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L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un 
anàlisi a nivell territorial per tal d’identi-
fi car una sèrie de problemàtiques i trobar 
una solució tot fent una aproximació cap 
al focus amb més potencial i possibilitats.

El projecte planteja un sistema de treball 
desglossat en tres escales diferents, per la 
qual cosa aquest document s’ha organitzat, 

doncs, en tres parts. La primera engloba 
tot el parc de les pedreres, pensant en una 
escala territorial i paisatgística. La segona 
es focalitza en una ruta que travessa tant 
la ciutat de Girona com el parc de les pe-
dreres, denominada “la ruta de la pedra de 
Girona”. La tercera escala és la arquitectò-
nica, en la qual es defi neix l’arquitectura i 
les qüestions tècniques d’aquesta.
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EL TERRITORI. El Parc de les Pedreres

El barri de Les Pedreres s’explica en para-
l·lel al naixement de la ciutat de Girona, ja 
que allà on avui són les ruïnes de la Torre 
Gironella va començar a aixecar-se la ciu-
tat. Aquest punt estratègic de la muntanya 
va donar pas al nucli habitat original que 
es va situar en aquestes cotes mes baixes de 
la muntanya, mentre que la part més eleva-
da de la mateixa es convertia en el punt de 
mira i de defensa estratègica de la ciutat.
La muntanya de les Pedreres juntament 
amb el veí turó de Montjuïc han estat fi ns el
S.XIX l’emplaçament dels recintes mili-
tars per a la defensa de la ciutat. La seva 
posició i morfologia va fer que al llarg de 
molts anys fos valorada per aquesta funció 
defensiva, creant al llarg de la seva carena 
un paisatge de fortifi cacions, polvorins, i 
altres instal·lacions militars.
Per contra, en la part baixa i acompanyant 
la construcció de la ciutat, la muntanya va
aportar la pedra necessària per a construir 
la ciutat. L’espai és una gran muntanya de 
pedra que des de ben antic ha estat explo-
tada per anar aixecant l’estructura de la 
ciutat, bastint els edifi cis i les muralles, a 
partir de les pedreres de “pedra de Girona”, 
una roca calcària nummulítica d’un color 

gris blavós.
Avui dia només queden dues petites pe-
dreres dedicades bàsicament a usos cons-
tructius ornamentals, ja que l’aparició de 
diferents materials per la construcció n’ha 
substituït l’ús. Són la pedrera Anglada i la 
pedrera Solés, situades una al costat de l’al-
tra al marge superior del carrer Bellavista.

La muntanya i les seves pedreres van ocu-
par un paper molt important en la cons-
trucció de la ciutat fi ns a fi nals del S.XIX. 
Al llarg del segle XX la ciutat s’expandeix 
cap als terrenys planers situats a l’oest de 
la ciutat històrica, que han quedat a l’abast 
per l’enderroc de la muralla, i quedant cada 
vegada més arraconat l’espai de les Pedre-
res.

En els processos migratoris que van seguir 
a la reindustrialització dels anys 50, s’ocu-
pen part dels terrenys públics propietat 
del “Ministerio de Defensa” per nombro-
ses barraques d’autoconstrucció. A l’actual 
barri de Torre Gironella i a la zona de les 
Pedreres hi van anar a parar moltes famí-
lies nouvingudes.
A l’any 1957 hi havia 129 barraques, que 

van passar en 10 anys a 438 edifi cacions no
regulades. El fenomen va ser exponencial 
i en l’època de màxima ocupació hi vivien 
entre la zona de Torre Gironella i Alfons 
XII unes 1.650 persones (Fabre, 1986). Els 
processos d’integració per part de l’Ajun-
tament i de les entitats competents, van 
permetre anar regularitzant la situació. 
Actualment es comptabilitzen unes 35 uni-
tats familiars i cap a 150 persones vivint en 
terrenys públics en situació de precarietat.
El procés d’ocupació il·legal va anar para-
l·lel a l’abandó d’aquest indret per part de 
la gent que hi anava a passejar, que va co-
mençar a desfer el camí, deixant-lo sense 
vianants.

El març del 2012 es va aprovar el Pla Es-
pecial del Parc de les Pedreres, que regu-
lava tota aquesta zona, fent una anàlisi 
territorial, ambiental, social i urbanístic i 
proposant un parc periurbà. A l’actualitat 
hi ha un nou Pla Especial aprovat provisi-
onalment l’abril de 2015, el qual proposa 
l’enderrocament dels habitatges irregulars, 
aquest però està encara en discussió entre 
els veïns del barri i l’Ajuntament de Girona.

Germans Casellas a la pedrera de la Torre dAlfons XII. Font: Marbres Casellas



9

“... en un tres i no res em trobava a les Pe-
dreres, enmig d’aquelles enormes esvorancs 
del terreny que semblaven catedrals a mig 
fer, amb les parets daurades i les voltes de cel 
blau. Contemplava els picapedrers que tre-
ballaven pacients a l’ombra d’unes acàcies, 
com músics d’una orquestra que desvetlles-
sin amb estranys instruments la rítmica so-
noritat de la muntanya. Veia la pedra llisa 
i grisa, tallada en peces rectangulars, i em 
sorprenia de la rara perfecció que assolien 
aquells homes incansables. Després baixava 
a la ciutat a comprovar que sí, que tot ella 
havia estat bastida amb aquella pedra.” 

Narcís-Jordi, 1982

Detall dels nummulits a la muralla de Girona



EL TERRITORI. La rellevància històrica

La ciutat de Girona neix per raons genuïna-
ment militars, els cims on ara es troben les 
pedreres eren punts de guaita òptims per a 
controlar l’arribada a Hispània a través de 
la Via Augusta, actual Carrer de la Força. 
La Via Augusta no triga en convertir-se en 
el Cardus Maximus de la ciutat romana, 
emplaçant-se així el seu centre, el Fòrum, 
on ara trobem la Catedral de Girona.

Fins el segle VIII la ciutat de Girona man-
té la mateixa estructura heretada dels ro-
mans. A principis dels segle IX es reforça 
i s’amplia la muralla. Posteriorment la 
ciutat es va expandint i va ampliant el seu 
perímetre emmurallat i la muntanya de les 
pedreres es va consolidant com a zona de 
defensa. L’últim fort en construir-se és el 
Fort dels Caputxins, el 1708.

Reducte del Calvari. 1920-1930. Fotografi a de Valentí Fargnoli

Planol militar del 1711. Font: Bibliothèque Nationale de France

Principis del segle XIV. Dibuix de Jordi Sagrera. Font: “La ciutat de Girona en la 1a 
meitat del segle XIV”
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Font: “La muralla de Girona. Recorreguts per les muralles, castells, torres, baluards, forts, reductes i portals”, 
Dibuix de Jordi Pericot i Dilmé.
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EL TERRITORI.
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EL TERRITORI.
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EL TERRITORI. El marc físic

Barri Vell Torre Gironella

Barri de Les Pedreres Les Gavarres

Carrer del Carme La Font de la Pòlvora

Per tal d’establir un límit físic a la zona a 
analitzar es recorre a la delimitació de les 
fi gures urbanístiques. 
L’àmbit del PE de les Pedreres esdevé l’ex-
trem més occidental del massís de les Ga-
varres, ja en contacte aquest serral amb la 
ciutat de Girona. Es tracta d’una zona de 
relleu que abraça part dels sectors de les 
Pedreres, els Caputxins, la Torre Gironella 
i la Font de la Pólvora, i que geogràfi ca-
ment se situa entre la vall de Sant Daniel 
i el riu Galligants, al Nord, i el congost de 
l’Onyar, amb els barris del Carme i Vista 
Alegre, al Sud.

L’àmbit encaixa de ple dins d’aquells es-
pais que es defi neixen com a periurbans, 
intersticials o de transició entre les àrees 
urbanes i els ambients agrícoles o forestals, 
en els quals el fet urbà s’hi acostuma a fer 
evident però a l’hora hi resisteixen encara 

elements més tradicionals o vinculats al 
sector primari. Davant d’aquestes situaci-
ons, l’escenari resultant acostuma a ser un 
espai a mig camí entre ambdues realitats, 
en el qual l’entorn urbà ens mostra la seva 
cara menys amable en forma de perímetres 
degradats i tota mena d’actuacions discor-
dants, i tanmateix el paisatge agro-forestal 
i de desenvolupament espontani evidencia 
un caràcter residual o d’espai a l’expectati-
va.

En aquest cas això es veu afavorit per la 
proximitat d’una gran ciutat com és Giro-
na i per la presència immediata de sectors 
urbanísticament consolidats. Els conreus 
–aquí estructurats en feixes–, com en bona 
part del territori periurbà, han quedat 
ermats o bé es lliuren al cultiu de l’horta 
per a l’autoconsum, mentre que els boscos 
s’omplen de deixalles i andròmines fruit de 

la indolència i del saber-se espais de futur 
incert. Així doncs, si bé a gran escala ens 
pot arribar a presentar una zona amb bo-
nes qualitats ambientals, una anàlisi de gra 
fi  tanmateix ens descobreix un paisatge de-
sendreçat i relativament banal, amb unes 
comunitats naturals força des-estructura-
des.
En tot cas, la manca d’una activitat agrària 
o forestal en la major part de l’àmbit, així 
com la congelació del fet urbanístic i de 
l’ocupació del sòl per a habitatges, fa que 
encara avui en dia les comunitats naturals 
de desenvolupament espontani maldin per 
ocupar de nou els seus antics dominis, i 
que el potencial de recuperació sigui signi-
fi catiu a partir d’una estricta regulació dels 
usos, d’endreça del territori i de gestió dels 
hàbitats preexistents.

Diagrama de límits (1/20.000)
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Torre telecomunicacions

Torre d’Alfons XII

Passeig de Fora Muralla

Universitat de Girona

Catedral de Santa Maria

Plaça de Catalunya

Jardins de la Muralla

Riu Onyar

Cementiri

1/10.000 100m0



EL TERRITORI. La topografi a

Des del punt de vista geològic, la zona és 
conformada al costat de llevant per argiles
roges, gresos i canals de bretxes, i que més 
enllà de l’àmbit han posat nom al popular 
barri gironí de Vila-roja. 
Tanmateix al costat de ponent (abastint els 
sectors culminants de l’espai i fi ns arribar 
al seu límit occidental) hi trobem materials 
com calcàries grises. Aquestes últimes pre-
senten en el seu tram superior abundants 
nummulits, equinoderms i mol·luscs, que 
de forma tradicional han donat lloc a la 
coneguda “pedra de Girona”, tan utilitzada 
amb fi nalitats ornamentals i la construcció 
de les edifi cacions històriques de Girona.

Respecte a la topografi a, aquesta és extre-
madament variable, amb pronunciats pen-
dents que clarament s’imposen a les zones 
planes gairebé inexistents. Així doncs, 
la cota oscil·la entre els prop de 75m que 
trobem junt a la carretera de Sant Feliu, en 
la prolongació del carrer del Carme i els 
190m del capdamunt de la muntanya de 
les Pedreres. Enmig d’aquest paisatge tan 
accidentat i sinuós, les línies de drenatge 
s’estructuren arreu, malgrat que únicament 
adquireix una certa rellevància aquella que 
discorre pel fondal a llevant de la Font de 
la Pólvora i que tributa directament al riu 
Onyar. 

Diagrama topogràfi c (1/20.000)
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Vall de Sant Daniel

Puig de Montilivi

Muntanya de les Pedreres

1/10.000 100m0

Pla de la Creueta

Muntanya dels Caputxins

El Calvari (Muntanya de la O)

Muntanya de Montjuïc

Pla de Girona



EL TERRITORI. Les Pedreres

Tot i que també se’n troben a altres punts 
de la ciutat com Montjuïc o Pont Major, 
aquesta zona és la que concentra una ma-
jor quantitat de pedreres, aprofi tant els 
nombrosos punts on per la geologia i oro-
grafi a del terreny afl orava la valuosa pedra 
de Girona.

L’extracció de la pedra de Girona s’ha prac-
ticat des de temps immemorials. A l’Edat 
Mitjana l’explotació de la pedra i la calç es 
van convertir en un dels fonaments de la 
prosperitat de la ciutat, de manera que al 
segle XII, Girona era la principal produc-
tora d’aquests materials a les terres del bis-
bat. Aquesta activitat va continuar amb alts 

i baixos, fi ns a ben bé entrat el segle XX, les 
dècades centrals del qual encara van regis-
trar una àmplia activitat.
Les pedreres de Girona havien estat, en 
conseqüència, espais amb una gran acti-
vitat i dinamisme, que donaven feina a un 
gran nombre de persones. El creixement 
i les limitacions urbanístiques del barri, 
així com també l’evolució dels materials i 
tècniques de construcció que en va fer per-
dre competitivitat, en van provocar el seu 
progressiu abandonament, desapareixent 
a la vegada també una forma de vida i el 
conjunt d’ofi cis singulars i específi cs que 
n’eren característics, com els picapedrers i 
trencadors.

Germans Casellas a la pedrera de la torre d’Alfons XII. Font: Marbres Casellas
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EL TERRITORI. Les Pedreres

Germans Casellas a la pedrera de la torre d’Alfons XII. Font: Marbres Casellas
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Pedrera Anglada durant els anys 30. Font:  Pla Especial del Parc de les Pedreres



EL TERRITORI. Les Pedreres
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EL TERRITORI. Anàlisi DAFO

Es realitza un anàlisi “DAFO” (Debilitats, 
Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) per 
tal d’identifi car quins són els problemes i 
quines solucions es poden aplicar.

Debilitats

La zona de les Pedreres és una zona aïllada 
de la ciutat amb certes cicatrius donades 
principalment per aquest fet i la ocupació 
irregular del sòl públic des de fa més de 
60 anys. Les principals raons per les quals 
es tracta d’una zona aïllada són les fortes 
pujades per accedir-hi i la topografi a acci-
dentada.

El baix control per part de les autoritats i la 
deixadesa de certs habitants fan que hi hagi 
una gran presència de brutícia en diferents 
punts de l’espai (deixalles, restes d’electro-
domèstics, ferralla de cotxes,...). Hi ha la 
presència d’un element pertorbador del 
paisatge i de la qualitat ambiental com és la 
torre de telecomunicacions.

A més, hi ha una manca de mobiliari urbà, 
enllumenat públic i instal·lacions de se-
nyalització i informació en els espais verds. 
Tots aquests fets propicien que sigui un 
espai desconegut per gran part dels ciuta-
dans.

*Torre de telecomunicacions
*Manca de mobiliari urbà
*Ocupació irregular
*Fortes pujades
*Brutícia
*Aïllat

Amenaces

La major amenaça és que no es doni solu-
ció als problemes esmentats i aquests vagin 
a més, com la expansió de les edifi cacions 
irregulars així com la proliferació d’activi-
tats no regulades i l’augment dels aboca-
dors de deixalles que provoquen la degra-
dació d’espais potencials i augmenti molt el 
risc d’incendi forestal.

*Proliferació d’activitats no regulades
*Expansió de l’habitatge irregular
*Degradació d’espais potencials
*Augment de les deixalles
*Risc d’incendi forestal

Debilitats

Amenaces
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Ocupació irregular

Risc d’incendi



EL TERRITORI. Anàlisi DAFO

Fortaleses

La zona de les Pedreres és un espai qualifi -
cat com a sistema de parc ecològic i paisat-
gístic, un espai natural i cultural molt pro-
per a la ciutat, amb gran varietat d’hàbitats, 
fonts, ruïnes, etc.

Compta amb la presència d’un impor-
tant patrimoni històric (polvorins, restes 
d’antics reductes, el Calvari,...) i amb una 
particularitat geològica important com els 
nombrosos afl oraments de roca calcària. 
Deguts en gran part per les pedreres.

Funciona com a porta oberta a la vall de 
Sant Daniel i a l’espai d’interès natural de 
les Gavarres.

*Porta oberta a Sant Daniel i a les Gavarres
*Espai natural i cultural proper a la ciutat
*Presència de patrimoni històric
*Afl oraments de roca calcària
*Parc ecològic i paisatgístic

Oportunitats

És un dels espais de la ciutat amb més po-
tencial. Les seves condicions físiques, natu-
rals i històriques són idònies per projectar 
un par periurbà, i podria funcionar com a 
peça vertebradora d’una futura anella ver-
da de la ciutat i aprofi tar aquest bagatge 
històric com a reclam del futur Parc. Hi ha 
una gran quantitat de paisatges descone-
guts (oliveres, feixes, muntanya de la O,...) 
amb un gran potencial.

Però la seva particularitat principal són les 
antigues explotacions d’extracció de pedra 
de Girona, amb un elevat valor pedagògic i 
històric. N’hi ha moltes i de moltes dimen-
sions diferents. Les actuals pedreres en ac-
tiu tenen una situació incerta de continuï-
tat, es podria plantejar una fi nalitat lúdica 
i/o cultural. 

Compta amb la presència d’una xarxa de 
camins fàcilment recuperable per estructu-
rar una proposta d’itinerari a peu, en bici-
cleta o a cavall. Més d’un 40% de l’espai és 
de titularitat pública, per la qual cosa faci-
lita les actuacions.

*Reutilització de les pedreres en actiu
*Paisatges potencials i desconeguts 
*Explotacions de pedra de Girona
*Condicions per un parc periurbà
*Futura anella verda de la ciutat
*Xarxa de camins recuperable
*40% de l’espai públic.
*Bagatge històric

Fortaleses

Oportunitats
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Afl oraments de roca calcària

Condicions per a un parc periurbà



EL TERRITORI. Els estrats del territori

Des de la seva fundació, la ciutat de Giro-
na està en un procés permanent d’evolució. 
Aquest fet fa que la zona de les Pedreres, 
origen de la ciutat, més que pertànyer en 
un moment precís en el temps, sigui el re-
sultat híbrid de totes les cicatrius i estrats 
que han anat deixant les diferents civilitza-
cions. 

El paisatge està en una mutació cons-
tant, donada per les necessitats de l’home 
d’adaptar-lo, produint tota una sèrie de ca-
pes solapades. La identitat d’aquest territo-
ri no és simple, és el resultat de la comple-
xa suma de cadascuna de les identitats que 
han format la zona. És però una identitat 
fràgil i temporal, sotmesa a la expressió 
de les qualitats del progrés i la evolució. El 
paisatge es tracta d’un medi dinàmic i can-
viant, sempre en moviment i delimitat pel 
clima, la història, la ecologia i les imprevi-
sibles accions del temps.

Aquesta complexitat, incontrolada, fa que 
en aquests moments no es puguin diferen-
ciar cada estrat, en part perquè cada ús que 
ha acollit la zona ha intentat cobrir l’ante-
rior.

Els estrats més clarament diferenciats són 
4. El primer, de fet, és la base, la orogra-
fi a, el territori verge amb el seu ecosistema 
autòcton, actualment alterat. El següent ve 
donat per la funció que li va donar el primer 
assentament de Girona, el punt estratègic. 
D’aquest últim estrat en queden poques 
restes, però es poden identifi car fàcilment 
quines van ser les zones d’assentaments 
militars. Paral·lelament als assentaments 
militars van sorgir les Pedreres, elements 
imprescindibles per a la construcció a la 
nova ciutat. És aquest últim estrat el que 
dóna el caràcter més característic de la 
zona. La última capa són els assentaments 
irregulars sorgits fa 60 anys i és la que està 
posant en perill la integritat qualitativa del 
paisatge de les Pedreres.

Aquest territori demana afegir una nova 
identitat, que interactuï amb les altres i les 
hi doni coherència. Tot i això, s’ha d’actu-
ar també sobre les altres capes donat el seu 
estat de deteriorament.
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Habitatges irregulars

Les pedreres

Assentaments militars

Orografi a



EL TERRITORI. La proposta

Es proposen tres accions concretes per tal 
d’extreure tot el potencial que té la zona 
tant com a porta a les Gavarres com a parc 
periurbà de la ciutat de Girona.

Nova identitat
El Parc de les Pedreres s’implanta com a 
una nova identitat de la zona, sense deixar 
de banda tots els estrats que s’han anat im-
plantant durant la història. Entenent-los, 
adaptant-se a ells i  donant-els-hi valor.

+
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RECUPERAR + +ENTRAR ESTRUCTURAR

Reestructuració dels camins exis-
tents i consolidació dels accessos al 

nou parc.

Tractament de les pedreres com a 
fi ltre d’accés al parc. Adequar espais 
propers a la ciutat per tal d’allotjar 

activitats.

Enderroc de barraques irregulars 
mantenint les edifi cacions aprofi ta-
bles, re-allotjament dels residents i 
neteja de l’acumulació de deixalles.



L’ITINERARI
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L’ITINERARI. La connexió

Per tal de dur a terme les 3 accions esmen-
tades al capítol anterior -RECUPERAR/
ENTRAR/ESTRUCTURAR-, es decideix 
buscar un focus d’actuació concret.
La permeabilitat del Barri de Les Pedreres 
i el Barri Vell propicia la comunicació de la 
ciutat amb el parc.

Una recerca de les diferents vies i sistemes 
existents amb possibilitats de connectar 
una banda amb l’altra dóna lloc a la troba-
lla de l’itinerari de senderisme “La ruta de 
la Pedra de Girona”. Aquesta ruta inicia al 
centre de la ciutat i fi nalitza a la Torre d’Al-
fons XII. És, per tant, un sistema amb po-
tencial de connectar la ciutat amb el parc, 
encara que necessita, però, un element di-
namitzador.

Barri Vell

Torre d’Alfons XII

Barri de Les Pedreres

Jardí de la Infància

parcGIRONA LES GAVARRES

La ruta de la Pedra de Girona (1/20.000)

Diagrama de límits (1/20.000)
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L’ITINERARI. La ruta de la Pedra de Girona

Jardí de la Infància
Accés a la muralla situat al Jardí de la In-
fància, on hi havia l’antic portal d’en Ban-
yoles. És l’inici de l’itinerari de “La pedra 
de Girona”.

Portal dels Socors
Portal de notable importància estratègica, 
ja que servia de porta de la de comunicació 
amb el forts de les pedreres.

Torre del General Peralta
En direcció est, s’albira una àmplia panorà-
mica de les formacions rocoses nummulí-
tiques d’una de les nombroses pedreres que 
hi ha a la zona, d’on s’extreia el material per 
a la construcció dels edifi cis al centre his-
tòric de la ciutat.

Per altra banda, traçant una mirada de 
nord a sud, es pot copsar el contrast entre 
la Girona antiga i monumental i l’eixample 
urbà més modern. Les edifi cacions anti-
gues destaquen per la tonalitat gris ocre 
que els atorga el color de la pedra de Giro-
na amb la qual van ser construïdes.

Muralla
La part de muralla que correspon a aquest 
itinerari es va començar a construir l’any 
1362 i tenia la fi nalitat de protegir els burgs 
sorgits fora del recinte emmurallat primi-
tiu. El trajecte travessa per sobre el portal 
de les Beates, i des d’aquest fi ns a la garita 
de vigilància marca el límit oest de l’antic 
baluard de la Mercè (ara jardins de la Mu-
ralla). Seguint el recorregut, es passa pel 
portal Nou i s’arriba al portal dels Socors.

Camí de la Ferradura
En aquest punt, hom s’atura en una zona 
d’observació de nummulits que és, alho-
ra, un mirador de la ciutat. Examinant 
en detall la pedra podem descobrir-hi els 
nummulits, uns organismes unicel·lulars 
“gegants” protegits per una closca carbo-
natada que vivien al fons marí, en llocs de 
poca profunditat on l’aigua estava calenta 
tot l’any. Són petites formes el·líptiques i 
rodones presents en la pedra i que es po-
den distingir fàcilment. Tot i ser els més 
nombrosos, no són els únics fòssils pre-
sents en aquesta pedra, ja que si l’observem 
amb atenció, també hi trobarem restes d’al-
tres organismes, com ara ostrèids i bival-
ves, cargols, petxines i coralls.

La parada és un petit observatori de la ciu-
tat on comença el camí de la Ferradura, 
que arriba fi ns a l’amfi teatre format pels 
cingles de la pedrera Anglada.

Pedrera Anglada
Fou una de les pedreres més signifi catives 
de la zona. Actualment no en queda cap en 
actiu.

El cingle semicircular que es presenta da-
vant del caminant, trobem una mostra de 
pedra de Girona treballada en el procés 
d’extracció i també un afl orament que per-
met veure la presència de líquens.

En aquest tipus de sòl pedregós, la vegeta-
ció està formada bàsicament per comuni-
tats denses de garric (Quercus coccifera). 
Els arbres més freqüents són els lledoners 
(Celtis australis).

Per concloure l’itinerari, es puja a la Torre 
d’Alfons XII, la qual està rodejada per un 
sender que permet fer-li la volta, així com 
contemplar la magnífi ca panoràmica de la 
ciutat que ofereix el mirador situat a peu 
de la torre.

Torre d’Alfons XII
És el punt més alt de l’itinerari i una gran 
talaia de 160 m d’altitud que permet obte-
nir una magnífi ca panoràmica de la ciutat, 
tot recorrent el perímetre habilitat com a 
camí que l’envolta. Fou construïda al segle 
XIX al mateix lloc on anteriorment existí 
un reducte de la Ciutat anomenat de Sant 
Narcís o dels Estudiants, edifi cat l’any 1675 
com una posició destacada del fort del Co-
nestable en el sistema defensiu de l’est i el 
sud-est de la vila.

A sota de la torre trobem la font del Mira-
dor, un punt de parada ideal per descansar 
i observar el Barri Vell sota l’ombra d’un 
lledoner.

Mirador de la pedrera: A uns metres de la 
torre hi ha un mirador des del qual podem 
gaudir d’esplèndides vistes panoràmiques 
sobre la ciutat i, a l’horitzó, les muntanyes 
pirinenques, entre les quals destaquen el 
cim del Canigó i el puig Neulós.

Per tot el camí que puja a la torre es poden 
observar també els afl oraments de pedra 
en el paviment que ens acompanya.

Dades de la ruta:

Longitud: 1.308m
Temps aproximat: 30-45min
Desnivell: 87m
Tipus de desplaçament: a peu
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Torre dels Socors

Passeig fora muralla

Universitat de Girona

Torre Gironella

Jardins de la muralla

Itinerari alternatiu

Passatge de Maria 
Gay i Tibau

Carrer Marlets

Escala dels Caputxins

1/5.000 50m0
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L’ITINERARI
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L’ITINERARI. Els micropaisatges

La ruta de la Pedra de Girona transcorre 
a través d’una sèrie d’espais que es poden 
identifi car com a micropaisatges o uni-
tats de paisatge. Cadascuna d’aquestes set 
unitats té unes característiques pròpies, ja 
sigui per l’ús, els materials que la consti-
tueixen o la vegetació que s’hi troba. Cada 
peça té uns usos molt específi cs, ja sigui 
encarats a un àmbit més urbà o a un àmbit 
més rural.

Jardí de la Infància
En aquesta plaça es pot trobar un antic re-
fugi antiaeri, només visitable en compta-
des ocasions. Té un caràcter mixt, de plaça 
dura i zona tova. Es realitzen puntualment 

activitats i tallers per a nens. 

Jardins de la Muralla
Espai dissenyat com a zona enjardinada, 
amb arbres de grans dimensions i zones 
ombrívoles. És l’espai que acull la festa ma-
jor del barri de Les Pedreres. Hi té lloc es-
deveniments de música en viu, cinema a la 

fresca, animació infantil, etc.

Passeig Fora Muralla
Parc lineal de petita dimensió que recorre  
tot el llarg de la muralla. Puntualment s’hi 

fan activitats infantils.

Pedrera abandonada
Zona abandonada que no acull cap ús, a 
banda d’una zona habilitada per a aparca-

ment per a la universitat.

Feixes amb cultiu
En aquesta zona s’hi conserva l’ús agrícola. 
És observable des del camí de la Ferradura.   

Pedrera Anglada
Antiga pedrera inactiva. Actualment hi ha 
una petita actuació paisatgística que habi-

lita la zona com a parc.

Mirador de la Torre d’Alfons XII
És la zona més alta del recorregut, actua 

com a esplèndid mirador a tota la ciutat.
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Jardins de la muralla Pedrera Anglada

Mirador de la Torre 
d’Alfons XII

Jardí de la Infància 

Feixes amb cultiu

Pedrera abandonada

Passeig Fora Muralla



L’ITINERARI. La proposta

Analitzant cada unitat paisatgística es pot 
veure com cadascuna d’elles té una funció 
urbanística particular, podent fer una clas-
sifi cació molt clara de quines són les peces 
urbanes i quines les rurals. Hi ha, però, una 
peça degradada sense un ús digne. Aques-
ta es troba just a la llinda del sòl urbà i la 
muntanya de Les Pedreres. 

Es vol aconseguir que aquesta unitat fun-
cioni com a connector real d’aquests dos 
mons, essent per tant un element híbrid, 
amb activitats tant urbanes com rurals i 
tingui un caràcter d’accés al futur Parc de 
Les Pedreres.
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PARC 
INFANTIL JARDÍ PASSEIG ELEMENT 

CONNECTOR CULTIU PEDRERA MIRADOR

àmbit urbà àmbit rural



L’ESCOLA
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L’ESCOLA. La activitat

Tornant a la idea primera de la proposta 
per a la zona de Les Pedreres ens trobem 
amb la intenció de dotar d’activitat tota la 
franja oest que limita amb la ciutat. Aques-
ta parcel·la és extremadament propera 
al campus universitari del Barri Vell, així 
com dels equipaments culturals que es tro-
ben en el propi Barri Vell. Aquests són uns 
condicionants essencials a l’hora de defi -
nir-ne un ús.
La abundància d’equipaments culturals i 
artístics, en relació amb la proximitat de 
la universitat i amb la manca d’estudis de 
belles arts a la ciutat, es troba convenient 

decantar-se per un equipament educatiu/
universitari relacionat amb l’art.

Per tal de solucionar aquesta “unitat pai-
satgística” com a hibridació entre la ciutat 
i el camp es vol potenciar el valor de l’espai 
públic amb un tractament paisatgístic que 
reestructuri la Ruta de la Pedra de Girona 
com a porta al Parc de Les Pedreres.

Es vol treballar amb un doble moviment 
d’aproximació pactada: des de l’arquitectu-
ra cap al medi natural i des del medi natu-
ral cap a l’arquitectura.
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ACTIVITAT

EQUIPAMENT

*Educatiu
*Cultural
*Productiu

*Parc de Les Pedreres
*Història
*Ruta de la Pedra de Girona

ESPAI PÚBLIC

+

Facultat de 
Belles Arts

Reestructuració
de la ruta de la

Pedra



L’ESCOLA. Els equipaments culturals i educatius

El solar es troba en una zona privilegiada 
de Girona, no només per qüestions histò-
riques o paisatgístiques, sinó també per 
qüestions de connectivitat i de relació amb 
equipaments culturals i educatius que pu-
guin tenir una certa relació amb la nova 
Facultat de Belles Arts.

L’emplaçament llinda pel nord i nord-oest 
amb la muralla, i per tant, amb el barri 
vell. El barri vell de Girona és el que acull, 
sense cap mena de dubte, el major nombre 
d’equipaments. S’han trobat fi ns a 13 equi-
paments de certa magnitud en un radi de 
10 minuts a peu des del solar. 
D’aquests 13 se n’identifi quen 3 cinemes, 
7 museus o sales d’exposicions, 2 teatres, 2 
centres culturals i el Campus Barri Vell de 
la Universitat de Girona, que és a la vegada 
el seu centre administratiu i inclou els estu-
dis de lletres, entre ells, el Grau en Història 
de l’Art.

A la banda sud, a 4 minuts a peu seguint 
el Passeig de la Muralla, es troba el que 
podria ser el segon equipament en grau 
d’interès per la nova escola d’art, com és 
el Centre Cultural La Mercè. És un edifi -
ci equipat amb sales d’exposicions, sala de 
conferències, nombrosos tallers, bibliote-
ca, etc. La Mercè podria funcionar en cas 
de que fos necessari com a recolzament 
de l’escola, aprofi tant, a més, el fet d’estar 
aprop de la ciutat “moderna”.

Aquests i els altres equipaments podrien 
tenir una relació de diàleg amb la nova 
Facultat de Belles Arts, amb la possibilitat 
d’exposar les produccions de l’estudiant,  
ofertar activitats alternatives, iniciar-los en 
el món laboral, etc.

Museu d’Art
Museu amb activitats educatives, tallers i 
altres.

Sala La Planeta
Teatre independent, lloguer de sales i acti-
vitats per a nens.

Cinemes Albèniz (2)
Cinema convencional.

Museu d’Història de Girona
Museu, exposicions temporals, tallers i ac-
tivitats.

Museu d’Història dels Jueus
Museu, exposicions temporals i perma-
nents.

Museu del Cinema
Exposició permanent, biblioteca, videote-
ca, cursos, servei educatiu i activitats.

Universitat de Girona. Campus Barri Vell
Rectorat, Facultat d’Educació i Psicologia, 
Facultat de Turisme, Facultat de Lletres 
incloent els estudis de Grau en Història de 
l’Art, Biblioteca, Sala de Graus, aules d’in-
formàtica i d’estudi, lloguer d’espais,  espais 
de recerca, serveis d’audiovisual i multimè-
dia, cafeteria, servei de reprografi a, etc.

CaixaForum Girona
Exposicions d’art, pensament i ciència i ac-
tivitats de divulgació.

Bòlit, Centre d’Art Contemporani
Programes de recerca, producció i exhibi-
ció de projectes artístics contemporanis, 
activitats, tallers, conferències, etc.

Cinema Truff aut
Cinema en versió original, activitats i llo-
guer de sala. 

Teatre Municipal
Teatre convencional.

Centre Cultural La Mercè
Escola municipal d’art, escola municipal 
d’humanitats, aula d’escriptura, sales d’ex-
posicions, sales de conferències, auditori, 
tallers, biblioteca, etc.

Casa de la Cultura
Biblioteca pública, centre de formació tea-
tral, sales d’exposicions, aules, auditori i 
activitats.
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L’ESCOLA. Programa potencial 

Aquests equipaments serveixen per poder 
prescindir de certs espais a la construcció 
del nou edifi ci, ja que com s’ha vist, és una 
zona amb moltes possibilitats, i seria il·lò-
gic i poc efi cient donar una peça sobre-di-
mensionada a la ciutat.
Es trien, doncs, 8 edifi cis que en major o 
menor mesura passen a formar part del 
programa de la nova Facultat de Belles 
Arts. Els espais que s’utilitzarien són els il-
lustrats a la dreta.

L’ús d’aquests espais pels estudiants provo-
ca sinergies entre l’equipament i l’escola, la 
qual cosa enriqueix tant als equipaments, 
que els dinamitza, com a l’escola i l’estudi-
ant.



65

Museu del Cinema
800m, 9min.

Biblioteca i videoteca.

Bòlit
600m, 6min.

Tallers, cicles de conferèn-
cies i plataformes d’impuls al 

mon real.

Casa de la Cultura
850m, 9min.

Sales d’exposicions, teatre 
(aplicació d’escenografi es) i 

activitats.

Cinema Truff aut
300m, 3min.

Projecció dels treballs dels 
estudiants.

Sala de Graus (UdG)
100m, 1min.
Conferències i actes de gran 
magnitud.

Aulari (UdG)
100m, 1min.
Espais de suport docent.

Biblioteca (UdG)
100m, 1min. 
Biblioteca i zones d’estudi

La Mercè
400m, 4min.
Tallers i biblioteca.



L’ESCOLA. Estructurar

S’aprofi ta l’existent itinerari de la Pedra de 
Girona per a estructurar l’entrada al Parc 
de la Pedra de Girona. Aquest camí, però, 
pateix una certa desconnexió a l’hora de 
comunicar la muralla amb l’antic camí de 
la Ferradura. Aquest fa baixar de la muralla 
al visitant, recórrer un bon tros de vorera 
fi ns arribar a la part més alta del solar trac-
tat i llavors tornar a connectar.

Es proposa realitzar una connexió més di-
recte a través d’una passarel·la que surti de 
la muralla i arribi al terreny, per després 
enllaçar amb el camí de la Ferradura.
Aquesta peça afegida, és una petita acció 
molt concreta que dota de signifi cat a tot al 
projecte global.
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L’ESCOLA. El lloc

El solar es caracteritza per una gran com-
plexitat. El fet més singular que marca la 
identitat d’aquest lloc és la presència d’una 
antiga pedrera, situada a la part baixa del 
terreny. Aquesta pedrera, tant a la vora de 
la muralla, crea una espècie de diàleg que 
recorda el passat i l’origen d’aquella part 
de la ciutat i en conseqüència la ciutat de 
Girona.
La morfologia d’un terreny accidentat ori-
gina la presència de vàries terrasses na-
turals amb vistes privilegiades de tota la 
ciutat. La part baixa queda a cota de car-
rer (+110) i actualment s’utilitza d’aparca-
ment.

El pas del temps, el fl ux de la gent i les es-
correnties han marcat una sèrie de camins 
que aconsegueixen estructurar la parcel·la. 
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Terrasses naturals

Fites

Xarxa de camins

Topografi a



L’ESCOLA. El concepte arquitectònic

De la mateixa forma que passa amb tota la 
muntanya de Les Pedreres, en una escala 
més reduïda també s’intenta treballar mit-
jançant capes. Aquestes capes, molt dife-
renciades interactuen entre elles per tal de 
crear un lloc dinàmic i actiu.

La primera de les capes és el propi edifi ci 
de la Facultat de Belles Arts, que funciona 
de forma autònoma i limita la part baixa 
del solar a mode de sòcol. La segona capa 
és el recorregut, pertanyent a la Ruta de la 
Pedra de Girona. Aquest és també de fun-
cionament independent, tot i que interac-
tua amb l’edifi ci per afavorir una certa inte-
gritat. La última capa és l’espai públic, que 
a través d’un procés de reactivació dóna 
cohesió a tot el projecte.

Facultat de 
Belles Arts

Reestructuració
de la ruta de la

Pedra

+

+



75

Espai de rebuda del Passeig 
de Fora Muralla. El períme-
tre del sòcol s’enretira per 
donar un acabament al pas-
seig.

Accés nord des del Barri 
Vell i el campus universitari. 
L’edifi ci es torna permeable 
per permetre l’accés.

Accés des del pàrquing i 
la zona sud de la ciutat. La 
planta baixa s’obre a l’exterior 
i permet una relació total en-
tre els dos accessos.

Edifi ci

La peça principal de l’edifi ci, 
la sala d’exposicions, fa de rò-
tula entre l’aulari i els tallers.

Revaloritzar les preexistèn-
cies. Recuperar antigues pe-
dreres i ruïnes i reactivar-les.

Aprofi tament dels espais 
amb potencial i dotar-los 
d’activitats.

Aproximació de l’espai pú-
blic cap a l’arquitectura i de 
l’arquitectura cap a l’espai pú-
blic. El programa de l’escola 
es desplaça a l’exterior, i a la 
inversa.

Espai públic

Adaptació dels espais públics 
amb l’edifi ci i el recorregut.

Accés directe des de la mura-
lla. La continuació de la ruta 
es fa molt més directe, sense 
haver de baixar al carrer.

Es proposa un altre accés des 
del Passeig de Fora Muralla, 
per a poder iniciar la ruta en 
un punt intermedi.

Connexió amb el Camí de la 
Ferradura directe.

Recorregut

La ruta interacciona amb 
l’edifi ci per tal de crear siner-
gies entre els dos elements.



L’ESCOLA. El concepte arquitectònic
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L’ESCOLA. La materialitat

Formigó amb acabat aspre Acer negre

Formigó lliscat Sorra i graveta Pedra de Girona

Els dos materials principals presents a 
l’edifi ci són el formigó i l’acer. Es planteja 
l’ús dels materials sense revestir ni pintar, 
en tot moment el formigó és formigó i 
l’acer és acer. 

Com a conseqüència a la utilització dels 
materials en brut, el temps s’incorpora 
com un nou material. L’acer i el formigó no 
són aliens al pas del temps si no que l’ac-
cepten i l’incorporen a ells com a pàtina. 
La naturalesa canvia constantment d’estat i 
no té ni principi ni fi . Els materials interac-
tuen amb els seus entorns i muten a con-
seqüència de la pluja, el sol i les agressions 
climatològiques.

El formigó de les parets, amb un acabat 
aspre, és resistent i perdurable. Els usua-
ris faran un ús agressiu de l’edifi ci, i aquest 
respon a aquest ús de forma directe. El for-
migó incorpora un clar caràcter de gravetat 
i claredat estructural i es constitueix com a 

una pedra artifi cial esculpida, a mode de 
gran escultura, que recorda a les antigues 
pedreres, fragmentades.

L’acer negre és el ferro sense tractament, 
aquest s’aplica quan hi ha necessitat de fer 
trasdossats, portes, o mobiliari, a més de 
ser l’únic material que composa tota l’es-
tructura del recorregut que travessa l’edi-
fi ci. En els punts on pot estar en contacte 
amb l’aigua, com per exemple l’exterior o 
les piques, ha de rebre un tractament d’en-
vernissat. Aquest, amb el temps, va incor-
porant rastres a les zones que tenen més 
contacte amb la gent i els usos.

Altres materials com el formigó lliscat o la 
sorra, s’apliquen als paviments dels tallers, 
ja siguin interiors o exteriors respectiva-
ment. La pedra de Girona, extreta de les 
excavacions del propi edifi ci, es reutilitza 
com a paviment per a les zones més nobles 
i a les cobertes.
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Academia de Belles Arts (Pequín)

Escola d’Art de Glasgow

Facultat de Belles Arts, UCM Facultat de Belles Arts, UCM Facultat de Belles Arts, UCM

Pintura de Pierre Soulages Caja metafísica, J. Oteiza

Casa das Mudas, Paulo David Pedrera de Yule Iter Plata SESC, Lina Bo Bardi

Torn de ceràmica Homenaje a la mar, E. Chillida

Escola d’Art George Konig Univ. de Belles Arts de Barcelona Pedrera de Xiamen, Xina



L’ESCOLA. El programa

L’edifi ci es pot desglossar en tres compo-
nents. El primer, les peces de programa. El 
segon, les circulacions, que recorre cadas-
cun dels volums de programa. I el tercer és 
el recorregut de la Pedra de Girona.

La combinació d’aquestes tres peces origi-
na un edifi ci dinàmic. El programa es des-
compon en tres grups: l’aulari i despatxos 
(zones netes), sales d’exposicions, i tallers 
(zones brutes). L’aulari es col•loca a la 
part més baixa del terreny i més pròxima 
al campus universitari. Les sales d’exposi-
cions fan de ròtula per arribar als tallers, 
col•locats escalonadament en el terreny.

+

+
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                                                  accés barri vell

       accés muralla
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Aulari
4x40m2

Taller d’escultura
130m2

Lavabos
2x13m2

Tallers polivalents
121m2

Despatxos
5x13m2

Taller de ceràmica
130m2

Taller de pintura
126m2

Botiga / Copisteria
16m2

Aules d’informàtica
2x25m2

Lavabos
25m2

Foyer
192m2

Taller de gravats
25m2

Magatzems
2x40m2

Sala d’exposicions principal
205m2

Laboratori de fotografi a
25m2

Sala d’exposicions d’audiovisuals
205m2

Lavabos
2x13m2

Local tècnic
15m2



L’ESCOLA. L’arquitectura

Les circulacions es conformen com una 
peça opaca a l’exterior i fosca, que recorda 
als interiors de les pedreres, deixant només 
una escletxa al forjat superior, que acom-
panya a l’usuari per l’edifi ci. Contrasten 
amb les peces de programa, il•luminades 
per la llum natural, i on cada sala rep la 
llum idònia per a l’ús que allotja: llum de 
sud, de nord, zenital, ...

un estudiant

un altre estudiant

un escultor

un pintor

una exposició

un turista
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L’ESCOLA. Les circulacions de l’escola 1/500 10m0
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L’ESCOLA. Les irculacions de l’escola. Diagrama de llums 1/500 10m0
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L’ESCOLA. La ruta dins l’escola 1/500 10m0
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L’ESCOLA. Planta coberta 1/500 10m0
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L’ESCOLA. L’edifi ci com a sòcol
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L’ESCOLA. Planta Soterrani (+105,5) 1/500 10m0
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L’ESCOLA. Planta Baixa (+110) 1/500 10m0
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L’ESCOLA. Seccions 1/200 2,5m0
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L’ESCOLA. El pati d’accés
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L’ESCOLA. La sala d’exposicions

ventil·lació superiorllum indirecta de nord sortida de fums
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L’ESCOLA. L’espai públic 1/500 10m0
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L’ESCOLA. Planta 1 (+114.5) 1/500 10m0
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L’ESCOLA. Planta 2 (+119) 1/500 10m0
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L’ESCOLA. Seccions 1/200 2,5m0
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L’ESCOLA. Un taller 1/500 10m0
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L’ESCOLA. Un taller

sala d’exposicions taller
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L’ESCOLA. Planta 3 (+122) 1/500 10m0



119



L’ESCOLA. Seccions 1/200 2,5m0
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L’ESCOLA. Defi nició constructiva

L’estructura de l’edifi ci és summament cla-
ra, i respon als materials emprats. El primer 
volum, utilitzat com aulari, està conformat 
per pòrtics que es repeteixen amb un inte-
reix de 1,45m. Aquest esquema es repeteix 
a cadascuna de les peces de programa. Els 
recorreguts es sustenten mitjançant murs 
de càrrega i forjat de llosa. Tota l’estructura 
és íntegrament de formigó, amb excepció 
del recorregut de la pedra, que es realitza 
amb una estructura metàl•lica, que es re-
colza sobre els murs de formigó.

Per tal de mantenir en tot moment murs de 
formigó vist, es planteja una estructura de  
dos fulls, el primer, de 25cm de gruix, és el 
que rep les càrregues. El segon, de 15cm, es 
separa 5cm per tal d’incorporar l’aïllament, 
i té funcions purament estètiques.



1231/750 10m0

Planta soterrani

Planta baixa

Planta 1

Planta 2

Planta 3



L’ESCOLA. Defi nició constructiva. Planta soterrani 1/750 10m0

D2
D1



125

D2. Entrega horitzontal amb la pedra

D2. Entrega vertical amb la pedra

1/20 25cm0



L’ESCOLA. Defi nició constructiva. Planta baixa 1/750 10m0

Es realitza el càlcul del pòrtic tipus per tal 
de garantir la cabuda de l’armat i un can-
tell apropiat per als espais. Aquest pòrtic 
es pren com a referència per a la defi nició 
estructural de la resta de l’edifi ci, en trac-
tar-se en aquest cas del punt més desfavo-
rable.

Jàssera en zona de positius Jàssera en zona de negatius Pilar apantallat

D3
D5

D4



1271/20 25cm0

D3. Coberta

D4. Forjat pis

D5. Façana



L’ESCOLA. Defi nició constructiva. Planta baixa 1/750 10m0

La fonamentació es realitza mitjançant 
bigues de fonamentació al llarg dels murs 
de càrrega. Incorporen en el seu cantell la 
solera de formigó, realitzada sobre base de 
TOT-U.

D6



1291/20 25cm0

D6. Canvi de paviment



L’ESCOLA. Defi nició constructiva. Planta 1 1/750 10m0

La coberta de la sala d’exposicions es dis-
senya per aquest cas específi c. Es basa en 
elements prefabricats que incorporen la 
jàssera i tot el sistema d’impermeabilitza-
ció. L’objectiu d’aquesta estructura és per-
metre el pas de la llum de nord i una ober-
tura automàtica de les obertures per tal 
d’evitar l’escalfament de l’aire interior i afa-
vorir la sortida de fums en cas d’incendi.

D7



1311/20 25cm0

D7. Entrega de la coberta amb la pedra



L’ESCOLA. Defi nició constructiva. Planta 1 1/750 10m0

D8

D9

D8. Escletxa vertical
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D9. Intersecció de coberta amb mur

1/20 25cm0



L’ESCOLA. Defi nició constructiva. Planta 2 1/750 10m0

D11

D10



1351/20 25cm0

D11. Interacció entre estructures

D10. Pasarel·la metàl·lica



L’ESCOLA. Defi nició constructiva. Planta 3 1/750 10m0

D12



1371/20 25cm0

D12. Escala de cargol



L’ESCOLA. Instal·lacions
Il·luminació
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Seguretat contra incendis



L’ESCOLA. Instal·lacions
Aigua freda i calenta
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Sanejament i aigües pluvials



L’ESCOLA. Instal·lacions
Calefacció per terra radiant
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Aquest projecte es tracta d’una concreció 
puntual del “masterplan” per a transfor-
mar la muntanya de les Pedreres en un 
parc periurbà per a la ciutat de Girona. 
Degut a les grans dimensions d’aquest, i de 
la gran complexitat que té entendre i ac-
tuar-hi, s’ha triat un projecte que funciona 
com a punt de partida d’aquesta actuació 
de major escala.

La Facultat de Belles Arts i l’Itinerari de la 
Pedra de Girona no són més que dos ele-
ments que treballen dos problemàtiques 
concretes com la manca d’accessibilitat, la 
revalorització històrica i cultural o la man-
ca d’activitat a la zona.

Es vol, en defi nitiva, dotar de signifi cat al 
paisatge mitjançant accions molt concre-
tes, i buscar oportunitats i experiències no-
ves per a l’usuari.
En aquest cas, el visitant realitza un viatge 
al llarg de la història, trobant-se amb les 
construccions antigues realitzades amb la 
pedra de Girona fi ns a arribar a les pròpies 
pedreres d’on s’ha originat tota la ciutat, 
passant per la nova activitat que allotja la 
zona, com és la producció d’art.

És per tot això també que la maqueta es 
queda a una escala intermèdia d’aproxima-
ció per tal de donar més valor a aquesta vo-
luntat de reactivació urbana i paisatgística.
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Conclusions
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