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Curs: 2013 Crèdits ECTS: 2.5 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: ENRIQUE SERRA RIERA

Altres:

REQUISITS

Cal tenir una qualificació mínima de 4 a Urbanística I i II.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes (T)

2. Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans (T)

3. Capacitat per a aplicar normes i ordenances urbanístiques

4. Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes

5. Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus
fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics

Transversals:
6. Comunicació oral i escrita: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de
l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat

7. Emprenedoria e innovació: Conèixer i entendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat
per a comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici

8. Sostenibilitat i compromís social: Conèixer i entendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del
benestar; capacitat per a relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per a utilitzar de manera equilibrada i
compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat

9. Treball en equip: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció
amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos que
tinguin en compte els recursos disponibles

10.  Ús solvent dels  recursos de la  informatització:  Gestionar l'adquisició,  l'estructuració,  l'anàlisi  i  la  visualització de dades e
informació de l'àmbit d'especialitat, i de manera crítica els resultats d'aquesta gestió
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METODOLOGIES DOCENTS

ACTIVITATS PRESENCIALS Hores/setmana
Lliçó magistral / mètode expositiu 1
Classe expositiva participativa 0,25
Aprenentatge basat en projectes 0,25
Estudi de casos 0,25
Seminaris/tallers 0,25

ACTIVITATS NO PRESENCIALS: Hores/semestre
Treball autònom 35

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

La superació de l'assignatura suposa que l'estudiant serà capaç d'entendre la complexa relació entre les activitats comercials i la
forma urbana. Aquest coneixement serà útil per a la redacció de projectes urbans en els que el paper del terciari sigui important. Així
mateix, serà capaç d'interpretar i redactar normativa (planejament) orientada a la regulació de les activitats.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 35,0 56.00

Hores grup gran 27,5 44.00

Dedicació total: 62.5 h

CONTINGUTS

EL PROJECTE URBÀ DE LES ACTIVITATS
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1. L'ACTIVITAT COMERCIAL

Descripció:
Els mercats. Síntesi del funcionament de l'estructura del comerç a la ciutat.
La seva posició dins la ciutat. Els efectes sobre el teixit urbà al seu entorn. L'activitat comercial que els complementa. Els
antecedents: els mercats setmanals al carrer, les places de mercat. Els mercats de Barcelona.

Els carrers comercials.
La concentració com a activador.
El portal de l'Àngel. La Rambla de Catalunya. El carrer de Sants.

Les galeries. Alternativa arquitectònica al carrer exterior.
Transformació de la linealitat en arquitectura. Reinterpretació del "carrer major".
Les galeries i passatges a Barcelona.

L'activitat a les cruïlles.
Interseccions vs enllaços.
Cantonades a Barcelona. Cantonades a Manhattan: la façana a les avingudes?

L'activitat a l'entorn dels pols urbans amb concentració d'altres activitats: hospitals i estacions centrals.
Estació de Sants, Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau.

Els grans contenidors.
L'absència de la capacitat de teixir. Evolució formal del mercat. Únic propietari vs franquícies. El llindar de població que determina
la centralitat en la seva posició dins la ciutat.
La vorera sud de la Diagonal, de Maria Cristina a l'Illa.

Els parcs comercials.
L'impacte sobre les infraestructures interurbanes.
El model francès.

Les ciutats botiga.
La globalització del comerç.

2. EINES I PLANEJAMENT

Descripció:
Activitats, densitat i edificabilitat
La intensitat de la barreja

Activitat i centralitat.
Les activitats en les extensions residencials perifèriques.
Projectes urbans residencials a Catalunya, AREs?

Les peatonalitzacions i els aparcaments.
Relació passejar-comprar. Peatonalització de carrers vs peatonalització de sectors.
L'anàlisi de la distribució de l'activitat comercial a partir dels plànols turístics de les ciutats.

La mínima massa crítica d'activitat necessària per a costejar la construcció dels aparcaments soterrats. Els ràtios entre sostre
d'activitat i les places d'aparcament necessàries.

El zoning vs la compatibilitat d'activitats.
El naixement del zoning. La segregació especialitzada de les activitats.
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3. LA FORMA DE LES ACTIVITATS

Descripció:
El gruix de la rez-de-chaussé.
Les relacions amb les plantes pis i amb les plantes al subsòl.

El pendent i la posició relativa de les activitats respecte el pla del terra.

La relació de l'espai públic urbanitzat del carrer amb l'espai col·lectiu comercial arran de terra.

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Sistema Avaluació Avaluació
continuada final
Presentacions orals 50% 100%
Treballs i exercicis individuals 50% 0%

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

L'avaluació es farà en base a un treball individual que tindrà una correcció intermèdia. El treball finalitzarà amb una presentació oral.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Wall, Alex. Victor Gruen: from urban shop to new city. Barcelona: Actar, 2005. ISBN 8495951878.
- Buck-Morss, Susan. Dialéctica de la mirada: Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes. 2ª ed.. Madrid: A. Machado Libros, 2001.
ISBN 847774579X.
- Atles comercial de Barcelona [en línia]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona: Universitat de Barcelona, 2003 [Consulta: 28/06/2013]. Disponible a: http://cataleg.upc.edu/record=b1430187~S1*cat.
ISBN 8476096763.
- García Espuche, Albert; Guàrdia Bassols, Manuel. Espai i societat a la Barcelona preindustrial. Barcelona: Edicions de la Magrana:
Institut Municipal d'Història. Ajuntament de Barcelona, 1986. ISBN 8474102197.
- Sennett, Richard. El artesano. Barcelona: Anagrama, 2009. ISBN 9788433962874.

Complementària:
- Faciabén Lacorte, Patricia. "Los grandes almacenes en Barcelona". Scripta nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales
[en línia]. mayo 1993, vol. VII, núm 140 [Consulta: 28/06/2013]. Disponible a: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-140.htm.
- Serrano Saseta, Rafael. "Aspectos urbanos y arquitectónicos de los grandes almacenes de París". Scripta nova: revista electrónica
de  geografía  y  ciencias  sociales  [en  línia].  abril  2006,  vol.  X,  núm.  211  [Consulta:  28/06/2013].  Disponible  a:
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-211.htm.
- Guàrdia, Manuel; Oyón, José Luis. "Los mercados públicos en la ciudad contemporánea. El caso de Barcelona". Biblio 3W [en línia].
agost 2007, Vol. XII, nº 744 [Consulta: 28/06/2013]. Disponible a: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-744.htm.
- La Ciutat Vella de Barcelona: un passat amb futur. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Foment de Ciutat Vella : Universitat
Politècnica de Catalunya. Laboratori d'Urbanisme de Barcelona, 2003. ISBN 8476099835.
- Pevsner, Nikolaus. Historia de las tipologías arquitectónicas. 2ª ed.. Barcelona: Gustavo Gili, 1980. ISBN 8425209153.
- Benjamin, Walter. Paris, capitale du XIXe siècle : le livre des passages. 2éme éd. Paris: Éditions du Cerf, 1993. ISBN 2204031577.
- Geist, Johann Friedrich. Le Passage: un type architectural du XIXe siècle. Ed. française rev. et complétée. Liège: Pierre Mardaga,
1989.
- Els carrers de la democràcia: l'espai públic de les noves ciutats, Barcelona. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2000. ISBN
8477947503.
-  Carreras,  Carles;  Martínez,  Sergio;  Romero,  Jorge.  Els  eixos  comercials  metropolitans  [en línia].  Barcelona:  Ajuntament  de
B a r c e l o n a .  [ C o m i s s i ó  d e ]  C o m e r ç ,  C o n s u m  i  T u r i s m e ,  1 9 9 9 D i s p o n i b l e  a :
ht tp://cbab.bcn.cat/uhtb in/cg is i rs i /x/0/0/57/520/3404?user_ id=CATALA.
- Guàrdia, Manuel; Oyón, José Luis. La formació del modern sistema de mercats de Barcelona (1874-1921). Barcelona: Arxiu Històric



Data: 25/05/2020 Pàgina: 5 / 5

de la Ciutat (Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona), 2008.

RECURSOS

Altres recursos:
RECURSOS DIGITALS

- Atles comercial de Barcelona on line: http://www.ocub.org/atcob/atcob.html


