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LA MEMÒRIA DEL LLOC

1.- INTRODUCCIÓ

En aquest proper quatrimestre introduïrem una variable nova: la 
complementarietat entre l’arquitectura i el paisatge. El repte actual és 
el d’intervenir en un lloc de gran bellesa i fer-ho de manera sostenible, 
respectuosa i sàvia.

Sobre la peculiar geografia de Ses Feixes d’Eivissa i la platja de Talamanca, 
s’instal·larà la Seu Mediterrània de la UNESCO per a la investigació de 
materials i sistemes constructius, en un solar d’antics conreus on s’hi troba 
una antiga edificació pagesa de principis de segle. L’anàlisi del lloc i de 
l’arquitectura popular eivissenca seran el motor projectual.  

2.- OBJECTIUS 
- Ser capaços d’entendre i interpretar l’arquitectura tradicional, la 
idiosincràsia del lloc i la seva memòria. 

- Entendre el paisatge i intervenir-hi de manera sostenible. 

- Donar resposta a un programa molt específic i complex. 
- Aprendre a treballar en condicions geogràfiques i topogràfiques llunyanes 
i extremes (terrenys de conreu eivissencs) amb un baix índex de pluviometria.

- Aprendre a documentar-se i ser capaç d’elaborar un discurs sòlid basat en 
la pròpia recerca, curiositat i ambició. 

- Desenvolupar una metodologia eficient per treballar en equip, futur 
escenari de l’arquitecte. 

Per a assolir un bon nivell de projecte, és imprescindible treballar-ne la 
comunicació en totes les seves dimensions: oral, escrita, gràfica i en 
l’elaboració de maquetes. 

Paral·lelament a l’exercici de curs, esdevenen fonamental les conferències 
organitzades per la càtedra per tal d’assolir els coneixements tan teòrics 
com instrumentals necessaris pel desenvolupament del projecte. 

L’objectiu d’aquestes conferències va més enllà de l’encàrrec proposat, 
resultant una magnífica oportunitat per a posar el punt de mira a 
l’arquitectura contemporània i ampliar el bagatge de l’arquitecte.  

3.- L’ESCENARI

L’exercici planteja imaginar la Seu Mediterrània de la UNESCO per a la 
investigació de materials i sistemes constructius a Ses Feixes, Eivissa. Aquest 
centre neix amb la doble funció d’acollir els investigadors que participen als 
diversos tallers organitzats durant l’any, i ser alhora un recolzament logístic 
a les visites. De quina manera i on situar-se, per tant, esdevé una decisió 
estratègica clau, així com respectar l’arquitectura eivissenca existent a la 
parcel·la. 

Aquest aiguamoll, situat darrere de la platja de Talamanca, inclou una 
vasta superfície de canyissars, coneguda com Ses Feixes. Antigament s’hi 
conreava mitjançant un sistema de conreus únic al món, hereu de l’Eivissa 
musulmana, tal i com ho va definir l’antropòleg nord-americà George M. 
Foster. Aquesta zona d’aiguamolls, bressol de moltes espècies d’aus, ens 
brinda encara a dia d’avui una curiosa passejada en plena naturalesa, tot 
i estar a tocar de la ciutat. El camí que parteix de darrere els hotels de 
Talamanca permet passejar vora els portals de feixa, una successió d’arcs 
emblanquinats que indicaven l’entrada a cada parcel·la de conreu.

Ses Feixes van arribar a ocupar una superfície de 600.000 metres quadrats, 
repartits en un total de 164 parcel·les agrícoles de dimensions allargades, 
conreades fins a mitjans del s.XX. Es tractava de la terra més fèrtil de l’illa, 
gràcies a un sistema de regadiu basat en la capil·laritat, que s’abastia de 
les aigües que baixaven pels torrents i desembocaven a la badia. L’aigua 
s’acumulava mitjançant un conjunt de canals i sèquies d’un metre de 
profunditat i fins a 3 d’ample. Els canals servien de frontera entre les diferents 
parcel·les i facilitaven l’eliminació dels excedents d’aigua, mitjançant 
comportes que la derivaven al mar. 

La major part d’hotalisses i verdures que es consumien a la capital es 
produïen en aquest territori. Ses Feixes estava dividit en dues zones 
d’extensió similar: Es Pratet, al municipi d’Eivissa, tocant la ciutat, i Es Prat 
de Ses Monges, entre les badies d’Eivissa  i Talamanca fins a arribar a Nostra 
Senyora de Jesús, nucli de població dins del terme de Santa Eulàlia des Riu.  

4.- EL PROGRAMA

0.- APARCAMENT:

Preveure 5 places. És important reflexionar quina distància es vol mantenir 
entre els cotxes i la residència, per tal d’intensificar la sensació de connexió 
amb la naturalesa. 

1.- CENTRE DE VISITANTS: 

Comptarà amb una zona d’acollida per a rebre grups, una botiga per vendre 
productes de Ses Feixes, un petit bar pensat per a servir còctels a l’aire lliure, 
un espai expositiu permanent sobre construcció tradicional (dotat de plànols, 
fotografies, quaderns de notes, maquetes, materials de construcció...) i un 
altre espai expositiu per a acollir les exposicions temporals dels investigadors, 
fruit de la seva recerca. 
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Alhora, hi haurà un auditori per a projectar el material de les investigacions, 
per a cicles de conferències i simpòsiums internacionals d’arquitectura 
organitzats pel centre. La capacitat màxima serà per a unes 60-65 persones. 

El centre estarà dotat de banys públics (reflexionar sobre la seva situació). 

El visitant, un cop arribat a Eivissa, acudirà primer al centre i un cop dins 
descobrirà Ses Feixes. L’alumne haurà de plantejar la relació entre el parc 
natural i el centre. 

2.- TALLER:

Una gran sala de treball per als investigadors del curs. S’haurà de controlar 
amb precisió de quina manera incideix la llum a l’interior. La fabricació de 
maquetes i dibuixos necessita una llum homogènia i sense enlluernaments, 
que garanteixi la màxima comoditat per a la creació.

Una sala de crítica, apta per a la projecció i exposició dels treballs -que 
podria coincidir amb la sala d’exposicions del centre de visitants i/o l’auditori.

Una decisió important de projecte és com relacionar aquestes peces entre sí 
i decidir fins a quin punt es pot forçar la seva polivalència, adoptant diversos 
usos a la vegada. 

3.- RESIDÈNCIA PER A 12 INVESTIGADORS + 12 HOSTES:

Per als residents, es preveurà una sala d’estar, menjador i cuina comunitària, 
amb una biblioteca o sala d’estudi. 

Es projectaran 2 dormitoris per als professors de taller, i 6 per als 12 
investigadors. Aquests dormitoris hauran de ser definits segons el criteri de 
l’estudiant -individuals, dobles, col·lectius, a l’aire lliure...-, i dotats de lavabo 
-integrat o separat-. 6 espais dotats de lavabo per 12 hostes.

L’experiència en aquestes “cel·les”, la connexió amb la natura, amb el 
cel, amb els col·legues de treball, serà un tema de recerca. Alhora, serà 
d’especial importància l’optimització de recursos i espai, donada la fragilitat 
de l’ecosistema en què ens trobem. 

4.- HABITATGE DEL DIRECTOR: 

Per a major diversió, el director serà el professor de cada taller d’aquest curs! 
Aquest passarà als seus alumnes les seves preferències, que en qualsevol 
cas no hauran de sobrepassar els 90 m2. Això sí, el director/a agraïrà un 
ampli dormitori on descansar. 

5.- DEFINICIÓ PROGRESSIVA DE L’ARQUITECTURA

Tot i que els continguts detallats de cada entrega s’especificaran al llarg del 
curs, el seu planteig és el següent.

1. Primera fase: Cases i materials.
Entrega el 13 de Febrer. Per parelles. Format paper A3 i digital

 _Estudi i investigació d’una casa unifamiliar en relació al seu 
sistema constructiu i als materials que la defineixen.
 _Redibuix complet de la casa. 
 _Detall constructiu a 1/10 en planta, alçat i secció.
 _Maqueta constructiva 1/10.

2. Segona fase: Aproximacions al projecte.
Entrega el 29 de Març. Individual. Format paper A1, maqueta i digital

 _ Es definirà la proposta a nivell d’avantprojecte. Plànols i maqueta 
a 1/200 i detalls a 1/00
 _Memòria conceptual i gràfica on es prendrà especial atenció a la 
relació amb el territori, les preexistències i la condició del centre.

3. Tercera fase: Projecte i construcció.
Entrega el 15 de Maig. Realitzat amb parelles. Format paper A1, maquetes 
i digital

 _Es definirà la proposta a nivell de projecte executiu. 
 _Plànols de 1/1000 a 1/1. En aquest sentit el projecte proposarà 
com a mínim un element a 1/1 que serà l’objecte de recerca personal dels 
alumnes.
 _Maquetes i perspectives
 _Memòria Tècnica i gràfica on es descriuran els sistemes 
constructius posant èmfasi en l’estructura, l’elecció del material i amb les 
estratègies de sostenibilitat que el projecte ha seguit.

EXEMPLES I BIBLIOGRAFIA
Disponibles al web de la càtedra, juntament amb l’enunciat complert

CALENDARI DE CURS

0.- ApArcAment

Vestíbul

Sala de treball/taller

Cuina col·lectiva

Habitatge

Biblioteca

1.- centre de VISItAntS

2.- tAller trebAll

3.- reSIdèncIA InVeStIgAdorS I HoSteS

4.- HAbItAtge del dIrector

Recepció

Magatzem

Sala d’estar comuna 12 estudiants

Dormitoris dobles amb lavabos

Botiga

Sala de crítica (pot coincidir amb auditori*)

Menjador col·lectiu

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR

Dormitoris professors amb lavabos

Bar
Despatx director 
Sala exposició permanent
Sala exposició temporal
Auditori/Sala projecció 60 persones
Lavabos públics
Magatzem

Programa

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6+6

1

1

1

2

1
1
1
1
1
2
1

núm.

10 m2

5 m2

90 m2

8 m2

90 m2

10 m2

5 m2

10 m2

18 m2

15+20 m2

40 m2

30 m2*

12 m2*

10 m2

5 m2
15 m2
8 m2
20 m2
65 m2
5 m2
15 m2

Sup. útil

50 m2

5 m2

90 m2

100 m2

200 m2

278 m2

90 m2

8 m2

90 m2

10 m2

5 m2

10 m2

18 m2

210 m2

40 m2

30 m2*

12 m2*

668 m2

20 m2

5 m2
15 m2
8 m2
20 m2
65 m2
10 m2
15 m2

Total

L30

L20

L06

L27

L13

S18 D19

L06

L13

L20

L17

L27

L24

L03

L01

L08

L15

L12

L10

PRESENTACIÓ CURS 

CALENDARI DE CURS  -  PROJECTES IV m  2016-2017

Conferència
STEFANO CORTELLARO

Tallers projectes

Tallers projectes Tallers projectes

LLIURAMENT Exercici 1

VIATJE EIVISSA
Visita Emplaçament + Visita cultural

Tallers Projectes

Conferència
Cicle a propòsit del projecte

Conferència
Cicle a propòsit del projecte

Tallers Projectes

Tallers Projectes

Tallers Projectes

Festiu

LLIURAMENT Exercici 3

Tallers Projectes
Formació de grups

Tallers Projectes

Tallers Projectes

Tallers Projectes

LLIURAMENT FINAL PROJECTES IV

Tallers Projectes

Tallers Projectes

Tallers Projectes

Tallers Projectes

Tallers Projectes

Tallers Projectes

LLIURAMENT Exercici 2

Tallers Projectes

Tallers Projectes

Tallers Projectes

Tallers Projectes

Festiu

Tallers Projectes

FEBRER
2017

MARÇ
2017

ABRIL
2017

MAIG
2017

JUNY
2017

X01

X22

X08

X15

X01

X08

X15

X22

X19

X29

X26

X05

X03

X10

X12
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