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DOCÈNCIA, SUPORT
Director Tècnic MUT-ETSAV projecte d’estudiants de l’ETSAV per 
construir una escola dins de Can Batlló, Barcelona

Faculty Advisor TO-UPC projecte d’estudiants de l’ETSAV per participar 
a la competició internacional Solar Decathlon Europe 2019.

Becari Taller de projecte PUD dels professors Coque Clarret i Dani 
Calatayud

Becari i director obra Assignatura optativa 1:1 de construcció real de la 
Plataforma PAuS dels professors Coque Clarret i Dani Calatayud

Professor júnior Curs d’introducció ETSAV amb els professors Anna 
Puigjaner, Roger Sauquet i Guillem Bosch

Becari Curs Portafoli ETSAV amb el professor Miguel Usandizaga

Curset instrumental ETSAV iniciativa propia amb la Delegació d’Estu-
diants per orientar l’estudiantat de nou ingrés
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2013-09
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2009-10

2009-14

FORMACIÓ
Arquitecte (pla 93) Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès 
Universitat Politècnica de Catallunya

Workshop a Les Grands Ateliers ubicats a Rhone-Alpes, França, és un 
centre de recerca en l’arquitectura participat de 8 ENSA

Erasmus Intensive Program 2009 Ireland Tectonics in Building Culture 
II: Textile Blocks Fet amb 7 escola europees, Claudi Aguiló

2017

2009

2016

IDIOMES
Català | Castellà | Anglès | Alemany bàsic

2019

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Taller 11 co-fundador cooperativa d’arquitectes formats a l’ETSAV que 
ens vam unir després del projecte RESSÒ-ETSAV

UPC-PAS-PSR Contracte de Personal de Suport a la Recerca pel pro-
jecte TO-UPC al Solar Decathlon Europe 2019

Interiorista i Project Management a Carré estudi d’interiorisme i fabri-
cant de contract d’alta gama

Becari Servei de Patrimoni UPC obres, millores i conservació de l’ET-
SAV

2015-20

2015-19

2010-14



OBRA CONSTRUÏDA
Reforma pis d’un músic i poeta a Gràcia, Barcelona

Habitatge unifamiliar entremitgeres a Barberà del Vallès

MUT-UPC projecte de l’ETSAV d’ampliació de l’escola Arcàdia al recin-
te de Can Batlló de Barcelona

Reforma casa de Cos a Premià de Mar amb eficiència energètica

TO-UPC projecte de l’ETSAV re-construit al campus Besós EEBE-UPC 
conjuntament amb l’Agència d’Energia de Barcelona

TO-UPC projecte de l’ETSAV per la competició internacional Solar 
Decathlon Europe 2019 a Hongria

Casa Bellaterra arquitecte i constructor. casa passiva solar de fusta de 
813€/m2 i un consum de 4kWh/m2 any.

OMA Reforma pis de Barcelona de 70 m2, co-autor amb Taller 11

Rehabilitació Apel·les Mestre rehabilitació de les façanes i interiors 
d’una casa aïllada. Arquitecte i fuster

Two Fifty One torre de 400 habitatges a Londres. Project manager per 
Carré Furniture

RINGO RANGO Projecte social i acadèmic de construcció d’un passat-
ge amb escales a Les Planes

Re-muntatge de RESSÒ es re-construeix el prototip a l’emplaçament 
definitiu de Rubí, tal i com estava previst. Director d’obra

RESSÒ prototip del Solar Decathlon Europe 2014 dissenyat i construit 
per 40 estudiants d’arquitectura de l’ETSAV entre el 2013-2014. 

(e)CO prototip del Solar Decathlon Europe 2012 dissenyat i construit 
per estudiants d’arquitectura de l’ETSAV entre el 2011-2012. Fuster

Exposició al FAD muntatge exposició “El Segon Pas: Rehabilitació”  
Coque Claret i Dani Calatayud. Project manager i muntador

Ampliació Biblioteca ETSAV projecte de Coque Claret també dissenyat 
per fer-se en els 2 mesos d’estiu. Projecte i direcció d’obra

Pavelló Construmat 2009 de la Generalitat“El Segon Pas: Rehabilita-
ció” Coque Claret i Dani Calatayud. Direcció d’obra

Pavelló Construmat 2007 de la Generalitat“El Primer Pas” Coque Cla-
ret i Dani Calatayud. Direcció d’obra

Plataforma PAuS “hivernacle ETSAV” de Coque Claret i Dani Cala-
tayud. Projecte i direcció d’obra
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INTERNACIONAL DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ
Jurat d’Arquitectura a la competició internacional d’arquitectura Solar 
Decathlon Africa 2019 a Marroc

Ponència Màster Escola d’Arquitectura Lyon (ENSAL-França) convidat 
per l’escola per explicar el learning by doing de l’ETSAV

Membre SDE-EEF i IEA EBC Annex 74 organització per coordinar i 
promoure els Solar Decathlon Europe

Ponència Escola d’Arquitectura Darmstadt (TU-Alemanya) convidat a la 
universitat d’estiu per explicar el learning by doing de l’ETSAV

Projecte URBUILD-Lab proposal to INSO2015 candidatura per projecte 
europeu competitiu conjuntament amb l’ENSAG, França

2019

2019

2015-16

2015

2015

PROJECTES I ESTUDIS
Avantprojecte de Reforma i ampliació de l’escola “La Schola” CEIP per 
l’Ajuntament de Rubí. arquitecte

Estudi i anàlisis Pla de mobilitat - camí escolar CEIP Rivo Rubeo per 
l’Ajuntament de Rubí. arquitecte

PFC: Sant Medir: propostes per a una urbanització en Sól No Urbanit-
zable projecte-estudi d’urbanitzacions en SNU

2018-19

2018-2019

2016-17

PREMIS I CONCURSOS
1r Premi concurs “Encén el Nadal” de Barcelona dotat amb 10.000€

Accèssit Concurs habitatge plurifamiliars Eivissa IBAVI ambTaller 11

3r Premi Arquitectura competició Solar Decathlon Europe 19: TO

3r Premi Sostenibilitat competició Solar Decathlon Europe 19: TO

Bienal d’Arquitectura de Venècia, Becoming: RESSÒ seleccionat

MIES awards: RESSÒ obra seleccionada

Premis FAD d’Arquitectura: RESSÒ obra seleccionada

1r Premi Arquitectura competició Solar Decathlon Europe 14: RESSÒ

1r Premi Innovació competició Solar Decathlon Europe 14: RESSÒ

3r Premi Urbanisme competició Solar Decathlon Europe 14: RESSÒ
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2019



2018

2018

2017

2019

PUBLICACIONS, llibres i articles
Llibre “34 Kg de CO2” de Toni Solanas, Coque Claret i Dani Calatayud, 
col·laborador

Pasajes de Arquitectura article de RESSÒ, co-autor

Anuari de la Fusta 2018 article de RESSÒ, autor

“Fer arquitectura per saber què és” article a “El Temps” de Josep Maria 
Garcia-Fuentes

“Sobre una ecologia quotidiana” llibre del projecte TO-UPC, co-autor
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REPRESENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Consell de govern UPC representant de l’estudiantat

Comissions del Consell de Govern: Permanent, Economia i Infraestruc-
tures, Estatuts, Docència i Estudiantat. CSAPDIU. Claustre

Consell Social UPC

Departament de Construccions Arquitectòniques I membre Consell i 
Junta

Coordinador del Consell de l’Estudiantat de la UPC

Junta d’Escola de l’ETSAV

Coordinador Delegació d’Estudiants de l’ETSAV

Consell Interuniversitari de Catalunya

2008-14

2008-14

2008-14

2015

2008

2007

BEQUES
Beca col·laboració MEC tutoritzada pel dr. Albert Cuchí i vinculada al 
projecte RESSÒ-ETSAV

Becari de Comunicació ETSAV durant la direcció del Víctor Seguí i el 
Pere Fuertes

Becari del CAIRAT Centre d’Aplicacions de la Informàtica a la Repre-
sentació de l’Arquitectura i Territori de l’ETSAV amb Joan Font

Becari del Dep. de Teoria i Història amb el professor M. Usandizaga

2013-14
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Martí Obiols Galí
Barcelona, 1987
Arquitecte (72.263)
Auto-Constructor
Taller 11 co-fundador de l’estudi
Director tècninc MUT-ETSAV a Can Batlló
Faculty Advisor TO-UPC de l’ETSAV pel SDE 2019

martiog@gmail.com
+34 677 108 999

OBRA AUTO-CONSTRUIDA

REFORMA D’UN PIS PER MÚSIC I POETA a Gràcia en 40 dies i 
27.000€ de pressupost (en construcció)

CASA BARBERÀ habitatge entremitgeres d’obra nova de 105m2 i 
pressupost de 100.000€

REFORMA PREMIÀ d’una casa de cos al cas antic de 112m2 

CASA PASSIVA BELLATERRA habitatge unifamilar aïllat de 
180m2 construït amb 83 dies amb fusta i 813€/m2

2019-2020

2020-2021

2016-2018

RECONEIXEMENTS I ALTRES

MEMBRE JURAT D’ARQUITECTURA membre del jurat internacio-
nal del concurs internacional Solar Decathlon Africa 2019

AVANTPROJECTE REFORMA CEIP LA SCHOLA encàrrec de 
l’Ajuntament de Rubi per l’estudi i millora del CEIP

CONCURS HABITATGE IBAVI accèssit al concurs amb l’estudi 
Taller 11

2019

2019

2017

PROJECTES UNIVERSITARIS AUTO-CONSTRUÏTS

MUT projecte de l’ETSAV-UPC per la construcció d’una escola pro-
visional per Arcadia a Can Batlló, Barcelona

TO projecte de l’ETSAV-UPC per la competició internacional Solar 
Decathlon Europe 2019 a Hongria i l’EEBE-UPC Barcelona

RESSÒ projecte de l’ETSAV-UPC per la competició Solar Decathlon 
Europe 2014 a França i Rubí 1r PREMI ARQUITECTURA + ....

2016-2019

2019-

2013-2016

2021



#arquitecte #auto-construcció  #casa passiva #CLT #fusta
#low-cost #construcció en sec #construcció ràpida

La casa unifamiliar aïllada de Bellaterra és una casa passiva de 180m2 construïda per 769€/m2 en només 84 dies entre 3 persones. Per fer-ho es va simplificar 

molt el projecte buscant les solucions més optimes que permetessin suprimir tots els elements superf lus. I també es va dissenyar per escursar el màxim els 

temps d’obra per tant d’economitzar els costos associats.

Des del principi es va decidir que havia de ser una casa passiva i es va començar amb les simulacions energètiques per desidir com seria el projecte. Una altra 

premisa era l’autoconstrucció, per tant simplificar molt alhora que usar mètodes de construcció senzills i coneguts per mi, per tant es va escollir la fusta. 

El terreny no és especialment bo, per tant calia fer fonamentació profunda i la construcció amb fusta estava mancada de inèrcia tèrmica. Aquests 2 fets van por-

tar a fer una llosa de formigó armat, activada i optimitzada, que alhora protegeix la casa de la humitat del terreny que ja és el propi acabat interior. Per accelerar 

la construció també es va optar per sistema estructural de CLT que ja es deixa com a acabt directament.

Després 1 any de viure-hi, la casa havia consumit en climatització només 4 kWm2h any, i aquesta climatització es fa mitjançant panells fotovoltaics i bateries, 

per tant el balanç d’emissions és 0.

El fet de ser l’arquitecte i constructor i fuster ha permés un rigurós control d’execussió en l’obra i simplificar el procés de projecte executiu que es va fer in-situ.

BELLATERRA



#arquitecte #auto-construcció #casa passiva #CLT #fusta #low-cost #construcció en sec #construcció ràpidaBELLATERRA

Habitatge unifamiliar aïllat

Av. Joan Fàbregas, 28. 
Urb. Bellaterra (08193)
Cerdanyola del Vallès 

Joan Obiols Landrich
Tineta Galí Boadella

Martí Obiols Galí
(uns ARQUITECTURA)

Plànol

Projecte Executiu

Casa Bellaterra 

Promotors

Arquitectes  

Planta Baixa
e: 1/100

DG A_02

Habitatge unifamiliar aïllat

Av. Joan Fàbregas, 28. 
Urb. Bellaterra (08193)
Cerdanyola del Vallès 

Joan Obiols Landrich
Tineta Galí Boadella

Martí Obiols Galí
(uns ARQUITECTURA)

Plànol

Projecte Executiu

Casa Bellaterra 

Promotors

Arquitectes  

Alçat Sud-Est
e: 1/200

DG A_03

[Academic use only] 



#arquitecte #auto-construcció #casa passiva #CLT #fusta #low-cost #construcció en sec #construcció ràpidaBELLATERRA

Habitatge unifamiliar aïllat

Av. Joan Fàbregas, 28. 
Urb. Bellaterra (08193)
Cerdanyola del Vallès 

Joan Obiols Landrich
Tineta Galí Boadella

Martí Obiols Galí
(uns ARQUITECTURA)

Plànol

Projecte Executiu

Casa Bellaterra 

Promotors

Arquitectes  

Especejament KLH
e: 1/100

DG E_05



#arquitecte #auto-construcció #casa passiva #CLT #fusta #low-cost #construcció en sec #construcció ràpidaBELLATERRA



#arquitecte #auto-construcció #casa passiva #CLT #fusta #low-cost #construcció en sec #construcció ràpidaBELLATERRA

Habitatge unifamiliar aïllat

Av. Joan Fàbregas, 28. 
Urb. Bellaterra (08193)
Cerdanyola del Vallès 

Joan Obiols Landrich
Tineta Galí Boadella

Martí Obiols Galí
(uns ARQUITECTURA)

Plànol

Projecte Executiu

Casa Bellaterra 

Promotors

Arquitectes  

Secció Constructiva
Longitudinal
e: 1/50

DG C_01

Habitatge unifamiliar aïllat

Av. Joan Fàbregas, 28. 
Urb. Bellaterra (08193)
Cerdanyola del Vallès 

Joan Obiols Landrich
Tineta Galí Boadella

Martí Obiols Galí
(uns ARQUITECTURA)

Plànol

Projecte Executiu

Casa Bellaterra 

Promotors

Arquitectes  

Secció Constructiva
Transversal
e: 1/50

DG C_02



#arquitecte #auto-construcció #casa passiva #CLT #fusta #low-cost #construcció en sec #construcció ràpidaBELLATERRA Llegenda

Habitatge unifamiliar aïllat

Av. Joan Fàbregas, 28. 
Urb. Bellaterra (08193)
Cerdanyola del Vallès 

Joan Obiols Landrich
Tineta Galí Boadella

Martí Obiols Galí
(uns ARQUITECTURA)

Plànol

Projecte Executiu

Casa Bellaterra 

Promotors

Arquitectes  

Detalls 01
e: 1/5

1-   Xapa de remat d’acer galvanitzat plegada en fred
2-   Làmina separadora geotèxtil
3-   Làmina impermeable de EPDM de 1,2mm
4-   Grava canto rodó g: 20-30mm
5-   Llistó de fusta termotractada de Lunawood, secció     
      trapezoidal 92x20mm
6-   Muntant de fusta conífera tractada amb sals de 
      coure. s 40x60mm
7-   Tauler de fusta OSB hidrófug classe 3 e:18mm
8-   Llistó de fusta conífera s: 60x60mm. Formació de 
      pendent
9-   Càmara d’aire ventilada
10- Membrana intel·ligent de vapor Solitex Fronta WA 
      de Proclima
11- Membrana intel·ligent de vapor Solitex Fronta Qua
      tro de Proclima
12- Aïllament de cotó reciclat. e:200mm. U: 0.04
13- Sostre estructural de fusta contralaminada de KLH: 
      e:110mm
14- Reixa contraintrusió d’acer soldat i termolacada en 
      blanc
15- Banda d’estanquitat  autoexpansiva
16- Finestre de Iroko amb vidre climalid baix emisiu U: 1
17- Escupidor d’acer galvanitzat plegat en fred e:2mm
18- Aïllament rígid de fibra de fusta, Thermosafe de 
      Gutex. e:100mm
19- Mosquitera
20- Tancament vertical estructural de fusta contralami
       nada de KHL e: 60mm
21- Junta de goma d’estanquitat
22- Dorment de fusta massissa 60*100mm
23- Aïllament XPS e:100mm
24- Junta d’impermeabilització Extoseal Finoc de Procli
      ma. 300mm
25- Platina de fixació d’acer galvanitzat
26- Reixa d’acer inoxidable
27- Pou de graves dranant
28- Solera de formigó armat e:150mm. Acabat remolinat 
       i amb quarts
29- Armat d’acer corrugat d’acord amb el càlcul estruc
      tural
30- Làmina impermeable de polietilè
31- Fonamentació de profunditat en sec enroscada. 
      Technopieux
32- Aïlllament de XPS e:80mm
33- Arid reciclat e:200mm
34- Tub drena d:160mm
35-Sistema de terra radiant amb tub de polipropilè

DG C_03
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Habitatge unifamiliar aïllat

Av. Joan Fàbregas, 28. 
Urb. Bellaterra (08193)
Cerdanyola del Vallès 

Joan Obiols Landrich
Tineta Galí Boadella

Martí Obiols Galí
(uns ARQUITECTURA)

Plànol

Projecte Executiu

Casa Bellaterra 

Promotors

Arquitectes  

Detalls 02
e: 1/5

1-   Xapa de remat d’acer galvanitzat plegada en fred
2-   Làmina separadora geotèxtil
3-   Làmina impermeable de EPDM de 1,2mm
4-   Grava canto rodó g: 20-30mm
5-   Llistó de fusta termotractada de Lunawood, secció     
      trapezoidal 92x20mm
6-   Muntant de fusta conífera tractada amb sals de 
      coure. s 40x60mm
7-   Tauler de fusta OSB hidrófug classe 3 e:18mm
8-   Llistó de fusta conífera s: 60x60mm. Formació de 
      pendent
9-   Càmara d’aire ventilada
10- Membrana intel·ligent de vapor Solitex Fronta WA 
      de Proclima
11- Membrana intel·ligent de vapor Solitex Fronta Qua
      tro de Proclima
12- Aïllament de cotó reciclat. e:200mm. U: 0.04
13- Sostre estructural de fusta contralaminada de KLH: 
      e:110mm
14- Reixa contraintrusió d’acer soldat i termolacada en 
      blanc
15- Banda d’estanquitat  autoexpansiva
16- Finestre de Iroko amb vidre climalid baix emisiu U: 1
17- Escupidor d’acer galvanitzat plegat en fred e:2mm
18- Aïllament rígid de fibra de fusta, Thermosafe de 
      Gutex. e:100mm
19- Mosquitera
20- Tancament vertical estructural de fusta contralami
       nada de KHL e: 60mm
21- Junta de goma d’estanquitat
22- Dorment de fusta massissa 60*100mm
23- Aïllament XPS e:100mm
24- Junta d’impermeabilització Extoseal Finoc de Procli
      ma. 300mm
25- Platina de fixació d’acer galvanitzat
26- Reixa d’acer inoxidable
27- Pou de graves dranant
28- Solera de formigó armat e:150mm. Acabat remolinat 
       i amb quarts
29- Armat d’acer corrugat d’acord amb el càlcul estruc
      tural
30- Làmina impermeable de polietilè
31- Fonamentació de profunditat en sec enroscada. 
      Technopieux
32- Aïlllament de XPS e:80mm
33- Arid reciclat e:200mm
34- Tub drena d:160mm
35-Sistema de terra radiant amb tub de polipropilè

DG C_04
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Habitatge unifamiliar aïllat

Av. Joan Fàbregas, 28. 
Urb. Bellaterra (08193)
Cerdanyola del Vallès 

Joan Obiols Landrich
Tineta Galí Boadella

Martí Obiols Galí
(uns ARQUITECTURA)

Plànol

Projecte Executiu

Casa Bellaterra 

Promotors

Arquitectes  

Detalls 03
e: 1/25

1-   Xapa de remat d’acer galvanitzat plegada en fred
2-   Làmina separadora geotèxtil
3-   Làmina impermeable de EPDM de 1,2mm
4-   Grava canto rodó g: 20-30mm
5-   Llistó de fusta termotractada de Lunawood, secció     
      trapezoidal 92x20mm
6-   Muntant de fusta conífera tractada amb sals de 
      coure. s 40x60mm
7-   Tauler de fusta OSB hidrófug classe 3 e:18mm
8-   Llistó de fusta conífera s: 60x60mm. Formació de 
      pendent
9-   Càmara d’aire ventilada
10- Membrana intel·ligent de vapor Solitex Fronta WA 
      de Proclima
11- Membrana intel·ligent de vapor Solitex Fronta Qua
      tro de Proclima
12- Aïllament de cotó reciclat. e:200mm. U: 0.04
13- Sostre estructural de fusta contralaminada de KLH: 
      e:110mm
14- Reixa contraintrusió d’acer soldat i termolacada en 
      blanc
15- Banda d’estanquitat  autoexpansiva
16- Finestre de Iroko amb vidre climalid baix emisiu U: 1
17- Escupidor d’acer galvanitzat plegat en fred e:2mm
18- Aïllament rígid de fibra de fusta, Thermosafe de 
      Gutex. e:100mm
19- Mosquitera
20- Tancament vertical estructural de fusta contralami
       nada de KHL e: 60mm
21- Junta de goma d’estanquitat
22- Dorment de fusta massissa 60*100mm
23- Aïllament XPS e:100mm
24- Junta d’impermeabilització Extoseal Finoc de Procli
      ma. 300mm
25- Platina de fixació d’acer galvanitzat
26- Reixa d’acer inoxidable
27- Pou de graves dranant
28- Solera de formigó armat e:150mm. Acabat remolinat 
       i amb quarts
29- Armat d’acer corrugat d’acord amb el càlcul estruc
      tural
30- Làmina impermeable de polietilè
31- Fonamentació de profunditat en sec enroscada. 
      Technopieux
32- Aïlllament de XPS e:80mm
33- Arid reciclat e:200mm
34- Tub drena d:160mm
35-Sistema de terra radiant amb tub de polipropilè

DG C_05
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Habitatge unifamiliar aïllat

Av. Joan Fàbregas, 28. 
Urb. Bellaterra (08193)
Cerdanyola del Vallès 

Joan Obiols Landrich
Tineta Galí Boadella

Martí Obiols Galí
(uns ARQUITECTURA)

Plànol

Projecte Executiu

Casa Bellaterra 

Promotors

Arquitectes  

Detalls 04
e: 1/25

1-   Xapa de remat d’acer galvanitzat plegada en fred
2-   Làmina separadora geotèxtil
3-   Làmina impermeable de EPDM de 1,2mm
4-   Grava canto rodó g: 20-30mm
5-   Llistó de fusta termotractada de Lunawood, secció     
      trapezoidal 92x20mm
6-   Muntant de fusta conífera tractada amb sals de 
      coure. s 40x60mm
7-   Tauler de fusta OSB hidrófug classe 3 e:18mm
8-   Llistó de fusta conífera s: 60x60mm. Formació de 
      pendent
9-   Càmara d’aire ventilada
10- Membrana intel·ligent de vapor Solitex Fronta WA 
      de Proclima
11- Membrana intel·ligent de vapor Solitex Fronta Qua
      tro de Proclima
12- Aïllament de cotó reciclat. e:200mm. U: 0.04
13- Sostre estructural de fusta contralaminada de KLH: 
      e:110mm
14- Reixa contraintrusió d’acer soldat i termolacada en 
      blanc
15- Banda d’estanquitat  autoexpansiva
16- Finestre de Iroko amb vidre climalid baix emisiu U: 1
17- Escupidor d’acer galvanitzat plegat en fred e:2mm
18- Aïllament rígid de fibra de fusta, Thermosafe de 
      Gutex. e:100mm
19- Mosquitera
20- Tancament vertical estructural de fusta contralami
       nada de KHL e: 60mm
21- Junta de goma d’estanquitat
22- Dorment de fusta massissa 60*100mm
23- Aïllament XPS e:100mm
24- Junta d’impermeabilització Extoseal Finoc de Procli
      ma. 300mm
25- Platina de fixació d’acer galvanitzat
26- Reixa d’acer inoxidable
27- Pou de graves dranant
28- Solera de formigó armat e:150mm. Acabat remolinat 
       i amb quarts
29- Armat d’acer corrugat d’acord amb el càlcul estruc
      tural
30- Làmina impermeable de polietilè
31- Fonamentació de profunditat en sec enroscada. 
      Technopieux
32- Aïlllament de XPS e:80mm
33- Arid reciclat e:200mm
34- Tub drena d:160mm
35-Sistema de terra radiant amb tub de polipropilè
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Llegenda

Habitatge unifamiliar aïllat

Av. Joan Fàbregas, 28. 
Urb. Bellaterra (08193)
Cerdanyola del Vallès 

Joan Obiols Landrich
Tineta Galí Boadella

Martí Obiols Galí
(uns ARQUITECTURA)

Plànol

Projecte Executiu

Casa Bellaterra 

Promotors

Arquitectes  

Detalls 01
e: 1/5

1-   Xapa de remat d’acer galvanitzat plegada en fred
2-   Làmina separadora geotèxtil
3-   Làmina impermeable de EPDM de 1,2mm
4-   Grava canto rodó g: 20-30mm
5-   Llistó de fusta termotractada de Lunawood, secció     
      trapezoidal 92x20mm
6-   Muntant de fusta conífera tractada amb sals de 
      coure. s 40x60mm
7-   Tauler de fusta OSB hidrófug classe 3 e:18mm
8-   Llistó de fusta conífera s: 60x60mm. Formació de 
      pendent
9-   Càmara d’aire ventilada
10- Membrana intel·ligent de vapor Solitex Fronta WA 
      de Proclima
11- Membrana intel·ligent de vapor Solitex Fronta Qua
      tro de Proclima
12- Aïllament de cotó reciclat. e:200mm. U: 0.04
13- Sostre estructural de fusta contralaminada de KLH: 
      e:110mm
14- Reixa contraintrusió d’acer soldat i termolacada en 
      blanc
15- Banda d’estanquitat  autoexpansiva
16- Finestre de Iroko amb vidre climalid baix emisiu U: 1
17- Escupidor d’acer galvanitzat plegat en fred e:2mm
18- Aïllament rígid de fibra de fusta, Thermosafe de 
      Gutex. e:100mm
19- Mosquitera
20- Tancament vertical estructural de fusta contralami
       nada de KHL e: 60mm
21- Junta de goma d’estanquitat
22- Dorment de fusta massissa 60*100mm
23- Aïllament XPS e:100mm
24- Junta d’impermeabilització Extoseal Finoc de Procli
      ma. 300mm
25- Platina de fixació d’acer galvanitzat
26- Reixa d’acer inoxidable
27- Pou de graves dranant
28- Solera de formigó armat e:150mm. Acabat remolinat 
       i amb quarts
29- Armat d’acer corrugat d’acord amb el càlcul estruc
      tural
30- Làmina impermeable de polietilè
31- Fonamentació de profunditat en sec enroscada. 
      Technopieux
32- Aïlllament de XPS e:80mm
33- Arid reciclat e:200mm
34- Tub drena d:160mm
35-Sistema de terra radiant amb tub de polipropilè
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#arquitecte #auto-construcció  #obra nova #casa entre mitgeres
#low-cost #termoargila #eficiència energètica

La clienta disposa d’una parcel·la al casc històric de Barberà del Vallès de 126m2 i 7m d’amplada. El pressupsot és molt baix, només 60.000€ per fer-ho tot : 

material, construcció, honoraris, i impostos. Això obliga a simplificar extremadament i optar per l’autoconstrucció.

Com que la parcel·la està envoltada d’edificacions que estan fora d’ordenació, projecten bastantes ombres, per tant s’opta per enretirar la casa el més propera 

al carrer per tal d’augmentar la captació solar a la banda sud minimitzant les ombres. Es fa una planta baixa molt alta i un primer pis. Només 2 espais (més el 

labavo de la planta baixa) .

Constructivament s’escull la termoargila com a estructura vertical per poder economitzar ja que utilitzant 1 sól element, que és fàcil de col·locar, s’aconsegueix 

la resistència al foc necessària en ser entre-mitgeres, elements estructural, i prou grau d’aïllament amb els veïns. L’estructura horitzontal és de fusta amb unes 

jàsseres d’acer per poder salvar la llum de 7m reduïnt la secció de le bigues de fusta.

A més a més es decideix col·locar l’escala a la faça de carrer, vinculada a un prestatge que permet fer obertures a carrer i mantenir la privacitat interior.

Aquest projecte està tramitant-se a l’ajuntament i està previst poder començar l’obra al desebre i acabar-la al gener del 2021. Una vegada més serà auto-cons-

truïda i escurçant al màxim la durada de les obres per minimitzar els costos

BARBERÀ
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#arquitecte #auto-construcció  #rehabilitació #reforma
#casa de cos #tradició #eficiència energètica

La pre-existència és una casa de cos al cas antic de Premià de Mar, té uns 120 anys i té 112m2 construïts amb un patí a la part del darrera. La típica casa entre-

mitgeres d’una llum de 4,1m amb mitgeres de fàbrica i forjats amb bigues de fusta i revoltons amb maó de quart. 

És un projecte de reforma, pel què fa al programa i acabats, i també de rehabilitació amb eficiència energètica. S’aïlla la solera i es posa terra radiant. S’aïllen 

totes les façanes, des de l’interior perquè la normativa no permet modificar les façanes, i es canvia la coberta per posar-hi aïllament. A més a més es col·loquen 

panells fotovoltaics i un sistema de clima per aerotèrmia.

Pel què fa al projecte, es basa en obrir un lluernari al mig de la casa que porta llum des de la coberta fins a la planta baixa que queda tota unificada amb un sol 

espai que acull tot el programa de dia i familiar. 

Aquesta obra també ha estat auto-construïda per aconseguir entrar en pressupost i obtenir un millor control de l’obra.

PREMIÀ
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#arquitecte #auto-construcció  #reforma #pis 40m2
#27.000€ #low-cost #prestatges #rapidesa

q

El client és un poeta i music solter que ha comprat un pis al centre del barri de Gràcia de Barcelona en un immoble centenari de 45m2. Té molta pressa per 

anar-hi a viure, ja que ha de deixar el pis on viu, i té un pressupost molt reduït. A més a més, com a poeta, té una quantitat de llibres ingent. Una primera decisió 

és minimitzar la intervenció: es deixen terres (que són hidràulics força bonics), sostre original, i es fa una obertura petita al mur de càrrega. També es deixen les 

finestres originals, que funcionen força bé, però es canvien tots els vidres. I per tal de poder acollir tots els llibres que té el client, es fan prestatges a mida a totes 

les parets possibles, amb tauler d’encofrar que és molt resistent i econòmica ja que el tractament que té contra la humitat és suficient per poder-hi posar llibre 

directament. S’opta, fins hi tot, per posar prestatges penjants sobre el llit.

L’obra s’ha executat amb 40 dies i uns 27.000€, val a dir que el client, també ha volgut alguns capricis, com una cuina de 9.000€. Però el conjunt de l’obra ha 

estat molt econòmic. 

PIS POETA
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#arquitecte #pluri-familiar #reforma #remunta  #obra nova #casa entre mitgeres
#low-cost #rapidesa #260m2 #120.000€

El client és una empresa que es dedica al turisme i vol fer uns habitatges per destinar-los al lloguer turístic a l’Ametlla de Mar, fet d’interès per part de l’Ajunta-

ment per promocionar una zona de Catalunya amb poc turisme. 

El client ha comprat un antic edifici del cas urbà de l’Ametlla de PB +1 i es vol construir 2 plantes més per ampliar l’habitatge de la P1. Per fer-ho s’ha optimitzat 

per no haver de construir un nou nucli d’escala i ascensor ja que això impedia la viabilitat econòmica del projecte perquè els pisos quedaven massa petits. La 

velocitat i el low-cost és la clau ja que el promotor és una empresa petita que necessita un retorn molt ràpid de l’inversió.

S’opta per sistemes constructiu lleugers, com fusta en forjats mixtes, per tal de no haver de re-fonamentar ni fer reforços estructurals. Alhora que s’escullen sis-

temes constructius senzills, típics, en sec i econòmics per poder-ho fer a l’abast de qualsevol operari. Això sí, sempre amb uns nivells d’aïllament superiors als 

demanats, i buscant sempre ventilació creuada i múltiple. 

L’element clau del projecte és l’escala de cargol del mig que està oberta a la coberta i a baix i permet tenir un pati interior fresc i ventilat a l’interior de l’edifici que 

possibilita moltes més ventilacions. El repte és fer tot el projecte amb només 6 mesos ja que al juliol no es pot construir a l’Ametlla.

AMETLLA
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#direcció tècnica #docència #auto-construcció
#etsav #upc #canBatlló #estudiants 

Projecte de l’estudiantat de l’ETSAV-UPC per l’auto-construcció d’un aulari temporal per a l’escola lliure Arcadia a dins de les naus de Can Batlló, Barcelona. 

Una vintena d’estudiantes estan treballant en aquest projecte des del desembre del 2019 i amb la previsió de tenir-ho construit a l’estiu del 2021. 

MUT
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#direcció tècnica #docència #auto-construcció #solar decathlon
#etsav #upc #estudiants #hongria #barcelona #eebe 

El projecte TO és un prototip d’habitatge sostenible dissenyat i construït per una quarantena d’estudiantat de l’ETSAV-UPC durant 2 anys per la competició inter-

nacional universitària Solar Decathlon Europe 2019 a Hongria i reconstruït a Barcelona (Campus Diagonal Besós - EEBE-UPC) co-finançat per l’Ajuntament de 

Barcelona per esdevenir un prototip-museu didàctic.

Té com a objectiu qüestionar l’impacte que l’arquitectura pot tenir en les activitats quotidianes i com això pot contribuir a un estil de vida més sostenible mit-

jançant la ref lexió vivencial en el confort adaptatiu dins el prototip i en els hàbits domèstics amb els gadgeds.

TO
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Hat as a sunscreen made 
of straw.

Loose and long natural fiber 
clothing.

SUMMER-DAY

SOLAR PROTECTION

LIGHT INSULATING LAYER

MAIN INSULATION

SUMMER-NIGHT

[Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] 

 During days in summer time filters interaction must cool the 
house to the maximum. We should activate  solar protections and we 
must  turn off the insulation and impermeability filters. By doing so we 
guarantee a constant cooled temperature during the day. The northern 
area becomes then the most confortable location to stay and live in.

A lightweight insulator protects 
us thermally and visually from the 
outside. It has to be a light and fresh 
fabric.  The fibres that achieve these 
characteristics would be linen, silk or 
cotton.
 

 
 During the summer nights we should keep the lightest 
insulating filters closed so day heat maintains during the night. The 
northern area becomes then the most confortable location to stay and 
live in.

[1] ARCHITECTURE DESIGN NARRATIVE
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WATERPROOF LAYER

Translucent layer of PVC 
plastic material.
 
 
 

INSULATING LAYER

Main insulating layer of 
natural fabrics such as wool 
or cotton.
Indicated for indoor, use 
below a waterproof layer.
 

 

WATERPROOF LAYER

Translucent layer of PVC 
plastic material.
 
 
 

INSULATING LAYER

 During nights in winter time we must put on all existing 
filters in order to preserve the energy that has been gained during the 
day through solar energy .The comfort zone will therefore be located in 
the south side. 

 The climatic strategy during the day in winter time  consists 
on absorbing as many solar radiations as possible, as well as isolating 
to the maximum from the outside. In addition, all layers of insulation 
and watertightness will be activated to reduce possible losses that may 
occur. This all makes the southern part of the prototipe much more 
comfortable.

Main insulating layer of 
natural fabrics such as wool 
or cotton.
Indicated for indoor, use 
below a waterproof layer.
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TO, UNA EINA D’APRENENTATGE El projecte TO és un prototip d’habitatge sostenible que ha participat 
en el concurs internacional Solar Decathlon Europe 2019 celebrat aquest juliol a Hongria. 
Una quarantena d’estudiants d’arquitectura de l’ETSAV, hem fet realitat aquest projecte, treballant 
durant dos anys per a executar totes les fases del procés: el disseny, la prefabricació dels elements, la 
construcció a Hongria, el desmuntatge i la implementació definitiva a la ciutat de Barcelona.

El projecte TO té com a objectiu qüestionar l’impacte que l’arquitectura pot tenir en les activitats 
quotidianes i com això pot contribuir a un estil de vida més sostenible

Mur d’aigua
Uns dipòsits tracten i emmagatzemen 
les diferents aigües per tal d’apofitar-les i 
tancar el cicle.

Mur de matèria orgànica
Es dipositen les restes orgàniques per a 
convertir-les en compost per nordrir els 

horts. Permet que es tanqui el cicle.

Horts
Nodrits pel compostatge i les aigues 
del prototip, proveeix l’usuari d’aliments 
frescos.

Aixetes
L’usuari pot escollir quin tipus d’aigua 
utilitzar en funció de l’activitat (potable, 
pluvial o grisa)

Terra drenant
La crugia est del prototip recull les aigues  
per, posteriorment, tractar-les al mur.

[Exclusivamente para uso académico] 

AUTORES Albert Clotet Arrufat , Alex Llinas Rodenas, Alex Piera Diaz, Alexandra da Conceição 
Fernandes, Alvaro Rancaño García, Carles Garcia Mas, Chengye Xu, Clara Alsedà Rodríguez Clara 
Castellote Borrell, Cynthia Rosalia Rabanal Llaudy, Elias Casanovas Adrián, Esther Orus Alcalde, Helena 
Majó Ylla-Català, Helena Armengol Biosca, Henrique Muniz de Castro e Silva, Jaume Ribas Soley, Joan 
Valero Haro, Jordi Olivella Cirici, Julia Reñones de la Puente, Julia Dubois Auleda, Laia Guillén Soley, 
Laia Boquera Llambrich, Maria Casino Lozano, Mariona Blanch Vernet, Marta Aracil González, Marta 
Galisteo Garrido, Marta Mayoral Antich, Martí Obiols Galí, Martí Catalan Franquesa, Miquel Peguero 
Yus, Miren Etxeberria Sagasta, Paola Busso Vinagre, Pau Quingles Lamarca, Pep Fradera Castelló, Pol 
Mensa Biosca, Samanta Medina Mañer. FOTOGRAFIA Andrés Flajszer              www.to.upc.edu

Sistema actiu 
Una bomba de calor alimentada per les 
plaques fotovoltaiques de la coberta, 
escalfa l’aigua i aporta sistema de 
climatització

Rentadora
Accessible des de l’exterior per poder-ne 
fer un ús comunitari.

Persiana
Filtre de protecció solar que permet 
aturar o deixar passar la radiació a 

l’interior de l’habitatge  

Filtres
Permete que l’usuari  condicioni l’espai 
amb unes determiades qualitats 
ambientals (temp., humitat, protecció 

solar, ventilació, privacitat i seguretat).

Cortina
Filtre que regula la privacitat visual de 

cada espai

Cortina d’edredó
Permet a l’usuari regular trasmitància de 
certes obertures

Cortines reflectants
Permet regular el funcionament tèrmic 
de certes obertures i aïllar luminicament 

l’espai

Porticons
Permeten aïllar la façana nord i regular 

l’accés al prototip.

Tela impermeable
Filtre de protecció a l’aigua

Espai central 
Permet realitzar activitats col·lectives.

Climatitzat amb sistemes actius (terra 
radiant)

Fresquera
Permet emmagatzemar i conservar 

aliments fora de la nevera

Santiari sec
Recull els excrements i en permet el 

compostatge. No necessita aigua.

Gadget d’aigua
Dispositiu mòbil que et permet realitzar 
activitats amb ús d’aigua a qualsevol lloc 
del prototip. A través dels seus dipòsits 
permeten que l’usuari pugui gestionar 

l’aigua i ser conscient del seu consum. 

Gadget de cuina
Dispositiu mòbil que et permet cuinar 
a qualsevol lloc del prototip. Un moble 
amb rodes suporta la vitroceràmica i un 
extractor amb filtre de carboni.

Franjes nord i sud
Un seguit d’espais aïllants entre ells. 
Funcionen de forma passiva aprofitant al 
màxim la seva orientació i les condicions 
ambientals de l’entorn.

Sistema d’emmagatzematge
Un sistema modular d’estanteries de 
fusta permet modificar i adaptar el 
sistema d’emmagatzematge a qualsevol 
ús de l’espai.
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#team leader #docència #auto-construcció #solar decathlon
#etsav #upc #estudiants #frança #sant muç 

RESSÒ és una estratègia de rehabilitació urbana, social i energètica, a més a més d’eina pedagògica. Es tracta de crear un espai de trobada on els veïns pu-

guin compartir recursos per tal de col·lectivitzar, estalviar a les seves cases mitjançant la concentració d’activitats en front la individualització. Això permet un 

important estalvi energètic, i/o oferir un espai en condicions de confort per a les llars en situació de pobresa energètica. 

El projecte RESSÒ és un prototip dissenyat i construït per una quarantena d’estudiantat de l’ETSAV-UPC durant 2 anys per la competició internacional universi-

tària Solar Decathlon Europe 2014 a França i reconstruït al barri de baixa densitat de Sant Muç de Rubí. Co-finançat per l’Ajuntament de Rubí per esdevenir un 

equipament i centre d’energia de barri.

Aquest projecte va guanyar:

1r PREMI D’ARQUITECTURA de la mà Wang Shu (premi Pritzker 2012), Thomas Herzog i Françoise-Hélène Jourda

1r PREIM D’INNOVACIÓ

3r PREMI D’URBANISME

Obra Seleccionada a: MIES AWARDS 2017, PREMIS FAD 2015, BIENNAL D’ARQUITETURA VENECIA 2018, al Becoming

RESSÒ
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#coordinador #docència #auto-construcció #etsav #upc #estudiants 

Projecte iniciat l’any 2005 entre l’associació AuS del COAC, i les escoles d’arquitectura ETSAV i de La Salle sota la direcció dels professors Coque Claret i Dani 

Calatayud. Els projectes més destacats que ha realitzat són la Plataforma PAUS, basat en una estructura d’hivernacle agrícola convertit en plataforma experi-

metnal per fer monitoratge a la planta inferior. I diferents espais de treball a la planta superior.

Aquest projecte va començar de forma anàrquica i voluntària de l’estudiantat seguint les indicacions del Coque i el Dani l’any 2006, i es va convertir en una as-

signatura optativa, que jo coordinava, i han passat més de 160 estudiantes i estudiants durnat 4 anys. Finalment l’equip RESSÒ el va acabr l’any 2013.

Aquesta plataforma es va fer, sobretot, amb els material re-utilitzats dels stands de la Conselleria de Medi Ambient de les fires Construmat 2007 i 2009.

PAUS



#coordinador #docència #auto-construcció #etsav #upc #estudiants PAUS



#coordinador #docència #auto-construcció #etsav #upc #estudiants PAUS

[Academic use only] 



#coordinador #docència #auto-construcció #etsav #upc #estudiants PAUS



#coordinador #docència #auto-construcció 
#el primer pas #etsav #upc #estudiants 

El 2007 la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va encarregar a PAUS, a través del COAC, l’elaboració de continguts i cons-

trucció del pavellò per la fira Construmat 2007. PAUS va treballar amb una quarantena d’estudiants que es van dividir entre l’elaboració de continguts i el dis-

seny i muntatge del prototip.

El plantejament estratègic era re-utilitzar tot l’stand, un cop acabada la fira, per reconvertir-lo en la plataforma PAUS de l’ETSAV. I aquest 2x1 en va ser el motor.

Els continguts de l’exposició es deien “El primer pas” i plantejava un recorregut profund des de l’inici de l’univers fins a la construcció actual per entendre l’ener-

gia, recursos, consums i sistemes constructius. Feia una especial ref lexió sobre la petjada ecològica i les emissions de CO2.

CONSTRUMAT 07
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#coordinador #docència #auto-construcció 
#2n pas #rehabilitació #etsav #estudiants 

El 2009 la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, després de l’èxit del pavellò del 2007, va tornar a encarregar a PAUS l’elabo-

ració de continguts i construcció del pavellò per la fira Construmat 2009. Una vegada més es va utilitzar l’estratègia del 2x1 per acabar la plataforma PAUS de 

l’ETSAV i fer l’encàrrec de Conselleria. 

Els continguts de l’exposició es deien “El segon pas:rehabilitació” i basaven tota l’exposició en la importància de la rehabilitació del parc edificat, que és altament 

ineficient. Només la rehabilitació pot ajudar de forma significativa a reduir el consum energètic i, reduir les emissions de CO2 associades.

CONSTRUMAT 09
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#coordinador #docència #auto-construcció #el segon pas #rehabilitació #etsav #fad #estudiantsFAD



#coordinador #obra contruïda #becari patrimoni
#coque i dani #reforma #ampliació #etsav 

El 2010 es va decidir que cali ampliar la biblioteca de l’ETSAV. Aquesta obra la va dirigir el Coque Claret i el Dani Calatayud, i l’Albert Farell i jo vam ser-ne els 

becaris. L’obra es feia amb un pressupost mínim i sense modificar la volumetria i es tenia només un estiu per fer-la. A més a més es va aprofitar l’ampliació per 

experimentar amb la construció. Per exemple es va fer un sistema de climatització amb pou canadenc, també es va usar una solera seca, i es va dissenyar una 

escala prefabricada de fusta que treballava en voladiu.

BIBLIOTECA
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#arquitecte #escola pública #rehabilitació #avantprojecte
#patologies #estudi de riscos #ajuntament de Rubi

El CEIP la Schola és una escola al cas antic de Rubí que acull infants des de P3 fins a 6é de primària. Està ubicada a un conjunt d’edificis antics que s’han anat 

col·lonitzant i ampliant de forma bastant caótica. L’encàrrec consistia en analitzar l’edificació actual i les seves mancances per fer una avantprojecte de millora 

posterior. 

L’estudi inicial va posar de manifest no només mancances, sinó un elevat risc de catàstrofa en cas d’incendi ja que quasi no hi ha mesures antiincendis i la 

profunditat edificada i la falta de sectorització d’incendis converteixen la Schola en una ratonera, sobretot degut al fum, en cas d’incendi. A més a més d’analitzar 

altres patologies i mancances: il·luminació natural, ventilació, accessibilitat, i patologies diverses.

També es va proposar un avantprojecte de reforma amb diverses opcions de millora segons el pressupost disponible.

SCHOLA



#arquitecte #escola pública #rehabilitació #avantprojecte #patologies #estudi de riscos #ajuntament de RubiSCHOLA
Pl Espai Patis Norma Dif Sup. Útil Norma Dif Llum Norma Dif Vent. Norma Dif

TOTAL 522,5 1506,0 -65% 1344,7 2026 -34% 99,1 160,4 -38% 56,04 71,307 -21%

P0 618,9 37,19 51,2 73% 19,3 22,737 85%
P0 aula acollida 26,8 25 107% 8,22 6,0 136% 4,16 2,7 155%
P0 desdoblament infantil 23,2 25 93% 7,78 5,2 149% 3,88 2,3 168%
P0 Biblioteca 42,8 45 95% 7 9,6 73% 3,6 4,3 84%
P0 Aula Música 36,6 50 73% 0 8,2 0% 0 3,7 0%
P0 P3 61,3 55 111% 9,6 13,8 70% 4,4 6,1 72%
P0 Ampa 7,6 15 51% 0 1,7 0% 0 0,8 0%
P0 direcció 18,9 15 126% 4,59 4,2 108% 3,26 1,9 173%
P0 Secretaria 10,2 30 34% 0 2,3 0% 0 1,0 0%
P0 distribuidor direccio 8,7
P0 Hall 56,5
P0 Passadis 24,1
P0 Lavabos 12,8
P0 escala 6,2
P0 Caldera 7,9
P0 Passadís gimnàs 23,9
P0 Pati llum 23,4
P0 Fossà 2,2
P0 Vestuari 1,9
P0 Material esportiu 5,2
P0 Gimnàs 218,7 200 109%

PE 204,5 7,26 23,8163 30% 3,03 10,585 29%
PE Menjador 40,8 100 41% 1,2 9,2 13% 0 4,1 0%
PE Cuina 26,7 15 178% 3,37 6,0 56% 1,68 2,7 63%
PE aula P4 38,4 55 70% 2,69 8,6 31% 1,35 3,8 35%
PE Lavabos P4 11,8 5 236%
PE Passadís 18,3
PE Armaris 4,0
PE Wc profes 2,8 5 56%
PE Vestuari 15,9
PE Vestíbul 45,8

P1 274,0 239,8 23,1 42,7253 54% 16,3 18,989 86%
P1 Pati 274,0
P1 Informàtica 33,1 50 66% 4,4 7,4 59% 3,1 3,3 94%
P1 Aula 3r 37,1 50 74% 4,4 8,3 53% 3,1 3,7 84%
P1 Aula 2n 40,0 50 80% 5,5 9,0 61% 3,9 4,0 98%
P1 Aula 1r 41,4 50 83% 4,4 9,3 47% 3,1 4,1 75%
P1 Sala Professors 38,4 45 85% 4,4 8,6 51% 3,1 3,8 81%
P1 Passadís P1 37,2
P1 Lavabos 12,7

P1C 99,5 93,6 7,15 9,11925 78% 5,05 4,053 125%
P1C Patis 99,5
P1C Distribuidor P1C 29,9
P1C Distribuidor Pati 14,5
P1C Lavabos P5 8,7 5 173%
P1C Aula P5 40,5 55 74% 7,15 9,1 78% 5,05 4,1 125%

P2 149,0 188,0 24,36 33,6218 72% 12,36 14,943 83%
P2 Patis 149,0
P2 Aula educació especial 18,5 25 74% 6 4,2 145% 3 1,8 163%
P2 Aula Logopedia 12,5 25 50% 0,36 2,8 13% 0,36 1,3 29%
P2 Aula 4t 36,1 50 72% 6 8,1 74% 3 3,6 83%
P2 aula 5e 36,5 50 73% 6 8,2 73% 3 3,7 82%
P2 Aula 6e 45,9 50 92% 6 10,3 58% 3 4,6 65%
P2 Passadís 38,5

FALTA
1 Aula Psicomotricitat 0,0 55 0%
3 Tutoria 0,0 30 0%
3 Magatzem 0,0 70 0%
3 Lab. professors/adaptat 0,0 15 0%
1 Escenari 0,0 30 0%
1 Vestidor 0,0 90 0%
2 Desp. Cap estudis 0,0 10 0%

Superfícies la Schola ACTUAL
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#arquitecte #escola pública #mobilitat sostenible
#estudi #infants #ajuntament de Rubi

El CEIP Rivo Rubeo és una escola molt nova de Rubí que acull infants des de P3 fins a 6é de primària. Està ubicada en zona d’eixample, entre un polígon in-

dustrial, i una urbanització residencial als afores de Rubí. 

Per la seva ubicació i densitat de la zona hi van infants de zones molt diverses, per tant la mobilitat generada per accedir-hi és molt gran i majoritàriament en 

cotxe. A banda de la distància, també hi ha 2 factors molt importants que provoquen aquesta alta i majoritària mobilitat en vehicle privat. Per una banda els hà-

bits de les persones, i per altre que la zona té una urbanització molt bàsica i precària que clarament no incentiven a anar-hi a peu o bicicleta o altres mitjans de 

transport sostenibles, o que directament ho impossibilita. 

El projecte constava de 2 parts: analitzar un estudi previ que ja tenien fet, i una segona part analitzar l’entorn i formes d’accedir a l’escola i proposar-ne millores. 

L’Ajuntament ja va fer una primera inversió en pintura i senyalèctica a la via pública, però amb diverses mancances.

El projecte proposava diverses millores possibles esgraonades amb el temps i segons urgència i pressupost. Però per l’entorn realment té moltes mancances 

que ni tant sols compleixen amb la normativa vigent bàsica.

La proposta de màxims era pacificar de forma dràstica l’avinguda principal que porta fins a Rubí per tal de crear un passeig que convidés a caminar i recorre’l 

alhora que aquest passeig desincentivaria molt el vehicle privat.

RIVO RUBEO
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#arquitecte #internacional #solar decathlon africa
#reconeixement #marroc #jurat d’arquitectura

El setembre del 2019 es va celebrar el 1a competició internacional d’arquitectura sostenible Solar Decathlon Africa a Ben-Guerir, Marroc. Hi van participar 18 

equips, de 54 universitats de 20 països diferents, mobilitzant un total de 1200 estudiants d’arqutiectura, enginyeria i altres titulacions. 

L’organització em va convidar a formar part del jurat internacional a la categoria d’arquitectura integrat pel professor holandés Michiel Ritzen, i els arquitectes 

marroquins Younes Diouri i Nouredine Komiha.

Experiència molt enriquidora en veure l’arquitectura africana re-interpretada per adaptar-la a una competició de tempos molt ajustats. Era motl interessant veure 

l’ús extés que es feia de la terra en motls prototips. I també veure com aïllar-se del fred és innexistent i la preocupació és la ventilació i refrigeració. I també molt 

interessant, per què no dir-ho, veure projectes i solucions sorprenents pel què fa a la precarietat o visions que des del nostre punt de vista són equivocades. 

JURY ARQ.
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#arquitecte #taller11 #concurs #menció d’honor #tàpia
#habitatge #passiu #eivissa

El 2018 l’Institut Balear d’Habitatge - IBAVI - va fer un concurs públic per a fer diverses promocions d’habitatge de proteció oficial. Les condicions dels concurs ja 

demanaven propostes on la sostenibilitat fos motor de la proposta. 

La nostre proposta va voler ser radiacal en l’ús majoritari de material de l’illa, per això vam proposar un sistema experimental de murs mixtes entre mamposte-

ria millorada i tàpia a on s’utilitzada pedra i àrids de l’illa. Pel què fa a la proposta tipològica es combina la matriu tradicional amb el sistema estructural murari. 

Aquesta matriu parcialment indiferenciada permet diversos creixements segons les necessitats canviants en el temps.

IBAVI



#arquitecte #taller11 #concurs #menció d’honor #tàpia #habitatge #passiu #eivissaIBAVI



#arquitecte #taller11 #concurs #1r premi #10.000€
#llums de nadal #via laietana #barcelona

El 2015 d’Ajuntament de Barcelona va convocar la segona edició del concurs “Encén el Nadal” pel disseny d’il·luminació nadalenca. Taller 11 vam guanyar el 1r 

premi, dotat amb un premi de 10.000€. Però va ser l’any del canvi de govern i el nou govern municipal va decidir prescindir de la partida per construir-la.

La nostra proposta 1907, fuig del motius nadalencs típics i tópics, i el què fem és recuperar les traces originals de totes les illes de cases que van enderrocar el 

1907 per obrir la Via Laietana. La nostra proposta és un homenatge al passat i a totes aquelles persones que es van qeudar sense casa.

ENCEN NADAL
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#taller11 #obra construïda #reforma pis #barcelona #2016OMA



#taller11 #obra en construcció #obra nova #entre-mitgeres #eficiència energètica #vilfranca  del p. #2020VILAFRANCA



#urbanitzacions il·legals #baixa densitat #urbanisme #collserola #bosc
 #sostenibilitat #de-construcció #pfc en grup #roger maranges #ignasi casas

En base amb el TAP X que vaig fer l’any 2013 al TAP PUd sobre una urbanització il·legal a Collserola en SNU, Sol i Aigua, vam muntar un equip amb l’Ignasi 

Casas i el Roger Maranges per fer entre tots tres un PFC sobre les urbanitzacions en Sól No Urbanitzable agafant Sol i Aigua com a cas d’estudi.

El projecte plantejava diversos possibles escenaris sobre el futur de la urbanització. Des de l’enderroc selectiu fins a la consolidació com a eco-barri. Es plante-

gen debats interessants sobre els drets col·lectius i individuals, la patrimonialització i preservació del paisatge, sobre l’habitatge en si i sobre la densitat. 

Com a equip, després de debatre durant 2 anys, no vam arribar a una conclusió de consens. Evidentment no veiem bé destruir el medi natural per creixer sense 

límits. Però els limits són difosos en llocs com Collserola a on la pressió antròpica és tant elevada.

Personalment era partidari de l’opció d’enderrocar i executar el PGM tal i com està previst en aquest sector.

PFC
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