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LECTURES
DEL LLOC


L’enteniment del lloc és 
una condició essencial 
del projecte de l’espai 
públic. Les diferents 

lectures seran atentes als 
elements estructuradors 
que el configuren i als 

processos que en ell es 
desenvolupen. 
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LECTURES
DEL LLOC


Breus exercicis d’anàlisis 

i aproximació al lloc:
casos d’estudi, 

cartografia i diccionari 
d’espècies, recerca 
d’arxiu fotògràfic i 
cartogràfic, etc… 
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LECTURES
DEL LLOC


Cartografía i 

documentació digital, 
GIS aplicat a un cas 

d’estudi. Teledetecció 
aplicada a un cas 
d’estudi. Anàlisi i 

explotació de les dades. 
Estat de la qüestió. 

Casos d’estudi 
equivalents i recerca 

aplicada.
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ESTRATÈGIES
D’INTERVENCIÓ


S’establiran les idees-

força que han de donar 
sentit al nou front marítim 
de la ciutat, les principals 

àrees objecte 
d’intervenció, el sistema 
de programes d’activitats 

a desenvolupar i els 
processos dels sistemes 

naturals que han de 
regenerar el lloc.
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ESTRATÈGIES
D’INTERVENCIÓ


Modelització urbana 3D, 

Open Street Map 3D. 
GoogleMaps i Google 

Earth 3D. Models  
d’assolellament i 

irradiació, escorrenties i 
fluxos d’aire. Extracció, 

anàlisi, explotació i 
visualització de les 

dades. Disseny 
col.laboratiu en temps 
real en entorns virtual 

inmersius. 
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PROJECTE
ESPAI PÚBLIC


El projecte de l’espai 
públic abasta tot un 

ventall d’escales, des de 
la mes general  de 

l’ordenació urbana a on 
es mostren les relacions 
amb la ciutat existent, a 
la menor escala a on el 

detall del sistemes 
constructius permet 

verificar la materialització 
del projecte.
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PROJECTE
ESPAI PÚBLIC


Gestió i extracció de 

dades urbanístiques de 
les xarxes socials. 

Instagram, Facebook, 
Flickr, Panoramio, etc. 

Participació ciutadana on 
line versus dades Big 

Data. Estat de la qüestió. 
Casos d’estudi i Recerca 

aplicada.
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