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1.  INTRODUCCIÓ GENERAL 

MarqEtsab 

El MArchEtsaB és el màster universitari en Arquitectura de l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Forma part d'un programa 
acadèmic integrat que, juntament amb el grau en Estudis d'Arquitectura 
(GArchEtsaB), habilita per a l'exercici de la professió d'arquitecte. El MArqEtsaB es 
dissenya per tal de completar la formació obtinguda en el grau amb la maduresa 
pròpia i necessària que demana l'exercici professional. Així doncs, la formació que 
s’ofereix està orientada a aportar tots aquells aspectes propis de l'activitat 
professional que qualsevol arquitecte necessita conèixer per poder desenvolupar 
les seves aptituds amb garanties i competitivitat, amb independència de l’escala 
en la qual treballi o l’especialitat (projectes, urbanisme, paisatge, disseny, etc.). 

El pla d’estudis del màster té un total de 60 ECTS, distribuïts en 20 ECTS 
obligatoris, 10 ECTS optatius i 30 ECTS finals del treball de fi de màster o projecte 
de fi de carrera (PFC), que substituirà a curt termini les clàssiques aules PFC, 
lligades o no als tallers temàtics de cinquè curs.  

El PFC té tres línies d'especialització, amb la presència comuna del Departament 
de Projectes Arquitectònics: Projecte i Composició (P+C), Projecte i Tecnologia 
(P+T) i Projecte i Urbanisme (P+U). Les tres línies comparteixen aula, calendari i 
treballen sobre el mateix emplaçament. En el cas de Projectes/Composició – 
Tecnologia, l’accent es posa en els edificis de programes mixtes (edificis híbrids), 
tant siguin equipaments com habitatges col·lectius. La línia d’urbanisme 
s’encarrega del projecte urbà. No obstant això, no es pretén deixar d'atendre 
simultàniament a la necessària lectura omnicomprensiva de la disciplina i al seu 
caràcter transversal i analític. 

Objectius  

D’una banda, l’assignatura de Projecte de Fi de Carrera (PFC) de les tres línies del 
màster en Arquitectura de l’ETSAB consisteix en un taller pluridisciplinari que 
integra els coneixements i habilitats obtinguts durant els estudis de grau. El 
caràcter habilitant del màster obliga a una relació estreta amb la realitat de la 
professió, però sempre des d’una visió crítica i prospectiva. Per aquests motius, el 
PFC representa una ocasió única de síntesi de coneixements i habilitats des d’un 
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enfocament transversal, en què el projecte és un instrument d’anàlisi de la realitat 
física alhora que una proposta per transformar-la, sempre des de la perspectiva de 
la seva significació cultural i sobre casos d’estudi reals i propers. El PFC és, així, 
un moment únic per eixamplar els límits de la realitat de la professió des d’una 
consciència completa del fet mateix de projectar, amb la voluntat de convertir 
l’exercici de l’arquitectura en un repte de futur.  

De l’altra, a diferència de la pràctica professional, en la qual molts dels 
condicionants ja venen donats, cal que l’estudiant defineixi els paràmetres que 
constitueixen una realitat de complexitat anàloga, substituint l'encàrrec pel "què", 
la parcel·la per l’"on", el calendari pel "quan" i el pressupost pel "quant". Aquestes 
quatre preguntes es contesten al llarg del primer quadrimestre en un procés que 
estableix el compromís de l’estudiant amb el curs a través de l’elecció d’un 
programa d’usos i un tema de recerca que s’acaba de desenvolupar durant el 
segon quadrimestre. Tot plegat per incidir en els aspectes formals i no formals que 
condicionen el projecte i que són la base de la seva expressió: formes de vida, 
elements tipològics, sistemes estructurals i constructius, condicionament 
climàtic, industrialització, processos d’assegurament i mesura dels objectius 
del projecte i eines de producció digital.  

 

Qui: usuaris i agents implicats 

Per a qui es fa el projecte: usuaris previstos, promotor (públic o privat), 
etc. 
Qui fa el projecte: disciplines necessàries, processos participatius, etc. 
 

Què: usos, programa funcional 

Programa funcional: usos, superfícies i estructura organitzativa  
Flexibilitat dels espais al canvi d’ús i variacions tipològiques 
Normativa que condiciona el projecte: planejament, incendis, 
habitabilitat, etc. 
 

Com: enderroc, rehabilitació i obra nova, sistemes emprats 

Parts a conservar / enderrocar / rehabilitar / construir de nou 
Adaptació del terreny 
Sistemes estructurals, constructius i de condicionament ambiental 
Envolupants: façanes, cobertes, contacte amb el terreny, obertures, 
protecció tèrmica, hidròfuga i acústica, etc. 
Energia: demanda de calefacció i refrigeració, sistemes naturals i 
artificials de control ambiental. 
 

Quant: cost econòmic, social i ambiental 

Cost social: reubicació d’usos i usuaris, perill d’exclusió... 
Cost ambiental: cicle dels materials i de l’aigua (reciclatge i reciclabilitat, 
petjada ecològica, etc.), eficiència energètica. 
Cost econòmic: els números grossos del pressupost. 

 

A més a més, el PFC centra l’atenció en aquells llocs on la ciutat no “ha funcionat” 
o no ha arribat a consolidar-se, on el medi ambient i la societat han quedat 
afectats (discontinuïtats, desconnexions, interseccions, fronteres, etc.). Enrique 
Walker explica al seu assaig Lo ordinario (lo banal, lo cotidiano, lo hallado, lo 
popular, el paisaje existente, etc.) la capacitat d’allò que és ordinari per convertir-
se en extraordinari. Aquesta estratègia, utilitzada pels surrealistes al llarg del segle 
XX, desemboca en la dècada de 1970 en una sèrie de llibres que són manifestos i 
a la vegada assajos sobre ciutats: Las Vegas, Manhattan i Tòquio; respectivament, 
Venturi, Koolhaas i Atelier Bow Wow. El PFC es proposa com a exercici revisar, 
observar i dibuixar allò que és ordinari de diferents enclavaments com elements 
extraordinaris, prenent com a referència els instruments utilitzats per alguns 
artistes i arquitectes al llarg dels segles XX i XXI. S’estudia per què i com s'ha 
arribat a aquesta situació i es descriu amb diferents mitjans (plànols, diagrames, 
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dades, maquetes, vídeos, escrits, oralment). El paper dels professors és 
acompanyar l’estudiant en aquest procés de documentació per assegurar la seva 
relació amb la realitat física i el futur de la pràctica professional. Com ja apuntava 
Stravinsky, la facultat de creació té molt a veure amb la disponibilitat per a 
l’observació. 

Metodologia 

Primerament, són interessos del curs la relació entre l’edificació i la ciutat, la 
sostenibilitat ambiental (des del punt de vista energètic, de consum de recursos, 
econòmic i social), el paper de la tecnologia en la significació de l’arquitectura 
(construcció, estructures i instal·lacions) i els processos de desenvolupament i 
control de la qualitat del projecte.  

Amb aquests punts de partida, el professorat proposa uns programes generals 
(habitacionals, d’equipaments i d’espai urbà) i unes temàtiques de recerca en un 
àmbit d’intervenció o emplaçament comú per l’estudiantat. Tanmateix, l’estudiant 
serà el responsable d'acotar l'àrea de treball, de definir l’escenari i de proposar un 
programa concret. Aquestes decisions poden recolzar en el treball de fi de grau, 
un document on l’estudiant ja ha definit els seus interessos de recerca i 
extracurriculars, i per tant és una eina ideal per començar a definir la seva 
trajectòria al llarg del màster. 

D’altra banda, el curs garanteix que els programes i temes acordats amb els 
estudiants els permetin adquirir les competències que necessitaran per a la 
pràctica professional, incloent-hi el tracte amb els agents habitualment implicats en 
un projecte d’arquitectura, i en guiarà el desenvolupament seguint les fases 
habituals en un projecte real, com són l’avantprojecte, el projecte bàsic i el projecte 
executiu. Cal senyalar, però, que aquestes tres fases “reals” es transformen 
segons una estratègia docent que descompon el projecte en tasques o qüestions 
setmanals. A través d’aquestes, cada setmana es proposa abordar 
acumulativament un aspecte del projecte que no necessàriament s’ajusta a una 
fase d’un projecte real, però que en un entorn universitari ajuda i col·labora a 
transmetre certs valors del fet tan complex que significa projectar (una ciutat, un 
barri, un edifici, un moble, etc.). Aquests “entregables”, a més a més, 
persegueixen donar una imatge no lineal del projecte; al contrari, es pretén 
mostrar com una espiral que torna sovint sobre les mateixes qüestions, amb 
independència de l’escala i el programa.  

Estructura pedagògica 

_01 dinàmiques i procediments  

La dinàmica del taller parteix de tres consideracions generals. En primer lloc, es 
tracta d’un màster universitari que transcendeix el projecte individual de cada 
estudiant per convertir-se en una reflexió més àmplia i en grup, sobre un 
emplaçament determinat i uns programes arquitectònics i urbans que recorren 
totes les escales, de la ciutat a la casa, passant per l’espai públic. En segon lloc, 
tot i que el màster està format de diverses assignatures, el taller PFC és l’eix 
vertebrador dels coneixements i les pràctiques del projecte; reuneix els principals 
esforços i canalitza el resultat més important dels estudis de postgrau: els 
documents gràfics i escrits del Projecte de Fi de Carrera, que es defensa davant 
un tribunal parcialment extern. En últim lloc, com ja s’ha apuntat a la introducció, a 
diferència dels estudis de grau, en què l’estudiant es desplaça per diferents aules 
per cursar les diverses assignatures, el taller té un espai propi i exclusiu durant 
totes les hores del dia, tots els dies de la setmana. Aquest darrer punt comporta 
l’extensió del taller fora de l’horari propi de l’assignatura (5 hores el primer 
quadrimestres, 8 el segon). Es pretén fomentar l’espai de treball més enllà de les 
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hores lectives amb la pretensió de fer del projecte no només un encàrrec docent, 
sinó un projecte vital en el qual s’inverteixin esforços i entusiasme a parts iguals.  

Per altra banda, es plantegen matisos i singularitats en cada línia pel que fa als 
procediments pels quals s’assoleix la presentació final del PFC. Encara que 
efectivament el resultat final consisteix en una àmplia documentació gràfica i 
escrita que explica en detall un projecte –amb independència del tema i l’escala—, 
el camí que pauta pedagògicament el procés és divers, malgrat les sessions 
d’entrega i discussions creuades al llarg del curs acadèmic. En el cas particular de 
les línies de Projectes/Teoria-Tecnologia, les tasques es programen setmanalment 
a partir de breus indicacions sobre temes delimitats. Tot i que el procés projectual 
mai no és lineal ni va de l’emplaçament al detall, o de la forma a la construcció, 
convé establir certes estratègies docents que permetin ampliar i establir 
l’experiència concreta del projecte que s’està desenvolupant a d’altres situacions 
reals. En aquest sentit, habilitar-se no consisteix tant en emular una realitat 
complexa —i en molts casos en mans d’agents extra-arquitectònics—, com en 
dotar d’eines i capacitats el futur arquitecte per afrontar els reptes de la professió.  

_02 sortides i convidats 

Al llarg del curs acadèmic participen en el taller una gran diversitat de professors 
dels principals departaments de la carrera: Projectes Arquitectònics, Teoria i 
Història, Tecnologia i Urbanisme. La inclusió dintre del temari de diverses 
optatives també proporciona espai a altres branques, com l’Expressió Gràfica. La 
composició dels tribunals també és plural i inclou tant la presència de professorat 
del mateix curs —encara que a vegades són d’altres línies—com convidats d’altres 
universitats o professionals de prestigi. Tanmateix, durant el transcurs del curs i 
les diferents temàtiques que s’aborden, es fa imprescindible i enriquidora la 
participació de professionals no vinculats directament al màster o la universitat. Es 
tracta de convidats que provenen principalment de dos àmbits: la gestió pública i la 
programació de nous equipaments i habitatges socials; agents com la Diputació de 
Barcelona, la Regidoria d’Habitatge o l’Agència d’Ecologia Urbana, i el petit 
empresariat local vinculat a la construcció sostenible i de qualitat, implicat en la 
construcció amb materials de proximitat. Aquests convidats, que participen de 
manera activa en petites xerrades i seminaris d’intercanvi amb els estudiants, 
també col·laboren en diferents sortides a fàbriques o directament a les seus de les 
entitats de gestió convidades.  

Finalment, aquesta dosi de realitat del que significa l’exercici de la professió i els 
principals agents que la fan possible, es barreja amb sortides de caràcter més 
disciplinari per visitar patrimoni arquitectònic pròxim —principalment de la ciutat de 
Barcelona—, tant finalitzat com en construcció. D’aquesta manera, amb sortides i 
convidats complementaris a l’estructura docent reglada del curs, el taller es 
converteix en un veritable pont entre l’acadèmia i la professió, entre la realitat i el 
repte que suposa actuar-hi i millorar-la. 

_03 projecte i gestió  

Podríem intentar assimilar el nivell de desenvolupament del projecte del curs a un 
“avantprojecte” durant el primer quadrimestre, un “projecte bàsic” durant la primera 
part del segon quadrimestre i, finalment, un “projecte executiu” en el cas del PFC 
final. No es tracta d’imitar un document professional ad hoc, sinó de ser conscients 
del grau d’aprofundiment que es requereix en qualsevol projecte real, una realitat 
cada cop més sotmesa a normatives i regulacions molt complexes, i a 
intermediaris entre l’arquitecte i la propietat, i entre l’arquitecte i el constructor. El 
que interessa, per tant, és tenir un plantejament global coherent i conseqüent amb 
els objectius de partida, i desenvolupar aquelles parts, elements o espais que són 
més importants per al projecte en qüestió. És per això que els projectes van 
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acompanyats d’unes recerques paral·leles i personals de cada estudiant, en les 
quals s’investiga sobre un aspecte concret (tecnològic, mediambiental, formal, 
programàtic, etc.) que caracteritza la proposta i que es tracta amb més profunditat.  

Però el taller PFC tampoc no oblida una tasca fonamental de la realitat 
professional: el pre-projecte i el post-projecte. És a dir, les fases prèvies a la 
resolució d’un programa concret en un lloc determinat, i el manteniment d’allò que 
ja està construït per part o bé del propietari o bé de l’Administració. La Diputació 
de Barcelona, que col·labora amb el taller PFC i els seminaris, planteja les fases 
d’una obra següents: promoció, programació, projecte, construcció, ús i 
manteniment. Malgrat que treballem en una “realitat acadèmica”, tot i que anàloga 
al món professional, es potencia la consciència global de l’estudiantat sobre 
aquestes qüestions, que poden influir de manera determinant en decisions 
estratègiques del projecte. És per això que el programa concret del PFC forma 
part de la tasca projectual, així com la consideració de com es comportarà el 
projecte en les fases “teòriques” d’ocupació per part dels usuaris i al llarg del 
temps. De fet, podríem afegir a les fases esmentades el reciclatge o desmuntatge 
de l’edifici, aspectes lligats a la mateixa flexibilitat dels espais que es projecten i a 
la possibilitat que puguin ser parcialment substituïts o modificats per a altres usos. 

_04 reflexió i discussió  

Un dels objectius més importants és treure l’estudiant de l'àrea de confort típica 
dels darrers cursos de la carrera i posar-lo a prova en situacions límit (explicar el 
projecte en 3 minuts o improvisar una defensa en anglès), habituals en la pràctica 
professional. Tot el material i les presentacions són públics i estan sotmesos a una 
discussió col·lectiva. Un aspecte important en la metodologia del curs són els 
continus canvis de registre, amb variables de temps, suport o mitjà: de correccions 
tutoritzades amb material en brut sobre la taula passem a presentacions públiques 
de làmines en pantalla; d’explicacions de llarga durada al principi, a un 
PechaKucha, que és una presentació automatitzada molt sintètica de 20 imatges 
en 20 segons cadascuna; dibuixos en plànols DIN A1 i escrits d'assaig i recerca en 
paper DIN A4, models físics i vídeos. Per tant, les idees i estratègies dels projectes 
es desenvolupen en múltiples mitjans: escrit, dibuixat, oral o audiovisual. 

La participació de convidats externs tant durant el curs com en els tribunals de fi 
de PFC és fonamental perquè s'habituïn a explicar el projecte a més gent que el 
professorat al qual estan acostumats. Explicacions no només per a arquitectes, 
sinó que han de ser comprensibles en poc temps per a qualsevol que ho demani: 
agents, possibles usuaris, constructors, etc.  

_05 edició i difusió  

Un aspecte a vegades descuidat en les escoles públiques és l’edició i difusió de 
resultats, que és el pas previ per donar a conèixer el treball fet i que el validin 
agents externs: mantenir al dia un bloc informatiu amb fotografies, vídeos i treballs 
en procés, utilitzar xarxes socials, fer una exposició a final de curs, recollir i editar 
els resultats en una publicació, escriure reflexions com a conclusions de curs i 
organitzar un debat públic amb els millors treballs. Tot això hauria de ser una feina 
obligada per a qualsevol taller o unitat docent. L'objectiu que ens fixem és que 
l'estudiant acabi el curs amb un portafoli competitiu —hauria de ser el mateix 
PFC— i una maduresa i preparació suficients per passar brillantment entrevistes 
als millor despatxos. 

Finalment, dos aspectes complementaris i no menys importants són el seguiment 
dels projectes excel·lents per tal que es presentin a premis i l’orientació als 
estudiants del que es pot fer una vegada són arquitectes, ja tinguin inquietuds 
acadèmiques (beques, estudis de postgrau) o professionals (recomanar 
despatxos, cartes de presentació, ajuda per a entrevistes). Així mateix, la visita al 
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curs d’exalumnes que han tingut èxit en la seva trajectòria com a arquitectes joves 
és fonamental per difondre optimisme i seguretat, i a la vegada tenir referents 
pròxims que els poden orientar en la tasca cada vegada més difícil d'obrir-se camí 
en un món professional o acadèmic tremendament competitiu. 

Activitats formatives i espai docent 

A diferència dels altres cursos de la carrera, en els quals els estudiants es 
desplacen a  e diferents aules, el taller de Projecte de Fi de Carrera és un espai 
físic exclusiu en el qual l’estudiant desenvolupa el seu treball de forma continuada, 
amb espai expositiu i equipament per a les classes teòriques. Cal insistir que es 
considera el PFC com un curs intens i intensiu al voltant del qual no només giren 
la resta d’assignatures –dotades, això sí, d’autonomia–, sinó els principals 
esforços dels estudiants. És per això que es considera fonamental que puguin 
disposar d’un marc físic permanent, a l’estil anglosaxó, que ajudi a assumir el PFC 
no com un curs més de la carrera, sinó com un màster amb independència i 
procediments diferenciats respecte del grau. 

En particular, al taller es desenvolupen quatre tipus d’activitats formatives en 
coordinació amb les altres assignatures del màster: 

 Sessions de taller: treball a l'aula, amb la interacció de 

professors i estudiants, així com de convidats externs que hi 

donin una perspectiva transversal.  

 Sessions teòriques: proporcionen bases conceptuals, 

informació addicional i exemples sobre la temàtica del curs. 

Principalment es desenvolupen els dimarts (el 1Q en el marc 

de l’assignatura de “Teoria de l’Edificació”).  

 Sessions de seminari: treball reflexiu i productiu en grup i amb 

discussió entre el professorat i l’alumnat. El producte del 

seminari són treball material col·lectius sobre l’emplaçament on 

se situen els projectes dels estudiants. 

 Sessions de crítica: obertes, públiques i participatives en les 

quals s'exposa el treball realitzat i se sotmet als comentaris de 

professors, estudiants i convidats. 

 Sortides: Visites a obres en construcció, exemples construïts, 

agents del procés del projecte, etc.  

Bibliografia i referències 

Durant el curs es prioritzaran els exemples i referències dels quals es tingui 
experiència directa, de manera que s’evitarà repetir les interpretacions d’altres 
persones sobre realitats que no es coneixen personalment. Cada estudiant 
construeix una bibliografia pròpia, complementària a la proporcionada pel 
professorat. Així mateix, les referències provenen de tres tipus de fonts: 

 Primàries: exemples preferentment visitables i textos elaborats 

directament pels autors estudiats. 

 Secundàries: interpretacions, anàlisis i opinions d’altres sobre 

les obres estudiades.  

 Auxiliars: exemples que proporcionen un context on inserir les 

fonts primàries i secundàries, amb una atenció especial al seu 

entorn cultural (arquitectura, art, literatura, cinema, etc.). 
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En coordinació amb les altres línies del màster habilitant i els diferents 
departaments de l’ETSAB que hi participen, també s’elabora un llistat d’obres de 
referència que es tracten en les diferents assignatures del màster, des de 
l’enfocament propi de cada àrea de coneixement. Per proporcionar una 
experiència directa d’algunes d’aquestes obres, es programen visites a exemples 
propers tant pel que fa a edificis i espais públics acabats o obres, com pel que fa 
als agents implicats normalment en el procés constructiu (polítics, gestors públics i 
privats, tècnics, industrials, etc.). 

* La bibliografia del curs 2017-18 està composada per les referències i les lectures 
proposades a les teòriques de dimarts i dimecres, a l’assigntura de “Teoria i 
projectes d’edificació i urbanisme”. 

* Addenda: Sobre l’habilitació_Reptes i realitats 

El taller del Projecte de Fi de Carrera és l’eix vertebrador del màster en 
Arquitectura de l’ETSAB, que constitueix una ocasió única per a integrar els 
coneixements i les habilitats adquirides al llarg dels estudis de grau des d’un 
enfocament transversal i especialitzat. El seu caràcter habilitant obliga, a més, a 
una relació estreta entre el PFC i la realitat de la professió. Els dos aspectes que 
estructuren el programa docent del PFC tenen a veure, precisament, amb 
aquestes dues paraules: “HABILITAR” i “REALITAT”, un terme, aquest darrer, que en 
paraules de Vladimir Nabokov no té sentit si no va entre cometes.  

Pel que fa a l’habilitació, el PFC no pot ni vol ser la primera pràctica professional 
dels graduats en arquitectura, sinó un model sintètic dels aspectes centrals 
d’aquesta pràctica que s’iniciarà en superar el màster. Per això, a diferència de la 
pràctica professional, on la majoria dels condicionants venen donats, el curs 
proposa una sèrie ordenada i intencionada d’ocasions d’aprenentatge, que 
representen els moments clau del desenvolupament d’un projecte, juntament amb 
els creuaments corresponents amb la resta de disciplines implicades (planejament, 
construcció, estructures, instal·lacions...). Aquest creuament és, justament, allò 
que l’estudiant ha d’integrar en un document únic i coherent.  

Pel que fa a la realitat, el lligam del PFC amb la situació actual de la professió (la 
seva relació amb la societat i la cultura, la tecnologia i les normatives, etc.) es 
garanteix des de l’elecció del tema i els documents a desenvolupar fins a la 
presència de convidats especialistes i visites a obres i exemples construïts. Però el 
resultat final del PFC no és un “projecte executiu”, sinó la resolució precisa dels 
aspectes significatius de cada projecte, en la qual l’estudiant demostra la seva 
capacitat de síntesi i planteja estratègies que garanteixin que l’arquitectura 
proposada perduri a través de les diferents fases, des de la idea inicial fins a una 
hipotètica construcció, vida útil i desmuntatge. 

Així doncs, creiem que és compatible una habilitació realista que tingui en compte 
els condicionaments reals de tot tipus que intervenen en el projecte (legals, 
materials, socials, etc.) amb una visió creativa, imaginativa, alternativa a allò que 
és habitual, al que és “normal”, fins i tot utòpica. La feina de l'arquitecte projectista 
és proposar com es materialitzaran les idees i convé que aquestes siguin de 
màxima volada per poder-hi després donar una concreció tècnica. Es tracta 
d'habilitar, és a dir, ensenyar a l'estudiant del màster a ser apte, a ser capaç, a ser 
hàbil, per transformar allò que imagina en construïble, sense renunciar a propostes 
atrevides. D’aquesta manera, més que “habilitar-los” per a la pràctica professional 
rutinària —això sovint s'aprèn als despatxos i als cursos de posada al dia de 
normes o eines informàtiques, per exemple—, els estudiants s'habiliten per 
afrontar els reptes de futur. Més que mai, avui dia té sentit l’eslògan “Architecture 
ou Révolution”. 
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2.  PFC 2017-18. “GV 2030: Edificis híbrids de consum zero” 

Lloc 

GRAN VIA: LLOBREGAT – BELLVITGE. Aquests tres topònims són les paraules 
clau que orienten l’àmbit en el que es desenvoluparan els PFC de l’edició 2017/18. 
Gran Via indica l’avinguda sobre la que es proposa la primera idea detonant. El riu 
Llobregat per un costat i el barri de Bellvitge per l’altre, marquen els límits del 
segment de la Gran Via que serà l’objecte inicial d’atenció.  

 

 

GRAN VIA 

La Gran Via és el traçat mestre de l’eixample Cerdà i és també l’avinguda més 
llarga de la Gran Barcelona doncs creua de punta a punta la metròpoli, des del riu 
Besós al riu Llobregat i més enllà. Les transformacions més importants d’aquest 
traçat metropolità rectilini s’han produït, des de l’inici del segle XXI, a la banda 
Llobregat gràcies a l’impuls decidit de l’ajuntament de l’Hospitalet. Primer va ser el 
canvi de la urbanització a l’entorn de la plaça Cerdà (Barcelona), després va ser 
l’establiment, als vells quarters, del complex Ciutat de la Justícia i finalment, 
davant per davant del barri de Santa Eulàlia, s’ha produït el canvi amb més 
impacte: la formació de la nova plaça Europa (projecte urbanístic integral, 
d’urbanització i ordenació de volums i usos) i l’establiment de les instal·lacions 
principals de la Fira de Barcelona (transferides poc a poc del seu lloc tradicional a 
plaça Espanya).  

Aquesta darrera gran transformació ha consolidat una secció transversal viaria per 
a la Gran Via al seu pas pel marge esquerra del delta del riu que ha permès 
compatibilitzar el transit de pas (en trinxera) i una avinguda de servei a pla terra. 
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Aquesta nova secció viària s’ha aplicat en el tram que va des de la plaça Cerdà 
fins al barri de Gornal. Però des d’allà fins al riu Llobregat la Gran Via és encara 
una autopista (la imatge de l’autovia de Castelldefels) perfectament indiferent a la 
realitat urbana que travessa. 

LLOBREGAT - BELLVITGE  

El curs es proposa considerar que el tipus de secció de la Gran Via a l’Hospitalet 
ara transformada s’aplicarà al tram que falta fins arribar al gran nus viari existent al 
marge esquerra del riu. Aquest canvi obrirà expectatives noves pels dos grans 
hospitals que estan ancorats a banda i banda de l’actual autopista, el de Bellvitge 
(general) i el Duran i Reynals (oncològic) i al mateix temps farà possible considerar 
moltes altres qüestions relacionades amb la presència de coses molt rellevants: el 
barri de Bellvitge, la gran zona esportiva pròxima, els grans solars vacants o amb 
usos precaris, el darrer reducte de paisatge agrícola, etc.  

El resultat de tot plegat és un conjunt d’espais d’oportunitat de contorns oberts 
amb vocació de centralitat malgrat mantenir el seu caràcter periurbà, fragmentat i 
poc o gens articulat. Resta encara indecís l’encaix amb l'Hospitalet tan com la 
imatge metropolitana d’aquesta façana de la gran ciutat. 
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Programa_Edificis híbrids 

Diré que mi profesión acaba donde acaba el pensamiento de la 
arquitectura, en el sentido de pensar sobre los programas y sobre la 
estructura organizativa. Estos conceptos son importantes para 
muchas disciplinas y estas disciplinas definen también actualmente sus 
propias 'arquitecturas'. Asistimos a una especie de multiplicación de las 
actividades arquitectónicas, por lo cual no creo que yo esté volviéndome 
menos arquitecto, sino en todo caso lo contrario. 

Rem Koolhaas 

 

híbrid -a  

1 adj. i m. i f. [BI] [LC] [AGR] Que resulta de l’encreuament d’individus 
d’espècies distintes. El mul és un animal híbrid. Aquest gos és híbrid, no 
és de cap raça. Blat de moro híbrid.  
2 1 adj. [LC] Format per elements de diferent origen. Fa composicions 
musicals híbrides, de ressonàncies barroques i romàntiques.  
2 2 adj. [IN] [EL] Que conté components de diferent tecnologia. Un 
aparell, un circuit híbrid.  
2 3 adj. [FL] Format per elements que procedeixen de llengües diferents. 
Un mot híbrid. Els criolls són llengües híbrides.  
 (Font: edició vigent del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans) 

 

Les paraules de Rem Koolhass, estretes d’una entrevista el 2001, subratllen dues 
qüestions no només cabdals per entendre la seva obra, sinó per l’arquitectura de 
les darreres dècades: el programa i la seva estructura organitzativa. Tant en 
aquelles arquitectures que tendeixen a la compacitat i a la introspecció, com a les 
més populars i esteses formes discontinues, trencades o “fluides” –literalment–, 
l’organització del programa ha servit com a eina de projecte –no l’única, es clar–, a 
vegades dictant la forma, en d’altres ocasions suggerint estructures formals més 
universals, responent a paràmetres purament disciplinars. 

Aquests dues qüestions són especialment importants en els edificis híbrids i els 
seus espais públics, el focus de treball del curs 2017-18. Si busquem la definició 
d’híbrid en un diccionari terminològic, les accepcions que més s’apropen al camp 
de l’arquitectura són, pel que fa a la hibridació, la de “encreuament entre individus” 
(en el nostre cas, entre programes funcionals), entre “elements de diferent origen” 
(en el nostre cas, espais) o entre “diferents tecnologies”. Veiem que el diccionari 
no limita els exemples d’hibridació a l’acceptació més difosa –la genètica–, i 
n’incorpora d’altres potser més fèrtils per al projecte d’arquitectura, com ara la 
“tecnologia híbrida” o d’altres relacionades amb el procés creatiu (“composicions 
híbrides”) i la narració (“llengües híbrides”). 

Per altra banda, tot i que se solen considerar termes sinònims, un edifici o espai 
híbrid no és exactament el mateix que un mixed-use. El segon terme es refereix a 
diferents programes que conviuen en un edifici –sovint segregats horitzontal o 
verticalment, com els tradicionals ateliers–, mentre que el primer es refereix a 
situacions que són més que la simple suma de usos individuals que la 
constitueixen. Podem fer un paral·lelisme amb el muntatge cinematogràfic, on el 
significat d’una seqüència és més que la suma dels significats parcials de cada 
pla: en l’exemple canònic, plat buit + persona trista = gana.  

De la mateixa manera, el edificis híbrids es diferencien dels multi-funcionals per la 
seva escala i forma. Escala, perquè normalment ocupen una mançana sencera a 
la malla de la ciutat, arribant, com en el cas dels mats-building, a establir-se com 
“ciutats dintre ciutats” o paisatges integrats. Forma, perquè responen als 
desenvolupaments tecnològics de finals del segle XIX, com els entramats 
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metàl·lics, que permeten una major permeabilitat i porositat dels espais interiors, 
estructures fusionades i juxtaposició de seccions.  

En qualsevol cas, l’aparició d’edificis híbrids o d’usos mixtos és paral·lela a la  va 
lligat a l’encariment del sol i la consegüent edificació en alçada, el segon es 
relaciona amb les noves unitats de convivència o les professions “deslocalitzades”. 
Pensem en New York a principis del segle XX, amb gratacels que són veritables 
ciutats amb tota mena d’usos relacionats a través de formes monolítiques de 
secció lliure, que Rem Koolhaas va convertir en manifest estètic a Delirious New 
York (1978). O exemples europeus posteriors com la Torre Velasca (Milà, 1954-
58), el Barbican Complex (1955-83) i el Brunswick Centre (1967-72) a Londres, o 
el Ihme Zentrum (Hannover, 1972-75). 

Sigui com sigui, l’edificació híbrida també pot ser caracteritzada o esquematitzada 
a partir de les diferents relacions que s’estableixen entre els programes que 
interactuen, i alhora entre els programes i la forma o envolupant que els acull. Es 
parla d’híbrids temàtics quan els programes escollits interactuen, o dispar quan 
no hi ha relació entre ells, però creen relacions simbiòtiques d’aprofitament mutu. 
Pel que fa a la forma, es pot parlar de compacte quan les parts del programa no 
es diferencien i la forma depèn de les condicions urbanístiques; compost quan el 
programa es tradueix en fragments o parts diferents articulades; i monolític quan 
respon a una escala monumental, de fita urbana, normalment amb programes 
apilats.  

En qualsevol cas, l’evolució de l’arquitectura més recent, des de les denses ciutats 
històriques a les ciutats-territori disperses o les ciutats de nova planta, passa per 
posar en crisi o transformar els tipus purs del passat –sigui d’habitatge, 
d’equipament o d’infraestructura– i es converteix en un tema de discussió tant 
pertinent com urgent. Una discussió que no només afecta als arquitectes, sinó 
també als agents de l’edificació, ja que la integració de diferents programes també 
suposa diferents promotors, diferents gestors i, òbviament, diferents usuaris en 
temps i ús.     

En paraules de Steven Holl:  

"els edificis híbrids actuals posseeixen els següents potencials: 

1. Incubadors en les ciutats del segle XXI 
2. Conformació de l'espai públic 
3. Juxtaposició programàtica 
4. Condensadors socials d'habitatge, treball, lleure i cultura 
5. Dinàmica de la secció 
6. Arquitectura altament sostenible 
7. Llibertat per nous conceptes." 

Equipament híbrids 

equipament  

m. [LC] Acció d’equipar; l’efecte. 

 (Font: edició vigent del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans) 

 

 Pel que fa al cas concret dels equipaments, el diccionari que hem posat com a 
exemple es limita a una única accepció: “l’acció d’equipar”. Traslladat a termes 
arquitectònics, es tractaria de projectar espais preparats –equipats, dotats– per a 
desenvolupar una activitat determinada. L’experiència ens diu, però, que el 
creuament de programes funcionals fins fa poc clarament separats provoca 
interaccions i sinèrgies tant imprevistes com fèrtils. Així trobaríem museus-centre 
comercial, mercats-centre cívic, gimnasos-coworking, piscines-biblioteca, etc., 
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sovint en forma de contenidors caracteritzats per envoltants molt complexes en 
contrast amb espais interiors neutres, estructures i instal·lacions isòtropes, etc. 

Pensem en aquest darrer exemple, el de la piscina-biblioteca –real al nostre 
context immediat, d’altra banda–, on els llibres es poden treure als espais exteriors  
gràcies a les tecnologies de la informació i a que el cost de la seva substitució en 
cas de deteriorament és irrellevant dins de la despesa de manteniment de 
l’equipament. La tasca de l’arquitecte, en aquests casos, serà pensar sense 
prejudicis quines noves possibilitats s’obren en termes d’espai, de relació 
interior-exterior, de llum, de recorregut, etc., per tal que els espais resultants 
d’aquesta nova interacció entre programes funcionals sigui significativa en termes 
perceptius i culturals. 

Aquests espais capaços d’acollir usos diversos –com deia Albert Viaplana de 
l’arquitectura en general– no s’han de projectar partint d’allò que s’hi podrà fer, 
sinó mirant de no dificultar que s’hi puguin fer activitats que ara no preveiem. Així, 
els equipaments contemporanis potser ja no s’han de pensar des d’usos definits 
(jugar a bàsquet, sentir un concert, comprar peix, patinar...), sinó com a  
contenidors flexibles, adaptables i perfectibles: tres conceptes que poden 
semblar sinònims però no ho són. 

Sobre aquesta idea i les seves implicacions en termes d’espai, clima, economia, 
normativa, cultura, etc., es treballarà al llarg de tot el curs, des de la perspectiva 
que la intenció i la precisió en el control dels aspectes materials de l’arquitectura –
estructura, instal·lacions, sistemes constructius, etc.– són les paraules amb les 
quals es construeix la narració immaterial de l’arquitectura. 

Habitatges col·lectius híbrids 

Gran part dels edificis híbrids històrics i contemporanis incorporen l’ús residencial. 
De fet, podríem considerar l’habitatge col·lectiu com un del requisits fonamentals 
per a que els centres urbans i els espais públics mantinguin l’activitat i la vitalitat 
de veritables àmbits polifuncionals. Tanmateix, l’estreta relació de l’habitatge 
amb l’usuari i les formes convencionals d’organització familiar, en molts casos amb 
gran inèrcia i conservadores, fa d’aquest programa arquitectònic un camp difícil 
d’abordar, tant a la universitat com al món professional. Les noves unitats 
familiars, les feines deslocalitzades o les ja molt extenses formes de convivència 
cooperativista són assumptes que s’han d’abordar amb urgència i amb propostes 
arquitectòniques solvents. Propostes que, ara més que mai, s’han de plantejar la 
barreja equilibrada d’activitats en el temps i en l’espai; un anhel, però, que no 
resulta nou.  

Precedents 

La utòpica igualtat social ha trobat en el camp de l’habitatge –un dret fonamental i 
indispensable– un camp d’experimentació. Exemples deutors tant del socialisme 
utòpic com de la revolució industrial han estat els falansterios –d’origen agrícola– 
i els familisterios –d’origen industrial–. Salvant totes les diferències, aquestes 
comunitats d’habitatges incorporen de manera sistemàtica, per primera vegada, 
serveis col·lectius com llars d’infants, escoles, hospitals o teatres. Tot i que no es 
pot parlar de barreja d’activitats ni hibridació, sinó més aviat de convivència 
d’usos, adequadament separats però accesibles, són una referència sense la qual 
no es podrien explicar les experiències domèstiques del segle XX.  

Tampoc podem parlar estrictament d’edifici híbrid si ens referim a l’altre gran 
precedent: el condensador social. Si els edificis híbrids estan associats a les 
ciutats americanes, la rendibilitat de l’ocupació del sòl i els desenvolupaments 
capitalistes, els condensadors socials es van crear en el marc de l’avantguarda 
constructivista russa. El seu objectiu era transformar –i controlar– les relacions 
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socials vinculant treball, oci i vida familiar: es col·lectivitzen usos com bugaderies 
o guarderies, i s’estudien cèl·lules mínimes de vivenda, normalment organitzades 
en dúplex o tríplex. Així mateix, els espais de circulació es consideren espais 
d’oportunitat per a la socialització i la vida en comú, de manera que apareixen 
carrers interiors i accessos en galeria.  

Aquests diferents programes s’acostumaven a traslluir en una estricta organització 
volumètrica. En aquest sentit l’exemple més emblemàtic és l’edifici Narkomfin 
(Moscú,1928-32). Obres posteriors com Park Hill (Sheffield, 1959-61), la Unité  
d’Habitacion (Marsella, 1946-52), el complex Gallaratese (Milà, 1967-74) o 
Corviale (Roma, 1972-82) no sempre han respòs a aquesta estructura 
organitzativa, i han utilitzat altres estratègies com l’apilació. Per altra banda, si bé 
aquests exemples afavoreixen la introspecció, els edificis híbrids, per definició, 
s’obren a la ciutat i faciliten el contacte entre desconeguts. L’estricta organització 
funcional dels primers es converteix en certa indeterminació dels espais 
col·lectius en els segons, que eviten l’excessiu control que des de l’arquitectura 
s’imposa al condensador social. 

Objectius 

Per fer front a les formes d’habitar noves que sorgeixen, convé prescindir en 
bona part dels coneixements estereotipats de les últimes produccions derivades 
de la bombolla immobiliària.  Convé, en canvi, projectar imaginativament, mirar de 
reüll què passa al món i recuperar selectivament experiències passades 
interessants, tant formal com social i tècnicament. Cal estudiar propostes que 
trenquin l’escassa varietat tipològica existent, en promoció pública i en oferta 
immobiliària lliure. Formes que siguin més adaptades a la vida nòmada, global, 
provisional i urbana dels temps presents, com han posat de manifest “Home 
Economics” i “Making Heimat” a la darrera Biennal d’Arquitectura de Venècia.   

 Cal proposar edificis híbrids amb serveis compartits per afavorir la vida 
comunitària i individual, però col·lectiva, en conjunts condominiums, en la línia de 
les recents cooperatives suïsses, de llarga tradició.  Cal plantejar tant la possibilitat 
de rehabitar habitatges obsolets a partir de correccions tipològiques, com la 
possibilitat d’habitar nous espais, i no projectar només en parcel·les urbanes 
residencials.  D’aquesta manera, el espais industrials, els magatzems, les oficines, 
els polígons perifèrics degradats, etc., es converteixen en oportunitats i reptes. I 
cal afrontar tot això, finalment, des de la perfectabilitat (capacitat d’intervenció de 
l’usuari en l’ús i evolució de l’habitatge), i la variabilitat (variacions tipològiques a 
partir d’un model). Dos termes molt lligats a un paradigma modern i contemporani 
com el de la flexibilitat. Una aspiració espacial, funcional i tècnica protagonista en 
dues de les investigacions recents més importants sobre l’habitatge: “Flexible 
Housing” de Jeremy Till,  i el “Residential Open Building” d’Stephen Kendall,  
deixeble alhora de N. J. Habraken i la seva “teoria dels suports”. 

Programa i estructura didàctica 

Amb aquests paràmetres generals, referents al lloc i al programa, l’estudiant ha de 
desenvolupar el projecte d’un edifici d’ús mixt (habitatge o equipament) entre 
2.500 i 5.000 m

2
 (pot formar part d’una ordenació urbana més gran i projectada en 

grup), amb un equilibrat nexe amb l’espai lliure, que doni servei al barri i sigui un 
referent per al conjunt de la ciutat. A més a més, es pretén que el projecte sigui 
equiparable, en la mesura del possible, a un projecte real en totes les seves 
dimensions tècniques i documentals, sense deixar d’incorporar l’experimentació i 
prospecció que des de la universitat i la acadèmia es fomenta i suscita. És per això 
que la concreció del programa forma part de la recerca de l’estudiant i la seva 
proposta projectual. Una proposta que es complerta amb un assaig visual i escrit 
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en format A4, que recull tant la gènesi i referents del projecte, com reflexions i 
material complementari de l’estudiant. 

Per desenvolupar aquest “encàrrec”, el curs està pautat a partir d’unes tasques 
quinzenals individuals, entregables sempre en A1, que interroguen sobre diferents 
aspectes del projecte, des dels derivats del lloc, al programa, l’estructura formal o 
la consistència material i mediambiental de la proposta. A Atenea (plataforma 
interactiva del curs) s’aniran penjant cada setmana les instruccions de cada tasca, 
suggerient una sèrie de qüestions i diferents instruments per respondre-les. 

   

 

BLOC 1: Condicionants de Partida 

 

  Tasca1:_Lloc i emplaçament (5 octubre) 

Com és física i socialment el lloc? 

Trets genèrics i específics de l’emplaçament dins del lloc 

Tasca 2:_Escenaris i oportunitats (19 octubre) 

Què es preserva i què s’enderroca 

On, com i per què intervenir? 

 

 BLOC 2: Estratègies de projecte 

 

Tasca 3:_Volum i programa (2 novembre) 

Estratègies formals + mediambientals 

Diagrama d’usos, recorreguts, relacions funcionals i 
superfícies 

Tasca 4:_Encaixos visuals (16 novembre) 

Relacions amb l’àmbit general: axonometries, volumetries 
lliures, etc. 

Relacions amb el paisatge: vistes, materials, etc. 

 

 BLOC 3: Propostes formals i materials 

 

Tasca 5:_Variacions tipològiques (30 novembre) 

Usuari, programa i espais 

Variacions de volum, plantes i seccions 

Tasca 6:_La triple escala (14 desembre) 

Topologia 1/1000 (relacions amb el lloc) 

Tipologia 1/200 (tipus, variabilitat, flexibilitat, perfectibilitat)  

Tectònica 1/50 (sistemes sustentats i envolupants) 
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El rerefons d’aquestes tasques és el treball simultani i des del primer moment en 
tres escales de projecte, derivades del citats conceptes:  

 

 Oct Feb Maig 

TOPOLOGIA 1/1000 1/500 1/200 

TIPOLOGIA 1/200 1/100 1/50 

TECTONICA 1/50 1/20 1/10 

    

 Topologia (relacions amb el territori, la ciutat, altres edificis, etc.), e. 
1/1000, 1/500 i 1/200 

 

 Tipologia (relació amb els patrons destil·lats al llarg de la història de 
l’arquitectura; variabilitat, flexibilitat, perfectibilitat), escales 1/200, 1/100 i 
1/50 

 

 Tectònica (les relacions entre els diferents sistemes —de sustentació, 
d’envoltants, energètics, etc.— que constitueixen les paraules amb què 
s’elabora el discurs arquitectònic), escales  1/50, 1/20 i 1/10 

 
Aquesta triple dimensió de la realitat del projecte ens obliga a plantejar les 
propostes sempre des de múltiples paràmetres que mai són lineals, i que no van 
de lloc al detall, sinó que interactuen des de la gènesi del projecte. Per tant, no es 
tracta tant de plantejar la totalitat del projecte des de l’inici, sinó de treballar per 
fragments, simultàniament a escala gran, petita i intermèdia i que aquests 
fragments informin al projecte, que siguin precisos i complerts en si mateixos, però 
que deixin obert el projecte tal i com explica Venturi, per poder prendre decisions 
sense prejudicis. 

Interessos transversals del taller 

 Consum energètic gairebé nul (near Zero Energy Building o nZED) 

 Les noves formes d’habitar i treballar (coworking, cohousing, etc.) i la 
seva relació tant amb les tipologies d’habitatge i equipaments, així com 
amb la mobilitat sostenible. 

 La discussió entre autosuficiència i eficàcia (energia, aigua, residus, etc.) 
i la seva relació amb la forma urbana (ecobarris, creixements urbans 
autosuficients, etc.) 

 La integració dels aspectes ambientals com a “material de projecte”, així 
com l’elaboració d’una metodologia que permeti avaluar-los des de 
l'anàlisi del lloc fins al projecte executiu. 

 Les relacions entre la forma arquitectònica i els aspectes no-formals, des 
de la percepció dels espais fins a la densitat edificatòria, el 
comportament energètic dels edificis o els sistemes constructius (Design 
for disassembly, estructures i tancaments industrialitzats, etc.) 

 El projecte com a llibertat d’elecció entre opcions tècniques donades, 
motivat per la creixent exigència de validació externa de sistemes i 
procediments que dificulta “l’invent”.  

 Les relacions entre les accions a nivell local (projecte) i les tendències 
globals (culturals, tecnològiques, ambientals, econòmiques, etc.), que 
sempre es tractaran des d’una triple escala: topològica, tipològica i 
tectònica. 
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Avaluació 

Pel que fa a l’avaluació, al llarg del curs es demanen diverses tasques 
específiques que pauten el calendari, des de l’anàlisi de les característiques 
físiques del lloc (topografia, infraestructures, condicions climàtiques, olors, usuaris 
per franges horàries, preexistències vegetals i construïdes, estructura organitzativa 
del programa, etc.) a les envoltants, els sistemes energètics passius i actius o la 
il·luminació. Totes aquestes tasques i les diferents fases de desenvolupament es 
consideren tan importants com el resultat final i per això s’anima l’estudiant que 
mantingui un registre permanent del procés, que lliura juntament amb el projecte 
acabat. 

Des de tots aquests paràmetres, en els quals el projecte —arquitectònic i urbà— 
és en ell mateix l’objecte sobre el qual es reflexiona i es construeix el coneixement, 
es valora finalment la maduresa i l’adequació del posicionament de l’estudiant i el 
seu projecte respecte de la ciutat i el territori, el medi ambient, la tècnica, les 
implicacions culturals de la pràctica arquitectònica, i la societat. L’avaluació 
d’aquests aspectes és continuada —l’assistència continuada és obligatòria— 
i dóna lloc a un informe personalitzat que es lliura a l’estudiant i al tribunal 
de PFC, que és particular per a cada línia i és qui posa finalment la nota al 
projecte. Els professors de les diferents línies formen part dels respectius tribunals, 
així com professors i professionals convidats d’altres escoles i departaments. 


