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Continguts bàsics del taller:

-Reciclatge de les infraestructures heretades front a 
l’escenari actual, en el que el canvi de model de mobilitat i 
la transició energètica està en el centre del debat.

-Introducció de nous modes (transport públic d’alta 
capacitat) com a revulsiu per a abordar la recuperació de 
la connectivitat urbana.

-Reconstrucció de l’espai públic al voltant de les 
infraestructures, garantint la cohesió dels teixits existents.

-Transformació de les infraestructures en suport per a la 
generació d’energies renovables.

-Re-establiment de les connectivitats verdes. Millora de la 
relació d’edificis o conjunt d’edificis amb l’espai públic 
proper.

-Definició d’arquitectures capaces d’allotjar les noves 
activitats proposades en relació a la infraestructura.

-Reciclatge d’arquitectures obsoletes, relacionades amb 
una gran infraestructura en transformació.

-Rehabilitació d’arquitectures existents amb millora o 
modificació de programa. Introducció de nous usos a 
partir de l’ampliació d’edificis.

-Rehabilitació energètica i introducció de paràmetres de 
reducció de consum, en edificis destinats a equipaments.

 



INFRAESTRUCTURA RRR_Q2
Proposta Taller Temàtic_el futur de la C-31



INFRAESTRUCTURA RRR_Q2
Proposta Taller Temàtic_el futur de la C-31



INFRAESTRUCTURA RRR_Q2
Proposta Taller Temàtic_fragments urbans com a territoris d’estudi en relació amb l’infraestructura



INFRAESTRUCTURA RRR_Q2
Proposta Taller Temàtic_fragments urbans com a territoris d’estudi en relació amb la l’infraestructura



Rondes Tram 8. Maria Sant_Adrià Martínez

INFRAESTRUCTURA RRR_Q2 
Exemples exercicis curs 2020_21



Rondes Tram 11. Artur Roig_Emma O’Connell

INFRAESTRUCTURA RRR_Q2 
Exemples exercicis curs 2020_21



INFRAESTRUCTURA RRR_Q2 TFG
Proposta Taller Temàtic_el TFG en continuitat amb el TT

Es proposa i s'ofereix la tutoria de 
treballs de TFG que estiguin 
relacionats amb la temàtica del 
taller.
 
Es proposen temes de TFG 
relacionats amb el reciclatge de 
les infraestructures i el reciclatge 
d’edificacions (residencial/
industrial)

Es desenvoluparà una memòria 
(en format tesina) que introduirà 
context, reflexió teòrica i anàlisi de 
casos, en relació al treball 
desenvolupat en forma de 
projecte. Els temes d’estudi 
creuaran un exemple local amb un 
cas d’èxit més genèric.
 
L'objectiu és doble. Per una banda 
incorporar un context teòric i de 
reflexió a l'entorn del projecte 
presentat, i per altra banda 
exercitar així la capacitat de 
transmetre els objectius i valors 
continguts en el propi projecte. 

Sant Roc vs. Lacaton &Vassal a Bordeus 



INFRAESTRUCTURA RRR_Q2 TFG
Proposta Taller Temàtic_el TFG en continuitat amb el TT

Fàbrica Piher MBM vs. SESC Pompeia Lina Bo Bardi 

             Sota la C31 al seu pas per Sant Adrià vs. Zaanstad NL Architects



SEMINARI INFRAESTUCTURA _RRR_TÈCNICA

El Seminari s’estructura en dos blocs que 
giren entorn als sistemes estructurals, al 
condicionament ambiental passiu i les 
instal·lacions de condicionament ambiental.

Mitjançant sessions teòriques i visites d’obra 
es planteja el projecte des de la premissa de 
reduir la petjada ecològica tant a l’obra nova 
com a la rehabilitació.

El plantejament del projecte ha d'incorporar 
els següents aspectes;

-  La regeneració urbana mitjançant la seva 
integració en l’entorn, incorporant les 
preexistències ambientals i socials de 
l’emplaçament

-  Utilització de sistemes estructurals de 
baix impacte ambiental.

-  Utilització de materials constructius de 
baix impacte ambiental, reciclats i/o 
reciclables

-  Sistemes passius de climatització natural

-  Utilització de energies renovables i 
Instal·lacions eficients.

-  Estalvi d’aigua: Retenció, recuperació i 
reutilització d’aigües grises. 

-  Accessibilitat i protecció contra incendis



SEMINARI INFRAESTUCTURA _RRR_TÈCNICA

A partir d'algunes classes teòriques es parlarà de passarel·les, ponts, 
túnels, efecte de les vibracions, instal·lacions urbanes, distribucions 
especials (clima centralitzat, recollida de residus centralitzada, grans 
dipòsits d'aigües pluvials, ...) i s'intentarà que es incorporin en el projecte, 
inclusivament el procés d'execució i el plantejament per fases en grans 
intervencions en infraestructures, fet vital per a la no paralització de la vida 
comunitària i de la ciutat.


