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El proppassat dilluns 10 de juny es van exposar a la biblioteca Emília Xargay de Sarrià de Ter, els
projectes finals realitzats en les assignatures coordinades de Projectes 4, Urbanística 2 i Representació
2, impartides a la Universitat de Girona (UdG), pels alumnes de segon any dels estudis d’Arquitectura.
L’objectiu d’aquest treball ha estat el de realitzar unes propostes de nova ordenació del sector dels Socs
de Sarrià de Ter, tenint en compte els sistemes dels espais lliures i de la mobilitat, i la disposició de les
edificacions, amb la l’ús de diferents tipologies d’habitatges.
Els valors que hem intentat transmetre als alumnes, han estat, des del punt de vista docent, que les tres
assignatures que hi han participat, són importants per arribar a tenir una visió integrada del projecte, i
que és necessari projectar trencant les barreres entre, arquitectura, urbanisme i representació. El més
important, és tenir una aproximació interescalar del projecte on, els espais edificats, els espais lliures i la
representació del projecte, hagin de ser pensats de forma simultània.
Des del punt de vista projectual i de l’enfoc metodològic, hem transmès als alumnes alguns valors
necessaris per a la realització del projecte de la ciutat contemporània on, el «fer barri» significa que «un
no se sent a casa només quan obre la porta de casa seva, sinó quan arriba al seu barri», tal i com va
comentar la tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament, en la seva
presentació a la Universitat de Girona, sobre la gestió de la vida social i comunitària, i el sentit de

pertinença al barris i als pobles. Pensem que aquesta interpretació que fa, s’adiu perfectament a
l’esperit de la nostra aproximació al projecte.
Hem fomentat la valoració del paisatge existent i el projecte del verd, com a espai central i lloc d’estada;
de la mobilitat sostenible amb espais de vianants i reducció al màxim d’accessos rodats; de l’ús dels
espais públics com a llocs de trobada i de relació; de l’ús de les plantes baixes amb el comerç i espais de
transició, entre lo públic i lo privat, fomentant el valor de l’espai col·lectiu; de la varietat tipològica, per a
potenciar la barreja i evitar la segregació social; de les façanes i dels espais comuns dels edificis com a
espais potencials de relació social i amb l’entorn.
En el lliurament dels treball, hem pogut comptar amb la presència de l’alcalde de Sarrià de Ter Sr. Narcís
Fajula i la tècnica Promoció Econòmica i Desenvolupament Local Sra. Esther Ferrero, que han vist i
valorat molt positivament la varietat de solucions plantejades.
L’exposició dels projectes es podrà visitar fins el proper 30 de juny a la biblioteca Emília Xargay de Sarrià
de Ter, tan per l’interior de l’equipament, com per la part exterior del mateix, reforçant així, la relació
entre arquitectura i ciutat com a lema dels cursos.
Agraïm la possibilitat que ens ha ofert el municipi de Sarrià de Ter, de portar a terme aquesta
col·laboració tan important, que permet apropar la Universitat al territori i als seus problemes reals.

http://www.sarriadeter.cat/Inici/Noticies/ID/3873/Exposicio-Propostes-per-

