
 

PRESENTACIÓ TALLER D’ARQUITECTURA i PROJECTE  B  

 
El curs s’enfronta a dos sistemes; un la forma arquitectònica i l’altre la sostenibilitat i la tecnologia. Els 
dos mecanismes s’apliquen de manera articulada entre si i es pretén trobar analogies per tal d’establir 
funcions que les relacionin per poder generar projectes des d’una nova definició d’edifici públic i espai 
públic. Per això és fonamental establir un ordre en el procés: 

1 - La relació entre edifici públic i el seu context. Cal conèixer i analitzar les preexistències perquè 
aquests coneixements avalin la manera de colonitzar el solar. 

2 - La fusió de l’edifici públic amb la cota zero. Cal reflexionar sobre la planta baixa de l’edifici perquè 
dialogui amb la ciutat i aquest no quedi aïllat. L’edifici públic i l’ espai públic formen una unitat i per tant 
l’edifici ha de ser permeable i sensual i tenir un respecte cap al ciutadà. Això condueix a tenir en compte 
l’estructura i la sostenibilitat a l’edifici i a l’espai públic. 

3 -  Donar resposta al programa. Explorar l’organització de la planta /es de l’edifici. Cal contemplar a 
priori els espais genèrics, sales, patis, vestíbuls, passos, banys,....considerant comparatives amb l’escala 
domèstica i reajustant l’estructura pel que això li pugui significar.  

4 - La flexibilitat i adaptabilitat de l’espai. Els programes no es poden considerar tancats atès que 
evolucionen i varien amb el transcurs del temps. La sostenibilitat cal ser-hi considerada no com una 
imposició de requeriments sinó com a aplicació de la lògica a la selecció de processos a assajar de la 
pròpia organització. 

5 - La definició de l’espai interior com a capacitat de l’arquitectura per incrementar el seu potencial 
creatiu. L’espai interior és considerat com una extensió de l’espai públic exterior. 

Com a síntesi l’arquitectura ha de construir la ciutat. El públic i el privat és un conjunt.   
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