolupa i facilitaria que n’apareguessin de 
noves també relacionades amb les existents o fruit 
dedels nous usos. 
D’altra banda, la restauració de la masia existent, 
així com la inclusió de diferents usos de caràcter pri-
vat i social, dotaria al conjunt d’un valor afegit  alho-
ra que proporcionaria una pluralitat d’usuaris que la 
utilitzarien com a camp d’interrelació.

Construcció d’un sistema de depuració natural a la 
part alta de la llera del torrent per evitar que s’utilitzin 
aigües contaminades, mitjançant un sistema combi-
nat de llacuna anaeròbica i llacuna facultativa. Té un 
fàcil manteniment, garanteix un cabal mínim d’aigua 
i el seu recorregut segueix sent per superfície.
Construcció d’un biofi ltre per tractament d’aigües gri-
ses dels espais comunitaris, mitjançant uns fi ltres de 
jaç fi xe de fl ux horitzontal. És de fàcil manteniment, 
pot ser trepitjable i admet cabals variables.
Centralització d’un sistema de tractament d’aigües 
negres.
Creació d’escossells al paviment asfàltic de la zona 
d’aparcament nord (punt alt). Les aigües contamina-
des per olis i líquids tòxics fi ltraran de manera natu-
ral i acabaran apareixent al torrent més netes.
Excavació de rases per a recollida i canalització 
d’aigües pluvials al fi nal de grans pendents.
Excavació d’unes basses per a l’acumulació d’aigües 
pluvials per proporcionar aigua als horts per gravetat 
i reg per inundació.

Oportunitats de millora
Proposta aigua 

L’aigua provinent del torrent, utilitzada per regar, es 
troba en mal estat degut a la contaminació per ai-
gües residuals provinent d’altres zones de la ciutat. 
Es detecta una escassetat d’aigua de fàcil subminis-
trament (torrent de cabal molt variable i insufi cient).
Es produeix un emmagatzematge individual de 
l’aigua pluvial amb ampolles de plàstic poc efi cient 
i pràctic.
Absència de tractament d’aigües grises i negres.

Objectius

Inicials
Estratègies

Estratègies
Inicials

Excavació de rases per a distribució d’aigua de reg 
als horts particulars.
Creació d’un sistema de reg més puntual per a con-
sumir menys aigua (gota a gota).

Posteriors

Tractament de les aigües del torrent per evitar abo-
car aigües contaminades al medi.
Tractament de les aigües grises que es puguin ge-
nerar a la zona.
Tractament de les aigües negres per pervenir 
l’abocament incontrolat.
Recollida i tractament de les aigües pluvials provi-
nent de la zona pavimentada de l’aparcament.
Sistema d’acumulació i distribució d’aquestes aigües 
fi ns als horts.

4

Construcció d’un sistema de depuració natural a la 
part alta de la llera del torrent per evitar que s’utilitzin 
aigües contaminades, mitjançant un sistema combi-
nat de llacuna anaeròbica i llacuna facultativa.
Fàcil manteniment
Garanteix un cabal mínim d’aigua
L’aigua seguirà per superfície
Construcció d’un biofi ltre per tractament d’aigües 
grises dels espais comunitaris, mitjançant uns fi ltres 
de jaç fi xe de fl ux horitzontal.
Fàcil manteniment
Pot ser trepitjable
Admet cabals variable
Centralització d’un sistema de tractament d’aigües 
negres .
Creació d’escossells al paviment asfàltic de la zona 
d’aparcament nord (punt alt). Les aigües contamina-
des per olis i líquids tòxics fi ltraran de manera natu-
ral i acabaran apareixent al torrent més netes.
Excavació de rases per a recollida i canalització 
d’aigües pluvials al fi nal de grans pendents.
Excavació d’unes basses per a l’acumulació d’aigües 
pluvials per proporcionar aigua als horts per gravetat 
i reg per inundació.
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1.Elaboració de lluminàries
Llums fetes amb garrafes d’aigua de plàstic blanc 
translúcid (ara emprades per a l’emmagatzematge 
de l’aigua) i instal·lades suspeses a 50 cm del terra.
2.Sistema de disposició de la xarxa elèctrica 
instal·lada a 2 m del terra i subjectada amb tanques 
verticals.

Estat actual del Torrent

Proposta - energia
Oportunitats de millora 
No existeix cap tipus d’il·luminació, el que acaba ge-
nerant zones fosques que provoquen inseguretat.

Objectius
Il·luminació zones de pas i espais comunitaris.
Subministrament d’electricitat per a usos comuns.

Estratègies

Il·luminació dels espais comuns.
Il·luminació mínima dels camins (canvi de trajec-
tòria).
Creació de lluminàries amb materials del lloc (garra-
fes d’aigua).
Bombes de pressió per a l’emmagatzematge i distri-
bució d’aigua.
Punts de subministrament per a manteniment.
Posteriors
Complements lluminàries als camins.

Propota d’accions

Inicials

4

1.Creació de biofi ltres (processos, etapes, espècies 
de vegetació...). Cal defi nir les etapes del procés, les 
dimensions mínimes i les espècies a plantar.
2.Creació de basses per a l’emmagatzematge 
d’aigües de pluja.
3.Recollida i canalització d’aigües pluvials per co-
bertes (emmagatzematge indivual?).
4.Canalització d’aigües (rasa als camins, reg dels 
horts.

Proposta d’accions

Excavació de rases per a distribució d’aigua de reg 
als horts particulars.
Creació d’un sistema de reg més puntual per a con-
sumir menys aigua (gota a gota).

Posteriors

Esquema del tractament i acumulació de l’aigua
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Presència de límits continus de grans dimensions 
que ressegueixen el perímetre de l’àmbit (tanques, 
grans terraplens, grans zones d’aparcament pri-
vat...).
Presència física i acústica de la Ronda de Dalt.
Zones d’aparcament que ressegueixen el perímetre 
de la zona (poc permeables).
Xarxa de camins perimetrals estrets i deteriorats.
Transició brusca entre els horts i la ciutat.
Potenciació de límits com a espais de relació.

1.Instruccions per a distàncies màximes de tan-
ques contínues (màx. 100 m).
2.Plantació d’arbres (distàncies i alineacions).

Tanques altes que divideixen les parcel·les i difi cul-
ten la relació entre espais, la majoria de les vegades 
amb elements opacs o excessivament colonitzades 
per plantes.
Gran quantitat de plantes d’espècies invasores
Camins estrets i plens de vegetació que difi culten el 
pas, alhora que donen cert aspecte de deixadesa i 
provoquen inseguretat.
Diversitat de criteris constructius i de col·locació de 
peces, tot basat en l’autoconstrucció i l’aprofi tament 
de materials locals però sense cap mena de regu-
lació.

Oportunitats de millora
Proposta - límits exteriors

Proposta d’accions

Proposta - límits interiors
Oportunitats de millora

Control del límits visuals mitjançant l’actuació sobre 
les tanques per potenciar la relació entre l’espai pú-
blic i privat.
Cessió de part del sòl per a la dotació de zones co-
munitàries i eixamplament de camins.
Eliminació de l’alta concentració d’espècies invaso-
res afavorint l’implantació d’espècies locals.
Regularització de la parcel·lació i els estàndards 
constructius, així com l’organització i distribució dins 
l’àmbit de la parcel·la.

Objectius

Estratègies

Reforestació dels límits amb la ciutat amb espècies 
històricament presents (ametllers, pins...).
Creació d’un fi ltre acústic amb la Ronda de Dalt mit-
jançant una barrera vegetal.
Fragmentació de les tanques perimetrals per trencar 
els límits continus.
Desbrossament i millora de camins perimetrals exis-
tents.
Generació de zones al límit per a activitats / relació 
d’us comunitari.

Tractament d’algunes tanques per tal de fer-les més 
transparents i de mides inferiors, afavorint la coloni-
tzació per especies vegetals.

Objectius

Mediació en el pacte amb el gestor de l’aparcament 
privat (zona nord) per desmuntar fragments de la 
tanca per tal de potenciar la relació peatonal.
Plantació d’ametllers a la zona de l’aparcament pri-
vat i públic (recuperació d’espècie preexistent).
Plantació de pins en una banda adossada a la Ron-
da de Dalt per garantir un fi ltre visual, acústic i am-
biental.
Desbrossament i millora dels camins perimetrals 
que voregen les cotes altes i que tenen visibilitat so-
bre el conjunt i donen accés a l’aqüeducte.

Estratègies
Inicials

Manteniment de camins
Posteriors

Inicials

Límits exteriors proposatsLímits exteriors actuals
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Masia desocupada i deteriorada (construcció anterior 
al 1.700). Degradació continua degut al manteniment 
inexistent.
Zona reconeguda pel planejament com a zona a con-
servar amb caràcter d’equipament.

 95.200 m2(total excloent vials) 
 45.600 m2 de sòl cultivable
 3.800 m2 d’aquest està a la llera del torrent
 9.000 m2 d’aquest està al voltant de Can
 Cervera
 13.000 m2 d’aparcament privat
 4.500 m2 d’aparcament obert
 2.500 m2 masia de CanBoixeres

Cens demogràfi c
180 barraques aprox.
1,5 persones x 180 barraques = 270 persones

Model de gestó fi nançament

Elaboració d’un cens per saber quin tipus d’usuari 
explota cada una de les parcel·les, la superfície, la 
construcció...
Mediació amb l’administració i el propietari per po-
der iniciar la rehabilitació de la masia, complementat 
amb un pla de gestió i un contracte de concessió.
Mediació amb l’administració per la creació zona de 
mercat setmanal i l’obtenció dels permisos necessa-
ris per la producció agrícola dins de l’entorn.

Horts terapèutics per a persones grans o amb depen-
dència; de lleure i formació, destinats a col·lectius 
socials, agrupacions i escoles.
Zones de relació i d’intercanvi i venda de productes 
(mercat obert).

Restauració de la masia per tal d’atreure la iniciativa 
privada i implantar-hi algun tipus d’activitat.
Implantació d’activitats amb necessitat d’una seu fí-
sica vinculada amb l’entorn i l’activitat.

Proposta - infraestructura
Oportunitats de millora

Objetius
Masia

Horts

Estratègies

 Posteriors
Creació d’horts de lleure i formació (lloguer d’horts), 
a partir dels que vagin quedant lliures, de tal manera 
que es pugui recuperar el control d’una part de la 
superfície i destinar-la a diferents usos.

Inicials

Dades de partida

Superfície del sector

4

1.Elaboració de tanques (gir sommiers, tanques ve-
getals enlloc d’opaques, tanques verticals o horit-
zontals en funció de l’amplada del camí).
2.Tanques a camí (transparents h = 1.5 m).
3.Tanques entre parcel·les (transparents h = 1 m)
4.Tanques límit zona horts (sommiers amb espècies 
vegetals h = 2 m).
5.Orientacions de secció tipus (camí – hort – barra-
ca, manteniment i mides mínimes segons el tipus).

Desbrossar els camins per tal de garantir un pas mí-
nim de 1,5 m, així com l’eliminació de runes.
Col·locació de punts on dipositar elements de rebuig 
susceptibles de ser reutilitzats per altres usuaris.
Localització de punts de venda directa de productes 
des de l’hort.

Proposta d’accions

Tanques altes i criteris constructius molt diversos

Disminució progressiva de les alçades de les tan-
ques.

 Posteriors

Estat actual Can Cervera (masia anterior a 1700)
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Recuperació de la Masia de Can Cervera
Possible sistema de cessió amb el propietari per un 
temps limitat  a canvi de la restauració(recuperació 
de la propietat en un  període més o menys curt).
Habilitació i lloguer de sales
Horta de lloguer
Tallers d’horta per a escoles pròximes
Restaurant de productes de proximitat
Creació d’un mercat
Mediació i compromís de l’administració
Mercat diari per parcel·la
Mercat conjunt setmanal a zones comunes

100 m2 d’hort permet alimentar a una família de 4 
membres.
Aportacions
1 Kg de producte o € mes / 50 m2 d’hort
Recaptació
41.800 m2 d’horts / 50 m2  = 836 €/mes
836 €/mes x 12 mesos = 10.032 €/any

Sostenibilitat AMBIENTAL

Sostenibilitat SOCIAL

Sostenibilitat ECONÒMICA

Reutilització de materials existents al lloc Tancament 
de cicles de materials
Residus (soroll, aire, transport, espais naturals, 
sòl...)
Generació de recursos a partir dels residus

Implicar a la gent en el procés de canvi
Teixit associatiu
Organització interna
Potenciar sentiment de pertanyença al lloc
Potenciar sentiment de comunitat
Equipaments comuns
Canvis progressius en el temps

Compromís a canvi de possibilitat de retribucions 
econòmiques.
Permisos de venta de productes (compromís admi-
nistració).
Comerç de proximitat, venta directa de productor a 
consumidor (restaurants).

Sostenibilitat ambiental

Sostenibilitat social

Sostenibilitat econòmina

P. Ex. 1 Kg de producte / mes   cada 50 m2 d’hort

Compromisos a acceptar per part dels usuaris
Criteris de canvi/propostes d’accions

270 persones / 52 setmanes = 5 persones/setmana 
per a manteniment d’espais comuns.
Manteniment d’espais tancats lliures d’espècies in-
vasores.

Manteniment mínim

Aportacions en productes per a despeses comuns

Compromisos a acceptar per part de l’intervenció

Subministres bàsics d’aigua i electricitat
Tractament de límits interiors i exteriors

Actuacions inicials

Actuacions posteriors

Encarregats de gestió diària

Recòrrer al teixit associatiu del barri
Col·lectius que han deixat de rebre subvencions o 
donacions i han dereinventar el seu model de fi -
nançament.
Lloguer d’horts per producció i posterior venta de 
producte amb valor afegit.
Comparativa de superfícies disponibles actualment 
(en m2).

Aportacions mensuals fi xes
Plantejament de fi nançament

Ocupació del sòl des de fa més de 30 anys
És l’habitatge d’algunes persones

Planejament urbanístic (ARE) de difícil execució
Canvi a mans dels usuaris
Alternativa temporal per l’administració
Plantejament de gestió sostenible

Perspectives de futur

Mitjana d’edat elevada
Alt índex de desocupació

Perfi l social

Situació legal del cas

Energia
Intervenció d’abast mínim 
Execució dels canvis lents i progressius
Utilització mínima de maquinària pesada
Intervencions possibles amb eines domèstiques
Il·luminació mínima d’espais comuns

Aigua
Tractament d’aigües contaminades
Recollida i emmagatzematge d’aigües pluvials

Materials

Creació dùn equip pluridisciplinar

Explotació de Can Cervera
Horta de lloguer disponible
9.000 m2 x (35 €/mes / 100 m2 hort)= 3.150 €/mes
3.150 €/mes x 12 mesos = 37.800 €/any

 Aportacions mensuals variables 

Producció / Venta de compostatge
9-12 €/tona de compost
Producció / Venta de planter

4

Compromís de seguir les fi txes per futurs canvis dels 
horts i barraques.
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BCN-Sarrià-S. Gervasi 2/Av. 
Bonanova
Equip de treball:
Sergi Aguacil
Raúl Formentín
Jordi Llonch

“La falta de ventas o de fi nanciación ha provocado 
que un tercio de los nuevos edifi cios de pisos de 
Barcelona se hayan quedado a medio construir, pa-
rados” (El País, 17/10/2011).
En aquesta situació, quan ens trobem amb un edifi ci 
acabat però buit com la antiga Clínica Deixeus, no 
es pot deixar passar l’oportunitat de buscar-li un nou 
ús, abans de pensar en enderrocar-lo. Apareixen 
dues qüestions: quin ús donar-li i quin serà l’abast 
de la rehabilitació. L’ús social és un imperatiu i la 
segona qüestió vé determinada pel pressupost, que 
ha de ser mínim.

L’edifi ci està emplaçat al districte de Sarrià-Sant 
Gervasi. Dels 10 districtes de Barcelona és, amb 
una superfi cie de 20.09k m2, el segon en extensió. 
És el 7è en població (140.461 hab) i l’últim en densi-
tat (6.992 hab/km2).
L’edifi ci es troba al límit entre el Barri de les Tres 
Torres i el de Sant Gervasi-la Bonanova, barris de 
classe alta amb una de les rendes per càpita més 
altes de Catalunya.
La zona està ben comunicada a nivell viari: Ron-
da de Dalt, Ronda del General Mitre, Vía Augusta i 
Avinguda del Tibidabo. Cap línia de metro travessa 
el barri, que sí està conectat amb una línia de fe-
rrocarril i que depèn, clarament, del transport privat. 
Per sobre del Passeig de La Bonanova hi trobem 
grans equipaments educatius (Universitat Abat Oli-
ba, Universitat Internacional de Catalunya i La Salle) 
i sanitaris (Hospital Clínic i Provincial de Barcelona), 
tots ells de caràcter privat.

No obstant aixó, el barri té un important dèfi cit 
d’equipaments de caràcter cultural i social: no hi ha 
cap centre cívil, casal, espai de gent gran o jove, es-
cola bressol, centre de dia o habitatges de lloguer.
L’única biblioteca del districte –la biblioteca Clarà- 
amb una superfície útil de 719 m2  distribuïts en dues 
plantes va ser fundada l’any 2000.

Testers dels dos cossos de l’antig Institut Dexeus, a l’avinguda 
Bonanova 

Anàlisi crítica de l’existent
Zones verdes i vies de circulació

Residencia de Gent Gran

Públic

Privat

Biblioteques

Habitatges de lloger 
per a joves
Escoles d’adults- Centres 
i Aules d’Educació Per-
manent per a Adults

Centres Cívics

Altres equipament
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L’edifi ci està en fase de procés de rehabilitació per  
funcionar com a residència per a atenció sociosani-
tària amb un pressupost de 3,8 milions d’euros.
Al districte de Sarrià-Sant Gervasi ja hi existeixen 39 
residències de gent gran, totes elles privades.

Objecte d’estudi L’Institut Dexeus era un centre sanitari privat dedicat 
a la medicina de la dona inaugurat el 1973 i tenia 
7.900 m2 construits. 
El 2007 es trasllada a una nova seu de 40.000 m2 
edifi cats al carrer Sabino Arana. L’edifi ci antic té es-
tructura de formigó armat i les façanes estan cober-
tes amb panells prefabricats de formigó soldats a 
una subestructura.

L’antic complex sanitari està format per dos cossos 
paral·lels comunicats: el més llarg (650m2), de 79m i 
entre 7’5 i 9 m d’ample, té 3 soterranis i PB+5. 
El segon cos (350 m2) té una part que encara fun-
ciona com a clínica i l’espai disponible fa 27’7 x 12’5 
i té una planta més. L’alçada mínima entre plantes 
és 2.40 m.
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Estat actual de les plantes sense divisions interiors, 
mostrant els possibles múltiples accessos

Pati central i porxos

Oportunitats: Patis que permeten l’il·luminació i la 
ventilació del soterrani

Habitatges de lloguer + equipament públic. Referent: 
equipaments Londres/Villarroel Arq. Coll-Leclerc. 
Edifi ci de vivendes de lloguer per a joves de 45 m2 
que conviu amb un col·legi, una escola bressol i un 
pàrking.

Idees proposades per dinamitzar el barri
Mescla d’usos

1
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Fusteria, serralleria, metal·lúrgia, vidrieria, automo-
ció, arts gràfi ques, electricitat, tècnics en efi ciència 
energètica d’edifi cis i construcció. 
Taller de reparació de vehicles amb alumnes en 
pràctiques.

Espai d’exposicions itinerants.
Espai d’acampada lliure low cost.
Amb una mínima intervenció es poden aconseguir 
els nivells de confort tèrmic i lumínic per que es  des-
envolupar l’activitat.

L’actuació dins l’edifi ci és dinamitzar el porxo de la 
planta baixa i el pati permetent mercats d’estocs set-
manals.

Utilització del pati interior de l’edifi ci per diverses ac-
tivitats, com assaig de castellers.
Rocòdrom en tester de l’edifi ci
Espai diàfan per exposicions temporals (itinerants).

Utilitzat per: turistes (habitació low cost), executius 
estrangers que vénen de pas, estudiants, etc...

Escola d’arts i ofi cis 

Mercat de productes d’intercanvi i fi ra 

Les plantes on no s’actua es deixen per a properes 
ampliacions per part dels alumnes. 

Actuacions programades a fer

Hotel-càpsula

Activitats barrials diverses

1
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Self-Storage al centre de Barcelona. Amb una 
mínima intervenció es poden aconseguir espais 
d’emmagatzematge de “trastos”.

Escola d’arts i ofi cis (aules separades de teoria i 
pràctica), biblioteca, centre cívic, 48 habitatges de 
lloguer per a joves, zona self storage (trasters de 
lloguer), aparcament, dipòsit de retenció aigües plu-
vials. Plantes diàfanes a reformar en futures amplia-
cions: exposicions itinerants, hotel-càpsules, acam-
pada low cost per a turistes, etc. Pati interior i porxo 
per mercat d’estocs i intercanvi, assaig de castellers, 
etc.

Esquema d’usos proposats a l’edifi ci: residencials

Emmagatzematge domèstic de lloguer

Programa

Esquema d’usos proposats a l’edifi ci:  residencials

Creació d’un dipòsit de retenció d’aigües pluvials de 
l’escorrentia dels carrers, ocupant tota la planta so-
terrani PS-3.
Es podria cedir (o vendre) l’aigua a l’ajuntament per 
tal que Parcs i Jardins la utilitzés per regar o netejar 
els carrers.

1
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L’objectiu es reduir un 50% el consum d’aigua pota-
ble. Recollir l’aigua de pluja de la coberta i emma-
gatzemar-la en un dipòsit a la planta soterrani. Les 
aigües pluvials s’utilitzaran per regar les plantes del 
pati i pels inodors. Efi ciència en l’ús: instal·lar urina-
ris secs i aixetes amb reducció de cabal.

Esquema d’usos proposats a l’edifi ci

Substitució de fusteries exteriors per fi nestres 
d’alumini reciclat. Insufl ar aïllament tèrmic (llana 
d’ovella en fl ocs) a les cambres d’aire.

Insufl ar aïllament tèrmic a l’interior de les cambres 
d’aire dels tancaments de façana, actualment sen-
se aïllar, mantenint els envans existents. S’utilitzarà 
la llana d’ovella en fl ocs. Substituir les fusteries ex-
teriors actuals per unes de noves d’alumini reciclat 
amb trencament de pont tèrmic. Potenciar al màxim 
les possibilitats de ventilació creuada natural que 
ofereix l’edifi ci. Pintar els panells prefabricats de for-
migó existents a les façanes amb pintures orgàni-
ques sense dissolvents (0% de compostos orgànics 
volàtils). Creació de passeres i voladissos per a pro-
tecció solar amb relliga d’acer reciclat.

Ombres degut a les edifi cacions veïnes i les del pro-
pi edifi ci. S’ha fet un estudi de les ombres produïdes 
sobre l’edifi ci on s’observa que la vessant sud té 
moltes hores d’ombra que afectaran de forma ne-
gativa a la demanda de calefacció a l’hivern hi ha 
una reducció de guanys solars i de forma positiva a 
la de refrigeració a l’estiu hi ha un exés de guanys 
solars.

Criteris ambientals

Objectiu
Reduir el consum d’energia i no utilitzar climatització 
per refrigeració.

Estratègies
Augmentar l’aïllament tèrmic dels tancaments (parts 
opaques i obertures). Augmentar l’aïllament tèrmic 
de la coberta. Disminuir les necessitats de climatit 
zació artifi cial. Aprofi tar el pati interior com a espai 
intermig de transició climàtica.

Accions

S’ha aconseguit arribar a la reducció aproximada del 
40% del consum d’energia.

Resultats

Estudi solar de l’emplaçament

Criteris ambientals: Aigua

Estalvi energètic i materials

1
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Recorregut solar anual segons la orientació de l’edifi ci

Ombres a la vessant Sud (22 desembre a les 15:00h)

Ombres a la vessant Sud (22 juny a les 15:00h)

Ombres a la vessant Sud (22 març a les 15:00h

La simulació s’ha realitzat sota la hipòtesi que l’ús 
de l’edifi ci equival a ofi cines amb la idea de enca-
bir-hi els usos comentats anteriorment (biblioteca, 
centre cívic, escola d’arts i ofi cis).

Percentil per a estiu:
Temperatura seca estiu:
Temperatura humida estiu:
Oscil·lació mitja diària:
Oscil·lació mitja anual:
Percentil per a hivern:
Temperatura seca a l’hivern:
Humitat relativa a l’hivern:
Velocitat del vent:

Ombres a la vessant Sud (22 desembre a les 15:00h)

Taula d’u� lització en %
Hora             Ocupació         Iluminació         Altres
6h -  7h  100 100                     100
 7h -  8h  100 100                     100
 8h -  9h  100 100                     100
 9h - 10h  100 100                     100
10h - 11h 100 100                     100
11h - 12h 100 100                     100
12h - 13h 100 100                     100
13h - 14h 100 100                     100
14h - 15h     0     0                         0
15h - 16h     0     0                         0
16h - 17h 100 100                     100
17h - 18h 100 100                     100
18h - 19h 100 100                     100
19h - 20h 100 100                     100

Simulació de l’edifi ci, eina LIDER

5.0 %
27.60 °C
22.50 °C
8.4 °C
27.5 °C
97.5 %
1.20 °C
90 %
3.6 m/s

Barcelona (latitud 41.4, altitud s/mar 9 m)

1
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2 Millorant l’aïllament tèrmic de la façana + Vidres + 
Proteccions solars

Calefacció: 506 kW
Refrigeració: 647 kW
Tancament considerat: U = 0,60 W/m2·K 
Vidres: doble vidre U = 2,7 W/m2·K
Proteccions solars exteriors

Calefacció: 586 kW
Refrigeració: 842 kW
Tancament considerat: U = 0,60 W/m2·K

Sistema de climatització
Per el càlcul de la demanda elèctrica i les emissio-
ns de CO2 s’ha suposat un sistema de climatització 
convencional amb un rendiment COP 2,5 per a cale-
facció; EER 2,5 per a refrigeració.

Comparativa de la demanda energètica en funció de 
les millores realitzades, respecte de l’estat actual: 
l’estalvi potencial podria ser de l’ordre del 40%.

Demanda del edifi ci (kWh/m2·any)

Hipòtesi: la demanda queda coberta sense la utilitza-
ció d’energies renovables. No s’ha tingut en compte 
la demanda d’ACS.

Emissions de kgCO2/any de les millores

Cas1: Millorant l’aïllament de façana

2 Millorant l’aïllament tèrmic en façana

Càrregues tèrmiques els dies més desfavo-
rable s (hivern/estiu)
1 Estat Actual

Calefacció: 959 kW
Refrigeració: 892 kW
Tancament considerat: U = 4,25 W/m2·K

Infl uencia de millores a la demanda

Emissions de kgCO2/any de cada actuació

Demana calefacció

Demana refrigeració

1
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L’edifi ci objecte presenta una major demanda de ca-
lefacció que el de referència, però millora respecte 
l’estat actual (no representat en la gràfi ca). En refri-
geració la reducció és molt important.

L’edifi ci objecte presenta una major demanda de ca-
lefacció que el de referència, però millora respecte 
l’estat actual (no representat en la gràfi ca). En re-
frigeració la millora és molt important però es con-
sidera que la inversió a realitzar en substitució de 
fusteries no la compensa.

Cas 2: Millorant l’aïllament tèrmic + Vidres + 
P.Solars

Demana calefacció

Demana refrigeració

1
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Imatges: Institut Cartogràfi c de Catalunya, Google Earth

1947 1967 1987

Cas d’estudi 4.3
BCN-Eixample/Av. Roma
Equip de treball:
Cristina Mingot 
Marc Escoda

En aquest cas, l’edifi ci antiga seu de Telefónica a 
Barcelona, l’objectiu ès establir un cas de referència 
a nivell de barri (‘fi ta’ local).
Proposar usos que, contràriament al que havia suc-
ceït fi ns ara, permetin integrar-lo al teixit urbà, tant a 
nivell urbanístic com social.
Establir un pla d’etapes i usos que permeti un au-
tofi nançament de les actuacions a portar a terme: 
actuació ‘pas a pas’ enfront d’una actuació prevista 
‘de cop’.
Tenir en compte la sostenibilitat en tots els seus ves-
sants: un edifi ci no és sostenible si únicament es 
preocupa de cuidar el medi ambient.

2007

Àrea de actuació, entre els barris de l’Example, Sants-Montjuïc 
i Les Corts.
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Nuclis comunicació

Plantes tècniques

Aparcament

Zona verda

Comerç

Ús públic i social

Viver empreses 

Habitatge

Referència: Barbican Centre. Londres

Crear un model sosteni-
ble a tots els nivells 
 -Econòmic
 -Social
 -Ecològic

Generació recursos per 
a l’autofi nançament

Creació espai públic i 
pol de centralitat

Aprofi tament recursos 
(materials i energia) 

Fer participar al barri de 
l’edifi ci

Acondicionament P10, 
P9, P8, P6, P5, P3, P2  
i P1

Distribució del pla per etapes

Explotació P-2 i P-3

Acondicionament P-1 
i P-4

Urbanització espai 
públic. Buidat PB
Acondicionament P11, 
P7, P4 i PB (Zona Comercial)

Esquema d’usos previst a l’edifi ci

Criteris principals d’actuació
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Generació d’una ‘super-illa’ amb prioritat per als via-
nants, (4 x 4 illes de l’Eixample).
Equival a treure 140 places d’aparcament del carrer. 
Les altres places del pàrquing són de nova creació, 
per resoldre el problema d’aparcament del barri.
Adequar P-1 i P-4 per a explotació com a pàrquing.
Generar dues ‘súper-illes’ més.
Plaques solars fotovoltaiques a façana.
Lloguer a una empresa explotadora, que es fa cà-
rrec del cost de la instal·lació, pagant un cànon men-
sual.
Utilització dels materials existents com a ‘mina’ de 
recursos.
Plaques solars tèrmiques a coberta, a executar en 
funció de la ocupació de les plantes de l’edifi ci, i 
l’ordre dels usos que s’hi ubiquen.

Esponjament planta baixa 

Creació patis interiors 

Generació façana verda

Etapa 1

Des de la planta 11ª cap a baix, i des de la façana 
d’Av. de Roma cap a la façana posterior.
Crear patis interiors per a entrada de llum, ventilació 
i esponjament, a mida que es va colonitzant l’edifi ci.

Seguint els criteris de la primera fase ja executada 
(els carrers de la trama de l’Eixample són de cir-
culació rodada, i l’Av. de Roma es dedica a espai 
públic).
Buidat de la planta baixa. Crear un espai públic per-
meable i continu de c/València a c/Mallorca.
Nuclis de comunicació en planta baixa i delimitació 
de l’espai comercial amb elements reutilitzats de 
façana.
Fer un espai atractiu per a la gent, un cop l’edifi ci 
estigui en funcionament.
Establir usos per als 45.000 m² sobre rasant.
Viver empreses. 
Comerç en règim de cooperativa.
Centre social/cívic.  
Box musicals.
Box de reunió, associació i estudi (petit format).
Box multiusos per a festes, dansa, teatre amateur 
(mitjà/gran format).
Transformació de la sala actes existent planta-1 com 
a amfi teatre a l’aire lliure.
Habitatge en règim lloguer. 

Nuclis de serveis (defi nir quants nuclis per planta): 
electricitat, aigua, sanejament, dades, resiud sòlids 
urbans.

Etapa 2

Etapa 3  

Etapa 4

Urbanització de l’espai ocupat per l’Av. de Roma 

Explotació del pàrquing (plantes -2 i -3); 289 places

Xarxa bàsica instal.lacions per a l’ús de l’edifi ci

‘Okupació’ de l’edifi ci

3
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Imatges: Institut Cartogràfi c de Catalunya, Google Earth

Percentatge d’energia 
elèctrica generada per  
les plaques fotovoltai-
ques, suposant l’edifi ci 
a ple funcionament.

Estalvi emissions CO2 
gràcies a la generació  
d’electricitat mitjançant 
plaques fotovoltaiques

kwh Generats kwh Xarxa

Generació/Consum Estalvi T CO2

393.225,0
0

32%

829.166,1
5

68%

157,29

32%

T CO2 Estalvi T CO2 Totals

Distribució d’usos edifi ci Distribució d’espais  d’aparcament

21%

25%

17%

8%

14%

9%6%

250
43 %

100
 17,5 %

100
 17,5 %

128
 22 %

Resultat de l’explotació de l’parcament

1.600.000,00

1.400.000,00

1.200.000,00

1.000.000,00

800.000,00

600.000,00

400.000,00

200.000,00

0,00

Ingressos

Cost mant.

Benefi ci

Any1    Any2   Any3    Any4   Any5 

Estudi  econòmic, inversions i etapes  rehabilitació

1.600.000,00

1.400.000,00

1.200.000,00

1.000.000,00

800.000,00

600.000,00

400.000,00

200.000,00

0,00

Ingressos

I. Anys Ant.

I. Acumulats

Inversions

Any1   Any2    Any3   Any4   Any5 

Execució segons un pla d’etapes, a partir dels recur-
sos generats per el mateix edifi ci.
Creació d’espais amb ús social, d’acord amb la de-
manda de l’entorn.
Generació de recursos i energia neta.
Estalvi CO2 (157 T/any)
Generació d’electricitat renovable (aprox. 1/3 del 
consum total de l’edifi ci).
Generació de façana verda.
Absorció de gasos nocius (aprox. 0,6 T/ m²/ any)
Absorció de metalls pesats (aproximadament 0,25kg/
m²/any)
Creació de patis interiors.
Ventilació i il.luminacio natural.

Conclusions

Estalvi d’emissions d’efecte invernacle Generació elèctrica renovable

3
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Daniel Calatayut 

Vacío urbano
1.1 BCN-Sants 1/Vallespir
Tejido histórico junto a estación se Sants  apropiado 
por indigentes. 
Propuesta: Tirar el muro y pactar con la propiedad el 
uso temporal como espacio público.
Acción: Tirar el muro.
Gestión: Autogestión por una asociación local.
Valoración: Acción mínima, híper-pragmática y rea-
lista.
Solar
1.4 BCN-Eixample/Còrsega
Lugar: eje comercial del modernismo y de las mar-
cas globales.
Propuesta: Pactar con la propiedad el uso temporal 
como espacio público. 
Acción: Relleno de la excavación actual, pintado, 
instalación de rocódromo, sombreo, performances.
Gestión: Autogestión por una asociación local.
Valoración: En esa posición, el comercio global de-
bería pujar por esa parcela.

Plan parcial con estructura
2.1 Montornès-Manso Calderd/Av. Barcelona
Lugar: eje vial y de equipamientos de la zona, área 
de espacios naturales.
Estrategia: Pactar con la propiedad y el ayuntamien-
to un uso temporal.
Acción: Almacén de aguas pluviales en el sótano, 
energía solar  en cubierta, huerto urbano en viales.
Viabilidad económica: Ingresos 100.000 €/año, en 
1ra fase, y 260.000 €/año, en 2da fase.
Valoración: El almacén de pluviales es la oportuni-
dad más clara.

Plan parcial con estructura
2.2 St Cugat-Can Canyameres/V. Augusta
Eje terciario, túneles B30, 11.600 m2 de techo. 
Estrategia: Proponer a la propiedad la venta del edi-
fi cio de ofi cinas transformado en “sostenible.” 
Estrategia del ayuntamiento; posible alquiler al iMAT 
(2.000 m2) y uso para ferias locales (2.000 m2).
Acción:Protección solar con lona publicitaria y ce-
rramientos de fachada y cubierta mínimos.
Valoración: Propuestas poco defi nidas. La posición 
es tan estratégica que la promoción económica de-
bería conseguir una buena oferta. 

Plan parcial con estructura
2.3 S.E. Sesrovires- Nucli antic/Ponent
Posición de puerta a una red espacios libres , 5.000 
m2 de estructura en parte desprotegida.
Estrategia: Estacionamiento público (65.000 €/año), 
renaturación de la plaza cubierta y estructura audi-
torio (2.000 m2).
Valoración: Es una buena oportunidad invertir en 
una cubierta mínima, en transformar el auditorio 
para cine y teatro al aire libre. El ayuntamiento pare-
ce no internalizar las lógicas del cambio de ciclo. 

Plan parcial con estructura
2.4 Sant Boi - Pol. Ind. Salinas/Alberedes
Posición tangente a la Ronda de Barcelona y al par-
que agrario. 20.000 m2 de estructura.
Estrategia: Crear una puerta al parque agrario, y 
reubicar una cooperativa del parque agrario, crean-
do un mercado de frutos de huertos al aire libre.
Valoración: Propuesta impecable. Es una oportuni-
dad inmejorable para la coperativa.

Descampado urbano
3.1 BCN-Sarrià-St. Gervasi 1/ Bonanova
Antigua riera, de uso privado.
Estrategia: Pactar con la propiedad para recuperar  
un uso público restringido (protección natural).
Acción: Crear dos estructuras mínimas, un mirador y 
una pasarela, con andamios.
Valoración: La escala de la intervención es pertinen-
te. Sorprende la califi cación del suelo como equipa-
miento privado, siendo parcialmente inundable.



Escola Sert. Postgrau Sostenibilitat i Arquitectura
139

reflexiones 
del taller

Valoración general del Taller
Creo que el tema del taller es muy pertinente. La 
metodología propuesta del análisis propositivo está  
muy en línea con los talleres que se están desarro-
llando actualmente en la ETSA del Vallès, y es exi-
gente en tiempo. 
Entiendo la difi cultad que plantea, para unos arqui-
tectos matriculados en un posgrado, realizar pro-
puestas de este tipo debido a que supone una gran 
la demanda de tiempo a dedicarle. Valoro el esfuer-
zo demostrado en vencer la difi cultad que supone la 
adaptación profesional a un nuevo contexto. Vale la 
pena hacer un resumen-informe como el que plan-
tea esta publicación, para darle valor y difusión a las 
propuestas desarrolladas.

Descampado urbano
3.3 BCN-Horta-Guinardó/Turó del Carmel
Modifi cación de planeamiento aprobada, parque no 
ejecutado.
Estrategia: Recuperar el uso público.
Oportunidad: Vistas excepcionales, apropiación por 
los visitantes, revegetación espontánea.
Acción: Reducir la escorrentía y la erosión con cami-
nos de cota, revegetando y proyectando caminos.
Valoración: El tono de la propuesta es el adecua-
do (el planteamiento de peatonalización es radical). 
Faltaría descender al nivel del detalle estratégico ca-
mino-muro. Es necesario conectar con Collserola.

Descampado urbano
3.4 Esplugues-Can Valet/Can Boixeres
Torrent Can Clota, 180 huertos, ARE de 120.000 m2

Estrategia: Mantener el uso público.
Oportunidad: 180 usuarios, 200 años de historia.
Acción: Mejora la calidad del agua con biofi ltros. Ma-
nual de uso, regulación y acciones mínimas (limitar 
altura de la valla, mejorar la iluminación).
Valoración: El tono de la propuesta es impecable. 
Hay que crear un mercado para darle valor al traba-
jo en el huerto y poder exigir una reinversión en la 
mejora de la calidad del agua.

Edifi cio afectado 
4.1 BCN-Sarrià-S. Gervasi 2 / Av. Bonanova
Oportunidad: superfi cie de 15.000 m2 adquiridos al 
promotor por un banco. 
Estrategia: Mix de usos rentables (pisos pequeños 
para jóvenes y gente mayor, ofi cinas compartidas, 
trasteros, espacios educativos barriales).
Oportunidad: Buena posición urbana.
Valoración: Parece una propuesta posible.

Edifi cio vacío
4.3 BCN-Eixample/Av. Roma
Oportunidad: 15.000 m2 adquiridos al promotor por 
un banco. 
Estrategia: Mix de usos rentables.
Oportunidad: Buena posición urbana.
Valoración: La creación de patios  interiores para una 
planta poco profunda parece un esfuerzo excesivo.
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Es considerava fonamental no plantejar els casos 
d’estudi com un problema estrictament empíric i 
pragmàtic, amb una aplicació directe de càlcul de 
resultats absoluts. D’aquesta manera, els diferents 
temes eren interpretats com a oportunitats on refor-
mular determinades equacions/preguntes amb nous 
i relatius resultats davant de la incertesa de la socie-
tat actual.

El curs s’inicia amb un espai de refl exió on els es-
tudiants apliquen reformulacions amb un cert grau 
d’abstracció a casos concrets, es a dir projecten. 
Apareixen dubtes propis del procés projectual, 
forçant des de la condició restrictiva preguntes per 
ara no habituals …

Era el projectista pro-actiu (arquitecte i/o equip 
d’arquitectes) el que, treballant amb condicions 
reals pròpies de la pràctica profesional, determinava 
la intensitat en la formulació i desenvolupament de 
les diferents questions plantejades en el context de 
cada cas, posant-se en pràctica preguntes aparent-
ment abstractes que al llarg del taller s’anirien con-
cretant.

Albert Cuchì

Es plantejava reactivar (re-activar) temes/casos 
reals amb condicions restrictives importants; aixó 
provocaba que el projectista repensés (re-pensés) 
questions molt essencials anant a l’arrel, als origens, 
relativitzant constantment i amb una consciència crí-
tica/autocrítica latent.

Remarcar que alguns equips van desenvolupar es-
tratègies de projecte que, amb diferents intensitats, 
derivaren en treballs profunds, innovadors i que es-
tablien objectius de sostenibilitat, determinant les 
accions per assolir-los.

Un cert desconcert al principi, però el “clic/reset” es 
produeix a la majoría dels equips a partir de la 4ª 
sessio. S’intercalen aportacións dels invitats i les úl-
times 3 sessions es dediquen a tancar i produir el 
que seran les conclusions fi nals.

Toni Girones

Si la sostenibilitat ha de ser la resposta, la pregun-
ta no te la forma d’un full d’encàrrec. Entenent que 
no hi pot haver bones respostes sense preguntes 
pertinents, no hi ha dubte que el Taller del Postgrau 
Sostenibilitat i Arquitectura de l’edició d’enguany no 
ha volgut ser un simple pràcticum  a on exercir els 
coneixements adquirits durant el curs dins un àmbit 
normalitzat, sinó una part més del curs a on provar 
de trobar quines són les preguntes a les que cal do-
nar respostes.

preguntes s’han de fer des de la capacitat de la dis-
ciplina de intervenir en la necessària transformació 
del nostre model de recursos.

La sempre fèrtil intuïció d’en Toni Gironès 
(l’encarregat de dur la direcció del Taller) ha aprofi -
tat la crisi del sector –i, amb ell, de la professió- per 
plantejar la necessitat d’intentar fer les preguntes 
adequades, i fer-ho des de la ineludible assumpció 
que la resposta ha de ser la sostenibilitat, que les

Les propostes d’exercici que el Taller ha plantejat 
neixen de la consideració dels intersticis, de les par-
ts sense omplir, sense acabar, de les nostres ciutats. 
Espais buits, estructures inacabades, edifi cis aban-
donats, trobades no resoltes, situacions que són al-
hora resultat de la crisi d’un sector emblemàtic de la 
insostenibilitat de la nostre societat, com de la seva 
incapacitat de resoldre alguns tipus de problemes 
que, ara, poden resultar claus en el canvi de para-
digma vers la sostenibilitat. 

Una part important de l’exercici –de l’experiment- ha 
estat, doncs, la intenció de trobar qüestions paradig-
màtiques, tipus de problemes a resoldre, assaigs de 
defi nició d’una nova forma d’actuar des dels recur-
sos de la professió, d’una nova forma de fer-los ser-
vir des d’una nova visió i amb l’auxili dels recursos 
adquirits durant el curs. És doncs difícil de jutjar els 
projectes, els resultats de cada exercici, sinó es des 
de la valoració tant de les capacitats demostrades 
pels estudiants com de les possibilitats de l’exercici 
en concret de servir de suport a l’exploració que el 
taller es planteja. 
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El descobriment d’ambdós factors suposa –per a 
mi- l’aportació del Taller. Uns resultats que han de 
servir per plantejar amb més precisió nous temes 
i les formes d’abordar-los en successives edicions. 
Uns resultats que crec que justifi quen prou el risc i 
la incomoditat que, de ben segur, hauran patit els 
membres del curs en alguns moments del seu des-
envolupament. Un risc que hem de prendre i unes 
incomoditats que hem d’acceptar per que tant els 
reptes com la crisi en la que estem som prou grans 
i transformadors.

La meva impressió –el meu resum global sobre el 
conjunt del experiment- és que hi ha alguns factors 
que es mostren decisius a l’hora d’esdevenir proble-
mes interessants, preguntes pertinents. Un d’ells és, 
defi nitivament, l’escala de la pregunta. I la vocació 
urbana amb que es presenten tots els exercicis ja 
mostra una sensibilitat inicial a la qüestió de l’escala 
del projecte. El contrast entre les respostes dels pro-
jectes que s’emparen a l’escala de l’edifi ci –l’escala 
a la que es planteja el treball patró de la nostra pro-
fessió- i dels que estan oberts a la escala urbana 
-encara que la seva grandària no sigui més gran, 
com en el cas dels Buits Urbans- mostra que la ca-
pacitat de generar propostes transformadores dirigi-
des a la sostenibilitat demana l’escala de la ciutat i 
desborda, irreparablement, els límits de l’edifi ci com 
a matriu del projecte.

L’altre factor clau que destacaria dels resultats és 
que cal entendre el projecte com a eina de transfor-
mació, no com a resolució d’un problema concret. 
De dissenyar l’inici d’un procés més que una forma 
conclosa; fi ns i tot més enllà de la voluntat de superar 
el disseny d’una anatomia per dissenyar una fi siolo-
gia, ha de ser l’intent de generar amb el projecte un 
procés de canvi, una opció per obrir alternatives (ur-
banes) que siguin capaces d’arrossegar, d’encabir-
hi altres accions transformadores. Els intersticis, els 
inacabats, els irresoluts, els abandonats, els espais 
que s’han proposat com a exercici en aquest taller 
potser contenen la sufi cient càrrega de subversió –
provinent tal vegada de la mateixa causa que genera 
la seva marginalitat- com per a ser el cau d’aquest ti-
pus de projectes transformadors, de l’espai paradig-
màtic d’aquest tipus de situacions, però és cert que 
quan més s’ha utilitzat en la proposta l’excentricitat 
de la pròpia situació front l’opció d’apaivagar-la, de 
recuperar una certa normalitat, la proposta s’ha diri-
git més cap al disseny d’un procés més obert, amb 
més capacitat d’integrar, més suggeridor, encara 
que  -naturalment- menys acabat, menys precís en 
els seus termes.

I es que traginar per camins ben trillats dóna segu-
retat i confort però, per a nosaltres i en l’actualitat, 
simplement no porta enlloc.     



El tancament dels cicles materials 
és una condició central de la sos-
tenibilitat. En l’àmbit de la indus-
tria de la construcció, i més preci-
sament en el sector dels fabricants 
de materials, això es tradueix en 
basar la producció en matèries pri-
meres reciclades, quan són indus-
trials, o renovables, quan són na-
turals. Afortunadament, a l’àmbit 
local comptem amb exemples inte-
ressants d’ecologia industrial com 
ara les empreses patrocinants del 
PSiA que ens expliquen les seves 
experiències: ZICLA (materials fa-
bricats a partir de residus) i RMT-
NITA (recuperació de materials tèx-
tils). En al cas de ZICLA, a més, els 
alumnes del PSiA van poder visitar 
la seva seu per tal de conèixer de 
primera mà el seus productes i lí-
nies d’innovació.



ecología 
industrial



Contribuimos a dar valor a residuos haciendo de lo que unos 
tiran productos/negocios comercialmente viables: creamos 
nuevos productos, nuevos mercados, nuevos conceptos en la 
gestión de residuos.”

“

Innovación y diseño
Hasta 100 % reciclados
Calidad y precio
Fabricados en España 

Productos reciclados
Diseño
Promoción
Venta

Desarrollo de nuevos productos reciclados, 
nuevos materiales a partir de residuos

Desarrollo de mercados, eliminación de 
barreras, creación de herramientas para el 
fomento de la compra de reciclados...

Proyectos de I+D en gestión y tratamiento de 
residuos y productos reciclados

Proyectos
Innovación
Desarrollo

¿Quiénes Somos?
Una empresa que innovamos con productos reciclados y con la gestión de los residuos: ayudamos a empresas y 
entidades a hacer de la gestión de los residuos una oportunidad de negocio comprometida con la responsabilidad 
en la mejora ambiental de su actividad.

¿Qué hacemos?
Desarrollamos, diseñamos, promocionamos, vendemos productos reciclados innovadores, competitivos y de 
calidad basados en conceptos de ciclo de vida. Consideramos el “problema” de los residuos como un vehículo para 
transformar el concepto de la gestión ambiental hacia una solución más global y comprometida; una oportunidad 
para mejorar, reducir costes, para diferenciarse.

¿Cómo lo hacemos?

Comercial: Promoción y venta de productos reciclados dando a conocer la oferta y facilitando la demanda,
tanto de productos propios como de terceros. 

Proyectos: Innovación en productos reciclados para hacer que dicha oferta crezca usando residuos y 
desarrollando industria, mercado, tecnologías... 

Organizamos nuestra actividad en dos áreas de trabajo:

En ZICLA concentramos mucha información acerca de residuos, empresas, tecnologías, mercados... y aplicamos 
este activo en nuestros proyectos intentando aprovechar al máximo sinergias entre empresas, entre sectores, entre 
individuos, haciendo desarrollo con la innovación y el diseño como herramienta, y con el mercado como 
locomotora del tren del reciclaje.

Innovación en productos reciclados



Manta drenante para césped artificial

Seat y Lights: Asientos retroiluminados

Seat y Lights es un asiento esférico de vidrio retroiluminado 
que aprovecha el diseño nervado de la superficie de una 
antigua farola para proyectar una suave luz ambiental, ahora a 
nivel del suelo. Encaja perfectamente en cualquier tipo de 
ambiente a la vez que comunica su valor ambiental y social 
intrínseco.

Manta drenante de material hidrófugo, resistente y 
amortiguador de golpes, ideal para instalaciones de césped 
artificial.
Mantas de 2000 x 1000 mm y espesores a partir de 10 mm.

Sistema modular de señalización vial

Puzzle_vial es un sistema modular para la construcción de 
diferentes geometrías de señalización horizontal y 
balizamiento que le permite adecuarse a la necesidad de 
cada trazado en la vía pública. Está compuesto por piezas 
autoencajables fabricadas con plástico reciclado y reciclable.

Perfiles de plástico reciclado
Gama de perfiles de plástico reciclado extrusionado de    
2,1 m de longitud y secciones variadas (ver cuadro) muy 
apropiados para aplicaciones a la intemperie (mobiliario 
urbano, elementos para puertos y paseos marítimos, 
agricultura, construcción...)

Tamoc: Tablero de moqueta
Material de construcción en forma de tablero rígido 2x1 m y 
espesores desde 10 mm, de fácil manipulación,fabricado a 
partir de moqueta triturada.
Para aplicaciones como cerramientos, separaciones y 
divisorias, revestimientos, mobiliario, etc.





Los productos RMT-NITA® WOOL se fabrican con lana 
de oveja, convenientemente tratada, en formato de man-
tos y placas termofijadas así como también a granel, con 
distintas densidades, grosores y capacidades aislantes, 
permitiendo abrigar eficientemente todo tipo de edificios 
de obra nueva y rehabilitación. 
Los productos que se fabrican con estas fibras tienen muy 
baja conductividad térmica, se emplean en la construcción 
como material de relleno en paredes, desvanes y altillos. 
Se coloca dentro de la cámara de aislamiento, dentro de 
los tabiques interiores, altillos y falsos techos, mediante la 
dosificadora RMT NITA CAR o bien manualmente.

RMT-NITA WOOL

RMT-NITA COTTON

Energía, emisiones de efecto invernadero y toxicidad ambiental 
Producto  Energía  Emisiones Toxicidad
  M/JKg  KgC02/Kg  PAF*mZyR
Lana de oveja
(mantos)*

Lana de ovejas 
en flocas
(a granel)*

Algodón (mantos)

Algodón en flocas
(a granel)*

18.92/16.84

13.15/10.96

9.69

7.46

1.55/1.45

0.81/0.71

0.70

0.46

0.078/0.085

0.071/0.078

0.075

0.068

Emisiones de efecto invernadero, aislamientos en mantos/pla-
cas (Incremento respecto del valor más bajo)

El producto RMT-NITA® COTTON se fabrica a partir de 
retales textiles de confección, desfibrados. La fibra que se 
obtiene se denomina multifibra, dada la diversidad de tex-
turas y colores de los retales, dando como color final un 
multicolor. El producto resultante a partir de estas fibras 
tiene muy baja conductividad térmica y se emplea en la 
construcción para aislamiento térmico de suelos, muros 
y cubiertas. Se utiliza en cámaras de aislamiento, como 
material de relleno de paredes, dentro de tabiques interio-
res, altillos y bajo techos. Se puede aplicar manualmente 
o con máquinas insufladoras.
Los productos RMT-NITA® COTTON se fabrican bajo la 
forma de mantos, placas y a granel con distintas densida-
des, grosores y capacidades aislantes, permitiendo abri-
gar eficientemente todo tipo de edificios de obra nueva y 
rehabilitación.





Al llarg de sis mesos i amb una càrrega 
horària presencial i no presencial de 200    
hores, s’organitza en tres parts: introducció a 
la sostenibilitat, eines d’avaluació sobre parà-
metres ambientals i taller de projectes. A més 
d’una base de formació comuna formulada 
des de la visió del cicle de vida de l’edifi cació 
i amb l’objectiu del tancament dels cicles  ma-
terials, ofereix diferents  línies optatives com 
ara certifi cació energètica, avaluació de la 
qualitat ambiental, biologia de l’arquitectura i 
construcció amb materials naturals.

El Postgrau Sostenibilitat i Arquitectura, que 
al 2012 ha arribat a la tercera edició, és un 
curs d’especialització en les temàtiques    
ambientals de l’edifi cació. 
Neix de l’experiència de l’última dècada de 
pràctica professional, desenvolupament    
normatiu, assessoria ambiental i forma-
ció continua que va tenir lloc a l’àmbit del 
COAC. 

Proporciona als arquitectes i altres tècnics de 
l’edifi cació les capacitats de defi nir objectius 
i nivells de qualitat ambiental en projectes 
d’edifi cació, entendre i avaluar la repercussió 
de les seves decisions en el cicle de vida dels 
edifi cis, i interactuar amb experts en energia, 
aigua, materials i residus, etc. 
El PSiA, en aquests moments, es troba en 
procés d’homologació per part de Green  
Building Council España.
 

PSiA 




