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INTRODUCCIÓ

El tercer curs de Projectes Arquitectònics de la ETSAB està íntegrament vinculat 
a la reflexió entorn de l’habitatge.

Aquest document presenta la Unitat Docent de la Càtedra Blanca, els seus 
objectius, estratègies i procediments docents i el contingut detallat de l’enunciat 
del Segon Quadrimestre corresponent a l’assignatura Projectes IV, tot en 
continuïtat amb el document presentat en el primer quadrimestre del curs.

Podeu trobar informació i material docent de vuit anys d’aprenentatge en el llibre 
docent “Habitar la ciutat i el paisatge” de la editorial Palimpsesto”

OBJECTIUS

Es recopilarà i sintetitzarà la informació necessària per a desenvolupar una 
primera aproximació al projecte, responent a aquest lloc i programa concrets. 
Això inclou recopilar tota la informació necessària sobre el lloc, les dades de 
planificació i programa, l’anàlisi del context, elements permanents o temporals,... 
entenent el context general delicat del Delta i el particular de l’emplaçament 
plantejat. 

Es prestarà especial atenció a la relació amb el lloc d’intervenció, amb els 
elements significatius d’aquest i la seva possible relació amb el programa.

El projecte final il·lustrarà el seu desenvolupament, així com  l’experiència 
viscuda en la visita al lloc i al mateix temps, contindrà l’elaboració precisa d’un 
projecte tècnic. Caldrà registrar el seu desenvolupament i seqüencialment anar 
integrant els requisits d’estructura, instal·lacions i detall. Al final, el projecte haurà 
de mostrar l’aprofundiment de les seves característiques constructives. Un 
treball multi-escalar que es desenvoluparà simultàniament a diverses escales.

L’ESCENARI

El delta és un paisatge en transformació per agents naturals i humans, marcat 
per l’aigua i l’home. És la desembocadura del riu Ebre i la seva configuració es 
deu a la relació entre aquest i el mar. És la zona humida més gran de Catalunya i 
l’espai de migració d’aus més important al sud d’Europa. És un important espai 
ecològic en equilibri entre la natura i les activitats humanes. 
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Fa 3.500 milions d’anys es va formar un primer delta que va ser absorbit pel mar 

a causa del desgel dels pols. 

Durant un temps el delta van ser una sort de maresmes sense presencia ni 
activitat humana fins que es construeixen dos canals al costat del riu a finals 
del XIX i principis del XX (amb intents de fer navegable de nou aquesta via) 
que  donen la oportunitat de fer un teixit complex de regadiu que acaba donant 
la possibilitat al delta de ser la zona de conreu més gran de cereal d’arròs de 
Catalunya (el 98% en produeix al delta). Junt a aquesta construcció apareixen 
els primers assentaments urbans de nova colonització.

El delta de l’Ebre constitueix un hàbitat aquàtic que presenta una rica diversitat 
d’ambients. Riu, mar, badies, platges, dunes, salobrars, bosc de ribera, 
llacunes costaneres, illes fluvials i ullals conformen el seu paisatge natural, i, 
juntament amb els arrossars, acullen una gran diversitat d’organismes (ocells, 
peixos, rèptils, amfibis, invertebrats...) adaptats als diferents hàbitats. Es tracta 
d’un terreny perceptiblement pla debut a l’adaptació de la mà de l’home per 
esdevenir terreny de cultius, però que les petites variacions de cota configuren 
la seva orografia de límits de camps, camins, horts i àmbits d’habitatges i nuclis 
urbans. La principal activitat econòmica del delta ha estat la agricultura tot i 
que hi ha alguna granja degut al passat d’alguns colonitzadors i l’ús ganader 
de la zona abans de ser terra de cultius. La pesca i les salines també han estat 
activitats vinculades al delta.
Recentment el turisme vinculat al Parc Natural ha pres força i el món de la 
ornitologia que compta amb milions d’aficionats semi-professionals arreu i 
sobretot a Gran Bretanya està descobrint el Delta.

EL POBLENOU DEL DELTA

Es tracta d’un nucli urbà de nova planta fruït de la colonització a mitjans del 
segle XX per part l’Instituto Nacional de Colonización dependent del Ministerio 
de Agricultura del règim de Franco. Es un exemple de dessecació de terrenys i 
posada a explotació de terres noves. Van començar un centenar famílies a les 
quals es van donar 15 jornals de terra, un terreny per fruiters i verdures, una casa 
unifamiliar i un pati.

Un conjunt autosuficient i ordenat d’habitatges que conforma una interessant 
trama urbana i paisatgística. Es tracta de parcel·les de 12,5m d’ample per 25m 
de fons amb dos variants de tipologia de habitatge juntament a un pati, de dos 
i quatre habitacions. L’evolució de l’agricultura ha canviat l’economia del poble, 
que actualment es dedica majoritàriament al turisme natural relacionat amb el 
Parc Natural del Delta de l’Ebre.

LA LLACUNA I ELS MIRADORS

Hi ha milers d’aficionats ornitòlegs federats en paísos anglosaxons que busquen 
arreu del món la millor fotografia d’un ocell en un medi natural. Hi ha diverses 
opcions que permeten a l‘aficionat o semi-professional obtenir la desitjada 
fotografia: des de tenir l’escenari fals amb l’ocell fins a no poder manipular 
res del medi on s’ha de parar l‘animal. Per això, per obtenir una fotografia pot 
significar moltes hores o inclús dies d’espera en un mateix lloc sense quasi bé 
moure’s. 

En aquest cas, la proposta ha d’adequar un espai en l’àmbit proposat, al límit 
de la llacuna del Clot, de 150m per 20m on s’ha de configurar un àmbit semi-
natural de basses de petit tamany i flora de zones humides on s’ubicaran 3 
habitacles per observar i poder fer la fotografia a l’ocell.

Aquests habitacles, d’uns 5-8m2, han de permetre en el seu interior que una 
persona pugui estar-hi entre 12 i 36 hores. Han de passar desapercebudes en 
el medi i han de tenir un mínim de dues cares de vidre mirall exterior i de visió 
unidireccional que ha de permetre que l’observador no sigui vist per la fauna 
de la bassa. 
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L’HORT I LA CASA

Durant molt anys els habitacles del Delta, vinculats a les activitats econòmiques 
que s’hi produïen, eren bàsicament temporals. O bé eren llocs només per 
dormir una nit pel pastor que conduïa el ramat als farratges del Delta o bé pels 
agricultors que durant una temporada estaven a secà, a les oliveres, i una altra 
pel cultiu de l’arròs a les cabanes del Delta. No és fins mitjans del s.XX que 
els habitatges es converteixen en permanents per la major intensificació en 
diferents activitats productives en el propi delta. Alguns d’aquests formen part 
de nuclis urbans com el Poblenou, i d’altres, enmig dels camps d’arròs, en un 
petit tros de terra tenen un hort, un arbre per fer ombra i una casa. 

Actualment bona part de l’activitat al delta ha de passar pel turisme de qualitat 
degut al medi natural tan excepcional del Delta i la dificultat de sobreviure de les 
activitats més tradicionals. 

Es per tot això que la proposta ha de treballar en aquestes diferents maneres 
d’entendre l’ús i la temporalitat. Per un costat els petits habitacles per un 
dia dels observadors-fotògrafs. Per un altre, la casa d’un guarda que viurà 
permanentment en el lloc i gestionarà i tindrà cura de tot el conjunt. Es tracta 
d’una casa de 100-150m2 per una parella o probablement família amb estudis 
i professió relacionada amb la natura i les ciències mediambientals que busca, 
fugint de la ciutat, un retorn al territori i una nova manera de relació amb el que 
l’envolta. Prop de la casa hi ha d’haver un hort. 

Per últim han d’haver quatre apartaments que durant la temporada més intensa 
de les migracions i cria de les aus han d’allotjar temporalment investigadors o 
especialistes que portaran a terme tasques de recerca vinculades a la universitat 
i altres obertes de caire públic, social com les d’anellament o docent com 
classes i recorreguts per estudiants, etc..  

Aquests apartaments per dos mesos han de poder reconvertir-se en 
vuit habitacions la resta de l’any que permetran al conjunt funcionar com 
habitacions de turisme rural. Han de tenir una dimensió de 50-80m2. On s’ha 
de poder dormir i treballar. La resta de serveis formen part de la reflexió que 
l’estudiant ha de fer entorn del seu ús en el temps i la resta de serveis en el 
conjunt.

El Delta és un paisatge eminentment pla i aparentment homogeni. Però en la 
relació entre l’aigua i la terra, a dues cotes en detall diferenciades, rau tota la 
complexitat del Delta de geometria i morfologia totalment antropitzat. Per un 
costat es defineixen els camins, les carreteres, i els regs, per un altre el marges 
dels camps de cultiu, els horts i les superfícies sobre les que s’emplacen les 
edificacions aïllades. 

Tant en les primeres barraques, com en les cases aïllades més modernes, o les 
naus agropecuàries, ha existit una relació molt clara entre el camí, el pati -sobre 
un ferm de terra compactat- en servitud de les tasques complementaries a dur 
a terme, com assecatge de l’arròs –superfícies rectangulars-, l’hort, o l’espai 
de la fresca –sota l’ombra d’un gran arbre- i les edificacions de proporcions 
rectangulars i d’una sola planta. 

Es requereix una sèrie d’espais comuns que alhora de ser complementaris 
als habitatges han de servir al les activitats al aire lliure que es duran al terme 
en el centre.

00_Espai de recepció. Es tracta d’un espai de 30m2 que inclou la venta de 
tiquets per les activitats i la venda de productes especialitzats.

01_Despatxos. Dos espais de 15m2 cadascun de recollida de dades 
permanent i que ha de servir també per poder rebre visites dels proveïdors i 
portar la comptabilitat. 

02_Magatzems. Tres espais de 10m2. Un d’ells ha de servir per les eines i 
material fungible. El segon per material d’ornitologia net com estris per fer els 
anellaments,... I l’últim per fer el tractament d’aquells animals que ho requereixin, 
emmagatzemar aliment, cucs..... i ha de disposar de pica i zona de neteja i 
aigua.

03_Cuina. Es tracta d’un servei que l’alumne pot reflexionar si ha de ser comú 
a tots els habitacles i per tant la seva dimensió s’ajustarà a una cuina comú amb 
un menjador amb un total d’un 120m2. O bé es tracta d’un espai complementari 
a les activitats exteriors i per tant serà una cuina interior de 30m2 i una sèrie de 
brancals amb possibilitat per fer paelles etc...

04_Aules. Un de les activitats que es duran a terme en el centre aprofitant les 
sinèrgies entre els especialistes i aficionats a la ornitologia és la de divulgació i 
intercanvi. Es disposaran 2 aules de 40 m2.

05_Exposicions. Dins de les tasques de divulgació es molt important la relació 
que es pot establir entre el centre com a espai obert i el municipi del Poble Nou. 
Una sala de 80m2 ha de servir com a espai cívic amb programació permanent 
d’activitats i exposicions relacionades amb la natura o l’art.
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