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TEORIA I PROJECTES D’EDIFICACIÓ I URBANISME 

 
Grup   MArq, 2017/18 
 
Professors:   Jaime Coll, Dr. Arq. (TU Projectes)  

Jaume Valor, Dr. Arq. (Agregat Projectes) 
Jordi Oliveras, Dr. Arq. (TU Teoria i Història) 
Josep Parcerisa, Dr. Arq. (CU Urbanisme) 
Daniel García-Escudero, Dr. Arq. (Lector Projectes) 

Horari:   Dimarts  9:30-13:30 
   Dimecres:  9:30-13:30 
Aules:    CB-11, CB-12 
Idiomes:  castellà, català, anglès (tutories) 
Web   https:// marqetsab.masters.upc.edu 

 
 
En aquesta assignatura es desenvolupen en format lliçons i posterior discussió en 
seminari i taller alguns tòpics per tal d'orientar i recolzar els treballs encaminats 
cap al Projecte Fi de Carrera.  

Aquesta tercera edició del MArq, com les anteriors, defineix un àmbit d’intervenció 
coincident per a les tres línies en les que s’organitzen les assignatures que 
incideixen en l’elaboració del Projecte Final de Carrera (PFC).  

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. 
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 
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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'H tan com la imatge 
metropolitana d’aquesta façana de la gran ciutat.  

Aquest és l’escenari pel desenvolupament dels PFC i el context on proposem 
desenvolupar l’assignatura guia TEORIA I PROJECTES D’EDIFICACIÓ I URBANISME, 
que es desplega amb dos programes específics, els dimarts i els dimecres. El fet 
de compartir el mateix àmbit implicarà un reforçament en la transversalitat dels 
tallers. Cada estudiant, amb independència de la línia que hagi escollit, podrà 
treure profit dels seminaris de les assignatures troncals, les lliçons i altres activitats 
previstes doncs estan orientats al programa general del PFC.  

 

els dimarts 
 
PROJECTES-TECNOLOGIA-COMPOSICIÓ  

Programa de lliçons (9.30-11.30h) 
 
El conjunt de lliçons estan repartides en tres blocs de contingut que també 
estructuren les classes i les tasques del taller del dijous, de manera que tot queda 
relacionat tant des del punt de vista de contingut teòric com d’activitats projectuals. 
Per altra banda, en un annexa es detallaran les lectures, la bibliografia i les 
paraules clau que acompanyen cada lliçó i que serviran de marc teòric i de 
discussió a classe. Sempre que sigui possible, a ATENEA estaran penjats les 
lectures recomanades por cada lliçó. 
 
 
BLOC 1: Condicionants de partida 

 GUIA D’ARQUITECTURA DE BELLVITGE 
( 03 octubre, Jordi Oliveras) 

CONDICIONANTS AMBIENTALS 
(10 octubre, Jaume Valor) 

MANERES D’OBSERVAR 
(17 octubre, Jaime Coll / Daniel García-Escudero) 

CATALITZADORS URBANS  
(24 octubre, Manel Bailo) 

   

BLOC 2: Estratègies de projecte 

ESTRATÈGIES AMBIENTALS 
(31 octubre, Jaume Valor) 

ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ SOBRE LA REALITAT  
(07 novembre, Jaime Coll) 

FORM FOLLOWS… FORM: ESTRATÈGIES FORMALS 
(14 novembre, Daniel García-Escudero) 

HIBRIDS: ESTRATÈGIES DES DEL PROGRAMA 
(21 novembre, Bustos / Javier Mozas) 
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BLOC 3: Propostes formals i materials 

PROPOSTES MEDIAMBIENTALS  
(28 octubre, Jaume Valor) 

PROPOSTES COL·LABORATIVES 
(05 desembre, La Col) 

NOVA CONSISTÈNCIA: ESTRATÈGIES MATERIALS 
(12 novembre, Daniel García-Escudero /Jaime Coll) 

IDEAR PROJECTES, MATERIALITZAR IDEES: LA TRIPLE ESCALA 
(19 novembre, Jaime Coll / Daniel García-Escudero) 

 

 
SEMINARI (11.30-13.30h) 
 
El seminari es presenta com un espai de discussió/producció sobre l’àrea de 
treball de la Gran Via Sud, on se situa geogràficament el curs de PFC. Es tracta 
d’un espai de reflexió col·lectiva que té com a objectiu produir materialment una 
mirada sobre el lloc a través de dibuixos, maquetes, vídeos o mitjans alternatius 
de representació i comunicació. A diferència del desenvolupament individual o en 
petits grups dels projectes propis del PFC, el seminari del màster és una activitat 
formativa parcialment autogestionada pel propi estudiantat amb un punt de partida 
estratègic: una triple mirada sobre el lloc: 1/5000, 1/500, 1/50. Les tres escales 
permeten aproximacions circulars i progressives sobre el lloc, que porten a 
estudiar i entendre aspectes diversos, relacionats amb la seva configuració física, 
social i infraestructural. 

BLOCS:  

Octubre:  Escala_1/5000: mirada metropolitana sobre el lloc i les seves 

bores: riu Llobregat, Hospitalet, infraestructura ferroviària, etc. 

  Revisió intermèdia: 17 d’octubre 

Entrega: 31 d’octubre 

 

Novembre:  Escala_1/500: mirada sectorial, on s’analitzen les diferents àrees 

de l’emplaçament: parc agrari, Biopol, Centre direccional de 

Bellvitge, etc. 

Revisió intermèdia: 14 de novembre 

Entrega: 28 de novembre 

 

Desembre:  Escala_1/50: mirada pròxima sobre edificis, espais urbans de 

proximitat, materialitat, etc. 

Revisió intermèdia: 14 de desembre 

Entrega: 18 de gener 

 

ORGANITZACIÓ:  L’emplaçament es dividirà en franges, que es treballaran en 

grup i que després s’ajuntaran per produir el material col·lectiu. El mateixos 

estudiants treballen sempre la mateixa franja, cada vegada en una escala diferent. 

El sentit de la franja resideix sobretot en el treball en secció (dos o tres per franja). 

EVALUACIÓ: S’espera de l’estudiant una actitud activa i propositiva tant durant les 

lliçons teòriques com al seminari. Les lectures setmanals i les posteriors 

discussions col·lectives seran valorades conjuntament amb el resultat del treball 

col·lectiu del seminari (maquetes, dibuixos, vídeos, etc.). 
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els dimecres 

URBANISME DE LES CIUTATS 
 
Els dimecres es dedicaran als següents objectius: 
 

1. Acompanyar a tothom en les primeres decisions de projecte per tal de que 
el lloc i el programa funcional siguin congruents i responguin a un discurs 
que s’enfoqui  raonablement en el context on s’actuarà 

2. Recuperar la pràctica de l’anàlisi urbana per vessar-la operativament al 
discurs de cada projecte. 

3. Actualitzar conceptes fonamentals de l’urbanisme a les ciutats concernits a 
l’àmbit Gran Via: Llobregat-Bellvitge 

4. Fornir de les referències fonamentals per comprendre l’espai públic i 
l’impacte dels edificis i les coses que l’afaiçonen. 

5. Posar en context les tècniques de planejament i entendre la seva 
formalitat (PGM i PDU i altres) 

 
Cada dimecres s’organitzarà en dos temps. Les dues primeres hores normalment 
es seguirà un conjunt de LLIÇONS i les interpel·lacions corresponents. Les dues 
darreres hores, en format TALLER, estaran dedicades a la presentació d’exercicis 
gràfics, seminaris o tutories dels avantprojectes. L’avaluació consistirà en la 
valoració dels dos exercicis i de la intervenció al seminari.  
 
 

PROGRAMA DE LLIÇONS (9.30-11.30h) 
 

LA RONDA DE DALT. Els antecedents. La qüestió essencial: 
infraestructura i estructures urbanes. L’efecte barrera i altres efectes reals. 25 anys 
d’estabilitat i d’evolució. Efecte nou cànon per grans vies arterials.  

 

MOBILITAT URBANA. Conceptes clau. Trafic in towns. L’autonomia de les 
infraestructures i la lògica de cada sistema. Els fluxos. Disposició de les xarxes. 
Accessibilitat i connectivitat. La ciutat del vianant.  

 

BELLVITGE. 1968. Des del concurs d’idees fins al pacte amb l’associació 
de veïns. Habitatge i equipaments de proximitat. Tipologies per rang/mida. 
Densitat vs ocupació. Un barri en perspectiva. 

  

HOSPITALS. Tipologies dels edificis a Biopol. Evolució de les funcions 
inherents. De l’hospital a la ciutat sanitària. Recinte i teixits urbans. Noticies de 
Barcelona: Mar, Sant Pau, Clínic, St Joan de Déu, VH ...   

 

L’ESPAI PUBLIC. Espai públic i espai col·lectiu. Nusos i forats. Interludi de 
Blanchard & La ciutat secreta (Townscape). L’espai transparent i el tercer espai a 
Barcelona.   

 

CENTRALITAT. INTENSIFICACIÓ.  La localització dels centres a 
l’estructura urbana. On és el centre?. Lloc central i teoria de la centralitat. Lògiques 
de localització. L’activitat comercial i la competència entre activitats. Centres 
Direccionals, encara?.  

  

PGM & PDU. Codis bàsics del planejament: classificació i qualificació del 
sòl. Significats de les claus al PGM de Barcelona. Desplegament: les 
modificacions puntuals i els plans de millora urbana. Les equacions d’equilibri 
general. Aquest PDU i l’altre. 

 

LA GRAN VIA DE BARCELONA. Trànsit de trànsit, 1962. La Gran Via de 
l’Eixample i la Gran Via metropolitana. Les places i les cruïlles. Façanes i 
esquenes. Escenes exemplars i no tant. La GV i l’horitzó Delta, abans i ara. 
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TEMPS DE TALLER (11.30-13.30h) 
 
Aquests dos exercicis seran una contribució específica dels dimecres de cada 
estudiant al seu relat que tindrà una presentació general PK els dies 29 i 30 de 
novembre.  
 
EXERCICI 1. LA MEVA INTERPRETACIÓ   

Correspon dedicar un primer temps a fer un plànol de lectura i descripció del lloc 
que sigui la manera de construir la interpretació personal. Escala i enquadrament 
seran una opció oberta que es discutirà en taller. La construcció iterativa d’aquest 
plànol haurà de permetre la seva incorporació al discurs inicial del projecte – PFC. 
Individual. 

 
EXERCICI 2. ESBOS DEL PROJECTE    

Molt aviat començaran a manifestar-se les propensions de cadascú. Els croquis 
manifestaran una actitud sobre l’entorn i la seva transformació: Programa / 
Qüestions / Referències. Temps de proves i de canvis.  
Una segona visita al cap de poques setmanes al territori permetrà veure i discutir 
les coses d’una altra manera. 
Les presentacions es faran sobre impressionant esbós & interpretació. Individual  
 
SEMINARI 

A mig curs serà oportú dedicar dos dimecres a desenvolupar, en el segon temps, 
un seminari de presentació de case study a l’entorn dels espais públics / espais 
col·lectius a partir d’una selecció inicial. És un treball que es podrà fer en grups de 
dos. 
 
TUTORIES 

A partir de mitjans del mes de novembre, el segon temps dels dimecres es 
dedicarà a un sistema de tutories. Es distingeixen dues etapes.  
Inicialment serà un espai de discussió de les lògiques PQR definides als exercicis 
inicials. Per tant seran discussions per grups de projectes, preferentment no 
individuals. 
Al final del semestre la tutoria es farà sobre els avantprojectes específics que 
portin els estudiants. 
 

    


