
ANNEX 001 
 
PROJECTES 1 i 2 ESARQ 2006-2007 
 
Tal i com s’ha definit al document projectesU les assignatures projectes 1 i projectes 2 tanquen el cicle 
formatiu de projectes del primer any de carrera. La voluntat d’aquestes assignatures es la de aproximar-se al fet 
projectual des de el focus que regiran cada un del cursos superiors de projectes segons les categories següents: 
 
Segon Curs: SYSTEMS  
Tercer Curs: HOUSING 
Quart Curs: METROPOLIS 
Cinquè Curs: DEGREE 
 
Els quatre treballs, projectes, que es faran en el segon i tercer trimestre de  projectes del primer curs responen així a 
aquestes quatre categories o millor dit principis operatius de manera que un cop finalitzat el primer any de projectes, 
l’alumne estigui si més no familiaritzat amb els conceptes, el lèxic, les “realitats” i els principis que regiran la resta de 
les assignatures de projectes durant tota la carrera. 
 
El territori per explorar – projectar serà el nucli urbà de VALLVIDRERA de Barcelona en tota la seva complexitat. 
Aquest territori es totalment apropiable i accessible, la informació està totalment al abast i es pot visitar amb 
transport públic tantes vegades com l’alumne ho necessiti.  
 
METODOLOGIA: 
 
Primer Projecte – Segon Trimestre – Projectes 1 
 
SYSTEMS 
 
Registre documental d’un quadrat de 10x10 metres aleatòriament escollit a Vallvidrera i posterior pavimentació 
intel·ligent. 
 
Es tracta de estructurar el registre documental (plànols, fotografies, vídeo, etc.) d’un quadrat de 10x10 metres de 
l’entorn de Vallvidrera escollit aleatòriament segons la metodologia de la família de artistes The Boyle Family 
http://www.boylefamily.co.uk/  
Aquesta família d’artistes escull de manera fortuïta una localització en qualsevol part del planeta, es desplaça “in 
situ” i extrau un motlle absolutament fidedigne de l’àrea determinada, com una manera essencial d’apropiarse d’un 
lloc. A camí de l’art de galeria i el Land art The Boyle Family a realitzat innumerables exhibicions d’aquestes petites 
porcions de territori apropiat, exemplificant una manera prou obsessiva de “mirar” la realitat. 
L’interès dels procediments emprats per els artistes aplicats a un arquitecte, rau en la importància que en 
arquitectura té el saber mirar per comprendre el lloc. 
 
Els alumnes hauran de estructura els registres documentals necessaris (dibuixos, plànols a escala, fotografies, 
vídeo i totes les tècniques al seu abast) per demostrar que el lloc a estat entès. Un cop determinat i parametritzat el 
lloc el projecte pròpiament dit consisteix en pavimenta (re-pavimentar) el quadrat resultant de manera que el propi 
paviment incorpori un lloc per seure/estirar-se i també una àrea d’ombra. PAVIMENT/BANC/OMBRA 
 
La documentació final serà la pròpia d’un projecte d’arquitectura amb dibuixos, plànols a escala 1:20, 1:50, i 
maqueta. 
 
La durada de l’exercici es de tres setmanes. (14 al 30 Gener) 
 
Segon Projecte – Segon Trimestre – Projectes 1 
 
HOUSING 
 
Reforma i ampliació de l’estació del funicular de Vallvidrera (Vallvidrera Superior) per a habitatge per el guarda. 
 
El procediment de l’exercici consisteix en conèixer i apropiar-se del l’estació del funicular tal i com s’ha realitzat en 
l’anterior exercici i un cop après l’edifici rehabilitar-lo com a habitatge per al guarda i la seva família amb algun 
membre amb mobilitat reduïda. (grup de 4 persones).  
 



La proposta bascúla entre l’estudi de la millor tradició arquitectònica moderna, el seu context històric, cultural, polític, 
social i tecnològic i la des-sacralització dels mites de l’arquitectura entenent que innovar es re-escriure la tradició.  
 
L’exercici ha de servir a incorporar en l’alumne la metodologia per entendre l’arquitectura que l’ha precedit i a la 
vegada per intentar aportar-hi un model mental que la incorpori a la nostra contemporaneïtat amb el context de les 
demandes socials del nostre temps. No es tracta l’estació, si no reflexionar sobre el fet projectual de l’edifici i aportar 
sensibilitat i respecte, però també amb innovació i sentit social per en lo possible adaptar-lo a la nostra realitat 
contemporània.  
 
La durada de l’exercici es de 6 setmanes. (4 Febrer al 12 de Març) 
 
Tercer Projecte – Tercer Trimestre – Projectes 2 
 
METROPOLITAN 
 
Arranjament de les vores del pantà de Vallvidrera per habilitar-la com a zona de Picnic. 
 
El pantà de Vallvidrera es un equipament Metropolità actualment poc acondicionat. La cara Nord Oest del massís de 
Collserola es tradicionalment un lloc de lleure i picnic per els caps de setmana. El pla d’aigua de les vores del pantà 
es una excusa immillorable per arranjar les vores en un tractament paisatgístic i permetre el poder realitzar activitats 
de lleure per les famílies així com poder dinar a l’aire lliure. 
 
El projecte doncs només es concentra en dignificar i fer accessible al ciutadà l’accés al pantà de Vallvidrera com a 
zona de lleure, entenent el seu paper dins l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 
La durada de l’exercici es de 2 setmanes. (14 Abril al 23 Abril) 
 
Quart Projecte – Tercer Trimestre – Projectes 2 
 
DEGREE 
 
La obtenció del títol d’Arquitecte, te una mena d’examen final de projectes segons el pla d’estudis i que 
tradicionalment ha representat l’esforç de síntesi d’allò après durant tota la carrera. Aquest projecte s’anomena 
Projecte Final de Carrera i suposa una “posta de llarg”, el pas de estudiant d’arquitectura a Arquitecte titulat i 
habilitat per a firma projectes d’Arquitectura.  
 
Els PFC necessiten d’un gran esforç per part de l’alumne, en una cultura que l’esforç es cada cop menys valorat. 
Com a darrer projecte de primer any volem enfrontar el més disciplinarment possible a l’alumne a la complexitat d’un 
projecte d’arquitectura de grandària mitjana.  
 
La voluntat de l’exercici es fer entendre l’alumne que l’arquitectura es una disciplina molt polièdrica on tant important 
es la racionalització d’una estructura, la correcte disposició d’uns baixants com la excel·lència en el disseny final 
d’una façana. Es obvi que a primer de carrera l’alumne no està preparat per assolir la complexitat d’un PFC, però 
volem en aquest projecte valorar la importància del “tot dibuixat” que esta en el moll de l’ós d’un projecte 
d’arquitectura, amb la dificultat afegida de que l’arquitecte empra uns codis gràfics molt precisos que l’hi permeten 
entendre universalment que és una escala, que és una projecció o un doble espai.  
 
L’exercici consisteix en projectar un edifici d’habitatges (clau 10hj) en l’actual solar de l’escola judicial, tot 
relacionant-se amb la torre de Collserola de Norman Foster, incorporant usos terciaris a les plantes baixes i 
disposant d’un programa de habitatges tipus 10hj d’una i dues habitacions i habitatges per a gent gran de mobilitat 
reduïda. A més l’edifici ha de tenir una clara vocació de estructura l’espai públic dels voltants i posant de relleu el 
paper de mirador sobre la ciutat de Barcelona. 
 
La durada de l’exercici es de 7 setmanes. (28 Abril al 11 de Juny) 
 
PROFESSORS INVITATS 
 
La vocació de l’ESARQ ha estat sempre la internacionalització de la pràctica arquitectònica, fent sempre referència a 
allò que està passant a diferents parts del mon. Per aquesta raó en el decurs dels trimestres segon i tercer tindrem 
el privilegi de contar amb la presencia dels Arquitectes responsables del despatx Anglo-Català MYAA  Ali Mangera i 
Ada Yvars (http://www.myaa-arq.com/) que aniran recolzant el pas del trimestres amb conferencies i correccions 
finals dels projectes. 


