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Urbanística IV
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Altres professors: Catalina Salvà (DUOT UPC)

PROJECTES DE CIUTAT en la ciutat -mosaic -territorial
Els llocs i els temes emergents de projecte a la Barcelona Metropolitana

SITUACIONS TERRITORIALS - LÒGIQUES PROJECTUALS
En una nova era dels cicles d’urbanització mundial i de regeneració urbano- ambiental
http://www.ciutatmosaicterritorial.com/laboratoris/
PROGRAMACIÓ DE DOCÈNCIA ON-LINE setmanes 16 de març de 2020 a 3 d’abril de 2020
Benvolgudes /uts
Per tal d’abordar el fet de cancel·lació de classes presencials per motius d’ordre major, us proposo que
establim un dispositiu docent i didàctic per a les setmanes del 16 de març de 2020 a 3 d’abril de 2020.
En concret pel que fa a l’Assignatura Urbanística IV qp 2020 pels dies:
17 de març de 2020, 24 de març de 2020, 31 de març de 2020
(Si algun d’aquests dies ja tingués la possibilitat de fer-se presencial en aula, retornaríem a la
programació establerta).
Preparem una programació de docència On-Line.
Objecte i Objectiu: Substituir les classes presencials per docència on-line. Preparar en conseqüència
materials i la corresponent organització docent.
Mètode:
A. Modular les classes que tenim previstes per les setmanes del 16 de març de 2020 a 3 d’abril de
2020.
Escriurem en termes bàsics i sintètics els “CONTINGUTS” de cada classe.
(Apunts per la classe, Complement docent)
Us enviarem en format PDF els materials bibliogràfics, webliogràfics, gràfics, documentals
que acompanyin o ajudin a incrementar la transmissió docent de les respectives classes.
(Materials)
Us enviarem en format PDF les imatges de les presentacions (si s’escau) powerpoint. Si pot
ser comentades amb un peu d’imatge.
(DOC PWP, Càpsules de projecte)
B. Us proposarem petits exercicis de caràcter personal i que no impliqui la trobada dels
estudiants.
Redactats de màxim un DIN A4 i molt concrets (p.ex.: llegir l’article i fer un abstract de
comprensió; redactar les preguntes que us proposa la classe; dibuixar un diagrama;
elaborar un quadre sinòptic,...)
Complementar i/o avançar en l’exercici base proposat en el curs (us podeu coordinar entre
el grup de manera també no presencial si no podeu).
Coordinarem els lliuraments de l’Atles en un termini determinat sense obligació de
lliurament avaluable (l’avaluació es realitzarà quan puguem presencialment o si fos el cas
segons determinessin les autoritats acadèmiques pertinents).
(Exercici)
Enviarem si s’escau possibles vídeos a disposició sobre la temàtica abordada en la classe, o
temes similars. Poden ser “capsuletes de mòbil”.
(VID Càpsula)
C. En qualsevol cas en l’horari corresponent de docència del curs estarem a disposició dels
estudiants per consultes telemàtiques (via mail o si s’escau Skype). També que considerem la

possibilitat de trucades telefòniques si ho considereu oportú sempre que siguin molt
necessàries pel bon funcionament dem l’aprenentatge .

PROGRAMA DE CLASSES per dies correlatius
Dia 17 de març de 2020
Sessió 4. Temes recurrents i noves demandes en un nou context socioeconòmic, cultural i
ambiental: Temes del projecte de ciutat en la ciutat mosaic territorial contemporània.
Articular_Requalificar, Acupunturar_Vertebrar, Integrar_Policentralitzar, Estructurar_Mallar.
Presentació dels treballs de la investigació CIUTATS, TERRITORIS METROPOLITANS I REGIONS
URBANES EFICIENTS. Estratègies i propostes de projecte per la regeneració de la
Ciutat_Mosaic_Territorial després de l’explosió de la ciutat. La Regió Metropolitana de Barcelona
com a laboratori.



Càpsula projectes: dues places
Complement docent: Article

Dia 24 de març de 2020
Sessió 6. Acupuntura urbana i operacions de vertebració urbana i territorial
Operacions singulars i estratègiques de ciutat a través del ‘projecte urbà’
Projectes: Nus de la Trinitat, Port de Badalona, Parc de la Solidaritat d’Esplugues, L’Eix Macià de
Sabadell, La transformació de la CN-II a Martorell.



Càpsula de projectes: territoris caminables
Complement docent: Les ARE’s (Àrees Residencials Estratègiques) a Catalunya) (Manual)

Dia 31 de març de 2020
Sessió 7. Integracions de sectors de transformació urbana, Noves Àrees de centralitat
Projectes: Noves Àrees de centralitat de Barcelona, Plaça Europa d’Hospitalet del Llobregat, Parc
Aerospacial de Viladecans, Can Mulà, Mollet del Vallès.




Càpsula de projectes: processos-metabolisme
Complement docent: Sectors d’Activitat Econòmica (SAEs) (Manual)
Complement docent: Landscape Urbanism i nous tòpics actuals

Recollirem la pre entrega de l’Atles: 31 DE MARÇ DE 2020 i procedirem a fer els comentaris
tant presencials si ja s’hagués aixecat la clausura d’escoles i aules, o segons sigui el procediment
establert

REVISIONS DE TREBALLS
Periòdicament i en els horaris de classe atendrem a consultes vial mail: cllop@coac.net;

catalina.salva@upc.edu

