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Última modificació: 23/01/2019
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 740 - UOT - Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori.

Titulació: GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014). (Assignatura optativa).
GRAU EN ARQUITECTURA (Pla 2010). (Assignatura optativa).

Curs: 2018 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Anglès, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: MARIA RUBERT DE VENTÓS
DAVID STEEGMANN MANGRANÉ

Altres: Segon quadrimestre:
MARIA RUBERT DE VENTOS - 451
DAVID STEEGMANN MANGRANÉ - 451

REQUISITS

Haver superat Projectes V i VI.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
15. Capacitat per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans (T).
16. Capacitat per dissenyar i executar projectes traçats urbans i projectes d¿urbanització, jardineria i paisatge (T).
17. Capacitat per elaborar programes funcionals d¿edificis i espais urbans (T).
18. Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
19. Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com els seus
fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.

Genèriques:
6. Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
7. Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
8. Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
9. Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els
edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humana.

Transversals:
10. 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.
11. Emprenedoria i innovació: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que marquen la seva activitat;
capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el
benefici.
12. Sostenibilitat i compromís social: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del
benestar; capacitat per relacionar el  benestar amb la globalització i  la sostenibilitat; habilitat per usar de forma equilibrada i
compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
13. 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.
14. Ús solvent dels recursos de la informació: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de
l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultat d'aquesta gestió.
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Bàsiques:
1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que derivi de l'educació secundària
general, i normalment es troba a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que
impliquen coneixements procedents de l¿avantguarda del seu camp d'estudi.
2. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posterior amb un grau
alt d'autonomia.
3. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
4. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i  tinguin les
competències que es poden demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea
d'estudi.
5. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre
judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

METODOLOGIES DOCENTS

Activitats presencials:                  Hores/setmana:
Classe expositiva participativa 1
Estudi de casos 1
Seminaris/tallers 1
Treball en Grup 1

Activitats no presencials:                 
Treball autònom 70 hores/semestre

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'urbanisme, places, parcs, sistemes, al s. XX va fer de l'estructura de grans vies i dels grans espais buits i verds, l'argument del
dibuix i l'estratègia de la forma general. Al s. XXI podem imaginar nous arguments, vinculats a l'estructura geogràfica i a criteris
ecològics, però també altres relatius a les oportunitats d'enllaç entre espais d'equipament, avingudes i espais lliures, per transformar
situacions amb dèbil estructura en espais de convivència centrals.

Les condicions de les ciutats canvien -el cotxe perd protagonisme, la natura i la producció agrícola s'insereixen de nou a les grans
ciutats, les energies renovables són objectiu a curt termini-, el planejament que es centrava en el creixement s'interessa avui també
per la transformació,  la reforma o la desconstrucció positiva.  En aquest context l'espai  públic,  l'espai  "on desconeguts poden
compartir" és element clau de les ciutats.

Per discutir aquests temes, el curs aborda un cas concret mitjançant el desenvolupament d'un exercici, alhora que presenta exemples
clàssics d'espais públics i places, que han construït bons espais urbans del món i les idees que han sorgit al llarg del s. XX sobre com
aquests espais poden i han d'articular la ciutat.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 55 44.00

Hores aprenentatge autònom 70 56.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

Programa

Descripció:
Al llarg de les darreres dècades, des de l'inici de les transformacions que obririen la ciutat al mar durant els anys 80 del segle
passat amb motiu de la celebració de les Olimpíades de 1992, les platges de Barcelona han anat prenent un protagonisme cada
vegada més gran en les dinàmiques urbanes, incorporant diversos usos, equipaments i serveis.
En l'actualitat, les deu platges de la ciutat, amb més de 4,5 km lineals, són el seu major espai públic d'esbarjo. Una gran plaça
urbana connectada amb els districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, on la ciutat estén les seves dinàmiques col·lectives lligant
l'original activitat del bany a un variat ventall de continguts addicionals.
L'administració municipal ha anat facilitant el desenvolupament de totes aquelles activitats que considera indispensables per a
l'ús lúdic d'aquest espai, de manera que les platges han anat a poc a poc incorporant un conjunt d'estructures específiques
relacionades amb les activitats regulades, determinant on, com i quan s'han de fer. En conseqüència, alguns usos han estat
promoguts, mentre que altres, com la venda ambulant, les pernoctacions ocasionals o altres possibles activitats espontànies, bé
s'han prohibit o han tractat de controlar-se.
Tot i això, donada la seva extensió, les platges continuen sent un formiguer d'activitats que sovint es desenvolupen d'esquena a
la legalitat i / o sense el control de l'Ajuntament, donant lloc a tota mena de problemàtiques relacionades amb la interacció entre
els diferents fluxos urbans i naturals que es donen cita en aquest espai. Es tracta de fenòmens socials espontanis aparentment
inconnexos, nascuts fruit de l'oportunitat i la contingència, de manera que normalment han derivat en algun tipus de conflicte.
Aquestes friccions revelen la superposició de dues dimensions d'ús: la que es troba emparada per la normativa municipal i que ha
pogut establir-se i consolidar-se com una identitat urbana construïda, i aquella que fluctua encara en llibertat, i per tant sense
haver trobat encara un possible encaix arquitectònic.

Enunciat de l'exercici:

Proposem aproximar-nos a la platja atenent a aquest segon grup d'activitats, amb l'objectiu d'estudiar-les, descriure-les i, en
última instància, plantejar intervencions que puguin ajudar al seu desenvolupament, ordenació, gestió i / o consolidació.
Les solucions adoptades podran materialitzar-se en estructures lleugeres (permanents o efímeres), protocols organitzatius,
dispositius, artefactes o un altre tipus d'intervencions, sempre que el seu procés de projecte es trobi lligat a la naturalesa
metabòlica del fenomen al qual donen resposta.
Organització:
El curs es divideix en un taller de 14 sessions i un seminari intensiu d'una setmana al mes de juny.
El taller combina una sèrie de lliçons amb la realització d'un exercici que es dilata durant tot el curs.
El seminari intensiu es planteja en clau teòrica i pràctica, recorrent exemples, casos i teories sobre l'espai col-lectiu de les ciutats,
culminant amb una exposició col.lectiva dels treballs realitzats.
Temes
1. La plaça, escenari de la vida pública.
2. La construcció del litoral a Barcelona. De Montjuïc al Besòs.
3. El menjar i l'espai públic. Una aproximació a les rambles de Barcelona.
4. Dibuixant sistemes efímers.
5. Us contra arquitectura.
6. Nova York. Cambis en el perfil litoral.

Dedicació: 125 h
Grup gran/Teoria: 55h
Aprenentatge autònom: 70h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació Continuada (%)    Avaluació Final (%)

Presentacions orals 30%
Treballs i exercicis individuals 70% 100%

Avaluació continuada
L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o
la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.

Avaluació final
Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en
el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs).

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

El curs s'organitza com un talller presencial on es presenten els temes d'estudi i es realitzen els treballs. El treball es combina amb
classes teòriques.
El seminari de juny s'organitza com un conjunt de conferències curtes i un taller on es sincronitzaràn i es presentaràn els treballs
realitzats durant el curs.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Augé, Marc. Los 'no lugares'. Editorial Gedisa , 2000.
- Parcerisa, Josep. Rubert, Maria. La ciudad no es una hoja en blanco. Laboratori d'urbanisme, 2014.
- Careri, Francesco. Walkscapes. GG, 2013.
- Prieto, Eduardo. La arquitectura de la ciudad global. Biblioteca Nueva, 2011.
- Sennett, Richard. l'espai públic. Atmarcàdia, 2014.
- Zuckin, Sharon. Naked City. Oxford University Press, 2010.
- Gehl, Jan. La humanización del espacio urbano. Reverté, 2013.
- Muñoz, Francesc. Urbanalización. GG, 2010.
- Florida, Richard. La clase creativa. Paidós Empresa, 2008.
- AA VV . "No square, no city" (Maria Rubert) i "The Square: Visions of Multitude and Solitude" (F. Bollerey) a Squares for Europe.
Jagiellonian University Press, 2007.
- de Solà-Morales, Manuel. De cosas urbanas.

RECURSOS

Enllaç web:
- Public space - archive. http: http://www.publicspace.org/en/archive


