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Plantejament
“ARRIVE AND LEAVE by train, bus, monorail, hovecraft, car, tube or foot at anytime YOU want
to –or just have a look at it as you pass. The information screens will show you what’s
happening. No need to look for an entrance –just walk in anywhere. No doors, foyers, queues or
commissionaires: it’s up to you how you use it. Look around, take a lift, a ramp, an escalator to
wherever or whatever looks interesting. CHOOSE what you want to do – or watch someone
else doing it” 1
Cedric Price va projectar el Fun Palace en l’ àrea industrial de Lea Valley de Londres, una
estructura suport de grans dimensions concebuda com teatre performatiu. L’emplaçament
escollit, un espai buit rodejat de fàbriques i autopistes, tenia les característiques idònies per
desenvolupar-hi el projecte: bona connectivitat i disponibilitat d’espai lliure al seu voltant. En la
interpretació de Price, es tractava d’ un espai neutre, sense atributs, fàcilment apropiable. El
projecte no quedava condicionat per una configuració urbana pròpia de nucli urbà, sinó que
adquiria una elevat grau de flexibilitat operativa i capacitat d’incidir en l’entorn.

A partir d’aquest procés d’apropiació temporal i no condicionada del lloc, Price, junt amb la
directora de teatre Joan Littlewood, van concebre el Fun Palace com un espai no permanent,
fàcilment desmuntable i reversible, amb capacitat per extendre’s o encongir-se en funció de les
sol.licitacions locals i els fluxes i per adaptar-se a infinites transformacions. El projecte resultava
altament innovador en el seu moment per 2 aspectes principals que interessa abordar aquí: per
la seva condició de permeabilitat urbana i per la capacitat de transformabilitat de l’espai.
De forma anàloga a aquest plantejament, el taller explora el potencial urbà de varis espais
adjacents a les Rondes de Barcelona. Es tracta d’espais vacants annexes a fragments urbans
en situació de conflicte; espais susceptibles d’allotjar actuacions que propiciïn una millora de l’
habitabilitat urbana de la zona.
A partir de la seva condició d’espais disponibles i re-programables, es pretén analitzar la seva
capacitat d’incidir en l’entorn urbà existent i alhora per projectar una visió alternativa de la
ciutat.
1. PRICE, Cedric, The Fun Palace, 1961

Emplaçament
Es procedirà a l’ exploració urbana de varis punts estratègics de les Rondes que presenten
situacions propícies on poder desenvolupar propostes de millora de l’habitabilitat urbana.
Alguns dels espais que formaran part de l’exploració inicial són els següents: espais limítrofs
del carril bus-vao, fàbriques i viaductes a Can Cuiàs-Montcada; espais infraestructurals
adjacents a Vallbona; instal·lacions Agbar i antiga cimentera a Trinitat Vella; espais annexes a
la fàbrica Miquel i Costa, Skatepark i estació Sant Andreu Comptal, Nus de la Trinitat; espais
sota les Rondes al Morrot; espais infraestructurals i masia annexes al Parc de Can Boixeres,
l’Hospitalet.
Es tractarà doncs de ser capaç de projectar amb mitjans mínims però des d’una clara visió
urbana estratégica, partint de la possible recuperació o reciclatge d’estructures precedents i
amb la implicació dels agents més propers.

L’anàlisi i possible regeneració arquitectònica dels espais precedents es realitzarà en base a 2
criteris inicials:
1er- que les propostes s’adaptin a la economia local del lloc, dotant al procés d’ un enfoc social
a partir de la vinculació dels agents propers.
2on- projectar des de l’adaptació del projecte al medi natural on estan implantades i no a la
inversa; treballar des de la recuperació dels recursos naturals com a paràmetre decisiu.
Els paràmetres conceptuals que es descriuen per iniciar la aproximació al projecte són:
connectivitat, re-programació, re-configuració, re-energització,

Estructures anticipatives a Made in Tokyo, Atelier Bow-Wow (2010)

Organització del Taller, calendari
El curs s’organitza per un grup de 25 estudiants que treballaran en equips de 2 o de 3. El treball
es desenvoluparà en forma de taller; els estudiants i professors compartiran la informació i es
debatran les propostes en un espai comú de forma continuada al llarg del quadrimestre de
tardor. Cada equip desenvoluparà un projecte: es proposarà una visió urbana alternativa per
l’emplaçament escollit, partint de la hipòtesi d’una possible reutilització d’estructures
preexistents.

Inici Taller: Dimecres 12 setembre 2018 10.30h AM, ETSAV.
Equip docent
Taller de Projecte PC-H: Xavi Vancells (Projectes), Quique Soriano (EGA).
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