
Espais de transformació en els límits de la ciutat 
  
Doble taller internacional organitzat per la Università di Pisa (taller a Volterra) 
i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (taller a Barcelona) 
  
tema
El taller es concep com un espai intens de reflexió i producció, en el qual els estudiants afrontaran 
el tema de la transformació urbana en dos contextos (paisatges) marcadament diferenciats. 

El taller d’hivern tindrà lloc a Barcelona i es treballarà en un dels seu límits naturals: el riu Besòs. 
La seva recuperació ambiental i obertura al públic del seu últim tram amb més de vuit kilòmetres 
de Parc Fluvial, han reconvertit el riu en una autèntica àrea d’oportunitat i centralitat. Durant 
el taller s’analitzaran aquestes potencialitats des de diversos punts de vista. Es pretén que 
aquest anàlisi derivi en unes propostes d’intervenció que de manera inequívoca qüestionaran 
la identitat i naturalesa del lloc.

El taller d’estiu es realitzarà a Volterra, una antiga ciutat etrusca, situada al cim d’un turó, 
dominant sobre el Val di Cecina, a la Toscana. En oposició a Barcelona, on el tema principal gira 
entorn del buit que construeix el riu i la heterogeneïtat de les se ves vores, Volterra representa 
treballar amb la consistència d’un recinte medieval, compacte, que ha mantingut gelosament 
les lògiques tradicionals de creixement i continuïtat, tot conservant l’equilibri amb el seu medi 
geogràfic.

Ambdós emplaçaments però, tenen una característica en comú i és la seva condició de límits 
(limes), entesos com a espais llindar. Així, l’experiència de Barcelona tindrà una reverberació 
directa en la de Volterra, i serà inevitable no establir un diàleg tens entre les dues propostes.
  
escoles participants
UNIVERSITÀ DI PISA, Itàlia / UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, Itàlia / 
UNIVERSITY A.XHUVANI OF ELBASAN, Albània / ETSAB-UPC, Barcelona 
dates i lloc
del 27 de gener al 5 de febrer 2010, a Barcelona
del 13 al 24 de juliol 2010, a Volterra, Itàlia
places       
5 places per estudiants d'arquitectura de l’ETSAB de 3r, 4rt, 5è o Aula PFC
estructura taller
El taller consisteix en 4 grups de 5 estudiants (internacionals i interdisciplinaris) i 2 professors 
 (cada universitat portarà un grup). 
Els coordinadors del programa a Barcelona i professors dels dos tallers (BCN-VOLTERRA): 
 prof. Ariadna Perich i doctorand Jordi Safont-Tria
El doble taller es desenvoluparà en anglès . 
Convalidable per 6 crèdits de lliure elecció (3+3)
L’organització del taller cobrirà les despeses de viatge i allotjament als participants
Els estudiants han de portar el seu ordinador portàtil i les eines bàsiques de treball
convocatòria
presentació de sol·licituds fins al 13 de gener 2010, a les 12:30 h
a l'Oficina de Relacions Internacionals ETSAB
documents
formulari sol·licitud ETSAB
cv amb certificat de coneixements d’anglès
expedient acadèmic
portafoli DIN-A 3

tallers internacionals

BCN-VOLTERRA

oficina relacions internacionals etsab 
socrates.etsab@upc.edu
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