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1. Experiència prèvia

“Els arquitectes del futur seran aquells que si-
guen capaços de projectar, organitzar i coordi-
nar el medi per a les vivències de les persones, 
el desenvolupament ple de les seues experièn-
cies i l’expressió lliure dels seus sentiments i 
emocions.” 

Josep Maria Montaner.
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Experiència prèvia

1. Experiència prèvia

 Des de ben jove que he tingut inquietuds i sensibilitat 
cap a temes de voluntariat i ajuda humanitària,  que poste-
riorment, amb una mirada més professional, s’ha convertit 
en interès cap l’arquitectura social i projectes de cooperació 
internacional. En aquest àmbit, vaig realitzar un voluntariat a 
través del Servei Civil Internacional on vaig estar col·laborant 
en la autoconstrucció de cases ecològiques fetes en bales de 
palla en el poble italià de Pescomaggiore, ja que aquest fou 
completament destruït a causa del terratrèmol que tingué 
lloc en 2009 a la província de Abruzzo. Aquest projecte em 
va aportar, per una part, aprendre noves tècniques construc-
tives, per altra, a saber interactuar amb la comunitat i la im-
portància de treballar conjuntament amb ells.

 En el curs acadèmic passat, vaig tindre l’oportuni-
tat d’assistir a assignatures relacionades amb la cooperació, 
com fou l’optativa del Laboratori H que Carmen Gomez va 
impartir sobre el projecte que Reclaiming Heritage està rea-
litzant en Haití. En aquestes lliçons vaig aprendre a valorar 
l’arquitectura vernacular com a possible resposta òptima, 
estudiàrem diversos projectes de vivenda social, exploràrem 
les característiques de la ciutat informal, i , com a part pràc-
tica, experimentàrem la construcció amb terra des de les 
tècniques de dosificació fins als acabats superficials . A més, 
dins del marc d’aquest curs, el professor Gaspar Muñoz ens 
explicà com preparar un projecte de cooperació i com enfo-
car el seu marc lògic. A més, vaig realitzar el curs-taller “tec-
nologies per al desenvolupament humà”, organitzat pel Cen-
tre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) de la UPV. En 

aquest vaig obtindre nous coneixements sobre les TICs i com 
s’han d’adaptar les tècniques constructives i els materials a 
utilitzar al context d’un projecte de cooperació.

 Finalment, gràcies a la beca Meridies que el CCD ofe-
reix als estudiants de la UPV, vaig tindre l’oportunitat de tre-
ballar per a la AECID en el Centre Cultural de Espanya Juan de 
Salazar de Asunción, Paraguai, sense la qual aquest projecte 
mai hagués estat possible. Allí vaig estar realitzant la coordi-
nació d’un curs de restauració d’obres d’art com el disseny 
del muntatge de l’exposició gràfica del museu. També vaig 
participar d’altres projectes com la redacció de l’avantprojec-
te de l’ampliació de la ràdio i l’adaptació dels banys per a mi-
nusvàlids, la direcció de l’obra de la cafeteria i l’actualització 
del sistema lumínic de tot el centre cultural. Així mateix, vaig 
tindre la sort de col·laborar en el  viatge pilot del projecte 
Chaco Rangà, el qual pretén visualitzar les problemàtiques 
comunes que afecten al gran Chaco, regió que s’estén per  
Argentina, Bolívia, Paraguai i una part menuda de Brasil, on 
vaig tindre l’oportunitat d’eixir de la capital i entrar en con-
tacte amb les comunitats locals més pobres de la zona, en-
tendre la seua problemàtica i creences. 

 A més de la meua tasca per la qual vaig ser becada, 
vaig veurem involucrada en la participació i la col·laboració 
del Workshop “Laboratorio CHA: workshop de mapeo y pro-
puestas creativas para Asunción” organitzat per Ecosistema 
Urbano per a la realització del nou pla general del centre 
històric que s’estava duent a terme durant la meua estada. 
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com pràctics, m’han fet aprendre i tindre nous recursos que 
han sigut d’aplicació directa per a aquest projecte final de ca-
rrera a Asunción.

Una de les tasques més difícils en la realització de qualsevol 
projecte urbà és l’obtenció de dades actualitzades i consis-
tents que pugen ser utilitzades per a l’anàlisi de l’estat ac-
tual i servisquen per a suggerir possibles estratègies d’inter-
venció. En aquest cas, la informació que hi havia del centre 
històric d’Asunción era més aviat pobra i poc digitalitzada. 
El workshop es planteja com a mitjà per a profunditzar en 
l’estat actual d’aquest, però també com a oportunitat per 
implicar a la ciutadania en el projecte i afavorir l’apodera-
ment a través de l’elaboració d’aquest mapatge participa-
tiu. Durant les dues setmanes que durà el taller, realitzàrem 
l’alçament digitalitzat en dos i tres dimensions, considerant 
diverses variables (estat de conservació dels edificis, usos, 
tips d’estacionaments, edificis patrimonials, terrenys buits, 
etc.), construírem una maqueta de tota la zona, realitzàrem 
una base de dades fotogràfica de carrers i façanes del centre 
històric que estan en procés de ser pujades a la plataforma 
online www.asumap.com, a mode de “street view” partici-
patiu . En total, es feu el rellevament de 259 illes, que repre-
senta una superfície de 330 hectàrees. En el meu cas, tindre 
l’oportunitat de participar en aquest workshop, em brindà 
l’oportunitat d’aprofundir i conèixer de primera mà, a través 
de les vivències dels altres estudiants i professors que ens 
guiaven, la situació actual del centre històric i de tota la seua 
problemàtica existent, a més a més de l’obtenció de dades 
que d’altra manera no hagués tingut l’oportunitat d’obtenir 
amb tanta fidelitat ni qualitat. 

 Tots els recursos exposats anteriorment, tant teòrics 
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Participación ciudadana entorno al Plan C
H

A

Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción

CHA: comunicación y difusión. 

Además del mapeo, el grupo de Activadores Urbanos 
desarrolla al momento de escribir estas líneas una ma-
queta y una exposición de cierre de proyecto, cuya in-
auguración está prevista para el próximo 15 de mayo 
de 2015 en la Casa de la Independencia del Centro 
Histórico de Asunción.

mecanismo de comunicación y difusión del Plan CHA, 
permitiendo que la ciudadanía en general tome cono-
cimiento de los resultados del proceso y se involucre 
activamente en etapas posteriores de implementación 
y monitoreo.

La maqueta es un modelo físico de todo el Centro 
Histórico en Escala 1:500 y expuesta sobre el plano 
vertical, midiendo 7,15 metros de largo por 3,60 me-
tros de altura. Es una maqueta modular y desmonta-
ble que puede ser  trasladada y montada en diversos 
puntos de la ciudad. El modelo físico se basa en la 
rica información recolectada en la etapa de mapeo 
participativo. La misma servirá para que el público en 
general visualice con claridad la realidad actual y las 
oportunidades de revitalización del CHA.

La exposición estará complementada con proyec-
ciones y materiales impresos que permitirán que el 
público conozca las diez estrategias institucionales, y 
los proyectos piloto planteados, además de fotogra-
fías que ilustren la riqueza del proceso social y técnico 
que se ha llevado a cabo para desarrollar el Plan CHA.

pueden ser explorados por ciudadanos para mejorar 
su ciudad, sea a través de colectivos autoorganiza-
dos, sea a través de instituciones públicas, o, ideal-
mente, en ambos ámbitos simultáneamente. 
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Participación ciudadana entorno al Plan C
H

A

Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción

Mapeo Participativo y comunicación 
Plan CHA

1. Mapeo Participativo del CHA: empo-
deramiento, formación, información. 

Uno de los principales desafíos en el desarrollo de 
cualquier proyecto urbano es contar con datos actua-
lizados, y consistentes que puedan ser utilizados para 
orientar los análisis del estado actual y sugerir posi-
bles estrategias de intervención. El Centro Histórico 
de Asunción no constituyó una excepción. 

El proyecto de Mapeo Participativo surge enton-
ces, como respuesta a la necesidad de conocer en 
profundidad el estado actual del CHA. Pero además, 

de brindar información a la ciudadanía al entregarle el 
-

tual), sino de empoderarla y contribuir a su formación 
por medio del proceso de elaboración en sí. 

Un proyecto urbano – como el mapeo participativo 
– es también una oportunidad de que los ciudadanos 
redescubran el sabor de la posibilidad, y la alegría que 
deviene del ejercicio de sus propias capacidades.

Trabajando con estudiantes universitarios, se han 
transferido metodologías de mapeo participativo, y 
contribuido a generar un grupo de jóvenes profesio-
nales con un profundo y detallado conocimiento de la 
realidad del Centro Histórico de Asunción.

El mapeo fue realizado en dos etapas. Un primer 
conjunto de datos fue relevado en el contexto del Taller 
#Labcha (28/10/2014 a 07/11/2014). Posteriormente, 
los datos recogidos durante el seminario fueron revi-
sados y complementados por los jóvenes Activadores 
Urbanos, un grupo de estudiantes comprometidos con 
la renovación del CHA. 

En total, se relevaron 259 manzanas, agrupadas en 
29 sectores de trabajo, lo que representa una super-

-
-

den al área núcleo del Centro Histórico, comprendida 
entre las Calles Paraguayo Independiente (al Norte), 
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2. Asunción: 
Passat, present i futur.

“Puerto Sajonia, mi desvarío
Azul cerrito de Lambaré

la escalinata, Mangrullo, el río,
mi canto errante te cantaré”

Manuel Ortíz Guerrero - José Asunción Flores
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 La República del Paraguai és un país situat en el cor 
d’Amèrica Llatina, rodejat per Argentina, Brasil i Bolívia. La 
constitució del Paraguai el declara com un país multicultu-
ral i bilingüe, i estableix com a idiomes oficials l’espanyol i el 
guaraní. Aquesta última és parlada pel 87% de la població i 
el seu ús oral i escrit està regulat per l’Acadèmia del la Llen-
gua Guaraní. No té litoral marítim tanmateix està connectada 
amb l’Atlàntic a través de la ruta fluvial Paraguai-Paranà-riu 
de la Plata.  El país és travessat de nord a sud pel riu Para-
guai dividint-lo en dues regions molt diferenciades entre si: 
La regió Occidental o també anomenada Chaco, de clima sec 
amb una baixíssima densitat de població, menys del 2%, i la 
regió Oriental on es concentra la gran majoria de la població, 
de clima humit i calorós, on s’hi troba la capital del mateix, 
Asunción.  

 Nuestra Señora Santa María de la Asunción, està si-
tuada junt la badia de Asunción, en la riba esquerra del riu 
Paraguai enfront a la confluència amb el riu Pilocomayo.  La 
ciutat reuneix 5.524.719 habitants en la seua àrea metropo-
litana, dels quals 544.309 es concentren en la ciutat d’Asun-
ción, albergant més del 50% de la població urbana de Para-
guai. La seua població és més aviat jove, un 44,7% són menors 
del 20 anys, i amb una esperança de vida baixa. L’educació 
és de baixa qualitat, sols un percentatge molt reduït de la 
població té accés als estudis superiors, ja que més d’un 30% 
de la ciutadania es troba en estat de pobresa. 

Climatologia:
 Segons la classificació de Köppen, Asunción pertany 
al grup Aw, és a dir, clima tropical amb hivern sec. Aquesta 
es considerada una de les ciutats més calorosa en termes ab-
soluts degut a la seua posició geogràfica i al predomini de la 
combinació d’altes temperatures amb una elevada humitat 
relativa, especialment a primavera, fan que la sensació tèrmi-
ca siga molt sufocant. D’octubre a març té lloc l’estació més 
inestable, on es concentra el període de pluges combinada 
amb altes temperatures en forma d’onades de calor. El tipus 
de pluja sol ser de caire torrencial, tempestes intenses on 
cauen grans quantitats d’aigua en poc de temps. Des de mit-
jans d’abril fins setembre, el clima es torna més fresc i agrada-
ble, on s’alteren freqüentment períodes de calor i fred. Entre 
juny i juliol es poden donar irrupcions passatgeres d’aire fred 
polar que provoquen la baixada brusca de les temperatures, 
fins el punt de provocar gelades.
 
Hidrografia, qualitats de la Badia de Asunción:
 La badia d’Asunción constitueix una extensa àrea li-
mitada pel Banc de San Miguel en el seu extrem nord, el riu 
Paraguai a l’oest i la ciutat d’Asunción a la vora est i sud. Es 
tracta d’una zona molt poblada, enormement rica en flora 
i fauna, i sotmesa a constants inundacions a conseqüència 
de les variacions en el cabal del riu a les estacions de tardor i 
hivern. La cota de seguretat es situa a 64m d’altura.  L’àrea, 
de gran valor ambiental, està sotmesa a pressió per les ocu-
pacions informals i abocadors clandestins amb totes les con-
seqüències ambientals que comporta. 

Elaboración propia a partir de: http://www.campospara-
guay.com.py
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1.5. Ecología y Recursos 

Agua y climatología
Clima
Asunción está ubicada a una altitud de 116 m.s.n.m., 
en la parte la oriental del río Paraguay, junto a la bahía 
de Asunción.

al grupo Aw, es decir, clima tropical con invierno seco. 
Los veranos son calurosos y en el invierno pueden 
llegar a darse heladas.
Asunción es considerada la capital iberoamericana 
más calurosa en términos absolutos, debido a su po-

-
rosos con alta humedad, especialmente en primavera 
y verano.
De octubre a marzo tiene lugar la estación más lluvio-
sa del año, que lleva implícito un clima muy inestable. 
La alta humedad combinada con elevadas temperatu-
ras da lugar a una sensación de calor más sofocante. 
Además, las olas de calor son relativamente frecuen-
tes en esta época del año.
Desde mediados de abril hasta septiembre, el clima se 
torna más fresco y agradable, alternándose frecuente-
mente períodos de calor y frío. Entre junio y julio se 
pueden dar irrupciones pasajeras de aire frío polar 
que provocan bajadas considerables en la temperatu-
ra, hasta el punto de provocar heladas. Las nieblas y 
neblinas suelen caracterizar también a esta estación.
El promedio anual de precipitaciones es abundante y 
ronda los 1400mm. Los días cubiertos son más fre-
cuentes en invierno pero cuando más llueve es en 
la época cálida, cuando se desarrollan tormentas in-
tensas y caen grandes cantidades de agua en poco 
tiempo. En invierno son más comunes lloviznas dé-
biles pero continuas. El mes más seco y frío es julio, 
mientras que  el más cálido es Enero.
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Elaboración propia a partir de: http://www.campospara-
guay.com.py
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2. Asunción:  Passat, present i futur.

La badia d’Asunción i l’avinguda de la Costanera. 
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Economia:
 L’economia de Paraguai està cimentada sobre un 
sector primari fonamentalment bolcat a l’exportació de pro-
ductes agropecuaris i d’un sector terciari integrat per un ex-
tens i confós sector comercial i serveis. La industrialització 
ha tingut un efecte menyspreable en Paraguai, a diferència 
dels seus per als països veïns, especialment Brasil i Argenti-
na, la qual ha suposat una autentica revolució i s’ha desenvo-
lupat intensament. 
 Asunción ha tingut una important trajectòria com a 
focus d’atracció comercial. La seua economia està basada 
en el sector serveis, sobretot en finances i consultoria, i, en 
menor mesura, en el comerç. Tanmateix, gran part de l’ofer-
ta comercial que s’ofereix en el centre històric és informal, 
s’estima que un 60%, i aquest no tributa.  En l’actualitat, la 
major part dels espais comercials s’han desplaçat a la peri-
fèria i l’oferta comercial del centre històric ha disminuït con-
siderablement tant en qualitat com en diversitat. Malgrat 
tot, actualment existeixen certs locals emblemàtics, com el 
Bolsi o el Lido, que encara són focus d’atracció de nombro-
ses persones. 

Evolució morfològica:
 Aquesta fou fundada com “Casa Fortí” el 15 d’agost 
de 1537, conformant una aglomeració de cases de fang, palla 
i fusta. L’incendi succeït l’any 1543, significà un dels primers 
canvis de fisonomia de la ciutat.  Llavors, per tal d’evitar la 
propagació del foc, adoptà un sistema de trama oberta i dis-
persa. La trama s’estructurava al voltant del carrer major, 

la Catedral i la casa del Governador, la resta de la ciutat es 
distribuïa en illes la disposició i forma de les quals depenien 
totalment de les característiques topogràfiques. Malgrat 
que durant l’etapa de govern del Dr. Gaspar R. de Francia no 
es produeix cap innovació considerable en el que respecta 
a l’arquitectura,  en 1820 s’imposa una reestructuració de la 
trama urbana que suposà un canvi radical per a Asunción. 
S’apostà per una trama de caràcter racional en forma de re-
tícula ortogonal d’eixample d’influència clarament europea, 
i amb aquesta quadrícula s’ha anat expandint la ciutat, llevat 
algunes modificacions puntuals. A partir de 1842 es promul-
guen les lleis d’organització edilícia i policial, que es podrien 
considerar com les antecedents a les actuals ordenances mu-
nicipals. És durant les següent dècades que es construeixen 
els edificis més representatius de la ciutat, com el Palau dels 
López. 
 Junt la seua àrea metropolitana, l’anomenada la Gran 
Asunción, formada per les ciutats de Luque, Fernando de la 
Mora, San Lorenzo, Lambaré, Capiatá, Mariano Roque Alon-
so, Ñemby i Villa Elisa, Asunción, és considerada una de les 
20 aglomeracions urbanes més grans de tot Sud Amèrica. De 
fet, el 45% de la població total del país viu en la metròpoli, casi 
uns 3 mil habitants. Tot i que la ciutat ha seguit una dinàmica 
d’augment demogràfic en els últims 20 anys, al centre his-
tòric, malgrat ser el centre neuràlgic de la ciutat, s’ha produït 
un progressiu decreixement  poblacional molt notable, com 
es demostra en l’esquema. Per tant, no és d’estranyar veure 
pel casc vell de Asunción solars buits, cases abandonades i 
edificis per acabar de construir provocant un desprestigi del 

Font:
Anàlisi actual del cen-
troe històric d’Asun-
ción. 2005. BID-FAUNA.

patrimoni i augment del sentiment d’inseguretat en la pobla-
ció. És a causa del baix cost dels solars en les àrees metro-
politanes, que s’ha afavorit el model de creixement que està 
seguint la ciutat actualment, un desenvolupament expansiu 
de baixa densitat. Aquest és el resultat d’un control nul de 
la nova parcel·lació i la no exigència de cap requeriment per 
part de la municipalitat en la urbanització dels terrenys, els 
quals no asseguren al ciutadà l’obtenció dels serveis bàsics, 
com sanejament, instal·lacions o pavimentació, ni les dota-
cions públiques requerides en la transacció de la compra del 
solar. De fet, segons l’últim cens, el 27,1% es considera amb 
una NBI (necessitats bàsiques insatisfetes). Conseqüent-
ment, s’ha obtingut una mala qualitat urbanística generalit-
zada tant en l’àrea metropolitana com en el centre històric. 

Assentaments informals, la Chacarita:
 Els barris de la Franja Costera, formats per la Chacari-
ta Alta, la Chacarita Baixa i el barri de Ricardo Brugada, conti-
tueixen una gran extensió d’assentaments informals al llarg 
de la vora costera del riu Paraguai. Des de la seua fundació 
que es tenen registres que demostren la existència d’assen-
taments modestos tant en la part baixa com en la part alta 
d’aquesta. Amb la migració rural, la zona de la costa fluvial, 
i en particular les zones més pròximes a la ciutat, s’han anat 
ocupant i consolidant de manera espontània i informal fins 
convertir-se en àrees d’ocupació massiva per part de famílies 
d’escassos recursos que, al poder assentar-se en un sector 
tan pròxim al centre de la ciutat, els permet tindre més pos-
sibilitat d’ingressos i millors condicions de vida. A l’inici del 

segle XXI els assentament aconsegueixen una forta consoli-
dació, es calcula una demografia de 50.000 habitants entre 
els diferents barris de la Franja Costera. Es tracta de cons-
truccions informals, sense serveis bàsics, infraestructures i 
equipaments urbans, però l’estat pareix interessat en la seua 
regularització, ja que després de dos segles de tolerància 
sembla que el desallotjament és cada vegada menys proba-
ble. 
 A més, de la problemàtica comú que sofreix tot as-
sentament informal, la Chacarita, al estar en part situada baix 
la cota 64m, pateix de inundacions cícliques que fan que la 
població s’haja de traslladar a habitatges mínims provisionals 
que ofereix la municipalitat en els parcs i places més prope-
res a la zona del Cabildo i la casa de justícia. Aquesta situació 
d’inestabilitat afecta tant als habitants de les cases informals, 
als quals se’ls hauria de donar una solució definitiva, com als 
cituadans en general, ja que s’impossibilita el gaudi de l’espai 
públic durant quasi la meitat de l’any i afecta al increment de 
la sensació d’inseguretat. 

Mobilitat:
 El centre històric d’Asunción, malgrat la poca pobla-
ció resident, és el centre neuràlgic de la capital, on es situen 
la gran majoria d’oficines de finances i de l’administració pú-
blica. Aquest fet suposa que una gran massa de persones es 
desplaça diàriament per les vies d’accés principals (Eusebio 
Ayala, avinguda España o l’accés sud) per tal d’arribar al seus 
respectius llocs de treball. A causa de la deficiència del trans-
port públic, una gran majoria prefereix moure’s en vehicle 
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Inundacions en la Chacarita baixa.
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privat, cosa que provoca una gran contaminació i embote-
llaments diaris a les hores punta d’entrada i eixida de l’horari 
laboral. A més, el centre no disposa de suficient espai per a 
allotjar tal quantitat d’automòbils. El sector amb menys in-
gressos es solen moure amb motocicleta, on poden arribar 
a muntar 3 o 4 passatgers, amb les conseqüències que com-
porta. 
 Pel que fa al transport públic, l’únic sistema implantat 
en Asunción són els autobusos de línea, anomenats “colec-
tivos”, ja que no disposen ni de tren ni altre sistema. Aquest 
és un sistema de dubtable eficàcia ja que la gran majoria de 
vehicles són antics, contaminen moltíssim i són propietat 
privada del conductor, cosa que fa que no hi haja regulació 
dels preus per part de la municipalitat i que la inversió en 
la millora del sistema depenga directament del conductor. A 
més, no existeix un sistema de parades regulat, s’ha d’alçar 
la mà en l’acera corresponent per tal de que et reculla, fent 
que, amb les seues múltiples parades al llarg del trajecte, els 
embussos augmenten. 
 L’automòbil és el rei del carrer, fent molt desagrada-
ble la convivència amb el vianant i les bicicletes si decideixen 
aventurar-se en territori de la calçada. Per no haver no hi ha 
ni passos de zebra. La seguretat dels vianants es veu agreu-
jada pel poc flux de persones que hi ha al carrer que fan que 
les possibilitats d’assaltament augmenten, a més de l’asset-
jament verbal continu que reben les dones per part del sexe 
contrari. La bicicleta, malgrat les condicions climàtiques, po-
dria ser un mitjà de transport alternatiu si s’establiren carrils 
i normativa per a aquests. 
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 La situació actual del centre històric d’Asunción (CHA) 
és complexa. Tot i ser l’epicentre de la capital de Paraguai, 
hi ha en instaurat en el subconscient de la seua ciutadania 
un sentiment de declivi molt profund. Les causes principals 
d’aquest són:
 - La falta de polítiques que fomenten la rehabilitació 
    dels edificis patrimonials,
 - Les elevades taxes per al manteniment d’aquests, 
 - Els preus desorbitats per a viure al centre,
 - La quantitat de solars buits i vivendes sense finalitzar
 - La inseguretat generada per la falta de gent al carrer
 - El urbanisme de mala qualitat i nul manteniment, 
   entre altres.
 Han fet que es genere una dinàmica exponencial de 
despoblament del centre històric, amb les conseqüències per 
al deteriorament que aquest comporta. 

 Amb la finalitat de revertir el desprestigi del Centre 
Històric de Asunción i revaloritzar les seues fortaleses cap a 
una millor qualitat urbana, naix el concurs  internacional de 
idees per a l’elaboració del  Pla Mestre per al Centre Històric 
de Asunción (Plan CHA). Aquest concurs fou guanyat per l’es-
tudi espanyol Ecosistema Urbano, com la proposta més inno-
vadora. Amb aquest col·labora també un equip de persones 
locals liderat per Juan Carlos Cristaldo. 
 Front a un Pla Mestre tradicional, l’estudi Ecosistema 
Urbano, proposa un Procés Mestre recolzat per un conjunt 
d’estratègies que, a un mateix temps, són suficientment es-
pecífiques però també flexibles, de manera que permeten la 

seua implantació progressiva en el temps i la seua adaptació 
al context. La primera acció que proposen és posar en mar-
xa una entitat des de la que impulsar el desenvolupament: 
el “Laboratorio ABierto de Asunción”, l’AsuLAB, el qual serà 
l’encarregat d’aconseguir un equilibri entre dos maneres de 
funcionar: el Institucional i el de la ciutadania. S’entén aquest 
com un pont entre estos dos àmbits, acoblant els seus mit-
jos, els seus agents i els mètodes de operar.   
 L’equip d’Ecosistema Urbano plantegen 10 estratè-
gies per a intervenir en el CHA. Cada una d’elles, localitzada 
al voltant d’un aspecte específic de la configuració física de la 
ciutat, les quals marquen les pautes per a dirigir els esforços 
de les institucions públiques. Totes elles es troben entrellaça-
des i ajuden a crear connexions entre les distintes zones. Tan-
mateix, les podem dividir en tres grans grups: les referides al 
passeig de la Costanera, a la Badia de Asunción, el Banc de 
Sant Miquel i el barri de la Chacarita, i per tant, centrades en 
la millora de la franja costera; les referides a la jerarquització 
de la trama reticular amb tres tipus de corredors; i per últim, 
les que volen fomentar la creació de nous equipaments ur-
bans i altres dotacions. 

 1. Reserva Biodiversitat: Busca la recuperació paisat-
gística i mediambiental de l’àrea del banc de San Miguel per 
tal de regenerar la seua fauna i flora originals i la planificació 
d’activitats acordes a la categoria d’Àrea Silvestre Protegida. 
 2. Asunción front fluvial: Aquesta estratègia vol fi-
nalitzar la primera fase de la Avinguda de la Costanera Nord, 
convertint-la en un focus d’atracció turística a mode de pas-

Pla Mestre del Centre 
Històric d’Asunción: Plan CHA

2. Asunción:  Passat, present i futur.
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seig fluvial, amb un eix d’equipaments a gran escala. 
 3. Parc del Bicentenari: Suposa la continuació del 
parc que ja s’està executant, i s’entén com a articulació entre 
diverses propostes, ja que connecta diversos corredors així 
com fa la funció de porta per al Front Fluvial en l’avinguda de 
la Costanera.
 4. Costaner Verd Actiu: Pretén presentar la rique-
sa d’aquest gran parc urbà natural i inundable, donant a la 
ciutat més de 60ha d’equipaments d’oci, àrees per a esdeve-
niments a l’aire lliure, instal·lacions esportives, horts urbans 
i infraestructures de depuració natural d’aigües, a més de 
brindar nou reallotjament a les famílies de la Chacarita baixa. 
 5.Revitalització de la Chacarita: Aquesta està 
orientada a millorar les condicions mediambientals, infraes-
tructurals, urbanes, i socioeconòmiques d’aquest assenta-
ment informal .
 6. Corredors ecològics: Suposa una xarxa de con-
nexions entre les diferents places i parcs amb integració de 
més vegetació que millore la qualitat de l’aire i reduïsca la 
temperatura ambient. 
 7. Corredors cívics: Aquesta pretén crear una xar-
xa de eixos vials que enllacen història, arquitectura, art i 
identitat amb la clara intenció de generar una imatge repre-
sentativa  de la ciutat. Suposaran recorreguts turístics reco-
neixedors mitjançant mobiliari urbà i senyals educatives co-
rresponents. 
 8. Catalitzadors Urbans: Mitjançant l’aprofitament 
dels solar buits i edificacions a mig acabar, la proposta pre-
tén explorar les oportunitats urbanístiques que hi ha en el 

centre històric per tal de promoure la regeneració. Proposen 
edificis híbrids, d’alta densitat d’usos i d’enorme varietat de 
programa que puga atraure tant al xicotet com al gran em-
presari. 
 9. Corredors dinàmics: Són recorreguts que connec-
ten les zones destinades a negocis comercials i serveis cultu-
rals, creant escenaris urbans atractius i generadors d’activi-
tat econòmica i cultural.
 10. Port Viu: Seguint l’estratègia de “Puerto Abier-
to”, el pla pretén reconfigurar les instal·lacions de l’antic port 
com un nou motor cultural i econòmic. 

 En aquest context s’implanta aquest projecte, volent 
incorporar a la proposta aquestes estratègies que l’equip 
d’Ecosistema Urbano planteja. La intenció  del projecte és 
allargar el passeig per a vianants de l’avinguda de la Costa-
nera i introduir-lo dins del centre històric com un recorregut 
que aprofite els espais residuals per generar nous equipa-
ments a escala, en aquest cas, de barri. 

Valoració personal
 L’entrega del pla definitiu es feu en el maig de 2015 i 
actualment s’està acabat de formar l’equip de l’ASULAB. Tot 
i la voluntat d’implicar a l’equip local en el desenvolupament 
del pla i l’encert en les propostes, dec reconèixer que la via-
bilitat del mateix és qüestionable. La problemàtica no recau 
per falta de finançament o en la falta de projectes, sinó en la 
baixa capacitat que existeix en l’administració pública de Pa-
raguai en implementar-los, avaluar-los i gestionar-los al llarg 
del temps. 
 Per altra part, considere que han tractat el tema de 
l’habitatge d’una manera molt superficial i poc específica pel 
que fa al reallotjament de les famílies de la Chacarita, en con-
cret, i del tipus de mercat d’habitatges en el CHA, en general. 
Al meu parer, hi maca una concreció major sobre els percen-
tatges de vivenda de VPO, lloguers socials o coopeartives 
d’habitatge dins del CHA per tal d’evitar la gentrificació o 
ennobliment, que molt probablement ocorrega, quan es re-
valoritze el sòl. Per tal d’invertir la dinàmica d’ennobliment, 
també haguera sigut important un bon procés de participa-
ció pública on s’impliqués a la ciutadania, el qual ha brillat 
per la seua inexistència. Per altra part, veig que s’han centrat 
molt en les connexions del CHA amb el front fluvial, tanma-
teix no hi ha cap estratègia de connexió amb els barris que 
l’envolten. 
 A més, a més, considere que, malgrat l’excel·lent 
treball que han proposat Ecosistema Urbano a la municipa-
litat, crec que la ciutat ha perdut una oportunitat molt gran 
en fer una reflexió social pròpia de cap on volen anar i com 

aconseguir-ho, al no formar part de la part ideològica del pro-
jecte. La influencia europea i nord-americana en la societat 
sud-americana és molt notable, i la gran quantitat d’ONGs, 
i altres organitzacions de cooperació internacional, tot i les 
bones accions en que hi participen, no fan més que impedir 
que el país cresca pels seus propis mitjans. Açò genera una 
actitud per part dels “ajudats” d’espera a que els ho donen 
tot fet i enllestit. Es sumen a la poca gestió i organització local 
i de baixa qualitat, les innumerables quantitats de projectes 
duplicats i inversions que no arriben als seus destinataris per 
culpa de la burocràcia infinita que s’ha de realitzar. Aquest 
Plan CHA, no és diferent. Molts dels projectes que plantegen 
ja s’havien sigut portats a terme per altres col·lectius. Eco-
sistema Urbano sols els ha donat un poc més de forma i els 
ha relacionat amb altres, inversió per al qual llavors, sembla 
absurda. Ara, amb el projecte ja entregat i tancat, Ecosiste-
ma Urbano es desentén de desenvolupament del projecte, 
deixant en mans de la municipalitat la seua implantació, cosa 
que fa dubtar que no es desvirtuï pel camí.

2. Asunción:  Passat, present i futur.
Pla Mestre del Centre Històric d’Asunción: PlanCHA
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Enquesta Sociològica:
“Impresiones sobre el Centro 
Histórico de Asunción”

 Considerant que aquest projecte, com qualsevol al-
tre de caire urbà, té un part social molt important, es planteja 
l’enquesta “Impresiones sobre el Centro Histórico de Asun-
ción” amb la finalitat d’obtenir un apropament a la població 
d’Asunción, en la qual es proposen una sèrie de qüestions 
que volen indagar en els opinions dels ciutadans i, d’aquesta 
manera, donar al projecte una visió més realista i fonamenta-
da.  Aquesta fou difosa i realitzada durant el mesos de juny a 
setembre de 2015 a través de les xarxes socials, els detalls de 
la qual, seran especificats en l’annex. 

Objectius generals:
 - Conèixer els hàbits urbans dels ciutadans.
 - Percepció dels valors del centre històric d’Asunción.
 -Opinió i valoració sobre equipaments i mobiliari urbà
 - Valoració dels espais abandonats.
 -Aspectes positius i negatius del centre històric.

Fitxa tècnica:
 - Univers: Població que tinga o haja tingut alguna 
    vinculació en el centre històric d’Asunción.
 - Grandària de la mostra: 97 entrevistats.
 - Tipus de mostreig: estratificat per zona, sexe i edat.
 - Tipus d’entrevista: Enquesta realitzada a través dels 
   formularis de Google DocsEditors i difosa a través
   de les xarxes socials (Facebook majoritàriament). 
   Duració estimada 15/20 minuts.
 - Data de ralització del treball de camp: del 4 de juny 
   al 31 de setembre de 2015.

Metodologia:
L’enquesta es subdivideix en tres apartats:
     1. Dades demogràfiques.
     2. Hàbits urbans en el Centre Històric d’Asunción.
     3. Percepció dels valors del centre històric d’Asunción.

 El primer apartat de l’enquesta està destinat a obtin-
dre dades rutinàries dels participants per tal de comparar les 
seues respostes segons edat, sexe, situació professional i na-
cionalitat, posteriorment.
 En el segon apartat es vol veure el vincle dels enques-
tats amb el centre a través de la freqüència d’ús i activitats 
que realitzen.
 L’últim, i més complex dels apartats, busca compren-
dre la situació actual del centre a nivell urbà i posar sobre 
la taula les problemàtiques que afecten als ciutadans diària-
ment. Aquest està, al mateix temps, subdividit en quatre 
parts. El primer d’ells està enfocat als equipaments que exis-
teixen i els que serien necessaris, el segon a la qualitat de 
l’espai urbà així com al mobiliari corresponent, el tercer es 
centra en la problemàtica dels espais abandonats i buits ur-
bans, i, per últim, s’indaga en el interès que poden tindre els 
enquestats en viure en el centre. 

Conclusions de l’enquesta:
 Una vegada analitzades les respostes, podem con-
cloure que els ciutadans d’Asunción demanen una actualitza-
ció urgent que ataque les problemàtiques del centre històric 
per diferents fronts.
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Hay un 26% de la población que no residiría por los siguientes motivos:  Por la inseguridad, 
por la cantidad de tráfico y malas vías de acceso, falta de un transporte público adecuado, 
por el ruido, los impuestos son elevados, los precios del alquiler son excesivos, la por 
suciedad y falta de un sistema de retirada de basuras adecuado, porque implica un estilo de 
vida diferente, hay demasiada contaminación, bajo confort térmico, por el estado de las 
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inexistencia de espacios peatonales, ni espacio para hacer deporte al aire libre o ciclo-vías 
con las que ir en bici, faltan edificios habitacionales de calidad con sus respectivos sitios 
para estacionar, etc. 
 
Sin embargo, un 20% ya es vecino del CHA y un 54% de los encuestados, pese a no residir 
en el CHA, se trasladarían a vivir en él ya que ven de positivo: 
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 D’una banda, la situació actual del patrimoni arqui-
tectònic del CHA és crítica. La degradació dels centres his-
tòrics no és res nou, és el càncer que afecta globalment des 
del final del segle XX i es reprodueix en pràcticament totes 
les grans ciutats. A Asunción són innumerables els edificis de 
valor històric o ambiental que estan en un estat d’abandona-
ment total, o sense cap manteniment, els quals donen una 
visió negativa als seus habitants. Per tal de revertir aquesta 
realitat, des de la municipalitat caldria impulsar un projecte 
complex a llarg termini que englobe tant la revitalització del 
CHA amb nous usos, tal i com proposa el Plan CHA de Ecosis-
tema Urbano, com una rehabilitació integral del patrimoni 
històric amb el seu respectiu catàleg de protecció a diferents 
nivells (protecció integral, parcial, ambiental o tipològica), 
ben documentat i junt a polítiques públiques, amb la finalitat 
d’afavorir la inversió en la restauració. El patrimoni rehabili-
tat en desús es degrada igualment. 

 De l’altra, caldria tractar el tema de la seguretat, es-
pecialment, adreçat a les dones. No existeixen receptes amb 
les quals es puga construir una ciutat segura, ja que la sen-
sació d’inseguretat apareix per diferents motius, s’instaura 
al subconscient col·lectiu incapacitant els seus usuaris i con-
següentment els resta llibertat d’actuació. En el cas d’Asun-
ción, tal i com han comentat els enquestats, la causa ve prin-
cipalment per la falta de residents al centre, que sense els 
seus parells d’ulls vigilants, com diria Jane Jacobs, el carrer 
es mostra hostil fins i tot per a anar d’un lloc a un altre. A 
aquest fet se li suma l’estat d’abandonament dels immobles, 

l’estat deplorable de les voreres i la seua pèssima il·lumina-
ció, les hores de carrers buits fora de l’horari laboral i les ma-
les experiències viscudes que es conten. Per tal d’enfortir la 
seguretat, incrementar el nombre d’habitants que cuiden 
dels seus veïns i les seues vivendes, és fonamental. A més, 
convé treballar el concepte d’apropiació i identificació de 
l’espai urbà, de manera que places, carrers i parcs no siguen 
“espais de ningú”, sinó de totes i tots, llocs de convivència. 
Aquesta percepció de seguretat a l’espai  públic és condició 
indispensable per a garantir la igualtat d’accés a tots els seus 
habitants. I l’usuari més fràgil, en el context del sistema pa-
triarcal, són les dones.  

 Un fet primordial per al bon funcionament de qual-
sevol centre que es presente és, sense cap dubte, la gestió 
del flux de població que hi accedeix diàriament. En el cas 
d’Asunción, sent el centre neuràlgic d’empreses i altres en-
titats públiques i privades, en hores punta les vies principals 
el congestionen. El fet de no tindre un sistema de transport 
públic eficaç empitjora encara més la situació. Encara que 
està en procés d’aprovació un projecte d’autobús troncal 
BRT d’Asunción centre a Capiatá i una línia de tren de rodalies 
Asunción – Ypacaraí, actualment només es disposa del siste-
ma de “colectivos” (autobús). A més, aquest sistema està 
desfasat perquè les màquines són antigues i contaminen 
moltíssim, són de propietat privada del conductor, qui no in-
verteix en el seu manteniment, i no disposen de cap horari fix 
ni cap sistema de parades reglades (per a aturar l’autobús cal 
alçar el braç), que amb les seues múltiples parades durant el 

edificios que no tienen uso.  Se les pedía que puntuasen del 1 al 3, siendo 1 bien y 3 mal.

 

Como se demuestra en el gráfico, más de un 80% de los encuestados están de acuerdo con 
que se les dé un nuevo uso a los espacios vacíos.  
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“Rehabilitar estos espacios a través del trabajo coope-
rativo es indispensable para una sociedad con mucha 
falta de trabajo, esto afloraría la creatividad y organiza-
ría a los jóvenes en emprendimientos que sean susten-
tables para el disfrute de toda la comunidad.”

recorregut agreugen les retencions. L’automòbil és el rei del 
carrer, tot fent realment desagradable la convivència amb 
peatons i bicicletes. Si decideixen avançar-se al territori de 
la calçada, aquests són els responsables de la seua pròpia se-
guretat. Per no haver no hi ha ni passos de vianants. Caldria 
buscar una conscienciació cap a la seguretat dels peatons, 
potenciar la mobilitat sostenible mitjançant la bicicleta i el re-
plantejament del transport públic a favor de la fluïdesa de les 
vies d’accés.

 Al tercer apartat s’ha evidenciat la distància existent 
entre la situació real i la situació ideal de dotacions i equipa-
ments. Per un costat, caldria apostar pels espais exteriors 
d’una qualitat urbana millor (places a escala més humana i 
sense límits d’accés, reparar les voreres existents, carrers 
peatonals, espais recreatius enfocats a la diversitat d’edats 
i interessos dels usuaris, etc.). Convindria fer-ho amb un es-
tudi detallat dels condicionaments climàtics i culturals (ar-
brat abundant i espais d’ombra, jocs de dames, bevedors i 
zones habitades per a beure tereré, etc.) per a afavorir la per-
manència de la gent als espais públics i així enfortir el vincle 
de comunitat. Per un altre costat, la gran quantitat d’espais 
buits que conté el CHA demana a crits nous usos i la infinitat 
de propostes que han donat els participants d’aquesta en-
questa són una mostra de les diverses possibilitats. Actual-
ment hi ha col·lectius i empreses que estan interessades en 
la reactivació del centre històric d’Asunción amb idees crea-
tives i innovadores: el Plan Maestro del CHA proposat per 
Ecosistema Urbano i que ara està en mans de la Secretaría 

Nacional de Cultura, l’agrupació d’empreses i bars AMCHA, 
les festes per al Bicenterario, les actuacions de Terraza Rape 
o el projecte Kurtural del coworking Buenavista Workklub. 
És a dir, vistes les necessitats siga per la ciutadania o siga per 
altres col·lectius, i vista l’existència de projectes concrets ja 
vigents, es troba a faltar la voluntat i la coordinació de les 
institucions per a impulsar l’execució d’aquests.

 Per a més especificacions, podeu consultar l’avalua-
ció de l’enquesta a l’annex. 

Percentatge (%) Massa Suficients Insuficients No hi ha No ho sé
Places 2.1 51,5 46,4 0 0

Jardins 1 20,6 62,9 11,3 4.1
Arbrat del carrer 2.1 40.2 54.6 2.1 1

Bancs del carrer 5.2 16.5 66 10.3 2.1
Espais en ombra 2.1 25.8 62.9 6.2 3.1

Espais de reciclatge 2.1 13.4 25.8 46.4 12.4

Escoles 5.2 72.2 15.5 0 7.2
Centres culturals 2.1 25.8 71.1 0 1

Centre mèdic 0 36.1 40.2 10.3 13.4
Espais per fer esport 0 18.6 55.7 17.5 8.2

Conservatori de música 1 23.7 52.6 1 21.6

 Escola de dansa 1 19.6 40.2 4.1 35.1
Edificis parking 15.5 17.5 51.5 3.1 12.4

Habitatges socials 3.1 20.6 34 26.8 15.5

Solars parking 28.9 21.6 37.1 3.1 9.3
Edificis patrimonials abandonats 86.6 6.2 1 4.1 2.1

Edificis en altura abandonats 50.5 27.8 3.1 7.2 11.3

Solars buits 28.9 20.6 11.3 12.4 26.8

Percentatge (%) Molt bo Bo Regular Mal Molt mal
Estat de les voreres 1 3.1 23.7 25.8 46.4

Il·luminació dels carrers 0 10.3 43.3 25.8 20.6

Servei de recollida del fem 0 12.4 41.2 20.6 25.8

Arbrat del carrer 0 18.8 41.2 29.9 10.3

Estat dels jardins 0 11.3 42.3 27.8 18.6

Estat de les places 0 9.3 46.4 28.9 15.5

Estat dels edificis 2.1 0 40.2 29.9 26.8

Estat dels edificis patrimonials 0 6.2 24.7 27.8 41.2

La seguritat del peató 1 4.1 33 22.7 39.2

El soroll en le carrer 1 5.2 18.6 37.1 38.1

Estat dels bancs per sentar-se al carrer 1 4.1 33 36.1 25.8

Neteja del carrer 1 3.1 34 22.7 39.2

Contaminació de l’aire 1 3.1 33 26.8 36.1

Estat dels patis interiors de les illes 1 6.2 51.5 25.8 15.5

Equipaments Actuals

Equipaments Ideals

qualitat de l’espai urbà

Percentatge (%) Molt
important Important Terme

mig
Poc

Important
No és 

necessari
Places 83.5 15.5 1 0 0

Jardins 75.3 21.6 3.1 0 0

Arbrat del carrer 81.4 15.5 2.1 0 0

Bancs del carrer 69.1 24.7 5.2 1 0

Espais en ombra 80.4 18.6 1 0 0

Espais de reciclatge 63.9 25.8 8.2 1 1

Carrers peatonals 75.3 19.6 3.1 1 1
Escoles 28.9 45.4 21.6 4 0

Centres culturals 78.4 17.5 3.1 1 0

Centre mèdic 42.3 33 24.7 0 0

Espais per fer esport 57.7 34 8.2 0 0

Conservatori de música 37.1 41.2 15.5 6.2 0

 Escola de dansa 29.9 34 21.6 14.4 0

Habitatges socials 37.1 32 20.6 7.2 3.1

Edificis parking 28.9 37.1 24.7 6.2 3.1

Solars parking 19.6 36.1 25.8 8.2 10.3

Bon estat del patrimoni arquitectònic 91.8 6.2 2.1 0 0

Solars buits 13.4 24.7 26.8 17.5 17.5

2. Asunción:  Passat, present i futur.
Impresions sobre el Centre Històric d’Asunción.
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3. Referents Arquitectònics

“L’arquitecte del futur es basarà en la imitació de 
la naturalesa, perquè és la forma més racional, 
duradora i econòmica de tots els mètodes”

Antoni Gaudí
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Lina bo bardi. Sesc Pompeia, Sao Paulo. 

  Aquest clàssic de l’arquitectura, suposa la 
reconversió de la fàbrica de tambors en  un dels 
edificis comunals de SSC. La forma d’entendre el 
programa arquitectònic té que veure amb una ma-
nera d’estar en la ciutat i d’ocupar els espais pú-
blics per tal de col·lectivitzar-los, com si d’un “mi-
cro-urbanisme” parlarem. 

Arquitectura Expandida. La casa de la lluvia [de ideas]

 Aquest col·lectiu proposa intervenir en 
l’espai de forma cooperativa per tal d’apropiar-se 
del territori i transformar-lo. La seua proposta ex-
perimental parteix de l’empirisme, la mescla de di-
verses disciplines i la participació de la comunitat 
en el mateix. Son tan o igual d’interessants els pro-
cessos de gestió dels projectes que el seu disseny 
formal. 

Lawrence Halprin, Portland.  

 Halprin desenvolupa una sèrie de projec-
tes a Portland que buscaven mitigar el dur aspecte 
i l’incòmode microclima que es produïa en l’espai 
urbà pavimentat. A més, a més, Lawrence proposa 
un condicionant més en el projecte del paisatge: 
el moviment. Crear un ritme urbà, amb alternança 
d’espais sensorials, els quals materialitzen el movi-
ment. 

FEM estudi. Remodelació de la Riera de la Salut. 
sant Feliu de Llobregat.

  Intervenció enmig d’un teixit urbà conso-
lidat, omplint el buit deixat per la demolició d’una 
antiga fàbrica tèxtil. El parc s’estructura a partir de 
les traces mitgeres de les cases existents on a cada 
cos se li atorga personalitat diferenciada segons el 
grau de relació amb l’entorn.

RCR. biblioteca sant Antoni, Barcelona.

 Projecte que busca la recuperació del pati 
interior d’una illa per al l’ús públic, sent la bibliote-
ca la porta física del mateix. Des del punt de vista 
social i arquitectònic, la biblioteca treballa en siner-
gia amb la residència per a gent gran i amb els jocs 
per a xiquets a l’interior de l’illa.

(a)FA. haduwa arts& culture institute,  Ghana.

  Aquesta intervenció pretén crear, mit-
jançant una coberta a gran escala, un espai mul-
tidisciplinari i de reunió que convide a la seua po-
blació a entrar i realitzar activitats.  La construcció 
en bambú vol impulsar l’arquitectura sostenible a 
Ghana. 
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4. Escala urbana: 
El Programa d’activació

“Baix l’aparent desordre de la vella ciutat, quant 
la ciutat vella funciona bé, circula un ordre mera-
vellós que conserva la seguretat en els carrers i la 
llibertat de la ciutat. És un ordre complex. El seu 
element bàsic és la forma en que els seus residents 
utilitzen les aceres, és a dir, constantment, multitu-
dinàriament, única manera de que sempre hi haja 
molts parells d’ulls presents, tot i que no sempre 
siguen necessàriament els mateixos. Aquest ordre 
es composa de moviment i canvi; i malgrat que es-
tem parlant de vida, i no d’art, potser podem, un 
poc capritxosament, parlar de l’art de formar una 
ciutat i comparar-lo amb la dansa. No una dansa 
precisa i uniforme en la que tot el mon alça la cama 
al pateix temps, gira al uníson i fa la reverència en 
massa, sinó un intricat ballet on cada un dels ba-
llarins i els conjunts tenen papers diversos que mi-
raculosament es reforcen mútuament i composen 
un conjunt ordenat. El ballet de les aceres d’una 
bona ciutat mai es el mateix en llocs distints i, en 
el mateix sentit, s’improvisa moltíssim en cada re-
presentació.” 

Jane Jacobs. Mort i vida de les grans ciutats.
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Principis de l’actuació

4.Escala Urbana: Programa d’activació

Localització de la intervenció
 La avinguda de la Costanera, encara en fase de finalit-
zació, és un projecte que pretén fer l’ordenació de la costa de 
la Badia d’Asunción amb un passeig marítim i una ronda d’ac-
cés ràpid, per tal d’evitar la condensació de tràfic de les hores 
punta al centre històric. Tot i que la carretera d’accés rodat ja 
s’ha executat, encara queda molt de treball de disseny urbà 
per tal que l’espai públic es puga considerar humanitzat. Un 
dels problemes principals que té és l’escassetat de conne-
xions amb  el centre històric. Tanmateix, s’ha demostrat que 
la població té molt d’interès en apropiar-se de l’espai, ja que 
els caps de setmana es tanca al trànsit rodat permetent que 
la ciutadania gaudisca de les vistes de la badia d’Asunción, i la 
Costanera brilla per la vida que s’hi respira. 

 Per aquest motiu, la proposta, a mode de PEPRI, pre-
tén regenerar un sector definit del centre històric i, a més, 
donar un accés per a vianants digne que connecte la costa-
nera amb espais de rellevància del centre històric. Decidim 
situar-nos en aquest punt d’articulació entre aquests dos es-
pais, per tal d’introduir l’eix d’equipaments a escala de ciu-
tat que Ecosistema Urbano planteja al llarg de l’avinguda al 
centre, en aquest cas, responent a l’escala de barri. Suposa la 
continuació de la mateixa i el inici o final del recorregut. Tot i 
que, s’introdueix al centre històric d’una manera agressiva al 
introduir-se trencant la seua trama ortogonal, aquesta inter-
venció busca capgirar la realitat existent amb la reactivació 
dels espais infrautilitzats i reblir els buit de les illes, sent mo-
tor de la reactivació del casc vell. Es proposa moviment en el 

projecte del paisatge generat, una experiència del lloc can-
viant i polièdrica, amb les seues virtuts, necessitats i punts de 
vista particulars, front a la forma preestablerta del projecte 
paisatgista academicista  amb la generalització d’una pers-
pectiva axial, un punt de vista estàtic i una vivència del lloc 
única i concreta.

Degradat de l’Escala dels Equipaments

Escala 
de barri

Escala 
de ciutat

Connexions amb la ciutat

Introducció de la 
Costanera al CHA

Trencar 
la trama

L’estratègia d’implantació   
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Intervenció sobre 
les preexistències

El recorregut
 Analitzat detalladament l’estat dels edificis existents 
i el tipus de espais buits aprofitables, es fa evident que aques-
ta zona es troba en un estat de degradació profunda. Exis-
teixen un gran nombre de solars dedicats a aparcaments a 
peu de carrer que ens suggereixen connexions informals en-
tre illes. També són molts els habitatges que estan en ruïna a 
l’espera de una reconstrucció integral i edificis que mai foren 
acabats que amb el temps s’han anat degradant. 

 Més que amenaces per al centre històric, ho veiem 
com a oportunitat de per tal de regenerar la zona. La inter-
venció busca enderrocar el mínim i rehabilitar el màxim d’ha-
bitatges amb l’aprofitament de les parcel·les no edificades. 
El recorregut que es planteja a través d’aquest edificis en 
mal estat o solars buits vol generar un passeig per a vianants 
adaptat a les preexistències on  van apareixent nous equi-
paments i vivendes. Al llarg d’aquest passeig serpentejant 
s’hi plantegen places a l’estil italià, els quals se generen mit-
jançant lleugers eixamplaments del carrer. Sorgeixen llavors, 
espais amb la justa i necessària escala per tal que ocorreguen 
coses tan interessants com per a que els vianants decidis-
quen quedar-s’hi. Els espais públics són creats amb la finali-
tat d’enfortir l’esperit de comunitat a través d’activitats que 
provoquen que els diversos actors interactuïn. Un espai amb 
horts urbans, una pista de voleibol  i un escenari a l’aire lliure, 
entre altres, son els espais dissenyats per a que es genere 
vida en aquest nou carrer i proporcionen experiències pro-
fundes i intenses. 

4.Escala Urbana: Programa d’activació
L’estratègia d’implantació
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Asu
Lab

P

P

Escola Taller

Co-working

Centre Cultural Augment d’altures 

Centre de Dia

Administració

Aules d’Estudi

Super Mercat

Poliesportiu

Aparcament en altura

Biblioteca

Espai d’horts

Habitatge

Habitatge amb baixos comercials

Habitatge Social 

Residència d’estudiants

Centre I+D 

Auditori Espacio E

Programa dels espais construïts

El programa
 El programa implantat no és aleatori sinó que neix 
de  les propostes que els participants de l’enquesta “Impre-
siones del centro històrico de Asunción” i de l’anàlisi de ne-
cessitats del barri, tant per a l’espai públic com per a l’espai 
construït. Les noves funcions que es plantegen per als edi-
ficis preexistents busquen consolidar activitats que donen 
sentit al nou passeig. A mode d’acupuntura urbana, s’implan-
ten diferents usos repartits al llarg del recorregut segons els 
criteris de funcionalitat i adaptació a l’espai existent. Con-
juntament, i inseparablement, d’aquests nous equipaments 
van adherits una proposta d’habitatges. Es pretén fer una 
combinació entre habitatge estàndard amb o sense baixos 
comercials, vivenda de protecció oficial i residències d’estu-
diants per tal de buscar la màxima mixtura entre els diversos 
col·lectius de la ciutat. 

Reactivant el Centre Històric d’Asunción.
Paraguai. Mar Ahuir LLanes. PFC 2016. Laboratori H. 

Recorreguts Complementaris
 A més de la proposta que es desenvolupa, s’hi plan-
tegen possibles rèpliques, que seguint els mateixos o si-
milars plantejaments, es podrien donar al llarg del centre 
històric connectant amb Costanera.  Es considera fonamen-
tal, que aquesta proposta no es considere aïllada, sinó que 
puga ser motor d’altres recorreguts que es complementen 
entre si, per fomentar que la població tinga una vinculació 
més forta amb el front fluvial. 

 A més de la que planteja aquest projecte, una pos-
sible alternativa iniciaria el seu recorregut en l’església 
d’Asunción i travessant les quatre places arribaria a la Cos-
tanera pel carrer Fulgencio Yegros. Altra alternativa, arran-
caria des de les escales d’Antequera i aniria travessant les 
macro illes que hi ha entre Estats Units i Tacuary i desembo-
caria en la Badia pel carrer Fernando de Mompox y Zayas. 
I d’aquesta manera reactivar i aconseguir fer que el centre 
històric d’Asunción es gire i mire cap a la badia.

4.Escala Urbana: Programa d’activació
L’estratègia d’implantació
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Planta d’intervenció urbana  e: 1/1.500

4.Escala Urbana: Programa d’activació
La intervenció urbana

N
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L’esport com a mitjà 
d’integració

Sembrant comunitat a través 
dels horts urbans

Aigua fresqueta per
a refrescar-se!

Escenari a l’aire lliure, portant 
la cultura al carrer

4.Escala Urbana: Programa d’activació
La intervenció urbana

Secció longitudinal e: 1/1.500
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3 mesos

6 mesos

12 mesos

finalització obra

PLANTEJAMENT PREVI: 
 Explorar i identificar problemes i necessitats. 

Convocar a tots els ACTORS IMPLICATS: 
 Identificar estratègies de participació i establir el sociograma.

PLANIFICACIÓ DELS TALLERS.

DIAGNÒSTIC i devolucions creatives (problemes detectats, estratègies i conjunt d'accions, nusos crítics)

CONSTRUCCIÓ DE LES PROPOSTES: 
 Objectius. Projectar conjuntament possibles escenaris de futur.

PRESENTACIÓ I VALIDACIÓ

EVALUACIÓ DEL PROCÉS

PROGRAMACIÓ OPERATIVA

EXPERIMENTACIÓ COL·LECTIVA: 
 Procés de testeig del projecte mitjançant activitats participatives i control ciutadà.

ACTIVACIÓ I SEGUIMENT: 
 Monitorament i seguiment en la fase de post-construcció. 

PROMOTOR:  
 Aliances per a promoure la activació i generar de desenvolupament de la iniciativa.

PROGRAMA: 
 Definició de les accions i ferramentes a desenvolupar

FINANÇAMENT: 
 Exploració dels possibles sistemes de finançament

EXECUCIÓ: 
 Implementació de les distintes fases del projecte

DISSENY/EXECUCIÓ: 
 Convocatòria i procés de licitació dels distints treballs.

TALLERS: Basats en la AUTO-FORMACIÓ (tallers participatius, conferències, entrevistes,...), 
    ANÀLISI URBÀ (tallers de mapatge col·lectiu)
     ACCIONS URBANES (projecte pilot de reocupar un espai), i 
    DISSENY (primers esbossos de disseny col·lectiu).

24 mesos

FASE 0: 
INTRODUCCIÓ 
I    P R O C É S 
METODOLÒGIC

FASE 1: 
A N À L I S I    I 
D I A G N O S I 

FASE 2: 
O B J E C T I U S 

FASE 3: 
PLA D’ACCIÓ 

FASE 6: 
SEGUIMENT 

FASE 5: 
EXPERIMENTACIÓ 
C O L · L E C T I V A

DESENVOLU-
P A M E N T 
D E    L A 
I N I C I AT I VA

FASE 4: 
TRAMITACIÓ I 
A P R O V A C I Ó 

4.Escala Urbana: Programa d’activació

Gestió del Projecte
 Davant l’actual crisi de la democràcia a escala global, 
es planteja un nou urbanisme que qüestiona el sistema de 
presa de decisions tant en el disseny com en la gestió i con-
cepció de l’espai públic. Estes inquietuds sorgeixen de socie-
tats cada vegada més complexes, amb necessitats i quotidia-
nitats diverses, que s’enfronten a un ambient urbà que no 
afavoreix a la vida col·lectiva i no assumeix els reptes socials 
contemporanis, com son la igualtat d’oportunitats entre ho-
mes i dones, el respecte al medi ambient, o l’encontre inter-
generacional i multicultural de les ciutats, entre altres. Ja no 
es deu estereotipar al ciutadà per a poder plantejar el dis-
seny, sinó que es la ciutadania plural i complexa, la que exi-
geix consensuar el disseny de l’espai col·lectiu del que seran 
usuaris. Per tal d’aconseguir aquestos objectius, devem apli-
car mecanismes i ferramentes de participació efectiva amb 
les que plantejar, junt la població, espais que siguen alguna 
cosa més que una resposta demandes: Hi ha que aconseguir 
crear espais de treball didàctics que generen una major sen-
sació de pertinença al lloc i a la comunitat, i reforcen els vin-
cles entre la administració i la ciutadania.

Fase 1: Procés de Participació Púbilc

 Com ja s’ha exposat a l’apartat anterior, la partici-
pació ciutadana és clau per a l’acostament de la planificació 
estratègica a la societat, sempre que s’aconsegueixi l’opera-
tivitat dins d’uns objectius. És fonamental que la població es 

reconegue i s’identifique amb el barri, pel que es imprescin-
dible que els ciutadans donen a conèixer els seus ideals de 
qualitat paisatgística i urbana que desitgen. En resum, el Pla 
de Participació Pública garantirà eficaçment la col·laboració 
ciutadana en l’anàlisi de tots els elements del territori que 
han d’estudiar-se per realitzar les futures propostes d’orde-
nació urbanística.

 Entre les principals finalitats del Pla es troben els se-
güents objectius generals:
 - Participació real dels ciutadans de forma activa i efi-
caç en els processos de planificació paisatgística, incremen-
tant la interacció i el diàleg entre els ens públics i els ciuta-
dans.
 - Definir els problemes associats al centre històric 
d’Asunción, en relació amb els seus espais públics, conjunt 
edificat, valors socials i patrimonials, en relació amb l’entorn 
urbà, etc. I aquestos serviran com a base per a la realització 
de propostes de millor en les següents fases.
 - Establir les preferències de la població.
 - Augmentar la transparència de les actuacions de 
l’administració en matèria de paisatge i aconseguir una major 
viabilitat del projecte, implicant des de l’origen de la gestió 
de l’espai als interessats.
 - Obtenir informació valuosa sobre el barri aportada 
pels ciutadans que d’una altra forma podria no tenir-se en 
compte.
 - Fer partícips als ciutadans en la presa de decisions 
que afecten a l’àrea que els concerneix.
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Objectius específics
 -  Detectar els recursos paisatgístics i aquells ele-
ments deteriorats en el casc urbà consolidat i per tant, to-
tes aquelles zones en les quals es requeresca qualsevol tipus 
d’intervenció.
 -  Detectar el tipus de millores que prefereix el ciuta-
dà per a les zones degradades així com, tipus de connexions 
tindrien major acceptació pel ciutadà
 - Detectar principals preocupacions de la població i 
aspectes més necessitats de millora.
  - Fer accessible la informació rellevant sobre el Pla 
de Reforma Integral.
  - Reconèixer el dret a formular observacions i co-
mentaris, així com promoure la implicació de la xarxa social 
en el desenvolupament del centre històric com agent dina-
mitzador del barri.
 -  Identificar els valors atribuïts al paisatge pels 
agents socials i les poblacions.
 -  Justificar l’opció adoptada i la forma en què s’ha 
desenvolupat a través del procés de  participació.
 - Generar bases per a l’autonomia posterior del pro-
cés, per tal que les associacions i teixit implicat puguen se-
guir desenvolupant activitats una vegada finalitze el procés.

El procés s’estructura seguint aquests mòduls: 

MÒDUL 0: INTRODUCCIÓ I PROCÉS METODOLÒGIC
 Primerament s’establirà la constitució de la comissió 
coordinadora de tot el procés. 

  PLANTEJAMENT PREVI: Suposa la exploració i identificació 
de problemes i necessitats en un estat preeliminar.
 - Enquesta de tanteig: “Impressions sobre el Centre 
històric d’Asunción”
 - Exercicis d’anàlisi i auto-reflexió: d’on venim? quin 
futur volem? Com volem arribar?

  PRIMERA CONVOCATÒRIA dels actors i actrius implicades. 
S’ha de buscar la màxima participació de tots els actors im-
plicats i externs que vulguen participar del projecte. És fo-
namental que hi haja una representació equitativa i inclusiva 
(xiquets, gent major, discapacitats, dones, possibles nous 
veïns, possibles inquilins de les vivendes socials)
 - Identificar estratègies de participació.
 - Establir un sociograma que avalue les relacions en-
tre els distints actors.
 -  Arbre de problemes

  PLANIFICACIÓ DELS TALLERS.  
 A més de la planificació, és indispensable, per tal que 
es faja ressò del procés, la creació d’un mitjà de comunicació 
permanent que visibilitze el procés: blog, facebook, twitter, 
cartells, o qualsevol altre mitjà que es considere. 

MÒDUL 1: ANÀLISI I DIAGNOSI 
 Recull el conjunt de dades en l’àmbit del pla que pu-
guen ser rellevants per a coneixement de l’estat actual de 
l’àrea d’intervenció i l’establiment de tendències de futur. 
Concretament aquestes dades han de permetre caracteritzar 
la configuració territorial, els patrons de mobilitat dels ciuta-
dans i l’oferta d’infraestructures i serveis.

  TALLERS: Els tallers o sessions de treball obert es plantegen 
com un espai més proper on treballar, discutir o reflexionar 
en torn a qüestions rellevants segons el caràcter dels parti-
cipants de cada aforo, sempre en relació al projecte o a la 
situació del barri.  S’ha de buscar la màxima participació i que 
hi haja una representació equitativa i inclusiva.
 - AUTO-FORMACIÓ: Tallers participatius, conferèn-
cies, debats, taules rodones, entrevistes, etc.
 - ANÀLISI URBÀ: Tallers de mapatge col·lectiu tant 
dels llocs conflictius com dels punts d’atracció ciutadana.
          - ACCIONS URBANES: projecte pilot de reocupar un 
espai.
 - DISSENY:Primers esbossos del disseny col·lectiu. 

  DIAGNÒSTIC:  Es tracta de validar el treball realitzat i establir 
les línies de treball futures que hagen sigut establertes per la 
participació ciutadana. D’aquesta manera es pre-configuren 
“conjunts d’accions” més amplis que poden anar recolzant 
l’anàlisi i línies col·lectives. 
 - Reformulació de l’arbre de problemes.
 - Devolucions creatives (problemes detectats, estra-

tègies i conjunt d’accions, nusos crítics).

MÒDUL 2: OBJECTIUS
Aquest mòdul es vols construir conjuntament noves propos-
tes d’accions de millora. Així passem de la planificació i pro-
gramació d’activitats a l’execució participativa de les propos-
tes. 
  CONSTRUCCIÓ DE LES PROPOSTES
     - Objectius a resoldre, priorització de problemes a resoldre.
    - Projectar conjuntament possibles escenaris de futur.

MÒDUL 3: PLA D’ACCIÓ.
Suposa la tecnificació de les propostes on, a partir dels re-
cursos disponibles i sent allò més realistes possibles, es 
defineixen temps, materialitat, i treball. S’estableixen cro-
nograma i una programació de la intervenció i es redacta 
l’avantprojecte.  
  PROGRAMACIÓ OPERATIVA. 
  EVALUACIÓ DEL PROCÉS .

MODUL 4: TRAMITACIÓ I APROVACIÓ
  PRESENTACIÓ I VALIDACIÓ
 - establir un sistema de rectificació

Es molt important que s’organitzen reunions periòdiques 
cada mes per les comissions assignades, per tal de que totes 
els integrants del grup tinguen una visió global del procés.

4.Escala Urbana: Programa d’activació
Gestió del Projecte
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fase 2: Procés d’execució

  Promotor:  Aliances per a promoure la activació i generar el 
desenvolupament de la iniciativa (Adm pública, entitats pri-
vades, associacions...) 
  Programa: Definició de les accions i ferramentes a desen-
volupar. 
  Finançament: exploració dels possibles sistemes de finança-
ment (públic, privat, crowfunding, cooperativa,...) 
  Disseny/execució: convocatòria i procés de licitació dels dis-
tints treballs.
 Procés de prova i experimentació col·lectiva: activitats 
participatives 
  Execució: Implementació de les distintes fases del projecte.

 Com qualsevol procés d’execució d’una obra públi-
ca es portaria a terme aquesta. Tanmateix, durant el procés 
de execució dels projectes no es deu obviar que la població 
continue activa i implicada en el projecte. Deixar en mans del 
temps que la gent faça seu el espai, pot tindre riscos d’aban-
donament del mateix. És per aquest motiu que creiem que 
els espais urbans han de ser guanyats pel ciutadà dia a dia i, 
sobretot, durant el procés de transformació d’aquest.  No és 
el mateix veure néixer un projecte i formar-ne part del pro-
cés, que obtindre’l sense més, hi ha una pèrdua de valors i de 
allunyament dels espais urbans que pretenem evitar. A més, 
fomentar el sentiment d’apropiació de l’espai és una qües-
tió fonamental quan la seguretat dels vianants depèn direc-
tament de la quantitat de persones que la utilitzen.  Quan 

abans hi haja una identificació social amb l’espai urbà major 
serà la sensació de seguretat. 

 Per tant, malgrat que la fase de participació oficial ja 
està tancada, s’ha de continuar amb tallers i altres activitats 
que reforcen el compromís social amb els nous espai urbans. 
Es deu intentar que el grup motor de les activitats estiga for-
mat per una diversitat d’actors i actrius que estiguen implica-
des amb el projecte. Aquest procés permet que problemes i 
conflictes que podrien succeir a posteriori sense una solució 
possible, es puguen resoldre mentre l’execució donant un 
marge de rectificació del projecte, si fos el cas. 

 - Apropiació dels espais : plantar arbres, taller de mo-
biliari temporal, actes d’art urbà com graffitis.
 - Tallers d’auto-aprenentatge: tècniques del bambú, 
reparacions en murs, com cultivar els horts.
 - Integració dels nous inquilins: campionats de dames 
o voleibol, menjades a la fresca.
 - Presencia mediàtica : seguiment del blog creat en la 
primera fase.
 - Assentament social de la figura del ASU-LAB.
 - Valoració del patrimoni: rutes pel barri d’interès ar-
quitectònic.
 -Seguiment del projecte i avaluació de cada fase.

Al ser un projecte que avarca 
grans dimensions, la planifi-
cació del projecte es proposa 
per fases de manera que el 
recorregut puga anar funcio-
nant en cada una de les seues 
illes independentment. Les 
fases es plantegen segons el 
criteri de proximitat als focus 
d’inici i final del recorregut, 
és a dir, l’avinguda de la Cos-
tanera o el parc Josefina Pla, 
i al carrer peatonal Palma. 
D’aquesta manera el punts 
d’atracció son reactivats pri-
mer i, poc a poc, es van con-
nectant entre ells. 

Fase 3: Procés de Activació i seguiment: 
monitoratge i seguiment en fase de post-construcció.

 En aquest punt el teixit social generat deu tindre 
caràcter propi per continuar les tasques d’acció urbana, el 
grup de coordinació generat per al projecte deu, poc a poc 
durant tot el procés, donar responsabilitats als actors que 
gestionaran els espais fins retirar-se. Per tal d’assumir tot 
l’aprenentatge col·lectiu serà necessari una avaluació gene-
ral de tot el procés, realitzar les rectificacions necessàries i 
continuar amb les assemblees per a la realització de futures 
activitats. 

Accions de Millora 
(urbana, cultural, social...)

Accions de Millora 
(urbana, cultural, social...)

DIAGNÒSTIC PROPOSTES
B O R R A D O R  
DEL PROJECTE

Accions de Millora 
(urbana, cultural, social...) SEGUIMENT 

POSTERIOR

E L A B O R AC I Ó 
DEL  PROJECTE  fase 1 fase 2 i 3 fase 4 fase 5 fase 6

4.Escala Urbana: Programa d’activació
Gestió del Projecte
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5. Àrea d’Intervenció: 
El Projecte Pilot 

“Des del meu punt de vista, les ciutats més pre-
cioses i atractives son aquelles que els seus en-
llaços a través dels carrers, passant per fonts i 
places, els rius i diversos barris, proporcionen 
experiències més intenses i profundes.” 

Lawrence Halprin.
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5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot

L’Elecció de l’Illa
 Finalment, i a mode de proposta, es planteja l’execu-
ció d’una zona concreta de la intervenció urbana. Tot i que 
cal tindre en compte que aquesta no ha passat pel procés de 
participació, i per tant, podria variar el seu disseny en gran 
mesura, la proposta que aquí es mostra és una de les opcions 
que es podrien formular després d’haver analitzat exhausti-
vament la zona. 
 Ens situem en aquest punt, ja que considerem que 
aquesta illa, al estar connectada en el carrer palma, carrer 
amb més afluència pels vianants del centre històric, suposa 
un bon aparador per a aquest tipus d’intervencions d’acu-
puntura urbana. Ens sembla una de les àrees més interes-
sants a resoldre per la diversitat de funcions que reuneix i les 
possibilitats de sinèrgies que planteja. A més a més, l’edifici a 
rehabilitar, està en una situació límit, el qual necessita d’una 
intervenció immediata.
 En el buit que s’ha generat s’hi organitzen tres tipus 

d’espais: obert, cobert i tancat. Pel que fa a l’espai obert, 
s’estableixen les connexions entre les diverses zones in-
cloent espais verds i de descans. L’espai cobert es tracta de 
dues peces d’activitat dinàmica, com és el mercat informal i 
l’espai de jocs infantils les quals, a causa de la climatologia 
d’Asunción, necessiten d’ombra per a la realització de les 
seues respectives activitats. Per últims tenim les peces tan-
cades que corresponen a la biblioteca, al centre de dia i a un 
xicotet espai de banys públics i zona de reciclatge. 
 En tot moment es busca que els distints actors que hi 
participen de l’espectacle públic interactuen entre ells. Així 
doncs, es busquen que usos diversos com son el mercat, el 
centre de dia i l’espai infantil estiguen vinculats visualment 
i s’alimenten, tant un espai com l’altre, de les activitats que 
s’hi produeixen. Es per aquest motiu, per exemple, que s’ha 
disposat el centre de dia, junt a l’espai de jocs infantils, ja que 
està demostrat que el contacte intergeneracional afavoreix 
tant a menuts com a grans. 
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Espai Obert
Composició de l’Espai
 A l’hora d’enfrontar-se a l’àrea que resta en l’illa, ens 
sorgeixen les preguntes de com dissenyar la distribució d’un 
espai residual sense una estructura clara. Es decideix man-
tindre, a mode d’herència, els eixos que generen els límits 
de les antigues parcel·les de les vivendes, tal i com haurien 
continuat si no s’hagués fet aquesta intervenció. Es conside-
ra important que l’empremta del temps i el procés de buidat 
quede patent en la intervenció. Aquests eixos es materialit-
zen a través del paviment marcant els ritmes i els canvis del 
recorregut al llarg de la intervenció. 

 Per altra part, es determinen quins van a ser els re-
correguts més freqüentats pels ciutadans generant les con-
nexions més naturals per als vianants, tant en el recorregut 
general com per a les connexions secundàries d’accessos 
particulars.  Per aquest motiu, després de l’anàlisi dels fluxos, 
s’hi estableix una jerarquia de recorreguts: Recorregut prin-
cipal, recorregut secundari i altres connexions esporàdiques 
vinculades amb els espais.
 

Banys 
Públics

Via principal

Centre 
de Dia

Biblioteca

Passatge

Espai 
Ajardinat

Via secundària

Parc Infantil

Mercat
Informal

Espai 
Dinàmic

Carrer 
Colón

Carrer Estrella

Carrer Peatonal Palma

Noves Façanes de rajola comú

Pèrgoles de Tacuaruzú (Bambú)

Façana   Patrimo   nial

Esquema de fluxes i zonificació

Eixos, antic traçat de les parcel·les

Planta General de la Proposta  e: 1/400

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot

N
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MUR 100% OPAC

Per tal de generar una nova 
cara a les façanes posteriors 
es genera un mur  de rajola 
comuna que done caràcter al 
conjunt, però que al mateix 
temps s’adapte als edificis 
preexistents.

MUR 30% OPAC

Amb la finalitat d’estructurar 
les caòtiques façanes poste-
riors, es distribueix  aquest 
marc amb gelosia de rajola 
pel conjunt, el qual permet 
contenir les finestres i portes 
preexistents.

MUR 60% OPAC

Amb la clara intenció de crear 
nous ulls a les noves façanes, 
es decideix que en els patis 
posteriors de les vivendes es 
podrà obrir aquest tipus de 
gelosia, la qual permet vistes 
i intimitat al mateix temps. 

Materialitat de les Noves Façanes
 L’espai públic queda definit per les façanes poste-
riors de les vivendes existents, disseny del qual tendeix a ser 
el menys cuidat en quant a qualitat arquitectònica. Amb la 
finalitat d’harmonitzar el caòtic paisatge que creen, s’hi ge-
nera un mur perimetral que homogeneïtza l’espai en el seu 
conjunt, però respectant i adaptant-se a les seues irregulari-
tats particulars, i creant noves vistes i accessos al nou espai.
  
 A més, a més, s’aposta per materials autòctons i de 
proximitat per tal de reduir costos i afavorir l’economia local. 
Per aquest motiu, es decideix utilitzar la rajola comuna que 
es fabrica a Tobatí,  ciutat del Departament de la Cordillera si-
tuat a 63 km d’Asunción. Aquesta es considerada la capital de 
l’artesania y de la ceràmica,  ja que els seus habitants, en gran 
mesura, es dediquen a la fabricació de rajoles, teules i tejo-
letes, sent la base econòmica de la ciutat. Es couen en forns 
de llenya en les “olerías”, xicotetes fàbriques artesanals de 
rajola, moltes vegades a nivell familiar, o en les “cerámicas”, 
de producció més voluminosa i industrial.  

 El mur no vol cegar a les vivendes preexistents, sinó 
al contrari: generar noves connexions interior - exterior. Per 
aquest motiu es disposen de 3 graus d’opacitat en el mur.

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Obert
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Secció longitudinal   e: 1/200

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Obert
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Alçat de les noves façanes   e: 1/200

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Obert
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Confort Climàtic
 Partim de l’evidència que les condicions climatològi-
ques de una localitat condicionen la forma de vida dels seus 
habitants i que la utilització dels espais oberts pels ciutadans 
està unida directament a l’obtenció de nivells de confort ac-
ceptables en aquets espais. Per tant, el disseny dels espais 
públics ha suposat sempre una resposta a les condicions 
climatològiques adverses, facilitant la adaptació de l’esser 
humà al medi ambient exterior. 

 Com s’ha comentat en l’anàlisi, el clima en Asunción 
és molt agressiu, el qual fa bastant desagradable l’experièn-
cia urbana. A més de les elevades temperatures i humitat, 
la diferencia de temperatura entre la nit i el dia varia molt 
poc, uns 5ºC, especialment en primavera.  Amb la intenció 
de revertir aquesta situació i promoure la vida al carrer, s’hi 
estableixen diversos mecanismes que temperen l’ambient i 
aconseguisquen un relatiu confort climàtic. La finalitat bàsi-
ca d’aquestes tècniques és modificar el clima del lloc, creant 
un microclima en les zones tractades que millore la seua ha-
bitabilitat. En els espais oberts no es preten aconseguir una 
sensació de benestar equiparable com es dona en els espais 
interiors climatitzats, si partirem d’aquestes premisses, el 
problema no tindria solució. Els objectius a resoldre son: 
Baixar la temperatura, augmentar la vegetació en els espais 
oberts, evitar d’incidència del sol directament aconseguint el 
major espai amb ombra, generar corrents d’aire que mantin-
guen una ventilació constant de l’espai i potenciar sistemes 
alternatius de paviment al asfalt que siguen transpirables. 

 Es proposen com a sistemes per a obtindre un major 
confort climàtic: 

Vegetació: 
 La vegetació és particularment beneficiosa en climes 
càlids mitjançant el control de la radiació solar: Les fulles in-
tercepten, reflexeixen, absorbeixen i transmiteixen la radia-
ció solar. A més que redueixen el efecte illa de calor i el seu 
paper es destacat inclús en plantes que creixen en façanes i 
teulades. 

Paviment transpirable: 
 El tipus de precipitacions de Asunción tendeix a 
ser de pluges torrencials, on en poc de temps cau una gran 
quantitat d’aigua que sol inundar places i carrers. Per aquest 
motiu, a més de tindre un bon sistema d’evacuació d’aigües, 
considerem important que el paviment, en gran mesura siga, 
transpirable i ajude a absorbir l’aigua d’escorrentia. 

Pèrgoles:
 S’opta per la disposició de pèrgoles tant en l’espai 
dedicat a jocs infantils com al mercat informal per tal de ge-
nerar ombra en els espais que tindran major ús duran més 
hores i així evitar al màxim la incidència directa dels rajos de 
sol en els seus usuaris. Tot i que la materialitat d’aquestes 
és la mateixa, la forma i el tipus de cobriment varia d’una a 
l’altra per tal d’adaptar-se al seus respectius usos. Seran de-
tallades més detingudament en l’apartat d’espai cobert. 

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Obert

Pou canadenc: 
 En la zona del mercat informal, un espai on diària-
ment va haver un gran tràfec de gent, tant de mercaders 
com turistes i altres vianants, s’hi vol aconseguir que hi haja 
un confort climàtic més adient per tan de dignificar el treball 
dels artesans tradicionals de Paraguai.  Junt a la forma de la 
pèrgola que acull aquest ús, el qual potencia que es produïs-
quen corrents d’aire transversals que posteriorment serà de-
tallat, s’aplica el sistema del pou canadenc amb la intenció 
de generar una diferència de temperatura que faça que l’aire 
calent s’eleve i així obtindre una espècie d’aire condicionat 
natural i ecològic al exterior. Aquest sistema es desenvolupa 
en l’apartat d’instal·lacions. 

Arbrat

Espais amb coberts amb pèrgoles Pou Canadenc

Paviments
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V���� ��� ���   12 a 20m2

F M A M J J A S O N D

G

2. T������� P����������. “Lapacho rosado”
ALÇADA        més de 15 m
C������       més de 8m

F����                  Cònica
V���� ��� ���   12 a 20m2

F M A M J J A S O N D

G

3. T������� R����-A���. “Lapacho blanco”
ALÇADA        6 a  15 m
C������       més de 8m

F����                  Cònica
V���� ��� ���   12 a 20m2

F M A M J J A S O N D

G

4. C����� I������� U�������.
ALÇADA        6 a  15 m
C������       4 a 6 m

F����                  Esfèrica
V���� ��� ���   6 a 12 m2

F M A M J J A S O N D

G

5. A����� A������������.
ALÇADA        6 a  15 m
C������       4 a 6 m

F����                  Ovalada
V���� ��� ���   6 a 12 m2

F M A M J J A S O N D

G

6. J�������� M����������. 
ALÇADA        6 a  15 m
C������       4 a 6 m

F����                   Esfèrica
V���� ��� ���   6 a 12 m2

F M A M J J A S O N D

G

7. P��������� C�������. “Mburucuyà”
ALÇADA        15 a 20m
C������              -

F����                   Trepadora
V���� ��� ���       3 a 6 m2 

F M A M J J A S O N D

G

8. P��������� ���������. 
ALÇADA        2 a 4 m
C������              -

F����                   Arbust
V���� ��� ���   3 a 6 m2

F M A M J J A S O N D

G

1. T������� C�����������. “Lapacho amarillo”
ALÇADA        6 a 15 m
C������       més de 8m

F����                  Irregular
V���� ��� ���   12 a 20m2

F M A M J J A S O N D

G

2. T������� P����������. “Lapacho rosado”
ALÇADA        més de 15 m
C������       més de 8m

F����                  Cònica
V���� ��� ���   12 a 20m2

F M A M J J A S O N D

G

3. T������� R����-A���. “Lapacho blanco”
ALÇADA        6 a  15 m
C������       més de 8m

F����                  Cònica
V���� ��� ���   12 a 20m2

F M A M J J A S O N D

G

4. C����� I������� U�������.
ALÇADA        6 a  15 m
C������       4 a 6 m

F����                  Esfèrica
V���� ��� ���   6 a 12 m2

F M A M J J A S O N D

G

5. A����� A������������.
ALÇADA        6 a  15 m
C������       4 a 6 m

F����                  Ovalada
V���� ��� ���   6 a 12 m2

F M A M J J A S O N D

G

6. J�������� M����������. 
ALÇADA        6 a  15 m
C������       4 a 6 m

F����                   Esfèrica
V���� ��� ���   6 a 12 m2

F M A M J J A S O N D

G

7. P��������� C�������. “Mburucuyà”
ALÇADA        15 a 20m
C������              -

F����                   Trepadora
V���� ��� ���       3 a 6 m2 

F M A M J J A S O N D

G

8. P��������� ���������. 
ALÇADA        2 a 4 m
C������              -

F����                   Arbust
V���� ��� ���   3 a 6 m2

F M A M J J A S O N D

G

1. T������� C�����������. “Lapacho amarillo”
ALÇADA        6 a 15 m
C������       més de 8m

F����                  Irregular
V���� ��� ���   12 a 20m2

F M A M J J A S O N D

G

2. T������� P����������. “Lapacho rosado”
ALÇADA        més de 15 m
C������       més de 8m

F����                  Cònica
V���� ��� ���   12 a 20m2

F M A M J J A S O N D

G

3. T������� R����-A���. “Lapacho blanco”
ALÇADA        6 a  15 m
C������       més de 8m

F����                  Cònica
V���� ��� ���   12 a 20m2

F M A M J J A S O N D

G

4. C����� I������� U�������.
ALÇADA        6 a  15 m
C������       4 a 6 m

F����                  Esfèrica
V���� ��� ���   6 a 12 m2

F M A M J J A S O N D

G

5. A����� A������������.
ALÇADA        6 a  15 m
C������       4 a 6 m

F����                  Ovalada
V���� ��� ���   6 a 12 m2

F M A M J J A S O N D

G

6. J�������� M����������. 
ALÇADA        6 a  15 m
C������       4 a 6 m

F����                   Esfèrica
V���� ��� ���   6 a 12 m2

F M A M J J A S O N D

G

7. P��������� C�������. “Mburucuyà”
ALÇADA        15 a 20m
C������              -

F����                   Trepadora
V���� ��� ���       3 a 6 m2 

F M A M J J A S O N D

G

8. P��������� ���������. 
ALÇADA        2 a 4 m
C������              -

F����                   Arbust
V���� ��� ���   3 a 6 m2

F M A M J J A S O N D

G

1. T������� C�����������. “Lapacho amarillo”
ALÇADA        6 a 15 m
C������       més de 8m

F����                  Irregular
V���� ��� ���   12 a 20m2

F M A M J J A S O N D

G

2. T������� P����������. “Lapacho rosado”
ALÇADA        més de 15 m
C������       més de 8m

F����                  Cònica
V���� ��� ���   12 a 20m2

F M A M J J A S O N D

G

3. T������� R����-A���. “Lapacho blanco”
ALÇADA        6 a  15 m
C������       més de 8m

F����                  Cònica
V���� ��� ���   12 a 20m2

F M A M J J A S O N D

G

4. C����� I������� U�������.
ALÇADA        6 a  15 m
C������       4 a 6 m

F����                  Esfèrica
V���� ��� ���   6 a 12 m2

F M A M J J A S O N D

G

5. A����� A������������.
ALÇADA        6 a  15 m
C������       4 a 6 m

F����                  Ovalada
V���� ��� ���   6 a 12 m2

F M A M J J A S O N D

G

6. J�������� M����������. 
ALÇADA        6 a  15 m
C������       4 a 6 m

F����                   Esfèrica
V���� ��� ���   6 a 12 m2

F M A M J J A S O N D

G

7. P��������� C�������. “Mburucuyà”
ALÇADA        15 a 20m
C������              -

F����                   Trepadora
V���� ��� ���       3 a 6 m2 

F M A M J J A S O N D

G

8. P��������� ���������. 
ALÇADA        2 a 4 m
C������              -

F����                   Arbust
V���� ��� ���   3 a 6 m2

F M A M J J A S O N D

Catàleg d’Arbrat Urbà

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Obert



64 65Reactivant el Centre Històric d’Asunción.
Paraguai. Mar Ahuir LLanes. PFC 2016. Laboratori H. 

Catàleg de Paviments 

60% transpirable: Espais d’esplai.
Paviment de formigó prefabricat, de color bei-
ge, acabat buixardat antilliscant, dimensions 
10x10x4,7cm , juntes transpirable.

10% transpirable: Recorregut principal.
Paviment de formigó prefabricat, color arena, 
acabat buixardat,  dimensions 20x30x4,7cm. 

90% transpirable: Paviment combinat amb gespa.
Paviment de formigó prefabricat, color bei-
ge, acabat buixardat antilliscant, dimensions 
10x10x4,7cm trama separada entre si 5cm per 
a que cresca la gespa. 

30% transpirable: Recorreguts secundaris.
Paviment de formigó prefabricat, color bei-
ge, acabat buixardat antilliscant, dimensions 
20x30x4,7cm, junta longitudinal transpirable

 Altres elements 
del mobiliari urbà són els 
espais per a les deixalles i 
fonts. 

 En un clima tan ca-
lorós com el de Paraguai, 
que hi haja fonts distribuï-
des al llarg de l’espai pú-
blic és fonamental per tal 
que els ciutadans puguen 
hidratar-se quan ho desit-
gen.  A més a més, en Pa-
raguai es beu Tereré (mate 
fresc) constantment sent 
llavores un focus d’atrac-
ció social.

 Per als fems és 
pensa seguir amb l’estè-
tica de la canya de Tacua-
razú, amb formes corbes

 Inspirant-se el model dis-
senyat per Nutcreatives per al 
mobiliari del Prat de Llobregat, el 
qual recicla el marbre sobrant dels 
processos de producció, s’utilitza-
ria, en aquest cas, les rajoles co-
munes defectuoses per a formar 
els caixons de pedra envoltats 
amb una malla d’acer soldada. 
D’aquesta manera s’elimina la ne-
cessitat d’adhesius, i dona com 
a resultat un element resistent, 
amb alta durabilitat, una estètica 
característica i un preu assequi-
ble. 
 La part del seient estarà 
fabricada amb perfils de plàstic re-
ciclat (casa Ecorenova). Aquest és 
un material resistent, estable que 
no requereix de cap manteniment. 
Prové de la valoració dels envasos 
de plàstic que, després d’un pro-
cés de selecció i posterior prem-
sat, acabaria conformant unes 
barres o llistons de gran densitat 
i resistència.  Amb aquest tipus de 
material també es conformarien 
seients a sobre dels fonaments de 
la pèrgola del parc infantil. 

  Es vol impulsar el sistema 
de llum solar autònoma gràcies a 
l’alimentació fotovoltaica. En la 
seua coronació té dos mòduls fo-
tovoltaics que, al mateix temps, 
exerceixen de sensors lumínics, 
controlant d’aquesta manera l’en-
cesa i apagada de la lluminària. 
L’energia captada es magatzemada 
en una bateria de níquel-hidrur me-
tàlic amb una vida útil de  10-15 anys 
segons condicions climatològiques. 
La bateria és capaç d’oferir una au-
tonomia de 16 a 24h en les irradia-
cions més desfavorables de l’any. 
 A més, es decideix apostar 
pels LEDs com a sistema lumínic 
per tal de reduir despeses futures, 
ja que malgrat que suposa un gran 
inversió, son moltes les seues avan-
tatges: un estalvi d’energia elevat, 
fins un 80%, respecte les antigues 
lluminàries; Una major vida útil, 
son 50.000h front les 8.000h que 
suporten les incandescents; menor 
temperatura de llum; menor cost 
de manteniment; major qualitat 
de il·luminació; i major respecte al 
medi ambient. 

Catàleg de Mobiliari Urbà

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Obert
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16

RED ELÈCTRICAAIGUA POTABLETELEFONIA

Detall constructiu espai urbà. e: 1/20

RED ELÈCTRICAAIGUA POTABLETELEFONIA

Paviment de terracota 20x30x5
Morter d’unió de cement

Base de formigó
Làmina de poliuretà

Emmacat de grava
Base compactada

Terrany compactat
Terreny natural

Canaleta i reixa en fosa dùctil
Rajola ceràmica 24 x 11,5 x 9

Formigo en massa 
Tub drenant. Diam 20cm.

LLit d’assentament. Material granular.
Paviment de terracota 10x10x5

Seient de  plàstic prensat
Gabió de reciclatge de rajola comuna

Junta de retracció. Material elastomer
Terreny Vegetal
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Detall constructiu intal·lacions  públiques. e: 1/20

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Obert
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Espai Cobert
Materialitat: Tacuaruzú
 Els espais exteriors amb ombra són construïts a base 
de tacuaruzú, més conegut com a bambú. Entre molts dels 
seues avantatges d’aquesta planta, destaca la seua rapidesa 
de creixement, podent-se utilitzar com element estructural 
una vegada passats els tres anys de ser plantada. Per altra 
part, l’ús d’aquesta disminueix el consum de la fusta tradicio-
nal cosa que fa que s’evite la desforestació que s’està duent 
a terme en el país, concretament en la zona del Chaco. La 
seua plantació, a més, ajuda a combatre els desplaçaments 
i despreniments de terra que es produeixen en les inunda-
cions i pluges torrencials a la zona del front fluvial de la badia. 
Llavors, ens pareix una elecció acertada al context ja que, a 
més d’allò exposat, fomenta el reaprenentatge de les tècni-
ques tradicionals del Paraguai, actualment en desús, i, a més, 
és un producte local, que podria estimular una nova econo-
mia per als seus habitants, no sols per a la construcció sinó 
per a una gran varietat d’aplicacions que té: des de menjar 
fins a mobiliari, depenent del l’edat de creixement en que es 
talle la tija.  

 Per altra part, al llarg del procés de participació s’hi 
poden fer tallers tècnics per què la població s’impilque en la 
construcció d’aquestes estructures i obtinguem un doble be-
nefici: per una part els participants aprendrien les tècniques 
per a autoconstruir-se les seues pròpies construccions,  i per 
altra, estaríem fomentant l’apropiament i l’apoderament de 
l’espai públic al construir conjuntament les pèrgoles amb els 
seus futurs usuaris. 

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot

 En aquesta zona trobem l’espècie Guadua Chacoen-
sis.  Aquesta és una espècie botànica de la subfamília de les 
gramíneas Bambusoideae, que tenen els seu hàbitat en les 
vores dels rius de les selves tropicals i subtropicals, en aquest 
cas, creix a llarg de la vora del riu Paraguai. 

Fitxa técnica
Nom científic: Guadua Chacoensis

Nom comú: Tacuaruzú o Tacuara.

Altura:  de 6 a 20m

Diàmetre:  de 8 a 12cm 

Localització: en la conca del riu Paraguay, i en els 

            departaments de Caazapá, Central, Guairá, i  San 

           Pedro.

Floració: Una vegada en el seu cicle de vida. Es deu tallar 

     als 4 o 5 anys després de ser plantada. 

 El tacuaruzú conté grans quantitats de midó, el qual 
atrau a insectes, especialment quan el nivell de saba és ele-
vat. També la presencia d’humitat pot causar l’aparició de 
fongs i líquens. Per tal de garantir la durabilitat dels elements 
construïts amb canyes, és important tindre en compte la co-
rrecta aplicació dels procediments de tall, secat i tractament. 
En l’apartat de construcció i estructura s’hi donen les especi-
ficacions per a la seua construcció i càlcul estructural.
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Secció transversal  e: 1/200

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Cobert

7170
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Alçat Longitudinal  e: 1/125

Planta de Distribució e: 1/125N

Pèrgola per al Mercat (In)Formal
 En aquest espai s’estableix una sèrie de parades per 
tal que els mercaders informals, els quals es situen de manera 
caòtica i sense cap ordre en el carrer Palma, puguen vendre 
les seues artesanies i altres productes. D’aquesta manera, es 
pretén dignificar aquest treball que és infravalorat, però que, 
tanmateix, suposa un 60% de l’oferta comercial al centre his-
tòric. 

 L’espai es distribueix de manera longitudinal al llarg 
del recorregut principal amb una zona central amb bancs al 
resguard del sol. L’àrea que ocupa correspon exactament 
a una de les antigues vivendes que hi havia en aquesta par-
cel·la. Al centre de la pèrgola es troba un pilar hiperbòlic fet 
amb canyes de tacuaruzú el qual dona una aspecte emblemà-
tic al conjunt i convida a descansar baix d’aquest per tal de 
contemplar l’espectacle social.  

 A més de la distribució de les parades d’una manera 
racional, es pretén generar un confort tèrmic adient per tal 
que els mercaders puguen exercir la seua feina amb les mi-
llors condicions possibles. Aquesta premissa ens condiciona 
la forma de la pèrgola ja que, es vol generar mitjançant el 
sistema del pou canadenc un diferencial de temperatura que 
provoque que l’aire calent puge i isca per l’òcul central on es 
situa el pilar hiperbòlic. Per aquest motiu es decideix dissen-
yar una coberta a quatre aigües la qual s’adapta millor a les 
formes clàssiques del carrer Palma, amb el qual fa façana, i 
servisca per recollir aquest microclima que volem crear. És 
molt important que en el clima càlid - humit hi haja una venti-

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Cobert. Mercat (in)Formal

lació constant d’aire per tal d’evitar que la humitat es quede 
estancada i augmente la sensació de xafogor. Per altra part 
es disposa com a cobertura una doble capa tèxtil per tal de 
generar una cambra d’aire que aïlle del calor que produeix 
sol i evitar l’efecte d’hivernacle a baix. La capa interior utilit-
zaríem un ETFE que és impermeable i per a la capa exterior 
un teixit poli-acrílic que, tot i ser impermeable, permet pas-
sar el vapor d’aire. 

Vapor 
d’aire

Raig de sol 
incidents

ETFE

Poli-acrílic

Cambra
d’aire

Vapor 
d’aire

Raig de sol 
incidents

ETFE
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Alçat Lateral  e: 1/100

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Cobert. Mercat (in)Formal
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Planta de distribució  e: 1/150
Esquema  fluxos

Pèrgola per al Parc Infantil
 Aquesta pèrgola es dissenya amb la finalitat d’aco-
llir la funció d’esplai de jocs per als més menuts de la ciutat. 
Aquesta es situa en al centre de l’eixamplament del recorre-
gut a mode de plaça menuda.  

 La idea naix de formar un espai acollidor que, a més 
de generar ombra, imprescindible per a les temperatures 
que es generen a Asunción, siga un punt d’atracció tant vi-
sual com socialment. Vol proporcionar un espai natural on 
els xiquets es desenvolupen i cresquen en harmonia jugant 
i gaudit de l’espai públic. S’hi planteja aquesta forma més or-
gànica, a mode de niu invertit, per tal d’acotar l’espai de joc 
i donar un aspecte més agradable i natural, en contraposició 
de l’ortogonalitat i duresa de l’espai urbà construït. Aquesta 
sorgeix de voler cobrir la superfície amb el menors suports 
possibles en contacte amb terra, per aquest motiu es deci-
deix situar els fonaments agrupant les canyes tan sols en 

tres punts. Aquestos punts de suport de l’esturctura, acom-
panyanen els recorreguts i es generen bancs dels fonaments 
per que la gent puga asseure’s i descansar mentre observa la 
gent passar. Els accessos principals a la zona de joc es creen 
en els encreuaments dels itineraris.  L’estructura és el suport 
per a la trepadora Passiflora Caerulea, la qual ofereix més 
ombra a l’esplai dels xiquets, i els trasllada als boscs de fora 
la ciutat.

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Cobert. Parc Infantil. 
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Planta de coberta  e: 1/100Alçat  e: 1/100
N

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Cobert. Parc Infantil. 

Vista en  tres dimensions

Vista lateral
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1. Jocs músicals 2. Joc dels pals xinesos

4. Joc d’escalada

6. Joc d’habilitats motrius7. Joc d’equilibris

3. Espai de descans

Planta de distribució  e: 1/150

 Quan ens enfrontem al repte de dissenyar la zona de 
jocs, es considera que aquesta ha de tindre un aspecte més 
aviat creatiu i desenfadat. Amb aquest, s’hi vol buscar objec-
tius pedagògics que aporten un aprenentatge a través de 
les experiències dels usuaris, tant per als xiquets i xiquetes, 
com també adolescents i adults. No és estrany veure pares i 
mares jugant amb el mateixos elements que les seues criatu-
res, interactuant amb altres i reapropiant-se d’un espai que 
abans fou també seu. 

 L’espai esta pensat per plantejar reptes als xiquets i 
els seus pares en clau d’accions espontànies, ja siga per mitjà 
del joc individual o col·lectiu. Les accions sempre assumeixen 
riscs innocus - bots, escalada, fer equilibris, passatges ocults 
- les quals tenen la finalitat de traspassar barreres i límits per-
sonals d’una manera formativa però segura.  Aquests incen-
tius pedagògics son molt importants per al procés educatiu 
i maduració en les societats on els xiquets solen estar sobre-
protegits i aïllats de qualsevol risc.

 La materialitat dels jocs es planteja volent potenciar 
l’experiència de la naturalesa als seus usuaris.  Baix aquesta 
cúpula de Tacuaruzú i trepadores, s’hi troben pals i trossos 
d’aquest material, que, ordenat i dissenyat amb una clara fi-
nalitat, formen els elements de joc de la canalla. 

 En la part central, tindríem una sèrie de canyes dis-
perses que, a mode del joc dels pals xinesos, estarien distri-
buïdes per la zona d’arena a diverses altures i entrecreuant-se 
entre elles. A la zona esquerra, tindríem un seguit de canyes 
en posició verticals, on els xiquets podrien anar creuant d’un 
pal a l’altre a través d’uns xicotets elements que sobreïxen 
situats tant en la part baixa, per tal que col·loquen els peus, 
com en part alta, perquè s’agafen amb les mans. Altre joc, se-
ria un xicotet recinte, amb forma oval, construït amb la part 
més jove de la canya. Dins d’aquest hi entrarien els menuts 
per jugar amb la sorra per a embrutar-se i fer construccions. 
Entre altres, hi ha també situat un tobogan, una balança i un 
camí elevat per fer equilibris, tots fets amb canyes de Tacua-
ruzú. 

Catàleg de Jocs Infantils

7. Caixa de sorra.

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Cobert. Parc Infantil. 
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5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot

Espai Tancat

Espai construït vs espai urbà  

Centre de Dia

Biblioteca

 Amb la clara intenció de proveir al barri de 
dos nous equipaments públics i d’acabar de definir 
la illa, la intervenció també contempla la reocupa-
ció de dos edificis que actualment estan en desús.

 És important per tal que un projecte urbà 
no quede abandonat a la seua sort, que s’hi esta-
blisquen nous usos.  Es vol evitar generar un vial 
d’accés tan sols a residents, ja que es veu com a in-
centiu l’experiència de la mixtura de funcions. S’ha 
d’intentar que a més estos usos ocupen amb acti-
vitats la zona durant tot el dia, inclús amb horari 
nocturn, sent reclam per als ciutadans en cada ins-
tant i aportant-li, a conseqüència, seguretat i vida. 
Es considera molt important que els nous equipa-
ments es consensuen amb la població a través del 
procés de participació que s’hauria elaborat prè-
viament. 

 Es pren la decisió d’establir un centre de 
dia i una biblioteca gràcies a les propostes que els 
i les participants de l’enquesta ens han deixat sug-
gerides. 
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Planta baixa  e: 1/150

El Centre de Dia
 El centre de dia és un servei d’acolliment diürn que 
complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar, amb els 
objectius d’afavorir la recuperació i el manteniment de l’au-
tonomia personal i social, conservar la persona en el seu 
entorn personal i familiar en les millors condicions i propor-
cionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans 
dependents.

 Aquest es planteja en una antiga vivenda, de la qual 
sols queda en bon estat la façana que recau al carrer Palma, 
la resta està en estat de runïes. Llavors, es considera la con-
servació d’aquesta façana ja que, per les seues característi-
ques, és d’interès patrimonial.  La nova construcció es pro-
jecta seguint el model de “casa chorizo” tradicional, la qual 
consisteix, bàsicament, en un pati lateral on ventilen les ha-
bitacions disposades en filera. Els ambients estan connectats 
entre si, sense la presencia de cap corredor interior. A l’espai 
posterior es situen la zones comunes i humides com la cuina 
i els banys. 

 El projecte busca seguir aquest mateix esquema de 
casa, però tenint en compte que la façana principal és tras-
lladarà a la part interior de l’illa i que l’ús és totalment distint. 
Llavors, es proposa un pati longitudinal amb un corredor co-
bert per una pèrgola de fusta on donen les aules - tallers i 
gimnàs, tots connectats entre si. En la zona més pròxima a la 
nova façana es situa el hall i sala principal d’espais comuns. 
A la planta superior s’hi disposarien les consultes mèdiques 
i despatxos dels assistents.  Al pati hi ha un gran porxo per 

a gaudir en companyia de les vesprades primaverenques i 
s’hi col·loquen unes jardineres adaptades per a crear un hort 
urbà elevat per que la gent gran puga treballar la terra sense 
cap dificultat.

Nou alçat interior illa e: 1/150

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Tancat. El Centre de Dia.

Esquema casa “chorizo”.

Esquema centre de dia.
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Planta Primera e: 1/150 Secció longitudinal e: 1/150

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Tancat. El Centre de Dia.
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Restauració de l’alçat patrimonial e: 1/150

Estat façana novembre 2014

Estat façana abril 2016

Estat interior
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Planta baixa: Accés principal i recepció. e: 1/150

La Biblioteca Municipal
 Els nous reptes socials ha portat a replantejar-nos el  
concepte de biblioteca com a tal. En aquest sentit més que 
un espai dedicat a l’emmagatzematge de llibres i coneixe-
ment, l’entenem més com un agent dinamitzador de l’espai 
veïnal, un lloc d’encontre entre els distints actors de la comu-
nitat i de totes les edats que pot englobar multituds d’activi-
tats al voltat del món literari i de la cultura en general. No es 
poden ignorar tampoc, les noves tecnologies i la importància 
de l’accés a Internet en el segle de la informació. 

 Així doncs, la biblioteca es planteja com a porta d’ac-
cés a l’illa pel carrer Colon. Aquesta es materialitzarà formant 
un passatge a través de l’edifici on s’hi trobarà també, l’accés 
d’entrada a la biblioteca mateixa. La zona inferior es concep 
com part d’aquest passatge, i de l’espai interior de l’illa, per 
aquest motiu se li confereix un aspecte lleuger amb la crista-
llera i les canyes de tacuaruzú. La resta de plantes superiors 
es concep amb una materialitat més màssica. 

 El programa es distribueix al llarg de les plantes. En 
planta baixa tenim l’espai d’accés, espai que pot ser, també, 
aprofitat per a exposicions temporals i altres activitats. La 
planta primera està pensada per a acollir als més menuts, un 
espai de ludoteca i d’altres activitats per a fomentar la lectu-
ra a estes edats. La planta segona i tercera esta dedicada a 
l’espai d’estudi i biblioteca convencional amb aules per a al-
tres activitats. La quarta planta és l’espai amb recursos infor-
màtics i aules per a treballs en equip. L’última planta estaria 
dedicada a una sala d’actes, per a presentacions i filmoteca. 

 Les plantes superiors totes miren cap a l’interior de 
la illa, on s’hi concentra l’espectacle social i quotidià. Així 
doncs, es situa en la façana interior un mirador que sobreïx 
cap a la zona enjardinada.  L’espai de comunicació vertical 
també busca aquest vincle amb l’exterior mitjançant una ge-
losia que va de planta baixa a quarta, la qual confereix de 
gran lluminositat a l’espai. A la façana exterior a l’illa es con-
tinua amb l’entreguard que conformen les vivendes  conti-
gües creant un passeig cobert al llarg de l’illa molt adient per 
al clima calorós i per a protegir als vianants dels dies de plu-
ges. 

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot

Esquema de volums

Esquema de zonificació
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Segona i tercera planta: Sala de lectura i estudi. e: 1/150Primera planta: Ludoteca i espai infantil. e: 1/150 Cinquena planta: Sala d’actes. e: 1/150Quarta planta: Sala d’informatica i aules en grup. e: 1/150

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Tancat. La Biblioteca Municipal.
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Alçat interior illa.  e: 1/150 Secció transversal.  e: 1/150

5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Tancat. La Biblioteca Municipal.
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5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
Espai Tancat. La Biblioteca Municipal.

Alçat exterior illa.  e: 1/150
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5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
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5.Àrea d’Intervenció: El Projecte Pilot
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6. Memòria tècnica

“La construcció d’una coherència entre el que vi-
vim i el que som capaços de pensar, és una tasca 
oberta, indefinida, que constitueix el “lloc comú” 
en què els nostres sabers i les nostres experiències 
poden entrar en relacions que no s’oposen a les se-
ves certeses antagòniques, sinó que les obrin a allò 
que les desborda”.

Ilya Prigogine
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Construcció i Estructura

6.Memòria  Tècnica. COnstrucció i Estructura. 
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Construcció Amb Tacuaruzú
Especificacions técniques

 A Paraguai l’única espècie reconeguda científica-
ment és la Guadua Chacoensis. Aquesta gramínia és de ràpid 
creixement, resistent, lleugera i apta per a múltiples usos, a 
la quals se li està atorgant en els últims temps l’atenció i im-
portància que mereix per la seva versatilitat per a diferents 
aplicacions. 

 Sabem que les característiques mecàniques de 
la fusta del bambú són afectades pel clima, el sòl, ubi-
cació, edat, temps de collita, humitat, etc. També es 
presenten grans diferències, si les forces incideixen en 
forma paral·lela o perpendicular a la fibra. La variació en 
les característiques mecàniques del bambú com cilindre 
buit es deu a les diferents densitats del les parets del 
tub i els discos del nus perpendicular. En la secció trans-
versal de bambú es diferencia una zona fosca exterior 
d’aproximadament un 30% i una zona blanca porosa in-
terior d’un 70%. A més,  amb l’augment d’altura sobre el 
sòl, la proporció de les fibres externes en relació amb la 
secció transversal augmenta.

 Llavors, segons els estudis de Natalia Soledad 
Porro del departament de Ciència i Tecnologia de la 
UCA, podem establir els següents criteris per al càlcul 
estructural:

Resistència a la tracció: La zona exterior té una fermesa 
a la tracció de dues a tres vegades més que l’interior. 
En els nusos aquesta fermesa és moderada, ja que les 
fibres es creuen. També amb canyes de més de 5 anys la 
fermesa a la tracció es redueix.

Resistència a la compressió: Aquesta resistència aug-
menta amb el temps de maduració. S’ha determinat 
que els bambús de 6 anys tenen una resistència a com-
pressió 2,5 vegades més, que una guadua d’un any. Les 
seccions d’un tub amb nusos tenen característiques me-
càniques d’un 8% més altes que les que no tenen nus a 
l’aplicar càrregues de compressió paral·lel a les fibres. 
Davant la pressió perpendicular a les fibres dels nusos 
absorbeixen la força fins a en un 45%, comparant-los 
amb les seccions que no tenen nus. Els aspectes que in-
cideixen en la densitat dels vasos per augmentar la fer-
mesa a la pressió són l’altitud de la zona i l’edat de les 
tiges.

Resistència a les accions de la força tallant: La fermesa 
a les accions de la força tallant és més alta amb les tiges 
primes que amb les gruixudes, a causa de la major pro-
porció de fibres d’alta resistència a la secció transversal. 
Les seccions amb nusos tenen una fermesa a les forces 
tallant un 50% més alta que les interseccions.

6.Memòria  Tècnica. COnstrucció i Estructura. 
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Les deflexions elàstiques són mínimes. On no es pot 
evitar una deflexió en la construcció, es poden torçar 
les tiges ja collides (com si foren bigues pretensades) 
que es redreçaran en aplicar-les càrregues. L’acumula-
ció de fibres d’alta resistència a la zona externa fa que 
siguen efectives les forces de tracció, flexió i tallant, te-
nint gran elasticitat. Igual que la fusta, en augmentar 
la càrrega, es redueix el mòdul de l’elasticitat (5-10%). 
Per al càlcul en construccions es pot utilitzar un mòdul 
d’elasticitat de 2.000 kN / cm². 

Preservació: 
 Les tiges de bambú són particularment suscep-
tibles a fongs i molsa davant valors superiors d’humitat 
al 18%, i per cucs i tèrmits entre 12 i 18% d’humitat rela-
tiva. Aquests danyen la estructura de tal manera, que 
certes parts seran inutilitzables i hauran de ser substi-

20m

18m

15m

11m

3m

0m

El Fullam: 
Tornen al terra com a 
material orgànic.

Les Branques: 
Corretges per a 
sostres, diagonals 
d’andamis...

Part Superior: 
Sostres, andamis, 
columnes estructu-
rals, ...

Part Intermitja: 
Taulers, columnes 
esveltes, bigues, ...

La Base: Columnes 
en obres civils, 
hivernacles, balles, ...

El Rizoma: 
Escultures, mobiliari, 
jocs per a xiquets...

tuïdes. Particularment les classes de Xilòfags (Dinode-
rus, bostríquid, Lyctidae) provoques danys greus, ja que 
perforen les canyes tant vives com ja collides.
 Per tal d’evitar la seua vulnerabilitat, és molt im-
portant un bon assecat i emmagatzematge del bambú 
tallat, i comprovar que els entrenusos estiguen lliures 
d’aigua. Per a l’ús en la construcció, s’han d’assecar els 
pals lentament i després seleccionar-los segons les cor-
bes, diàmetre i pes. El bambú es comercialitza després 
de dos o tres mesos de ser collit amb un percentatge 
del 30 al 50% de la seva humitat inicial. Després d’ apro-
ximadament sis mesos d’assecat aeri, la humitat es re-
dueix, fins a un valor mitjà del 15%. Per evitar deforma-
cions després de la collita, aquestes s’emmagatzemen 
de manera horitzontal, protegint-les contra el sol, pluja, 
humitat, etc. amb un bon sistema de ventilació. Entre 
altres tècniques troben la preservació per immersió, per 
inundació i per injecció. 

 La construcció de les pèrgoles, llavors, es basa 
amb l’estructura resolta amb Tacuaruzú, la qual s’en-
contra al el sòl mitjançant fonaments de formigó armat 
units a les canyes a través de passadors.

6.Memòria  Tècnica. COnstrucció i Estructura. 
Construcció amb Tacuaruzú.

tècniques d’encontres
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Detall constructiu 
Sistema d’acoblament del bambú

e: 1/20

Tac de fusta

Passadors

Corda

Secció transversal  e: 1/100

Detall constructiu Fonaments e: 1/20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3

5

6

4

8

7

9

Tacuaruzú (Bambú)
Passant amb ganxo diam. 9mm
Farcida de morter entre els nusos
Formigó en massa
Làmina impermeable
Canalització evacuació aigua
Armat
Terreny compactat
Terreny natural

En el cas de la pèrgola que cobreix l’espai infantil, forma una 
espècie de cúpula formada per 3 punts de suport lineal d’on 
naixen els arcs corresponents. Els 47 arcs que la conformen 
s’originen d’un dels fonaments i van a acabar a l’altra part 
del perímetre entrellaçant-se entre ells mitjançant nusos 
amb corda. D’aquesta manera es genera aquesta graella tri-
dimensional que servirà de suport de la trepadora Passiflora 
Caerulea. L’única carrega que ha de suportar l’estructura és 
el seu pes propi de les canyes i el de la trepadora, que al ma-
teix temps li dona més estabilitat al conjunt. El procés cons-
tructiu seria: en un primer pas es realitzaria el replanteig del 
terreny, s’excavarien els fonaments i es deixarien els nega-
tius a l’aire per a la seua posterior connexió amb les canyes. 
Seguidament es situarien els arc que delimiten el perímetre 
i s’hi col·locarien els arcs que faran de cimbra de l’estructu-
ra. Llavors, s’anirien disposant al damunt la resta d’arcs en-
llaçant-se entre ells amb nusos quan s’interseccionen. Per 
últim, ja situades totes les canyes, es duria a terme la finalit-
zació dels fonaments. La llargària de les canyes és variable, 
per tant per als casos que la canya no siga de suficient per 
a ser resolta en un sol tram és realitzarà un acoblament mit-
jançant un tac de fusta macis i passadors, reforçat posterior-
ment amb corda. 

6.Memòria  Tècnica. COnstrucció i Estructura. 
Construcció amb Tacuaruzú.

Vista frontal

Canyes B

Canyes A
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tacuaruzú (Bambú) Pilar
Tacuaruzú Biga
Tacuaruzú  Cintra
Cordes
Canaló
Tela ETFE
Tela Poli-acrílica
Reforç tela
Unió tela-bambú
Tacuaruzú cordons coberta
Plec tela

Detall constructiu encontre mur-pérgola e: 1/20

1

4

2

2

3

5

10

Detall constructiu 
encontre tela-bambú

e: 1/20

6

7

8

10

9

11
 L’estructura de la pèrgola que acull l’espai 
del mercat informal suposa una estructura més 
clàssica i habitual de construcció. Aquesta està dis-
senyada amb una coberta a quatre aigües coberta 
mitjançant una doble cobertura de teixit tèxtil. La 
pèrgola es recolza per una part amb el mur mitjane-
ra i per l’altra amb pilars de tacuaruzú, als extrems 
de 4 canyes permetent la connexió de les bigues 
perpendiculars, i els pilar interiors amb 3 canyes 
alineades.  En la part interior hi han tres suports 
formats per 3 canyes agrupats en forma triangu-
lar per a absorbir els esforços de la coberta, als 
extrems son pilars inclinats i en la part central es 
situa un suport amb forma d’hiperboloide en base 
hexagonal,  el qual deixa un buit en el sostre per tal 
de permetre la correcta ventilació. Les bigues es 
generen mitjançant encavallades als seus quatre 
laterals. Les interseccions és realitzen mitjançant 
unions per passadors i reforçades amb lligat de 
corda. Finalment el sostre es soluciona mitjançant 
una graella de cordons en dues direccions que fan 
de suport i amarratge de la cobertura tèxtil a dos 
nivells. La fixació de la tela es realitzarà al voltant 
dels cordons per amarratge per tal de tensar-la a 
mode de pinça d’ancoratge tal i com es mostra al 
detall.

Secció transversal  e: 1/100

6.Memòria  Tècnica. COnstrucció i Estructura. 
Construcció amb Tacuaruzú.

Planta de Coberta  e: 1/150



114 115Reactivant el Centre Històric d’Asunción.
Paraguai. Mar Ahuir LLanes. PFC 2016. Laboratori H. 

Construcció Amb Rajola Comuna
 El mur exterior que unifica tot el conjunt 
es realitza mitjançant un mur d’altura variable en 
el qual van succeint les diferents gelosies. L’aparell 
de la fabrica de rajola comuna es realitza a un quart 
amb juntes de longitudinals de 20 mm i transver-
sals de 5mm per tal d’emfatitzar l’horitzontalitat. 
Aquesta és reforçada mitjançant armat de 4 mm 
cada 6-8 fileres i s’uneix als murs existent per mi-
tjà d’ancoratges inoxidables per a murs continus 
amb dos graus de llibertat. Les gelosies disposen 
d’un reforç amb plaques metàl·liques i perfils tubu-
lars que li confereixen més estabilitat al conjunt. El 
marc que configura el tipus de gelosia disposa d’un 
perfil en ela per a suportar la volada i una llinda re-
forçada amb fàbrica armada longitudinalment. La 
disposició d’aquesta gelosia emmarcada es con-
figura a partir d’una filera a través i una segona a 
sardinell separada entre si una distància de 20cm 
formant així quadrats de 20x20. L’altra gelosia 
suposa un ruptura del ritme de l’aparell on, conti-
nuant anat a quarts, es deixa un buit de 10 cm per 
a formar, junt l’espai de junta, quadrats de 10cm a 
portell en l’àrea delimitada. Per tal de donar més 
rigidesa al conjunt es disposaran elements de en-
rigidiment transversal al llarg del mur, sobretot al 
inici i final de la gelosia de 10x10. La cimentació és 
disposarà d’una sabata correguda descentrada, en 
el seu cas, que suporte el pes de la fabrica i trans-
metesca correctament els esforços al terreny. 

Detall 1

Detall 4

Detall 3

Detall 2

6.Memòria  Tècnica. COnstrucció i Estructura. 

Ngamwongwan House. Jun Sekino 
Detall constructiu. 
Mur que conforma l’espai públic. e: 1/60
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6.Memòria  Tècnica. COnstrucció i Estructura. 
Construcció amb Rajola Comuna

Elastomer protector
Pletina (Cada 60 cm)

Rajola comuna (20 x 10 x 4,5)
Perfil tubular quadrat

Perfil en L 
Armat   vertical

Armat horitzontal (Cada 60 cm)
LLinda. Armat horitzontal.

Junta de dilatació
Material elastomer

Clau  de junta de dilatació
Morter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

3

2

5

4

6

7

8

9

12

10

11

Elastomer protector
Pletina (Cada 60 cm)

Rajola comuna (20 x 10 x 4,5)
Perfil tubular quadrat

Armat horitzontal (Cada 60 cm)
Morter

Rigiditzadors transversals
Acoratge per a murs contunuos

Mur preexistent

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

6

5

3

4

7

9

8

Detall 1. 
Gelosia. e: 1/20

Detall 2.
 Encontre mur 

preexistent. e: 1/20

Detall 4.
Marc de gelosia.
e: 1/30

Detall 3.
Junta de dilatació.
e: 1/20
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 L’edifici destinat a ser el centre de dia es 
planteja amb una estructura de pòrtics conven-
cionals de formigó armat amb forjats de plaques 
alveolars. 
 
 La zona del porxada es materialitza amb 
una cintra de fusta emportada al mur exterior, 
amb una coberta de xapa grecada inclinada i aca-
bat un canaló perimetral per a la recollida d’aigües 
pluvials.

Construcció dels Nous Equipaments

6.Memòria  Tècnica. COnstrucció i Estructura. 

Planta estructura forjat coberta e: 1/200 Planta estructura forjat planta primera e: 1/200
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 La biblioteca es projecta amb estructura 
metàl·lica tant a pilars com a bigues, dos murs de 
càrrega laterals i forjats de plaques alveolars de 
120m d’amplada. 

 La gelosia que cobreix verticalment la faça-
na interior en l’espai de les escales es suporta mi-
tjançant una consola i dos perfils que s’ancoren al 
forjat directament. D’aquesta manera tot el pes de 
la fàbrica va directament a l’estructura sense pro-
blemes de deformació o fletxa en els forjats.

Càlcul Estructural: biga biblioteca
Avaluació de les accions a considerar i desenvo-
lupaments de les combinacions per a ELU i ELS

 S’ha de tindre en compte que l’edifici farà de porta 
d’accés a l’espai públic interior de la illa, generant un passat-
ge a través de l’edifici. Aquest suposa un va de 7’4m d’ampla-
da per 10’4 m de llarg. És per aquest motiu que es considera 
com a l’element més desfavorable del pòrtic la biga de sego-
na planta, la qual permet la formació d’aquest passatge infe-
rior i recull puntualment els esforços dels pilars de les plantes 
superiors.

 Es realitza un predimensionat de la biga i obtenim 
per al va exterior de 7,4 m i un àmbit de càrrega un IPE 500, 
per al va interior de 4m un IPE 300 i per al va exterior de 4,3m  
un IPE 330. Per senzillesa constructiva s’hi estableix el perfil 
més desfavorable. 

1. Estimació de càrregues
Assignació de càrregues permanents. 

Carrega repartida per forjat tipus
Forjat unidireccional amb cantell < 0'30m 5 kN/m2
Solat ceràmic sobre morter e < 0,08m 1 kN/m2
Envans de Pladur 1 kN/m2
Enlluït dels envans 0,2 kN/m2
Paret mitjanera entre vivendes 2 kN/m2

Àmbit = 5,2m 9,2 kN/m2
G1= 47,84 kN/m

Carrega repartida per forjat de coberta
Forjat unidireccional amb cantell < 0'30m 5 kN/m2
apa de aïllant i impermeabilitzant 1,4 kN/m2
Enlluït 0,2 kN/m2
Solat 0,1 kN/m2

Àmbit = 5,2m 7,6 kN/m2
G2= 37,44 kN/m

Carrega repartida per façana 
Fulla de fàbrica exterior i enva interior 7 kN/m
Altura a eixos de forjat 4,3m

G3= 30,1 kN

Carrega puntual transmesa pels pilars 
P1 (àmbit=1,6m) 398 kN x 4 = 1592 kN
P2 (àmbit=3,6m) 895,5 kN x 4 = 3582 kN
P3 (àmbit=3,9m) 970,2 kN x 4 = 3880,8 kN
P4 (àmbit=4m) 995,07 kN x 4 = 3980,3 kN
P5 (àmbit=2m) 497,5 kN x 4 = 1918 kN

6.Memòria  Tècnica. COnstrucció i Estructura. 

Planta estructura forjat tipus plates superiors e: 1/200

Planta estructura forjat plata primera e: 1/200Pòrtic tipus 

Acoratge Halfen Allwall.

3,4 4 4 4,3

3,5
3,5

3,5
3,8

4,4
4,2

4 4,1 4 4,2

10,4

P1= 1592 kN P2= 3582 kN P3= 3880,8 kN P4= 3980,3 kN P5= 1918 kN

G3= 30,1 kN/m

G1= 47,84 kN/m

9,5 4,3 5,8 6,5 4,4

7,4
5,8

6,4

4,4
3,5

8,1

9,9

8,1

9,9



122 123Reactivant el Centre Històric d’Asunción.
Paraguai. Mar Ahuir LLanes. PFC 2016. Laboratori H. 

2. Accions variables: 

  SOBRECARREGA D’ÚS 
 En general, els efectes de la sobrecàrrega d’ús po-
den simular per l’aplicació d’una càrrega distribuïda unifor-
mement. D’acord amb l’ús que sigui fonamental en cada 
zona del mateix, com a valors característics s’adoptaran els 
de la Taula 3.1 . Aquests valors inclouen tant els efectes deri-
vats de l’ús normal, persones, mobiliari, estris, mercaderies 
habituals, contingut dels conductes, maquinària i, si escau 
vehicles, així com les derivades de la utilització poc habitual, 
com acumulació de persones, o de mobiliari amb ocasió d’un 
trasllat.
  Qu=  C3 = 5kN/m

  SOBRECÀRREGA PER NEU
 No es considera necessari el seu càlcul per a Para-
guai. 

  ACCIONS DEL VENT
 No es considera per no tindre dades suficients sobre 
els vents a Paraguai.

3. Combinacions

 Sent H1= accions permanents, H2= sobrecàrrega 
d’ús, H3= sobrecàrrega de neu, H4= acció del vent es plante-
gen les següents combinacions: 

Combinació 1: 1,35 x permanents + 1,5 x H2 

Combinació 2: 1,35 x permanents + 1,05 x H1 + 0,9 x H4

Combinació 3: 1,35 x permanents + 1,05 x H1 + 0,9 x H4

Combinació 4: 1,35 x permanents + 1,05 x H1 + 1.5 x 0,5 x H4

Combinació 5: 1,35 x permanents + 1,05 x H1 - 1.5 x 0,5 x H4

6.Memòria  Tècnica. COnstrucció i Estructura. 
Càlcul estructural: Biga Biblioteca.
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Instal·lacions Urbanes
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Pou Canadenc

El Pou Canadenc
 El pou canadenc és un sistema d’intercanviadors del 
calor del sòl - aire mitjançant tubs enterrats a certa profundi-
tat els quals permeten utilitzar les inèrcies diàries i estacio-
nals  existents en el subsòl. És a dir, aprofita la característica  
d’estabilitat tèrmica del terra, la qual es manté una tempera-
tura constant de 15ºC en qualsevol part del món, tant de dia 
com de nit, en hivern o en estiu.  A més a més, està determi-
nat que a partir d’una profunditat major de 2m la tempera-
tura ja no presenta variabilitat i aquesta correspon a la mitja 
anual del lloc.  Llavors per a Asunción obtindríem que per a 
una profunditat d’uns 3-5m  una temperatura constant d’uns 
21ºC.
 El sistema consisteix en una sèrie de tubs, col·lo-
cats a la profunditat desitjada, que recorren una deter-
minada quantitat de metres per sota la terra, pels quals 
circula aire a baixa velocitat 0’25m/s, permetent que 
ocòrrega un intercanvi de calor, entre l’aire que circula i 
la terra que  l’envolta.

 Avantatges del sistema:
- Requereix d’una baixa inversió inicial.
- El seu funcionament requereix poca energia, aquesta 
es limita a la despresa del funcionament de l’extractor 
d’aire. 
- Manteniment reduït. Tan sols s’ha de realitzar la ne-
teja de les canalitzacions cada cert temps, el canvi dels 
filtres, la purga del dipòsit i un mínim manteniment del 
sistema d’impulsió de l’aire. Es recomana, per preven-

ció, que es realitze cada 6 mesos, coincidint amb el can-
vi d’estació.
- És un sistema sostenible, ecològic i molt durador.
-  Molt rendible quan en l’exterior fa calor. 
Desavantatges 
- Les funcions de pre-calentament en hivern i refrigera-
ció en estiu estan afectades per dos fases, una diària i 
altre estacional donada la inèrcia tèrmica del subsòl. En 
Asunción com la variació tèrmica dia-nit és mínima, sols 
comptaríem amb l’estacional. 
- El diferencial de temperatura obtingut no és constant i 
per tant el seu rendiment pot variar. 

Un bon disseny contempla el següents paràmetres:
- El càlcul de les carregues per al ús corresponent. En 
aquest cas un mercat.
- Definir el cabal necessari.
- Analitzar la temperatura anual del lloc.
- Definir el material del tub.
- Calcular l’extensió de les canonades.

A més, s’ha de tindre en compte que una reducció de 
temperatura del fluxe d’aire serà major si:
-  Major siga el recorregut de l’aire dins el tub.
-  Menor siga el diàmetre de la canonada.
-  Menor siga la velocitat de l’aire per dins del tub.
-  Major siga la diferència de temperatura. 

6.Memòria  Tècnica. Instal·lacions Urbanes. 
El Pou Canadenc.
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 El sistema de distribució elegit és el Techelmann (en 
reixa), aquest s’aplica quan la distribució tipus aïllada no es 
pot realitzar degut a que la longitud total dels tubs és molt 
gran per que existeix  un gran volum de flux requerit, reno-
vacions i confort tèrmic. Aquest es col·loca en forma de reixa 
els quals estan units a dues càmeres d’aire, un d’ingrés i altre 
de sortida. Les canonades d’ingrés i de sortida son de grans 
dimensions mentre que els tubs enterrats tenen un diàmetre 
menor per tal d’aconseguir disminuir la velocitat de pas del 
fluid i maximitzar el intercanvi d’energia. 

ELEMENTS DEL SISTEMA: 
Punt de captació de l’aire: Conducte vertical on s’agafa l’ai-
re exterior. L’aire exterior és aspirat fins el intercanviador 
aire-terra mitjançant d’una torre d’aspiració. Per defecte, 
s’efectua una depuració prèvia de l’aire aspirat mitjançant 
un filtre gros o fi per tal de minimitzar la contaminació del 
tub de el intercanviador geotèrmic. 
Col·lector: Es troba connectat directament a la torre d’en-
trada. Recull el flux d’aire i el distribueix als conductes trans-
versals. 
Conjunt de conductes horitzontals enterrats: És on circula 
l’aire i es realitza el intercanvi de calor. Son tub massissos, 
de gran rigidesa longitudinal, que es fabriquen per a satis-
fer específicament els requeriments que imposa un sistema 
d’intercanviador geotèrmic aire-terra, aquest solen ser de 
PVC o formigó. Deuen de ser d’elevada eficiència al subminis-
trament d’aire fresc higiènic, d’estanqueïtat fiable, i a l’eva-

cuació segura de condensats. A més, deu permetre la totes 
les intervencions de manteniment que siguen necessàries. 
Sistema mecànic d’impulsió mitjançant ventilador: Serveix 
per a aconseguir el ingrés del cabal d’aire necessari. 
Sistema d’impulsió de l’aire: Assegura la renovació de l’aire. 
Evacuador de condensats: Per tal d’assegurar l’operativitat a 
la llarga del intercanviador geotèrmic aire-terra i evitar la for-
mació d’olors, es precís evacuar l’aigua condensada de forma 
definida. 

CONSTRUCCIÓ:
 Una volta excavat el terreny fins a la profunditat 
necessària, la construcció del intercanviador segueix els se-
güents passos descrits a continuació:

 1. Es col·loca el formigó per a formar una llosa de 
10cm que conforma la base. Abans que s’endurisca el formi-
gó, es posa la malla de 250x250mm que faran de guia i siste-
ma de subjecció de les canonades que conformen el circuit. 
 2. Es col·loquen i es subjecten els tubs corresponents. 
 3. S’encofren els extrems, i se vessa el formigó fins 
arribar a una altura d’uns 10cm superior a l’últim nivell de 
tubs. 
 4. S’encofren els murets de les dues cambres, deixant 
la connexió per als tubs d’entrada i sortida de l’aire. 
 5. Es tanca la part superior de les cambres.
 6. Per una excavació longitudinal, es col·loquen les 
canonades d’entrada i sortida al corresponent punt de con-

nexió. 
 7. S’instal·la el caixetí de distribució, i se connecta 
el tub d’entrada amb l’extractor i els dos tubs d’eixida de el 
caixetí posterior.
 8. Se connecten els tubs de distribució que es diri-
geixen a la zona de mercat per mitjà de baixants destinades 
per aquest fi. 
 9. Es col·loquen les reixes d’eixida.
 10. Es connecta a la xarxa elèctrica, de plaques solars, 
l’extractor amb el regulador de cabal. 

CÀLCUL 
 El càlcul del sistemes de canonades es fonamenta 
en determinar la superfície total de transferència necessària 
per al intercanvi de calor, jugant amb els valors com la secció 
i diàmetre del tub, velocitat de l’aire i el cabal de circulació. 
Tots aquets paràmetres estan units al volum de l’espai  ven-
tilar. 

Càlcul de la transmitància tèrmica de la canonada, la qual 
depèn del diàmetre i de la conductivitat tèrmica del material: 

Transmitància parcial del conducte 

on,
De= diàmetre exterior
Di= diàmetre interior

ƛ= coeficient de conductivitat tèrmica
Ri= Resistència tèrmica interior

Càlcul de la transmitància del conjunt sòl - conducte, tenint 
en compte la resistència tèrmica interior:

Transmitància de tot el conjunt

on, 
hi= transmitància interna del conducte.
R= Resistència tèrmica del conducte

Càlcul de la temperatura mitja de variació de temperatura 
dins del intercanviador de calor:

 

Càlcul de la capacitat de refredament del conducte:

 
on,
Ce=Capacitat de Refredament (w/m2)
Ø= flux de calor
A= àrea del tub
Tm= Temperatura mitja de l’aire.
Tt= Temperatura del terreny
U= Transmitància de tot el conjunt

6.Memòria  Tècnica. Instal·lacions Urbanes. 
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Càlcul del refredament del conducte:

 
on,
Ee= Energia a eliminar
i= Entalpia de l’aire sec KJ/kg
Ve=Volum específic de l’aire (m3/kg)

Càlcul de la superfície del conducte: 

 superfície del conducte

Cabal d’aire que ingressa al conducte

on, 
Ce=Capacitat de Refredament (w/m2)
Ee= Energia a eliminar
V=Velocitat d’ingrés de l’aire (m3/s)

Al tindre el perímetre de la canonada ja definida, sols queda 
obtindre la longitud:

 

6.Memòria  Tècnica. Instal·lacions Urbanes. 
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EVACUACIÓ:  AIGÜES PLUVIALS 
 Com s’ha comentat adés, les precipitacions provo-
quen en la zona inundacions temporals en èpoques de plu-
ges. Es per aquest motiu que es planteja un sistema eficient 
que permeta una ràpida evacuació de les aigües d’escorren-
tia. Les aigües pluvials de la pèrgola del mercat i del terra de 
l’espai públic, es recullen en la zona lateral de les coberta a 
quatre aigües mitjançant canalons i baixants.  Les baixants 
de la pèrgola estan fetes per cadenes d’acer inoxidable que 
guien la caiguda d’aigua a les canalitzacions enterrades al 
llarg de l’espai públic. Discorreran per l’exterior i desaigua-
ran en arquetes de registre prèvies a la connexió amb la xar-
xa pública de evacuació de aigües. Se considera que la xarxa 
pública es troba a una profunditat  superior a la posició de 
l’arqueta de registre, per tant  no serà necessari el ús de pous 
de bombeig.

INTENSITAT PLUVIOMÈTRICA.
 Al no tindre suficient informació dels procediments 
de càlcul d’evacuació d’aigues pluvials a Paraguai, donarem 
com a premisses vàlides que al ser un clima de pluges torren-
cials, el tipus de precipitacions s’assimila al de València, on 
plou pocs dies però amb gran intensitat. 
 La intensitat pluviomètrica s’obté de la taula B.1 en 
funció de la isoyeta i de la zona pluviomètrica corresponent a 
la localització del edifici. En el nostre cas ens situem a Asun-
ción, Paraguai, però per vinculació agafem la referència de 
València.

 Segons el mapa que el CTE ofereix en el DB-HS-2 per a 
Espanya, Valencia es troba en la corba d’intensitat pluviomè-
trica 60 en la zona B, tenint  una intensitat pluviomètrica de 
135mm/h.  Aquesta zona, també anomenada zona de gota 
freda o de pluges torrencials. Per a un règim amb intensitat 
pluviomètrica diferent de 100 mm/h es deu aplicar un factor f 
de correcció a la superfície servida tal que:

f = i/100 = 135/100= 1’35
sent  i la intensitat pluviomètrica que es vol considerar.

DIMENSIONAT DELS CANALONS.
 Totes les cobertes que conté el projecte son cober-
tes inclinades a quatre aigües i per tant l’aigua de pluja es 
recollirà a través de canalons longitudinals de tacuarazú que 
seran conduïdes fins les arquetes a través de baixants exte-
riors. Aquestos es disposaran amb una pendent del 1%.

Canaló Superfície x f (1,35) Ø Nominal (mm) Ø Real (mm)

CN1 170,29  x 1,35= 229,9 200 200

CN2 56,15 x 1,35=75,8 125 125

CN3 17,85 x 1,35=24,09 100 250

CN4 18,33 x 1,35=24,74 100 125

6.Memòria  Tècnica. Instal·lacions Urbanes. 
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DIMESIONAT DE LES BAIXANTS PLUVIALS.
 
 Aquest no serà qüestió de càlcul ja que en lloc de 
tubs verticals es disposaran cadenes de dalt a baix que guia-
ran l’aigua fins les arquetes. 

DIMENSIONAT  DELS CO·LECTORS PLUVIALS.
 
 El diàmetre de los col·lectors de aigües pluvials s’ob-
té en la taula 4.9, en funció de la seua pendent i de la super-
fície a la que serveix. Los col·lectors es disposaran amb una 
pendent de l’2% per a la correcta evacuació de l’aigua.

Col·lector Superfície x f Ø nominal Ø real 

C1 20,9 x1,35= 28,2 90 110

C2 51,6 x f +C1= 97,86 90 110

C3 36,83 x f + C2= 147.58 90 110

C4 81,4 x f = 109.9 90 110

C5 C4 + C3 = 257.47 110 110

C6 102,19 x f = 137,9 90 110

C7 C6 + C5= 397,42 125 125

C8 48,68 x f = 65,7 90 110

C9 C8 + C7 = 463,38 160 160

C10 35,4 x f = 47.8 90 110

C11 33,9 x f + C10= 93,6 90 110

C12 39,79 x f + C11 = 147,32 90 110

C13 120,7 x f + C12 = 310,26 110 110

C14 135,61 x f = 183,07 110 110

C15 CN1/2 + CN4/2 + C13 + C14= 620,63 160 160

C16 CN4/2 +CN2/2 + C15 = 670,9 160 160

C17 CN1/2 + CN3/2 =127,4 90 110

C18 C16 + C17 = 798.3 160 160

DIMENSIONAT  DE LES ARQUETES PLUVIALS.
 En la taula 4.13 s’obtenen les dimensions mínimes ne-
cessàries de (longitud L y amplada A mínimes) d’una arqueta 
en funció del dímetre del col·lector de eixida d’aquesta.



136 137Reactivant el Centre Històric d’Asunción.
Paraguai. Mar Ahuir LLanes. PFC 2016. Laboratori H. 

ACCESSIBILITAT
 Un 10% de la població mundial son persones amb al-
guna discapacitat i per tant no parteixen, en la pràctica, de 
les mateixes oportunitats que té la població en general. Els 
obstacles als que s’enfronten en la seua vida quotidiana con-
figuren situacions de discriminació que van des del seu accés 
a serveis bàsics fins a la falta d’una integració real, completa 
i efectiva dins la societat. És evident que quan més obstacles 
hi haja, més discapacitades es tornen les persones. 

 En Europa s’han donat grans passos, tot i que de for-
ma limitada,  per a superar aquetes situacions i garantir el 
ple i per igual gaudi del conjunt d’espai públics a tots els seus 
usuaris. Tan mateix, no és el cas d’Asunción, i Paraguai en 
general, que amb voreres amb escalons d’uns 30cm, sense 
cap rampa i amb un estat lamentable del ferm, entre altres, 
fan de l’experiència del passeig pel carrer una situació ben 
complicada, tant per a discapacitats com per a la resta de 
vianants. L’única normativa existent en Paraguai al respecte 
és la lleu 4934/2013 “De accesibilidad al medio físico para las 
personas con discapacidad” la qual és considera molt bàsica 
i sense una ordenança d’accessibilitat com a tal. Per aquest 
motiu, es decideix seguir la normativa espanyola, en concret 
la ordenança d’accessibilitat del medi urbà del municipi de 
València aprovada definitivament en el ple d’octubre de 2006 
(BOP: 23 de novembre de 2006). La present norma té com a 
objecte l’establiment de criteris bàsics per a la supressió de 
barreres físiques en el disseny i execució de les vies, espais 
lliures i mobiliari urbà així com els mitjans de transport i les 
instal·lacions complementàries als mateixos, per tal d’acon-

seguir l’accessibilitat i eliminació de barreres a les persones 
afectades per qualsevol tipus de limitació, permanent o tran-
sitòria a la volta que es millora la seua utilització general. 

 Llavors, que com diu la constitució espanyola en l’ar-
ticle 9.2 en relació als articles 10, 14 i 49 de la mateixa, “corres-
pon als poders públics promoure les condicions per tal que la 
llibertat i la igualtat de individuo i dels grups en que s’integra, 
siguen reals i efectives; llevar els obstacles que impedisquen 
o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots 
els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”. 
Amb aquest preàmbul es planteja que l’accessibilitat a la nos-
tra intervenció ha de complir dita normativa.  

 En l’article 6 del títol II, per a itineraris adaptats po-
dem considerar està lliure d’obstacles, sortints i mobiliari 
urbà en el seu recorregut principal ja que compleix les dispo-
sicions en els subapartat 2, 3 i 4 per als 4 nivells d’adaptació. 

 Els rastells de les voreres, segons l’article 8, serà me-
nor o igual a 0’15m, en aquest cas son de 0’10m per tant com-
pleix. 

 En el nostre cas superem un desnivell  total de 1’5m 
en dos trams de 9 m respectivament sent una pendent del 
8% per cap, i per tant de nivell practicable (article 12 b,c, d) . 
Es disposa d’un sòcol ressaltat  al seu lateral nord per tindre 
un desnivell major de 0’2 m i un passamà en doble altura, una 
0’9m i altre a 0’7m tal i com s’especifica en l’article 12 f, g i h. 

6.Memòria  Tècnica. Instal·lacions Urbanes. 



138 139Reactivant el Centre Històric d’Asunción.
Paraguai. Mar Ahuir LLanes. PFC 2016. Laboratori H. 

Pel que fa als banys públics, es seguiran les directrius de l’ar-
ticle 16 en quant a la disposició dels accessos (a, b, l n, i o,l)
i distribució del mobiliari sanitari dels lavabos (c, d, e, f, g, h, 
i ,i j)

 Els itineraris peatonals en parcs i jardins compliran 
allò especificat en l’article 1, a més de satisfer els següents 
requestis:
 a) Les zones enjardinades de les voreres que siguen 
limítrof amb l’itinerari peatonal però es situen sobre el ma-
teix nivell disposaran d’un rastell perimetral d’una altura 
mínima de 5cm en tots els seus costats adjacents a la part 
peatonal.
 b) Es prohibeixen les delimitacions amb cables, cor-
des  o similars.
 c) Les plantacions d’arbrat no envairan els itineraris 
de vianants amb rames, tronc inclinats deixant un pas lliure 
de no inferior de 2’2m 
 
 A efectes d’ordenança, els paviments deuran com-
plir els requisits establerts en l’article 18. Es considera posar 
un tipus de paviment  amb distinta textura que la resta per a 
senyalitzar els canvis de direcció i de pendent del recorregut 
complint les especificacions del Projecte de Norma Espanyo-
la N-127029. 

 Pel que respecta a la il·luminació s’hi disposaran 10 
lux a nivell del sòl tal i com especifica en l’article 19 , i de 15 
lux en els passos de vianants. 

 Per últim, el mobiliari urbà serà dissenyat i ubicat de 
forma que puguen ser utilitzats per tots els ciutadans, sent 
fàcilment visible per contrast de color amb el seu entorn i 
comptaran amb un disseny que contemple la seua projecció 
horitzontal fins al sòl i no presente arestes. 

 És per tant, a mode de conclusió, que, segons l’article 
4, podem assegurar que la nostra intervenció és pot conside-
rar un espai practicable ja que, per les seues característiques, 
sense ajustar-se a tots els requisits que el fan adaptat, i permet 
la seua utilització autònoma per a persones amb discapacitat. 

6.Memòria  Tècnica. Instal·lacions Urbanes. 
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Sistema de l’enllumenat públic

Enllumenat Públic
 La proposta vol oferir als diferents ambients la il·lu-
minació corresponent per a que s’hi pugen realitzar activi-
tats. També s’ha de tindre en compte que, malgrat que sols 
siga un entre altres factors, una bona il·luminació li confereix 
a l’espai una altra visió subjectiva al ciutadà. Tan important 
és, per a la seguretat ciutadana, el veure el conjunt de l’espai 
com el ser vist pels altres veïns i veïnes, evitant zones fos-
ques que resulten perilloses de travessar. Ens sembla molt 
important que una correcta i suficient il·luminació aportaran 
a l’espai una qualitat extra que convide a ser utilitzada en to-
tes les seues hores al llarg del dia. S’ha d’aclarir que la obs-
curitat per ella mateixa no justifica la depressió funcional de 
certes zones grises, és més aviat la monotonia i la falta d’ulls 
al carrer, però si es cert que ajuda, en certa mesura, a la tran-
quil·litat del vianant. 

REQUESITS DE LA IL·LUMINACIÓ.
Il·luminació Funcional
 La il·luminació funcional va a estar present en tota 
l’illa. Es tracta d’un tipus de il·luminació que persegueix l’efi-
càcia, és a dir, que es puga veure amb condicions adaptant-se 
a cada zona al seu ús corresponent.
Il·luminació Informativa
 La il·luminació informativa és fonamental per a foca-
litzar els punts del projecte que volem destacar. Per al nostre 
projecte trobem interessant destacar  les dues pèrgoles, so-
bretot la dels jocs infantils, que amb la seua forma orgànica 
confereix a l’espai un aspecte característic i simbòlic. Igual-
ment, veiem necessari destacar els accessos principals per 

tal d’atraure als vianants, cal destacar el passatge de la biblio-
teca per tal que no passe desapercebuda. D’aquesta manera 
aconseguirem una lectura més clara del projecte.
Il·luminació Arquitectònica
 La il·luminació arquitectònica resol la necessitat de si-
tuar-nos dins d’un espai. Aquesta ens ajudarà a comprendre 
tant el recorregut principal com la disposició de les pèrgoles 
en el projecte. 

UN PROJECTE SOBIRÀ ENERGÈTICAMENT
 El projecte vol ser sobirà i auto - sustentable per ell 
mateix, és per quest motiu que s’aposta per la tecnologia 
LED i per les plaques solars, que a més de la seua eficiència, 
permet minimitzar l’empremta mediambiental.
 Per una part, l’energia solar que rep la terra hui en dia 
es considera una font important d’energia neta i renovable. 
Una del les seues característiques principals és que no pro-
dueix residus tòxics i el seu manteniment és senzill, ja que no 
depèn de cap subministrament elèctric. Aquesta es transmet 
a través de les ones electromagnètiques presents als rajos 
del sol, les quals són generades en forma continua i emeses 
permanent ment a l’espai. Tan sols una xicoteta part arriba 
a la Terra i, a més,  al voltant d’un 70% és absorbida per l’at-
mosfera, la terra i els oceans. L’energia fotovoltaica es basa 
en captar aquesta energia solar restant, la qual mitjançant 
cèl·lules solar transforma l’energia solar en energia elèctrica. 
 Per altra part, es decideix apostar per la nova tecno-
logia lumínica dels LEDs per tal de reduir despeses futures, ja 
que, malgrat que suposa un gran inversió, són molts els seus 
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avantatges: 

- un estalvi d’energia elevat: l’estali energètic que es pot arri-
bar a assolir es situa entre el 50% i el 80% respecte la il·lumi-
nació clàssica.  

- Una major vida útil: Les lluminàries basades en el sistema 
LED posseeixen una vida útil de 50.000hores front les 8.000 
hores que suporten fluorescents compactes de baix consum. 
Considerant un règim d’utilització mig de 1000 hores anuals, 
podríem assenyalar que els LED poden durar més de 45 anys, 
i per tant duren 6 voltes més que les lluminàries fluorescents 
compactes i 45 voltes més que les incandescents típiques. 

- Menor temperatura de llum: La llum emesa pels LED no ge-
neren calor pel que estan freds al tacte i es poden deixar llar-
gues hores sense incidents i perills si es toquen directament, 
amb el que es redueix potencialment de riscos de seguretat 
tals com cremades i incendis. A més a més, beneficia a man-
tindre un bon confort climàtic i no carregar l’ambient amb el 
calor innecessari. 

- Menor cost de manteniment: Donat que els LED son dispo-
sitius de il·luminació d’estat sòlid els qual utilitzen material 
semiconductor en lloc de filaments o gas, resisteix en major 
mesura a colps, vibracions i temperatures extremes. 

- Major qualitat de il·luminació: Amb el Leds obtenim un ma-
jor control cromàtic de la llum emesa, així com un major con-

trol de la seua distribució, ja que no te pèrdues per reflexió.
 
- Major respecte al medi ambient: Permet la reducció d’emis-
sions de CO2 a l’ambient, reducció de residus, facilitat de re-
ciclatge, menor ús de material i recursos. 

  A més a més, es podria entrar dins d’un dels pro-
grames de cooperació que actualment s’implementen en 
Amèrica llatina, com és l’”Observatori d’Energia renovable 
per a Amèrica Llatina i el Carib”. L’objectiu últim d’aquesta 
iniciativa és contribuir al desenvolupament del mil·lenni aug-
mentant l’accés dels més desafortunats als serveis d’energia 
més modern i promoure, al mateix temps, les tecnologies 
d’energia renovable per a aplicacions productives i usos in-
dustrials mitjançant programes de capacitació i finançament 
de projectes que impulsen aquest tipus d’energies. Altre pro-
grama al que adherir-se és el “Programa de Construcció de 
Capacitat en Baixes Emissions” (PNUD-LECB). Aquest és un 
programa d’iniciativa global per a donar suport al esforços 
nacionals de mitigació del canvi climàtic, les estratègies de 
desenvolupament baix en emissions i millora de medició, 
report i verificació dels paisos participants. El programa és 
finançat amb recursos de la Unió Europe, del govern d’Ale-
manya, del govern de Australia i coordinat pel Programa de 
les Nacions Unides per al Desenvolupament. 

 És per aquestes raons que és decideixen els següents 
models de lluminàries:

Faroles de peu i lluminàries de paret
Farola fotovoltaica model FAMA N3 GR. de la marca LAMP. 
Fust circular fabricat en alumini extruït anoditzat que alberga 
bateria amb capacitat de 720W/h per a alimentar la lluminària 
durant 3 nits (24h). El sistema de llum solar autònoma funcio-
na gràcies a l’alimentació fotovoltaica. En la seua coronació té 
dos mòduls fotovoltaics de 120Wp de potencia que, al mateix 
temps, exerceixen de sensors lumínics, controlant d’aquesta 
manera l’encesa i apagada de la lluminària. L’energia captada 
es emmagatzemada en una bateria de níquel-hidrur metàl·lic 
amb una vida útil de  10-15 anys segons condicions climatolò-
giques. La bateria és capaç d’oferir una au-
tonomia de 16 a 24h en les irradiacions més 
desfavorables de l’any. La lluminària OWL, 
modelo para LED HI-POWER, blanc neutre i 
òptiques vials. Les lluminàries  de paret seran 
el mateix model però subjectades al mur. 

Tira led
 Rotllo 50m de tira LED IP65 a 230V-DC, 60Chips 
SMD5630 per metre, Distància de tall 1m, angle 120º. La tira 
de LED IP65 flexible SMD 5630 està fabricada amb compo-
nents d’alta qualitat, permet una alta dissipació de la calor i 
és totalment impermeable gràcies a la coberta transparent 
de PVC de disseny rectangular. Aquest model de tira LED 
aguanta perfectament la seva col·locació en exteriors sense 
necessitat de protecció extra.
 Amb la tira LED a 230V es poden fer llargues tirades 
sense risc de caigudes de tensió. No es necessiten transfor-
madors, repetidors ni drivers addicionals. Es connecta direc-
tament a la corrent mitjançant un alimentador, aconseguint 
grans estalvis en materials i mà d’obra en comparació amb la 
tira LED a 12 / 24V. Es poden connectar fins a 50 metres de tira 
per alimentador.
 Ja que la Tira LED a alta tensió no és autoadhesiva es 
s’utilitzarán grapes de PVC transparents per a la seva fixació. 
Per segellar l’extrem de la tira es col·locaran taps de cap de 
línia transparents de PVC, i per connectar dos segments de 
tira, unions intermèdies de PVC que permeten fer la connexió 
de forma ràpida, senzilla i segura.
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cial a Carme i Eduard, per donar-me suport  i com-
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Guillem. 
 Gràcies a l’equip de suport moral de la sala 
15 de la biblioteca de humanitats, sense eixos es-
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continuar. 
 Gràcies a la família del JuanDe, la qual em 
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i Miguel Campos, per acceptar la meua proposta, 
sense l’ajuda dels quals, tot aquest projecte no ha-
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 Per finalitzar, vull agrair-te a tu que has tin-
gut la paciència de llegir aquestes pàgines, ja que 
significa que has format part d’aquest projecte.   
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 Ítaca m’ha donat el bell viatge, moltes han 
sigut les matinades en ports que ignorava, plenes 
d’aventures i coneixences. I ara, en aquest mo-
ment de punt i partida, sabrem obrir noves sendes 
que encara no han sigut explorades.




