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1_estudiants “castellers” al campus de Montilivi. 2012 
Exemple de “vida universitària” al campus. 

ANNEX.2.   
A.2.  LLOC DE RESIDENCIA i ACTIVITATS DELS ESTUDIANTS A GIRONA,  
 
 
 

Aquest annex, a partir d’estudis diferents, tracta d’identificar la forma de vida dels usuaris 
universitaris a la ciutat, per tal d’obtenir raons que permetin localitzar els llocs on desenvolupen 
les seves diferents activitats de “vida universitaria”, tant residencials com col∙lectives.  

Sobre el temps, els espais i les formes de vida dels estudiants al nostre entorn proper, al llibre 
“La universitat de Lleida en la ciutat i el territori”1, Carles Freixa i Mireia Campanera en un dels 
seus capítols analitzen el cas concret dels estudiants universitaris a Lleida.  

A l’estudi sobre els estudiants de la Universitat de Lleida,  a través de grups de discussió, del 
buidatge d’una enquesta i de l’anàlisi fotogràfica i documental es mostra que, tot i que no es 
tracta d’un grup integrat  amb una identitat pròpia i comuna, els estudiants viuen i volen viure 
en un temps i en un espai original, cadascú el seu. L’únic que els lliga i identifica, quan manquen 
elements comuns i símbols compartits, són els espais propis de la universitat (i altres de la ciutat 
on es perllonga la vida dels universitaris) i uns ritmes de temps i rituals (festes pròpies). Però, 
aquesta identitat és sempre “flotant” i “irreal”.  

Pel que fa a l’espai, la vida universitària queda definida pels seus hàbits i els seus itineraris i pels 
llocs de residencia i reunió. La presencia de l’estudiantat a la vida de la ciutat es configura a 
partir de tres localitzacions físiques i simbòliques: 

- Els espais del campus (on els llocs intersticials o de lleure poden ser tan importants com els 
escenaris de la vida acadèmica) 

- Els espais privats (on els pisos d’estudiants i, en menor mesura, les residencies universitàries 
han anat generant un microcosmos de gran transcendència per a la vida local) 

- Altres espais de la ciutat (la seva relació amb els estudiants és sobretot intensa a través de 
les activitats de lleure i de socialització cultural) 

En l’estudi sobre la Universitat de Lleida del comportament dels estudiants de la Universitat de 
Lleida va ser d’especial rellevància una enquesta plantejada a 1.004 estudiants de la Universitat 
de Lleida2.  
 
 

A2.1.  LA ROMÀNTICA IDEA DE  RESIDIR AL “BARRI LLATÍ” 
 
Al  1170, quan va obrir portes la universitat de Paris,  “Al barri de l’esquerra del riu Sena – el 
barrí Llatí – s’agrupaven els colleges, formant un conglomerat on convivien les instal∙lacions 
universitàries i les industries relacionades amb aquesta activitat, com ara copistes, llibreters o, 
també, les pensions i refectoris.”3 

Un dels elements possiblement més significatius per veure la relació entre la situació 
d’equipaments universitaris i una certa configuració física de la ciutat es identificar el lloc on 
viuen a la ciutat els seus usuaris. Els desplaçaments entre els llocs de residencia i universitat són 
els mës habituals entre els seus usuaris. 

                                                           
1 Carme Bellet Sanfeliu; “La universitat de Lleida en la ciutat i el territori”. 2010. 
2 Enquesta dirigida i desenvolupada pel professor Jordi Garreta, de la Universitat de Lleida. 
3 Ricard Pie; “La universitat en el territori: reflexió històrica i consideracions sobre el cas català”, article 
recollit a la revista “Coneixement i Societat”, nº 04, pag 16 i seg. 
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2_cartells de diverses activitats anunciades al campus 

La nombrosa quantitat d’usuaris que signifiquen els estudiants durant el període lectiu, els fa 
com el sector més important a observar per buscar una possible incidència que pot haver 
d’animació social i cultural, i per tant d’element motor de la dinàmica urbana4: 

“La vie étudiante s’estructure notamment autour la résidence”5: 

Els estudiants perceben la ciutat com a lloc “de vida” i “de cultura”. 

Esta percepció per part dels estudiants te el interès de posar en relació les pràctiques efectives 
dels estudiants, els usos, que fan de la ciutat i de la universitat, i per tant, dels espais de 
cadascun d’aquests àmbits. 

Un estudi sobre la universitat de Niça6, amb equipaments universitaris escampats a l’interior del 
teixit urbà, revela una sèrie d’usos que els estudiants fan a la ciutat. Els autors manifesten que: 

“La universitat situada al centre de Niça, és un lloc de treball i no de vida. 
Les activitats d’esbarjo es duen a terme fora dels llocs d’estudi, i són 
diferents segons l’edat i el grau d’avançament als estudis” 

Aquests usos, en general s’hi podrien extrapolar als estudiants de Girona, ja que hi ha una certa 
similitud de característiques geogràfiques entre les dues ciutats.  

A Niça, identifiquen una sèrie de llocs o zones amb activitats vinculades a la vida de l’estudiant: 

- Al voltant d’una plaça de marcada centralitat, amb grans magatzems, jardí, restaurants 
fast‐food (Mc Donald’s), concerts, casino, area vianants,  

- Barri Vell, lligat a les sortides nocturnes, amb restaurants, mercat de flors, bars, pubs, … 

- Barri del Palau de Congressos, lligat al lleure cultural i esportiu,  amb bowling, pista de 
patinatge, parc d’esports, teatre, museu d’art contemporani,… 

- Avinguda de la centralitat d’activitat comercial, i barri de cinemes. 

Aquest estudi mostra que les activitats de lleure (esbarjo), d’intercanvis comercials i culturals,…  
es perceben pels estudiants en espais concrets vinculats a equipaments col∙lectius d’animació o 
activitat de la pròpia ciutat – espais de centralitat‐. 

Els estudiants perceben els llocs universitaris com espais geogràfics, o be com espais 
“funcionals”, on es troben els estudiants el temps dels seus estudis, sense que s’hi arribin a  
assimilar com espais de vida i cultura.  

 
Es per això que una possible “incidència” de l’assentament d’equipaments universitaris a la 
configuració de la ciutat es podria trobar en espais “no contigus” als propis equipaments, pero si 
en espais que es poden considerar “propers” als equipaments. En canvi, però, si que es trobaria 
“ incidència” en espais “contigus” i “propers” en el cas dels llocs on resideixen els estudiants. 
 
 

                                                           
4 Armand Frémont; “Lieux et practiques sociales des etudiants dans la ville. Rennes, Besançon et 
Nanterre.”; capitol del monogràfic : Universités et Territoires, de la revista : Annales de la Recherche 
Urbaine, nº62‐63 (*) 
5 Armand Frémont; “Lieux et practiques sociales des etudiants dans la ville. Rennes, Besançon et 
Nanterre.”; capitol del monogràfic : Universités et Territoires, de la revista : Annales de la Recherche 
Urbaine, nº62‐63 (*) 
6Valerie Erlich, Alain Frickey; “Représentations et pratiques des étudiants niçois.. La ville, espace de la vide 
étudiante. Al monogràfic : Universités et Territoires, de la revista : Annales de la Recherche Urbaine, nº62‐
63 (*) 
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3_anuncis d’ofertes de residència per estudiants al diari El Punt. 2012 
 
 
 
 
 

Nom establiment  adreça  places      gènere   
 
Pisos Universitaris S.L. *  C. Bellavista,13  28  f 
Residencia universitària Bisbe Cartayà*  C. Antic Roca,38  120  m 
Residencia Campus Montilivi*  C. Mercè Rodoreda,2   210  m‐f 
Residencia Pare Claret*  Rda. S. A. Ma. Claret, 28  72  f 
Residencia Sant Daniel*  C. Monges, 2  16  f 
Alberg Residencia Cerverí  C. Ciutadans, 9  83  m 
Apartaments Universitaris  C. Alemanys, 1  28  f 
Isaac  el Cec **  C. La Força, 10  17  professors 
 
Hostal Ca La Lourdes  Ctra. S. Gregori, 107  6  m 
Pensió Margarit  C. Ultonia, 1  14  m 
Pensió Perez‐Borras  Pça Bell‐Lloc, 4  10  m 
 
 
*  Residencia, inclou serveis de menjar: mitjà pensió, pensió complerta,... 
**  Apartaments d’ús exclusiu per estàncies acadèmiques docents o d’investigació 

 
4_quadre resum de residències amb dades de capacitat. Girona 2012 

Font: elaboració de l’autor, a partir de dades públiques 
 

A2.2.  UN BARRI LLATÍ  A GIRONA ?  
 
 

 

Les estadístiques de mobilitat ens descriuen que percentatge molt alt dels estudiants es 
desplacen a peu per assistir a la universitat. Una part correspon als estudiants que la seva família 
resideix a la ciutat, i una altra part correspon als estudiants que a l’arribar a la ciutat o al marxar, 
van a peu per connectar amb els equipaments universitaris. En concret diuen que un % en el cas 
del campus de Montilivi i un 64 % (residents a la ciutat) en el cas del campus del Barri Vell. 
D’aquestes dades es pot deduir en concret que uns 6.400 estudiants (48% del total de 13.312) 
estan residint  a la ciutat de Girona7. 

El diari La Vanguardia en parlava el 10 de juny de 2011, que hi havia mes de 4.000 estudiants de 
fora de les comarques Gironines que s’allotjaven a la ciutat, i per tant vivien emancipats dels 
seus pares.  

Les opcions per allotjar‐s’hi a la ciutat són diverses, des del pis compartit amb altres estudiants, 
a una residencia d’estudiants, passant per un alberg, o uns pisos d’habitatge protegit per 
universitaris. 
 
 
 

A2.2.a  ESTABLIMENTS DE RESIDENCIA PER ESTUDIANTS A GIRONA 
 
La ciutat de Girona disposa d’una oferta variada d’establiments residencials per estudiants. Els 
establiments ofereixen uns nivells de serveis diferenciats (mitja pensió, pensió complerta, 
esmorcar i dormir,...), podent‐ne considerar una diferenciació per serveis segons es consideri 
una Residencia universitària o un Alberg d’estudiant. 

De totes maneres, el nombre de places disponibles pels establiments (aproximadament 636 
places) està allunyat de la demanda màxima existent (4.000 places). A banda, d’aquestes 
primeres xifres, hi ha una certa part d’aquestes places que no s’acaben d’adequar al nivell de 
confort demanat per l’usuari (manca d’intimitat per haver de compartir habitacions).  

Concretant mes l’ús d’aquests establiments, en general, l’allotjament en establiments d’aquest 
tipus es limita al primer any d’estudi, i com a molt s’allarga fins al segon, passant a partir 
d’aquest moment, a l’alternativa del pis compartit.  

Això vol dir que suposant una durada mitjana de 4 anys per seguiment complet de cada estudi, 
la demanda d’allotjament en residencies o albergs arribaria al voltant de 1000 places8. Com 
l’oferta es d’unes 600 places, es pot deduir que seria possible encara una ampliació de l’oferta 
de residencies. Aquesta valoració de demanda de places dependria de la capacitat d’atracció 
generada per la Universitat de Girona.  

Reconegut el paper de dinamitzador urbà d’aquest tipus d’establiments, la necessitat 
d’implantar alguna residencia mes, dona una oportunitat d’intervenir en la urbanitat de la ciutat 
a partir de la seva localització.  Un exemple d’intervenció en la  urbanitat es dona al barri de la 
Creu. Al conjunt d’edificis de protecció oficial, nomes a les plantes baixes del bloc mes proper a 
la residencia universitària es troben ocupades les plantes baixes amb establiments comercials de 
proximitat, com ara alimentació, estanc,cafeteria, ... 

                                                           
7 Enquesta de mobilitat de la Oficina Verda de la Universitat de Girona 
8 S’entén que del total de 4000 estudiants de fora que resideixen a la ciutat, nomes els de primer curs serien els que 
optarien majoritàriament per residir en una residencia col·lectiva. 
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5_quadre amb imports d’oferta de lloguer de pisos per zones i distancies als campus .Girona 2012 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’anuncis 

 

A2.2.b  PISOS “COMPARTITS” A GIRONA  
 
 

La opció de les residencies o albergs pot ser considerat majoritàriament pels estudiants com una 
opció cara, i mancada d’una certa intimitat i llibertat (compartir habitació, manca de transport, 
limitació d’horaris,... ), tot i la comoditat del “plat a taula”.  Per això,  l’opció del “pis compartit”, 
es presenta com l’alternativa interessant.  

Amb aquesta opció la localització en la ciutat de l’allotjament dels usuaris universitaris està més 
oberta, diferents criteris poden intervenir a l’hora de triar el lloc de residencia. 

La forma de desplaçament a peu, sembla una forma especialment raonable en una ciutat 
mitjana ja que les distancies dels trajectes per accedir als diferents serveis de la ciutat no han de 
ser necessariament llargues (inferiors a 2000‐3000 m).  

Els desplaçaments a peu, en general es poden interpretar a priori com de trajectes que no 
superen els 15‐20‐30 minuts, i això suposa una distancia d’uns 2000‐3000 metres.  O sigui que la 
conseqüència d’aquesta deducció seria que les residencies dels estudiants es trobaran 
preferentment a una distancia inferior a 2000‐3000 m dels seus centres d’estudi. Això 
Significaria: 

- pel que fa al Campus de Montilivi, aquesta distancia abastaria al barris de Montilivi, 
Eixample Sud, Casernes, Eixample Nord i Palau  

- pel que fa al campus del Barri Vell, inclouria el Barri Vell, Pedret, el Carme, Mercadal, 
Eixample Nord, i Devesa. 

D’aquestes localitzacions significar la coincidència de l’Eixample Nord als dos campus. 

Però, la lògica de l’economia de distancia, podria no ser l’únic raonament de l’estudiant a l’hora 
de triar el lloc d’allotjament durant el curs acadèmic. Una lògica vinculada al preu de 
l’allotjament, també podria ser indicatiu per decidir el lloc de residencia dels estudiants.  

En aquest sentit, es considera indicatiu observar els costos de lloguers dels pisos a Girona, i a 
partir d’aquí deduir el preu d’una habitació compartint pis amb altres estudiants, practica 
habitual entre estudiants.  

Vist el resultat d’un ràpid estudi de mercat (del cost d’una habitació en un pis compartit) a partir 
d’anuncis de lloguer de la Cambra de la Propietat de Girona, s’observa que: 

- El cost del lloguer es variable, depenent de la zona de la ciutat on s’ubiqui. 

- Que dintre de la zona també varia aquest preu. Es de suposar que l’estat de conservació 
i  el grau de comoditats del pis incideixen en aquesta varietat de preu. 

Una primera aproximació, aplicant nomes la lògica de la pura distancia, i veient el tipus 
d’habitatges disponibles en els entorns dels campus, el barris idonis per residir els estudiants 
serien: 

- el barri de l’Eixample Sud, el barri de Montilivi i el de Palau, per els que estudien al 
campus de Montilivi.  

- El propi Barri Vell, el barri del Carme, o el de Mercadal,  per als estudiants del campus 
del Barri Vell. 

- Els estudiants de Medicina, optarien per allotjar‐se als barris o de Montilivi, o Mercadal, 
o Eixample Sud, o Eixample Nord, o Sant Narcís. 
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6_esquema cost pisos compartits per barris: cost mitjà €/habitació i mes. Girona 2012 
Marró: preu alt 

Groc: preu mitjà - alt 
Verd fosc: preu mig 

Verd: preu econòmic 
Verd clar: preu mes econòmic 

Font: elaboració pròpia. 
 
 

 
Si a la primera aproximació, li afegim el raonament del cost de lloguer dels habitatges en funció 
de la situació respecte als campus universitaris, el mapa es presenta una mica diferent. 

D’un estudi ràpid9 de l’oferta de lloguer de pisos a Girona es pot deduir que on hi ha  més oferta 
per llogar és al barri de Palau (16 ofertes), i a mes a mes, és on es pot arribar a trobar el cost 
d’habitació mes econòmica (120€/hab.). Entremig del teixit de baixa densitat, al carrer dels Jocs 
Olímpics,  hi han unes illes amb edificis d’habitatge social 

Als barris on es situen els centres universitaris (Barri Vell, Montilivi) i als adjacents, es troba el 
cost mes alt per habitació (599€/hab.). S’ha de dir que aquests barris es consideren dintre de la 
ciutat com a “zona molt bona”, el cas de Montilivi hi han molts pisos de construcció recent. De 
totes maneres, també es poden arribar a trobar pisos amb una repercussió per habitació de 
177€/hab, en un pis de 3 habitacions. 

Per mitjana de preus, als barris situats a partir de 500 mts del Campus de Barri Vell (Carme, 
Mercadal,... ), i de 1000 mts del Campus de Montilivi (Casernes, Eixample), és on es troben els 
preus “mitjans” de cost de lloguer d’una habitació (225€/hab)   

Hi ha doncs una reduïda variació de preus entre barris. En canvi es dona una altra tipus de 
diferencia, pel que fa a diferencia de preus dintre del mateix barri. Segurament es per la barreja 
de teixits que hi ha a dintre d’un mateix barri. 

Als barris mes allunyats, els preus més cars són molt similars als preus mes baixos (una 
diferencia de 43euros/hab). Hi ha mes probabilitats de trobar allotjament a un preu econòmic. 

En resum, amb les dades de cost obtingudes, no es pot establir clarament un barri identificable, 
avui en dia, com d’exclusiva dels estudiants. 

Una tercer factor per decidir l’estudiant el seu lloc de residencia a la ciutat podria estar vinculat 
a les localitzacions de les activitats centrals de la ciutat (culturals, científiques i de sociabilitat).  

La proximitat o facilitat d’accés a les zones de lleure (sociabilitat de joves) com cinemes, a 
teatres, a equipaments esportius, a llocs d’esbarjo, a botigues especialitzades (esport, roba,...), a 
biblioteques, a sales d’exposicions,… podrien ser un factor tingut en compte per a decidir pels 
estudiants el seu lloc de residencia durant el curs.  

En aquest sentit, els cinemes i els locals d’esbarjo nocturn es localitzen a Girona 
indiscutiblement a una centralitat al voltant de la plaça Independència. Des d’aquest centre 
neuràlgic, els locals es van distribuint en forma de taca d’oli pels carrers del voltant, articulant 
diferents eixos de locals, principalment cap el barri de la Devesa, seguint el límit del parc i tocant 
la part mes al nord del barri de Mercadal (centre de la ciutat). Un segon eix d’expansió, es 
desenvolupa a l’altra costat del riu, pel pont que connecta la plaça Independència amb el Barri 
vell (pel C/. Ballesteries,  allargant‐lo des de el c/. de la Força, fins al c/. Pedret).  

Dos dels quatre cinemes existents a Girona es concentren, al barri de Mercadal, paral∙lel al riu 
Onyar, entre el pont de Pedra, cap al Nord, fins al pont de Pedret. Un tercer, segueix el mateix 
eix situant‐se mes cap al nord, al pont de Fontajau, per la part mes propera al centre urbà de 
Girona, i el quart es troba a l’extrem sud del Barri Vell, s’ha de dir que aquest quart, que es troba 
allunyat dels altres tres i que funciona com a Filmoteca de la Generalitat, tenint  per tant un 
perfil diferenciat dels altres. Aquesta oferta de cinemes es completa amb les sales multi cinema 
del centre comercial de Salt, al sud de Girona. 

 

                                                           
9 estudi orientatiu efectuat per l’autor de la tesi, al setembre de 2012, en base a les dades publicades a la 
web de la cambra de la Propietat de Girona i a anuncis de lloguer dels diaris. 
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7_Sala independent de teatre La Planeta. 
Oberta al públic des del 1987 a la zona de Mercadal, tocant a La Devesa de Girona. 

 

 
8_Itinerari de la línia de transport públic L11 

A: Zona de lleure nocturn 
B: campus de Montilivi 

Font: TMG 
 

 

Resumint la vinculació amb els espais de sociabilitat jove de la ciutat, es pot concretar que la 
majoria dels locals de lleure (cinemes, pubs, discoteques,teatre independent,…) es troben 
concentrats al Nord del centre de la ciutat (barri de Mercadal), tangents al Parc de la Devesa, i 
centrats al voltant de la Plaça Independència. En una posició relativament cèntrica de la ciutat.  

Als darrers temps, està emergint una nova zona de “lleure jove” a la perifèria sud de la ciutat, a 
la zona propera al nus de connexió de la carretera nacional amb l’enllaç de l’autopista. Aquesta 
posició respondria tan a una voluntat de bona connexió amb l’exterior de la ciutat, com a 
intentar reduir les molèsties  al descans dels residents de la ciutat. En qualsevol cas, també, 
coincideix amb una proximitat relativa entre el campus de Montilivi i les connexions amb 
l’exterior de la ciutat. 

Els espais d’activitat cultural de la ciutat (teatre, auditori, sales exposició,...), es troben mes 
escampats per la ciutat, tot i que es pot identificar una concentració al Barri Vell (La Mercè, la 
Fontana d’Or, el Col∙legi d’Arquitectes, ), i en menor nombre a l’àrea de la Devesa (Auditori de 
Girona i Palau de Congressos, Sala independent de teatre La Planeta, Fira de Mostres). Aquesta 
concentració es complementaria amb la xarxa municipal de centres cívics situats en una 
dispersió equilibrada pels diferents barris del municipi. 

Pel que fa a la relació amb la situació dels campus universitaris, el centre de la zona de lleure es 
troba a una distancia relativament propera del Campus del Barri Vell, al voltant d’uns 350 mts (5 
minuts a peu), arribant els locals fins les primeres escales que s’enfilen cap el campus; i, respecte 
al Campus de Montilivi es troba considerablement mes allunyat, a partir de 3000 mts (30 minuts 
a peu). El barri de l’Eixample de Mercadal, a mig camí entre els dos “campus”, queden situat 
també equidistant amb la zona de lleure nocturn, i també de sociabilització  i “comunicació 
personal” de l’entorn de La Devesa 

Apuntar que el transport públic (L11) comunica directament el Campus de Montilivi amb la zona 
d’esbarjo al voltant de la plaça Independència. Aquesta línia arriba fins a Sant Daniel, passa pel 
carrer de Ciutadans (a prop del pol del Barri Vell) i te una parada a prop de l’estació de tren, i per 
tant al connectar directament gairebé directa amb tots els espais d’activitat universitària es 
converteix en un element estructurador de llocs on viure universitaris.  

 
La zona dels espais de lleure nocturn coincideix amb zones amb una mitjana de cost de lloguers 
per sobre de la mitjana de la ciutat. Aquest fet fa pressuposar que els estudiants no s’allotgen en 
aquesta zona. Seria raonable preveure que els estudiants s’allotjaran en barris propers als 
campus i propers a la zona d’esbarjo. 
 

    B 

A 
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A2.2.d.  CONCLUSIONS SOBRE UN “BARRI LLATÍ” A GIRONA. 
 
 

Les dades obtingudes dels diferents estudis apriorístics no permet establir un indret concret de 
la ciutat com a barri dels estudiants. Hi han criteris diversos a l’hora de triar el lloc de residencia, 
i a mes també, la ciutat ofereix oportunitats variades a cadascun dels dos pols d’implantació dels 
equipaments. 

Pel que fa als estudiants del campus de Montilivi, sembla una opció raonable que optin per 
allotjar‐se al voltant del barri de l’Eixample Sud, a mig camí entre el centre de la ciutat 
(Mercadal) i el campus de Montilivi. Aquestes rodalies del barri de l’Eixample Sud, inclouria la 
part nord del barri de Montilivi, on s’arriben a trobar costos econòmics; i que per la curta 
distància dels desplaçaments diaris els permet estalviar‐se la necessitat de l’abonament del bus 
urbà (46€/mes) o 4 targetes T10 (4x10€/mes). 

Al voltant del campus de Montilivi es presenta la situació singular del cas d’un racó del barri de 
la Creu de Palau Sacosta, on s’ha adjuntat de forma  relativament concentrada, a un existent 
complex de blocs de pisos de protecció oficial, unes construccions recents de residencia 
d’estudiants de la Universitat i un bloc de pisos socials per estudiants, també promogut des de la 
Universitat. La zona es caracteritza per un majoritari teixit mono funcional de fragments poc 
connectats de “residencial de baixa densitat”, on a les plantes baixes no hi ha locals per acollir 
activitats comercials o de serveis (supermercats, ferreteries, forns, kioscos, ...). I tot just al mig  
del teixit de baixa densitat, es troba el complex residencial de blocs de pisos (protecció oficial), 
amb unes plantes baixes susceptibles d’acollir locals comercials. Queda, per tant, un area, lluny 
d’altres zones d’activitat urbana, i per tant, mancat d’una continuïtat urbana amb la ciutat 
central, (allunyament significatiu dels residents del barri respecte del centre de l’activitat central 
de la ciutat) 

Els estudiants del Barri Vell, vist l’alt cost de la residencia d’aquest barri, es probable que 
s’allotgin en barris de cost inferior veïns al del campus i a la zona de lleure, com Mercadal, 
Eixample Nord, Carme, o Pedret, i que també els hi permet estalviar la necessitat de 
l’abonament del bus urbà (46€/mes) o 4 targetes T10 (4x10€/mes). 

Preguntats estudiants del Barri Vell, les noies estudiantes valoren la proximitat a la universitat i 
la seguretat del Barri Vell a l’optar per lloc de residencia a la ciutat, enfront opcions més 
econòmiques. Mentre que alguns estudiants, també consideren optar per alguna alternativa 
més econòmica, tot i mantenir el mateix criteri de proximitat als equipaments. Amb aquests 
darrers estudiants, l’opció que havien adoptat era residir al barri de Pedret (15 minuts a peu per 
espais d’activitat urbana).  

 En general, els barris on potencialment es poden allotjar els estudiants, no presenten mostres 
externes perceptibles (comerç especialitzat, tractaments d’espais col∙lectius, ...) diferents de la 
resta de barris residencials de Girona d’una densitat mitjana. 
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9_Activitats de lleure correspondents a la “vida universitaria“  d’universitaris de Rennes i Besançon 
Font : Pierre Le Galès i Marco Oberti; Annales de la Recherche Urbaine, nº62-63 , pàg. 256. 1994

A2.3.  ACTIVITATS COL·LECTIVES DELS ESTUDIANTS A LA CIUTAT. 
 
 
 
 
 
 

“Cherchant à analyser les pratiques des étudiants dans la ville, on 
s’intéresse à la fois à l’unité et a la diversité de ces pratiques dans le 
temps et dans l’espace. En effet, les étudiants peuvent partager, le temps 
de leurs études, un mode de vie et des conditions d’existence semblables 
qui  s’actualisent dans leurs usages de l’espace. En même temps, les 
expériences des étudiants sont trop diverses pour impulser un mode de 
vie urbaine commun à tous” 

Valerie Erlich, Alain Frickey  
Représentations et pratiques des étudiants niçois. La ville, espace de la 
vide étudiante?10, 

 
 
 
 
P. Le Galès i M. Oberti11, al treball sobre “lieux et pratiques des étudiants dans la ville”, indiquen 
que la forma de vida dels estudiants varia segons les ciutats, hi han ciutats mes afavoridores de 
l’emergència de practiques i de la formació de grups. Així mateix també depèn de factors com el 
lloc de residencia dels pares, el lloc de residencia dels estudiants, i el lloc de la universitat. 

A Girona, amb les dades que disposem de l’Oficina Verda de la Universitat, es podria fer una 
primera diferenciació a partir del lloc on resideixen respecte a la ciutat: 

- Estudiants que resideixen fora de Girona: 6.900 (52% de 13.312) 

- Estudiants que resideixen a Girona: 6.400 (48% del total de 13.312) 

El resultat de les enquestes de mobilitat de l’Oficina Verda indiquen que la població universitària 
prové gairebé en igual proporció tan de la ciutat de Girona (49%) com de fora de Girona (51%). 
Trobant que els estudiants són els que es desplacen més fora de Girona (52%), mentre que al 
PAS (52%) i al PDI (60%) hi ha una majoria que resideixen a la pròpia ciutat de Girona. Això 
significa que, al menys durant la setmana hi han 6400 estudiants vivint a la ciutat de Girona. 

P. Le Galès i M. Oberti definien una diferencia de l’ús de la ciutat de la universitat en funció de la 
mida de ciutat on es residia. Tot pensant en la capacitat que te la ciutat de residencia de donar 
més serveis (respondre a les necessitats concretes de “sociabilitat” i “cultura” de l’estudiant) 
que la ciutat de la universitat. Així mateix, apuntaven que els estudiants residents a la ciutat de 
la universitat, però amb pares fora de la ciutat, acostumen a tornar a casa dels pares durant els 
caps de setmana i els períodes de vacances.  

Pels estudiants que resideixen familiarment fora de la ciutat, la universitat suposa un esclat 
territorial de les seves activitats socials. 

 

                                                           
10Valerie Erlich, Alain Frickey; “Représentations et pratiques des étudiants niçois. La ville, espace de la vide 
étudiante“. Al monogràfic : Universités  et  Territoires,  de  la  revista : Annales  de  la  Recherche Urbaine, 
nº62‐63 (*) 
11 Patrick Le Galès i Marco Oberti ; “Lieux et pratiques des étudiants dans la ville”, al monogràfic : 
Universités et Territoires, de la revista : Annales de la Recherche Urbaine, nº62‐63 (*) 
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10_Establiment especialitzat a l’avinguda de Barcelona, a prop de l’estació de tren. 2012 

Es evident que la independència residencial apareix com un criteri essencial per “viure com un 
estudiant” a la ciutat, són els que “surten” mes i els que semblen mes vinculats al mon 
estudiantil. Són els que tenen mes amics estudiants, dintre del conjunt dels seus amics, i són els 
que surten mes que els altres estudiants amb amics de facultat. O sigui, són els que tenen la 
sociabilitat estudiantil més intensa.  

No sembla igual en el cas d’universitats situades en ciutats amb una amplia area metropolitana 
(Nanterre versus Paris), on els estudiants, tot i viure sense els seus pares, estan mes escampats 
en el territori urbà, es mes difícil formar una comunitat estudiantil, i la sociabilitat es difumina 
en el territori. En aquestes ciutats amb universitat, els estudiants residents amb els seus pares 
són els mes propers a l’ambient universitari, i son els que surten mes. El grup estudiantil existeix 
a traves de la assistència freqüent als equipaments universitaris. Aquest grup no s’insereix amb 
la mateixa força i la mateixa intensitat a l’espai urbà que els estudiants de ciutats universitàries 
més petites. 

La presencia dels estudiants, com a grup diferenciat, es menor a la ciutat metropolitana, que a 
les ciutats universitàries no metropolitanes. 

Afirmen que les ciutats capitals territorials, no són simplement ciutats universitàries, ja que son 
nodus urbans de referència del seu territori. Es concentra el comerç i els serveis d’alta gama 
continuació dels escampats pel territori i sobretot es concentren totes les activitats vinculades a 
la ciutat: lleure, sortides, cultura, consumicions, vida nocturna, que interessen en primer pla als 
estudiants i als joves en general. 

No es d’estranyar doncs, que aquestes activitats preferides pels joves (compra de discos, de 
roba, cinema, restaurants, cafès, concerts, etc) s’adjuntin a la ciutat universitària. No nomes són 
elements típicament urbans, sinó que estan estretament associats a la sociabilitat estudiantil. 

Ara algunes activitats es desenvolupen els caps de setmana i per tant al lloc de residencia dels 
pares (discoteca, ball, partits) o a les proximitats (fugir de la presencia dels pares).  

Pel que fa al consum de bens culturals, l’oferta es especialment important a les capitals 
(concerts, museus, cinema, no així pel teatre). 

Beró, els dos moments forts de la sociabilitat estudiantil, el cafè i els sopars a casa dels amics, 
són estretament vinculats a la ciutat de la universitat. Així mateix, les biblioteques i les llibreries, 
poc presents en ciutats més petites, són utilitzades a la ciutat universitària. 

Pel que fa a la gestió amb bancs i a la tramitació d’assumptes administratius, la majoria dels 
estudiants no traslladen aquesta activitat a la ciutat universitària, la continuen mantenint a la 
seva ciutat d’origen. 

Aquest criteri es manté amb les activitats  vinculades a la intimitat, a l’atenció del cos, no es 
defuig de la ciutat d’origen per la ciutat universitària. Dos terços (2/3) dels estudiants es 
desplacen a la ciutat dels seus pares per anar al metge, al dentista, o la perruqueria.  

El rentat de la roba es una altra activitat que en la seva majoria es desenvolupa a la casa dels 
pares, probablement durant el cap de setmana.  

Un 85% dels estudiants exerceixen alguna mena d’activitat laboral, ja sigui nomes d’estiu (45%), 
o a un treball regular (12%). Aquesta activitat assalariada el més freqüent es que no es 
desenvolupi a la ciutat universitària, sinó a la ciutat dels pares o en una comunitat propera. 

Veiem, doncs, que la ciutat universitària juga un paper de socialització professional. 

Juguen una doble vida social. Les possibilitats d’us de la ciutat per part de l’estudiant es variada, 
va de: un lloc de pas, a un lloc de consumició de bens i serveis, passant per un lloc de 
sociabilitat i un lloc de ciutadania. 
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11,12_Niça. 1994  

Els espais urbans vinculats a l’activitat universitària varien en funció del tipus d’estudi. 
Font: Valerie Erlich, Alain Frickey ; “Annales de la Recherche Urbaine“;  nº62-63 ; pag 238.1994  

Un altre punt significatiu per determinar la forma de vida de l’estudiant és conèixer com 
reparteix el  temps en la seva jornada lectiva. V. Erlich i A. Fridkey12,  apunten que el temps que 
l’estudiant dedica a estudiar varia segons la disciplina.   

- 25 hores per:   Llengües 
Ciències Humanes 
Dret 
AES 

- 35 hores  Ciències Econòmiques 
IUT 

- 45 hores  Classes preparatòries 

Aquesta dada, significa que l’estudiant  disposa de 10 hores (classes preparatòries) a 20 hores 
(Ciències Econòmiques) a la setmana per activitats d’esbarjo o de fora la docència.  

Tot i que la separació entre activitats de lleure i d’estudi no estan clarament separades, ja que 
les activitats de lleure contribueixen a la formació general de l’estudiant, per la majoria dels 
estudiants, el temps d’estudi i el temps d’esbarjo estan inextricablement units.  

V. Erlich i A. Fridkey13,  caracteritzen la forma de vida de l’estudiant: 

- Per una intensa sociabilitat 

- Freqüentació dels espais culturals 

La forma de vida de l’estudiant es constitueix i desenvolupa el més habitualment fora dels llocs 
universitaris, implicant una participació a la vida urbana bolcada cap l’exterior.  

Relacionen l’activitat de lleure de l’estudiant cap a la ciutat en les sortides al cinema i al 
restaurant, i a traves de les sortides nocturnes (concerts de rock, de jazz, discoteques, pubs, ... ), 
que son d’interès cultural per els estudiants de “tots els ambients”, on poden desenvolupar la 
màxima sociabilitat.  

L’assistència a museus, al teatre, a l’opera, a concerts de música clàssica, vinculades a valors 
didàctics o socials son altres activitats freqüentades en les sortides dels estudiants. La  resta 
d’activitats es poden considerar de caràcter excepcional. 

En general es tracta d’una “cultura de sortides”. 

Una separació determinada  en l’espai, acompanya la manca de separació entre temps d’estudi i 
temps d’esbarjo. Les practiques culturals es concentren en llocs específics, al marge dels llocs 
de formació. En especial si es produeix una dispersió d’ubicació dels centres d’estudi, i una 
limitada oferta d’espais culturals. 

L’activitat dels estudiants no es caracteritza nomes pels estudis que segueixen, sinó a partir 
d’una forma de vida o d’estudi, cultura, i esbarjo estretament imbricat amb la quotidianitat 
(camps de la vida social: treball, família, estudis, lleure,...). En resum, estudis, cultura i lleure 
estan estretament units en el temps però dissociats en l’espai.  

                                                           
12Valerie Erlich, Alain Frickey;  “Représentations et pratiques des étudiants niçois.. La ville, espace de  la 
vide étudiante“ . Al monogràfic : Universités et Territoires, de la revista : Annales de la Recherche Urbaine, 
nº62‐63 (*) 
 
13Valerie Erlich, Alain Frickey;  “Représentations et pratiques des étudiants niçois.. La ville, espace de  la 
vide étudiante“. Al monogràfic : Universités et Territoires, de la revista : Annales de la Recherche Urbaine, 
nº62‐63 (*) 
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13_ Àmbit de la Universitat de Niça. 1994 
Espais urbans amb activitats vinculades a l’activitat universitària dels estudiants de Niça. 

S’identifiquen cinc pols diferents d’activitats de “vida universitària” 
Font: Valerie Erlich, Alain Frickey ; “Annales de la Recherche Urbaine“;  nº62-63 ; pàg. 237. 1994 

La cultura urbana pot unir els estudiants (formes de viure junts, d’amar la música, de 
trobada,...),però això no vol dir que tots els comportaments dels estudiants s’unifiquin. La 
diversitat de la seva condició de vida, com la seva posició en el cicle de vida, son la raó de 
practiques diferents. 

Diversitat d’orígens socials i escolars, de sectors seguits, de destins socials, de situacions 
familiars, de allotjament, ... les experiències s’acumulen, fent de la ciutat un “univers de 
possibilitats” on es desenvolupen trajectes i formes de vida urbana contrastades. 

En funció de l’edat, del sexe, del nivell social, es desenvolupen activitats de lleure diferents. 

Les “sortides masculines”, més extravertides (esports, discoteques, pubs, espectacles esportius, 
musica rock, jazz,...); les “sortides femenines”, més cultivades (museus, teatre, opera, musica 
clàssica, restaurants). 

Alt i mitjà nivell social, surten més, i a més, habitualment a activitats culturals (teatre, museus, 
concerts de jazz, música clàssica, operes). Les activitats comuns a tots els estudiants són les que 
no tenen un component cultural fort (cinema, espectacles esportius, concerts de rock i de 
varietés) 

El nivell d’edat es mes significatiu i permet entendre millor les diferencies de comportaments 
dels estudiants.  

L’edat influeix directament les etapes clau de la vida d’estudiant. 

Els mes joves, 17 a 21 anys, estudiants en formacions curtes (BTS,IUT,...), viuen en casa dels seus 
pares o entre amics. Es perllonga una sociabilitat adolescent, al voltant de grups d’amics, i 
d’activitats a això: cinema, discoteques, concerts de rock, espectacles esportius,... al mateix 
temps, busquen ocasions de trobades amicals o amoroses, especialment en discoteques. 

De 22 a 24 anys, les coses canvien, ja que els estudis no es desenvolupen a casa dels seus pares, 
marcant una transició en el seu comportament, ja que surten més i també fan sortides de tipus 
juvenil,amb un atractiu específic pel cinema, la música de jazz i de varietés, el teatre, i l’anada a 
restaurants. Es caracteritza per un tipus de relació transit a la ciutat (modern‐cultivat). 

A partir dels 25 anys, l’ institucionalització de “la parella”. Cauen ràpidament la freqüència de les 
activitats juvenils , així com la sociabilitat associada a grups d’amics. Els estudiants que 
segueixen formacions llargues (medicina, arquitectura,...) accedeixen a activitats més cultivades 
i més costoses. Es dona pas a activitats més representatives d’una sociabilitat adulta, basada en 
sortides a restaurants, al teatre, al museu, concerts de jazz o musica clàssica, i sobretot a 
l’opera. Menys sortides, menys relacions socials, i menys contactes intensos. La darrera etapa de 
la inserció en la “vida urbana” es manifesta amb un trencament amb l’exterior, i una 
reorganització del temps  i del tipus d’activitats. La relació amb la ciutat s’afebleix per la majoria 
d’individus a mida que es va fent adulta.  
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14_gestors d’activitat cultural a Girona. 2012 
 
 
 

 

A2. 4.   ACTIVITATS COL·LECTIVES  DELS ESTUDIANTS A GIRONA 
 
 
 
A Girona, el diari La Vanguardia, a la seva edició local (11 de juny de 2011), descrivia el lleure 
nocturn (bars, bars musicals i discoteques) com una de les activitats de” vida universitària” que 
més clarament es percep que els estudiants desenvolupen a la ciutat. L’activitat del estudiants al 
vespre i nit dels dijous pot ser observada en indrets molt concrets de la ciutat (Devesa i Barri 
Vell). Aquesta sociabilitat pròpia de gent jove s’allarga als divendres nit. 

Un altre sector d’activitat que percep la participació dels estudiants es l’activitat cultural, 
s’organitzen cursos de cuina, de fotografia, o de massatges (Estació Espai Jove), també hi ha 
descomptes pels estudiants per anar el teatre, al cinema, a les sales de concerts La Mirona, a 
gimnasos o a les piscines públiques de la ciutat.  

Hi ha diferents webs14 on poder consultar les continues activitats culturals formals o informals, 
de pagament amb descomptes o gratuïtes, que s’organitzen a la ciutat o a la població veïna de 
Salt.  

Estudiosos francesos15  apunten l’activitat de l’opera com una activitat cultural relacionada amb 
la presencia de població universitària de major edat i cursant aquells estudis superiors de durada 
més llarga, i a mes especialment apreciada per estudiants femenins i d’un nivell cultural alt o 
mitjà. En aquest sentit, es significativa la fundació l’any 2010 de la societat d’Amics de l’Òpera de 
Girona16, que amb el seu cor, tenen l’objectiu fundacional de promoure la difusió de la lírica en 
l’àmbit gironí. En aquest mateix sentit, l’obertura de l’Auditori de Girona i Palau de Congressos 
ha permès acollir alguna representació operística en un recinte adient. 

“De la feina a casa, i de casa a la feina”, excepte els dijous i divendres i, tot sempre que els 
exàmens ho permetin. Aquesta frase podria sintetitzar el comportament quotidià dels estudiants 
a Girona. 

D’aquest tipus d’activitat de “vida universitària” dels estudiants o del personal vinculat a la 
universitat, es podria deduir un mapa concret de la localització d’aquestes activitats ( lleure o 
sociabilitat) a la ciutat on la influencia de la universitat es fa palesa. 

 
 

                                                           
14 www.casadelamusica.cat/es/mirona/ ; www.salatourmix.com/; www.localplatea.com/ 
15 Valerie Erlich, Alain Frickey; “Représentations et pratiques des étudiants niçois.. La ville, espace de  la 
vide étudiante“ . Al monogràfic : Universités et Territoires, de la revista : Annales de la Recherche Urbaine, 
nº62‐63 ; pag 242 (*) 
16 [http://amicsoperagi.entitatsgi.cat]  
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ANNEX  4 
 
A.4. CRONOLOGIA D ’IMPLANTACIONS D’EQUIPAMENTS UNIVERSITARIS A 
GIRONA 
 
 

 
 
 

Les dates son una referència orientativa. Concretar una data com a final de l’obra no es una 
feina de precisió exacta. Un fet es quan es considera que s’han finalitzat els treballs d’obra, i 
un altra fet es quan s’ha començat a utilitzar l’edifici. També es podria diferenciar, entre 
quan s’ha fet una primera utilització, i quan s’utilitza amb la distribució final.  

Els equipaments universitaris molt sovint es necessiten adaptar als avanços de la matèria 
d’estudi. Oportunitats d’adquisició de materials d’última generació obliguen a reciclar les 
distribucions i les instal∙lacions d’equipaments en funcionament. 

La majoria dels edificis s’han anat construint en fases d’obra successives, cada fase te una 
data de finalització diferent. El valor de la cronologia es veure el ritme gradual de 
desenvolupament en un període de vint anys dels treballs de construcció dels equipaments 
necessaris per una activitat universitària d’una certa densitat. 

Hi ha altres equipaments docents, de menor abast o de durada provisional que no consten 
en aquesta relació. 

 

 

 

 

 

*  Data finalització obres  
**  Data inici projecte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DATA*  EQUIPAMENT UNIVERSITARI  EMPLAÇAMENT 
 
 
1992**  EDIFICI PROVISIONAL DE MÒDULS PREFABRICATS  CAMPUS MONTILIVI 
 
1993**  FACULTAT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS   CAMPUS MONTILIVI 
 
1994**  URBANITZACIÓ CAMPUS 2ª FASE   CAMPUS MONTILIVI 
 
1995**  FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS   CAMPUS MONTILIVI 
 
1995*  ANNEX FACULTAT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS   CAMPUS MONTILIVI 
 
1996*  MÒDUL POLITÈCNIC DOS   CAMPUS MONTILIVI 
 
1997*  LES ÀLIGUES  BARRI VELL 
 
1997*  ANTIC CONVENT SANT DOMÈNEC  BARRI VELL 
 
2001**   FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES   CAMPUS MONTILIVI 
 
2002**  BIBLIOTECA 1ª FASE   CAMPUS MONTILIVI 
 
2007**  BIBLIOTECA 2ª FASE   CAMPUS MONTILIVI 
 
2008**  MÒDUL POLITÈCNIC TRES   CAMPUS MONTILIVI 
 
2008**  MÒDUL POLITÈCNIC QUATRE   CAMPUS MONTILIVI 
 
2008**  MÒDUL TALLERS I HIVERNACLE   CAMPUS MONTILIVI 
 
2009**  MÒDUL D’AULARI   CAMPUS MONTILIVI 
 
2009**  ANTIC SEMINARI  BARRI VELL 
 
2012*  EDIFICI SERVEIS   CAMPUS MONTILIVI 
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  ANNEX 5 
A.5.  PELL  DEL BARRI VELL 
 
 
 
En forma de fitxes sintètiques, aquesta annex analitza a diferents espais públics (carrers, 
places, espais oberts,... ) del Barri Vell aquells elements materials que es consideren que 
poden incidir en la transformació de condicions físiques de “la pell de la ciutat”1 , en el sentit 
expressat per en Manuel  de Solà‐Morales, i que ens interessen com arquitectes que podem 
intervenir  en la forma d’aquests espais. 

Els elements físics que s’han considerat interessants d’identificar a cadascun dels espais han 
estat: 

‐ reconèixer el sentit longitudinal o transversal de l’espai en relació a la permanència del 
sentit general de creixement històric de la ciutat històrica de Girona. 

‐ L’accessibilitat de l’espai, observant la planeitat o pendent de les seves rasants. 

‐ La utilització de plantes baixes dels edificis que configuren l’espai públic. 

‐ La densitat que acull 

‐ La presencia d’elements vegetals  

‐ La continuïtat material del tractament dels plans verticals i horitzontals (façanes d’edificis 
i paviments d’espais públics). 

‐ La funcionalitat “necessària” de connectar i de donar accés. 

‐ Identificació d’altres funcionalitats donades a l’espai públic (“opcionals” o de 
“sociabilitat”) 

‐ Percepció urbana de l’espai (animat o tranquil o avorrit) 

L’objectiu es arribar establir unes condicions aclaridores sobre la lògica de distribució de la 
urbanitat en el conjunt del barri i com es relaciona amb l’activitat universitària. 

La tria d’espais concrets respon a la voluntat de comprovació de relacions entre condicions 
físiques d’espais tipus i el desenvolupament d’activitat urbana, i de la seva vinculació o amb 
els edificis universitaris o amb el moviment dels usuaris d’aquests edificis universitaris. 

 

                                                           
1 Manuel de Sola Morales, a l’entrevista publicada al diari El Pais, el 12 d’octubre de 2008, titulada  “me intersa la 
piel de la ciudad”, expressa: “Como punto de partida, hay que entender el carácter que ha de tener un lugar, y eso 
va muy ligado a su materia; si me apura, a su piel. Yo digo que me interesa la piel de las ciudades, y esto puede 
parecer una frivolidad. ¡Claro, un arquitecto que sólo se fija en las apariencias! Pero la ciudad tiene sus leyes, y al 
final, o al principio, como en el ser humano, estas leyes tienen que ver con la piel, que es una estructura en sí 
misma. Esa piel de la ciudad, que es lo que vemos, lo que tocamos, caminamos o circulamos y a través de la cual 
entendemos lo demás, y no al revés, es lo esencial. Cuando me planteo un proyecto, pienso: ¿cómo se caminará 
este sitio?, ¿cómo se tocará?, porque el tacto es muy importante en la ciudad, nuestro primer elemento de tacto son 
los pies caminando. Y ese sentido de cómo establecemos contacto es lo que me lleva a dar mucha importancia a 
la materia. Y no es sólo si se trata de piedra, hormigón o cristal; la materialidad consiste en si es cuesta o plano, 
abierto o cerrado, escalera o rampa, lejano o próximo 
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1_Pujada de Sant Domènec. 2012 

Tram contigu a la plaça de l’Oli, al fons el museu Bíblic 
 

  2_Jardí i pas inferior al  Palau  dels  Agullana   

    3_Tram contigu a la Plaça de Sant Domènec 

 
 
 
 
Pujada de Sant Domènec 
 
Carrer transversal a l’antiga Via Augusta, per la banda de muntanya (est). Concentra els 
moviments quotidians de la majoria dels usuaris universitaris al connectar amb el nucli de la 
ciutat. Es l’eix de connexió entre l’agrupació d’equipaments universitaris de Sant Domènec i la 
ciutat. 

Es un carrer de morfologia variada, amb unes volumetries serpentejants. Coincidint amb els 
encreuaments es poden diferenciar tres trams (contigu a la plaça de l’Oli, el Palau, i el contigu 
a la plaça S. Domènec ), amb canvis de direcció del carrer. 

Carrer costerut,amb un significat desnivell que salva  amb diferents trams d’escales: Accés per 
vianants, amb arribades puntuals de vehicles per carrers travessers (Pujada de Sant Martí) 

Plantes baixes: majoritàriament sense locals a plantes baixes, amb tancaments massissos molt 
impermeables. Excepcionalment, al trams amb pendents planes, com el contigu a la plaça de 
l’Oli, i al voltant de la plaça de l’escola Pia hi ha algun local de restauració 

Edificis poca alçada: baixa densitat 

Jardins verds a façana, visibles a traves de portes calades o sobresortint per damunt de 
tanques opaques de pedra 

Continuïtat material entre pla horitzontal i vertical:  

Façana: Murs de sillars de pedra o arrebossats amb estucs, amb forats 
emmarcats en pedra 

Paviment: Lloses de pedra llises emmarcant el graó de llambordins  petris, o 
lloses de pedra emmarcant calçada de llambordins petris, o trams 
amb voravies de encintades amb peces de pedra   

Connecta: la plaça de Sant Domènec  amb la plaça de l’Oli (carrer de Ciutadans) (part baixa del 
barri i connexió amb el nucli de la ciutat) 

Dona accés: a finques amb algun us col∙lectiu comercial (a la part baixa), algunes cases de 
veïns (entre la Plaça de l’Escola Pia i la de Sant Domènec) i sobretot dona accés a l’entrada 
secundaria de la Facultat d’Educació 

Es poden diferenciar dos trams, tot coincidint amb el canvi de direcció de la pujada. La part 
baixa de la Pujada , el tram contigu a la plaça de l’Oli, en plena ruta turística,  és la part que 
puntualment agrupa una certa intensitat de “visitants”. Les taules de les terrasses s’omplen, i 
els graons dels trams finals també s’omplen de reunions informals. A la part més alta,tot i els 
pocs locals amb activitat,  el carrer s’anima amb el moviment quotidià dels universitaris  i les 
espontànies reunions a les entrades dels restaurants i als vestíbuls d’escales de veïns, sumat a 
algun grup de turistes.  

La part baixa de la Pujada, acolliria una certa funcionalitat opcional de lloc “d’aturada i 
relació”. 
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4_Tram superior, entre murs opacs de pedra 

 

  
5_Tram superior final, connectant a la plaça Sant Domènec 

 

 6_ Encreuament amb la Pujada de S. Martí 
 

 7_ Tram inferior. Paisatge de persianes intercalat amb buits 

Carrer del Portal Nou 
 
 
Carrer longitudinal paral∙lel, a l’antiga Via Augusta, per la banda de muntanya (est). Era la 
sortida al territori de la part alta del recinte fundacional de la Força Vella. Amb un pendent 
continu connectava amb el nivell del riu. Es poden diferenciar dos trams, tot coincidint amb el 
canvi de direcció del carrer, en l’encreuament amb la pujada de sant Martí.  

Es utilitzat pels usuaris universitaris que accedeixen sobretot en bicicleta. El tram superior, 
mes proper a la plaça Sant Domènec, es utilitzat pels que es desplacen a peu utilitzant 
l’ascensor públic de la Pujada de Sant Marti.  

Carrer amb pendent, però que es pot considerar com benigne: accessible per vianants, i per 
vehicles rodats 

Sense locals a plantes baixes, amb tancaments massissos impermeables, o amb locals 
destinats a aparcaments privats tancats amb persianes  

Edificis amb poca alçada o aïllats que determinen una baixa densitat 

Jardins verds a façana, sobresortint per damunt de tanques opaques, generalment de pedra 

Continuïtat material entre pla horitzontal i vertical: peces de pedra en una continuïtat de plans 
tensos poc perforats 

Façana: Murs de sillars de pedra o murs arrebossats amb forats emmarcats  

Paviment: Lloses de pedra emmarcant calçada de llambordins petris 
(urbanització recent) 

Connecta: longitudinalment tota la part alta del barri, des de la porta sud del convent de la 
Mercè (part baixa del barri) fins a la plaça de sant Domènec i la seva connectivitat, (enllaçant 
amb còmoda pendent amb tota la part nord del barri) 

Dona accés: a finques sobretot residencials o d’equipaments (residencies gent gran, filmoteca, 
universitat) i d’algun recent establiment residencial 

L’extrem mes baix del carrer, a prop de la sortida sud del recinte emmurallat, acolliria una 
certa funcionalitat opcional de lloc  “’aturada i relació”, als espais tangents a la Plaça de la 
Mercè (davant el centre Cultural de la Mercè).  

Es pot considerar com un espai tranquil del barri, però amb uns punts amb unes activitats 
urbanes molt especialitzades i esporàdicament de certa intensitat (davant de la universitat, la 
filmoteca, la residencia, ...), però en general sense una continuïtat d’activitat perceptible. 
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8_Carrer de la Cort Reial. 2012 
Un dels espais “de sociabilitat” del barri 

 

 
 

9_Carrer de la Cort Reial. 2012 
Vorera sud, accés als negocis de planta baixa 

Espai de pas per universitaris i turistes 
 

Carrer de la Cort Reial 
 
 
 
Carrer transversal, perpendicular a l’antiga Via Augusta, per la banda del riu (oest). Concentra 
els moviments quotidians de molts dels usuaris universitaris al connectar amb el nucli de la 
ciutat. Es un tram de l’eix de connexió entre l’agrupació d’equipaments universitaris de Sant 
Domènec i la ciutat. 

Pendent suau i benigne: accés per a vianants i amb control restringit per vehicles rodats 

Plantes baixes: amb locals comercials de dimensions ajustades a la crugia gòtica, 

Edificis d’alçada mitjana: Densitat mitjana  

No hi cap element vegetal visible al carrer, fora dels plantats als testos de les terrasses 

Continuïtat material entre pla horitzontal i vertical:  

Façana: Murs arrebossats amb forats emmarcats i sòcols en sillars de pedra 

Paviment: Lloses de pedra encintant vorera i emmarcant calçada de 
llambordins petris (urbanització recent) 

Connecta: la plaça de l’Oli, i el carrer de Ballesteries. Es a dir forma part de la connexió 
transversal entre la part alta i la ciutat existent a partir del riu. 

Dona accés: a les entrades de les cases de veïns, i als locals de les seves plantes baixes 

Les dilatacions de les seves alineacions a l’arribar a la plaça de l’Oli, permet l’ocupació de 
voreres amb activitats urbanes “de sociabilitat” com ara terrasses de cafès i restaurants. La 
vorera nord és un continu de terrasses. La vorera sud deixa el pas lliure per permetre l’accés 
als diferents negocis de les plantes baixes (agencia de viatges, taller de cuina, restaurant...). 

Es pot considerar com un dels indrets amb una activitat urbana mes intensa al Barri Vell. 
Coincideixen  fluxos de visitants de la ciutat, d’usuaris universitaris, i de ciutadans que 
passejant o van als comerços del carrer de Ballesteries. 

Conjuntament amb la contigua plaça de l’Oli seria un dels espais animats de la ciutat. 
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10_Tram contigu al carrer de la Cort Reial 

11_La botiga de núvies dona també al carrer de la Cort Reial 
 
 

 
 

Carrer de Ballesteries 
 
 
 
Carrer longitudinal, paral∙lel a l’antiga Via Augusta, per la banda del riu (oest). Acull els 
moviments quotidians dels usuaris universitaris que volen connectar amb la part nord del 
Mercadal i del nucli de la ciutat. Es podria considerar un tram de l’eix de connexió entre 
l’agrupació d’equipaments universitaris de Sant Domènec i el nord de la ciutat. 

Pendent suau i benigne: accés per a vianants i amb control restringit per vehicles rodats 

Plantes baixes: amb locals comercials de dimensions ajustades a la crugia gòtica, 

Edificis d’alçada mitjana: Densitat mitjana  

No hi cap element vegetal visible al carrer, fora dels arbrets plantats en algun test puntual 
situat en eixamplaments de voreres 

Continuïtat material entre pla horitzontal i vertical: el material petri es l’element de connexió 
entre els diferents plans: 

Façana: Murs arrebossats amb forats emmarcats i sòcols en sillars de pedra 

Paviment: Lloses de pedra encintant vorera i emmarcant calçada de 
llambordins petris (urbanització recent) 

Connecta: longitudinalment la Rambla Llibertat, i la  carrer de Ballesteries. Es a dir forma part 
de la connexió longitudinal entre la part sud i nord del barri, i a mes, connecta amb els caps 
dels ponts que permeten connectar transversalment amb la ciutat existent a partir del riu, i 
sobretot amb la plaça Independència (lloc del lleure social de la ciutat). 

Dona accés: a les entrades de les cases de veïns, i als locals de les seves plantes baixes 

Fonamentalment es un eix comercial. La majoria de les plantes baixes estan ocupades amb 
activitat comercial de diferents tipus. (informàtica, llibres, moda, cases de núvies,...).  

Complementa la funcionalitat necessària de connexió i accés, amb funcions mes opcionals de 
passeig i de relació. 

Es pot considerar com un dels indrets amb una activitat comercial més intensa al Barri Vell. 
Coincideixen  fluxos de visitants de la ciutat, d’usuaris universitaris, i de ciutadans que 
passejant o van als comerços tant d’aquest carrer com del carrer de Santa Clara, paral∙lel a 
l’altra costat del riu . 

Formaria part del conjunt d’espais públics  que es poden considerar com els espais animats de 
la ciutat. 
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12_ Pujada de la Catedral, l’extrem alt. 2012l 

 
13_ Pujada de la Catedral, l’extrem baix, tangent la ruta turística. 2012l 

 
 
 
 
 
 

   14_Antic Jardí dels Maristes. 2012 
Part tova de la Muralla

Pujada de la Catedral 
 

Carrer transversal a l’antiga Via Augusta, per la banda de muntanya (est). Queda allunyat dels 
moviments quotidians dels usuaris universitaris. 

Carrer costerut: Accés per vianants, mitjançant una escala continua 

Sense locals a plantes baixes, amb tancaments massissos molt impermeables  

Edificis poca alçada: baixa densitat 

Jardins verds a façana, sobresortint per damunt de tanques opaques de pedra 

Continuïtat material entre pla horitzontal i vertical: peces de pedra 

Façana: Murs de sillars de pedra  

Paviment: Lloses de pedra emmarcant calçada de llambordins petris 

Connecta: carrer de la Força (part baixa del barri) amb pujada de la Catedral 

Dona accés: a finques amb algun us col∙lectiu comercial (a la part baixa) i residencial (Casa 
Cundaro a la part mes alta) 

Es poden diferenciar dos trams, tot coincidint amb el canvi de direcció de la pujada. La part 
baixa de la Pujada , tocant el tram del carrer de la Força en plena ruta turística,  és la part que 
puntualment agrupa una certa intensitat de visitants. A la part més alta, fora de la vista directa 
del carrer de la Força, hi ha poca activitat urbana espontània. Nomes l’ocupació puntual del 
carrer a les entrades dels establiments col∙lectius i el pas d’algun grup de turistes aporta 
moviment i animació a l’espai.  

La part baixa de la Pujada, acolliria una certa funcionalitat opcional de lloc “d’aturada i 
relació”. 

 
 
 
 

Antic Jardí dels Maristes 
 

Terrassa longitudinal paral∙lela a l’antiga Via Augusta, per la part banda muntanya (est). Antic 
pati de joc del Col∙legi dels Maristes. Es contigu a la part interior de la muralla romana que 
encara es conserva. La seva posició llindant la muralla el fa un espai de complicada 
accessibilitat. Es pot diferenciar en dues parts: una tocant a la muralla, sense habitatges 
contigus, i la segona, conformat per façanes d’habitatges.  

Tot i una certa proximitatfísica, queda allunyat dels moviments quotidians dels usuaris 
universitaris. 

Espai terrassat: Accés costerut per vianants, i encara més complicat per vehicles 

Plantes baixes: locals amb entrades i persianes  

Edificis alçada mitjana: densitat mitjana 
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1_Campus de Montilivi. Un repertori variat d’espais lliures “no edificats” 

 

 

ANNEX.6.   
 
A6.  TEIXIT ESPECIALITZAT 
 
 
 
 

Aquest annex pretén estudiar i clarificar aquells espais col∙lectius d’un 
teixit especialitzat en docència i recerca, com es el campus, des d’un punt 
de vista del valor com a nodus, mobilitat generada, característiques 
físiques d’intensitat d’usuaris, permeabilitats espacials, qualitat matèrica, 
respecte amb l’entorn, funcionalitat, caràcter general (percepció de 
l’espai) i activitats que acullen (necessàries, opcionals i socials). 

Abans de presentar l’estudi convé matissar les interpretacions de les 
paraules públics i privats en aquests context urbà d’un campus compacte 
tancat.  

La titularitat pública dels espais del campus, confereix un caràcter d’ús 
públic a tots els espais. Però l’ utilització d’aquest espais públics no està 
oberta en el mateix grau a tots els usuaris ja siguin usuaris universitaris o 
usuaris de fora l’àmbit universitari.  

El campus compacte es pot considerar com “una ciutat dintre d’una 
ciutat”. En aquest sentit, es pot interpretar que els espais privats són 
aquells situats als interiors dels edificis i aquells exteriors que físicament 
es troben tancats al pas, com si es tractessin d’uns edificis d’oficines 
privats. I per exclusió, tota la resta d’espais es poden identificar com 
“espais públics”. Aquests darrers serien els espais exteriors que no es 
troben tancats físicament a l’ utilització general dels usuaris del campus.  

Complementàriament als espais públic i als espais privats, hi ha una seguit 
d’espais de serveis comuns dels edificis situats al seu interior que es 
poden considerar com aquells espais col∙lectius de titularitat privada, que 
tenen un us restringit per un horari. En aquest tipus d’espais podríem 
situar les cafeteries, les botigues especialitzades, els serveis de 
reprografia,... 

L’anàlisi dels diferents espais s’efectuen a partir d’unes mostres 
representatives per la intensitat de les seves característiques dels 
diferents tipus d’espais. La classificació segueix la divisió contemplada pels 
elements configuratius d’espais col∙lectius1. 

                                                           
1 Maurice Cerassi; “El espacio colectivo de la ciudad”; pàg. 89. 1990 
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2_Campus de Montilivi 
   
 

 
ESPAIS PÚBLICS DEL CAMPUS. 
 
 
 
1.‐ CARRERS. 
  vial perimetral 
  vials interns, o “camins” 
 
2.‐ PLACES 
  interiors als edificis: “claustres” 
  exteriors d’accés: “atris” 
 
3.‐ ÀREES VERDES (accessibles) 
  salo de gespa 
  salo arbrat (pollancreda) 
   
4.‐ ESPAIS OBERTS (no accessibles) 

              El bosc‐bosquet i l’antiga riera 
 
 
 

2



ANNEX _6. TEIXIT ESPECIALITZAT  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separació de circulacions: rodada / vianants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superposició puntual de transits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasants amb pendent (6%) 
 

 
A6.1   CAMINS - ACCESIBILITAT (INTERIORS / EXTERIORS) 
 

 

 

“Caminar plantea ciertas exigencias físicas, y existen limites 
estrictos acerca de que distancia puede o quiere caminar la 
mayoria de las personas” 

Jan Ghel.  
La humanización del espacio urbano2  

 
 
Les circulacions del campus es van plantejar al projecte, seguint un urbanisme funcionalista, amb 
un sistema de mobilitat amb vies diferenciades: d’una banda, un vial perimetral al campus, fent 
de límit del propi campus, amb vehicles de motor; i d’altra, uns vials interns reservats per a 
vianants i bicicletes, amb una utilització esporàdica per a transit d’emergències i manteniment.  

Amb aquesta ordenació de la mobilitat es busca una mobilitat a l’interior del campus (o al menys 
a prop dels edificis) reservada per a vianants, a diferencia de la mobilitat a l’exterior del campus, 
o a les seves proximitats.  

La forma de la retícula estructurant del campus i la  distribució dels equipaments dintre seu (en 
illes interiors que majoritàriament no tenen façana al vial perimetral) dificulta una claredat 
rigorosa en la separació funcional de circulacions (rodat‐vianants) d’accés a tots els 
equipaments, ja que la distancia al vial perimetral d’alguna illa, obliga a travessar altra illa per 
aconseguir arribar amb vehicle fins l’edifici (mercaderies). Donant‐se el cas, d’haver de 
superposar circulacions (transit rodat ‐ transit de vianants). Tot i que l’esporàdic, controlat i 
reduït flux de trànsit rodat, no implica de fet una superposició de circulacions, si que suposa una 
presencia conjunta de les dues. Es possible trobar‐se algun vehicle (de manteniment, o de 
subministrament de mercaderies) circulant pel viari intern. 

Resoldre la mobilitat interna del campus amb un sistema de vianants, incideix en l’escala dels 
espais exteriors, en la capacitat de percepció i processament dels detalls,  i també, en el nivell de 
soroll a l’ambient del campus.  

La gent que es desplaça a peu no necessita dimensions i mides amplies per poder percebre els 
objectes i les persones, i fins i tot les cares i les expressions facials, per tan afavoreixen les 
activitats socials significatives, una situació pot funcionar com oportunitat significativa per al 
contacte i la informació, en la que l’individu es trobi a gust i pugui prendre el seu temps per 
experimentar, aturar‐se o participar.3 . 

La direccionalitat ortogonal dels vials (de la quadricula), superposada a la tendència general de 
la topografia del campus, amb un torrent (barranc) al seu interior, dona una diferencia clara de 
tipus de rasants als vials segons la seva orientació. Els camins que recorren el campus de Nord a 
Sud, són a peu pla (mantenen pràcticament la cota en el seu recorregut, pendent mes suaus), i 
en canvi, els camins Est‐Oest, són els que solventen el desnivell general de la topografia del 
campus, que va d’ aproximadament un 6% a una mica mes d’un 8%,(per això en algun cas 
puntual es fa necessari situar unes escales o un pont).  
 
                                                           
2 Jan Ghel; “La humanizacion del ESPACIO URBANO”; pàg. 151. 2004 
3 Jan Ghel; “La humanizacion del ESPACIO URBANO”; pàg. 82. 2004 
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                                                                                                                           3_estudiant desplaçant-se un camí interior del campus

Aquesta variació en la rasant (pendent), horitzontal o inclinada, suposen una variació també en 
les vistes finals dels vials. D’una part els vials amb una rasant més horitzontal, tenen als seus 
extrems, la vista final al seu nivell, o sigui de les construccions o dels paisatges immediatament 
propers. En canvi, en els vials amb pendent, les vistes varien significativament, quan el vial puja, 
la vista apunta cap al cel, i quan el vial baixa, es disposa d’una vista gairebé aèria, per sobre de 
cobertes, que arriba a un entorn més llunyà . 

“la distancia acceptable per a caminar es una qüestió 
summament subjectiva. La qualitat del recorregut es tan 
important com la seva longitud real.”  

Jan Ghel.  
La humanización del espacio urbano4  

Les distàncies dels recorreguts a l’interior del campus de Montilivi no superen els 400‐500 m, 
considerats com el radi d’acció habitual per la majoria de la gent que va caminant5, o sigui que 
els desplaçaments a peu no es poden considerar com a cansats. 

Si es considera correcte6 que es pot veure i percebre que hi ha figures (persones) a una distancia 
entre 500 i 1000m, i que per reconèixer que aquestes figures són humanes a aproximadament 
uns 100 metres (camp social de la visió), les separacions entre vials paral∙lels són suficients per 
permetre reconèixer, amb visió directa, a les persones que caminen per l’altre vial. 

A l’escala petita de les mides de les places i dels carrers, ... 

Seqüència espacials dels trams. Els vials, en general, recorren el campus d’extrem a extrem, uns 
300m en forma recta, creuant‐se cada 90 m amb la xarxa de vials transversals. A priori, aquesta 
organització dels desplaçaments entre els destins naturals del campus suposaria uns recorreguts 
per vianants una mica llargs, que afegit a la directriu recte del camí (J.Ghel, p155), es podria 
associar a un caràcter avorrit del vial i no massa atractiu per caminar.  

Tot i això, la situació i el disseny de les connexions (a vials i als accessos a edificis),  El creuament, 
cada 90m, amb la xarxa de vials per vianants provoca l’efecte psicològic de fer que les distancies 
semblin mes curtes, el sistema  es fa mes (summament) atractiu, i s’afegeix una certa 
permeabilitat visual entre els camins i els espais. Els trajectes se subdivideixen de manera natural 
en etapes assequibles de 90 metres. Els usuaris es concentren en el desplaçament entre un vial i 
el següent, mes que en quan  llarg  es realment el camí. 

Les seccions verticals dels vials i per tan dels espais públics són variables. Tot i així, es manté una 
dimensió única d’amplada de la calçada a tots els vials interiors del campus, independent de 
l’intensitat d’usuaris que es pogués preveure a cada tram i tot assolint una flexibilitat de la 
mobilitat derivada dels canvis d’ús de cada parcel∙la concreta. Però, quan els recorreguts passen 
entre els edificis, els vianants es desplacen per un espai “íntim” i clarament definit, evitant que 
vagin a la deriva per una amplia superfície gairebé buida. 

 

                                                           
4 Jan Ghel; “La humanizacion del ESPACIO URBANO”; pàg. 150. 2004 
5 Jan Ghel; “La humanizacion del ESPACIO URBANO”; pàg. 95. 2004 
6 Jan Ghel; “La humanizacion del ESPACIO URBANO”; pàg. 75. 2004 
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4_Mies van der Rohe. Visió aèria del Campus de Chicago  

 

 
 
5_Mies van der Rohe. Visió del complex Lafayette. 
 Font: Mies van der Rohe. Ed. Taschen.

 
Aquesta estretor de la superfície pavimentada (vorera), fa mes fàcil crear (obtenir) contrastos 
espacials que paguin la pena. Al seu costat un espai de 10‐20 m, en comparació, sembla una 
plaça. Adoptant per tant una escala mes humana i fent que els camins siguin espais favorables, 
en diferents graus, per a caminar. 

L’ordenació de l’edificació a cada parcel∙la deixada als criteris de volumetria aïllada, sense 
regular les distancies de separació a vials,  porta a uns vials caracteritzats per una significativa 
varietat en les seccions transversals, al llarg del seu recorregut. La caixa de l’espai públic varia a 
cada tram, i sovint, mes d’un cop per tram. 

L’amplada de 5 mt de la banda pavimentada que acull el traçat de les infraestructures, és una 
constant en tots els vials interiors, fet que li dona una certa unicitat d’aspecte a tot el sistema. 
Que recorda el criteri paisatgístic de camins del complex Lafayette projectada per en Mies van 
der Rohe, tot desprès del seu projecte per l’ordenació del campus IIT de Chicago. 

La distancia d’extrem a extrem del campus, d’uns 350 m, no supera els 400‐500 m, que Jan Gehl7 
considera com a radi d’acció habitual per a la majoria de gent que va caminant. Per la qual cosa 
es pot entendre que la mobilitat a peu per dintre del campus no es cansada. I permet gaudir de 
les seves avantatges a l’interior del campus, tan pel que fa a la disminució de soroll ambiental 
baixa en decibels, com al grau de detall de percepció de l’entorn (persones, paisatge, edificis, 
etc). 

                                                           
7 Jan Ghel; “La humanización del ESPACIO URBANO”; pàg. . 2004 
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6_visió cap a l’oest 

 
 
 

 
                                                                                                                         7_Cap a l’est, al final un mur que llinda amb el vial NS3 

 

 

 

 

 

 

 

VIAL INTERN EO1.a 
 

 

 

Vial orientat de llevant (hivern) a ponent (d’estiu), el més oriental del campus, de fet no es 
deuria de considerar vial, es podria considerar com una vorera dels taller de l’edifici P2, al 
quedar inclòs a l’espai lliure residual (destinat temporalment a aparcament) entre el NS2, el NS3 
i el vial corbat del perímetre, i que a més fa d’espai d’accés de mercaderies als taller del P2 i 
d’accés secundari de vianants (a nivell de la planta alta) a l’edifici P3. 

Connecta amb els extrems dels vials interns NS2 i NS3, de mobilitats transversals del campus. 

Visualment, queda difuminat en l’espai obert veí, al quedar una percepció unificada i continua 
del límit que el tanca (un perímetre mes ampla), que forma els murs de contenció (coronats per 
l’alineació d’arbres del carrer), la façana del P3 i la façana del P2.  

Al hivern, amb els arbres del carrer sense fulles, l’espai es difumina encara més, i el límit de 
l’espai es confon amb la massa fragmentada de façanes dels habitatges veïns. 

El vial queda diferenciat de l’espai que l’hi inclou, de forma tamisada, a nivell de terra, per un 
canvi de paviment (d’una superfície asfaltada continua a un paviment de peces prefabricades de 
formigó), i per una separació a base d’una línia recta de pilones i obstacles (papereres, 
baranes,...).  

L’aspecte que dona l’alineació de vehicles (cadascun diferent), organitzats en bandes paral∙leles 
en forma d’espiga, no es pot dir que sigui clarament ordenada i agradable, i que configuri un 
espai tancat. Sembla que li manqui algun element (llums, detectors presencia, arbres,... ) que 
ajudi a donar forma definida (reconeixible) a aquest espai obert, de geometria bastant difusa (no 
s’arribaria a considerar‐la com una geometria oberta). 

 

Funcionalitat. 

Dues funcions principals, relacionades principalment amb la mobilitat: d’una banda, d’accés de 
mercaderies als laboratoris, i d’una altra, d’accés d’usuaris als edificis docents. 

Accessibilitat a les entrades dels laboratoris, amb espai exterior suficient per deixar mercaderies 
en espera de càrrega o descàrrega. 

I, s’utilitza de límit a un àrea d’aparcament, suposant el pas d’una mobilitat rodada a una 
mobilitat a peu, i com connecta amb els inicis  dels vials transversals NS2 i NS3, es pot considerar 
que forma part de la vialitat que porta als usuaris dels vehicles cap a les entrades dels edificis 

 
 
Caràcter. 

Un primer cop d’ull el fa percebre com un espai difús, tan per algun dels seus límits de reduïda 
percepció (murs de 3 mts d’alçada), com per llindar amb un altre espai de major extensió sense 
un límit clarament perceptible. Es podria entendre com un espai intern al campus però de 
transició entre l’exterior (Vial pel rodat) i els espais interiors (vials per vianants), i que a mes en 
aquest cas, es destinaria a espai intermedi d’accés per a mercaderies dels tallers del Politècnic.. 
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8_ visió de l’aparcament des del sud 

 
 

 
9_ entrada mercaderies tallers P2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es pot considerar un espai on “aparentment” no passa res, sembla buit, i sense vida, les façanes 
són opaques o la transparència amb l’interior de l’edificació està a molta alçada. Les persones es 
disseminen en el temps i en l’espai, no afavorint que creixin les activitats aïllades. I per tan, no 
passa res. Es un espai nomes de servei i respir, un espai de caràcter servidor al funcionament del 
campus. 

A la vegada, per un extrem, porta a un dels extrems del vial NS3 (per vianants, però amb escales 
que travessa transversalment tot el campus) (nomes perceptible, per l’alçat del mur de 
contenció de la terrassa superior, que acompanya la calçada del vial); a l’altra extrem, enllaça 
amb el camí NS2 (per vianants que volen travessar transversalment el campus d’est a oest, sense 
escales).   

El fet de tractar‐se d’un espai contigu a l’aparcament que com a punt de canvi de mobilitats, li 
dona un certa energia potencial de punt de reunió o de trobada a nivell de campus, tot i estar 
més proper a la banda dels estudis tècnics. Aquesta possibilitat no ve acompanyada d’un 
mobiliari urbà i una configuració que la potenciï. 

La posició de visibilitat des del perímetre del campus, li dona un paper significant com a façana 
del campus. Paper que necessita d’un tractament acurat de filtre per la proximitat a les 
edificacions de fora del campus. 

Te Vistes, cap als edificis veïns, de dintre (laboratoris i aulari) i de fora del campus (habitatges 
arrenglerats). 

Ser vist, des de l’exterior del campus per la seva posició al seu perímetre, i a una alçada mes 
baixa, es veu aquest vial tan des del vial perimetral, com directament des dels edificis veïns al 
campus. 

Per tant és un vial, i una alineació de la trama interna ordenadora del campus, actualment, sense 
un caràcter significatiu, (fora del funcional), en l’espai públic del campus, però que per la seva 
posició de estar contigu a una confluència de fluxos disposa de potencial com a punt d’atracció 
d’activitat urbana. 
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10_ Ortofotomapa zona vial E01 Montilivi. Girona 2012 

 

 

VIAL INTERN EO1.b 
 

 

Vial que va de llevant a ponent, d’origen del campus, el qual li dona la orientació (direccionalitat) 
a tota la seva quadricula. Conseqüència del límit amb la façana de l’edifici Politècnic 1, edifici 
construït amb anterioritat a l’ordenació del campus.  

Pel fet de ser previ a l’ordenació del campus te una continuïtat arquitectònica no lineal amb la 
resta de vials interns del campus. Ha assolit un paper d’entrada (itinerari) i penetració principal 
al campus, al menys pel que fa als edificis vinculats als estudis tècnics. Es un dels accessos que 
ha de salvar el significatiu desnivell del campus.    

Te una amplada generosa, de les mes amples del campus, gairebé de saló urbà, amb una zona 
verda disposada longitudinalment al costat de l’edifici P1, nomes de gespa (recordant els espais 
verds dels campus saxons), que caient en suau pendent soluciona de forma orgànica els 
desajustos de nivells, i l’ombra, entre l’edifici existent (P1) i la nova vialitat. 

S’inicia, a la part mes baixa coincidint en l’extrem de ponent amb el carrer perimetral, és pot 
considerar el punt d’arribada al campus, el mes proper al centre de la ciutat, i a la part mes 
habitada de la ciutat. 

A l’arribar, es te una visió bastant ampla i profunda del conjunt esglaonat de l’espai del campus. 
A partir d’una façana lateral del P1, es pot veure la façana longitudinal de l’edifici del P1, a 
continuació d’aquesta, desplaçada en paral∙lel i enfrontada també en sentit longitudinal, l’edifici 
P2, i cap al final, en sentit perpendicular apunta una façana transversal del P3. Entremig dels 
edificis, apareix per la banda sud, un fons horitzontal de bosc de pins, i entremig, dintre de 
l’espai del vial, a l’extrem est, un parell d’arbres aïllats creixen de forma puntual sobre la base de 
gespa, dintre d’una vista emmarcada per edificacions. 

Al fons del vial, una escalinata (com a la catedral) ens porta a la següent terrassa de recolzament 
dels equipaments, i dona un final al itinerari principal d’accés al campus. 

A la banda de migdia, els provisionals edificis prefabricats existents des dels primers moments 
del campus, s’haurien de substituir per una façana, amb un rol rellevant pel que fa a la categoria 
d’espai col∙lectiu que hauria de tenir aquest indret. Que per la seva posició al campus i a la ciutat 
(creació de centralitat) podria arribar a considerar‐s’hi un element urbà monumental. 

Al sortir del campus, des del P2, es pot observar la vista llunyana d’un horitzons muntanyós 
continu (nevat al hivern). 

Des d’aquest vial es dona l’accés a l’edifici P1, als vials interns dels edificis prefabricats 
provisionals, i a l’escala d’accés al P2, que ja en la terrassa superior arriba a la plaça d’accés al P2 
i també enllaça al creuar amb el vial interior EO2.  

La seqüència d’aquest itinerari, en planta, rectilini, comença en un saló urbà de gespa encaixat 
longitudinalment per façanes d’edificis, continua en una escalinata pavimentada, encaixada per 
massissos construïts, per concloure en una plaça molt urbana també pavimentada que finalitza 
amb un porxo (espai intermedi interior ‐ exterior) d’accés a l’edifici P2. 
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11_ entrada al campus 

 

 
12,13_ Salo urbà, us de l’espai per activitats lúdiques  

 

 

El vial ha de salvar diferents desnivells, d’una banda, transversalment, la connexió entre la cota 
d’entrada de l’edifici P1 i les cotes del carrer perimetral. D’altra, en sentit longitudinal, ha de 
connectar el nivell del carrer perimetral amb el nivell de la terrassa de l’edifici P2. Aquests 
desnivells converteix aquest vial en un desguàs natural d’aquesta zona del campus, deixant les 
aigües d’escorrentia en el vial perimetral, del qual també és la seva part baixa. 

L’orientació, nord‐sud i tot i la relació entre l’amplada de l’espai i l’alçada (i situació en alt) dels 
edificis que el limiten per l’est, fa al hivern que no disposi de gaire assolellament a primeres 
hores del mati, que sumat al fet de ser un punt baix del campus, li dona un caràcter humit al seu 
terra, i per tan, el fa poc confortable per aturar‐s’hi, al menys, al hivern a principis del matí. A 
patir de les 11h l’ambient pot millorar amb l’arribada del sol. 

Pel que fa als vents dominants: la Tramuntana, Llevant (pluges),  . Aquest espai queda protegit 
de La tramuntana (Nord, intens i fred) per la façana longitudinal del P1 com del Llevant. 

L’espai no es pot significar per una presencia intensiva de mobiliari urbà, es redueix a la 
funcionalitat d’unes poques papereres, col∙locades puntualment en algun punt de pas; i d’un 
banc metàl∙lic col∙locat a l’entrada, sota el porxo, de l’edifici P1.  

L’absència de bancs deixa la possibilitat de punts d’observació, o de descans, o d’estada, a seure 
al terra de les grades que formen l’escalinata d’accés al P2, o a seure a la pròpia gespa de la zona 
verda.  

Aquesta absència de bancs o d’un tractament de mobiliari específic, podria fer intuir una 
intenció d’evitar aquest espai com a zona d’estada formal i per contra de convertir‐ho en una 
clara zona de pas, amplia i no estressant, oberta a funcionalitats ocasionals diverses.  

 

Funcionalitat. 

 

Espai d’una marcada funcionalitat “necessària” d’accés a l’interior del campus, sobretot de la 
banda dels estudis Politècnics. Simultanieja l’accés de vianants i bicicletes amb l’accés restringit 
(hi ha una tanca mòbil) per alguns vehicles a motor. 

Es podria considerar un “camí humit” d’accés, el d’accés més ràpid o mes curt a l’interior del 
campus, però que no sempre es troba en bones condicions per a ser transitat (fang, glaç,...). 

En sentit longitudinal respon sobretot a una mobilitat de vianants entre l’interior i l’exterior del 
campus, ja que la connexió entre els edificis del Politècnic que el limiten es pot fer per un 
recorregut alternatiu més directe, i sense necessitat de passar per l’exterior. Aquest pas 
alternatiu  necessita salvar el desnivell d’una planta entre el P2 (+3,00) i el P1 (+0,00) o el P3 
(+0,00). També, és un punt final de l’accés al campus amb vehicle. Transversalment, dona accés 
a un extrem dels vials coberts de connexió als diferents espais d’us comuns del campus (sales 
d’estudi, cafeteria, locals d’associacions,...) que s troben als edificis de mòduls prefabricats.  

La situació obaga de l’espai d’aquest camí permetria projectar‐hi un sistema passiu de recollida 
d’aigües de rosada. 

Complementàriament a la funcionalitat “necessària” d’accés, s’utilitza amb funcions “opcionals” 
d’espai d’activitats col∙lectives dels usuaris, com ara la construcció de “castells”, o per esmorcar 
o descansar. Es converteix en un dels espais de “sociabilitat” pública de tot el campus. 
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14_ saló urbà 

 

 
15_gran escalinata de connexió entre plataformes del campus. 

 Relació entre materials de pla vertical i horitzontal 
 

 
16_porxo de la plaça d'accés a l'edifici Politècnic Dos 

Extrem de la permeabilitat seqüencial entre diferents espais del campus 

 
Caràcter. 
 
 
- Espai públic molt variat, format per una seqüència (suma o articulació) de peces (elements) 

urbanes (espais tancats, definits amb formes geomètriques pels seus perímetres) 
significatius (primaris) clarament identificables: saló urbà – escalinata – plaça ‐ porxo. En el 
seu conjunt,  resulta una peca urbana de gran escala que podria caracteritzar una zona del 
campus (l'accés ‐o part central‐ de la part del Politècnic). Es pot entendre com l’espai central 
de la banda dels estudis Politècnics del campus, es correspondria a l’esplanada central de 
“lawn”8 dels primers “campus americans”. 

- Espai  que s’ha configurat com un successió d’espais tancats (clarament definits) dotats de 
formes geomètriques i articulats entre si.  

- Es  tractaria d’un espai fluid, amb un espai buit continu, limitat per una (continuïtat 
edificatòria intercalada) façana continua, de caràcter diferent a cada costat; que es 
complementa amb la successió de façanes següents. Tota aquesta seqüència de diferents 
límits i buits, dona una varietat (però unificades per materials  i colors (maons)), però que 
diferencien amb claredat entre la part privada i la part d’accessos (amb un espai intermedi 
d’accés singularitzat per un porxo). L’atri final espai escenifica el gir de direcció de l’eix de 
penetració al campus cap a la direcció dels vials transversals. 

- Respon a una jerarquització lògica d’espais públics que de forma seqüencial (amb molts 
matisos espacials: porxo ‐ espai descobert tancat amb murs ‐ espai obert) van de les zones 
més públiques a les més privades, i a un tractament de l’espai públic que es podria deduir 
buscant criteris de “la ciutat bella”  de Camilo Sitte. Visualment es poden percebre diferents 
plans d’espais (obert‐cobert‐obert‐interior). 

- Es tracta d’un espai per on transiten, o utilitzen, un nombre significatiu d’usuaris d’estudis 
Politècnics. La majoria d’aquests usuaris serien estudiants i alguns professors que es 
desplacen a peu al connectar amb el seu lloc de residencia. Es pot considerar com un dels 
espais on hi ha un certa densitat d’usuaris., tot i que no suposarien una varietat significativa. 

- En el sentit longitudinal de penetració a l’interior del campus, suposa un espai de 
permeabilitat entre diferents plataformes verticals del campus. I en el sentit  transversal, en 
determinats punt s del recorregut permet la connexió visual amb espais paral∙lels, com ara  
amb l’àmbit del campus de Ciències a traves dels carrerons de l’edifici de mòduls 
prefabricats, o amb el pati d’illa del Mòdul Politècnic Tres 

- S’observa una continuïtat i harmonia de materials i de la seva col∙locació en els diferents 
plans verticals (alineacions horitzontals d’obra vista i alineacions horitzontals de peces de 
formigó) que limiten aquest espai públic  

- El resultat visual i funcional del conjunt d’edificis del Politècnic mostren una relació de 
respecte intencionada entre les seves volumetries i tractaments exteriors. Es podria aplicar 
la descripció donada a la vista del conjunt de Sant Domènec vist des de la seva plaça com 
“un magnífic espai de volums esglaonats” 

 
 
                                                           
8 Ricard Pie, defineix el “lawn” al descriure l’esquema de la Universitat de Virginia de Thomas Jefferson : “es tracta 
d’una ordenació en planta central, que s’organitza entorn d’una esplanada -anomenada lawn - flanquejada per una 
doble fila de pavellons”,  a l’article. “La Universitat en el territori: reflexió històrica i consideracions sobre el cas català“, 
publicat a la revista: “Coneixement i societat”, nº 04; Pag.21 

10



ANNEX _6. TEIXIT ESPECIALITZAT  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

17_Campus Montilivi. Plànol amb indicació dels vials 
 

 
 

18_visió cap a Llevant, espai emmarcat entre edifici tallers - hivernacle i bosquet   
. Continuïtat material entre pla vertical i horitzontal. A l’encreuament s’incorpora, banc i  paperera 

 

VIAL INTERN EO2 
 

 

Tot i estar planificat perquè s’iniciï a la part baixa (ponent) del vial perimetral, al 2012, el seu 
recorregut s’inicia a partir del vial intern NS.2 (transversal), i finalitza a la part alta (llevant) del 
vial perimetral (carrer de la universitat de Girona), tot coincidint amb el començament del NS.4. 

No enllaça amb solució de continuïtat amb el vial perimetral pels dos extrems, ja que el desnivell 
i el bosquet l’interromp, tot just, un cop es creua amb l’NS.2. També es creua amb el vial NS3, i 
amb el vial NS4. Per tan es pot dividir en dos trams: entre el NS2 i el NS3, i entre el NS3 i el NS4.  

Te una calçada de l’amplada tipus d’aquests vials interiors, 5mt, i un pendent mig del 6%, que 
manté a tot el seu llarg, un total de 180mt (2 trams de 90mt).  

A una banda, la nord, llinda amb les parcel∙les amb edificació, totes dues en tenen. En canvi, a la 
banda sud, limita de forma continua amb el bosquet del torrent central, vista interrompuda 
nomes pel camí NS3, que a traves del bosquet connecta amb els edificis de Ciències Empresarials 
i de Ciències Jurídiques. 

No seria d’estranyar la visió d’alguna bestiola del bosquet per les seves rodalies. 

Cada edifici, se alinea diferent respecte aquest vial: un, s’alinea absolutament al límit del vial; i 
l’altra, s’alinea, separat en paral∙lel, deixant una banda intermèdia de superfície enjardinada, 
amb algun arbre, que queda complementada amb la plataforma d’accés a l’edifici; i que suposa 
una dilatació funcional i visual de l’àmbit del vial. 

Això dona dos seccions transversals tipus al carrer: 

- bosquet amb edifici de tallers i hivernacle 

- bosquet amb edifici Politècnic Quatre, de despatxos  

Longitudinalment, els alçats laterals, també presenten dues ambientacions diferents, a una 
banda, sempre el bosquet, que s’enfronta consecutivament amb els alçats dels dos edificis: un, 
l’edifici de tallers, de pràcticament planta baixa, esglaonat, amb una façana cega que fa de sòcol 
, i acaba amb una capsa de vidre (l’ hivernacle), i segon, l’edifici P4, coronat amb una línea 
continua horitzontal que el desnivell del terreny fa que en aquest alçat sigui de planta baixa i 
una planta, amb un forat envidriat pel vestíbul d’entrada, i un ritme pautat de finestres verticals 
(bona entrada de llum i filtre de vistes laterals). 

Aquests alçats s’intercalen amb les vistes llunyanes que apareixen al creuar amb els dos vials. 

D’ús exclusiu per a vianants o bicicletes, dona accés al vestíbul de l’edifici P4. El fet de donar 
nomes accés directe a un edifici, i de no tenir una llarga continuïtat, fan que el flux d’usuaris 
sigui reduït.  

El vial al hivern, rep el sol a partir de les 11h, quan aconsegueix saltar per damunt dels edificis 
veïns; i un cop els rajos han inundat el camí; passen a entrar a traves de les fulles dels arbres del 
bosquet. A l’estiu el sol no s’atura. 

Malgrat la manca de sol, com tots els vials amb aquesta orientació, queda protegit dels intensos 
i freds vents de Nord (Tramuntana) en aquelles parts que hi ha edificis que el llinden. 
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19_inici del vial EO2, a l’encreuament amb el vial transversal NS2. 

Lloc de trobada espontània. Singularitzat per detalls arquitectònics com la finestra i el bàcul de llum 
 

 
20_ EO2  visió frontal des de l'extrem alt, veient cap a ponent, trobament entre carrer perimetral i vial intern. 

Espai d’activitat molt reduïda, tot i estar situada una de les parades de l’autobus urbà. 

De forma puntual, en l’encreuament amb el NS3, es crea un clar entre l’arbrat del bosquet 
deixant un terra de gespa, i s’han situat un parell de bancs de fusta, sense respatller (utilització 
més flexible, oberta a varies posicions), distribuïts en perpendicular entre ells, acompanyat 
d’una paperera, tot creant una reduïda zona de descans (un nucli de repòs). 

El vial s’il∙lumina artificialment des de focus situats a les edificacions que el conformen, per tan 
alliberant de bàculs al pla de terra (aconseguint una relació visual mes continua amb la natura 
contigua). 

Pel que fa als materials: 

Paviment vial: formigó vist, encintat amb peces prefabricades de formigó 

Façana tallers: formigó vist, acer galvanitzat i vidre 

Façana P4: obra de fàbrica de maons groguenca, amb baranes prefabricades de 
formigó, i vidre; amb una marquesina de formigó vist 

D’aquest llistat es pot interpretar un continuïtat harmònica dels materials de tots els paraments 
que conformen l’espai urbà, esquitxada per les notes de color verd, groc i vermellós de les 
especies vegetals. 

 

Funcionalitat:  

 

- accés al vestíbul de l’edifici Politècnic 4 (despatxos professorat), dels vianants que venen ja 
des d’algun carrer interior del campus. L’edifici del Mòdul Politècnic Quatre disposa d’una 
entrada al vestíbul des del pati central (claustre obert), que el comunica directament amb el 
carrer exterior del campus (carrer de la Universitat de Girona).  

- connecta amb altres vials interns (li permet comunicar internament al campus amb els altres 
edificis del campus i amb les àrees d’aparcaments) i amb el carrer perimetral (comunica amb 
l’exterior del campus). Tot i que la mobilitat mes probable, sigui entre l’edifici Politècnic 
Quatre i els altres edificis Politècnics, i amb els aparcaments (a traves dels vials transversals)  

- el reduït valor com camí necessari d’accés, el faria considerar com un camí per itineraris de 
passeig, inclús com d’observació del bosc central. El flux de circulació de vianants és més 
reduïda en relació als altres vials del campus 

- la col∙locació de bancs de descans a l’encreuament amb el NS3, amb els mateixos criteris 
que a l’encreuament entre NS3 i EO3, potencia la percepció d’un camí relacionat amb zona 
d’estada del campus. El singular tractaments dels encreuaments dels vials, apunta cap a la 
potencialitat d’aquest encreuament com espais habituals de trobada i relació espontània 
entre els usuaris de diversos estudis del campus 

- tot el recorregut respira pau i tranquil∙litat, seria un d’aquests espais per gaudir d’unes 
estones de tranquil∙litat (trobada, conversa, etc) al marge del moviment bullici silenciós del 
campus. 
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21_imatge d’EO2 des de tallers-hivernacle, visió frontal cap a l’est 

 

 
22_visió cap a l'oest, des l'extrem est, coincidint amb el vial NS4 

 
Caràcter: 

 

 

- camí mes privat, de marcat ambient paisatgístic, tot i la seva recta linealitat, que es veu 
suavitzada (trencada) per canvis de pendent en la seva rasant (trams amb diferents 
pendents). 

- Com a referència constant de la seva secció seria la presencia continua d’arbrat de fulla 
perenne en una de les bandes (torrent). 

- Tot i el fet comú de l’arbrat,  hi ha una diferenciació de caràcter per trams: 

- Del mur cec dels tallers, amb formigó per al paviment i per la façana 

- Final del mur amb un volum de vidre translúcid , a l’ hivernacle dels tallers 

- Façana amb un forat gran de vestíbul i finestres verticals ritmades de forma constant de 
l’edifici Politècnic 4, amb una sobrietat pròpia d’un edifici de professors. 

- Diferenciació clara segons les direccions de les vistes, a l’extrem oest, vistes llunyanes cap a 
les muntanyes (coincidint amb postes de sol al vespre), en canvi, a l’est, el camí acaba, de 
moment amb el cel (espai obert), en un futur possible, contra la façana del vei de fora del 
campus. 

- Certa continuïtat arquitectònica entre els dos edificis, amb una harmonia de materials 
(formigó vist – obra de fabrica maons groguenca; i fusteries en metàl∙lic galvanitzat), i un 
tractament complementari de forats  (massís ‐ foradat) 

- La continua presencia de l’element verd (gespa, matolls, arbres), encintant l’espai buit, treu 
continuïtat de presencia a l’element edificat (construït), i sembla que aquesta presencia 
verda contribueix a fer perdre l’avorriment i indiferència en aquest espai públic. 

- El tram final, tocant al vial perimetral,  es podria completar amb uns espais de relació i 
trobada (espai proper a la parada d’autobús), amb un joc de bancs, papereres, informació en 
línia,... situats sobre l’espai natural, i així, alhora emfatitzar (lloc d’accent o referència) la 
singularitat del punt (trobada del vial intern amb la vialitat perimetral, amb la connexió amb 
l’exterior del campus) 
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23_ Ortofotomapa zona vial EO3 de  Montilivi. Girona 2012 

 

VIAL EO3 
 

 

Es el vial que en sentit llevant – ponent recorre el campus d’un extrem (baix) a l’altra (alt), 
enllaçant el vial perimetral per la banda est i per la banda oest de forma rectilínia. Es el camí de 
penetració al campus de la banda de Ciències. En el seu traçat es creua amb els camins NS1, 
NS2, NS3 i NS4. 

A la part mes baixa, està a la cota +98,90m 

A l’alçada del creuament amb el vial NS3, està a la cota +111,00m 

Com la resta del campus, te una calçada pavimentada de formigó de l’amplada tipus d’aquests 
vials interiors, 5mt, es poden creuar dos grups de 4 persones, i un pendent mig del 6%, amb una 
llargada total de 315mt (3,5 trams de 90mt), un trajecte costerut.  

L’amplada de la calçada es dilata pels tractaments que cada edifici dona a una banda lliure que 
deixen entre l’edifici i la calçada(banda intermèdia). Aquesta distancia aconseguida amb la 
banda lliure, a part de suposar una dilatació visual de l’espai de pas,  facilita la trobada entre les 
diferents direccions i pendents que es donen entre els trams d’accés i el vial. Tot i així, les 
entrades dels edificis es distancien encara mes del vial que la mida d’aquesta banda.  

Al hivern, rep el sol, a partir de les 10h, fins que les ombres dels edifici situats a sud, li treuen.  

A l’estiu, nomes li treu el sol l’ombra dels arbres (on n’hi han) o alguna part puntual d’algun 
edifici.  

 

Material. 

L'espai dels vials, en general es troba format per una banda de paviment dur (formigó armat), i 
per una banda mes tova (parterre de gespa), o pel propi bosquet. 

Concretament el paviment es de formigó in situ, encintat pels laterals per una rigola de peces 
amples de formigó llis, i pautat en sentit transversal amb unes línies de peces estretes 
prefabricades de formigó, que s’alternen amb reixes continues, de costat a costat, per recollir 
l’aigua de pluja, i com per sota discorren les canonades del clavegueram i els serveis, provoca 
l’aparició d’algunes tapes rodones de pous de registre i de pericons. 

El dibuix del pla de terra, la neutralitat del seu material, l’acompanyament del verd (en forma de 
parterre o d’arbrat) aporta una qualitat unificadora a una base que connecta (visualment de 
forma simultània) quatre edificis de sensibilitats diferents. 
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24_ Conjunt de dos bancs  de fusta sense respatller, col·locats en perpendicular, 

amb flexibilitat d'us, situats fora  de la zona de pas dels vials interns 
 

 
25_tram final vial E03, des de NS3 cap a l’est, costat a façana Facultat econòmiques. 

 

El material de formigó del paviment te una continuïtat amb els materials de les façanes dels 
edificis: 

‐ Econòmiques: pedra i estucat blanc 

‐ Jurídiques: pedra, i vidre  

‐ Biblioteca: pedra, fusta, formigó i ferro galvanitzat. 

‐ Experimentals: pedra negra, xapa galvanitzada, fusta 

 

 

Mobiliari urbà. 

Es pot reconèixer una certa singularitat als encreuaments dels vials. 

Al creuament EO3/NS3: 

- 2 bancs de fusta, perpendicular, sobre la gespa, i a l’ombra d’un arbre de fulla caduca situat 
a sud‐est.  

- Grades, 6 graons, d’accés a C. Econòmiques, a l’ombra d’un arbre de fulla caduca situat a 
sud‐est dels graons. Idònies per seure temporalment,  

- Mur de contenció, d’alçada variable, que parteix d’un màxim, de 60 cm. Permet recolzar‐se 
dret.  

 

Accessibilitat: 

D’us exclusiu per a vianants o bicicletes, fora d’un primer tram on aparquen uns pocs vehicles, 
dona accés: 

- al pati interior de l’edifici de Ciències Experimentals, i que permet una entrada a l’edifici  

- al vestíbul principal de la biblioteca 

- al local de venda automàtica de begudes i entrepans 

- al vestíbul de l’edifici de Ciències Jurídiques, a traves d’una placeta d’entrada 

- a una entrada secundaria de l’edifici de Ciències Econòmiques 

- a una terrassa d’una cantina 

Espai configurat de forma variable al llarg de la seva longitud. 

En general, d'un costat, pel sud, es va tancant lateralment l'espai amb una successió alineada de 
façanes d’edificis, filtrades per algun pla d'alineació d’arbres (l’amplada lliure de la banda 
intermèdia dona nomes per un arbre). Que s’enfronten, per l'altra costat, pel nord, a la façana 
de la biblioteca, el bosquet, i a un espai buit (parcel∙la que es troba a l’espera de rebre el seu 
edifici).  
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Seqüència d’espais (alçats laterals): 

 
26_visió del  vial des de NS3 cap a l’oest (successió façanes pel sud - arbres pel nord) 

 

 
27_tram inicial vial, tocant al carrer perimetral en la part de ponent, anant cap a l’est 

 

 
28_vial que dóna a l’entrada secundaria a C. Jurídiques  i a l’ entrada a C. Econòmiques, anant cap a l’est 

 
 
Es pot percebre (captar) l’alineació de façanes, tot i no ser absolutament continua, entre els 
diferents edificis.  

La manca de continua linealitat recte de les façanes, contribueix a emfatitzar alguns punts del 
recorregut (l'accés de C. Jurídiques i l'accés de C. Econòmiques).  

El desplaçament de l'alineació d'una ala de C. Jurídiques dona un cert caràcter de saló tancat a 
aquest vial, acompanyat d’altres petits salons. 

S’observa (es reconeix) una certa intenció de composició de l’espai urbà (espai entre els edificis), 
al disposar els contorns (volums fragmentats, que permet la distribució de despatxos) de les 
façanes. 

Entrant, des la part baixa del Campus (la mes propera a la ciutat) la característica personalitat i el 
joc de volums de cada edifici proporciona una reconeixibilitat clara dels diferents edificis 
docents, i un sentit d'identitat al vial.  

Al sortir, en baixada, la vista oberta i dominant de l'horitzó blau i trencat de muntanyes, treu 
protagonisme a la presencia dels edificis. 

 

Funcionalitat. 

El camí dona accés de vianants a: 

‐ accés principal a l’edifici de la facultat de Ciències Jurídiques,pel costat lateral sud 

‐ secundari a dos edificis, al pati de la Facultat de Ciències Experimentals, i a la Facultat de 
Ciències  Econòmiques i Empresarials.  

‐ accés principal a la Biblioteca Central del campus, pel lateral nord del camí 

‐ a dos locals de begudes i entrepans, pel lateral nord del camí 

A l’hora enllaça amb el vial perimetral pels dos extrems, i en el seu traçat es creua amb quatre 
vials transversals del campus. Per tant, es pot deduir que suporta una funció clara de “mobilitat 
forçada”, interna del campus; que es podria considerar de penetració cap a l’interior del 
campus.  

A aquesta funcionalitat principal se li pot sumar una segona, derivada de la possibilitat de dilatar 
els espais lliures als que dona accés, i que es troben en un segon pla, (pati interior 
d’Experimentals, escales de la biblioteca,  ). En aquest senti, es contribueix a convertir la seva 
funcionalitat inicial d’accés, a convertir alguns dels seus trams en punts d’estada i relació 
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Lateral Sud 

  
29_visió de l’accés pati Facultat de Ciències .Experimentals 

   
30_visió de l’accés secundari a la Facultat de Ciències. Econòmiques 

 

 
31_visió de l’accés principal a la Facultat de Ciències. Jurídiques 

Caràcter:  

 
El fet de donar accés directe a quatre edificis, i a un parell de locals i de tenir una llarga longitud, 
fa que el flux d’usuaris sigui significatiu; I, no nomes a les hores d’entrada i sortida de les aules. 
Per la qual cosa, es pot considerar com un dels vials amb mes "vida" del campus. Aquesta vida 
“urbana” es pot percebre en punts concrets del recorregut:  

- al creuament amb la NS2, que coincideix amb l’entrada de la biblioteca, i amb l’entrada del 
local de venda automàtica de begudes i entrepans. A les escales es poden veure asseguts els 
estudiants, mentre xerren o consumeixen el que han comprat.  

- Al creuament amb la NS3, que alhora coincideix amb una placeta dura d’accés a l’edifici de 
Ciències Jurídiques, i a una placeta mes tova d’accés secundari a l’edifici de Ciències 
Econòmiques. 

- Al tram entre el vial perimetral, i al començament  de l’edifici de la biblioteca, i concretant 
mes, a la terrassa de la cantina situada a l’extrema sud (amb bon asolellament) dels edificis 
prefabricats, i que a mes, allà coincideixen, l’arribada dels dos vials secundaris dels edificis 
prefabricats, amb locals d’us comú pels estudiants. La vitalitat de l’espai públic es va 
difuminant conforme s’allunya de la part baixa del vial. 

Així mateix, aquest vial pel tractament dels propis edificis envers el vial presenta un cert caràcter 
de reconeixibilitat al llarg del seu recorregut, que fins i tot, pot arribar a una certa 
monumentalitat puntual, que podria identificar‐se amb un criteri de tractament del paisatgisme 
anglès per l’enllaç de sorpreses: 

- l’edifici de Ciències Econòmiques li ofereix una façana lateral espectacularment tractada 

- l’edifici de Ciències Jurídiques, ofereix una façana de cubs de pedra protagonitzada per una 
sala d’audiència en vidre 

- l’edifici de Ciències Experimentals, amb un tractament de materials de façana que li dona 
una escala ciclòpia, gairebé geològica. 

- la biblioteca, dona una façana cega de pedra al començament de l’itinerari, gairebé amb un 
paper de façana del campus. 

En conclusió, es tracta d’un itinerari, d'espais tancats, que pel seu flux tindria vocació d’una certa 
centralitat del campus que, a mes, al llarg del seu recorregut proporciona una sèrie de 
“sorpreses” urbanes (bona arquitectura i activitats) que desperten la curiositat dels vianants per 
descobrir que hi ha mes enllà. 
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Lateral Nord 

     
32_visió de l’accés a l’edifici de mòduls prefabricats 

  

    
33_visió de l’accés local vending 

 

       
34_visió de l’accés biblioteca 
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35_extrem de ponent, coincidint amb el carrer Universitat de Girona i carrer de Maria Aurèlia Capmany 

 

 
36_extrem llevant, enllaç de terrasses d'aparcament i l'entrada principal de  Facultat C.Economiques  

VIAL EO4 
 

 

 

Vial intern situat mes a l'extrem sud del campus, que recorre el campus de llevant a ponent i que 
degut a la traça curvilínia del carrer perimetral (carrer de la Universitat de Girona), a l’extrem 
oest, en un primer tram,  coincideixen les dues traces i fa que desaparegui aquest tram de vial 
intern. 

Els parterres enjardinats ajuden a difuminar la disparitat d'orientacions de les lògiques de l’anell 
perimetral i de la quadricula interna del campus, relacionant‐les, i deixant clar el límit continuo, 
en el pla de terra, de la vorera  del carrer perimetral. Lògica de diferenciació que es manté al 
llarg de tot el perímetre del campus, encara que sigui nomes amb una diferenciació de 
paviments. 

El vial EO4 enllaça amb els carrers transversals E02, EO3 i EO4.  

La secció transversal va variant a cada tram. Resulten tres seccions tipus pel canvi del tractament 
dels contorns que el van configurant: 

- Terrasses d’aparcament restringit amb parets d’edifici de Ciències Jurídiques, tractades amb 
caràcter impermeable. 

- Esplanada de gespa amb edifici de Ciències Econòmiques i Empresarials. La façana de l’edifici 
acull l’accés principal a l’edifici a traves d’un pati central 

- Esplanada de gespa i terrassa d’aparcament obert 

Rep sol durant gairebé tot el dia.  

Es significatiu d’aquest vial la connexió amb l’entrada principal de l’edifici d’Econòmiques i 
Empresarials.  Es podria considerar com el vial d’accés a aquests estudis. 

 

Funcionalitat: 

 

El seu recorregut és la connexió recte mes curta entre extrems del campus, que enllaça totes les 
diferents terrasses d'aparcament de la part sud amb els vials interns de penetració transversal al 
campus, i que donaria accés a l'entrada principal de l'edifici de Ciències Jurídiques. 

Tangencialment s'incorpora la plaça d'accés de l’edifici de la Facultat de Ciències Econòmiques, i 
no trenca ni la continuïtat visual (no hi ha alineacions d'arbres en el seu perímetre), ni del pla de 
terra, entre la superfície de gespa i la pròpia plaça. No dificultant la configuració d'una peça 
urbana de major escala,que correspondria a la suma de dos solars, el de l’edifici i el de 
l’esplanada de gespa. El resultat de la suma dels dos solars és la visió des del perímetre del 
campus d’un pla tens de gespa verda que serveis de suport al volum de l’edifici blanc. 

La seva funcionalitat “necessària” de connectar tan els aparcaments de la banda sud (banda de 
Ciències), com recollir els fluxos de connexió amb la parada d’autobús urbà situada en el punt 
del perímetre on arriba el vial NS4, i donar accés a l’edifici de Ciències Econòmiques pels usuaris 
que venen en autobús urbà o en vehicle propi. També acolliria usuaris de la Facultat de Ciències  
Jurídiques que utilitzessin l’autobús urbà o aparquessin el vehicle propi per aquesta banda. 
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37_vial davant l'entrada principal de l'edifici de Facultat C. Econòmiques 

Zona habitual de trobada i relació dels usuaris de la facultat 

 
38_extrem de llevant, mirant a l’est, entrada principal de C. Econòmiques 

 

 

 

 

Com la resta de vials interns del campus, es difícil de trobar indrets per alguna funcionalitat 
complementaria a la de connexió. Espontàniament als encreuaments amb els vials transversals 
es pot establir alguna trobada, que amb mobiliari auxiliar (dos bancs i una paperera) situats a la 
gespa permet allargar la trobada o descansar una estona a l’aire lliure. 

 

Caràcter: 

L’element més singular d’aquest camí deriva de la seva localització al campus com a límit de les 
parcel∙les edificades de la banda sud (banda de Ciències), i connectant tres terrasses 
d'aparcament. A banda d’un marcat caràcter funcional d’accessibilitat, recull un clar paper de 
frontera, com espai intermedi entre la vida interna del campus i la vida exterior.  

En conseqüència, en certa manera, assoleix tan un paper de façana del campus, que en aquesta 
banda, de moment es mante amb una certa rusticitat, com una forma de solucionar 
l'accessibilitat al campus d’usuaris que utilitzen vehicles propis o l’autobús urbà. 

Potencialment, si es fa coincidir la lògica de ser un espai intermedi i de coincidència entre el 
criteri intern del campus i el criteri de vial perimetral del campus, amb les condicions pròpies de 
la situació especifica de la zona, i que, ateses les possibilitats de les seves mides, podria 
convertir‐se en un cert  “bulevard”, que fos un espai de trobada i passeig, i de connexió entre la 
vida universitària i la vida de la ciutat.   

La densitat de població que l’utilitza es molt limitada, però amb un cert grau de varietat 
(estudiants, professors, personal administratiu i de dos estudis diferents). Els usuaris es limiten 
principalment als que accedeixen en vehicle propi o en autobús urbà i estudien o fan recerca als 
edificis de Ciències Jurídiques o de Ciències Econòmiques i empresarials.  

Al llarg del seu recorregut, la dimensió dels espai buits entre edificis permet una permeabilitat 
visual amb altres espais interns del campus, com ara l’entrada principal de Ciències Jurídiques, el 
pati interior de la Facultat de Ciències Econòmiques, o externs, com el vial perimetral (carrer de 
la Universitat de Girona). 
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La materialitat com a vial nomes es pot veure al tram corresponent a la facultat de Ciències, i a mes superposat al vial perimetral 
El tram central està pendent de la construcció d’algun edifici.  

El tram nord es va construir abans que es redactés el  planejament urbanístic del campus. 
Seria l’eix originari de la disposició de la quadricula ordenadora del campus. 

 
 
 
 

 
39_espai que ocuparia el vial NS1, mirant cap a nord, coincidint amb el vial perimetral 

 

VIAL  NS1 
 

 

 

Es un vial que hores d'ara no es pot apreciar individualment com a  tal, ja que la part 
pavimentada no coincideix amb la traça de l’eix de la quadricula que li correspondria. Al tram 
central, no està construït l’edifici definitiu del solar central que el llindaria. En el seu lloc,  de 
moment i amb caràcter provisional, l’ àmbit del tram central està parcialment ocupat per un 
edifici de mòduls prefabricats.   

El tram d‘ un extrem, travessaria el vestíbul de l’edifici Politècnic U. La quadricula proposada per 
ordenar el campus es posterior a la construcció d’aquest edifici. Per la qual cosa, es pot 
considerar que l’atri d’entrada aquest edifici presidirà un extrem d’aquest vial.  

L’altra extrem coincideix amb la vorera d’un tram recte de vial perimetral, (carrer de Maria 
Aurèlia Capmany). La coincidència parcial de les lògiques de traçat dels dos vials, acaba de diluir 
la materialitat d’aquesta traça de la quadricula ordenadora del campus en el conjunt sinuós del 
perímetre de l’anell limitador del campus. 

Es tractaria d’un eix de vial encara “en construcció” pel fa a execució i fins i tot projecte.   

La urbanització concreta del vial NS1 faria pales la diferencia d'orientacions entre la ortogonal 
trama  interna i el corbat perímetre del campus. 

De totes maneres, es veuen alineacions de la seva traça potencial i per tant, es pot observar que  
la seva traça mante la capacitat ordenadora de l’edificació. Per exemple, El llindar oest de la 
parcel∙la de Ciències Experimentals coincideix amb el traçat d’aquest vial. També, el límit de 
l’espai buit de l’atri del Mòdul Politècnic U, coincideix amb la traça d’aquest vial. Finalment, la 
traça del tram central segurament marcarà el llindar de la parcel∙la oest de la banda central del 
campus. 

En el  seu recorregut connectaria amb els vials dos vials de penetració longitudinal en el campus 
(EO2, per a la banda d’estudis Politècnics, i EO3, per a la banda d’estudis de Ciències).  

Així mateix donaria accés a traves d’un espai atri a l’entrada de l’edifici de la Facultat de Ciències 
Experimentals. En paral∙lel, i fora de l’anell inicial donaria accés als mes recents edificis del 
campus. 

 

 

Funcionalitat. 

Es la traça que en sentit nord sud permet la connexió recte mes curta entre extrems del campus. 
Perquè es la part transversalment mes estreta de l’anell encerclador. I formaria part de la 
funcionalitat necessària de connectar amb pendents accessibles per l’interior del campus, el 
punt mes interior de l’anell configuratiu amb el centre de la ciutat. De forma recte, permetria 
enllaçar l'edifici Politècnic U amb l'edifici de Ciències Experimentals. 

En la seva superposició amb el carrer Perimetral, en aquest tram anomenat, com a vial fronterer 
amb la ciutat, coincident, amb el carrer de Maria Aurèlia Capmany, acull les parades d’autobús 
tan de les dues línies urbanes com d’una interurbana. També es situen els espais 
d’estacionament de les bicicletes, i, també, acolliria alguns dels punts de recollida 
d’escombreries del campus. 
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40_espai que ocuparia el vial NS1, mirant a nord, al creuar-s’hi amb el EO3. 

Els espais davant de les parades d’autobús i de bicicletes són els que complementarien la 
funcionalitat de connexió, amb una relativa funcionalitat d’espai de ” sociabilitat”.  

 

 

 

Caràcter 

La seva localització al perímetre del campus i coincidint la seva traça amb un carrer de la ciutat 
com es el carrer de Maria Aurèlia Capmany, li podria aportar un caràcter mixt o de connexió 
entre la vida del campus universitari i la vida de la ciutat.  Hauria de combinar la lògica 
d’ordenació interna del campus amb el caràcter continu i ondulant del vial perimetral, amb unes 
condicions pròpies de” centralitat” per la posició especifica en que es troba el vial en aquesta 
zona, i que, també ateses les seves mides, podria convertir‐se en un magnífic “bulevard” central 
del Campus, un espai de trobada i passeig, i connexió de la vida universitària amb la vida de la 
ciutat.   

L’espai coincidiria el doble caràcter de pertinència a l’anell perimetral i a la quadricula 
ordenadora interna. 

Dos dels seus trams són els mes propers a la ciutat de l’itinerari a peu, entre la banda de Ciències 
(Experimentals, Jurídiques i Econòmiques) i el centre de la ciutat. La proximitat al centre de la 
ciutat suposa que aculli un nombre significatiu d’usuaris circulant pel seu recorregut. Els usuaris 
són majoritàriament estudiants, però també n’hi ha de professors i personal administratiu. 
Abastaria tota la varietat d’usuaris de la banda de Ciències. A mes, a la vorera paral∙lela de 
l’altra banda de la calçada, acolliria els usuaris dels darrers edificis del campus: un aulari i un 
centre de serveis a l’estudiant. Aquestes darreres activitats incorporades en aquest àmbit 
incrementarien la població que es mouria per ell. 

Es un espai amb pocs contorns impermeables. Al seu contorn hi ha un cert espai buit que 
permet la visió cap altres espais situats en paral∙lel o perpendicular al seu eix. Permet  assolir 
visualment part de tot l’espai del campus. Tant cap un costat, com cap a l’altre. Al costat nord, 
es pot observar els espais intersticials entre els mòduls prefabricats, els dos vials de penetració 
al campus, l’entrada de la biblioteca,... Es pot entendre que hi ha una certa permeabilitat amb 
altres espais oberts del campus. 

Tot el seu traçat està acompanyat d’elements vegetals, ja sigui en paviments de gespa, com amb 
alineacions o agrupacions d’arbres. Aquest podria ser l’element matèric unificador mes 
significatiu d’aquest espai obert. També el paviment de les voreres i calçades, en tons de 
diferents grisos, relacionaria els plans horitzontals amb els tons neutres dels plans verticals dels 
volums edificats.  L’element destorbador es centraria en els acabats superficials de l’edifici 
provisional de mòduls prefabricats.  

Especialment destacable es el caràcter de respecte d’aquesta precís eix d’alineació de 
l’ordenació de la quadricula amb l’edificació precedent. Ha posat en relació i continuïtat el 
volum de l’edifici anterior a la quadricula amb les edificacions de la nova trama, fent coincidir 
alineacions de volums separats en el temps i en el planejament. 
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41_cap a sud, pont sobre el torrent, i pas sota la biblioteca 

 

 
42_cap al sud, accés biblioteca, sota el propi edifici, coincidint al creuament amb el vial EO3.  

 Un punt de “trobada i relació” del campus 
 

 

 
VIAL  NS2 
 
 
 
 
Vial que transversalment, connecta el campus de nord a sud, creuant perpendicularment els 
quatres vials longitudinals de l’interior del campus. Amb àrees d'aparcament a parcel∙les 
internes del campus situades a cadascun dels seus extrems.  Una característica especial d’aquest 
camí és que la seva rasant discorre quasi a la mateixa cota durant tot el seu recorregut, salvant 
el irregular relleu del terreny amb un pont significativament visible. 

A les seves vores hi han accessos per: 

‐ a l’entrada a l’edifici del Mòdul Politècnic Quatre  

‐ a la plaça d'accés a l’edifici del Mòdul Politècnic Dos 

‐  a l’edifici de Tallers de l' Hivernacle, amb accés puntual de vehicles rodats 

‐  a la Biblioteca Central del Campus 

‐  a la Cafeteria automàtica de la planta baixa de la Biblioteca 

‐  mercaderies a les plantes mes baixes de l’edifici de Ciències Jurídiques, amb accés puntual de 
vehicles rodats. 

‐  a l’aparcament de la parcel∙la perifèrica irregular de la banda nord 

‐  a l’aparcament terrassat de la parcel∙la perifèrica de la banda sud 

A banda dels accessos a edificis, que cap d’elles es exclusiu, aquest camí travessa la banda de 
vegetació natural i inaccessible situada a les parcel∙les centrals del Campus. 

La manca de connexió directa amb les entrades principals del campus, el converteixen en un vial  
de connexió secundari, ja que sempre necessita passar prèviament per algun camí longitudinal 
(EO). Malgrat la consideració de secundari, les accessibilitats i connexions que dona, sobretot a 
la Biblioteca, li fa acollir un flux d’usuaris a l’interior del campus relativament significatiu. 

A l’encreuament amb el carrer perpendicular de l’EO2 disposa d’espai i mobiliari urbà (banc, 
paperera i llum), tot configurant una reduïda zona de estada i descans, que  

La seva orientació desprotegida al nord, el fa un camí exposat al vent dominant de Tramuntana. 
Tot i això, els volums d’arbres i els edificis de les seves vores suavitzant l’efecte d’incomoditat. Al 
hivern el fa un camí ombrívol en algun dels seus trams i durant una bona part del dia. 

L’adaptació a l’irregular relleu del terreny originari, el soluciona, a diferencia dels altres carrers 
transversals, amb un pont de fusta. La rasant presenta, doncs, pels desplaçaments a peu una 
comoditat màxima i un entorn animat. 

La manca en general al campus d’espais clars de descans, converteix els graons de les escales de 
l’atri d’entrada a la biblioteca en el lloc idoni on poder ocasionar un lloc de trobada i relació. Es 
tractaria d’un dels llocs de confluència dels fluxos interns del campus. 

El tractament paisatgístic natural de les parcel∙les centrals per on discorre la llera del torrent de 
desguàs natural de la zona, aporta un puntual component natural a un camí envoltat 
predominantment per elements físics construïts. 
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43_cap al sud, vial en trinxera, singular caràcter urbà amb arquitectura atípica. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Funcionalitat. 
 
 
Es un espai d’accessibilitat transversal del Campus.  Tangent al seu traçat es situen parcel∙les que 
acullen set dels nou edificis definitius situats a l’interior de l’anell. Al seu voltant hi ha una 
considerable densitat d’usuaris. Però, quotidianament no hi ha una connexió freqüent entre 
usuaris d’edificis de diferents estudis. La biblioteca és els pocs edificis que actuen com punt 
d’atracció d’usuaris dels diferents edificis. 

El vial nomes adopta la consideració de mobilitat forçada de l'interior del Campus, per usuaris 
que:  

- accedeixen “a peu” al campus i connecten amb l’edifici de Tallers i Hivernacle o l’edifici 
del Mòdul Politècnic Tres, o l’edifici del Mòdul Politècnic Dos 

- accedeixen “en vehicle propi” al campus, o utilitzen la parada de l’autobús urbà de la 
part nord del campus i desprès han d’accedir a qualsevol de les instal∙lacions de la part 
situada a la meitat del Campus 

- han de lliurar mercaderies a l’edifici de Ciències Jurídiques o de l’edifici de Taller i 
Hivernacle, inclús accedint amb vehicles. 

Es doncs una mobilitat d’intensitat secundaria en relació a la intensitat dels desplaçaments dels 
trams de penetració longitudinal al campus. 

A més de la seva funcionalitat d’accés a equipaments, i connexió transversal del campus, se li 
pot atorgar una funcionalitat de connectar i compartir en el seu recorregut amb l’espai d’estada 
de l’Atri de la Biblioteca, o de la plaça d’accés al Mòdul Politècnic Dos, o, a menor escala, a 
l’encreuament amb el carrer EO2. Aquesta funcionalitat de “sociabilitat” com espai de “relació i 
trobada” coincideix als encreuaments i amb les entrades dels edificis 

Excepcionalment al campus, dona esporàdicament accés de vehicles a espais de planta baixa de 
l’edifici de Taller i Hivernacles del Politècnic, i al soterrani de l’edifici de Ciències Jurídiques. 

Es tracta del camí que recull el màxim dels fluxos transversal interns del campus. La seva posició 
al campus propera als accessos majoritaris de vianants al campus (a l’extrem oest)  no incideix 
significativament en l’ús massiu d’aquesta senda de connexió. Mes aviat es la funció d’accés a la 
Biblioteca des de la banda nord, la dels estudis Politècnics, la que li aporta una certa intensitat 
de flux. 

Com la resta de camins transversals del campus la funcionalitat bàsica és de proporcionar una 
accessibilitat secundaria de desplaçaments  de servei intern del campus. 

A aquesta funcionalitat “bàsica” de connexió i accés als diferents equipaments i aparcaments del 
campus, amb la suma d’elements existents en el seu recorregut, com son els passos per la zona 
boscosa de la riera,  pel pont que la travessa, i pel túnel sota la Biblioteca atorga al camí una 
funcionalitat afegida, de tipus “opcional” d’espai singular de “passeig i estada”, extensible inclús 
als dies no lectius. 
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44_visió del pont de fusta, per salvar el desnivell de la rieral 

 
45_anant cap al nord, passat el pont  

 

Caràcter. 
 
 
Camí públic de caràcter urbà molt variat. Format per una seqüència alternada de trams amb 
vores edificades i un tram mig amb vores d’elements naturals de vegetació.  

La invasió de part dels elements naturals de vegetació, fa visible l’arbrat des de tot el seu 
recorregut i atorga un caràcter un cert punt paisatgístic a un carrer amb algun tram un 
component urbà molt significat. 

Les diferents seccions transversals dels sis trams, atorga a cada tram una personalitat molt 
pròpia i identificable, que a mes aporta una gran varietat de situacions. Des de una tram, 
absolutament envoltat en trinxera d’edificació alineada al carrer; passant per trams amb 
edificació nomes amb una banda i vistes llunyanes a l’altra; o un tram amb edificació a una 
banda i una terrassa d’aparcament a l’altra, fins a un tram envoltat d’arbrat, vegetació baixa i 
tapissant per les dues bandes, i amb un pont de fusta. 

La posició del carrer entre la primera i una segona banda de parcel∙les edificades, l’acosta al 
bullici dels camins més propers a l’entrada principal del campus i dels que tenen mes intensitat 
de fluxos, el que li confereix un caràcter de camí amb usos “necessaris” d’accessibilitat intensos 
sempre dintre de l’escala de la mobilitat interna del campus. 

El pont i els murs de contenció situats per salvar el desnivell de la part central del campus, 
provoquen una permeabilitat visual a nivell llarga i continua a tot el llarg del recorregut dels 
espais exteriors, nomes tallades per les branques dels arbres de la riera, per la part superior del 
pont, i per l’edifici de la Biblioteca que travessa. La majoria del recorregut gaudeix d’unes vistes 
llargues a l’alçada de les persones variades, bàsicament de tipus urbà, salpebrades puntualment 
per la vegetació de la riera. Al tram mes al nord i el mes al sud, que discorre en trinxera entre 
dues edificacions, les vistes es tornen marcadament urbanes.  

La permeabilitat transversal també es significativa. El carrer permet contactar visualment amb la 
profunditat visual de les diferents illes del campus A l’extrem mes nord, davant el Mòdul 
Politècnic Dos, es pot veure des d’alt i cap l’oest, la plataforma de l’esplanada verda d’accés al 
campus. A continuació, s’arriba al pont, seguint visualment la traça del torrent, es pot apreciar 
en el sentit longitudinal tota la dimensió natural del campus, i tot seguit, sota l’edifici, els plans 
verticals de vidres  deixant veure tot l’espai interior de la sala de lectura de la biblioteca. 

La seqüència intercalada d’elements naturals i construïts li treu una part de força a l’element 
construït. Als extrems quan nomes l’espai del carrer el configura els edificis, la seva qualitat 
arquitectònica aporta una condició matèrica significativa, en especial en l’extrem sud. En 
general, el tractament de la pell dels edificis que fan façana d’aquest carrer tenen un caràcter 
marcat de poca permeabilitat entre l’espai exterior i l’interior.  Les connexions entre exterior i 
interior es reserva exclusivament als punts d’accés als edificis (Politècnic Dos i Biblioteca). El 
punt unificador físicament de tot el recorregut seria la capacitat de relacionar la cinta el neutre 
caràcter del formigó del paviment, tan amb el material natural dels arbres i matolls, com amb els 
materials artificials dels volums construïts, ja siguin ponts, façanes, ...  

En general, es pot valorar a tota la seqüència d’edificis que conformen part del contorn del camí, 
l’actitud de respecte tan pel que fa  a forma, com a materials envers els edificis veïns. La 
utilització de tons neutres en les diferents pells ajuda a mantenir una relació de continuïtat i 
unitat entre tots els elements construïts que potencia el valor singular dels elements vegetals. Es 
significatiu la continuïtat espacial del tractament de la seqüència de pas sota la biblioteca, pas 
sobre el pont  
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46_anant cap al nord, des de EO3 

 

 
47_sortint cap al nord, anant a buscar el cotxe 

 

 
48_ sortint cap al nord, 

creuament amb la plaça d'entrada de l'edifici P2 
 

El moviment dels usuaris i la puntual presencia canviant en el temps de l’element verd, (gespa, 
matolls i arbres), que acompanyen  trams de l’espai d’aquest carrer contribueix, també, a treure 
el caràcter uniforme, neutre  i continu de la pell de les edificacions, i aporta un cert dinamisme a 
aquest espai exterior. 

En general, es podria entendre com un carrer “urbà” amb un tram que travessa una zona verda, 
i on es troben espais físics on s’afavoreix el poder desenvolupar activitats pròpies de la vida 
urbana, com la possibilita d’iniciar “comunicacions personals” entre usuaris de “ tots” els estudis 
del campus. 

En certa manera, en aquests espais es podrien observar alguna característica arquitectònica 
present a les tipologies edificatòries mes variades del nucli antic de la ciutat, on també es poden 
observar espai porxats coberts per edificacions, escales de connexió entre el diferents nivells  i al 
carrer s’intercala la presencia de l’element vegetal dels jardins amb l’element construït. 
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49_entrada sud a la Facultat de Ciències .Jurídiques, acompanyat d'una pollancreda 

 

 

VIAL  NS3 
 
 
Vial que travessa transversalment el campus de nord a sud, creuant‐hi perpendicularment els 
quatres vials longitudinals de l’interior del campus. Al seu voltant es troben quatre edificis, però 
nomes dos tenen l’accés directe des d’aquest carrer. La població al seu voltant no és de la mes 
intenses, nomes quan travessa la banda de Ciències seria mes significativa. 

A les seves vores hi han accessos als edificis: 

‐ a l’edifici de Tallers i Hivernacle, amb accés directe 

‐ a l’edifici del mòdul del Politècnic quatre, amb accés directe 

‐  a l’edifici de Ciències Jurídiques, amb accés directe 

‐ a l’edifici de Ciències Econòmiques i Empresarials, amb accés directe 

A banda dels accessos a edificis, que cap d’elles es exclusiu, aquest camí també dona accés a 
l’espai verd de la Pollancreda de la parcel∙la de la Facultat de Ciències Jurídiques. 

La manca de connexió directa amb les entrades principals del campus, ja que sempre necessita 
passar prèviament per un altre camí,  el converteixen en un vial  de connexió secundari, i amb un 
flux d’usuaris menor. 

Als encreuaments amb els carrers perpendiculars disposa d’espai i mobiliari urbà (banc, 
paperera i llum), tot configurant una reduïda zona de estada i descans. 

Al llarg del seu traçat presenta una variada seqüència de trams amb diferents seccions tipus. El 
vial queda emmarcat per: 

- la façana posterior de l’edifici Politècnic Dos i per  la façana lateral de l’edifici de 
departaments del Mòdul Politècnic Quatre 

- tots dos costats, per la vegetació natural de la banda central del campus 

- la façana lateral de l’edifici de Ciències Jurídiques per la façana lateral de l’edifici de Ciències 
Econòmiques 

- les  terrasses d¡aparcaments d e la banda de Ciències i per una esplanada de gespa 

La seva orientació desprotegida al nord, el fa un camí exposat al vent dominant de Tramuntana. 
Tot i això, els volums d’arbres i els edificis de les seves vores suavitzant l’efecte d’incomoditat. Al 
hivern el fa un camí ombrívol en algun dels seus trams i durant una bona part del dia. 

L’adaptació a l’irregular relleu del terreny originari, el soluciona, a diferencia del carrer NS2, amb 
rampes de diferents sentits, i unes escales. La rasant presenta, doncs, pels desplaçaments a peu 
una incomoditat manifesta. 

La manca de suficient mobiliari urbà de descans, converteix els petits desnivells de les escales o 
dels baixos murs de contenció en els llocs idonis on poder ocasionar petites reunions informals. 

Un acompanyament generós d’elements vegetals en el seu traçat, el converteix en un espai 
evocador del passat paisatgístic de la zona. 
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50_cap al sud, des de EO1a, en trinxera i amb escales al fon, trams amb marcat caràcter urbà industrial 

 
 

 
51_entre dos equipaments, mirant  al nord. 

Anant a buscar el cotxe a l’aparcament 

Funcionalitat. 

 
Es un espai d’accessibilitat transversal.  Nomes adopta el caràcter de mobilitat forçada de 
l'interior del campus, per usuaris que:  

- accedeixen a peu al campus i han d’utilitzar l’edifici de Ciències Econòmiques i 
Empresarials 

- accedeixen en vehicle propi, o utilitzen les parades de l’autobús urbà de la part est del 
campus i accedeixen a qualsevol de les instal∙lacions de la part alta del Campus. 

A més de la seva funcionalitat necessària d’accés a equipaments, i connexió transversal del 
campus, se li pot atorgar una funcionalitat de connectar i compartir en el seu recorregut espais 
d’estada. Aquesta funcionalitat “sociabilitzadora” es donaria als punts d’encreuaments amb 
altres camins i amb les entrades d’edificis (Ciències Jurídiques i Ciències Econòmiques i 
Empresarials) 

Excepcionalment al campus, en un dels seus trams, dona accés esporàdic de vehicles a espais 
soterranis de l’edifici de Ciències Econòmiques i Empresarials. 

No es tracta del camí transversal que recull el màxim dels fluxos. La seva posició al campus 
apartada dels accessos longitudinals al campus mes utilitzats pels vianants (a l’extrem oest) no 
suposen una intensitat d’ús massiva com a canal de connexió interna del campus. 

Li correspondria, doncs, una accessibilitat secundaria de servei intern del campus. 

A aquesta funcionalitat bàsica de connexió i accés, les vores d’espais vers i d’espais oberts que 
disposa l’atorga al camí una funcionalitat afegida d’agradable cami per passejar, inclus als dies 
no lectius. 

 

Caràcter: 

 
Un camí públic de caràcter urbà molt variat. Format per una seqüència alternada de trams amb 
vores edificades i trams amb vores d’elements naturals de vegetació.  

Els elements naturals de vegetació situats en el tram de cotat mes alta, fa visible l’arbrat des de 
tot el seu recorregut i determina un caràcter de fons paisatgístic a tot el carrer. 

La diferent secció transversal de cadascun dels trams, atorga a cada tram una personalitat 
espacial pròpia. Des de una tram, envoltat d’espais enjardinats amb terrasses d’aparcaments 
amb una màxima permeabilitat de vistes longitudinals del campus; passant per un tram amb 
edificacions separades dels límits del carrer per espais intermedis, naturals o construïts, amb 
unes vistes transversals del campus molt llargues; o passant per un tram, envoltat d’arbrat, 
vegetació baixa i tapissant per les dues bandes; fins un tram que passa en trinxera entre dues 
edificacions, sense cap espai intermedi, i amb un paviment d’escales. 

La seva posició entre una segona i una tercera banda de parcel∙les edificades, l’allunya del bullici 
dels camins més propers a l’entrada principal del campus i dels que tenen mes intensitat de 
fluxos, el que li confereix un caràcter de camí més privat. 
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52_entre els dos equipaments, visió hivernal  a nord, des de EO4 

 

 
53_extrem sud, visió l nord, des de carrer perimetral 

 

Els pendents necessaris d’adaptació al relleu originari del terreny, provoquen un punt alt al mig 
del recorregut, amb el conseqüent canvi de pendent i tall de les vistes llargues del camí. La 
majoria del recorregut gaudeix d’unes vistes llargues de tipus paisatgístic. Al tram mes al nord, 
que discorre en trinxera entre dues edificacions, les vistes es tornen marcadament urbanes. 

La seqüència intercalada d’elements naturals i construïts li treu força a l’element construït, i mes 
quan algun edifici disposa d’un espai intermedi d’arbres alts i alineats. En general, el tractament 
de la pell dels edificis que fan façana d’aquest carrer tenen un caràcter marcat de poca 
permeabilitat entre espais exteriors i espais interiors.  Les connexions entre l’exterior i l’interior 
dels edificis es reserva exclusivament als punts d’accés. 

La quasi continua presencia de l’element verd, (gespa, matolls i arbres), emmarcant l’espai buit 
del carrer contribueix, també, a treure el caràcter uniforme i continu en el temps de la pell de les 
edificacions, fent perdre l’avorriment i la indiferència d’aquests espais exteriors. 

En general, es podria entendre com un camí en un estadi intermedi entre l’element físic 
construït i l’element natural. Recordant en certa mesura un espai exterior d’un jardí històric 
francès que progressivament acosta la rígida geometria construïda a la realitat orgànica de 
l’entorn natural. També es podria entendre com un d’aquells espais de la ciutat on no es busca  
una vitalitat urbana intensa. 
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54_tram que dóna a la façana de l’edifici de Ciències Econòmiques amb aparcament asfaltat 
 
 
 

VIAL NS4 
 
 

Vial intern que travessa el campus de nord a sud, més a l’extrem est,  creuant‐hi 
perpendicularment nomes tres dels vials longitudinals de l’interior del campus (EO2,EO3,i EO4).  

Podríem, doncs, diferenciar el vial en tres trams. Cadascun dels trams presenta una secció 
diferenciada i singular.  La forma curvilínia del campus fa que aquest camí comenci tot just a 
l’encreuament amb el vial EO2 quan coincideix amb el vial perimetral. 

El primer tram, a partir del vial EO2 (eix de connexió dels edificis del Politècnic) discorre en 
trinxera entre talussos verds. El pendent d’aquest tram es significatiu i per tan incòmode pels 
desplaçaments a peu. Es el darrer tram urbanitzat i s’ha d’adequar a les rasants determinades 
pels vials anteriors, com es el cas del perimetral.  

El segon tram, correspondria per la part oest, amb el límit de la parcel∙la corresponent a la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Com l’edifici no esgota la ocupació de la seva 
parcel∙la, situa una  banda correguda d’aparcament entre l’edifici i el camí.  Per la part est del 
vial, els terrenys de la parcel∙la es destinen a aparcament. El pendent d’aquest tram es pot 
considerar pla, tot mantenint la continuïtat amb l’esplanada de les plataformes d’aparcament. 

El tercer tram enllaça amb el vial perimetral, entre parcel∙les del perímetre del campus, per tant 
de geometries poc regulars., i de moment destinades a espais lliures. El pendent del tram s’ha 
d’adequar a la cota del vial perimetral a enllaçar. Aquest tram connecta el campus amb una de 
les parades d’autobús urbà situades a l’anell del campus. La proximitat de la parada d‘autobús 
als edificis de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, i de la Facultat de Ciències 
Jurídiques, converteixen aquest tram en un recorregut necessari pels usuaris universitaris que 
accedeixen en autobús a aquestes dues facultats.  

A una de les seves vores hi ha un accés a l’edifici de Ciències Econòmiques i Empresarials, amb 
accés directe a dues de les seves entrades secundaries. 

A banda dels accessos a l’edifici, que cap d’elles és exclusiva, aquest camí també dona accés a les 
terrasses d’aparcament situades en part a l’espai residual de la parcel∙la de la Facultat 
d’Econòmiques i Empresarials, i en part a les parcel∙les irregulars del perímetre de campus. 

L’us d’algun tram del seu traçat es redueix als usuaris que deixen el cotxe a la veïna parcel∙la 
d’aparcament, o als que arriben a alguna de les dues parades que hi ha als seus extrems... i que 
volen connectar amb el seu edifici en baixada. També, se sumarien els que aparquen a les places 
de l’exterior  d’aquesta part del campus. 

La manca de connexió directa amb les entrades principals del campus, ja que sempre necessita 
passar prèviament per un altre camí,  el converteixen en un vial  de connexió secundari, i amb un 
flux d’usuaris absolutament residual. 

La seva orientació desprotegida al nord, el fa un camí exposat al vent dominant de Tramuntana. 
Tot i això, els volums d’arbres i els canvis de pendent del paviment suavitzant l’efecte 
d’incomoditat. Al hivern, la manca de volums construïts a l’est i el perfil atalussat el fa un camí 
assolellat en tot el seu recorregut i durant tot el dia. 

Els encreuaments amb els carrers perpendiculars, físicament no es diferencien en res amb la 
resta de la secció dels camins. Nomes a la part extrema, la que dona al vial EO2, un baixet muret 
de formigó diferencia l’espai i recolza una de les tres parades de l’autobús urbà situades al 
campus .   
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55,56_terrasses d’aparcaments 

La manca de suficient mobiliari urbà de descans, o petits desnivells d’ escales o de murs baixos 
de contenció dificulten trobar algun  lloc on poder ocasionar petites reunions informals. 

Un acompanyament continu d’elements vegetals en el seu traçat, el converteix en un espai de 
continuïtat i respecte amb el passat paisatgístic de l’entorn dels boscos de Palau. 

 
 
 
Funcionalitat. 
 
La seva situació  perifèrica respecte al campus i la situació dels edificis no li donen un paper 
rellevant en la mobilitat interna del campus. Tot i així, permet la mobilitat entre dues parades 
d’autobús, i l'aparcament est amb els tres vials llevant‐ponent del campus. 

Com a característiques funcionals mes rellevants es poden esmentar: 

- Es un espai amb un a funció ”necessària” d’accessibilitat transversal.  Nomes adopta el 
caràcter de mobilitat forçada de l'interior del campus, per usuaris que accedeixen en vehicle 
propi, o utilitzen les parades de l’autobús urbà de la part alta, situada a l’est i al nord del 
campus i que accedeixen a qualsevol dels dos equipaments situats a la part alta del Campus. 

- A mes de la seva funcionalitat d’accés a equipaments, i connexió transversal del campus, se 
li pot atorgar una funcionalitat de connectar i compartir en el seu recorregut algun espai 
d’estada. Aquesta funcionalitat de baixa intensitat coincidiria als encreuaments i amb les 
entrades secundaries a l’edifici. 

- Excepcionalment al campus, comparteix  el seu àmbit restringit per vianants amb 
creuaments  amb accessos de vehicles per les terrasses d’aparcament de la part alta del 
campus. 

- Es tracta del camí transversal que recull en un dels seus trams el mínim d’intensitat de tot 
els fluxos del campus. La seva posició al campus apartada dels accessos majoritaris de 
vianants al campus (a l’extrem oest) no incideixen en una utilització més massiva com a 
canal de connexió. 

- La seva funcionalitat es resumiria, doncs, en una accessibilitat secundaria de servei intern 
del campus. 

A aquesta funcionalitat bàsica de connexió i accés, les vores d’espais verds i d’espais oberts que 
disposa l’atorga al camí, tot i la seva curta longitud, una funcionalitat afegida, de caràcter 
“opcional”, d’agradable camí per passejar o per tancar un circuit de passeig intern del campus, 
inclús als dies no lectius. Els seus tranquils pendents serien el somni de qualsevol “skater” 

 
 
Caràcter.  
 
Es tractaria d’un camí públic de caràcter paisatgístic, molt marcat, amb un nombre relativament 
reduït d’usuaris. Format per una seqüència alternada d’un tram amb una vora edificada i trams 
amb vores d’elements naturals de vegetació.  

En el seu recorregut nomes hi ha la presencia edificada de l'edifici de la facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials. La resta està dominada pel contrast de la rectilínia geometria del 
camí amb l’aparent espontaneïtat del paisatge natural. 
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57_extrem nord, mirant al sud, tram en  trinxera verda 

La cota alta dels terrenys enjardinats o amb creixement natural de la vegetació, fa visible l’arbrat 
en tot el seu recorregut, i  determina un significatiu caràcter de fons paisatgístic a tot el carrer, 
que enllaça de forma respectuosa i amb una certa continuïtat visual amb l’entorn rural dels 
boscos de Palau 

La diferent secció transversal de cadascun dels trams,  atorga a cada tram una personalitat 
espacial pròpia. Però tots dos trams es caracteritzen per una presencia mes o menys significativa 
de l’element vegetal. Des d’un tram, travessant una terrassa arbrada d’aparcament massiu, amb 
una màxima permeabilitat de vistes longitudinals del campus, i emmarcada per una banda de 
talús enjardinat amb arbres i per una façana construïda  tamisada per una filera d’arbres; fins a 
un tram en trinxera, envoltat d’arbrat, vegetació baixa i tapissant de creixement natural per les 
dues bandes. 

La seva posició darrera una tercera banda de parcel∙les edificades, l’allunya absolutament del 
bullici dels camins més propers a l’entrada principal del campus i dels que tenen mes intensitat 
de fluxos, el que li confereix un caràcter de camí absolutament privat de recorreguts gairebé 
“opcionals”. 

Les pendents necessàries d’adaptació al relleu originari del terreny, provoquen un punt alt en un 
extrem del recorregut, amb el conseqüent canvi de pendent i tall de les vistes llargues del camí. 
Tot i així, les vistes es poden considerar llargues, i amb una permeabilitat apreciable entre 
diferents espais exteriors. La majoria del recorregut gaudeix d’unes vistes de tipus paisatgístic. El 
tram mes al sud, que discorre davant la façana de l’edificació, les vistes es tornen un punt mes 
urbanes, però amb mantenint un caràcter de ciutat jardí. 

La seqüència intercalada d’elements naturals i construïts li treu tota la força a l’element 
construït, i encara mes quan algun edifici disposa d’un espai intermedi d’arbres alts. En general, 
el tractament de la pell de l’edifici que fa façana d’aquest carrer manté un caràcter  de poca 
permeabilitat entre l’espai exterior i l’interior.  Les connexions entre els dos àmbit es reserva 
exclusivament a algun accés secundari. 

 La gairebé continua presencia de l’aspecte variable en el temps de l’element verd, (gespa, 
matolls i arbres), emmarcant l’espai buit del carrer aporta caràcter variat en el temps i l’espai, i li 
treu el possible avorriment d’un espai exterior d’una direccionalitat tan rigorosa. 

En general, el camí NS4 es podria percebre com un camí tranquil, fortament paisatgístic per la 
presencia de l’element vegetal, com si estigues situat en l’extrem més proper a l’entorn natural  
d’una hipotètica ordenació segons un jardí històric francès, quan la rígida geometria construïda 
dona el relleu a la realitat natural de l’entorn. Una urbanitat molt propera a una realitat rural.º 
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58_Formació d’espais públics oberts al Campus de Montilivi. 
Atris, espais generats a cada illa pel propi projecte, a la seva mida. 

Es un component de la juxtaposició de processos de l’espai obert del Campus. 
 
 
 
 
 

A.6.2. ESPAIS PÚBLICS AL CAMPUS DE MONTILIVI 
 
2. PLACES o ATRIS 
 

 

La trama originaria del Campus no preveia cap parcel∙la amb un ús fixat de plaça. Preveia una 
edificació, que es situaria a cada parcel∙la en funció de les seves necessitats o intencions a la 
manera de la ciutat jardí d’Unwin.  

Es tractava d’una ordenació oberta, on s’esperava trobar una continuïtat a traves de l’espai buit i 
amb l’acompanyament del corresponent element vegetal. 

Les places que es troben al campus són el resultat de la forma d’ocupació intencionada de 
l’edificació a cada parcel∙la i de la definició del contorn d’aquesta edificació vers el carrer. 

Es pot considerar que cadascuna de les places responen directament a la intenció de l’edifici 
amb el que comparteix parcel∙la. Per la qual cosa es pot intuir un diàleg coherent entre 
l’edificació (pla vertical) i l’espai públic que forma la plaça (pla horitzontal), i en general amb 
l’espai del carrer que li dona accés. Es tracta, doncs, d’un espai exterior intermedi entre l’espai 
exterior del vial i l’espai interior de l’edifici, fet pel propi edifici. 

L’estreta relació d’origen entre edificis i espai públic aporta una varietat formal de places 
equivalent a la varietat d’edificis que hi han al campus. Aquesta varietat d’espais d’estada o 
relació compensa el caràcter avorrit que en general acostumen a ser considerades les 
ordenacions urbanes basades en quadricules. 

La dimensió d’aquests espais tancats per edificació, són en general reduïdes, a escala no del 
propi edifici, sinó del seu vestíbul.  

El procés singular i individual de formació de cadascun d’aquests espais, els confereix una 
varietat formal i de caràcter singular a cadascun. Malgrat aquesta varietat de configuració dels 
espais, a cadascun dels espais es van repetint una sèrie de factors: 

‐ les posicions d’aquests espais d’atri respecte a les parcel∙les i respecte als camins 
d’accés, tan en horitzontal com  en vertical. En general, busquen les cantonades o una 
posició centrada de la parcel∙la, i aprofiten per separar físicament l’entrada de l’edifici 
del perímetre de la parcel∙la 

‐ la forma harmònica d’utilitzar els materials de paviment respecte als de façana, i 
l’acurada qualitat d’aspecte de la urbanització 

‐ la creació de permeabilitat, mitjançant transparències, entre l’exterior i l’interior, i molt 
sovint amb els altres espais exteriors posteriors   

‐ el respecte i diàleg amb els altres components de l’espai que l’envolten 

‐ la funcionalitat bàsica d’accés, es complementa amb capacitats per usos més opcionals 
de trobada i relació, i amb alguna altra funcionalitat de sociabilitat de major àmbit mes 
relacionada amb la seva posició al Campus 

‐ la monumentalitat que aporta en general el tractament volumètric donat pels 
projectistes a aquests espais intermedis entre la forma de parcel∙la i el volum edificat 

‐ la limitada varietat de tipus d’usuaris, que segons la posició del camí respecte als 
aparcaments col∙laborarà a la disgregació dels trajectes dels usuaris o a la seva 
concentració, i en conseqüència a la possible barreja d’usuaris. 
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59_Suma d’espais oberts a l’anell del Campus, diferenciats per origen de la seva formació. 
Juxtaposició dels diferents processos de formació, a nivell d’illa i a nivell de campus 

. 

 

 

Malgrat la repetició de factors en aquests espais el personal tractament de la configuració de 
cadascun dels atris, aporten un valor de varietat i d’element orientador a la uniforma ordenació 
en quadricula dels camins del campus. 

L’èxit de les activitats “opcionals” i “socials” d’aquests espais varien en funció de les diferents 
condicions que tenen de intensitat i varietat d’usuaris, determinada principalment per la seva 
posició al campus i la capacitat d’atraure usuaris, així com de la permeabilitat amb altres espais, i 
de la qualitat matèrica del seu aspecte exterior. 

A títol d’anàlisi dels diferents factors d’urbanitat d’aquests espais, s’estudien els casos d’alguns 
exemples considerats extrems d’aquests espais públics o “atris” urbans. 
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60_Atri d’accés al Mòdul Politècnic Dos. 

Posició al final de l’eix de penetració al campus de la banda de Politècnic 
 
 
 

 
61_Atri d’accés al Mòdul Politècnic Dos, presidit per un porxo protector d’entrada. 

Materials i modulació, respecte i continuïtat entre pla horitzontal i pla vertical. 
 
 

 

 
2.1. PLAÇA D’ACCÉS AL MÒDUL POLITÈCNIC DOS. 
 
 

El campus de Montilivi es pot considerar dividit en dues bandes laterals edificades, unides per 
una banda central d’espai obert i natural. Cada banda es destina a un tipus d’estudi. Les 
parcel∙les de la banda nord, acullen el teixit edificat dels equipaments destinats als estudis 
politècnics. La pendent del terreny i la disposició esglaonada dels edificis, sumat a l’espai buit 
longitudinal de l’entrada al campus, permeten veure alhora la majoria dels edificis d’aquests 
estudis. 

La plaça d’accés al Mòdul Politècnic Dos és un element de la seqüència d’espais que forma el 
gran buit central d’aquesta franja nord del Campus. I com una part d’aquest conjunt, s’hauria 
d’entendre la forma del seu espai. 

Es tracta d’un espai tancat de forma rectangular destinat bàsicament a permetre l’accés 
principal de vianants a l’edifici del Mòdul del Politècnic Dos. L’espai exterior està presidit per un 
porxo d’entrada a l’edifici, amb un conjunt construït de marcat ambient urbà. La configuració 
queda clarament limitada per les façanes de l’edifici que l’envolten per tres cares. 

Al trobar‐se en un punt alt, i estar tancat per tres dels quatre costats, es podria considerar una 
plaça terrassa mirador, amb semblances morfològiques urbanes amb la plaça de la terrassa 
superior d’accés a la catedral de Girona, o amb la plaça d’accés a l’església de Sant Domènec.  

Pel costat, sense edificació, es relaciona amb l’escalinata que porta, sortint del campus, cap al 
saló de gespa de la terrassa inferior, tancant un extrem de la seqüència continua d’espais 
d’entrada al campus. Es tracta, doncs d’un punt final d’una peça urbana que relaciona més d’una  
de les parcel∙les que formen el campus. 

La direccionalitat paral∙lela al carrer, però perpendicular al sentit d’accés a l’edifici amplia 
generosament el seu àmbit, tot aconseguint  un espai que a mes de ser d’accés, pot permetre 
l’aturada i l’estada, sense interrompre la seva utilitat bàsica de servir per canviar la direcció del 
desplaçament perpendicular de connexió entre la direcció d’entrada a l’edifici i la direcció de la 
vorera del carrer. 

La part arrecerada de la plaça queda tancada per façanes per les cares sud, est i nord. La façana 
de tres plantes de la cara sud, li redueix l’ assolellament al hivern a les primeres hores del dia  i a 
les posteriors al migdia. Per la qual cosa és un espai exterior d’estada eminentment d’estiu.  

Els significatius pals de les llums i els bancs perimetrals els fan un lloc idoni per asseure i gaudir a 
l’exterior d’uns moments d’estada tranquil∙la de caire individual o compartida. 

Connecta amb les escales i els murets necessaris per salvar el desnivell entre els diferents plans 
inclinats dels carrers i la horitzontalitat de la planta baixa de l’edifici, es poden entendre, a mes, 
com elements per acollir informalment asseguts moments d’estada i reunió dels usuaris. 

El nou espai urbanitzat suma, aporta varietat i enriqueix la funcionalitat continua i uniforme 
dels espais públics urbanitzats definits per la trama de carrers del campus. 

La relació seqüencial de continuïtat entre la qualitat construïda dels espai exteriors, de la part 
construïda de l’edifici i dels altres edificis Politècnics, afegeix una dimensió urbana a tot el 
continu ordenat d’espais buits d’aquesta franja del campus , tot contribuint a la monumentalitat 
del conjunt de la banda nord del campus. 
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62_L’atri d’accés enriqueix l’espai continu de la trama de carrers del campus. 

 Espai per activitats “necessàries”, “opcionals” i “socials”,  de descans, trobada, i d’aturada i relació 
11:45h.Desembre 2012  808 

 

 
63_Espai d’estada i relació personal, i espai de connexió amb la part baixa del campus 

 

 
64_Trobada de la geometria abstracta del campus, i la geometria concreta d’un volum edificat.  

 
Funcionalitat. 
 
Bàsicament és l’espai d’accés a l’edifici del  Mòdul Politècnic Dos. Aquesta és una funcionalitat a 
escala domèstica de la parcel∙la.  

A nivell de campus és part formal dels elements de connexió entre la terrassa del pla inferior del 
campus i la terrassa del pla intermedi del campus.  

El desnivell entre les dues terrasses i el buit d’aquell punt de la part baixa, converteixen un dels 
límits en un idoni mirador dels espais i l’activitat de la part baixa del campus, i en segon pla, de 
l’espai posterior, mig urbà mig natural. 

L’ombra que dona l’ala sud de l’edifici causa una utilització de l’espai diferenciada i que 
funcionalment el descompon en dos. Al hivern, la part de la barana del mirador és un lloc idoni 
per prendre el sol, tot gaudint de les vistes, i concentrant el major nombre d’usuaris. En canvi a 
l’estiu, l’ombra agraeix utilitzar la part més interior, i concentra el major nombre d’usuaris la 
part més tancada per les façanes. 

La façana de nord, protegeix la plaça del fred vent de Tramuntana, amb una darrera 
funcionalitat com espai arrecerat del campus. 

 

 

Caràcter. 

Es un punt de trobada de la geometria abstracta del campus, amb la geometria concreta d’un 
volum edificat.  El seu pla horitzontal fa de continuïtat a la suma de volums esculpits 
esglaonadament  de l’edifici, el paviment de l’entrada es pot entendre com un sostre d’una 
extensió soterrània del volum visible del propi edifici. 

La plaça forma part de la composició arquitectònica dels volums del conjunt de la parcel∙la, 
l’espai exterior queda dividit  amb un tractament diferenciat de paviments (dibuixa una petita 
quadricula) que limiten funcionalitats diferents (pas, estada, balco,...). Restant per tant, l’espai 
exterior ordenat amb alineacions coincidents amb la distribució interior i establint una 
continuïtat espacial parcial entre interior i exterior que evita una “solitud” de l’arquitectura vers 
la ciutat, al menys en la relació entre  vestíbul i paisatge exterior contigu.  

Es tracta d’un espai urbà que en instants determinats acull una certa intensitat d’usuaris, la 
majoria corresponents al propi edifici Politècnic. La intensitat es sempre a escala del nombre 
d’usuaris del propi campus. L’utilitzen la majoria dels usuaris de l’edifici Mòdul Politècnic Dos. Es 
pot entendre que no utilitzarien l’atri nomes aquells usuaris que aparquen a la “restringida” 
terrassa nord de la parcel∙la veïna i els que busquen la parada d’autobús urbà del carrer 
perimetral, ja que accedirien més directament per les portes de mercaderies dels tallers.  

Per la qual cosa, és un espai amb una barreja significativa d’usuaris (estudiants, professors, i 
altres treballadors) en els moments d’entrada i sortida de la jornada lectiva l’edifici. Un 
professor comentava que el moment intens de moviment és a les dues del migdia. 
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65_Balcó sobre la terrassa inferior del campus. 

Permeabilitat i connexió visual entre diferents nivells del campus 
978 

 
 

66_Espai “funcionalment necessari” d’accés al Mòdul Politècnic Dos 
 802 

D’aquestes circumstancies, d’una certa intensitat i varietat d’usuaris, encara que nomes en 
moments molt puntuals, d’una permeabilitat visual amb els espais posteriors, de qualitat 
material general de l’envoltant construïda, i de respecte vers als espais veïns, resulta un espai 
d’accés i estada amb unes característiques físiques de qualitat urbana dinamitzadores de la 
sociabilitat en la vida universitària, tot i que aquesta sociabilitat queda restringida als usuaris 
dels propis estudis politècnics. Tot i les adequades condicions físiques de l’espai per la urbanitat, 
no acull una activitat continua prou significativa, és mes aviat un degoteig d’una activitat de 
baixa intensitat. 

Malgrat la baixa intensitat d’activitat, el nivell de terra aixecat d’aquesta plataforma del campus 
respecte el de la terrassa del pla inferior del campus, li permet un paper d’observatori general 
(veure i ser vist) del moviment de tota l’activitat de la part baixa del campus, i en certa manera 
l’hi suposa una participació de connexió espacial entre els dos nivells. Al parlar de l’ eix de 
penetració al campus de la banda del Politècnic, es descrivia un conjunt ordenat d’acord a una 
seqüència permeable visualment entre els diferents edificis Politècnics i els seus espais públics. 
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67_ Atri d’accés principal a la Facultat de Ciències Experimentals. 
 Posició tangent  a l’anell perimetral: gran visibilitat 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

68_Espai de connexió edifici carrer Maria Aurelia Capmany. 
69_Connexió des de carrer Perimetral 

2.2  ATRI D’ACCÉS PRINCIPAL DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS 
  
 
 
Espai pavimentat que es podria considerar tancat, definit per una cara per la façana de l’edifici, i 
per les altres, per diferencia de paviments, tan de materials, com de nivells, amb els espais veïns, 
i redundant puntualment el tancament perimetral amb una barana transparent de seguretat. 

Una definició del perímetre de l’espai, propera a un urbanisme modern de blocs aïllats que no li 
treu caràcter urbà a l’espai, i que respon a una  entitat de projecte, articulada amb els dos 
carrers que el limiten. Es pot entendre tan com un espai de cantonada, o com un espai frontal. 

Generat a partir de donar un us concret a l’espai intermedi entre la parcel∙la i l’edifici. 
Descomponent‐lo en dues parts diferenciades en funció de la seva capacitat de ser trepitjada. 
Tot creant un espai d’accés a l’edifici per vianants, i, de forma puntual, de vehicles per les 
mercaderies de la cafeteria. I  Donant‐li, a la resta, superfície no trepitjable, un caràcter de “coixí 
d’aire” d’indole mes contemplativa1  que li fa guanyar distancia (filtre) a l’edifici vers el soroll 
(privacitat) del carrer. Hi ha aules a la façana a carrer de planta baixa. 

L’element de connexió entre els dos plans són unes grades que majoritàriament permeten 
seure, mirant cap a la zona de pas, i que puntualment nomes serveixen de pas entre les dues 
plataformes per la transformació en un extrem de cada grada en dos graons.  

No disposa d’un enllumenat específic. 

Tancat pel costat est per la pròpia edificació, la plaça comença a rebre el sol, al hivern per 
l’extrem sud (el de la cafeteria) a partir del migdia, per la qual cosa, es a la tarda quan gaudeix 
de condicions optimes per l’estada i xerrada.   

A l’estiu, l’obtenció d’ombra passa per la disposició temporal de para‐sols. 

La manca d’obstacles al vent per la banda nord, el deixa desprotegit enfront de la Tramuntana 
(vent fred de nord), tot i que no es tracta d’un emplaçament força exposat. 

La seva posició en el campus, en un extrem proper del carrer perimetral, o sigui tangent al 
perímetre de l’anell  i que coincideix amb el final de la perspectiva del carrer de maria Aurèlia 
Capmany (tram de vial perimetral d’accés al campus), la converteix en un punt de gran visibilitat 
des de l’exterior del campus. Es tracta d’una situació amb possibles posicions simbòliques vers la 
ciutat. 

 

Funcionalitat: 

Espai exterior amb paviment dur destinat a resoldre una funcionalitat “necessària” d’accés 
principal de vianants a l’edifici, que tot i tenir una clara direccionalitat, amplia generosament el 
seu ampla superant l’ampla del pas de la porta, tot provocant un espai que a mes de ser de pas 
d’accés, connexió i trobada pot permetre una funcionalitat “opcional” d’aturada i l’estada, sense 
interrompre la seva utilitat bàsica de servir per canviar la direcció del desplaçament 
perpendicular de connexió entre la direcció d’entrada a l’edifici i la direcció de la vorera del 
carrer. 

                                                           
1 Peter Zumthor, “ hortus conclusus” projecte Serpentine Gallery Pavilion a Londres, jardí dissenyat per a la 
contemplació i reflexió, allunyat del soroll i moviment exterior 
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90_Serpentine Gallery Pavilion. Londres.2011. Element verd com a “coixí d’aire” de contemplació i reflexió 
91_Espai de filtre i contemplació, entre aules i carrer 

 
 

 
 

92_Permeabilitat carrer - interior - pati illa 
 

 

 
 

93_Plec de paviment com espai per seure informalment, a prova de vandalisme. 
Funcionalitat “opcional” i “social” i continuïtat material 

En un pla de terra lleugerament aixecat respecte al de l’accés, un segon espai pavimentat fa de 
terrassa exterior de la cafeteria, tot connectant per una grada amb el pla d’accés. Aquest nivell 
mes alt, permet l’accés rodat puntual de les seves mercaderies.  
Constructivament, resol amb una certa continuïtat la diferencia de nivells del terra entre l’edifici 
i el carrer, que es deriva del suau pendent del carrer de Maria Aurèlia Capmany, i accentuat en 
un dels extrems pel gir al carrer perpendicular, significativament mes costerut. 

La relació de continuïtat entre la qualitat construïda de l’espai exterior i del conjunt edificat, 
contribueix a afegir un valor de monumentalitat a la funcionalitat inicial de l’edifici. 
 
 
Caràcter: 
 
Fa de catifa d’entrada de l’edifici com una extensió horitzontal de la façana del propi edifici. 

Treu a l’exterior la composició de la façana arquitectònica, dividint l’espai exterior amb un 
tractament diferenciat de paviments que acompanyen funcions diferents. Restant per tant, 
l’espai exterior ordenat amb alineacions coincidents amb la distribució interior i establint una 
continuïtat espacial entre interior i exterior que evita una “solitud” de l’arquitectura vers la 
ciutat, al menys en la relació amb aquest paisatge proper.  

Es tracta d’un espai urbà que en instants determinats acull una certa intensitat d’usuaris, que 
tot i la majoria dels usuaris que l’utilitzen són els estudiants, però també, l’utilitzen els 
professors i altres treballadors del centre, que es desplacen a peu, bicicleta, amb autobús urbà o 
busquen el cotxe deixat als aparcaments de l’oest del campus. La utilització per estudiants, 
professors i els altres treballadors, suposa una certa varietat d ‘usuaris, tot i que s’ha de 
considerar limitada per  no haver l’oportunitat de barrejar‐se espontàniament  amb els usuaris 
dels altres edificis o estudis.  

D’aquesta lògica, resulta un espai d’accés i estada amb unes característiques de forma 
dinamitzadores de la sociabilitat en la “vida universitària”, no nomes d’una sociabilitat 
destinada als usuaris de l’edifici, sinó que per la seva proximitat a les parades d’autobús urbà del 
carrer Maria Aurèlia Capmany permet el contacte amb alguns vianants d’altres estudis, sobretot 
de Jurídiques. Tot i que no es gaire probable per la poca utilització del carrer de la Universitat de 
Girona (anell perimetral) en aquesta part.   

Un altre punt de singularitat d’aquest espai, per la seva posició en el campus i en la ciutat, és la 
visibilitat que te aquest atri des de l’exterior del campus, ja que es troba en un dels extrems del 
campus i que són final de perspectiva dels carrers d’accés al campus (carrer de Maria Aurèlia 
Capmany i Carrer de la Universitat de Girona)  

Així mateix, El nivell de terra lleugerament aixecat respecte el del carrer, li permet un paper 
d’observatori general (veure i ser vist) del moviment del carrer i de l’entrada al campus (sobretot 
de la part corresponent a Ciències). 
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94_ Atri d’accés principal a la Facultat de Ciències Jurídiques 
 Posició tangent  a l’eix de penetració al campus de la banda de Ciències 

Suma espai a l’atri de la segona entrada de la Facultat de Ciències Econòmiques 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

95_Accés nord Facultat Ciències Jurídiques 
Continuïtat material de pla horitzontal i pla vertical 

 
 
 

2.3.  ATRI D’ACCÉS NORD A LA FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES 
 
 

Espai “erosionat” d’una cantonada del volum construït de l’edifici, amb una continuïtat material 
de tota la pell exterior de l’edifici. Clarament limitat, amb una direccionalitat clara paral∙lela al 
carrer i a la façana, i que es podria considerar definida per l’alternança entre superfícies llises i 
rugoses, o trepitjables i verticals, i ajudada en la definició per façanes de volums diferenciats.  

Es un espai tancat que sumat a l’espai tancat de la facultat veïna, i articulats pels vials interns 
sumen un espai tancat d’escala major, fluid, donant un perímetre total de tancament que queda 
desdibuixat,  caracteritzat per desnivells, i per l’obertura visual del seu perímetre.  

Visualment, te una continuïtat a traves del vestíbul de l’edifici amb la seva part de darrera (accés 
sud), afegint una permeabilitat entre els dos espais exteriors (l’anterior i el posterior). 

L’amplada de l’espai trepitjable supera l’amplada de les portes d’accés, per la qual cosa es pot 
interpretar una certa intenció de donar un ús complementari al d’accés i connexió.  

Les façanes que el conformen, amb una planta d’alçada, deixen l’espai obert a les cares nord i 
est, però la contigüitat de l’escala a la façana sud i oest, fa que l’ assolellament no sigui continu 
al llarg del dia, especialment al hivern. D’altra banda, nomes queda protegit del vent de nord 
pels arbres del bosquet i pel sotavent del volum d’entrada. En conjunt, les condicions ambientals 
al hivern, no es poden considerar gaire confortables. Es tractaria d’un espai d’estada “d’estiu”. 
L’espai d’estada i relació “d’hivern” li correspondria als espais de l’accés sud. 

Constructivament, resol mitjançant la formació de dues terrasses i d’una escala escamotejada la 
diferencia de nivells del terra entre l’edifici i el significatius pendents dels dos carrers. 

La relació de continuïtat entre la qualitat construïda de l’espai exterior i del conjunt edificat, 
contribueix a afegir un valor de monumentalitat a la funcionalitat inicial de l’edifici. 
 

Funcionalitat: 

Espai exterior amb paviment dur destinat a resoldre la funcionalitat “necessària” d’accés 
principal de vianants a l’edifici de la facultat de Ciències Jurídiques, que tot i tenir una clar sentit 
de connexió  perpendicular al carrer, amplia generosament l’ampla del pas de la porta, tot 
provocant un espai que a més de ser de pas d’accés, connexió i trobada pot permetre l’aturada 
i l’estada, sense interrompre la seva utilitat bàsica de servir per canviar la direcció del 
desplaçament perpendicular de connexió entre la direcció d’entrada a l’edifici i la direcció de la 
vorera del carrer. 

Les escales i els murets necessaris per connectar el desnivell entre els diferents plans inclinats 
dels carrers i la horitzontalitat de la planta baixa de l’edifici, es poden entendre, a més, com 
elements per acollir informalment asseguts moments d’estada i reunió dels usuaris. 

El nou espai urbanitzat suma, aporta varietat i enriqueix la funcionalitat continua i uniforme dels 
espais públics urbanitzats definits per la trama de carrers del campus. 

La relació de continuïtat entre la qualitat construïda de l’espai exterior i del conjunt edificat 
afegeix dimensió a l’espai construït, tot contribuint a la monumentalitat del conjunt de l’edifici. 
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1_ carrer de Maria Aurèlia Capmany 
entorn contigu al Campus de  Montilivi 

ANNEX 7 
A.7.  L’ENTORN  DEL CAMPUS DE MONTILIVI 
 
 
 
 
 
 
L’àmbit territorial d’estudi de la influencia propera del campus de Montilivi sembla 
raonable considerar‐lo com el definit dintre dels recorreguts entre l’estació de ferrocarril i 
autobusos interurbans, i el campus de Montilivi, ja que aquest és el trajecte que 
“necessiten” utilitzar la majoria dels usuaris del campus per connectar el campus amb el 
lloc de residencia, dintre o fora de la ciutat. El recorregut  de l’estació de tren coincideix 
amb les àrees residencials mes denses i mes properes a l campus. 

Les enquestes de mobilitat de la Universitat recullen que la majoria dels usuaris 
(estudiants, professors, personal d’administració i suport) es desplacen  ”a peu” o 
utilitzant el tren o l’autobús interurbà o en vehicle propi. D’altra banda, aquest  trajecte es 
pot deduir per la distribució de densitats de la ciutat que coincideix amb els trajectes que 
farien la majoria dels usuaris residents a la pròpia ciutat de Girona, ja que l’estació està 
situada en un punt central de la ciutat, a prop de les parts mes denses de la ciutat.  

La situació del Campus en un extrem de la ciutat, fa que les residencies privades on es 
puguin allotjar els estudiants es trobin entre el campus i el centre de la ciutat 
(previsiblement per les proximitats del campus a una distancia inferior a 15 minuts 
caminant, equivalent a una distancia de 1,5km). Aquest supòsit implicaria que els usuaris 
s’allotgessin prioritàriament als barris de Montilivi, o Eixample, o Creu de Palau. 

La distancia entre l’estació i el campus es de 2000mts en línia recta, o sigui, en realitat, el 
trajecte real superaria aquesta distancia. Això  implica un temps de recorregut d’uns 30 
minuts, discorrent per espais amb uns pendents gairebé horitzontals. 

La situació del campus de Montilivi en la perifèria sud‐est de la ciutat, fa que en el 
desplaçament (trajecte) es connecti la part central de la ciutat, amb característiques 
pròpies d’una ciutat compacta, amb un teixit urbà de menys densitat, amb un cert valor 
paisatgístic que es  vol introduir dintre de la ciutat1. Per aquesta raó es tracta d’un trajecte 
variat i no gaire homogeni, al menys pel que fa a la percepció d’espais col∙lectius dinàmics 
de ciutat, com són les plantes baixes comercials, i a la funcionalitat de l’espai públic 
(entesa no nomes en els punts d’una  “funcionalitat necessària”2 ). 

En aquest trajecte, un punt de canvi de teixits urbans (o de viari) significatiu es produeix 
en la plaça dels Països Catalans. Per la qual cosa, es pot considerar dividir l’estudi en 
aquests dos trams principals. Mes endavant es podrà veure que aquest canvi de forma no 
es tan clar i evident. Sembla que es tracti d’una articulació de l’espai públic. Ja que les 
formes urbanes es van transformant de forma barrejada i gradual. 

 
                                                           
1 Giedion, Giedfried; “Espacio, Tiempo y Arquitectura”; al prefaci de la segona edició italiana; pag 
XIII. Sexta edició. 1982 
2 Español, Joaquim; “Forma y consistencia”; 
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2,3_ avinguda de Montilivi. 2012, 
Trams amb seccions tipus diferents 

El recorregut mostra una evolució que va des de la ciutat compacta, amb una trama 
d’activitats densa i entrellaçada, amb una estructura urbana orientada a la integració de 
persones i  activitats; fins una ciutat funcionalista, altament especialitzada (una zona 
residencial ininterrompuda, amb zones d’habitatges uniformes, on un determinat grup 
social han quedat mes o menys aïllats de la resta de grups de la societat). Detectant‐ne en 
aquesta perifèria sud de Girona, una ciutat fortament dividida en diverses zones mono 
funcionals. 
 
 
 
 
 
 
A7.1.   L’AVINGUDA DE MONTILIVI 
 

 

Forma part d’un trajecte curt entre el  Campus de Montilivi i l’estació de tren o el centre 
de la ciutat. 

Es el resultat de la urbanització com avinguda de l’antiga traça de la carretera que unia el 
nucli urbà de Girona amb diferents sectors de baixa densitat de la part sud , fins arribar a 
l’estadi del Girona C.F., i finalment, als boscos de Palau.  

Està “sargint”, des d’un punt de vista urbà, fragments de teixits mono funcionals 
residencials, és l’accés d’ actuacions urbanístiques planificades individualment, de forma 
autònoma, sense connexions clares entre elles, que donen al conjunt una consistència 
determinada de baixa densitat on  l’element verd  dona una continuïtat homogeitzadora.  

L’avinguda aporta una certa estructura de cohesió a unes actuacions disperses, tan 
residencials, com d’equipaments especials (amb necessitats de gran consum de superfície 
i pràcticament autistes (autonomia, privacitat, aïllament, introversió  envers l’espai 
públic). 

La seva actual urbanització, i l’actual secció del carrer, es posterior a la presencia de la 
universitat a Montilivi. 

El traçat en planta de l’avinguda de Montilivi es pot considerar recte, tot i que a l’arribar a 
l’extrem sud inflexiona amb una suau corba (serpenteja) per aconseguir una bona trobada 
amb el cercle de la plaça, tot millorant l’accés dels vehicles a la rotonda (campus). Ocupa, 
mes o  menys, l’antiga llera de la riera de Gurnau, essent per tant un punt baix de recollida 
d’aigües de tots els turons veïns. 

L’avinguda de Montilivi connecta (mitjançant un petit tram en comú amb l’avinguda Lluis 
Pericot) la plaça dels Països Catalans, amb la plaça de l’estadi del Girona CF, seguint 
pràcticament un eix nord‐sud, que  presidit visualment (arrenca) pel campanar de 
l’església Sant Josep. 
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4.Avinguda Montilivi.  
Tram sud, mes proper a Campus de Montilivi, amb habitatges baixa densitat i ”espai verd” 
 

 
 

                                                                                                                                                            5_ Avinguda Montilivi. 
Extrem sud, el mes proper al campus de Montilivi, amb equipaments i “espai verd” 

 
 

 
6_ Plaça Països Catalans, vista des el carrer de Lluis Pericot, i de l’avinguda de Montilivi  
Tram del carrer mes proper al centre de la ciutat de la connexió entre la plaça i el campus de Montilivi 

 
 
 
 
 

Cobreix la necessitat d’accés urbanitzat, des del centre de Girona, tan al Campus de 
Montilivi com al camp de futbol, dos equipaments amb unes necessitats d’acollir 
puntualment fluxos intensos de vianants i vehicles. Un equipament amb mes continuïtat 
de fluxos que l’altra. 

Es un espai lineal amb una morfologia resultant “de transició”, varia de forma seqüencial 
des d’un espai configurat com a ciutat compacta, d’edificis plurifamiliars alineats a carrer, 
amb reduïdes separacions entre ells, amb plantes baixes destinades a comercial, en la part 
propera al nucli urbà (plaça dels Països Catalans); a una configuració d’habitatges  
unifamiliars de baixa densitat, en les dues variants d’edificis arrenglerats i d’edificis aïllats, 
acompanyat en algun tram per un “espai verd”.  

Aquesta variació de “qualitat espaial” en el seu recorregut es pot anar diferenciant 
clarament per trams identificats que queden establerts entre els carrers que el travessen 
(límits de cadascuna de les actuacions. El conjunt obté una continuïtat espacial 
longitudinal a traves de la continuïtat d’alineacions de façana de les parcel∙les recolzades 
per la continuïtat d’alineació de l’arbrat del carrer. 

Al tram que va des de l’avinguda Lluis Pericot fins la travessia del carrer d’Anton Agullana, 
d’uns 164 mts de longitud, es podria parlar d’una forma lineal homogènia, una secció 
transversal constant, limitada lateralment als dos costats per habitatges alineats a façana, 
amb alguna separació entre ells per permetre el pas a l’espai lliure de l’interior d’illa, que 
tenen les seves plantes baixes destinades a usos comercials amb accessos directes des del 
carrer. Es tractarien d’uns límits “físics” clars i continus amb una permeabilitat “visual” i 
“d’accés” entre l’espai públic i l’espai privat. 

El tram entre el carrer d’Anton Agullana i el carrer de Palau i Quer, un tram de80 mts. de 
longitud, la secció transversal, perd simetria, el costat de llevant segueix amb edificis 
plurifamiliars alineats a façana, mentre que el costat de ponent hi ha habitatges en filera, 
separats de l’alineació de façana (amplades diferents segons el tram) amb façanes a 
planta baixa,continues  de portes, una de vehicles pel garatge, i una de vianants d’accés a 
l’habitatge.  

En aquesta banda de “ponent” de l’avinguda , els límits entre públic i privat perden 
contundència, i es dona una continuïtat espaial entre espai públic i privat que podríem dir 
de “contigüitat” . 

Aquesta disposició dels límits, a partir de la travessia amb el carrer de Francesc 
Romaguera i fins, gairebé, el carrer de Lluis Antoni Santaló i Sors, de 352 mts de longitud i  
un desnivell de 5 mts (+83,9 a +88,5), (1,4% de pendent), dona pas a una alineació 
separada de carrer, d’edificis arrenglerats (en línia) a la banda de llevant; i a la banda de 
ponent, s’organitza un espai lliure, obert i longitudinal, organitzat (disposat) en forma 
paisatgística que fa de transició (vora, frontera) entre el carrer i la riera canalitzada (traçat 
de forma orgànic) en superfície de Bugandó. 

La presencia dels edificis residencials unifamiliars a planta baixa cap el carrer es limita a la 
(necessitat de disposar) la porta del garatge i la porta d’accés a l’habitatge unifamiliar, una 
relació mínima entre espai públic i privat. 
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                                                                                                                              7_entorn avinguda de  Montilivi.  
Espais pendents d’una urbanització mes amable en alguns espais verds 

 
 

 
Des d’aquest punt, finalment,  s’arriba fins a la rotonda de creuament amb el c. Mas Barril 
i el carrer de la Universitat de Girona d’accés tan al campus, com a l’estadi del Girona CF, 
entre mig d’un paisatge gens urbà amb façanes de tanques opaques corresponents a 
diferents equipaments, i envoltat per espai obert  arbrat, i en general poc urbanitzat. 

A partir d’aquest punt es pot considerar que es perd el caràcter urbà del carrer, per passar 
a ser una carretera que connecta amb el sud del terme municipal. 

Per tant, l’avinguda de Montilivi es tracta d’un vial amb uns límits de carrer que són 
variables al llarg del seu recorregut, per tan, amb una “qualitat espacial” variable, que en 
indrets puntuals poden acollir algunes activitats exteriors “opcionals” o “socials”, com 
seria al tram d’espai lliure o a la separació entre alguns edificis, i en uns pocs llocs, acull 
una identificable “activitat col∙lectiva” (aparador de botiga, terrassa de cafeteria,taller de 
vehicles,espai obert de la riera,...).    

La configuració actual del carrer, amb una calçada relativament ampla, d’uns 12 mts a tot 
el seu recorregut (que afavoreix els pas de vehicles amb velocitat), i que acull un carril per 
a bicicletes de 2,4 mt d’amplada,  separada  per una filera d’arbres, d’una vorera ajustada, 
d’amplada de 3 metres, caracteritza majoritàriament el vial com un espai urbà destinat a 
cobrir les activitats “necessàries” d’accessibilitat.  

Es trobaria a faltar:  

- una tipologia edificatòria mes adient per  introduir o barrejar algunes activitats 
laborals (oficines). 

- una major humanització de l’espai públic d’aquest carrer(zona verda i voreres) 

- una vorera amb un ample superior, al menys de 5 mts, que permeti acollir alguna 
activitat “opcional” (bancs, terrassa de bar, cabina telèfon, quiosc, font, espai wi‐fi,...), 
a banda de la “necessària” circulació de vianants. 

- Una urbanització “amable” de l’espai obert de la riera, que no sigui un punt baix de 
l’entorn, afavoreix la brutícia (escombraries, rates,... ), i es converteix en 
“desgradable”. Perd el paper d’esplanada “lawn” del campus, al seu exterior  proper. 
Es podria adoptar per les vores de la riera una solució material de dimensió flexible 
com al campus de Castelldefels, assegurant un cabal mínim 

- Un us de plantes baixes, mes afavoridor per a l’activitat a l’espai públic. Major 
permeabilitat entre espai públic i espai privat, i entre els propis espais públics. 

- Qualitat material dels elements de la urbanització.  

La distancia entre indrets per acollir activitats urbanes “opcional” o “social” no 
aconsegueix donar una percepció continua d’activitat exterior prou consistent.  

El tipus de límits, amb tanques o sense d’habitatges unifamiliars (la baixa densitat  genera 
“per se” poc moviment de persones al carrer), amb plantes baixes sense locals comercials, 
ni oficines, que tot plegat no afavoreix l’activitat urbana, no afavoreix que passin coses a 
l’espai públic. 
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8,9_ carrer Emili Grahit. Vorera sud. 2012 

Amb aquesta variació de límits i aquesta disposició de l’espai urbà del carrer,  condiciona 
significativament  satisfer unes necessitats d’activitats exteriors “opcionals” o “socials”de 
forma continuada, a banda de les purament “necessàries” d’accessibilitat. Es fa difícil que 
passin coses, no es dona vida al carrer, i  no arriba  vitalitat urbana a aquest indret de la 
ciutat. 

La variació de seccions al llarg del seu traçat, també suposa a cadascun dels trams, una  
variació en la intensitat de l’activitat urbana i en el tipus de persones que l’utilitzen. 
L’activitat s’intensifica de forma progressiva segons s’acosta  a les parts mes properes al 
centre de la ciutat.  A partir de la meitat de trajecte i fins arribar a la plaçà dels Països 
Catalans, coincidint amb edificis de veïns amb locals a planta baixa, es poden observar a 
banda de l’ús bàsic de persones caminant, espais per estar‐s’hi, seure, veure i enraonar 
una estona. 

Es passa d’un extrem del carrer amb uns espais urbans “curts de mires”,  a uns espais mes 
animats, a l’altra extrem del carrer,  dels que es podrien dir de “mires obertes”. Afavorint 
en la meitat mes propera al centre de la ciutat les relacions d’intercanvi entre els seus 
usuaris. 

 

 

 

 

 

A7.2.  CARRER D’EMILI GRAHIT 

 

 

Forma part d’un trajecte curt entre el  Campus de Montilivi i l’estació de tren o el centre 
de la ciutat. Està més proper a l’estació que al Campus. 

Carrer de traça recte, connecta la ciutat transversalment, en sentit est‐oest, amb un 
pendent gairebé plà, d’una amplada considerable, que connecta l’avinguda de Barcelona 
amb la Plaça dels Països Catalans, i que darrerament, s’ha perllongat mes enllà de la   
ciutat urbanitzada fins arribar a la Creueta de Montilivi,  una de les noves entrades de la 
ciutat des de l’est.  

Es el vial mes clar de connexió transversal, entre l’est i l’oest de la ciutat, especialment 
pels vehicles. Amb una alineació tangent al riu permet arribar als extrems transversals de 
la ciutat seguint les antigues traces dels ferrocarrils de via estreta.  

La banda nord, marca el final del Barri de Mercadal, constrenyi’t històricament el seu 
creixement per la gran pastilla dels terrenys de les desaparegudes casernes (1990 ???). El 
desenvolupament d’un “projecte urbà” en aquests terrenys, ha permès l’articulació  o el 
“sargit” a la banda sud amb un nou creixement d’“eixample” residencial, substituint 
progressivament antics edificis de magatzems i tallers.  
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10_ carrer Emili Grahit. Vorera nord. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es dona, doncs, en part d’aquest tram, d’unió entre dos creixements urbans. Amb una 
forma de vora “tova”, al costat sud, desdibuixada de l’espai urbà, amb reculades de 
l’alineació de façana, amb voreres molt amples que allotgen entre mig seu edificacions de 
servei (accessos aparcament públic) i que nomes donen accés a locals o a equipaments de 
la ciutat (biblioteca provincial, centre cultural “el bòlid”). Els edificis d’habitatges no tenen 
l’accés des d’aquestes voreres. 

El seu contorn, a les plantes baixes, a banda dels accessos als edificis de veïns, i als seus 
aparcaments soterranis, es troba majoritàriament ocupat per locals comercials, en la seva 
majoria dedicades a dependencies de mútues mèdiques (pot ser “atretes” per la presencia 
de la facultat de medicina a l’extrem est del carrer). Es podria arribar a considerar com el 
carrer de les “Mútues Mèdiques”. 

Conforma, a la seva banda sud, una façana continua amb un grau de “penetrabilitat” 
considerable, amb una interacció entre espai privat i espai públic, que permet arribar a 
considerar tot el conjunt  potencialitat com un continu espai col∙lectiu de la ciutat. 

Els accessos es produeixen, majoritàriament, directament al pla de façana, sense espais de 
transició entre l’àmbit públic i el privat i residencial i col∙lectiu, amb distancies entre 
accesos de mes de 10 mts, amb fronts de façana amples a les dependencies mèdiques. 

Pel que fa al recorregut campus – ciutat, per l’amplada de voreres i les façanes es pot 
considerar un tram plenament urbà, a la ciutat compacta, singularitzat pel mono 
funcionalisme de les plantes baixes, destinats en gran mesura a serveis mèdics. 
Segurament el veïnatge amb la facultat de Medicina i Infermeria, la proximitat al nus de 
comunicacions de l’estació de tren i d’autobusos interurbans, i el gran aparcament  
soterrani, serien la raó d’aquesta concentració monofuncional d’activitat del  tram de 
carrer entre la carretera de Barcelona i la plaça dels Països Catalans.  

Les dimensions generoses dels espais públics, la configuració de la seva secció transversal  
satisfà uns requeriments d’activitats exteriors “opcionals” o “socials”de forma continuada, 
a banda de les purament “necessàries” d’accessibilitat. Es fa fàcil que passin coses, hi ha  
vida al carrer, tot i que potser el monofuncionalisme  o el recent procés de construcció de 
la nova biblioteca provincial, no permet arribar a la percepció d’una extrema vitalitat 
urbana en aquest tram de la ciutat. 

La constant tipologia d’ edificis contigus de veïns amb locals a planta baixa, amb alçades 
que superen les cinc plantes, aporten una significativa densitat de població al carrer i  
permeten observar a banda de l’ús basic de persones caminant, espais per estar‐hi, seure, 
veure i enraonar una estona. 

Es tracten d’uns espais animats, dels que es podrien dir de “mires obertes” que 
afavoreixen en tot aquest tram les relacions d’intercanvi entre els seus usuaris. 

Al tram que queda a l’altra costat del plaça, fora dels recorreguts necessaris dels usuaris 
universitaris i dels recorreguts habituals dels ciutadans en general, i coincidint  amb la 
percepció de final del teixit urbà, l’activitat es va difuminant. 
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11_ Plaça Països Catalans.2012  
Element primari referent de centralitat a l’extrem sud del centre de la ciutat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A7. 3. PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS 
 
 
 
Forma part d’un trajecte curt entre el  Campus de Montilivi i l’estació de tren o el centre 
de la ciutat. Està més proper a l’estació que al Campus. 

Al veure la seva configuració actual, la primera qüestió es identificar si es tracta d’una 
plaça urbana o d’una rotonda per ordenar el transit,  o si mes aviat, es tracta d’una plaça 
urbana  en procés de formació. 

Es un espai circular amb les arribades de cinc carrers. Tres d’aquestes arribades, 
pertanyents a dues avingudes, i una altra al pont d’entrada a la part antiga de la ciutat, a 
l’altra costat del riu. El riu i les dimensions d’ avingudes deixen poc espai per disposar 
façanes d’edificis.  

Connecta amb els carrers que connecten (en deu minuts a peu) més directament  l’estació 
de tren  amb el campus de Montilivi i, amb el pont que travessant l’Onyar fa d’entrada a la 
part antiga del nucli urbà de Girona,. Seria un element primari entre dos nodus urbans. 

Es tracta d’un espai obert, i desdibuixat. Es troba a faltar una façana continua, alineada a 
la plaça, que adongui límits perceptibles a l’espai. Nomes el cercle central dona una 
referència sobre la voluntat de forma geomètrica de l’espai, i sobre la seva funció urbana 
(col∙lectiva) de trobament de dos eixos estructurants de la ciutat, i, de trobament 
tangencial amb el riu. 

La presencia d’un edifici universitari i d’una església indiquen la singularitat (el paper 
d’element primari) urbà de l’ indret. Tot i ser insuficient per donar‐li caràcter urbà (de vida 
urbana) a l’espai de la plaça. 

Els  dos equipaments defugen l’accés des de la plaça. 

L’edifici universitari defuig l’entrada des de la plaça, i qualsevol mena de relació (connexió 
física), i a l’igual fa l’edifici religiós. Li donen l’esquena potser motivats per la proximitat 
del riu i una històrica por a l’aigua descontrolada.  

Davant els equipaments es troba a faltar una major dimensió a les voreres que permetin 
la vida urbana (moviments entre espai públic i privat), acompanyat d’un tractament de 
façanes mes propi,encara que sigui nomes a planta baixa, i un filtre respecte del transit 
rodat. 

La torre  de l’església de Sant Josep, en una posició lateral de la plaça, com un “axis 
mundi” local articula i connecta visualment els dos carrers perpendiculars (l’avinguda Lluis 
Pericot i el carrer Emili Grahit). Es una fita urbana, que actua de referència i orienta els 
desplaçaments del sud del centre de la ciutat 

La presencia en planta baixa, a la banda sud d’un local comercial rellevant, ajuda a 
conformar urbanitat a aquest espai, tot i que es pot considera insuficient, en relació a 
l’àmbit total de la plaça. 
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Des del punt de vista de “vida universitària”, la plaça es un “element primari” en el 
trajecte dels vianants que es desplacen entre la universitat i el centre de la ciutat, 
incloent‐hi l’estació de tren i autobusos. La plaça és un element primari d’orientació dintre 
del conjunt de parts de la ciutat. La presencia d’una botiga d’exposició, tot i quedar 
desplaçada lleugerament del trajecte mes curt, és un indret que puntualment  aporta 
“divulgació” als transeünts. La botiga exposa novetats de mobiliari de moda i disseny, i 
amb els seus canvis d’exposició aporta varietat al paisatge urbà i provoca una excusa per 
un intercanvi d’opinions. 

Ens trobem doncs, en aquest indret en un espai extrem entre dos barris, units per una 
ocupació majoritària tant d’espais verds com d’equipaments, que suposen un  buit, un 
respir en la continuïtat d’activitat urbana terciària de l’espai col∙lectiu. Es un punt de 
connexió entre barris de teixits amb diferents densitats habitacionals i aquest fet suposa 
una varietat en els tipus de poblacions. 

Es evidentment un lloc de pas entre altres zones amb mes activitat urbana, però amb un 
fort caràcter de referència en el mapa de la ciutat, per  la seva “expressió visual 
característica”, i  on potencialment, atesa la seva situació a la ciutat es podrien 
desenvolupar una intensa activitat urbana. 
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12_ Avinguda Barcelona 

A7.4.   L’AVINGUDA DE BARCELONA 
 
 

 

Forma part d’un trajecte curt entre el  Campus de Montilivi i l’estació de tren. Està molt 
més proper a l’estació que al Campus. 

L’antiga carretera de Barcelona, es l’eix estructurant longitudinal del creixement de la 
ciutat. Històricament canalitza els desplaçaments nord‐sud de la ciutat i del territori. Fins 
l’obertura de l’autopista, era el pas entre Barcelona i la frontera de França, camí d’Europa. 

Caracteritzat, sobretot, pel pas de vehicles.  

Tangencialment a l’avinguda i retirada uns 50 mts, està situada l’estació de tren i la 
d’autobusos interurbans. L’estació és doncs el gran punt de connexió per transport públic 
de la ciutat amb el territori. 

L’entorn de l’estació es caracteritza per la influencia de la seva presencia, amb unes 
plantes baixes de continus locals comercials i de serveis, que fins i tot arriba a ocupar 
edificis sencers especialitzats. Es tracta doncs, d’una part de ciutat compacta, amb una 
trama d’activitats densa i entrellaçada. Plantes baixes de comerços un al costat de l’altra i 
amb entrades a poca distancia, intercalats entre accessos als habitatges i als aparcament 
soterranis. 

El trajecte pels universitaris es singularitza en aquest tram,  per haver de compartir el 
relativament estret espai públic amb la intensa presencia de vehicles en moviment (soroll i 
molèsties) , tot i poder, en canvi, viure l’intens moviment de l’activitat diària de la ciutat. 

Malgrat la necessitat de compartir l’espai entre els diferents medis de transport, es tracta 
d’un espai animat, dels que es donen les condicions físiques i d’activitat per considerar‐ho 
de “mires obertes” que afavoreixen en tot el tram més urbà les relacions d’intercanvi 
entre els seus usuaris. 

La quotidiana intensa activitat urbana del tram d’aquest carrer s’incrementa, tot i que no 
significativament, amb la presencia d’algun dels fluxos dels universitaris que arriben a 
Girona en tren o autobús interurbà. Segurament, els usuaris universitaris prefereixen el 
trajecte  a traves del mes comercial i animat carrer de la Creu. 
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13,14_Carrer Mª Aurèlia Capmany. Dia lectiu i dia festiu 

 
 
 

A7.5.  EL CARRER DE MARIA AURÈLIA CAPMANY I FERRES 
 
 

Forma part d’un trajecte alternatiu  entre el  Campus de Montilivi i l’estació de tren o el 
centre de la ciutat. També connectaria el Campus amb la part nord del barri de Montilivi 

Seria un dels carrers de connexió del campus de Montilivi amb el centre de la ciutat en 
sentit nord‐sud, amb un extrem al carrer d’Emili Grahit, i l’altre extrem que formaria el 
tram oest de l’anell perimetral del Campus. Juntament amb l’avinguda de Montilivi, es 
podria considerar els dos principals carrers d’accés longitudinal de vianants al campus. 

El seus tram extrem pel sud travessa el propi campus de Montilivi, i fa de límit de l’anell 
perimetral que limitava el recinte inicial del campus.   

Carrer d’un teixit residencial de baixa densitat, d’un fragment gairebé “monofuncional de 
la ciutat que difícilment genera el ferment indispensable per generar la vida en el seu 
interior”3.  

Un trajecte a traves d’una part que es podria considerar com “malalta” de la ciutat, per un 
espai urbà limitat per tanques d’habitatges unifamiliars i d’algun equipament públic (llar 
d’infants), sense oficines, ni locals comercials. 

Ens trobaríem, doncs amb uns espais dels catalogats com a “curts de mires”, amb poca 
vida urbana relacionada amb els seus habitants, però amb una qualitat ambiental i 
paisatgística notable.  

Malgrat les condicions morfològiques del teixit, el moviment d’usuaris i  de mitjans 
públics de transport a traves dels seus espais públics, li aporta vitalitat al carrer. Aquesta 
vitalitat compensa les potencialitats de la poca vibració urbana d’aquest tipus de teixit 
amb baixa densitat residencial, i allunya d’aquests espais la percepció de ser” viscuts com 
perillosos o que pugui entrar en escena l’escenari de la por”4 . 

Les parcel∙les d’equipaments encara no construïdes i els buits del teixit, suposen unes 
fonts d’oportunitats per poder gestionar en un sentit de més urbanitat aquests indrets 
poc densos.  

 
 
 
 

                                                           
3 J. Sarda. Revista D’UR2.  
4 Rogers, Richard; “Ciutats per un planeta petit”; pàg. 1/10. 2000 
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Font: elaborats per M. Carreras Simó i R. Rigall Torrent1   . 

                                                            
1 Miquel Carreras Simó i Ricard Rigall i Torrent; Una aproximació al impuls econòmic de la universitat de 
Girona sobre l’entorn local; Coneixement i Societat, nº 14; pag. 97,... 

ANNEX 08 

A.8.  L’IMPACTE ECONOMIC EN L’ENTORN PER LA PRESENCIA DE LA 
UNIVERSITAT 

 

 

 

 

Un  punt de vista a tenir molt en compte per entendre la incidència de la universitat en la 
configuració d’un territori es la incidència econòmica que suposa el seu funcionament sobre el 
seu entorn local. En aquest sentit, hi ha una aproximació de valoració d’aquesta incidència des 
d’una perspectiva econòmica, en un article de Miquel Carreras Simó i Ricard Rigall i Torrent2, que 
en un treball sobre la valoració del impacte de la Universitat de Girona en l’economia de 
l’entorn, donen imports concrets a partir de considerar  que “les institucions universitàries es 
poden concebre com a gestors del coneixement: organitzacions que utilitzen recursos (inputs) per 
generar i transferir coneixements (outputs). Aquest enfocament permet sintetitzar dos efectes 
econòmics que afecten el territori. En primer lloc, la gestió del coneixement esdevé un factor vital 
per a la competitivitat del territori. Afecta tant el sistema productiu local com l’eficiència actual i 
futura de les organitzacions locals. En segon lloc, l’activitat universitària afecta directament i 
indirectament la demanda local i estimula producció de bens i de serveis locals. La universitat 
actua, doncs, de motor arrossegador de l’economia local , ja que repercuteix sobre el nivell de 
riquesa i d’ocupació del territori on es troba ubicada.” 

L’estudi “fa un exercici hipotètic per mesurar la diferencia entre l’activitat econòmica observada 
en presencia de la universitat i en absència d’ella, en l’àmbit triat de les comarques gironines. 

La universitat de Girona va ingressar l’any 2005 gairebé 74,8 milions d’euros., dels quals nomes 
un 21,1% provenia del cobrament directe dels serveis subministrats. La majoria es van originar 
en transferències corrents (56,7%) i de capital (10,4%). El 64,7% dels ingressos de la UdG per 
transferències te origen en l’administració estatal (7,7%) i la Generalitat de Catalunya (57%). La 
presencia de la UdG juga, doncs, un paper cabdal per atreure territorialment uns recursos que, 
en un altre cas, potser es localitzarien en altres territoris. 

 Pel que fa a les despeses, nomes aquelles partides referents a la compra de material de consum, 
a la retribució de serveis externs o a l’adquisició d’equipaments (41,5 milions d’euros), o que 
comporten una transferència financera cap a les economies domèstiques (remuneració de 
personal i beques, 43,4 milions d’euros), acaben incidint sobre la demanda. 

                                                            
2 Miquel Carreras Simó i Ricard Rigall i Torrent; Una aproximació al impuls econòmic de la universitat de 
Girona sobre l’entorn local; Coneixement i Societat, nº 14; pag. 90,... 
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Un altre tipus d’efectes considerat són els vinculats, que corresponen als generats per les 
despeses dels estudiants i del personal de la universitat, la ubicació territorial de les quals està 
justificada per la presència d’aquesta institució al territori d’influència de la UdG, les comarques 
gironines. Durant el curs 2005‐2006, 1.759 persones treballaven a la Universitat de Girona, uns 
1.559 treballadors equivalents a temps complet. El 90,3% del personal contractat per la Udg 
residia a la província de Girona (el 86,6% en el cas del professorat i del personal investigador i el 
98,8% en el cas del personal d’administració i suport, PAS). Tot i que la quantitat pagada en 
concepte de personal i beques va ser de 43,4 milions d’euros, la retribució neta s’estima en 29,3 
milions d’euros. Ara, nomes una part d’aquesta retribució –la que no s’estalvia‐ es tradueix en 
consum i, per tant, incideix sobre la demanda de bens i serveis de les comarques gironines (el 
91,2% de la renda disponible). La despesa en consum estimada a partir de la retribució del 
personal de la UdG es calcula que és de 26,7 milions d’euros. 

Dels estudiants matriculats al 2005‐2006 a la UdG, 11.457 van cursar estudis en un centre ubicat 
a la demarcació de Girona i, d’aquests, el 71,9% procedien de la pròpia demarcació de Girona3. 
La despesa anual en consum dels estudiants  s’ha calculat en 6.894 euros456. Tenint en compte 
que el calendari acadèmic compren uns 8,5 mesos, la despesa associada a un estudiant 
universitari durant un curs lectiu és d’uns 5.860 euros. Aquesta despesa, multiplicada pel total 
d’estudiants residents a les comarques de Girona significa una despesa total de més de 48 
milions d’euros. 

                                                            
3 en aquesta dada no s’inclou l’alumnat de la Fundació UdG Formació, amb un perfil més adult i clarament 
professional 

4 dada estimada  a partir de l’enquesta continua de pressupostos familiars de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) amb la que es calcula una despesa anual a Catalunya per persona en edat universitària 
(entre 17 i 25 anys). 
5 Càlculs corresponents a dades anuals de les llars catalanes del 2004 (actualitzades a segons l’Index de 
Preus al Consum (IPC) obtingudes de comparar les despeses de les llars sense cap membre entre 17 i 25 
anys amb les de les llars amb almenys un dels membres en aquesta franja d’edat. La dimensió diferent 
d’aquests dos tipus de llars ha servit d’element corrector. 
6 Es considera que la despesa mitjana d’un jove universitari és igual a la d’un jove no universitari. D’una 
banda, és raonable pensar que la proporció de joves no universitaris amb ocupació laboral supera la dels 
universitaris, i per aquesta raó, la despesa mitjana del primer col∙lectiu hauria de ser superior. Segons 
l’Estudi sobre la segona enquesta d’inserció laboral dels graduats universitaris (AQU Catalunya, 2005), el 
40%,17 dels estudiants de la UdG no va tenir activitat laboral durant els seus estudis. Tanmateix, i segons 
dades de l’Enquesta de la població activa de l’INE, el 38,83% dels joves catalans entre 16 i 25 anys no tenia 
una ocupació laboral l’any 2005. Però, d’altra banda, el nivell de renda mes elevat de les famílies amb fills 
universitaris residents a l’àmbit gironí pot compensar l’efecte esmentat. 
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Taula 3b. 
Despesa de la comunitat universitària a la ciutat de Lleida, 1996 (milions d’euros) 
 

Tipologia de la despesa  milions d’euros 

Despesa corrent de la Universitat, exclosa la nòmina  4,73718 

Inversió de la universitat en edificis i equipament  1,10286 

Despesa de consum pel professorat i la resta de personal  11,76601 

Despesa de consum pels estudiants  30,71833 

Despesa total a la ciutat durant 1996  48,32438 

 

Una aproximació de la despesa associada a la presencia de la UdG a l’àrea de referència 
sobrepassa els 85 milions d’euros, dels quals 27.509.925 euros (el 32% del total) corresponen a 
despeses indirectes i 58.145.564 euros a despeses vinculades (es fa el supòsit que el 77,5% del 
total de la despesa vinculada a la UdG, que es d’uns 75 milions d’euros, incideix sobre la 
demanda local). Les despeses vinculades al personal i als estudiants de la UdG representen, per 
tant, la part més important de l’impacta. La majoria d’aquestes despeses vinculades (66,7%) es 
corresponen amb el consum efectuat pels estudiants. En termes de distribució sectorial, els 
sectors més afavorits són, primer, els “altres serveis”7; segon, l’hostaleria i la restauració i, tercer, 
el comerç, la reparació i el reciclatge. 

L’any 2005 es va requerir un volum de producció de 120,6 milions d’euros per poder atendre la 
demanda derivada de l’existència de la Universitat de Girona (Taula 2). Per tant, l’efecte 
multiplicador sobre la producció associat a l’existència de la UdG s’estima en 1,41. Els sectors 
mes beneficiats per l’increment de l’activitat econòmica derivat de la presencia de la UdG són els 
“altres serveis” (amb mes de 22,6 milions d’euros), el comerç, la reparació i el reciclatge (amb 
més de 17 milions d’euros) i l’hostaleria i la restauració (amb mes de 14 milions d’euros). 

La despesa derivada de la presencia de la UdG va representar un impacte sobre el valor afegit 
brut (VAB) de gairebé 92,6 milions d’euros. Utilitzant com a referència el VAB de les comarques 
gironines de l’any 2005, la UdG va significar un impacte valorat en el 0,7% del VAB de la 
província de Girona d’aquell any. 

Finalment, l’activitat de la UdG l’any 2005 va representar un impacte estimat sobre l’ocupació de 
2.409 llocs de treball, dels quals el 78% són conseqüència de l’efecte directe de les despeses 
associades a la presencia de la UdG i la resta als efectes indirectes d’aquestes despeses (Taula 4). 
El nombre de llocs de treball directament o indirectament vinculats a la presencia de la UdG va 
representar l’1,25% del total d’ ocupats a la demarcació de Girona.  

                                                            
7 “Altres serveis” inclou: serveis  de lloguer; serveis informàtics; serveis de recerca; serveis jurídics; serveis 
tècnics d’arquitectura i enginyeria; serveis de publicitat; serveis de seguretat, ordre i protecció civil; 
serveis d’agències i operadors turístics; serveis socials i seguretat social; serveis personals i serveis 
recreatius i culturals. 
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Un estudi similar sobre la URV8, esmentava a l’any 1999, que l’efecte directe de tres partides: 
inversió en edificis i equipaments, despesa corrent efectuada pels treballadors que resideixen a la 
demarcació de Tarragona i, finalment, el consum que duen a terme els estudiants que, en cas 
que la URV no existís, haurien hagut de realitzar estudis en altres universitats, va ser de 78,05  
milions d’euros; i, l’efecte indirecte sobre la resta de branques productives va sumar 73,04 
milions d’euros. En definitiva, l’efecte total de la URV va ser de 153,26 milions d’euros. D’aquests 
imports, la inversió aporta el 29,5% de l’impacta total, la despesa dels seus treballadors 
representa el 30,4%, i, finalment, el consum dels estudiants representa el 40,10% restant. Tot i 
que al import final hi ha  inclosa les inversions puntuals en nous edificis, el import restant, 
108,04 milions d’euros a l’any, es pot considerar com l’efecte habitual de la presencia de la 
universitat a les comarques de Tarragona i Reus. 

Amb dades de 1996 es va fer un estudi similar sobre la Universitat de Lleida. L’estudi 
contemplava un impacte a la demanda final per sectors de la comunitat universitària, es xifrava 
en conjunt en 48,32 milions d’euros (veure Tabla 3 de Lleida). El nivell de producció que obtenia 
era de 71,50 milions d’euros, dels quals 23,18 milions d’euros corresponien a impactes indirectes. 
I els sectors que rebien un impacte més gran són: altres serveis (27%), comerç 
(20,15%),universitat (14,3%), transports i comunicacions (10,5%), energia, gas i aigua (4,8%), 
hostaleria i restauració (4,6%), construcció (3,9%), recuperació i reparació (3,8%) i industria 
agroalimentària (3%). 

La renda que s’originava a partir de l’existència de la Universitat de Lleida és d’ aproximadament 
46,12 milions d’euros i els sectors mes beneficiats són: altres serveis (29,4%), comerç (22%), 
universitat (22,1%), transports i comunicacions (8,5%), serveis financers i empreses (3,5%), 
hostaleria i restauració (2,9%), energia, gas i aigua (2,8%) i construcció (2,6%). 

Pel que fa als ingressos salarials generats per l’existència del sector universitat, aquests han estat 
de 23,52 milions d’euros i destaquen els sectors “altres serveis” (35,3%), universitat (23,8%), 
comerç (22,3%), transports i comunicacions (5,8%), serveis financers i empreses (2,7%), energia, 
gas i aigua (2,7%), hostaleria i restauració (1,6%),  i construcció (2,6%). 

El sector serveis és el principal receptor dels efectes directes i indirectes que es deriven de 
l’existència i de la despesa total a la regió realitzada per la Universitat de Lleida. En concret els 
subsectors més beneficiats són el d’altres serveis, el del comerç i hostaleria i restauració. Encara 
que els impactes sobre el sector industrial són de menor pes quantitatiu, destaquen els que 
recauen sobre les branques d’energia, gas i llum, paper i arts gràfiques, i tèxtil i confecció. 

L’ocupació total creada per aquest nivell de demanda final és de 1.288 llocs de treball i 
destaquen els sectors “altres serveis” (24,3%), universitat (23,4%), comerç (23,2%), transports i 
comunicacions (7,5%), hostaleria i restauració (6,5%), serveis financers i empreses (3,1%), serveis 
no venda (2,2%), i construcció (1,9%). 

                                                            
8 Agustí Segarra i Blasco; La universitat com a instrument de dinamització socioeconòmica del territori;  
Coneixement i Societat; nº 3; pag 96. 
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Aquestes dades econòmiques es troben força lluny d’impactes produïts per altres universitats 
capdavanteres al mon. La universitat de Cambridge, en Anglaterra, seria un dels models més 
paradigmàtics9 i antics pel que fa a universitats que són motors de creixement econòmic del seu 
territori. El seu model de funcionament, en especial el sistema “triple hèlix”, es l’adoptat per 
algunes de les implantacions universitàries més recents, com seria el cas de la nova configuració 
de la Universitat de Kipsta, en Helsinki10, vinculada al desenvolupament de nous productes de 
l’empresa Nokia.  

Recentment en David Thomas, degà de l’escola de negocis McDonough de la Universitat de 
Georgetown, manifestava11 que s’havia fixat l’objectiu per l’any 2012 de recaptar donacions per 
la seva universitat per un import de 1.500 milions de dòlars; i, que a l’agost, ja portava recaptats 
900 milions de dòlars. Aquests imports de l’Escola de negocis McDonough són unes 15 vegades 
més que els 74,8 milions d’euros que ingressava la Universitat de Girona a l’any 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 El fenomen de Cambridgeshire, ponència presentada al congres “Re‐thinking cities”, Barcelona. 2012 

10 Universitat de Kipsta, ponència presentada al congres “Re‐thinking cities”. Barcelona. 2012 

11 Entrevista publicada a La Contra de La Vanguardia, el 14 d’agost de 2012. 
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