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Introducció

L’arquitectura és una disciplina complexa que incideix 
en molts aspectes de la societat; ja siguin urbanístics, 
energètics, estètics, tecnològics o inclús sociològics. 
Degut a la interrelació que existeix entre arquitectura i 
societat, hem de ser conscients que les nostres decisions 
i els nostres actes com arquitectes comporten unes 
responsabilitats en aquesta societat. 
En aquest treball he volgut focalitzar l’estudi en els 
sistemes de que disposa l’arquitectura per controlar 
l’impacte ambiental i les incidències energètiques a 
través de les decisions d’implantació i les solucions 
constructives, decisions pròpies del procés projectual 
de l’arquitectura, i que fan possible un correcte 
funcionament energètic de l’edifici. Conseqüentment, és 
important remarcar que aquest treball vol ser d’utilitat 
per entendre les solucions que neixen de l’arquitectura, 
front solucions energètiques vinculades als avenços 
tecnològics i  a la sofisticació de materials.

Per l’elaboració de l’estudi he triat tres obres d’un mateix 
arquitecte, Francesc Rius. L’elecció de l’arquitecte i de les 
obres responen a diversos factors. 

Primerament, Francesc Rius és un arquitecte amb 
obres geogràficament relacionades amb Catalunya 
i em resultava d’especial interès estudiar solucions 
arquitectòniques i constructives d’obres que estiguessin 
emplaçades a l’àmbit del meu entorn de vida i treball 
professional, ja que la interrelació entre el lloc i l’edifici 
és molt important pel correcte funcionament energètic 
dels projectes; alhora que el seu emplaçament proper 
em permetia visitar les obres amb facilitat. 

Per altra banda, fer l’estudi sobre un arquitecte amb un 
extens recorregut professional que encara exerceix la 
professió té el valor afegit de poder mantenir converses 
que aportin un enriquiment tant personal com 
professional sobre l’arquitectura.
Finalment, l’últim aspecte que em va impulsar a 
realitzar el treball sobre Francesc Rius va ser el fet de 
que forma part de la primera generació d’arquitectes 
que va ser conscient, arrel de la crisi del petroli dels 
70’, de les implicacions energètiques que comportava 
l’arquitectura. Degut a aquest motiu hi ha un canvi de 
mentalitat a la forma de concebre els projectes i és 
important estudiar com aquesta primera generació 
es va interessar per solucionar temes que en aquests 
moments són de gran actualitat. 

Les tres obres triades per l’estudi són els habitatges 
solars al 1982, la casa de Cerdanya al 1988 i el Centre 
Ambiental a Les Planes de Son al 2002. Aquestes obres 
han estat triades per la seva rellevància alhora d’estudiar 
l’impacte mediambiental i el control energètic de 
l’edifici.1 
Aquestes tres obres estan construïdes en un extens 
període de 20 anys de la carrera professional de 
Francesc Rius, característica que fa possible que puguem 
considerar que és un període de temps representatiu 
dins de la seva obra. 
Conseqüentment a les característiques de les obres 
d’estudi, la hipòtesis que es plateja en aquest treball 
respon a la inquietud d’esbrinar si hi ha hagut variacions 
o modificacions de les solucions arquitectòniques o 
d’implantació vinculades al correcte funcionament 
1 Rius, Francesc. Quaderns d’arquitectura i urbanis-
me, nº257. Barcelona.2008
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energètic i al control de l’impacte medi ambiental dins 
d’aquest període de 20 anys.

FONTS
Dins de les fonts que s’han utilitzat i consultat per 
l’elaboració del treball podem diferenciar tres tipus de 
fonts: les fonts escrites, les fonts gràfiques i les fonts 
verbals.

Les fonts escrites en basen majoritàriament en articles, 
converses i escrits sobre les obres d’estudi que es troben 
publicades en revistes i, en menor mesura, en llibres. 
Cal anomenar algunes revistes significatives que 
han publicat algunes de les obres de Francesc Rius, 
com “A&V”, “AMC”, “Arquitectura Viva”, “Casabella”, 
“Croquis”, “Detail”, “Diseño Interior”, “Documentos de 
Arquitectura”, “Hormigón y Acero”, “JANO”, “On:Diseño”, 
“Quaderns d’arquitectura i urbanisme” o “Qüestions 
d’habitatge”. 
Dins dels llibres en els que apareix la seva obra publicada 
o en els que hi ha col·laborat activament trobem 
“Bonell&Gil-Rius”, “Vivienda y Sostenibilidad en España”, 
“La nueva sensibilidad ambiental en la arquitectura 
española 2000-2006”, “Arquitectura y calidad de vida: 
perspectivas de futuro: la práctica de la sostenibilidad 
en la arquitectura y urbanismo”, “Habitatge, sis 
aproximacions a la definició del projecte” y “La 
enseñanza de la arquitectura y del medio-ambiente”. 

De les fonts gràfiques cal destacar que he utilitzat imatges 
i plànols publicats a revistes o llibres, però, gràcies a la 

possibilitat de poder accedir al despatx de Francesc 
Rius, també he pogut disposar de documentació gràfica 
original  de plànols2, imatges i fotografies. 
Els documents originals dels plànols estaven realitzats 
a mà en dos dels tres casos i en suport informàtic el 
projecte de Les Planes de Son.
Per completar la informació gràfica també he realitzat 
visites a les tres obres que m’han ajudat a completar la 
informació necessària per l’elaboració del treball. 

Les fonts verbals fan referència a diverses converses 
mantingudes amb Francesc Rius al seu despatx, a la seva 
casa de Bolvir i a la seva casa de Barcelona. Cal destacar 
que les converses mantingudes amb Francesc Rius 
s’han orientat a temes relacionats amb les tres obres 
d’estudi, però no han estat únicament els temes tractats. 
D’aquesta manera també he arribat a entendre millor les 
seves idees i la seva manera d’entendre l’arquitectura i el 
procés projectual. 
També he considerat una font verbal la conferència que 
Francesc Rius va realitzar durant el curs de Màster i que 
s’ha transcrit dins l’apartat de la informació específica 
pel treball. 

2 veure annex 1
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METODOLOGIA
La metodologia de treball que s’ha utilitzat per elaborar 
l’estudi es basa principalment en tres processos: la 
recopilació d’informació, el treball de camp i l’anàlisi 
i obtenció de conclusions. Cal dir que no tenen una 
relació cronològica directa, ja que el treball de camp s’ha 
realitzat alhora que la recopilació d’informació. 

RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ
Per tal de portar a terme la recopilació d’informació 
s’ha consultat la Biblioteca de l’Escola d’Arquitectura La 
Salle, la Biblioteca de l’Escola d’Arquitectura de la UPC 
de Barcelona, la Biblioteca del COAC i diverses webs.

La informació recopilada es pot dividir en diferents 
temes: 

- recopilació d’informació sobre els conceptes d’estudi 
del treball: arquitectura bioclimàtica, arquitectura 
sostenible i l’arquitectura de les smart cities.

- recopilació d’informació publicada sobre la carrera 
professional de Francesc Rius.

- recopilació d’informació publicada o original sobre les 
tres obres d’estudi.
 
TREBALL DE CAMP
- visites a les tres obres d’estudi 

- converses amb Francesc Rius al seu despatx i a dues de 
les tres obres d’estudi.

ANÀLISI I CONCLUSIONS
- redibuix de plantes, seccions, alçats, detalls i croquis per 
tal de facilitar la comparació entre les obres i completar 
la informació original o publicada obtinguda del període 
de recerca. 

- l’anàlisi de les obres a través de paràmetres comparatius 
coherents amb els conceptes que es volen treballar i 
esquematitzables amb croquis de treball. 

- obtenció de les conclusions finals dels conceptes 
relacionats amb el control energètic i mediambiental. 
Cal afegir que a les conclusions també s’hi han afegit 
conclusions de la seva carrera professional global i que 
no es troben directament relacionades amb temes 
energètics.

El treball de tesina està organitzat en capítols que 
mantenen una relació amb els processos de la 
metodologia exposada, anant dels conceptes més 
genèrics als més específics.

El primer capítol tracta els conceptes d’arquitectura 
bioclimàtica i sostenible que posteriorment seran 
necessaris per l’anàlisi de les obres.

En el segon capítol s’ha realitzat un estudi sobre 
Francesc Rius que inclou informació de la seva vida, les 
seves obres i les publicacions. En aquest apartat també 
s’inclouen les transcripcions esquematitzades de les 
converses portades a terme durant el treball de camp. 
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En el tercer, quart i cinquè capítol es realitza la descripció 
i anàlisi de cadascuna de les obres. A cada capítol es 
diferencien cinc apartats d’estudi: 
- el primer apartat de context i implantació on es 
descriuen les característiques de l’encàrrec, el solar, les 
decisions d’implantació... 
- el segon apartat per la descripció del projecte a nivell de 
la configuració dels espais i les relacions entre cadascun 
d’ells.
- el tercer apartat per la descripció dels sistemes 
constructius i les solucions constructives que es 
plantegen.
- el quart apartat per la descripció dels sistemes actius 
de captació o generació d’energia.
- el cinquè apartat per l’anàlisi crític dels conceptes 
d’estudi: la implantació (orientació, contacte amb el 
terreny, distribució programàtica en planta i control de 
l’impacte visual) i les solucions constructives de façanes 
i obertures.

En el sisè capítol es realitza un anàlisi transversal dels 
conceptes a les tres obres a través d’esquemes i croquis.

En el setè capítol hi ha les conclusions finals del treball.

En el vuitè capítol hi ha la bibliografia utilitzada per 
l’elaboració d’aquest treball

En el novè capítol hi ha dos annexes. El primer inclou els 
plànols originals del despatx de Francesc Rius de les tres 
obres d’estudi. El segon annex inclou l’estudi publicat 
de Project Monitor nº10, ja que s’hi fa referència a les 
conclusions derivades d’aquest estudi en el treball.
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Aquest capítol vol ser un apunt teòric i històric que 
serveixi d’introducció als conceptes que posteriorment 
s’analitzaran al treball i que tenen una relació directa 
amb l’arquitectura bioclimàtica i sostenible. 

ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
L’arquitectura bioclimàtica es basa en el disseny 
de l’arquitectura tenint en compte les condicions 
climàtiques i l’aprofitament dels recursos naturals com 
el Sol, la vegetació, la pluja i els vents per tal de reduir 
l’impacte ambiental i el consum energètic.

APUNT HISTÒRIC
Tot i que el terme ens pot semblar nou, la veritat és que 
el concepte ha estat present durant tota la història de 
l’arquitectura tradicional, ja que és fàcil trobar exemples 
de construccions en climes freds que busquen gran 
captació tèrmica (galeries a la façana sud) i poques 
pèrdues tèrmiques (obertures petites a la façana nord 
i gran aïllament); o exemples en climes calorosos que 
busquen poca captació tèrmica (obertures petites o 
nul·les a la façana sud) i la creació d’espais ombrívols 
com porxos o patis. 

Però, tot i que el concepte no és nou en termes de 
disseny arquitectònic, sí que és veritat que la seva revisió 
no ha estat necessària fins a l’últim quart del segle XX 
quan, arrel de la crisi energètica de 1973, la forma de 
veure el món va canviar i es va considerar la Terra com 
un sistema interconnectat. S’havia viscut un moment 
de gran progrés tecnològic i industrial, pensant que la 
innovació i el progrés superarien totes les dificultats 
per tal d’oferir-nos un millor nivell de vida però la crisi 

energètica va posar en qüestió l’estil de vida dels països 
econòmicament desenvolupats i el seu excés de consum 
d’energia. 

El Club de Roma va realitzar unes investigacions,  
portades a terme per Jay Wright Forrester, que van 
demostrar els límits de les reserves dels recursos 
naturals i els efectes de la seva explotació sobre el medi 
ambient. Aquest estudi es va sumar a un canvi d’actitud 
de l’estil de vida de la societat i el descontent amb les 
polítiques tradicionals, propiciant un canvi d’actitud 
davant la conscienciació de la societat per la cura del 
medi en el que vivim.  

A mitjans dels 80’, la conscienciació havia arribat a tots els 
nivells de la societat, ja que es tractava d’una nova forma 
ètica que necessitava recolzar-se tant en l’àmbit polític 
o econòmic, entre d’altres. D’aquesta conscienciació 
podem veure declaracions com la següent:

“Los dos aspectos de la tecnología -el positivo y el 
negativo- se han manifestado de forma clara en el 
siglo XX. Sin duda podemos afirmar que en este siglo se 
han salvado más vidas humanas que en cualquier otra 
época pero también se han destruido más que en toda la 
historia de la humanidad, con la ayuda de la ciencia y la 
tecnología. ¿Cómo hacer frente a este dilema? Esta es la 
tarea histórica con la que nos enfrentamos en el umbral 
de un nuevo siglo”.1 
Yashuhiro Nakasone, primer ministro de Japón (1982-
1987)a la conferencia sobre la vida, la ciencia y la 
humanidad,1984.

1 cita a Sol Power. La evolución de la arquitectura 
sostenible. Sophia y Stefan Behling. Ed. GG. Barcelona 2002

CAPÍTOL I

Arquitectura bioclimàtica i sostenible
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Aquesta nova conscienciació comportava la recerca de 
solucions que, en el cas de l’arquitectura, impliquen 
treball d’equips pluridisciplinars amb urbanistes, 
sociòlegs, geògrafs, científics o enginyers.

Però, també és important ser conscients de que el que 
realment ha propiciat la situació en la que vivim és el 
fet de que els nostre paràmetres de confort han canviat. 

“Es fácil olvidar que el concepto de confort térmico 
actual no es aplicable al pasado. Se pueden encontrar 
muchos ejemplos pasados de soluciones que controlaban 
eficazmente el sobrecalentamiento en verano, pero no 
se logró casi nunca una calefacción eficaz en invierno. 
Las temperaturas invernales que debía soportar un rey 
medieval en los interiores serían inaceptables incluso 
para los más pobres de nuestra sociedad actual.”2

Foster, Norman. Pròleg de Sol Power.

Aquest canvi en els paràmetres de confort de la vida a 
arribat ha tenir conseqüències directes en la projectació 
de l’arquitectura i els elements a tenir en compte. 

“la filosofía y el conocimiento de los constructores 
anónimos es la mayor fuente no aprovechada de la 
inspiración arquitectónica del hombre industrial” 3

Rudofsky, Bernard. 

Amb aquesta cita es vol fer entendre que l’arquitectura 
actual també ha de mirar cap enrere i aprendre 
2 Foster, Norman. Pròleg de Sol Power. La evolución 
de la arquitectura sostenible. Sophia y Stefan Behling. Ed. GG. 
Barcelona 2002
3 Rudofsky, Bernard. Architecture without architects.

dels sistemes tradicionals de construir, ja que el seu 
plantejament responia als recursos existents en el lloc i 
el moment de la seva execució. 

APUNT TEÒRIC
Per poder analitzar correctament l’arquitectura sota 
una visió bioclimàtica cal saber que hi ha diversos 
paràmetres que conformen el seu estudi i que es basen 
en l’adaptació tèrmica de l’edifici a l’entorn. Aquests 
paràmetres són molt importants perquè tenen a 
veure amb el procés projectual en fase inicial, amb les 
decisions d’implantació, i tanmateix és clau a nivell del 
control energètic. Aquests paràmetres són l’orientació, 
l’assoleix o protecció solar, i l’aïllament tèrmic.

El concepte d’orientació es basa en la relació de la 
ubicació de l’edifici respecte la incidència solar. Aquest 
concepte també té una relació directa amb el disseny 
de les façanes, ja que una façana orientada a sud mai 
respondrà a les mateixes condicions tèrmiques que una 
façana orientada a nord. 

L’assoleix o protecció solar són conceptes importants 
vinculats a les obertures o finestres dels edificis. 
L’assoleix fa referència a la incidència solar d’un espai i el 
seu conseqüent escalfament, mentre que les proteccions 
solars són els elements que l’eviten. Sota aquests 
conceptes, en un clima fred no trobarem proteccions 
solars però l’assoleix serà molt important. Les finestres 
es col·locaran al pla exterior de la façana i garantiran 
un ràpid accés del Sol a l’espai interior i el conseqüent 
efecte hivernacle. Per altra banda, en un clima calorós 
són molt importants les proteccions solars, ja siguin amb 
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porticons o persianes a les finestres com amb porxos o 
espais en ombra als accessos i obertures. En aquest cas 
les finestres es col·loquen en el pla interior de la façana 
per tal de resguardar les obertures de la incidència solar 
i de l’efecte hivernacle.

L’aïllament tèrmic és la capacitat dels materials de 
façana d’oposar-se al pas tèrmic per conducció de 
l’energia entre materials. Aquest concepte implica un 
retard a les variacions de temperatura entre l’interior i 
l’exterior. És per això que un bon aïllament tèrmic evita 
pèrdues tèrmiques a l’hivern i guanys tèrmics a l’estiu.

La incorporació de fonts d’energia renovables a aquest 
tipus d’arquitectura, amb la col·locació de plaques 
fotovoltaiques o plaques tèrmiques d’ACS, fa possible 
que parlem de construccions amb emissions 0.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE
APUNT TEÒRIC
L’arquitectura sostenible es basa en la concepció del 
disseny arquitectònic a través de la reducció de l’impacte 
ambiental dels edificis sobre el medi ambient.

Com impacte ambiental hem de considerar les 
implicacions que els edificis tenen en el medi a nivell 
de totes les fases de l’edifici: les fases de disseny, 
construcció, vida útil o demolició. És important tenir 
en compte les característiques dels materials i els seus 
residus, prenent especial consciència dels recursos 
naturals i energètics que han requerit a la seva extracció, 
manufacturació, posta en obra, procés d’envelliment i 
possible reciclatge futur.4

Dins de la fase de la vida útil de l’edifici és important 
puntualitzar que l’arquitectura sostenible busca, 
principalment, l’eficiència energètica. 
L’eficiència energètica d’un edifici implica la reducció 
de la dependència de les necessitats energètiques dels 
edificis, i la capacitat de capturar o generar energia amb 
sistemes passius o actius. Els sistemes passius responen 
a l’arquitectura bioclimàtica explicada anteriorment, i els 
sistemes actius responen a elements tecnològics, com 
les plaques fotovoltaiques.

Els principals principis de l’arquitectura sostenible a 
tenir en compte són les consideracions climàtiques i 
hidrogràfiques dels ecosistemes de l’entorn dels edificis 

4 La Enseñanza de la Arquitectura y del Medio Am-
biente – Programa Life, Ed. COAC – ITEC – UPC – Generalitat 
de Catalunya. 1997
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que s’han de construir, per tal d’obtenir un màxim 
rendiment i un mínim impacte; l’optimització de les 
característiques dels materials; la reducció del consum 
d’energia per calefacció, refrigeració o il·luminació; i la 
minimització del balanç energètic global de l’edificació a 
totes les seves fases.

Havent vist els conceptes que integren l’arquitectura 
sostenible veiem que cal pensar conjuntament en 
tecnologia i arquitectura per tal de que compleixi els 
requisits de la nostra qualitat de vida.

“En cualquier lugar donde la tecnología alcanza su 
plenitud real trasciende en arquitectura. Esta íntima 
relación entre tecnología y arquitectura nos lleva a 
plantear el binomio arquitectura-medio ambiente en 
el de tecnología-medio ambiente. Se trata de poner 
la tecnología de la construcción al servicio del medio 
ambiente, de proyectar pensando en él, aprovechando 
las nuevas tecnologías y los materiales derivados 
de ellas para construir edificios con menor consumo 
energético y contaminación ambiental en su proceso 
constructivo, en su utilización y en su posterior reciclaje. 
Así, la incorporación de componentes medioambientales 
en el proyecto, más que representar una dificultad o una 
facilidad, consiste en aplicar correctamente la tecnología 
adecuada en el proceso de proyectación. Se trata de 
saber utilizar aquel sistema constructivo, viejo o nuevo, 
que proporcione un mayor grado de satisfacción a los 
problemas planteados.”5

5 Mies van der Rohe, Llamamiento al Illinois Institute 
of Technology (1950)

En aquestes paraules de Mies podem veure com la 
tecnologia i l’arquitectura han d’anar de la mà per tal de 
donar una millor resposta als aspectes ambientals que 
afecten a la societat.
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CONCEPTES ANALITZATS EN EL TREBALL
En aquest treball focalitzarem la nostra atenció sobre 
els sistemes passius de captació i control energètic. 
S’ha decidit diferenciar dos grups, els que afecten a les 
decisions d’implantació del projecte i els vinculats amb 
les solucions constructives amb especial atenció als 
tancaments.

Dins de les decisions d’implantació de les obres d’estudi 
hi ha 5 elements d’anàlisi: l’orientació, el contacte amb el 
terreny, la distribució en planta del programa i l’impacte 
visual.
Dins de les decisions vinculades a les solucions 
constructives de les façanes i de les obertures s’ha 
estudiat la secció de les quatre façanes (nord, sud, est i 
oest) i de la coberta.
Finalment s’ha fet un apunt sobre els sistemes actius 
de captació o generació energètica de que disposa cada 
obra.
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VIDA
Francesc Rius Camps va néixer a Esparreguera el 9 
de juliol de 1941. Fill de pare ebenista i mare mestra, 
va créixer estudiant a casa fins els 10 anys i jugant 
amb trossos de fustes del taller del seu pare. Amb la 
imaginació d’un nen qualsevol peça de fusta podia ser el 
que es volgués. Tan és així que un trosset de fusta amb 
un forat per posar un pal rodó i unes puntes metàl·liques 
en el perímetre unides amb un fil podia ser un vaixell 
perfecte per jugar amb els germans. Els patinets també 
eren objectes comuns que elaboraven al taller i que 
amb unes rodetes podien crear moments especials d’un 
objecte senzill.
Amb 10 anys va començar a anar al institut i, abans 
d’acabar-lo, ja treballava a un estudi d’arquitectura on 
va aprendre a dibuixar, dissenyar estructures i tenir 
l’oportunitat d’anar a obres.
Al 1959 va començar els estudis d’arquitectura a l’ETSAB, 
compaginant-los amb el treball al despatx de l’arquitecte 
Santiago Prats, on va aprendre a dibuixar i va entrar al 
món de la construcció i les estructures. 1

Al 1967 es va llicenciar com arquitecte, però el 
contacte amb el món docent, com a professor, hi ha 
estat present al llarg de tota la seva extensa carrera. 
Inicialment va col·laborar com ajudant de classes 
pràctiques d’Urbanisme de l’ETSAB al 1968, però la seva 
experiència docent, sempre vinculada a l’ETSAB, es va 
orientar majoritàriament a les classes de Projectes i 

1 veure “conversa del 8 de juliol de 2011” dins de 
l’apartar “informació específica pel treball” i dins de les 
“entrevistes publicades” la que es diu “Perfiles en el tiempo” 
publicada per Eupalinos.

de Projectes Finals de Carrera.2 Cal destacar que a les 
dues assignatures el concepte d’implantació és un factor 
rellevant vinculat amb aquest estudi. 
Tant és així que, del 1970 al 2004 va ocupar posicions 
docents als cursos de Projectes I, Projectes II, Projectes III, 
Projectes V, Projectes VI i Aula de PFC. Més concretament, 
dels anys 1970 al 1982, va exercir d’encarregat de curs 
de Projectes II. Seguidament, del 1982 al 1987, va ser 
l’encarregat de curs de Projectes III. Del 1987 al 1994, 
Francesc Rius es va convertir en professor associat del 
curs de Projectes III. A continuació, del 1994 al 1999, 
va ser professor associat del curs de Projectes V i VI. 
Del 1999 al 2002, va ser professor associat del curs de 
Projectes I, i finalment del 2002 al 2004 com professor 
d’Aula PFC. 
En paral·lel a la seva implicació amb les classes de 
Projectes, el seu paper com a docent de l’ETSAB també 
s’estenia a altres àmbits, ja que al 1981, just un any 
abans d’iniciar el seu càrrec en el curs de Projectes III, va 
començar a formar part del tribunal de PFC de l’ETSAB, 
del qual va ser membre fins al 2004. I finalment, cal 
destacar també que, entre els anys 1985 i 1986 va ser 
professor col·laborador del taller de PFC organitzat pel 
Departament de Condicionament i Serveis. A aquesta 
assignatura la preocupació energètica és un factor molt 
important i és un concepte vinculat directament amb 
aquest estudi de tesina. 
Durant aquests anys en els que la seva carrera 
es va vinculà de manera molt forta a la pràctica 
de la docència, Francesc Rius també va adquirir 
responsabilitats acadèmiques que anaven més enllà de 
la pràctica com a docent. Amb aquesta afirmació es vol 
2 informació docent extreta del CV de Francesc Rius, 
facilitat personalment per Francesc Rius.

CAPÍTOL II

Francesc Rius
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emfatitzar la seva presència com a membre de diverses 
entitats acadèmiques vinculades amb la pràctica de 
l’arquitectura. Breument esmentar que del 1978 al 1980 
va ser col·laborador en l’equip de direcció de l’ETSAB 
com adjunt cap d’estudis, membre de la Junta de 
l’ETSAB, membre del claustre de l’ETSAB, membre del 
claustre de la UPC i membre de la junta de govern de 
la UPC. A continuació, del 1980 al 1988, va ser membre 
del claustre de l’ETSAB i representant de la càtedra en el 
departament. Al 1995 va ser membre electe de la junta 
d’escola-professors associats de l’ETSAB i, finalment, 
del 1995 al 2000 va ser membre electe de la comissió 
d’avaluació acadèmica de l’ETSAB.

La seva carrera vinculada amb el món de la docència 
no ha impedir que també desenvolupés un extens i 
important paper exercint com a arquitecte professional. 
La seva carrera professional s’ha vist guardonada amb 
premis tan importants com diversos Primers Premis 
FAD d’Arquitectura, 1rs premis FAD d’Opinió i un 1r 
premi d’Arquitectura Europea Mies Van Der Rohe, entre 
d’altres.3  

La carrera professional de Francesc Rius va començar 
amb projectes de fàbriques i naus industrials, una 
tipologia constructiva d’edificis que distava molt dels 
tradicionals primers encàrrecs dels jove arquitectes, 
que normalment consistien en cases unifamiliars per 
algun conegut o familiar. Aquests encàrrecs als inicis de 
la seva carrera professional venien de la mà de Josep 
Maria Pujol i Artigues, un amic del seu germà gran, 
també arquitecte,Joan Rius. Amb el pas del temps, 
3 informació de guardons extreta del CV de Francesc 
Rius, facilitat personalment per Francesc Rius.

l’empresa de Pujol i Tarragó, dedicada a la producció 
de sistemes i accessoris per vehicles, s’ha convertit 
en una gran empresa internacional coneguda amb el 
nom de FICOSA4. A la construcció i disseny d’aquestes 
fàbriques, Francesc Rius va poder combinar l’enginy amb 
estructures espaials, un element important de la seva 
arquitectura; sobretot a les seves primeres obres. 5

Després de la construcció de quatre fàbriques entre els 
anys 1967 i 1972, tres d’elles amb estructures espaials, 
una crisi econòmica va afectar al món de la construcció. 
Al 1972 Francesc Rius, juntament amb uns amics, van 
decidir associar-se com a cooperativa per comprar un 
solar a l’avinguda Coll del Portell 52 de Barcelona, al 
barri de la Salut. En aquest solar van construir un edifici 
residencial de 7 plantes utilitzant, igualment, l’estructura 
espaial pels pilars i forjats. La intenció del projecte era 
arribar a construir l’edifici amb construcció en sec. 6

Aquest mateix any Francesc Rius va publicar un 
prototipus de malla espaial en el llibre “Las mallas 
espaciales en arquitectura” de C. Buixadé i J. Margarit; 
deixant palès el seu interès en el tema. Tant és així que 
al 1973, va rebre una beca del Ministeri d’Educació i 
Ciència per l’estudi de tipus estructurals. Posteriorment 
va assistir a conferències relacionades amb aquest tema 
com “2nd International Conference on Space Structures” 
a la Universitat de Surrey, Guilford, Gran Bretanya, o al 
4 Ficosa és un grup multinacional dedicat a la 
investigació, desenvolupament, producció i comercialització 
de sistemes y components per automòbils, vehicles comercials 
y vehicles industrials. 
5 veure “conversa del 8 de juliol de 2011” i “conferència 
del 15 de març” dins de l’apartar “informació específica pel 
treball” 
6 veure “conversa del 8 de juliol de 2011” i “conferència 
del 15 de març” dins de l’apartar “informació específica pel 
treball” 
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Congrés Mundial de l’IASS WCOSE-76 a Montreal, becat 
per la Comissió Tecnològica del COAB. 7

Al 1980 va tenir la oportunitat de realitzar un altre 
edifici plurifamiliar a la parcel·la situada a sota de la 
de l’avinguda Coll del Portell, al carrer Sant Cugat 1-3. 
Inicialment aquella parcel·la tenia la mateixa catalogació 
urbanística que l’anterior i es van plantejar realitzar 
un altre edifici en alçada, com en el cas anterior. En 
el transcurs de l’elaboració del projecte la normativa 
urbanística va canviar i el solar es va veure afectat 
per una nova normativa, sota la qual només es podia 
construir tres nivells d’alçada. 
Aquest fet va fer possible plantejar una construcció de sis 
habitatges unifamiliars on cadascú disposava d’un petit 
jardí d’ús privat i un habitatge amb tres nivells que gaudia 
de vistes sobre Barcelona. Aquest edifici d’habitatges va 
ser el primer projecte on el tema ambiental va aparèixer, 
ja que era  també el primer projecte després de la crisi del 
petroli i s’iniciava la conscienciació amb el tema del medi 
ambient i la creació de construccions amb els valors de 
l’estalvi energètic. Aquests sis habitatges van despertar 
interès dins el món incipient del comportament 
energètic dels edificis de manera que, al 1985, la Secció 
de Noves Energies del Departament d’Indústria i Energia 
de la Generalitat de Catalunya va fer un seguiment 
del seu comportament energètic. Un any més tard, al 
1986, l’edifici va ser seleccionat per fer un seguiment 
energètic per la revista Projecte Monitor del Directorate 
XII del programa de recerca i desenvolupament de noves 
energies de la Comissió de la Comunitat Europea de 
Brussel·les.8

7 “conversa del 8 de juliol de 2011” i CV de Francesc 
Rius.
8 veure annex 2

Aquell mateix any es publicava aquest projecte com 
prototipus de cases solars passives “Estalvi d’energia 
en el disseny d’edificis”, pel Departament d’Indústria i 
Energia de la Generalitat de Catalunya.
Aquestes cases li van obrir l’oportunitat d’estudiar 
un tema que acabaria estant present a la majoria de 
les seves posteriors obres i que es planteja com a eix 
vertebrador de l’estudi d’aquest treball.
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OBRA
Francesc Rius  es va llicenciar com arquitecte i va 
començar la seva carrera professional de forma 
autònoma al 1967. 
La seva trajectòria professional ha estat reconeguda 
diverses vegades amb guardons com els premis FAD 
d’Arquitectura, els premis FAD d’Opinió o el premi Mies 
van der Rohe, entre d’altres.
A continuació s’adjunta un llistat dels premis que Francesc 
Rius ha recollit al llarg de la seva trajectòria professional. 
És important veure que les tres obres d’estudi d’aquest 
treball apareixen al llistat com a guardonades o, en tot 
cas, com a finalistes.

1976
Finalista premi FAD d’Arquitectura
Edifici de 9 habitatges a l’avinguda Coll del Portell 52, 
Barcelona

1981
Finalista premi FAD d’Arquitectura
Edifici de 6 habitatges solars passius al carrer St Cugat 
del Vallès, Barcelona

1985
1r premi FAD d’Arquitectura al millor edifici construït a 
Barcelona
Velòdrom a la Vall d’Hebron, Barcelona

1985
1r premi FAD de l’Opinió al millor edifici construït a 
Barcelona
Velòdrom a la Vall d’Hebron, Barcelona
1986
Selecció per el Programa Monitor per la Comunitat 
Europea, en el Programa de Recerca i Desenvolupament 
de Noves Energies
Edifici de 6 habitatges solars passius al carrer St Cugat 
del Vallès, Barcelona (veure Annex)

1987
Premi FAD 1986. Col·laborador com a director d’obra 
amb l’arquitecte Luís Peña Ganchegui
Parc de l’Espanya Industrial, Barcelona

1992
1r Premi FAD 91 d’Arquitectura - Edificis de nova planta 
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d’ús privat
Habitatge unifamiliar a Bolvir, Cerdanya

1992
FAD 91, obra finalista d’Arquitectura - Edificis de nova 
planta d’ús públic
Centre Penitenciari Brians a St Esteve de Sesrovires

1992
FAD 91, obra finalista d’Arquitectura - Edificis de nova 
planta d’ús públic
Palau Municipal d’Esports de Badalona

1992
1r Premi FAD 91 de l’Opinió d’Arquitectura
Palau Municipal d’Esports de Badalona

1992
1r Premi d’Arquitectura Europea Mies van der Rohe
Palau Municipal d’Esports de Badalona

1993
1r Premi en l’apartat d’Urbanització atorgat per 
Internazionale Marmi e Macchine Carrara, Itàlia
Auditori adjunt a les sales de vetlla en el Cementiri de 
Collserola

1995
1r Premi de International Association for Sport and 
Leisure Facilities, Cologne
Palau Municipal d’Esports de Badalona

1999
Premios Nacionales del Deporte 1999 - Premio Nacional 
de Arquitectura Deportiva. Ministerio de Educación y 
Cultura y Consejo Superior de Deportes.
Conjunt d’obres relacionades amb l’arquitectura 
esportiva.

2004
Obra finalista de la 1a Mostra d’Arquitectura de les 
Terres de Lleida 1999-2003. COAC. Demarcació de 
Lleida.
Centre de Natura i Desenvolupament sostenible dels 
Pirineus Les Planes de Son a Les Valls d’Àneu (Pallars 
Sobirà)
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A continuació s’exposa el cronograma dels 96 projectes 
que Francesc Rius ha realitzat fins el moment; els quals 
inclouen projectes i direccions d’obres, avantprojectes, 
estudis previs, plans especials, entre altres. Cal esmentar 
que molts d’aquests projectes es relacionen entre sí, 
sent inicialment una Modificació de Pla Parcial, després 
un Avantprojecte i finalment el Projecte en sí. Igualment 
que projectes d’execució que després han derivat en 
projectes d’urbanització de l’entorn. 

S’ha completat amb més informació aquells projectes 
que he considerat més significatius de Francesc Rius, tant 
a nivell de rellevància dins del món de l’arquitectura, com 
a nivell de desenvolupament i enriquiment personal del 
propi arquitecte. Aquesta informació complementària 
de cada projecte o obra es troba esquematitzada per 
conceptes com el tipus de client, la ubicació, l’any de 
construcció i/o de projecte, la tipologia edificatòria, qui 
va ser el col·laborador en cas de que fos un projecte en 
col·laboració i finalment una petita descripció. Aquesta 
informació té com a objectiu conèixer una mica més el 
context en el que es situen les obres d’estudi per tal de 
facilitar el seu anàlisi posterior.

En el cronograma s’ha organitzat en dues columnes 
per tal de diferenciar fàcilment els projectes realitzats 
en col·laboració (text a la columna esquerra i imatge a 
la dreta) dels projectes realitzats de manera autònoma 
(text a la columna dreta i imatge a l’esquerra).
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CRONOGRAMA

PROJECTES EN COL·LABORACIÓ PROJECTES PROPIS
1967

Projecte i direcció de fàbrica per Pujol i Tarragó SA a 
Rubí (Vallès Occidental)
Client:           Privat - Pujol i Tarragó SA
Ubicació:      Rubí
Any:              1967
Tipologia:     nau industrial
Descripció: La fàbrica està formada per tres naus 
paral·leles orientades al Nord-est, retranquejades entre 
si per tal d’adaptar-se al màxim al solar i obtenir espais 
de molls de càrrega i estacionament. Totes les naus 
tenen el mateix nivell. 
L’estructura metàl·lica està formada per pilars, jàsseres 
lluernari i armats “Shed”. La retícula de 9x19,68m 
respon a una modulació, partint dels tres elements 
fonamentals: bloc de formigó, placa d’uralita i rajola de 
vidre armat.
La coberta està formada per un sandwich d’uralita, llana 
de roca i alumini.
El mur de tancament és de blocs de formigó de 20cm 
i a la part superior es substitueix pel material de 
coberta, quedant com a junta una gelosia de ventilació. 
Els tancament són opacs i la il·luminació s’obté pels 
lluernaris.

1968

Projecte i direcció de naus industrials per Technochemie 
Española SA a Rubí (Vallès Oc.)
Projecte i direcció de 20 habitatges a Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Oc.)
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PROJECTES EN COL·LABORACIÓ PROJECTES PROPIS
Projecte i direcció de 18 apartaments a Cala Salions, 
Tossa de Mar (Selva)
Client:                   privat
Ubicació:             Tossa de Mar (Selva)
Any:                      1968
Tipologia:             residencial plurifamiliar
Col·laborador:     Jaume Freixa Janariz
Descripció:     El projecte consta de 18 habitatges 
agrupats en tres fileres de 6 habitatges cadascun. Els 
habitatges tenen un mínim de 3 habitacions, amplies 
terrasses i vistes al mar. La tipologia d’habitatge respon 
a una organització en dos nivells que diferencia les 
zones de dia i les zones de nit. Les grans terrasses de que 
disposa cada habitatge serveixen com accés principal. 
Aquest espai de terrassa està relacionat directament 
amb la sala principal. Amb una escala interior s’accedeix 
a la planta dels dormitoris, estan a un nivell superior o 
inferior depenent de la tipologia d’habitatge.  

1970
Projecte i direcció de naus industrials per Technomatic 
SA a Rubí (Vallès Oc.)

1972
Projecte i direcció d’edifici de 16 habitatges a Sant Cugat 
del Vallès (Vallès Occ.)
Projecte i direcció de fàbrica per Flo SA a Rubí (Vallès 
Oc.)

Projecte i direcció de 9 habitatges a Barcelona
Client:   Cooperativa de propietaris
Ubicació:  av. Coll del Portell 52, Barcelona
Any:   1971-1976
Tipologia:  habitatges plurifamiliars
Descripció:       Aquest projecte està fortament influenciat 
pels sistemes constructius i estructurals de les fàbriques 
que havia construït Francesc Rius prèviament. La 
construcció es planteja  majoritàriament amb sistemes 
de construcció en sec i l’estructura respon a una malla 
espaial pròpia de les construccions industrials que 
necessiten grans llums. Aquesta estructura li permet 
oferir a les sis plantes una gran flexibilitat. Del volum de 
l’edifici sobresurten l’escala i l’ascensor com elements 
singulars i atorguen a l’edifici una imatge industrial i 
tecnològica.

1974
Projecte i direcció de frontó i pista de tennis a Bellaterra 
(Vallès Occ.)
Projecte i direcció de fàbrica a Sant Andreu de la Barca 
(Baix Llobregat)
Avantprojecte de naus industrials a Santiga (Vallès Occ.)

1975
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PROJECTES EN COL·LABORACIÓ PROJECTES PROPIS
Projecte de 100 habitatges a Santiga (Vallès Occ.)
Client:                     
Ubicació:             Vallès
Any:                      1975
Tipologia:            residencial
Col·laborador:    Manuel Brullet
Descripció:        El projecte consisteix en una agrupació 
de 80-85 habitatges amb annexes com un bar, 
un restaurant, una guarderia, una bugaderia i un 
supermercat. La intenció del projecte era generar una 
primera fase d’una nova ciutat on el contacte amb la 
natura i la dotació de serveis fossin elements clau per 
viure d’una manera confortable i còmoda.
D’aquest projecte cal esmentar com aspectes més 
importants tres idees: la relació del projecte amb el 
medi geogràfic rural existent, el paisatge urbà interior 
de l’agrupació, i l’interès pels habitatges entre mitgeres 
en filera i amb pati. 

1978
Projecte i direcció de xalet unifamiliar a Pierola (Anoia)

Projecte i direcció d’oficines administratives i serveis 
tècnics per el FC Barcelona, situat a la seva zona 
esportiva, Barcelona
Col·laborador:    Esteve Bonell

1979
Projecte i direcció de Mercat Municipal a Barberà del 
Vallès (Vallès Occidental)
Client:  Públic – Ajuntament de Barberà del Vallès
Ubicació:  Barberà del Vallès
Any:   1979
Tipologia:  equipament
Descripció:     El mercat es caracteritza per l’estructura 
espaial que recorda a les estructures de les fàbriques i 
dels habitatges del Coll del Portell. El mercat funciona 
com element de connexió entre dues trames diferents 
urbanes, la zona de l’eixample i la zona del casc antic.
L’edifici es troba organitzat linealment sobre l’eix del 
carrer Murillo. Els accessos principals coincideixen 
amb els dos carrers que perpendiculars a les façanes. 
Aquesta situació facilita que l’edifici es converteixi en un 
edifici públic, protagonista de la vida ciutadana.

1980
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PROJECTES EN COL·LABORACIÓ PROJECTES PROPIS
Projecte i direcció de 6 habitatges solars passius a 
Barcelona.
Client:                 Privat - Comunitat de veïns
Ubicació:              c/ St.Cugat del Vallès nº1-3, Barcelona
Any projecte:       1979
Any construcció: 1981-82
Tipologia:              habitatges plurifamiliars
Descripció:          Aquest és un dels projectes de l’estudi 
del treball. L’element més característic és l’hivernacle 
que funciona com a captador tèrmic a la façana sud, i a 
través del qual es genera l’accés als habitatges. 
Són sis habitatges que neixen de la voluntat de que 
cadascun disposi de jardí privat i de vistes cap a 
Barcelona. Per aquest motiu el programa es resol en una 
tipologia d’habitatges adossats amb espais exteriors a la 
façana nord i a la sud.

1981
Redacció de les Normes Subsidiàries de Planejament del 
municipi d’Òrrius (Maresme)
Col·laborador:     Manuel Brullet

1982
Avantprojecte de Velòdrom i estudis previs de 
remodelació de l’Estadi de Montjuïc, Barcelona.
Client:                 Públic. Ajuntament de Barcelona
Ubicació:              Montjuïc,  Barcelona
Any projecte:       1982
Tipologia:             equipament esportiu
Col·laborador:     Esteve Bonell
Descripció:        Degut a les grans dimensions d’aquest 
projecte es va optar per projectar un conjunt 
arquitectònic a través d’idees senzilles i concretes: 
la reutilització de l’Estadi a través de l’adaptació de la 
pista i les grades; i la col·locació d’un velòdrom adossat, 
que ofereixi continuïtat al recinte antic. Una plataforma 
al nivell de la última grada de l’Estadi organitza la 
comunicació amb el Velòdrom. La prolongació de l’Estadi 
actua com a sòcol de la gran cúpula del Velòdrom.  

Pla Especial d’Ordenació de l’illa del Mercat Municipal 
de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)

1983
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PROJECTES EN COL·LABORACIÓ PROJECTES PROPIS
Projecte i direcció de Velòdrom i les seves dependències 
a la Vall d’Hebron, Barcelona.
Client:                 Públic. Ajuntament de Barcelona
Ubicació:              Vall d’Hebron,  Barcelona
Any projecte:       1983
Tipologia:             equipament esportiu
Col·laborador:     Esteve Bonell
Descripció:           L’edifici del velòdrom que finalment es 
va construir es va emplaçar a la Vall d’Hebron. Les idees 
fonamentals del projecte eren que l’edifici es diposités 
en el terreny de forma transparent i fluida.

Projecte i direcció de la urbanització i l’ajardinament de 
l’entorn del Velòdrom a la Vall d’Hebron, Barcelona.
Col·laborador:    Esteve Bonell

Projecte i direcció de remodelació de les Cases Barates, 
Barcelona.
Projecte i direcció de xalet unifamiliar a Pierola (Anoia).

1984
Direcció del Parc de l’Espanya lndustrial de Barcelona.
Client:                 Públic. Ajuntament de Barcelona
Ubicació:              Barcelona
Any projecte:       1984
Tipologia:             espai col·lectiu d’ús públic
Col·laborador:     Luís Peña Manchegui
Descripció:     En aquest projecte Francesc Rius va 
col·laborar únicament a la fase de direcció del Parc, sent 
el projecte obra de Luís Peña Manchegui. 

Projecte d’execució i direcció de Poliesportiu i Piscina al 
Parc de l’España lndustrial, Barcelona.
Col·laborador:     Luís Peña Manchegui
Projecte d’execució i direcció de la Casa del Mig al Parc 
de l’España lndustrial, Barcelona.
Col·laborador:     Luís Peña Manchegui

Avantprojecte d’habitatge tipus per renovació de les 
Cases Barates, Barcelona.

1985
Projecte i direcció d’escola bressol al Parc de l’España 
lndustrial, Barcelona
Col·laborador:     Luís Peña Manchegui
Projecte i direcció de plaça a Barberà del Vallès (Vallès 
Occidental).
Col·laborador:     Ramon Artigues i Ramon Sanabria

1986
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PROJECTES EN COL·LABORACIÓ PROJECTES PROPIS
Projecte i direcció del Centre Penitenciari Brians a Sant 
Esteve de Sesrovires (Baix Llobregat).
Client:                 Públic. Departament de Justícia de la     
                               Generalitat de Catalunya
Ubicació:              St Esteve de Sesrovires,  Baix Llobregat
Any projecte:       1986
Tipologia:             equipament 
Col·laborador:     Esteve Bonell, Josep Mª Gil, 
                               Manuel Brullet  
Descripció:          Degut a la situació d’aquesta presó, lluny 
de la densitat de les ciutats, es resol amb un projecte 
que combina dues idees importants. Per una banda 
la presó representa un món tancat en sí mateix, una 
petita ciutat on els carrers i les places tenen funcions 
diferents a les habituals. Per altra banda, és un projecte 
que s’adapta a la topografia i s’esglaona en els diferents 
volums de que es composa.

Projecte i direcció de la plaça de I’Ajuntament a Barberà 
del Vallès (Vallès Occidental).
Col·laborador:     Ramon Artigues i Ramon Sanabria

Projecte i direcció d’accés al Turó de la Peira, Barcelona
Projecte d’espais públics al Bon Pastor, Barcelona
Projecte i direcció d’agència bancària pel Banco Exterior 
de España a Palafrugell (Baix Empordà).

1987
Projecte i direcció del Poliesportiu a Salou (Tarragonès)
Client:                 Públic. Ajuntament de Salou
Ubicació:              Salou,  Tarragonès
Any projecte:       1986
Any construcció: 1987-1991
Tipologia:             equipament esportiu
Col·laborador:     Esteve Bonell i Josep Mª Gil
Descripció:         Es tracta d’un pavelló poliesportiu per 
a 800 espectadors amb un gimnàs on també es fan 
representacions teatrals. 
El solar és rectangular i el seu cantó més estret dóna 
a una plaça que es troba entre l’Ajuntament i una 
petita escola. El vestíbul és un espai important perquè 
comunica la plaça pública amb l’interior de l’edifici 
gràcies a un gran finestral. 

Projecte de definició de la Vila Olímpica pel que fa 
referència a la illa núm 8, pels Jocs Olímpics de Barcelona
Col·laborador:     Esteve Bonell

1988
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PROJECTES EN COL·LABORACIÓ PROJECTES PROPIS
Projecte i direcció del Palau Municipal d’Esports de 
Badalona (Barcelonès)
Client:                 Públic. COOB 92
Ubicació:              Badalona
Any concurs:        1987
Any projecte:       1989
Any construcció:  1990-1991
Tipologia:             equipament esportiu
Col·laborador:     Esteve Bonell 
Descripció:          El Palau Municipal d’Esports de Badalona 
és un edifici que neix de la voluntat de ser una catedral 
per l’esport. És un edifici molt precís i senzill, tot i la 
seva gran dimensió. La seva forma li dóna una gran 
autonomia, però al mateix temps té una gran capacitat 
d’inserció que dóna sentit a una difícil i complexa 
situació urbana.

Projecte i direcció de la urbanització de l’entorn del 
Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Col·laborador:     Esteve Bonell

Projecte i direcció d’habitatge unifamiliar a Bolvir 
(Cerdanya).
Client:                 Privat. Anna Fina Martí
Ubicació:              Bolvir, La Cerdanya
Any:                      1988
Tipologia:             residencial (unifamiliar)
Descripció:           Aquest és el segon projecte d’estudi 
del treball. Es tracta d’una residència de caps de 
setmana a Bolvir. Degut a les baixes temperatures de 
l’emplaçament el projecte es planteja en dos mòduls 
que són ràpidament calefaccionables i que es troben 
relacionats a través d’espais tancats que fan de porxos 
coberts. Formalment es resol amb una planta allargada 
degut a les dimensions de la parcel·la i destaca el 
volum de la sala i el menjador per sobre del mòdul baix 
de les habitacions i espais de circulació.

Projecte i direcció d’habitatge unifamiliar a Les 
Franqueses del Vallès (Vallès Oriental).
Col·laborador:     Jaume Ratera

1989
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PROJECTES EN COL·LABORACIÓ PROJECTES PROPIS
Projecte i direcció de 170 habitatges a la Vila Olímpica
Client:                 Públic. Nova Icaria SA
Ubicació:              Villa Olímpica, Barcelona
Any:                      1989
Tipologia:             residencial
Col·laborador:     Esteve Bonell i Josep Mª Gil
Descripció:       La proposta destaca per la formació de les 
façanes a partir de plans no paral·lels que creen un joc 
d’espais que donen profunditat. Està format per 3 parts: 
La primera té façana a l’Avinguda, amb un edifici de 4 
plantes i una façana de 2 pisos d’altura sobre d’un pòrtic, 
i un segon edifici de planta baixa i 6 pisos. La segona part 
és l’edifici situat perpendicularment al mar amb balcons 
cúbics que sobresurten per tenir vistes. La tercera part 
són 3 edificis aïllats situats a l’interior de la illa.

1990
Projecte i direcció d’Auditori adjunt a les sales de vetlla 
en el Cementiri de Collserola (Vallès Occidental)
Client:         Institut Municipal dels Serveis Funeraris
Ubicació:      Collserola, Vallès Occidental
Any:               1990
Tipologia:     equipament
Descripció: L’edifici es va concebre per acollir les 
cerimònies del cementiri. La sala s’adapta a situacions 
diferents d’ocupació, 200 i 500 persones. Dos murs 
exteriors perpendiculars organitzen l’espai exterior en 2 
àrees ben diferents. D’una banda, la plaça d’accés, i de 
l’altre, el bosc que actua com a teló de fons de l’àrea de 
cerimònies. El tancament combina l’opacitat del mur i 
la transparència del vidre per aconseguir la necessària 
privacitat de l’interior respecte a l’exterior i alhora la 
integració de l’espai amb el medi natural que l’envolta. 

Projecte i direcció de Poliesportiu soterrat al Campus 
Nord de la UPC de Barcelona
Client:         Universitat Politècnica de Catalunya
Ubicació:      Barcelona
Any:               1990
Tipologia:     equipament esportiu
Descripció:   Es tracta d’un edifici completament soterrat 
degut a la falta d’edificabilitat del solar. Cal destacar 
l’accés en forma de rampa central que genera una 
transició suau entre interior i exterior.  
La coberta funciona com a plaça exterior peatonal. 
Rampes en el perímetre del solar fan possible l’accés 
de vehicles a l’interior del Poliesportiu i serveixen com 
a accés de material i/o sortides d’evacuació d’incendis.
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PROJECTES EN COL·LABORACIÓ PROJECTES PROPIS
Projecte i direcció de reforma de nau industrial per 
oficines de I’INEM al carrer Girona s/n de L’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Projecte i direcció d’ajardinament i urbanització de les 
illes 9-10-11 de la Vila Olímpica de Barcelona

1991
Estudi previ d’edifici al passeig Nacional 66-67 a La 
Barceloneta, Barcelona.
Avanç de la modificació del PGM derivada del Pla 
Especial del Cementiri de Collserola (Vallès Occidental)

1992
Projecte d’execució del nou Mercat de Sant Josep al 
sector de La Muntanyeta a Sant Boi de Llobregat (Baix 
Llobregat)

1993

Modificació del PGM derivat del Pla Especial del 
Cementiri de Collserola (Vallès Occidental)
Pla Especial del Cementiri de Collserola (Vallès 
Occidental)
Projecte d’urbanització del carrer Riera Basté des del 
carrer Lluís Pasqual Roca fins a la ronda de Sant Ramon 
a Sant Boi del Llobregat (Baix Llobregat)
Projecte i direcció d’habitatge unifamiliar a Llívia 
(Cerdanya).
Projecte i direcció de reforma i rehabilitació de façana 
posterior i 2 pisos al carrer Aragó 233 de Barcelona.
Estudi de detall de parcel·la a Sitges (Garraf)

1994
Projecte i direcció de 56 habitatges a Montigalà (P-9), 
Badalona (Barcelonès)

1995
Projecte d’Urbanització del carrer Muntanyeta i zona 
verda contigua al nou Mercat de Sant Josep a Sant Boi 
de Llobregat (Baix Llobregat)
Projecte i direcció de Crematori al Cementiri de 
Montjuïc, Barcelona
Client:         Institut Municipal dels Serveis Funeraris
                      de Barcelona
Ubicació:      Montjuïc, Barcelona
Any:               1995
Tipologia:     equipament
Descripció:   El projecte està plantejat amb un mur alt 
que serveix per protegir-se de l’exterior hostil del cinturó 
Litoral de Barcelona i de la via fèrria.
Aquest aïllament respecte l’exterior fa possible crear la 
tranquil·litat necessària per a un lloc de vetlla. 
Disposa d’un ampli pati a l’entrada que es troba 
parcialment cobert, des d’on es pot arribar a veure el 
cementiri de la muntanya de Montjuïc. 
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PROJECTES EN COL·LABORACIÓ PROJECTES PROPIS
Avantprojecte d’habitatge unifamiliar a Bolvir 
(Cerdanya).

1996
Projecte i direcció de 350 habitatges, 15.000m² 
d’oficines i aparcaments als terrenys de l’estadi de 
Sarrià del RCD Espanyol, Barcelona
Client:         Indret Vertical SL
Ubicació:      Barcelona
Any:               1996
Tipologia:     residencial
Col·laboradors:  Esteve Bonell, Josep Mª Gil, Josep 
Ribas González, Josep Ribas Folguera 
Descripció:   Aquest projecte es troba situat dins de 
les actuacions que es van realitzar per la reconversió 
dels terrenys del RCD Espanyol a Sarrià d’equipaments 
esportius a residencial i oficines. Cal destacar en el cas 
dels edificis d’oficines, que tot i que el programa genera 
espais diàfans, s’ha volgut mantenir una imatge exterior 
vinculada amb l’entorn, la tipologia residencial. 

Proposta d’ordenació de la Ciutat Esportiva del RCD 
Espanyol a Sant Adrià del Besòs (Barcelonès).
Col·laboradors:  Esteve Bonell, Josep Mª Gil, Josep 
Ribas González, Josep Ribas Folguera 
Estudi de detall de la illa delimitada pels carrers d’Osi, 
Cardenal Vives i Tutó, Fontcuberta i Santa Amèlia de 
Barcelona.
Col·laboradors:  Esteve Bonell, Josep Mª Gil, Josep 
Ribas González, Josep Ribas Folguera

1997
Avantprojecte de reforma i ampliació del Mercat 
Municipal de Molins de Rei (Baix Llobregat)
Projecte i direcció de 30 habitatges, locals comercials i 
aparcaments al carrer Comerç 7 / passeig Picasso 6 de 
Barcelona

Projecte i direcció de nou Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, Barcelona
Client:         Fundació Privada de la Sta. Creu i St Pau
Ubicació:      Barcelona
Any:               1997
Tipologia:     equipament sanitari
Col·laboradors:  Esteve Bonell, Josep Mª Gil, Sílvia 
Barbera, Robert Brufau, Josep Lluís Canosa
Descripció:  El projecte es troba emplaçat en un 
entorn definit per les singularitats urbanístiques i els 
antecedents històrics. S’ha col·locat de manera que 
dóna solució a aquestes singularitat a través d’un 
esquema tipològic en ventall, que ofereix una adaptació 
perfecta al seu entorn, és a dir,  a l’esquema ortogonal 
de l’eixample de Barcelona però també a l’articulació de 
la parcel·la i el seu eix en diagonal. 
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Projecte d’execució i direcció d’edificis de 228 habitatges 
a la illa delimitada pels carrers Osi, Cardenal Vives i Tutó, 
Fontcuberta i Santa Amèlia de Barcelona.
Col·laboradors:  Esteve Bonell, Josep Mª Gil, Josep 
Ribas González, Josep Ribas Folguera

1998
Projecte i direcció d’edifici per al Servei de Recursos 
Científics de la Universitat Rovira i Virgili a Sant Pere 
Sescelades (Tarragonès)
Projecte i direcció de 17 habitatges i aparcament a 
les parcel·les 3.4, 4.5, 5.1, 5.2 al sector La Canal, Tona 
(Osona).
Projecte i direcció Centre de Natura i Desenvolupament 
Sostenible dels Pirineus a Les Planes de Son
Client:         Caixa Catalunya
Ubicació:      Planes de Son, Pallars Sobirà
Any projecte: 1998
Any construcció: 2000-2002
Tipologia:     equipament
Descripció:  Aquesta és la tercera i última obra que 
estudiaré en aquest treball. L’edifici es troba fortament 
marcat per les exigències ambientals i energètiques 
del programa. Formalment l’edifici es divideix en tres 
volums que s’articulen entre si per tal d’evitar una 
vista complerta de la façana, d’aproximadament 100 
metres. Aquest gest de girar els volums fa possible anar 
descobrint la magnitud real de l’edifici a mesura que el 
recorres exterior o interiorment.  

1999
Avantprojecte de casa a l’illa de Gràcia al Delta de l’Ebre.
Projecte i direcció de 24 habitatges i aparcament a 
la parcel·la 12 al sector El Pla de Tomet, Bellver de 
Cerdanya (Cerdanya).
Projecte i direcció de 48 habitatges, aparcament i locals 
a les parcel·les H4-H5-H6 del sector La Granja de Molins 
de Rei (Baix Llobregat)

2001
Pla especial d’ordenació del complex de l’Escola Aula, 
Sector Parc de l’Oreneta, Pedralbes, Barcelona.
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PROJECTES EN COL·LABORACIÓ PROJECTES PROPIS
Projecte i direcció d’edifici per a la ubicació d’habitatges 
per a gent gran i diferents equipaments al solar situat 
al carrer Concili de Trento 15-35 de Barcelona
Client:              Patronat Municipal de l’Habitatge de BCN
Ubicació:         Barcelona
Any:                  2001
Tipologia:         residencial
Col·laborador: Sergi Serra
Descripció:      L’edifici està format per dos cossos units 
per la Planta Baixa. Inclou una Planta Soterrani, Planta 
Baixa i 4 Plantes Pis. El soterrani inclou l’aparcament, així 
com part dels equipaments existents a l’edifici. Aquests 
equipaments són un Centre d’Assistència Primària, una 
escola d’adults i la seu dels Castellers de Barcelona. 
La promoció es completa amb 39 habitatges per a gent 
gran situats en els dos edificis. 

2002
Projecte i direcció d’edifici d’educació secundària al 
complex de l’Escola Aula a l’avinguda Mare de Déu de 
Lorda 34-36 de Barcelona.
Client:   Privat – Aula Escola Europea SA.
Ubicació:  av. Mare de Déu de Lorda 34-36, Bcn
Any:   2002
Tipologia:  equipament docent

2003
Projecte i direcció d’edifici d’educació primària al 
complex de l’Escola Aula a l’avinguda Mare de Déu de 
Lorda 34-36 de Barcelona.
Client:   Privat – Aula Escola Europea SA.
Ubicació:  av. Mare de Déu de Lorda 34-36, Bcn
Any:   2003
Tipologia:  equipament docent

2004
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Projecte i direcció de pavelló poliesportiu PAV-2 al 
complex de l’Escola Aula a l’avinguda Mare de Déu de 
Lorda 34-36 de Barcelona.
Client:   Privat – Aula Escola Europea SA.
Ubicació:  av. Mare de Déu de Lorda 34-36, Bcn
Any:   2004
Tipologia:  equipament docent

Projecte bàsic de Biblioteca al Barri de Penitents del 
districte, passeig de la Vall d’Hebrón núm 81, Barcelona
Projecte i direcció d’urbanització del recinte de l’Escola 
Aula a l’avinguda Mare de Déu de Lorda 34-36 de 
Barcelona.
Client:   Privat – Aula Escola Europea SA.
Ubicació:  av. Mare de Déu de Lorda 34-36, Bcn
Any:   2001-2004
Tipologia:  equipament docent
Descripció:

Avantprojecte d’edifici de Tanatori al Cementiri de Sants 
al carrer Terra Alta s/n de L’Hospitalet de Llobregat.
Projecte i direcció de reforma d’habitatge unifamiliar 
Casa Rosa al carrer de La Creu 48 de Sant Feliu de 
Guíxols, Baix Empordà.

2006
Modificació del Pla Especial d’Ordenació del recinte de 
l’antic Hospital Militar de Barcelona
Projecte i direcció d’un aparcament soterrani, un nou 
accés al tanatori i una cafeteria i urbanització de la plaça 
sobre l’aparcament al cementiri de Collserola, Montcada 
i Reixac.
Pla Especial Urbanístic per fixar la regulació volumétrica 
dels terrenys situats al límit sud del Cementiri de 
Montjuïc, contigus a la Ronda del Litoral, qualificats com 
a sistema d’equipaments, clau7c
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Projecte i direcció de nau destinada a tallers, col·lecció 
i magatzem a la nova porta d’entrada del Cementiri de 
Montjuïc i arranjament del seu entorn, Barcelona.

2007
Projecte i direcció de reforma i ampliació d’habitatge 
unifamiliar al carrer Bruc del Mig 14, del Brut, Anoia.
Projecte i direcció d’aparcament i d’edifici administratiu 
i magatzems al Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona
Pla Especial d’ajust i concreció d’ús de I’equipament 
contigu al cementiri de Sants al carrer Terra Alta al barri 
de Collblanc de L’Hospitalet de Llobregat

2008
Projecte d’execució de reforma interior del tanatori de 
Collserola, Montcada i Reixac.
Estudis previs de tanatori-crematori al cementiri de 
Sabadell

Projecte bàsic i executiu d’adequació dels locals en 
planta baixa i planta pis del núm 15-35 del carrer Concili 
de Trento (cantonada Lope de Vega), en Casal d’avis i 
Estudi de TV Clot i redacció del projecte de Llicència 
Ambiental dels Estudis TV Clot
Col·laborador:   Sergi Serra  

Projecte bàsic, estudi de seguretat i salut, llicència 
mediambiental i activitats i projecte d’aprofitament 
d’energia solar tèrmica dels edificis d’habitatges i 
aparcament del Consorci Zona Franca i edifici Ajuntament 
en les Casernes de Sant Andreu de Barcelona.

2009
Projecte d’execució, de desenvolupament de les 
instal·lacions i direcció d’obra de I’edifici d’habitatges i 
aparcament del Consorci de la Zona Franca de Barcelona
per a la unitat de projecte número 10 de les Casernes de 
Sant Andreu de Barcelona.
Pla Especial Urbanístic i de millora urbana de definició 
i concreció dels paràmetres edificatoris dels sòls 
d’equipament situats en I’illa delimitada pels carrers 
Sancho d’Àvila, Zamora, Almogàvers i Joan d’Àustria 
(edificis: tanatori, equipament comunitari i residència 
universitària) - districte 22@barcelona.

2010
Proposta d’estructura del nou tanatori sobre el túnel 
de ADIF a la cantonada dels carrers de Zamora i de 
Almogàvers -districte 22@barcelona.
Estudis previs nou tanatori Sancho d’Àvila
Projecte i direcció de dos habitatges al carrer de Baix 12, 
Urtx, Fontanals de Cerdanya, Girona.



35Crèdits d’imatges
La majoria de les imatges pertanyen a publicacions de 
revistes on hi aparèixen. A continuació s’exposa un llistat 
concís de la font de cadascuna de les imatges:

- figura 1: Fàbrica per Pujol i Tarragò SA. 
Hogar y Arquitectura nº 78. 1968

- figura 2: 18 apartaments a Cala Salions, Tossa de Mar.
Cuadernos de arquitectura y urbanismo, nº73, 1969

- figura 3: Projecte de 9 habitatges a Barcelona
www.epdlp.com

- figura 4: 100 habitatges a Santiga
Jano Arquitectura nº44. 1977

- figura 5: Mercat Municipal de Barberà del Vallès
El Croquis nº17, 1984

- figura 6: 6 habitatges solars passius a Barcelona
Facilitada pel despatx de Francesc Rius.

- figura 7: Avantprojecte de velòdrom i estudis previs de 
remodelació de l’Estadi de Montjuïc, Barcelona
Documentos de arquitectura nº29. 1994.

- figura 8: Velòdrom a la Vall d’Hebron
Documentos de arquitectura nº29. 1994.

- figura 9: Parc de l’Espanya Industrial de Barcelona
www.epdlp.com

- figura 10: Centre penitenciari Brians a Sant Esteve de 
Sesrovires
On: Diseño, nº135, 1992

- figura 11: Poliesportiu a Salou
Documentos de arquitectura nº29. 1994.

- figura 12: Palau Municipal d’Esports de Badalona
Casabella nº585, 1991

- figura 13: Habitatge unifamiliar a Bolvir
Facilitada pel despatx de Francesc Rius.

- figura 14: 170 habitatges a la Villa Olímpica
Croquis nº59, 1993 

- figura 15: Auditori adjunt a les sales de vetlla en el 
Cementiri de Collserola
Croquis nº62-63, 1993

- figura 16: Poliesportiu soterrat al Campus Nord de la 
UPC de Barcelona
Quaderns nº257, 2008

- figura 17: Crematori al cementiri de Montjuïc
Quaderns nº257, 2008

- figura 18: 350 habitatges, 15.000m2 d’oficines i 
aparcaments als terrenys de l’estadi de Sarrià del RCD 
Espanyol.
On: Diseño, nº253, 2004

- figura 19: Nou hospital de la Santa Creu i Sant Pau
www.servoclima.com

- figura 20: Centre de Natura i Desenvolupament 
Sostenible dels Pirineus a Les Planes de Son
Facilitada pel despatx de Francesc Rius.

- figura 21: Edifici per a gent gran i equipaments
Qüestions d’habitatge nº14, 2005

- figures 22,23,24,25: Les reformes de l’escola Aula
Facilitada pel despatx de Francesc Rius.
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BIBLIOGRAFIA SOBRE FRANCESC RIUS
En aquest apartat es presenta la bibliografia de Francesc 
Rius, on es diferencien quatre subapartats.

En el primer subapartat hi ha un llistat cronològic de totes 
les obres de Francesc Rius que han estat publicades a 
revistes i llibres, amb la corresponent indicació de l’obra 
de Francesc Rius que hi apareix.

En el segon subapartat hi ha diversos escrits de Francesc 
Rius que s’han publicat a revistes o llibres que tenen una 
relació directa amb les obres d’estudi.

En el tercer subapartat hi ha les transcripcions de 
diverses converses publicades a revistes amb un 
contingut d’interès pel treball.

Finalment, en el quart subapartat es recullen les 
transcripcions dels apunts de les converses realitzades 
amb Francesc Rius per l’elaboració del treball, la 
transcripció dels apunts de la conferència realitzada 
a l’Escola d’Arquitectura de la Salle durant el curs de 
Màster MPIA 2010-2011, i un qüestionari amb preguntes 
específiques vinculades a les inquietuds del treball.

OBRES PUBLICADES
A continuació hi ha el recull de les obres publicades de 
Francesc Rius en ordre cronològic de publicació. 
A la llista de publicacions apareix les dades de la 
publicació i l’obra que hi surt publicada. 

Destacar que les publicacions són d’editorials catalanes 
o espanyoles i que, normalment, les publicacions 
estrangeres focalitzen el seu punt de mira en les 
obres realitzades majoritàriament a l’època de les 
Olimpíades del 1992 i que van recollir importants premis 
d’arquitectura. 

També mereix un punt d’atenció les publicacions que fan 
referència a obres que han obtingut un reconeixement 
especial en forma de premi. Les publicacions que 
recullen les obres premiades també representen un 
elevat percentatge dins l’obra publicada i divulgada.

Després de veure els projectes en el cronograma que 
conformen les obres en col·laboració, podem afegir a 
l’anàlisi de la seva obra publicada el fet de que una de 
les característiques que defineixen les publicacions de 
les obres de Francesc Rius és la gran quantitat d’obra 
publicada en els projectes en els que va participar en 
col·laboració amb altres arquitectes, en la majoria dels 
casos, amb Esteve Bonell.

Les obres més publicades són l’edifici de 9 habitatges 
a l’avinguda del Coll del Portell 52 (11 publicacions), 
l’edifici de 6 habitatges solars passius al carrer Sant 
Cugat del Vallès de Barcelona (11 publicacions), el 
velòdrom a la Vall d’Hebron (55 publicacions), el Parc de 
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l’Espanya Industrial (16 publicacions), la Vila Olímpica 
(17 publicacions), el Palau Municipal d’Esports de 
Badalona (44 publicacions), el Centre Penitenciari de 
Brians (9 publicacions), Habitatge unifamiliar a Bolvir 
(10 publicacions), l’Auditori adjunt a la sala de vetlla al 
Cementiri de Collserola (9 publicacions), i finalment el 
Centre de Natura de les Planes de Son (13 publicacions).

Amb aquestes dades podem verificar que el Velòdrom 
a la Vall d’Hebron és l’edifici més publicat (realitzat en 
col·laboració amb Esteve Bonell i guardonat amb el 
premi FAD d’Arquitectura i el Premi FAD d’Opinió) amb 
55 publicacions, seguint-lo d’aprop el Palau Municipal 
d’Esports de Badalona (realitzat també en col·laboració 
amb Esteve Bonell i guardonat amb el premi Mies van 
der Rohe) amb 44 publicacions.

La informació sobre les obre publicades de Francesc Rius 
s’ha obtingut inicialment per la biblioteca del COAC i 
finalment per la seva comparativa amb les publicacions 
indicades al Curriculum Vitae de Francesc Rius i que em 
va facilitar el seu propi despatx.
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PUBLICACIÓ OBRA PUBLICADA
1968
Hogar y Arquitectura nº 78. 1968 Fàbrica a Rubí (Vallès Occidental)

Cuadernos de arquitectura y urbanismo nº73, 1969 Projecte i direcció de 18 apartaments a Cala Salions, 
Tossa de Mar (Selva)

1976
Jano Arquitectura nº41. 1976 Edifici de 9 habitatges a l’av. Coll del Portell 52, BCN
1977
Architecture d’Aujourd-hui nº 189. 1977 Edifici de 9 habitatges a l’av. Coll del Portell 52, BCN
Jano Arquitectura nº 44. 1977 100 habitatges a Santiga (Vallès Occidental)
Guía de Arquitectura de Barcelona 1716-1977. Ed. La 
Gaya Ciencia

Edifici de 9 habitatges a l’av. Coll del Portell 52, BCN

1979
23 Lotus International. Registre d’arquitectura catalana. 
1979

Edifici de 9 habitatges a l’av. Coll del Portell 52, BCN

1983
ON nº 43 1983 Edifici de 6 habitatges solars passius al carrer Sant 

Cugat del Vallès num. 1-3, BCN
Casa Viva nº15. 1983 Edifici de 6 habitatges solars passius al carrer Sant 

Cugat del Vallès num. 1-3, BCN

1984
El Croquis nº17. 1984 Mercat Municipal a Barberà del Vallès (Vallès Occ.)
Informe de la Construcció vol.36 nº366. 1984 Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Premis FAD 1984 Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
1985
Guia de Arquitectura de Barcelona. 1985. Edita COAC i 
Ajuntament de Barcelona.

Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Parc de l’Espanya Industrial, BCN

Quaderns nº156. 1985 Edifici de 6 habitatges solars passius al carrer Sant 
Cugat del Vallès num. 1-3, BCN

ON nº60. 1985. Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
El Croquis nº21. 1985. Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Europalia 85. Architecture Espagnole années 50-80. 
MOPU.

Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

ProcessArchitecture Japó nº 57. 1985 Avantprojecte del Velòdrom i estudis previs de 
remodelació de l’Estadi de Montjuïc. Barcelona.

Bauwelt nº27. Berlin. 1985 Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Casabella nº519, Millan. 1985 Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

 
AMC nº8, París. 1985 Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Quaderns nº164. 1985 Proposta de substitució de les Cases Barates de 

Barcelona per un nou tipus d’habitatge.
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

Quaderns nº 165. 1985 Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Reconstrucció de Barcelona. Oriol Bohigas. Edicions.62. 
1985

Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

1986
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PUBLICACIÓ OBRA PUBLICADA
The Architectural Review nº1071, Londres. 1986 Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

Parc de l’Espanya Industrial, BCN
L’Architecture d’Aujour d’hui nº245, Paris. 1986 Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Quaderni Di Lotus nº5, Milan. 1986 Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Arquitectura. Obra publicada a Catalunya 1980-1985, 
Generalitat de Catalunya. 1986

Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Parc de l’Espanya Industrial, BCN

Espais d’esport-Exposició de fotografies. COAC. 1986 Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Estalvi d’energia en el disseny d’edificis – Aplicació de 
sistemes d’aprofitament solar passiu. Generalitat de 
Catalunya, Departament d’Indústria i Energia. 1986

Edifici de 6 habitatges solars passius al carrer Sant 
Cugat del Vallès num. 1-3, BCN

1987
Project Monitor nº10. Commission of the European 
Communities. 1987

Edifici de 6 habitatges solars passius al carrer Sant 
Cugat del Vallès num. 1-3, BCN

Habitatge nº9-10. 1987
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Parc de l’Espanya Industrial, BCN

Barcelona Espais i Escultures (1982-1986). Ajuntament 
de Barcelona. 1987

Parc de l’Espanya Industrial, BCN
Urbanització i l’ajardinament de l’entorn del Velòdrom a 
la Vall d’Hebron, Barcelona

1988

Barcelona Ciutat Imaginada, Manuel Esclusa-fotografies. 
Ajuntament de Barcelona. 1988.

Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Parc de l’Espanya Industrial, BCN

Barcelona, posa’t guapa. Memòria d’una campanya. 
Ajuntament de Barcelona. 1988

Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Parc de l’Espanya Industrial, BCN

Transformación de un frentemarítimo – Barcelona, la 
Villa Olímpica, 1992. Ed. Gustavo Gili. 1988

Ordenació de la Vila Olímpica de Barcelona

Vuit anys d’Arquitectura per l’Esport (catàleg de 
l’exposició). Ed. Generalitat de Catalunya. 1988

Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

Arquitectura Bioclimàtica. Comunidades autónomas 
de Aragón, Catalunya, País Vasco y Comunidad de 
València. 1988

Edifici de 6 habitatges solars passius al carrer Sant 
Cugat del Vallès num. 1-3, BCN

Instalaciones Deportivas XXI, nº22. 1988 Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
1989
Habitatge i Tipus a l’Arquitectura Catalana. 1989 Edifici de 9 habitatges a l’av. Coll del Portell 52, BCN
Casabella nº563. 1989 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)

Centre Penitenciari Brians a Sant Esteve de Sesrovires 
(Baix Llobregat)

Enciclopedia de la Arquitectura del siglo XX. Ed. Gustavo 
Gili. 1989

Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

Barcelona, Arquitectura y Ciudad 1980-1992. Ed. 
Gustavo Gili.

Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
170 habitatges a la Vila Olímpica de Barcelona

1990
AV nº22. 1990 Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

170 habitatges a la Vila Olímpica de Barcelona
Parc de l’Espanya Industrial, BCN

AV nº24. 1990 Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)

S.D. nº5. 1990 Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
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PUBLICACIÓ OBRA PUBLICADA
WERK, BAUEN + WOHNEN nº9, Zürich. 1990 Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
DELTA AFI FAD 1990 Disseny de paviment urbà

The architects’ Journal, volum 192, London. 1990 170 habitatges a la Vila Olímpica de Barcelona
Parc de l’Espanya Industrial, BCN

The Urban Public Spaces of Barcelona 1981-1987, 
publicat per Harvard University Graduate School of 
Design. 1990

Parc de l’Espanya Industrial, BCN

Ocio/Sport nº32. 1990 Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
The Architectural Review nº1121, London. 1990 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
1991
Tecnología y Arquitectura nº14. 1991 Construcció de la coberta del Palau Municipal d’Esports 

de Badalona (Barcelonès)
Casas de montaña Pirineos. Ed. Gustavo Gili. 1991 Habitatge unifamiliar a Bolvir (Cerdanya)
Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme nº191. 1991 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)

Centre Penitenciari Brians a Sant Esteve de Sesrovires 
(Baix Llobregat)
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

Neue Architekturtendenzen Barcelona. Ed. Deutsches 
Architektur-Museum, Frankfurt am Main. 1991

Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)

Itineraris d’Arquitectura Catalana 1984-1991, catàleg 
editat pel COAC. 1991

Habitatge unifamiliar a Bolvir (Cerdanya)
Poliesportiu a Salou (Tarragonès)

Arquitectura i Espais Urbans a la Vila Olímpica. Ed. Nova 
Icaria SA. 1991

170 habitatges a la Vila Olímpica de Barcelona

Premis FAD 1991 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Centre Penitenciari Brians a Sant Esteve de Sesrovires 
(Baix Llobregat)
Habitatge unifamiliar a Bolvir (Cerdanya)

Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia. 1991 Centre Penitenciari Brians a Sant Esteve de Sesrovires 
(Baix Llobregat)

Quaderns nº187, Barcelona 1993.1991 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
170 habitatges a la Vila Olímpica de Barcelona

Quaderns nº188-189. Guia d’Arquitectura 
Contemporània – Barcelona i la seva àrea territorial, 
1928-1990. 1991

Parc de l’Espanya Industrial, BCN
Edifici de 9 habitatges a l’av. Coll del Portell 52, BCN
Edifici de 6 habitatges solars passius al carrer Sant 
Cugat del Vallès num. 1-3, BCN
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

La Barcelona del 92 – Imágenes de un cambio – La 
Vanguardia. Ed. Plaza &Janes. 1991.

Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
170 habitatges a la Vila Olímpica de Barcelona
Parc de l’Espanya Industrial, BCN

El Croquis nº51. 1991 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Centre Penitenciari Brians a Sant Esteve de Sesrovires 
(Baix Llobregat)
Poliesportiu a Salou (Tarragonès)

Primera Bienal de Arquitectura Española. Ed. MOPT/
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España / Universidad Internacional Menendez Pelayo. 
1991

Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
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PUBLICACIÓ OBRA PUBLICADA
I Muestra de 10 años de Arquitectura Española 1980-
1990. Ed. MOPT/ Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España / Universidad Internacional 
Menendez Pelayo. 1991

Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

Casabella nº585. 1991 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Centre Penitenciari Brians a Sant Esteve de Sesrovires 
(Baix Llobregat)

1992

Le Moniteur Architecture nº29, Paris. 1992
Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)

Diseño Interior nº11, Madrid. 1992 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

The Architectural Review nº1141, London. 1992
Centre Penitenciari Brians a Sant Esteve de Sesrovires 
(Baix Llobregat)

Detail, 3 serie 1992. 1992 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Diseño Interior nº18, Madrid. 1992 170 habitatges a la Vila Olímpica de Barcelona
España – Arquitecturas de hoy. Ed. MOPT. 1992 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Building in a New Spain: Contemporary Spanish 
Architecture. The Art Institute of Chicago. Ed. Gustavo 
Gili. 1992

Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

El croquis nº55/56. 1992 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
170 habitatges a la Vila Olímpica de Barcelona

ON nº135. 1992
Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Centre Penitenciari Brians a Sant Esteve de Sesrovires 
(Baix Llobregat)
Habitatge unifamiliar a Bolvir (Cerdanya)

Progressive Architecture nº7. 1992 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

A&V nº33: Monografías de Arquitectura y Vivienda. 
1992

Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)

A&V nº37: Monografías de Arquitectura y Vivienda. 
1992

170 habitatges a la Vila Olímpica de Barcelona

Arquitectes de Barcelona nº38. 1992 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
ON nº133. 1992 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)

Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Mies Van Der Rohe Pavilion Award for European 
Architecture 1992.

Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)

Arquitectura Viva nº23. 1992 Centre Penitenciari Brians a Sant Esteve de Sesrovires 
(Baix Llobregat)

Arquitectura Viva nº27. 1992 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
AB nº38. Premis Mies van der Rohe. 1992 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
1993
Arquitectos nº128. II Bienal de Arquitectura Española. 
1993

Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)

Revista de la Construcción nº19. 1993 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
II Bienal Arquitectura Española 1991-1992. Ed. MOPT/ 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España / Universidad Internacional Menendez Pelayo/
Dirección General para la Vivienda y Arquitectura.

Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
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PUBLICACIÓ OBRA PUBLICADA
Bonell & Gil – Rius. Catálogos de arquitectura 
contemporánea. Ed. Gustavo Gili. 1993. 
New Architecture volum III, SportsFacilities, Barcelona. 
Ed. Edificiones Atrium SA. 1993

Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)

El Croquis nº59. 1993 170 habitatges a la Vila Olímpica de Barcelona
El Croquis nº62-63. 1993 Auditori adjunt a les sales de vetlla en el Cementiri de 

Collserola (Vallès Occidental)
Habitatge unifamiliar a Bolvir (Cerdanya)

Marble Architectural Awards 1993 – Europe. 1993
Auditori adjunt a les sales de vetlla en el Cementiri de 
Collserola (Vallès Occidental)

Architecture Méditerranéenne nº40. 1993 Parc de l’Espanya Industrial, BCN
Solucions constructives per a l’arquitectura d’avui. Ed. 
COAC. 1993.

Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)

1994
Documentos de Arquitectura nº29. 1994 Velòdrom i remodelació de l’Estadi de Montjuïc, 

Barcelona
Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Poliesportiu a Salou (Tarragonès)

La Escalera – Una perspectiva del siglo XX. Ed. Gustavo 
Gili. 1994.

Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)

1995
Guia de Arquitectura de Barcelona 1929-1994. Ed. 
Gustavo Gili. 1995

Edifici de 9 habitatges a l’av. Coll del Portell 52, BCN
Parc de l’Espanya Industrial, BCN
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
170 habitatges a la Vila Olímpica de Barcelona
Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)

Der Rolladeu Jalousiebauer 4/95. Frankfurt. 1995 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Badisches Tagblatt 121. Frankfurt. 1995 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Habitare nº341. 1995 Habitatge unifamiliar a Bolvir (Cerdanya)
Progressive Architecture nº10. Connecticut. 1995 Habitatge unifamiliar a Bolvir (Cerdanya)

Auditori adjunt a les sales de vetlla en el Cementiri de 
Collserola (Vallès Occidental)

Els Equipaments Esportius a Catalunya. Ed. Generalitat 
de Catalunya. 1995

Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)

Quaderns nº207-208-209 Tríptic Arquitectura Catalana. 
1995

Auditori adjunt a les sales de vetlla en el Cementiri de 
Collserola (Vallès Occidental)

1996
Crónica de la arquitectura deportiva española 1983-
1995. Ed. Consejo Superior de Deportes – Ministerio de 
Educación y Ciencia. 1996

Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

Arquitectura a Catalunya, l’era democràtica 1977-1996. 
Ed. Generalitat de Catalunya. 1996.

Parc de l’Espanya Industrial, BCN
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Edifici de 6 habitatges solars passius al carrer Sant 
Cugat del Vallès num. 1-3, BCN
170 habitatges a la Vila Olímpica de Barcelona

Campus 10 anys d’arquitectura universitària a Catalunya. 
Ed. VCA editors. 1996.

Poliesportiu soterrat al Campus Nord de la UPC de 
Barcelona
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PUBLICACIÓ OBRA PUBLICADA

Guia Arquitectura de España 1929-1996. Ed. Fundación 
Caja de Arquitectos. 1996

Edifici de 9 habitatges a l’av. Coll del Portell 52, BCN
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Poliesportiu soterrat al Campus Nord de la UPC de 
Barcelona
170 habitatges a la Vila Olímpica de Barcelona
Auditori adjunt a les sales de vetlla en el Cementiri de 
Collserola (Vallès Occidental)
Poliesportiu a Salou (Tarragonès)

Primer Catálogo Español de Buenas Prácticas. 
Ciudades para un futuromás sostenible. Resumen de la 
Conferencia de NacionesUnidas sobre asentamientos 
humanos, Estambul. Ed. Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 1996

Edifici de 6 habitatges solars passius al carrer Sant 
Cugat del Vallès num. 1-3, BCN

1997
Institut Català del Sòl. Memòria de l’any 1996. 1997 Construcció de 56 habitatges a Motigalà (P-9), Badalona 

(Barcelonès)
Atlas de plantas de viviendas. Ed. Gustavo Gili. 1997 170 habitatges a la Vila Olímpica de Barcelona
Guia de arquitectura. España 1920-2000. Ministerio de 
Fomento. Ed. Tanais Ediciones SA. 1997

Edifici de 9 habitatges a l’av. Coll del Portell 52, BCN
Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
170 habitatges a la Vila Olímpica de Barcelona

IV Bienal de Arquitectura Española. 1995-1996. 
Ministerio de Fomento, CSCAE, U. Menendez Pelayo i U. 
Alcalá. 1997

Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)

1998

Las Claraboyas. Ignacio Paricio. Ed. Bisagra. 1998 Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)

Arquitectura – Obra Pública a Catalunya, anys 90. Ed. 
Generalitat de Catalunya – Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya. 1998

Auditori adjunt a les sales de vetlla en el Cementiri de 
Collserola (Vallès Occidental)

AB nº61. 1998 Concurs Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau BCN
INFORMACIONS UPC nº106. 1998 Inauguració Poliesportiu soterrat al Campus Nord de la 

UPC de Barcelona
1999
AB nº68. Robert Brufau i Associats. 1999 Poliesportiu soterrat al Campus Nord de la UPC de 

Barcelona
Häuser Deutsche nº5. 1999 Parc de l’Espanya Industrial, BCN
Urbanisme a Barcelona. Ed. Ajuntament de Barcelona. 
1999

Urbanització i l’ajardinament de l’entorn del Velòdrom a 
la Vall d’Hebron, Barcelona
475 Habitatges i aparcaments als terrenys de l’estadi de 
Sarrià del RCD Espanyol, Barcelona

2000
Expo 2000 Hanoves, Alemania. Exposició Arquitectura 
Española del siglo XX an España. Organitza i edita 
Sociedad Estatal Hanover 2000 SA.

Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
170 habitatges a la Vila Olímpica de Barcelona

Architekturim 20 JahrhundertSpanien. Ed. Deutsches 
Architektur – Museum Frankfurt am Main. 2000

Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN

Minimalismo Práctico – Ideas y sugerencias para vivir 
en el siglo XXI. Autora: MaggieToy. Ed. Cartago. 2000

Piscina a l’habitatge unifamiliar a Bolvir (Cerdanya)

2002
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PUBLICACIÓ OBRA PUBLICADA
Debats d’Arquitectura i Urbanisme nº18. Ed. COAC 
Demarcació de Lleida. 2002.

Auditori adjunt a les sales de vetlla en el Cementiri de 
Collserola (Vallès Occidental)

Des de Barcelona Arquitectures i Ciutat 1958-1975. Ed. 
Ministerio de Fomento i COAC. 2002

Edifici de 9 habitatges a l’av. Coll del Portell 52, BCN

Premis FAD 1958-2001. 2002 Edifici de 9 habitatges a l’av. Coll del Portell 52, BCN
Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelonès)
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Edifici de 6 habitatges solars passius al carrer Sant 
Cugat del Vallès num. 1-3, BCN
Parc de l’Espanya Industrial, BCN
Habitatge unifamiliar a Bolvir (Cerdanya)
Centre Penitenciari Brians a Sant Esteve de Sesrovires 
(Baix Llobregat)

INDE abril 2002. Edificació Sostenible. Edita COAC Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels 
Pirineus a Les Planes de Son (Pallars Sobirà)

2003
Debats d’Arquitectura i Urbanisme nº19. Ed. COAC 
Demarcació de Lleida. 2003

Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels 
Pirineus a Les Planes de Son (Pallars Sobirà)

Informació i Debat. Ed. COAC. Maig 2003 Concurs Palau Municipal d’Esports de Terrassa
Premis FAD 2003. Juny 2003 Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels 

Pirineus a Les Planes de Son (Pallars Sobirà)
Informació i debat. Ed. COAC. Juliol 2003 Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels 

Pirineus a Les Planes de Son (Pallars Sobirà)
INDE setembre 2003. III Biennal d’Arquitectura Alejandro 
de la Sota. Edita COAC.

Edifici per al Servei de Recursos Científics de la Universitat 
Rovira i Virgili a Sant Pere Sescelades (Tarragonès)

Informació i Debat. Ed. COAC. Novembre 2003 Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels 
Pirineus a Les Planes de Son (Pallars Sobirà)

Informació i Debat. III Biennal d’Arquitectura Alejandro 
de La Sota. Ed. COAC. Setembre 2003

Edifici per al Servei de Recursos Científics de la Universitat 
Rovira i Virgili a Sant Pere Sescelades (Tarragonès)

Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya – 
Informe d’Activitats 2002. 2003

Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels 
Pirineus a Les Planes de Son (Pallars Sobirà)

Catàleg III Biennal d’Arquitectura Alejandro de La Sota. 
Ed. COAC – Demarcació de Tarragona. 2003

Edifici per al Servei de Recursos Científics de la Universitat 
Rovira i Virgili a Sant Pere Sescelades (Tarragonès)

Constructiva. Carpinterías 2003 Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels 
Pirineus a Les Planes de Son (Pallars Sobirà)

2004
On Diseño nº 253, 2004 Edificis d’oficines als terrenys de l’estadi de Sarrià del 

RCD Espanyol, Barcelona
Arquitectària nº2. Publica COAC. Febrer 2004 Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels 

Pirineus a Les Planes de Son (Pallars Sobirà)
Informació i Debat. Ed. COAC. Maig 2004 Edificis d’oficines als terrenys de l’estadi de Sarrià del 

RCD Espanyol, Barcelona
Premis FAD 2004. Anuari d’Arquitectura Ibèrica. Juny 
2004

Edificis d’oficines als terrenys de l’estadi de Sarrià del 
RCD Espanyol, Barcelona

Revista de la Construcción Tanitpress nº158. Desembre 
2004

Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels 
Pirineus a Les Planes de Son (Pallars Sobirà)

Reynaers Aluminium Info nº27. 2004 Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels 
Pirineus a Les Planes de Son (Pallars Sobirà)

2005
1a mostra d’arquitectura de les terres de Lleida 1999-
2003. Edita COAC Demarcació de Lleida i Diputació de 
Lleida. 2005

Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels 
Pirineus a Les Planes de Son (Pallars Sobirà)
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PUBLICACIÓ OBRA PUBLICADA
Guia d’arquitectura Barcelona 1979-2004. Ediciones 
Polígrafa. 2005

350 habitatges, Edificis d’oficines i aparcaments als 
terrenys de l’estadi de Sarrià del RCD Espanyol, Barcelona
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Auditori adjunt a les sales de vetlla en el Cementiri de 
Collserola (Vallès Occidental)
Poliesportiu soterrat al Campus Nord de la UPC de 
Barcelona

Qüestions d’habitatge nº14, 2005 Projecte i direcció d’edifici per a la ubicació d’habitatges 
per a gent gran i diferents equipaments al solar situat al 
carrer Concili de Trento 15-35 de Barcelona

CONARQUITECTURA nº16. Octubre 2005. Madrid 350 habitatges, Edificis d’oficines i aparcaments als 
terrenys de l’estadi de Sarrià del RCD Espanyol, Barcelona

2006
Paisatges URV. Publica Publicacions Universitat Rovira i 
Virgili. Maig 2006

Edifici per al Servei de Recursos Científics de la Universitat 
Rovira i Virgili a Sant Pere Sescelades (Tarragonès)

Habitatge Públic a Barcelona – L’aportació del Patronat 
Municipal de l’Habitatge 1991-2005. 2006

30 Habitatges,locals comercials i aparcaments al carrer 
Comerç 7 / passeig Picasso 6 de Barcelona

2007
Vivienda y Sostenibilidad en España. Vol 1: Unifamiliar. 
Editorial Gustavo Gili. 2007

Habitatge unifamiliar a Bolvir (Cerdanya)

Guia d’Arquitectura Barcelona 1979-2006. Ediciones 
Polígrafa 2007

350 habitatges, Edificis d’oficines i aparcaments als 
terrenys de l’estadi de Sarrià del RCD Espanyol, Barcelona
Velòdrom a la Vall d’Hebron, BCN
Auditori adjunt a les sales de vetlla en el Cementiri de 
Collserola (Vallès Occidental)
Poliesportiu soterrat al Campus Nord de la UPC de 
Barcelona

La nueva sensibilidad ambiental en la arquitectura 
espanyola 200-2006. Autor Ezequiel Usón Guardiola. 
Edita Clipmèdia Edicions. Barcelona 2007

Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels 
Pirineus a Les Planes de Son (Pallars Sobirà)

2008
Vivienda y Sostenibilidad en España. Vol2: Colectiva. 
Editorial Gustavo Gili. 2008

Edifici de 6 habitatges solars passius al carrer Sant 
Cugat del Vallès num. 1-3, BCN

Arquitectura Plus nº7. 2008 350 habitatges, Edificis d’oficines i aparcaments als 
terrenys de l’estadi de Sarrià del RCD Espanyol, Barcelona

Hormigón y Acero nº247, 2008 Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Quaderns nº257, Barcelona 2008 Crematori al Cementiri de Montjuïc, Barcelona

Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels 
Pirineus a Les Planes de Son (Pallars Sobirà)
Aula Escola Europea, Barcelona

2009
Urbanitat capil·lar – La transformació dels terrenys de 
les casernes de Sant Andreu. Publica El Consorci Zona 
Franca de Barcelona i Lunwerg Editores. 2009

Projecte bàsic d’habitatges a les Casernes de Sant 
Andreu – Unitat de Projecte nº10 Ai B, Barcelona.

2010
Arquitectura Plus nº14. 2010 Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
2011
On Diseño nº318. 2011 Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
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ESCRITS PUBLICATS
Francesc Rius ha participat i col·laborat en diverses 
publicacions, sobretot orientades als temes energètics 
i mediambientals de l’arquitectura. Les publicacions o 
articles publicats amb els que ha col·laborat i que no 
tenen una relació directa amb cap de les seves obres 
però sí amb els aspectes energètics són dos:

- “L’habitatge contemporani: Programa i Tecnologia 
(Col·laboració en l’elaboració). Ed. ITEC i Generalitat de 
Catalunya – Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. 
1996.”

- “La Enseñanza de la Arquitectura y del Medio Ambiente 
– Programa Life. Ed. COAC – ITEC – UPC – Generalitat de 
Catalunya. 1997”

A continuació s’adjunten fragments del llibre “La 
Enseñanza de la Arquitectura y del Medio Ambiente 
– Programa Life” que conformen part de la seva 
aportació directa a la publicació i que es troben 
vinculats amb aspectes energètics d’interès pel treball i,  
tangencialment, amb la casa unifamiliar de Bolvir.

(pg 162)
“F. Vivienda unifamiliar aislada (FIGURA 22)
El modelo podría situarse dentro de un sistema 
constructivo mixto ya que se trata de un tipo de 
construcción ligera adosada a un muro pesado.
Se ha querido organizar un muro a base de hormigón 
de áridos reciclados, que pueda asimilar los residuos 
de obra y que actúe como muro de contención de las 
tierras de excavación sobrantes, colocadas formando 

talud junto a su paramento norte. Así pues, el muro y el 
terraplén nos protegen de los vientos del norte y crean 
un factor de inercia elevado al dotar a la vivienda de 
una situación semienterrada. Los módulos de vivienda 
se sitúan delante del muro, creando espacios de 
circulación, porche-invernadero, etcétera.
También las piezas se han orientado a sur para el 
aprovechamiento solar activo y pasivo a través del 
porche-invernadero y de los captadores solares de la 
cubierta.”

(pg.164-165)
“3.2.2 Edificios propuestos por el arquitecto Francesc 
Rius
E. Edificio de viviendas. Vivienda modular.
En nuestras latitudes, la mejor disposición para un 
bloque de viviendas es según el eje este-oeste, para 
facilitar las orientaciones norte-sur y la ventilación 
cruzada de cada unidad de ocupación. Ello obliga a 
soluciones de fachada diferenciadas, que respondan a 
cada orientación.
Hay que subrayar también que, en general, los espacios 
tampón en fachadas principales denotan una voluntad 
de protegerse del exterior (microclima, ruido, etc.), 
minimizando el intercambio energético directo entre el 
interior y el exterior a través de ellas.
En el proyecto que nos ocupa, con fachadas idénticas 
a orientaciones opuestas (N-S), los espacios tampón 
diseñados podrían desempeñar funciones diferentes: 
de protección contra el frío a norte y como captador 
térmico a sur. La alternativa de acabados de fachada 
que presenta el proyecto permitiría esta flexibilidad 
funcional.
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A norte, mediante huecos de dimensiones reducidas, 
vidrios dobles, porticones interiores (mejor que los 
exteriores proyectados) y el aislamiento de las zonas 
macizas acabadas exteriormente con granito, estos 
espacios intermedios podrían actuar de “colchones 
térmicos” exterior-interior.
A sur y dependiendo del microclima del emplazamiento, 
podrían actuar como invernaderos, aunque sería 
aconsejable una mayor superficie acristalada. No se 
considera necesario, para esta orientación, la utilización 
de vidrios dobles ni el grueso de aislamiento previsto (10 
cm). Por otro lado, y ya que estos espacios no disponen 
de la inercia térmica suficiente para acumular las 
ganancias solares, sería aconsejable incorporar huecos 
inferiores de entrada de aire exterior; éste, al aumentar 
su temperatura, podría ser impulsado al interior a través 
de orificios superiores.
Es necesario apuntar que los paneles solares o 
fotovoltaicos como acabado alternativo de las partes 
macizas de las fachadas a sur, al encontrarse en posición 
vertical, tendrán un rendimiento más bajo en verano, ya 
que el sol incidirá de forma oblicua.
Al margen de lo anterior, la efectividad de los paneles 
aumentaría si se diseñara una ventilación más generosa 
de la cámara de aire.
En cuanto a la disposición de los dos edificios hay que 
hacer notar que, aunque las dos plantas superiores 
del bloque posterior se beneficien del sol, la pasarela 
de acceso de vehículos y peatones impide el asoleo, la 
ventilación y el paso de luz a las plantas inferiores. Una 
anchura mayor de aquélla y la utilización de materiales 
que permitieran el paso de la luz y del aire podrían 
mejorar estos aspectos.

Por último, comentar que la utilización exclusiva de 
energía eléctrica convencional se considera adecuada 
en edificios cercanos a centrales hidráulicas. En caso 
contrario, es más conveniente la utilización de gas 
natural para calefacción y ACS, así como la incorporación 
de aparatos de alta eficiencia energética.

F. Vivienda unifamiliar aislada
Podría decirse que tanto la implantación como la 
forma de esta edificación aislada en el Pirineo son las 
idóneas para este tipo de clima: forma lineal según 
el eje este-oeste, con la fachada principal orientada 
claramente al sur y la fachada norte protegida de los 
vientos fríos gracias a la propia topografía (ligeramente 
modificada) del terreno. Ésta, a su vez, proporciona la 
suficiente inercia térmica para reducir las oscilaciones 
de temperatura.
La distribución interior es igualmente adecuada, pues 
dispone de espacios tampón (porche, cocina, almacén) 
en las orientaciones más desfavorables (E-O), aunque 
se mejoraría su funcionamiento en invierno si se 
compartimentara respecto a las estancias principales. 
También el acceso a las estancias se sitúa en la 
parte interior, permitiendo el asoleo de las mismas y 
facilitando la ventilación cruzada en verano.
La probable utilización esporádica de la vivienda tiene 
una respuesta constructiva adecuada en la solución 
de los cerramientos exteriores: baja inercia y fuerte 
aislamiento térmico. Además, los huecos a sur 
presentan una buena proporción de captación directa 
respecto de la estancia a la que sirven. Sobre todo el 
hueco correspondiente al espacio-rótula entre zona de 
día y zona de noche, en el que se permite una buena 
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captación en invierno, al mismo tiempo que se controla 
en verano mediante un voladizo. Sin embargo, sería 
necesaria la colocación de alguna protección térmica 
de los huecos (aconsejable por el interior) durante las 
noches frías.
La solución de doble cubierta diseñada para algunas 
zonas facilita las posibilidades de ventilación interior, 
tanto de la vivienda como de la cara posterior de 
los paneles solares, con lo que el rendimiento de 
éstos aumentaría. Además, la sección admitiría la 
inclinación más adecuada en función de la latitud del 
emplazamiento, permitiendo su perfecta integración en 
el edificio incluso ocupando una gran superficie.
Sería posible la disposición de paneles tanto térmicos 
como fotovoltaicos, según las necesidades. En este caso 
se ha optado por calefacción mediante suelo radiante, 
solución idónea para aprovechar la energía solar 
captada, ya que funciona a baja temperatura.”

(pg. 171-172)
“Rius parte de una reflexión inicial en el siguiente sentido: 
“Mies, en su Llamamiento al lllinois Institute of Technology 
(1950), afirma: ‘En cualquier lugar donde la tecnología 
alcanza su plenitud real trasciende en arquitectura. Esta 
íntima relación entre tecnología y arquitectura nos lleva 
a plantear el binomio arquitectura-medio ambiente en 
el de tecnología-medio ambiente. Se trata de poner 
la tecnología de la construcción al servicio del medio 
ambiente, de proyectar pensando en él, aprovechando 
las nuevas tecnologías y los materiales derivados 
de ellas para construir edificios con menor consumo 
energético y contaminación ambiental en su proceso 
constructivo, en su utilización y en su posterior reciclaje. 

Así, la incorporación de componentes medioambientales 
en el proyecto, más que representar una dificultad o 
una facilidad, consiste en aplicar correctamente la 
tecnología adecuada en el proceso de proyectación. Se 
trata de saber utilizar aquel sistema constructivo, viejo o 
nuevo, que proporcione un mayor grado de satisfacción 
a los problemas planteados”.
Rius desarrolló su trabajo en el ámbito de las “soluciones 
ligeras” ya que parecía oportuno que él, tan experto en 
este tipo de construcción, hiciera la pirueta de incorporar 
aquellos nuevos conceptos que se le proponían. Dice: “La 
parte del trabajo que hemos desarrollado pretende dar 
respuesta a las exigencias derivadas de la protección 
al medio ambiente en los aspectos de: contaminación, 
energía, recursos naturales y residuos, a efectos de 
poder aplicar métodos de comparación entre los diseños 
obtenidos (tal como se hace en el capítulo 3º de la 4ª 
parte). Se han desarrollado dos modelos de construcción: 
un edificio de viviendas plurifamiliar y una vivienda 
unifamiliar aislada. Se estudiaron las características 
tipológicas y constructivas de los modelos, analizando, 
especialmente, las exigencias medioambientales con 
respecto a la generación de residuos y la configuración 
arquitectónica y constructiva respecto a la minimización 
del consumo energético”.
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ENTREVISTES PUBLICADES
Per altra banda, també disposa de diverses entrevistes 
realitzades com a complement d’articles a revistes sobre 
alguna de les seves obres. Dels articles i entrevistes 
volem destacar els que tenen relació amb el tema del 
control energètic a l’arquitectura o quan acompanyen un 
article d’una de les obres estudiades.  

Vinculats amb els habitatges solars a Barcelona:
1. “M’interessen més aquelles que pertanyen als records 
llunyans ja consolidats en la memòria i que formen part 
del coneixement acumulat. Són les obres ja assimilades 
que es corresponen quasi sempre amb obres construïdes 
i visitades.
Acceptant aquest punt de partida, fer una relació 
d’aquestes obres o dels seus arquitectes seria fer una 
relació de viatges professionals que han anat formant 
aquest fons de referències i de coneixement: USA, Itàlia, 
Anglaterra, Holanda, França i Suïssa i posats a destacar 
noms: Aalto, Asplund, Jacobsen, Wright, Mies, Kant, 
Sert, Som, Stirling, Aruw As, Duiker, Le Corbusier, Albini. I 
la innombrable llista d’edificis de casa nostra que va des 
de l’arquitectura popular fins al Modernisme, subratllant 
especialment el Gòtic.”
Escrit publicat a “Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme 
nº156, 1985” acompanyant la publicació de les 6 cases 
solars a Barcelona.

2. “¿Qué actitud asume profesionalmente frente al reto 
de la sostenibilidad?
Mi preocupación por el tema se remonta a finales de los 
años de 1970, después de la primera crisis del petróleo, 
en el proyecto de viviendas del barrio de La Salut de 

Barcelona. Posteriormente participé en el proyecto 
LIFE para la formación de técnicos en medio ambiente 
y edificación (desarrollo de modelos arquitectónicos 
y soluciones constructivas) organizado por el COAC. Es 
un tema que siempre tengo presente en mis proyectos. 
Aparte del ya citado edificio de viviendas, mencionaría, 
en especial, la casa de La Cerdanya y el Centre de 
Natura i Desenvolupament Sostenible dels Pirineus, en 
Les Planes de Son, Pallars Sobirà. Este último incorpora: 
protección total de cubierta y fachada norte (edificio 
semienterrado), excelente aislamiento, recuperadores 
de energía del aire viciado, placas fotovoltaicas, caldera 
de biomasa, sistema solar térmico, iluminación natural, 
calefacción por suelo radiante, equipos eléctricos de 
consumo eficiente y grifos de bajo consumo.

¿Qué parámetros medioambientales deben priorizarse 
en la zona donde trabaja? ¿Qué aspectos sociales y 
económicos?
Hay que priorizar el ahorro energético a partir de un 
buen aislamiento y la moderación en el uso del vidrio; 
la introducción de protección solar (celosías, persianas), 
y el aprovechamiento de la energía solar por sistemas 
pasivos y activos.

¿Cómo cree que influirá la sostenibilidad en el futuro de 
la arquitectura?
Deberíamos construir más de acuerdo con el clima 
mediterráneo y olvidarnos de la importada arquitectura 
de vidrio.”
Conversa publicada a “Vivienda y Sostenibilidad en 
España. Vol.II: colectiva”, de Toni Solanas
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Vinculats amb la casa de Bolvir i el Centre Mediambiental 
a Les Planes de Son (entre d’altres):
1. “El crematori.
L’encàrrec de construir un crematori dins el cementiri 
de Montjuïc es va originar perquè havien buidat una 
sèrie de nínxols, que era I’agrupació de Santa Eulàlia, 
i es va reservar aquell espai per fer-hi aquest projecte. 
Vaig preguntar si des d’allà es veia el mar i em van dir 
que sí. Jo d’entrada m’havia imaginat una plataforma... 
Quan vaig anar-hi, el primer amb què em vaig topar 
va ser un terreny enterrat per un costat i amb un soroll 
impressionant. El tren hi passava només a un parell de 
metres i, a 50 metres i al mateix nivell, hi havia el cinturó 
litoral. Al darrere, una mica més lluny, el paisatge dels 
dipòsits del port.
És un paisatge industrial, el del port, però a mi el que 
m’empipava realment era el soroll. I vaig pensar: he de 
fer un edifici tancat en ell mateix. En lloc de fer-lo obert 
al paisatge, m’he de tancar.
La decisió, doncs, fou soterrar l’edifici. Quan vam anar 
al lloc amb l’Arau, el físic de so, per mesurar el soroll de 
l’autopista, ens va donar una lectura de 85 decibels. Vam 
decidir situar-nos on hi havia el mur de la Renfe, que 
devia fer ben bé uns 5 metres d’alçada. Aleshores jo ja 
duia la idea de fer-hi un baluard, com a les masies, que 
tenien una mena de pati i després entraves a la casa; 
eren espais gairebé fortificats.
El mur fa un sòcol de pedra, com molts altres murs de 
pedra que hi ha més amunt, que són els desnivells entre 
terrasses del cementiri en pendent. Quan vaig idear el 
projecte vaig pensar a fer-lo amb pedra de Montjuic, que 
treien de les pedreres, però també m’interessava que es 
veiés que allà hi havia un crematori. Aquí va aparèixer la 

piràmide. Quines influències vaig tenir-hi? D’una banda, 
la disposició i la manera en què entra la llum en aquella 
capella circular d’Asplund, la Woodland Chapel. La 
disposició de la gent; la manera com es troben encarats, 
com a la capella. D’altra banda, el tractament és més 
proper a Mies: el purisme, la senzillesa, els materials...
I després hi ha els detalls, com ara el fet de modular-
ho tot a partir de 90, perquè era una mida que m’anava 
bé amb la pedra, però és també el mòdul que hi ha a 
tot el cementiri, el dels nínxols. Com la porta. De nit es 
tanca. És de xapa i també està modulada 90x90. Vaig 
idear la porta d’entrada de manera que no s’hi entrés 
directament. És una gran porta que es desplaça. Hi ha 
una guia que té un contrafort perquè sigui estable i va 
guiada amb dos
èmbols per sota del terra tècnic.

El centre mediambiental a les Planes de Son.
A Son, em van ensenyar un terreny ben gran i vaig 
poder situar I’edifici al lloc adient. Era força elemental, 
perquè la vista que abastava més coincidia amb la bona 
orientació.
És un edifici totalment enterrat per la part posterior, 
format per tres cossos que s’adapten a la topografia.
El projecte sorgeix d’un tema de vistes i d’orientació. 
L’articulació, el gir que fa, obeeix a dues coses: la 
primera, adaptar-se una mica a la forma del terreny. 
S’adapta d’una banda a les corbes de nivell i, de l’altra, 
es va desplaçant. I la segona, volia que la coberta fos la 
mateixa. Geomètricament hi ha un desnivell entre dos 
blocs. O sigui que l’edifici s’adapta a les corbes de nivell, 
però també als desnivells.
I, en canvi, la llosa de la coberta és única, el que passa és 
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que es va tirant enrere i es va retallant, de manera que 
cal que baixis 30 centímetres en cada un dels diferents 
blocs.
I després una altra cosa, que això sí que ho faig sempre. 
Quan afronto un projecte, quasi mai opto per la primera 
solució. Només ho faig quan aquesta respon a dos o 
més requeriments que hi conflueixen. En aquest cas, per 
exemple, un era adaptar-me al terreny i l’altre era que 
la ruptura em permetia no veure mai un edifici que 
fa 100 metres de llarg. El veus de lluny, però quan t’hi 
acostes, en veus menys. Primer en perceps I’entrada i una 
façana. Només si I’envoltes, a mesura que vas avançant 
descobreixes una segona façana i, més endavant, l’altra.
La façana és un mur cortina una mica aparent. Fixa’t que 
no arriba a terra. I no és un mur cortina tot transparent. 
Les finestres ocupen la meitat (o menys) de l’altura del 
que és el mur cortina. Els plafons solars, agafats com si 
fossin un vidre, ocupen tota I’alçada, però per dins no és 
tot transparent. Fins i tot el que sembla que és tot vidre 
no ho és.
Són com unes finestres que vaig inventar, que en deia 
finestres galeria, perquè per fora és tot vidre i per dins 
la finestra és més petita. És només una tercera part o la 
meitat de la superfície que té a la façana. O sigui que a 
les habitacions pots tancar els porticons i després pots 
recolzar el cap en una part massissa.
La finestra fa una forma semblant a un embut, o sigui 
que captes tot allò que t’interessa, i per la nit pots tancar-
la amb unes corredisses d’una manera molt senzilla. Per 
això no és un mur cortina. I després té un efecte buscat, 
i és que quan n’ets lluny, a uns sis o set metres, veus 
el paisatge emmarcat en un rectangle, i quan et vas 
acostant a la finestra veus tota la panoràmica perquè al 

davant tot és vidre.

El lloc.
El lloc diu molt. Agafem per exemple la casa que em vaig 
fer a la Cerdanya, que és anterior al centre de Son, però 
que hi té a veure. Són dues cases allargades. La de la 
Cerdanya és adossada a una paret, quasi mig soterrada 
per la part de darrere. Respon a aquesta idea de tancar-
te al nord i obrir-te al sud i a la bona vista. També has 
de trobar el solar, és clar. Jo això sí que ho he fet sempre. 
M’he fet tres o quatre cases i sempre he triat el solar. Són 
cases en què també he fet de promotor i he pogut triar el 
terreny o situar la casa o l’edifici en el terreny. I totes les 
he intentat orientar al sud i a la bona vista.
A la casa de la Cerdanya, les finestres són d’alumini i 
estan col·locades per fora. Això té una doble lògica: 
una, que és un lloc fred i que t’interessa que el sol hi 
entri, interessa captar sol i no fer-hi ombra. A Andalusia 
t’interessa la finestra fonda perquè la fondària et 
protegeix del sol. Aquí, però, a banda d’això, també 
em solucionava un problema constructiu, l’entrega del 
cantell de la pedra de pissarra. I tampoc no té llinda, o 
sigui que em vaig estalviar la llinda. La mateixa finestra 
resol l’entrega de la pedra. Això és una cosa que ja havia 
vist a Suïssa: en posar les finestres per fora, tot el gruix 
de la paret forma un espai que dóna molta qualitat a 
l’interior. A Son també passa això.

Geometria pròpia.
En el cas del col·legi Aula, la planta -sobretot la de 
primària- es planteja arran d’una discussió amb el 
director, el senyor Ribera, que tenia molt clar que volia 
una planta central. Jo d’entrada li vaig proposar tres 
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cossos, però més tancats. Una mica com l’hospital de 
Sant Pau. Com que estaven molt enfrontats, al final vaig 
buscar una figura geomètrica: un pentàgon, però vaig 
triar-ne només tres braços, perquè eren els tres que 
estaven ben orientats. L’essencial, el que ell volia, era 
que la planta fos central, concentrada, amb el mínim de 
passadissos i la biblioteca al mig. Ell la considerava com 
un lloc de pas, i en aquest cas era com un pas tangent. A 
l’escola antiga la biblioteca també es trobava al centre. 
La seva teoria era que a l’escola no s’hi ha de cridar i 
que ha d’haver-hi silenci. Que pots ser a la biblioteca i 
treballar-hi, encara que passin alumnes
entre classe i classe.
Sempre m’agrada fer alguna referència a la geometria. 
Sobretot quan no tens res més. És com un suport.

Del particular.
Un altre punt important sempre que començo un 
projecte són les estructures. No faig una planta si no sé 
com la cobriré o com l’aguantaré. No és pas qüestió de 
cridar en Brufau perquè t’hi posi els pilars!
Per exemple, el sostre reticular del poliesportiu del 
Campus Nord de la UPC se’m va ocórrer després de fer un 
viatge a Berlin i veure el museu de Mies, que té aquella 
estructura... No hi té gaire a veure, però té aquelles 
jàsseres que es maclen, que es creuen. Em va agradar.
En aquest projecte hi ha dues estructures. La primera la 
formen aquelles bigues triangulades, que són un invent 
meu: és com una estructura de gelosia, però la part 
per travar em va agradar omplir-la tota. En realitat, és 
una forma com d’una estructura triangulada. I també 
hi ha més coses, perquè tenia la idea d’unir les juntes 
de dilatació amb les juntes de les pistes transversals 

del poliesportiu. I llavors les bigues són dobles, primer 
per produir una junta de dilatació, en aquest cas cada 
15 metres, i segon per poder-hi allotjar les cortines que 
divideixen les pistes.

Poques obres, moltes col·laboracions.
Vaig començar la carrera fent fàbriques. Les meves 
primeres obres, en lloc de començar amb el xalet de la 
tieta, van ser fàbriques. Això em va permetre introduir-
me en el món dels plafons, que aleshores ningú no feia 
servir.
Quan vaig acabar les fàbriques vaig fer la casa del Coll 
del Portell, que té una estructura metàl·lica. Llavors ja 
tenia força experiència del que havia fet amb el plafó 
Perfrisa.
Els primers que el van inventar van ser ells; eren dues 
xapes amb poliuretà enmig. Jo vaig fer una fàbrica amb 
això ja l’any 68.
Amb en Manuel Brullet vaig fer un projecte que no s’ha 
construït, a Santiga. Era un edifici d’habitatges que 
s’assemblava una mica a aquells edificis esglaonats, 
tipus Atelier5. Amb en Manel ens vam presentar també 
al concurs per a la segona seu del Col·legi d’Arquitectes, 
aquell que va guanyar en Rosselló. Després vam arreglar 
una casa que teníem a mitges, una masia.
Amb l’Esteve Bonell, que ens coneixíem de l’Escola, vam 
fer altres coses. Vam començar amb la remodelació de 
les oficines del Barça en un espai dedicat a magatzem. El 
vam fer tot amb pladur.
Després, sempre amb l’Esteve, vam fer el velòdrom 
d’Horta i el palau d’esports de Badalona. La presó de Can 
Brians la férem amb Bonell, Gil i Brullet.
Amb l’Esteve Bonell i en Josep Maria Gil vam fer un 
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pavelló poliesportiu a Salou i uns habitatges a la Vila 
Olímpica de Barcelona.
I mes tard, els habitatges de l’Espanyol, amb la 
col·laboració de Rivas Golzález i Rivas Folguera. I també 
l’hospital de Sant Pau, on, a més de nosaltres tres, també 
hi van col·laborar en Josep Lluís Canosa i la Sílvia Barbera. 
Això fa vuit obres, més cinc fàbriques, ja en tenim 13. I 
alguns habitatges més que he fet amb en Sergi Serra.

La recerca de nous materials.
Crec que innovar amb els materials és important. El que 
passa és que no sempre ho aconsegueixes. Per exemple, 
la casa del Coll del Portell havia de ser de construcció 
seca, tota de construcció seca.
Jo havia fet les oficines del Barça amb pladur i vaig 
pensar: aquí ho faràs tot també amb pladur. Però en 
aquella època el pladur-pladur encara no existia i al 
final vam acabar, a desgrat meu, fent-hi envans. L’únic 
que hi havia de pasta era el forjat. Al forjat hi havia una 
xapa Pegaso que es recolzava sobre aquella estructura 
de malla que fa 90x90. La xapa Pegaso es recolzava 
sobre la malla i per no trepitjar damunt la llauna hi 
havia una xapa de compressió, per posar-hi el parquet 
o el que volguessin. Fins i tot algú s’hi va posar terratzo, 
perquè aquí vaig ser tan obert amb la gent -sobretot 
amb alguns amics- que vaig deixar que cadascú hi posés 
el que volgués, que això ara no ho faria pels maldecaps 
que em va dur! Per exemple, hi havia l’Ernest Lluch, que 
va triar un terratzo verd i gros, un altre que la dona era 
molt artista i va posar-ne un que era una mica estrany, i 
així anar fent. Jo els deia: feu el que vulgueu, perquè no 
m’interessava gaire l’acabat, llevat del meu. I a més la 
gent va tapar l’estructura perquè no la concebien vista. 

Només la meva, la d’en Brullet i la d’un altre van quedar 
amb tota l’estructura vista. Aquella obra havia de ser 
tota l’estructura vista. Aquella obra havia de ser tota 
amb peces industrialitzades, no prefabricades, però sí de 
muntatge. 
I al final me n’hi vaig anar a viure, allà. Era una decisió 
que podria haver plantejat molts maldecaps, però no va 
ser així. I encara hi tinc el despatx a baix.”
Conversa entre Francesc Rius i Moisés Gallego amb
Mateu Barba i Stefano Cortellano publicada a “Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme nº257, 2008.

A continuació, hi ha un qüestionari i un text de Francesc 
Rius que es van publicar a diferents publicacions de 
Eupalinos, amb preguntes i aspectes més globals i no 
vinculats directament a una obra en concret. Ens ajuda a 
comprendre millor la seva forma de projectació. 

Qüestionari Eupalinos. “Perfiles en el tiempo.”
“Biografía breve. Entre 7 y 8 líneas.
Si usted lo desea, no sólo profesional, sino también 
personal aficiones, pasiones, viajes...
Vaig créixer al taller d’ebenisteria del meu pare, de petit, 
amb els meus germans ens fèiem les nostres joguines 
(patinets...)
Vaig anar a I’escola a partir dels 10 anys per començar el 
batxillerat i abans d’acabar-lo ja treballava en un estudi 
d’arquitectura on vaig aprendre a dibuixar, a dissenyar 
estructures i vaig tenir I’oportunitat d’anar a les obres.
Quan vaig acabar la carrera, vaig començar projectant 
i construint fàbriques i hem vaig familiaritzar amb els 
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elements industrialitzats i construcció modular, que més 
tard vaig utilitzar en la casa de ferro i obres posteriors.

1- ¿Qué libros de arquitectura le han influido más?
¿Por qué? ¿Y que otros libros?
Un llibre tant antic com Los diez libros de la arquitectura 
de Vitruvi, pel seu contingut encara vigent, és com la 
llaurada romana, que segueix aquí encara que s’hagi 
canviat el bou pel tractor.
Sovint consulto el Dictionnaire d’architecture de Viollet-
Le-Duc on sempre trobo alguna cosa que no coneixia 
especialment en temes constructius.
M’atrauen més les biografies dels arquitectes que els 
llibres sobre teoria de I’arquitectura.
En el llibre sobre John Pawson de I’editorial GG hi ha 
una introducció de Bruce Chatwin amb la que hem sento 
molt identificat en moltes coses. La recomano.

2- Tres maestros que le hayan inspirado profundamente. 
¿Por qué?
James Stirling en la seva primera època, per la seva 
audàcia en el tractament de formes i materials en 
I’escola d’enginyers de la Universitat de Leicester.
Mies Van Der Rohe. La senzillesa volumètrica, la 
proporció de I’estructura, la subtilesa i precisió dels 
detalls. On més em va impressionar va ser en la Nova 
Galeria Nacional de Berlín.
Le Corbusier. La experiència espaial, la racionalitat 
de la tècnica constructiva i el plantejar-se de nou els 
problemes de I’habitatge.
Després de molts anys d’admirar les seves obres vaig 
tenir I’oportunitat d’entrar en Le Petit Cabanon on va 
passar els seus últims anys. Vaig quedar impressionat de 

com en un espai de 3,60x3,60m organitza una cèl.lula 
per viure.

3- Tres obras de arquitectura de Catalunya. ¿Y por qué?
Santa Maria del Mar per la diafanitat de I’espai.
La Colònia Güell per la seva geometria estructural i 
I’espai.
La Casa Ugalde, la col·locació en el lloc, la relació de 
I’interior amb el paisatge.

4- Un rincón de su ciudad que no se canse de disfrutar.
Las Ramblas, el mercat de La Boqueria i el Parc Güell.

5- ¿Qué es lo que más le complace y lo que más le 
desagrada de la arquitectura que se hace actualmente?
No m’agrada la globalització ni la utilització de sistemes 
constructius de tancament que no estan d’acord amb el 
nostre clima.
No m’agrada la pèrdua d’ofici però intueixo que aquest 
procés d’adaptació i filtratge de nous materials tindrà a 
la llarga un resultat positiu.

6- ¿Colecciona algún objeto relacionado con su 
profesión? ¿Por qué?
En absolut sóc un col·leccionista peró conservo totes 
les màquines i objectes que han estat desplaçats per 
I’electrònica: regles de càlcul, máquines d’escriure i de 
calcular, màquines de cosir i de marqueteria a pedal... 
són autèntiques meravelles de I’ingeni i de la mecànica.

7- ¿Cuál es la herramienta que le resulta más atractiva? 
¿Por qué?
La serra de bastidor (serra de Montserrat), de petit em 
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semblava I’eina més complexa del taller i de gran vaig 
descobrir que contenia els diferents esforços als que Þot 
està sotmesa una estructura: compressió en la barra 
central, flexió en les laterals, tracció en la fulla de serra 
i torsió en la corda superior. La gran subtilesa està en la 
inclinació de la fulla de la serra que permet serrar peces 
en el sentit de la seva longitud més gran.

8- ¿Se siente seducido por algún tipo especial de papel?
El paper sulfuritzat que transparenta i admet el llapis i 
la tinta.

9- ¿Necesita un ambiente determinado para trabajar? 
(si escucha música, o lo hace en total silencio, solo o 
acompañado, momento del día preferido, luz natural...)
Per començar el projecte prefereixo estar sol i sovint 
escolto òpera. En fases posteriors m’estimula comentar 
el projecte amb més gent.

10- ¿Utiliza lnternet como vehículo de información 
profesional?
Sí, però sempre a través dels meus col·laboradors.

11- ¿Tiene alguna página web de arquitectura preferida? 
¿Por qué?
Fins ara no.

12- ¿Qué es lo que más le atrae de la Cooperativa Jordi 
Capell?
El nom, vaig tenir la sort de conèixer en Jordi a la Junta 
del Col·legi i poder compartir la seva passió per crear-
la.”-

A la publicació de Eupalinos nº8 del 2000 trobem el 
següent escrit de Francesc Rius, que ens fa entendre 
la importància dels sistemes constructius en el seu 
projectar.
 
“Sempre m’han impressionat els processos industrials, 
recordo el sistema de tall sobre la làmina de vidre sortint 
dels cilindres de laminació, el senzill giny consistia en 
un diamant que es movia sobre un regle inclinat per 
compensar el moviment de la làmina a fi que el tall sortís 
a escaire.
Quelcom de semblant em va passar a Carrara, veient 
l’extracció del marbre, un mecanisme senzill però molt 
eficaç.
Un motor amb una politja sobre un carro lliscant un 
fil d’acer i una barrina són suficients per modelar una 
muntanya. Cal barrinar dos forats perpendiculars que es 
trobin, passar el filferro i donar voltes fins que el fil ha 
tallat la pedra. Tant simple com un fil de tallar formatges.
Encara més impressionant, el modelat resultant de la 
muntanya, a la manera de les vinyes de muntanya que 
graonen la superfície com si fos una maqueta de suro. 
Aquí però el mecanisme no és per addició sinó per 
extracció. El resultat una gran escultura, quina maqueta 
podria ser una cristal·lització de sal.”
El material com a mecanisme d’expressió. Eupalinos nº8. 
2000.
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INFORMACIÓ ESPECÍFICA PEL TREBALL
Al llarg de l’elaboració del treball s’ha realitzat diverses 
reunions amb Francesc Rius per tal d’arribar a conèixer 
millor la seva obra i les seves inquietuds.
A continuació hi ha una transcripció dels apunts 
d’aquestes reunions, d’una conferència realitzada a 
la Universitat d’Arquitectura de La Salle a Barcelona 
durant el període del curs del Màster MPIA 2010-2011 
i una sèrie de preguntes plantejades a Francesc Rius en 
format de qüestionari amb una relació directa amb els 
temes d’estudi. 
Aquesta documentació escrita es presenta ordenada 
cronològicament dins de cada subapartat i té l’objectiu 
de servir com a base documental per tal de fonamentar 
el desenvolupament d’aquest treball i les seves 
conclusions.

CONFERÈNCIA AL MPIA
1. Dia 15 març de 2011 a l’Escola d’Arquitectura La 
Salle, Barcelona, Universitat Ramon Llull.
Conferència al Seminari A de la línia de Projecte i 
Tecnologia de “Sostenibilidad en los edificios. Espacios 
intermedios; patios” del Master Doctorado MPIA.

“FRANCESC RIUS. Seis ejemplos de sostenibilidad.
La desaparición de la arquitectura. Solucionar del 
impacto visual de la arquitectura en el territorio. 
Integración con el territorio.

Francesc Rius es un arquitecto catalán, nacido en la 
población de Esparreguera en el año 1941. Al acabar 
la carrera realiza sus primeras obras vinculadas con 
naves industriales y fábricas para Ficosa. La última nave 
industrial que realiza en este periodo es para la conocida 
marca de Pastas “El Pavo”. La construcción de estas 
primeras obras le facilita un amplio conocimiento de los 
materiales industrializados, como los paneles sandwich, 
un sistema constructivo que era poco habitual en esos 
momentos en la práctica de la arquitectura.

Al realizar su primera promoción de viviendas 
utilizó su experiencia en el mundo de los materiales 
industrializados (no confundir con pre-fabricados) y 
construyó un conjunto residencial en altura en la calle 
de El Coll del Portell de Barcelona con sistemas de 
construcción,  mayoritariamente, en seco. 

6 CASAS SOLARES EN BARCELONA
A raíz de un cambio en la normativa urbanística del solar, 
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anteriormente catalogado para la realización de bloques 
de viviendas en altura, Francesc Rius se encontró en 
la disyuntiva de tener que construir 6 viviendas con  
una altura limitada a tres alturas edificatorias. Con 
la intención de que todas las viviendas dispusieran de 
vistas, hecho únicamente posible en la planta segunda, y 
de que todas las casas tuvieran jardín, hecho sólo posible 
en la planta baja, decidió realizar casas unifamiliares 
adosadas, tipología poco extendida en aquella época, 
que permitieran a cada una de ellas disponer de las 
características de las tres alturas.

En la sección podemos ver como las fachadas principales, 
orientadas a sur y norte respectivamente, se retranquean 
en ambas orientaciones del plano vertical. 
En la fachada sur este retranqueo facilita una percepción 
del volumen construido inferior, haciendo desaparecer 
visualmente las plantas superiores de las casas. 
En la fachada norte este retranqueo facilita el acceso de 
Sol en el patio posterior de la casa. Además, el muro del 
patio está alicatado con baldosas cerámicas blancas que 
reflejan la luz hacia el resto del patio y el interior de la 
vivienda.

La fachada sur de las viviendas se caracteriza por un 
doble espacio cerrado en ambas plantas. Es hecho de 
hallarse cerrado evita la transmisión de ruido y sonidos 
no deseados entre los dos niveles.
Esta galería cerrada controla térmicamente la 
temperatura de confort tanto en verano como en 
invierno.
En verano, la galería se abre y permite la circulación de 
aire por su interior. Unas persianas practicables por la 

cara exterior del vidrio de cubierta de la galería permiten 
evitar la incidencia directa de los rayos de Sol y evitan 
el efecto invernadero, transformando la galería en un 
umbráculo.
En invierno, la galería funciona como captador térmico, 
ya que el aire se calienta en su interior y circula entre las 
dos pieles de muro de fábrica que componen la fachada, 
calentando de esta manera la planta superior. (esquema 
en AMC nº16)

Las casas se encuentran bien aisladas a través de la 
construcción de placas Prefisa en forma de “U”, las cuales 
se componen de poliuretano expandido con rotura de 
puente térmico, es decir, las chapas nunca se tocan.

Las persianas que cubrían la cubierta de las galerías 
salieron volando en un periodo de fuertes vientos. 
Muchos de los usuarios de las casas optaron entonces 
por colocarlas en el interior. Al ponerlas en el interior, 
la radiación solar consigue acceder al interior de la 
estancia, pero la poca masa de las persianas y la mínima 
separación de éstas respecto el vidrio, hacen que el 
impacto del efecto invernadero sea mínimo.

Estructuralmente los forjados están realizados con 
forjados colaborantes rematados en todo su perímetro 
con un zuncho metálico.

CASA RIUS-FINA EN LA CERDANYA
La idea de construir una casa en la Cerdanya surge de 
un profundo conocimiento de la zona previamente, ya 
que la hermana de Francesc Rius también posee una 
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pequeña casa a escasos metros del solar de proyecto. 
El proyecto se sitúa en la ladera de una montaña, con 
orientación y vistas hacia el sur. El solar se compone de 
una parcela alargada de 35x10m, limitada en la parte 
norte y de cota superior por la calle que discurre paralela 
a la parcela en los 35m de longitud. El límite hacia el sur 
se define a través de un gran desnivel de 3 metros, el 
cual sirve de división entre las dos parcelas colindantes.
Previamente a la compra del solar, Francesc Rius 
negocia la compra de un solar colindante en uno de los 
extremos, ya que este terreno añadido al de proyecto 
le facilitaría la distribución programática del conjunto. 
Posteriormente a la compra del solar, le hacen saber que 
esa parcela adquirida para ampliar el solar inicial no era 
del propietario que realizó la venta, lo que implica que 
realmente la adquisición de esa parcela no se realizó.
Finalmente Francesc Rius acaba planteando la casa en el 
solar alargado inicial. El planteamiento de implantación 
inicial surge de la idea de alinearse a uno de los lados 
de la parcela, ya que conocía previamente una nueva 
normativa que aún no había sido aprobada, según la cual 
se tendría que respetar una alineación a vial. Francesc 
Rius decide alinearse al límite superior del solar, al de 
la calle, lo cual le permite liberar algo de espacio para 
el jardín en la parte del solar con vistas al valle y con 
orientación sur.
Como punto de partida del proyecto, Francesc Rius 
observa que la gente que vive en la zona se desplaza 
de una a otra estancia de la casa dependiendo de la 
orientación de cada una de ellas y siempre buscando el 
Sol; situándose en el este por la mañana y en el sur por 
la tarde. Éste es uno de los puntos clave que definirá la 
organización de la vivienda. 

Antes de pasar a hablar del sistema constructivo escogido 
se ha de hacer referencia al momento profesional que 
vivía el sector. Nos situamos en unos años de gran 
volumen de trabajo en el sector de la construcción, en 
los años del “boom” de la construcción. En este contexto, 
Francesc Rius se da cuenta de que los constructores de la 
zona están desbordados de trabajo y que le proponen una 
demora en el inicio de la construcción de la vivienda de 
dos años. Es por este motivo que la solución constructiva 
de este proyecto responde a un sistema de fácil y rápido 
montaje, el cual busca reducir el tiempo de construcción 
y hace posible evitar esta demora inicial de la obra. 

La vivienda se compone de dos módulos principales. 
Uno acoge las habitaciones y el baño; el otro la cocina. 
El espacio de relación que genera entre los volúmenes 
será la sala principal. Constructivamente la vivienda 
se realiza con estructura metálica de tubos de 60x60 y 
60x30mm. Se trata de una estructura de fácil montaje, 
la cual se elaboró en taller y se transportó íntegramente 
en un único camión hasta la obra. El montaje de toda la 
estructura se realizó en dos días.
Verticalmente la estructura se resuelve con un muro de 
piedra en su límite con la calle y una estructura tubular 
de pilares metálicos. El muro que limita con la calle se 
realiza a partir de un muro existente en el solar, sobre 
el cual se construye el existente. Esta pared se adapta al 
territorio y tiene una geometría curva; la estructura de 
cerchas metálicas se adapta a esta curva y absorbe las 
diferentes distancias.
Las ventanas se sitúan en el plano exterior de las 
fachadas, ya que de esta manera el Sol penetra al interior 
de la vivienda de forma más rápida que si estuviera 
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en el plano interior, ya que el propio espesor del muro 
arrojaría sombras sobre el muro.
Esta solución responde a solicitaciones climáticas de 
lugares fríos donde se busca que el efecto invernadero 
caliente el interior de la vivienda. 
Las ventanas desde el interior crean diferentes 
intensidades de la luz que entra. Siendo diferente la que 
incide en los brancales o espesor del muro, de la interior.
El muro con orientación a sur está resuelto a través de 
una secuencia de piedra, aislamiento y pladur. El hecho 
de que desde el espacio interior de la vivienda, el cual 
posee sistemas de calefacción, hasta el aislamiento sólo 
halla pladur, material con poca masa, facilita que éste se 
caliente rápidamente y que se consiga en invierno una 
temperatura interior de confort pocas horas más tarde a 
la llegada a la casa.
Si en lugar de pladur hubiese una pared de tocho, tardaría 
mucho más en calentarse, ya que tendría mayor masa.

Hay que destacar que no hay dinteles en las aberturas de 
la vivienda y que las ventanas y aberturas tienen como 
cota superior del hueco la estructura de la cubierta.
El muro interior de la vivienda tiene humedades, llora, ya 
que se trata de un bloque de piedra que ya se encontraba 
en el solar y conforma un muro de contención natural sin 
ningún tratamiento. Para recoger el agua que se acaba 
filtrando de este muro, hay una canaleta rehundida 
en el pavimento, en el punto de contacto entre el 
muro y el pavimento. Esta solución nos hace entender 
la materialidad del lugar, el hecho de que la casa no 
se imponga en el paisaje, en la naturaleza, sino que 
dialogue con ella y ésta acceda al interior, ya que, ¿para 
qué construir un muro de contención con hormigón 

armado cuando la naturaleza ya dispone de ellos?
La estructura se resuelve con cerchas de madera en forma 
de “V” invertida. Inicialmente las cerchas tenían forma 
de “A”, pero en el momento de colocarlas Francesc Rius 
se da cuenta que al estar bastante próximas las unas de 
las otras, el tirante horizontal que tensa la estructura en 
la parte baja acaba conformando una imagen de plano 
continuo. Es por ese motivo que acaba suprimiendo el 
elemento horizontal de las cerchas, sólo quedando con 
la geometría de “A” en el aparcamiento.
Las ventanas se resuelven con marcos telar, que se 
resuelven con una geometría en “L” que oculta la unión 
con la piedra y evita poner tapajuntas.

Posteriormente adquiere, en compensación por el solar 
que al final no había adquirido en la esquina, el solar 
inferior. Entre el solar de la vivienda y éste hay unos 
tres metros de desnivel. Al adquirir este solar, parte del 
uso del jardín y del huerto se traslada al nivel inferior y 
Fina, la mujer de Francesc Rius, le propone construir una 
pequeña piscina en el nivel superior. Con el objetivo de 
evitar las vistas desde el interior de la vivienda a la piscina 
Francesc Rius la coloca en una de las esquinas que define 
el volumen de la cocina, quedando completamente 
oculta de las visuales interiores.
En una de las zonas del jardín, Francesc Rius realizó a 
posteriori un muro con un banco que limita con la calle, 
ya que éste le garantiza una mayor privacidad en este 
punto.

En el interior del módulo que acoge la cocina encontramos 
la chimenea Milà de esquina. Esta chimenea fue diseñada 
y concebida para colocarse en esquinas, pero Francesc 
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Rius la coloca aislada, sin contacto con ninguna pared, 
hecho que le permite organizar el espacio disponiendo 
los asientos alrededor de la chimenea pero sin renunciar 
a las vistas hacia el exterior y el paisaje.
La cocina tiene una campana extractora que abarca toda 
la zona de cocina. Esta decisión responde a las típicas 
cocinas de las casa de montaña de la región.
Las vigas de la cocina se encuentran revestidas de pladur 
para garantizar la protección de éstas en una estancia 
húmeda. 
El suelo de toda la casa es de Permali, un tipo de tablero 
contrachapado de resinas. Es un suelo radiante que se 
alimenta de la energía sobrante que generan las placas 
solares de que dispone la casa.

POLIDEPORTIVO DE LA UPC
Francesc Rius recibe el encargo de realizar el 
polideportivo de la Universidad Politécnica de Cataluña 
en un solar situado en el Campus Nord. Este solar tiene 
ya la edificación consumida, lo que le obliga a plantearse 
una construcción enterrada.
Después de realizar el Pabellón de Deportes de Badalona 
se da cuenta que la luz no es algo necesario en este 
tipo de construcciones, ya que en Badalona se hicieron 
lucernarios que al final el equipo de baloncesto que 
utiliza las instalaciones tapó para conseguir únicamente 
entrenar con iluminación artificial, obteniendo la misma 
iluminación en los entrenamientos que durante los 
partidos.
La parte de cubierta del edificio se plantea como una gran 
plaza que se acaba formalizando en una fase posterior de 
construcción, ya que queda fuera del presupuesto de la 

intervención que realiza Francesc Rius. Pero sí se plantea 
que sea una gran plaza sobre la cual sobresalen unas 
chimeneas de ventilación que hacen posible el programa 
que se desarrolla debajo.
En los laterales del solar sitúa unas rampas de acceso 
al nivel inferior que hacen posible cumplir la normativa 
de incendios, ya que son espacios abiertos hasta el nivel 
inferior y se conciben como espacio seguro. Además, una 
de estas rampas también se utiliza para el acceso de la 
carga y descarga de materiales a través de furgonetas.
La cubierta se diseña con una gran premisa de 
sobrecarga, ya que tiene un uso de espacio público 
de plaza. La estructura responde a este requerimiento 
planteando los pilares del espacio principal con una 
geometría inclinada.
En la sección transversal también se observa cómo, para 
reducir costes, el muro de contención sólo es de unos 
5metros en lugar de los 12 completos. Esto se pudo 
realizar así porque se trata de un terreno muy cohesivo.
El acceso se realiza a través de un gran espacio de tocho 
blanco. Las dimensiones de este espacio, junto con la luz 
que accede y su reflexión en la superficie blanca, hacen 
que aunque se trata de un espacio enterrado, nunca 
se tenga esta percepción de posible espacio cerrado y 
agobiante.
El techo de este gran espacio se resuelve con material 
absorbente, ya que son espacios donde la propia 
actividad deportiva genera mucho ruido. En uno de los 
laterales del espacio central del polideportivo hay una 
superficie vidriada, la cual está inclinada para evitar que 
el ruido generado en las pistas retorne a éstas.
Los vestuarios se sitúan en la parte superior de la sección, 
no a nivel de pista. Esta reflexión de poderlos poner en 
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la parte superior surge de la idea de que es igual que los 
usuarios se cambien de ropa y zapatos y bajen al espacio 
del polideportivo como que primero bajen y después se 
cambien de ropa.

CREMATORIO DE MONTJUÏC
La idea de hacer un crematorio vinculado al Cementerio 
de Montjuïc le sugiere en un primer momento o impulso 
realizar un gran espacio de plaza-mirador hacia el mar.
Después de visitar el solar, esta idea desaparece y se 
transforma en una idea de claustro con claras influencias 
de la capilla de Asplund.
El solar está situado a escasos metros de la Ronda 
Litoral, las vías del tren y los depósitos navales del 
puerto. Esta situación hace del solar un espacio con gran 
contaminación acústica, poco adecuado para un espacio 
de reflexión tal y como un crematorio demandaría.
Se realizaron pruebas acústicas que verificaron que si se 
situase el programa en un perímetro cerrado con muros, 
enclaustrado, se podría llegar a obtener una reducción 
de hasta 20db.
El proyecto se plantea en un recinto completamente 
amurallado, percibiendo sólo desde el exterior o desde 
la autopista una pirámide vidriada que ubica un patio 
cubierto dentro de la construcción. Al atravesar el muro 
exterior se accede a un patio desde el cual se realiza el 
acceso al interior del edificio. La puerta de acceso desde 
el exterior al patio se realiza con unas guías que hacen 
que la puerta se desplazase y permita el acceso al patio 
pero nunca una visión directa de su interior. La transición 
entre el patio y el espacio interior se realiza asimismo a 
través de un espacio con un gran espacio de porche que 

recoge al visitante antes de su acceso al crematorio. Los 
pilares los resuelve con cuatro perfiles “L”, solución que 
le hace un guiño a Mies y su pabellón en Barcelona.
En el interior se juega con una nueva idea de crematorio, 
casi asimilable a un tanatorio si no fuera por las 
reducidas dimensiones de la sala. El féretro accede a la 
sala principal a través de un sistema que lo eleva de la 
planta inferior que acoge el horno, hasta la superior que 
tiene la sala para los visitantes. De esta manera se puede 
realizar algún acto o ceremonia previamente a que el 
féretro vuelva a bajar al horno donde se incinera.
Los materiales que conforman el crematorio son la piedra 
y la grava, elementos que también encontramos en el 
cementerio. Todo el edificio está modulado en 90x90cm, 
ya que son las dimensiones que definen los nichos del 
cementerio.
El pavimento del patio es de suelo flotante de piedra que 
garantiza la horizontalidad de la plaza. Se optó por crear 
unos muretes de obra sobre los cuales se apoyan las 
piezas del pavimento y crea que cada fila de pavimento 
se comporte como un canal de recogida del agua. Este 
sistema con muretes reduce los problemas surgidos por 
otros sistemas de plots regulables.
Desde el patio de acceso se tiene una relación visual con 
la montaña de Montjuïc, la cual nos traslada al mundo 
natural.

CENTRO AMBIENTAL EN SON
El proyecto surge de un encargo de la Fundación de Caixa 
Catalunya en les Planes de Son.
El edificio se encuentra semienterrado y hace que no se 
vea mucho desde el entorno próximo.
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Debido a la longitud de 100 metros lineales de fachada, 
el volumen no es lineal, sino que se rompe en tres 
cuerpos. La fachada norte está enterrada y evita las 
pérdidas térmicas.
La residencia se sitúa en la planta primera, estando la 
biblioteca y el comedor en el nivel de planta baja.
No tiene grandes lucernarios para no estropear las vistas 
del entorno sobre el edificio.
El espacio para aparcar los vehículos está en la entrada 
para evitar que se circule por delante del edificio.
El planetario y el auditorio son partes del programa que 
no necesitan luz ni vistas y por eso se sitúan en la parte 
trasera, la fachada norte.
Las ventanas son ventanas-galerías, ya que el espesor 
de la pared hace posible que la ventana sea más 
pequeña y que las vistas sean más grandes cuando te 
vas aproximando y descubres el gran ventanal.
En el nivel inferior, planta casi completamente enterrada, 
vive el guarda y hay una galería de instalaciones que 
transcurre por debajo del edificio. 
A nivel de materiales, el zócalo y el pavimento son de 
piedra de Portugal.
Cabe destacar el forjado sanitario en todo la base del 
edificio, el cual está ventilado
Las paredes gruesas ayudan a tener diferentes matices 
de la luz al acceder al interior.”

CONVERSES PRÒPIES PER LA TESINA
2. Dia 19 d’abril de 2011 al seu despatx de Barcelona.
Visita al despatx de Francesc Rius amb l’objectiu de 
sol·licitar informació sobre la casa de Barcelona, la casa 
de Bolvir i el Centre Ambiental de Son.

La conversa es troba esquematitzada pels punts tractats 
sobre els 6 habitatges solars a Barcelona i del Centre 
Ambiental de les Planes de Son.

Conversa sobre les cases solars de Barcelona:
- Explicació de dos detalls constructius:
· caixa de persianes de la primera planta i caixa de 
persianes de la segona planta (sota la taula i entre les 
parets.
· detall de la paret de tancament, cèrcol perimetral amb 
perfil i espai pel pas d’instal·lacions per evitar regates.

- Explicacions generals:
· l’escala de cargol amb un espai central per possible 
ascensor de 90cm de diàmetre. Escala metàl·lica que 
ocupa un quadrat en planta. El replà a cada una de les 
plantes forma part de l’estructura de l’escala.
· distribució de la seva pròpia casa: hi ha variacions 
segons els dibuixos dels plànols.
A la primera planta no hi ha 4 habitacions, sinó 2 grans.
La cuina té una altra posició del marbre de la zona de 
treball en forma de “U”, i una taula àmplia on poden 
arribar a dinar 6 persones o 8 amb un petit supletori.
Fa una observació de que la crugia de la casa és de 
4,20m lliures; 4,50m a eixos; la qual ve donada per les 
dimensions del solar.
Per insonoritzar les cases entre elles, el tancament 



63

vertical que separa els dos habitatges té dues fulles de 
fàbrica amb cambra d’aire entre elles. Fa la observació 
de que d’haver-ho fet perfectament aïllat acústicament 
s’haurien d’haver separat també les sabates dels 
fonaments, ja que les vibracions poden arribar a 
transmetre’s.

-Observacions que li havien fet altres arquitectes sobre 
la casa:
· la casa no té una gran estança de sala, ja que es 
composa de dos espais, un en planta baixa, l’altre en 
planta primera, comunicats per la galeria.
Francesc Rius utilitza el de planta baixa pel televisor i el 
de planta primera per llegir, escoltar música...
Teoria de que és més important disposar d’habitacions 
amplies i no d’un únic espais comú molt gran. 
Arquitectura modular. Comentari de Le Cabanon de 
Le Corbusier, qui només tenia una única estança de 
dimensions mínimament més reduïdes que els espais de 
les cases de Francesc Rius.

- L’espai de la planta superior o golfes no la té habitable, 
però hi ha altres cases que sí el tenen com habitació i 
que inclús s’hi han col·locat un bany. (A una de les cases 
hi vivia una parella amb 5 nens i els avis, necessitaven 
més habitacions).

- Després de la pregunta sobre la simetria de l’edifici en 
secció: La simetria de la secció no és tal si es tenen en 
compte les dimensions de les obertures: més grans al sud 
i més petites al nord.
La façana sud té un conducte que fa circular l’aire 
calent per dins la cambra de la façana fins arribar a 

les habitacions superiors. La façana nord no té aquest 
sistema.

Conversa sobre el Centre Ambiental de les Planes de Son.
- És un catàleg de tots els sistemes energètics (alguns no 
es van arribar a instal·lar) i d’altres, com la biomassa, ja 
no s’utilitzen.
Els mòduls de les habitacions són de 6 metres amb 3 
fusteries de 2 metres respectivament; i a planta baixa 
tenen dues fusteries de 3 metres.
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3. Dia 8 de juliol de 2011 al seu despatx de Barcelona i 
visita a la casa solar del carrer Sant Cugat.
Visita al despatx de Francesc Rius amb l’objectiu de 
sol·licitar informació sobre el global de la seva carrera 
i la seva vida. Em va ser facilitat el Curriculum Vitae de 
Francesc Rius.

La conversa es troba esquematitzada pels punts tractats 
més rellevants.

- Pare ebenista, fuster de vaixells. Facilitat de construir-
se joguines com patinets i vaixells (pal+fusta+puntes+fil).

- Primer encàrrec: El seu germà Joan coneix a J.M. Pujol 
i Artigues. Aquest darrer li encarrega a Francesc Rius 
un total de quatre fàbriques. La última fàbrica que va 
realitzar va ser per Pastes El Pavo, no per J.M. Pujol 
i Artigues (empresa Ficosa). Aquesta última nau té 
influències de l’arquitectura de James Stirling.

- A la primera nau que va fer incorpora una millora 
constructiva en els careners, fent-los amb un tub més 
continu i llarg, i no amb la peça estàndard. La fàbrica és 
de bloc toro i uralita amb l’estructura marcada a façana.

- Segona fàbrica a Santiga amb crugia de 18x18m.

-  Hi ha la crisi i deixa de fer fàbriques. 

- Projectes i obres posteriors:
· Projecte a Sant Boi del Mercat Municipal
· Avantprojecte de la remodelació del Mercat a Molins 
de Rei.

· Concurs d’avantprojecte de la Biblioteca a Penitents. 
Sempre intenta aportar alguna solució constructiva 
nova. A la Biblioteca l’element singular era l’estructura 
de contraforts.
· Projecte residencial al Coll del Portell (on actualment té 
el despatx).
· Busca un solar per fer-se una casa amb uns coneguts. 
Solar inferior al del Coll del Portell. Canvi de normativa, 
no es poden fer torres en alçada. Plantejament de cases 
adossades, com en els pobles. Totes gaudeixen de jardí i 
de vistes.
· Projecte del Velòdrom (impuls a la seva carrera)
· Concurs limitat a 3 participants pel Pavelló de Badalona.
· Penitenciaria de Brians
· Edificis residencials a la Villa Olímpica.
· Poliesportiu al Campus Nord de la UPC.
· Reforma de l’Escola Aula. Director Ribera, abans de fer-
se l’aula era el director del Liceu.
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figura 26.
Imatge de Francesc Rius parlant amb l’autora de la tesina 
a la casa unifamiliar de Bolvir el dia 14 d’agost. 
Fotografia realitzada per Fernando Martínez.

4. Dia 14 d’agost de 2011 a la seva casa a Bolvir.
Visita a la casa de Bolvir de Francesc Rius amb l’objectiu 
de conversar sobre la casa de Bolvir i i realitzar fotografies 
per complementar el treball.

La conversa es troba esquematitzada pels punts més 
rellevants tractats sobre la casa a Bolvir, el Centre 
Ambiental a les Planes de Son i l’Escola Aula.

Conversa sobre la casa unifamiliar a Bolvir:
- Façana nord de roca de la muntanya repicada (50cm). 
Guanya més dimensió pel pas. Canal de recollida de 
possibles filtracions d’aigua. 
- Dificultat de trobar contractista. Va aconseguir trobar 
gent pels fonaments. Resta de l’estructura de costelles 
metàl·liques. (aïllament+pladur a les divisòries)
- Finestres a les portes de les habitacions per guanyar 
transparència i profunditat cap a l’exterior.
- Fusteries per fora de la façana (acabat de la pedra no 
carejades problemes de cantejar la pedra i cantonades 
amb pedra del Figaró, el Comes treballa pedra amb 
cantonada, millor solució solar quan el sol entra a casa 
per efecte hivernacle; sense dintell; gruix de paret que 
tamitza la llum, qualitat de llum;
- Habitació de “refugi” de mínims.
- Bany molt aprofitat geomètricament en angle.
- Desnivell entre mòduls (sanitari als mòduls però 
paviment baix)
- Inodor únic amb extractor i ventilació forçada)
- Fals sostre als banys de lames, pintat de negre la part 
d’estructura i instal·lacions, per evitar veure la reixeta de 
ventilació.
- Part central del porxo tancat (a l’hivern no s’utilitza 

gaire per dificultats de calefaccionar-ho tot)
- Un altre porxo més petit i resguardat per dinar a l’estiu 
a la façana est.
- Passadís ampli, que no fos un passadís reduït.
- Gir del cos de cuina i sala per trencar la linealitat
- No hi ha accés principal o vestíbul
- Gràcia de la casa... metres d’espai “exterior” als mòduls
- Detall de la finestra amb planxa en L que recull pedra i 
fa de premarc
- Tots els arbres són plantats per ell
- Gir de la finestra casa al carrer comerç, cases a 
Montigalà (la Conxita Balcells + Brullet a la ronda casa 
color verd amb finestres de Montigalà) Ara Solà Morales, 
Casernes, premis FAD des dels 90. (Pep Llinàs, Frediani). 
Villa Olímpica també els que tenien FAD.
- Llar de foc de cantonada de Milà... idea de veure el 
paisatge i el foc alhora, sense donar esquenes a res. 
El Paladio ja ho feia, dues finestres+llar de foc+dues 
finestres.
- Recorregut del tir de la llar de foc es metàl·lic de planxa 
que escalfa l’interior de la campana de la cuina.
- Idea de la cuina de pagès on la campana englobava tot 
l’àmbit de la cuina i escalfava tot l’espai. Campana on 
cuinaven, la llar de foc no era tancada, sinó que era una 
estança tancada amb banc.
- Cuines de muntanya gran perquè la gent que 
normalment no cuina, a la muntanya sí.
- Invent del llum (canya i fil) donar voltes a la canya
- Endoll a la paret. Ganxo al sostre i després llum.
- Panells que tanquen les finestres (porticons), no 
només hi ha paret blanca. Haurien de ser més lleugers 
per manipular-los millors, són de conglomerat de faig 
massís. Clivella cilíndrica enlloc d’embellidor.
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- Pedres amb tub de drenatge que recull l’aigua dels 
canals
- Mur sobre la pedra de la muntanya. Tirants del mur als 
fonaments. Paret de pedra seca més alta a la zona de la 
piscina que va caure.
- Enterrar un dipòsit d’aigua de reserva per quan hi ha 
talls en el subministrament.
- Sota la piscina, rectangle de formigó amb la bomba i 
circuit tancat d’aigua. Piscina vessant. Cicle d’aigua. Dins 
del dipòsit de la piscina es veu la roca.

MODIFICACIONS DESPRÉS O DURANT L’OBRA 
D’ELEMENTS DEL PROJECTE INICIAL:
- 1. Finestra amb vidre per obrir les visuals (1a idea: pilar 
metàl·lic i jàssera, però al final quedaria molt obert i 
fa la finestra. Des de la finestra es veu el campanar de 
Puigcerdà.
- 2. Modificació del mur (abans només banc i es puja per 
privacitat i vent)
- 3. Incorporació de la piscina (perquè un veí pagès va 
inundar el jardí amb el rec per regar la gespa, la pressió 
de l’aigua va fer caure el mur i van haver de reconstruir 
el mur, caixó de formigó de la piscina) (sempre havia 
pensat fer la piscina sota, però davant l’opció del mur 
de contenció
- 4. Modificació de l’estructura traient el tirant horitzontal 
per evitar l’efecte de sostre continu pla que genera la 
proximitat de les encavallades. Només va quedar al 
garatge l’estructura inicialment plantejada. Treure la 
biga i reforç metàl·lic i jàssera plana de gelosia que recull 
l’empenta de l’encadellada. El voladiu és més ampli que 
en origen.

MATERIALS
- Revestiment termali (paviment de 2.40x1.20m) 
(revestiment de 0.90m, modulat amb l’habitació)
- Granet porós “blanco cristal” al bany del dormitori gran
- Pedra de la muntanya com a la construcció. Pedra de la 
cantera propera.
- Marbres (India i Brasil els exòtics, visita a les canteres 
de Carrara com a premi per haver guanyat el concurs 
d’utilització en l’exterior de marbre italià de travertí a 
Collserola) (2.30x1.80m les plaques de marbre). 

DISSENY DEL MOBILIARI
- Banc a mida per manipular el foc i escalfar-se 
ràpidament. Dins hi ha llenya.
- Taula amb suport lateral i pilar acabat amb punta de 
llapis que només recull la càrrega vertical i el moment 
l’absorbeix l’estructura metàl·lica que es fixa a la paret.

SISTEMES DE CONTROL ENERGÈTIC PASSIUS
- Coberta ventilada
- En contacte amb el terreny estabilitza la temperatura 
interior, ja que la terra sempre està a una temperatura 
de 16-17º, que és la mitjana entre l’estiu i l’hivern. A 
profunditats d’un metre la temperatura és constant i per 
això a zones de muntanya les canonades i fonaments van 
soterrades mínim 1 metre, ja que no gela.
- El canal de recollida de l’aigua no té gairebé pendent 
i serveix per humidificar l’ambient de la casa perquè 
s’acaba evaporant.

SISTEMES DE CONTROL ENERGÈTIC ACTIUS
- Calefactor d’aire per la sala gran
- Plaques solars i terra radiant, també per la piscina
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Conversa sobre el Centre Ambiental a Les Planes de Son:
l- Terreny de la Caixa Catalunya. Van anar a veure el 
terreny amb Joaquim Llach (director obra social), Serra 
Ramoneda (president)
- Queden a la Pedrera per presentar-li el projecte de fer 
un edifici refugi amb centre de natura
- També volien fer un centre als aiguamolls de l’Empordà 
(director: Sargatall, ocellaire, defensor dels aiguamolls)
- Asarta, arquitecte en rehabilitacions. Li encarreguen els 
aiguamolls que es podria reformar.
- Crític d’art que escrivia a la Vanguardia que els va 
portar una terna d’arquitectes. Busquen arquitecte 
amb experiència bioclimàtica i l’únic que havia fet 
arquitectura solar era ell (la casa de Barcelona).
- Anar a veure el solar (també Sergi Serra amb qui 
va treballar 6-7 anys, abans havia treballat amb els 
Terrades)
- solar a 1700 m d’alçada
- Vall en forma de U, entorn molt maco, bones vistes
- Per orientació, bona orientació a sud. 3000m2 edificats. 
Edifici molt allargat per evitar el nord i que tot tingui sud. 
Maquetes d’evolució.
- Trencar els cossos, cobertes a dos vessants
- Dos pisos i una coberta a una aigua
- Opció d’edifici enterrat
- Presentació a Esterri als de Caixa Catalunya. Un conseller, 
Ramon Folch, ecòleg, assessor de la Caixa. Projecte amb 
façana de vidre. A Folch li va semblar molt bé perquè 
no havia de ser un símil d’arquitectura de la muntanya. 
L’alcalde diu que s’integra però no té coberta de pissarra, 
però les cabanes de pastor eren amb coberta de herba. 
Procés amb les maquetes. (3 maquetes d’evolució)
- Edifici enterrat no com idea preconcebuda.

- La façana es va trencant i la vas descobrint de mica en 
mica.
- Casa a Barcelona, estudi de la casa amb sondes. 
Programa europeu. Gràcies a la casa es va donar a 
conèixer dins el sector bioclimàtic. Poca gent que feia 
coses així.
- El projecte va sorgir gràcies a la seva experiència prèvia 
amb aspectes bioclimàtics. En canvi, la reforma d’Aula 
li va donar el senyor Ribera, entre d’altres aspectes, 
perquè no tenia experiència en escoles.
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5. Dia 1 d’octubre de 2011 a la seva casa solar a 
Barcelona.
Visita a la residència de Francesc Rius del carrer 
Sant Cugat de Barcelona amb l’objectiu de sol·licitar 
informació sobre la casa de Barcelona i realitzar 
fotografies per complementar el treball.

La conversa es troba esquematitzada pels punts tractats 
sobre els 6 habitatges solars a Barcelona.

- En el pacte per l’encàrrec es va fer una permuta segons 
la qual el propietari anterior del solar es quedaria dues 
de les sis cases que s’hi construirien. Una d’elles va ser 
la que va comprar Francesc Rius, qui fins aquell moment 
vivia a l’edifici de la parcel·la superior, l’edifici de 9 
habitatges al carrer Coll del Portell.

- El solar inicialment estava ocupat per una casa 
unifamiliar. S’extreia aigua del pou de l’actual jardí 
comunitari i s’emmagatzemava al dipòsit de la part 
inferior de la casa. 
Les parets del dipòsit encara hi són i aquest espai 
s’utilitza, igual que l’anterior propietari, com a garatge 
cobert pels vehicles.

- Al fer cases adossades com si fossin en un poble els hi 
permet gaudir de jardí, “tocar terra”, i de vistes a partir de 
la planta segona. Aquesta tipologia implica la necessita 
d’escales. Tot i que la casa té 5 nivells, habitualment 
s’utilitzen 3, fet que fa que no es faci tan complicat el 
desplaçament vertical per la casa.
En el mateix moment que s’estava projectant la casa, 

també s’estava realitzant un conjunt de cases a una 
parcel·la col·lindant, però aquestes s’havien dividit el 
solar per pisos en planta i els que tenien el jardí de la 
planta baixa, no tenien les vistes de les plantes superiors 
i a la inversa. Francesc Rius va voler evitar aquesta 
casuística i per això va triar aquesta tipologia residencial.

- La casa es concep amb estructura vertical murària de 
maó, que funciona en una geometria per caixes tancades 
que conformen les estances a cada cantó de l’element de 
l’escala. Aquesta estructura murària es troba separada 
del veí per una cambra d’aire que evita que les dues 
pells de tancament dels habitatges entrin en contacte. 
Aquesta solució constructiva minimitza la transmissió de 
sorolls entre cases.
L’espai entre les dues caixes d’estructura murària es 
concep com una estructura pont que les uneix.
Finalment, l’estructura de l’escala és una estructura 
metàl·lica de planta quadrada que es suporta per 
l’element circular central que havia de servir, en un inici, 
per la col·locació d’un ascensor però que no es va arribar 
a col·locar. Els esglaons estan únicament suportats 
per l’estructura central i no tenen contacte amb les 
parets que limiten l’escala verticalment. Aquesta escala 
comunica els 5 nivells, des del soterrani fins a les golfes, 
passant per les dues plantes d’habitacions i la planta 
baixa de la sala i la cuina-menjador.

- La taula de la cuina és una mica més petita que la de 
la casa de Bolvir, però es basa en el mateix concepte: 
una fixació lateral a la paret i un element vertical que 
transmet únicament la càrrega vertical, però cap 
moment. Hi ha una tercera taula que està realitzant 
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figura 27.
Imatge de Francesc Rius a la seva casa solar de Barcelona 
el dia 1 d’octubre. 
Fotografia realitzada per l’autora de la tesina.

per la casa del Bruc que és més petita que aquesta de 
Barcelona. 

- La casa és simètrica en planta i això implica que les 
dimensions de totes les estances són similars, inclòs l’espai 
de la sala. Francesc Rius considera que les sales grans de 
30m2 tenen una funció més representativa que pràctica 
del dia a dia. Per això ell planteja una sala dividida en 
tres espais independents on es poden realitzar activitats 
diferents sense influir en els altres habitats de la casa. 
El model de vida actual tendeix, segons el seu punt de 
vista, a la independització dels espais i de l’ús per cada 
habitant. Aquesta manera d’entendre la convivència a la 
casa té una relació directa amb les cel·les dels monjos 
de les cartoixes, on els monjos desenvolupen les seves 
activitats diàries de forma individual i independent als 
altres monjos, compartint només els espais d’oració i de 
menjador.
A la casa de Francesc Rius l’espai de la planta baixa 
s’utilitza per veure la televisió, mentre que l’espai de 
la planta primera és l’espai de l’estudi per treballar i 
escoltar música.

- La secció de la casa permet no veure l’alçada total de 
l’edifici. Confort visual en els espais exteriors propers a 
les façanes.

- L’element singular de la casa és l’hivernacle de la façana 
sud i que és l’accés principal a la casa. Està realitzat amb 
una estructura metàl·lica subministrada i muntada per 
un industrial que es dedica a fer hivernacles al Maresme. 
Les fusteries inclouen detalls en “U” de la perfileria que 
evita l’accés de l’aigua.

- Com a singularitats constructives cal destacar el 
sistema de forjat triat, ja que és un forjat col·laborant, 
poc habitual a l’època, que proporciona una gran inèrcia 
degut a l’espessor de la capa de formigó. Aquesta inèrcia 
facilita el correcte funcionament tèrmic de l’habitatge.
Una altra singularitat constructiva és la previsió de 
les regates a les parets, ja que es resolen amb dues 
fileres de maó més estret que permet passar-hi les 
instal·lacions. També hi ha una de vertical que no afecta 
al funcionament estructural de la casa.

- Cal destacar el gran aïllament de que disposa tota 
la casa. En aquest sentit, la façana nord té un major 
aïllament tèrmic perquè els panells sandwich de la 
coberta s’estenen per la façana i creen dues capes 
d’aïllament. En aquest sentit, les obertures de la façana 
nord són més petites que les de la sud per tal de reduir 
les pèrdues tèrmiques.

- Inicialment la protecció solar de l’hivernacle estava a 
l’exterior del tancament i impedia la incidència del Sol al 
vidre. Aquestes persianes de protecció van sortir volant 
degut a la seva qüestionable qualitat i es van col·locar 
per l’interior.

- Per netejar els vidres de l’hivernacle hi havia una escala 
exterior que recorria la façana inclinada. La van acabar 
traient per por a que hi poguessin accedir a través d’ella 
lladres a l’interior de les cases.

- La casa del Francesc Rius és la única que disposa de 
plaques solars, situades entre les dues fileres de finestres 
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de la zona de la façana amb orientació sud.

- Degut al bon funcionament climàtic de la casa, no 
disposa de calefacció.

QÜESTIONARI PROPI PER LA TESINA
6. Preguntes realitzades a Francesc Rius el 29 de 
setembre de 2011. (preguntes i respostes per escrit)

1. Què entén per arquitectura?
Arquitectura és la ciència i l’art de construir concebint 
espais per a l’ús i ambientació de l’home. És l’entorn que 
construïm per a nosaltres mateixos. 
(Cal afegir que comentant la definició Francesc Rius va 
fer especial èmfasi en que l’arquitectura és construcció i 
és per l’home, pel seu ús, pel seu habitar)

2. Què entén per arquitectura bioclimàtica?
Arquitectura bioclimàtica o solar passiva, conjunt d’idees 
de disseny que permeten l’optimització energètica de 
l’edifici i aconseguir espais més confortables.

3. Què entén per sostenibilitat i arquitectura sostenible?
Arquitectura sostenible pretén aconseguir i satisfer les 
necessitats humanes sense disminuir la capacitat de 
generacions futures per satisfer les seves.
Dins l’arquitectura sostenible, l’arquitectura bioclimàtica 
ocupa un lloc essencial, però no és l’únic, caldrà doncs, 
perquè el disseny sigui sostenible i bioclimàtic, utilitzar 
materials i components constructius poc contaminants 
en la seva extracció, producció i posta en obra i que 
permeti el reciclatge o reutilització. 
  
4. Després de tants anys com a docent de projectes a 
l’Escola d’Arquitectura de la UPC, què entén pel procés 
de projectar i quins són, des del seu punt de vista, els 
primers aspectes a tenir present alhora d’enfrontar un 
projecte (el lloc, els materials, el programa...)?
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Entenc per procés de projectar un permanent recorregut 
d’anada i tornada, d’aproximacions successives de presa 
continua de decisions per arribar a la configuració d’un 
espai.
S’ha de tenir pressents molts aspectes a la vegada 
començant pel lloc, el programa, el sistema constructiu, 
l’estructura i l’elecció de materials. 
Per altra part, com ja deia Vitruvi, l’arquitecte ha 
de dominar moltes matèries: dibuix, geometria, 
aritmètica (amidaments, pressupostos), història i tenir 
coneixements de música, no ignorar la medicina ni 
l’astronomia (moviment dels astres).

5. Quins considera que són els “errors” de l’arquitectura 
actual i com creu que s’hauria d’afrontar l’arquitectura 
en un futur proper?
En general crec que es pensa poc i es copia massa. 
En aquest aspecte la globalització ha contribuït a 
l’importació de models arquitectònics d’altres zones 
climàtiques que no s’adapten al nostre medi.
L’arquitectura hauria d’adoptar la construcció sostenible 
i bioclimàtica per fer front al repte de la crisi energètica 
i financera.

6. Finalment, quina recomanació els hi donaria als joves 
arquitectes?
Que s’informin (revistes, llibres) però mantenint el sentit 
crític. Que exercitin la inventiva i que aportin noves 
solucions als problemes que se’ns plantegen. 
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CAPÍTOL III

Habitatges solars a Barcelona
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HABITATGES SOLARS A BARCELONA

CONTEXT I IMPLANTACIÓ
El projecte neix de la iniciativa de construir sis residencies 
particulars per un grup de coneguts, entre ells Francesc 
Rius. El projecte està datat de 1979 i es va construir 
entre 1981 i 1982.

Aquest projecte es troba situat al carrer Sant Cugat 
número 1-3 del barri de la Salut de Barcelona, a un 
dels turons de la ciutat comtal. Es caracteritza pels seus 
carrers estrets i corbs amb gran desnivell i excel·lents 
vistes sobre la ciutat. (veure figura 31)

En el projecte i execució de l’obra van participar 
col·laboradors com Pere Rius d’aparellador d’obra, Joan 
Ribas com aparellador i Emma Idrach com col·laboradora. 
Després d’haver acabat la construcció, el Departament 
de Física de la ETSAV, UPC va fer un seguiment a càrrec 
de la Direcció General d’Energia de la Generalitat de 
Catalunya per tal d’estudiar el comportament energètic 
dels habitatges i realitzar un estudi que es va publicar 
al Project Monitor nº10 del 1987. Els resultats d’aquest 
estudi demostraven que l’habitatge tenia un bon 
funcionament energètic i que el sobrecost afegit de la 
construcció pels elements incorporats pels requeriments 
climàtics i energètics es recuperarien en un període de 
13 anys per l’estalvi de calefacció. (veure annex 2)

El solar és un terreny allargat de 1200m². En el moment 
de la compra del solar, hi havia una casa unifamiliar 
aïllada dels anys 40 amb un jardí consolidat. En aquells 
moments la normativa urbanística contemplava la 
possibilitat de construir un edifici residencial en alçada 
i inicialment es van plantejar realitzar una edificació 

amb característiques similars a la realitzada també per 
Francesc Rius al carrer Coll del Portell, i on hi tenia en 
aquell moment la seva residència habitual. (veure 
capítol “obres”)
Poc després de l’adquisició del solar, la normativa 
urbanística va canviar i el solar es va veure afectat en una 
modificació que implicava una construcció residencial 
de baixa densitat amb una alçada reguladora màxima de 
pb+2.
Degut a aquest canvi de normativa el plantejament de 
l’edifici residencial va canviar i, enlloc de plantejar una 
construcció en alçada, es va plantejar un conjunt de 6 
habitatges unifamiliars en filera, amb quatre plantes 
per casa (veure figures 29 i 30). Amb aquesta tipologia 
edificatòria els habitatges podien gaudir a planta baixa 
del contacte amb la naturalesa amb un jardí privat 
i de vistes privilegiades sobre la ciutat de Barcelona 
a les plantes superiors. La casa que conforma una 
de les cantonades és on, des del moment de la seva 
construcció, resideix Francesc Rius.

A nivell d’orientació el volum dels habitatges es 
situa sobre un eix est-oest que li garanteix tenir una 
orientació sud a la façana principal. Aquesta orientació 
li proporciona  guanys tèrmics  a l’hivern a través d’un 
espai de galeria vidriada, element més singular de 
l’edifici. (veure figura 32)

De cara a l’estudi del contacte amb el terreny veiem, a 
través de la secció (veure figura 29 i 33), que el projecte 
s’organitza en dos nivells per resoldre la topografia 
accidentada del solar. 
Al nivell inferior hi ha un jardí col·lectiu a través del 
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figura 32.
Imatge de la maqueta de treball on es veu les intencions 
clares de la construcció de crear un volum de vidre 
adosat a la construcció.
Imatge de “Vivienda y sostenibilidad en España. Volumen 
2: colectiva”, Toni Solanas.

figura 33.
Imatge exterior del conjunt des del jardi comunitari. Es 
pot veure l’esglonament de les plataformes dels espais 
exteriors. A la cota inferior el jardí comunitari, a la cota 
intermitja el jardí d’ús privat i finalment el nivell d’accés 
a la casa.
Imatge obtinguda del despatx de Francesc Rius.

figura 29.
Esquema de la secció transversal tipus on es pot veure 
els diferents nivells de plataformes que es generen per 
adaptar-se a la topografia.
Secció publicada a la revista On nº43, 1983.

figura 30.
Planta de tota la parcel·la amb la subdivisió de les sis 
cases i els respctius jardins. A la part inferior de la imatge 
podem veure el jardí comunitari del conjunt, i a l’esquerra 
del solar l’espai que s’utilitza d’aparcament.
Planta obtinguda del despatx de Francesc Rius.

figura 31.
Plànol d’emplaçament del solar on es veu l’orientació 
solar de la parcel·la, accedint pel seu límit sud desde el 
carrer Sant Cugat.
Plànol obtingut del despatx de Francesc Rius.
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figura 34.
Imatge del conjunt on es poden veure els patis d’ús privat 
i la relació de diferència de nivell que s’estableix amb el 
jardí col·lectiu.
Cal destacar que en aquesta imatge les proteccions solars 
del hivernacle eren exterior. Posteriorment es van canviar 
per toldos o persianes interiors degut a que es trencaven 
amb facilitat.
També es pot veure com a la realització d’aquesta 
fotografia cap de les cases tenia instal·lat sistemes de 
plaques tèrmiques per l’aigua calenta. (veure apartat 
“descripció dels sistemes actius de captació i generació 
energètica” dins d’aquest capítol)
A la coberta es pot veure que les cada propietari va 
poder triar el nombre d’obertures que hi volia obrir, en 
funció de si a les planta segona volien tenir dues o quatre 
habitacions, ja que una divisòria fa inviable la finestra 
central. 
Imatge obtinguda del despatx de Francesc Rius.

figura 35. (pàgina de la dreta)
Imatge del jardí col·lectiu on es troba el pou excavat a 
la roca. La diferència de paviments defineix l’espai de 
circulació d’accés als habitatges de l’estancial. Aquest 
jardí s’utilitza actualment com espai per festes, tot i que 
la seva funció principal és l’allunyament del vial a les 
cases.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 36. (pàgina de la dreta)
Imatge de l’espai de l’antic dipòsit de l’aigua del pou. 
L’anterior propietari del terreny ja el feia servir com 
a aparcament dels cotxes i en l’actualitat els vehicles 
s’aparquen dins o a l’espai exterior de davant.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El projecte parteix de voler ser un conjunt residencial 
de cases adossades on cada veí pugui gaudir d’un jardí 
propi i de bones vistes cap a la ciutat. La inquietud del 
projecte era poder arribar a plantejar uns habitatges 
solars que reduïssin molt la dependència energètica i el 
consum desmesurat de la nostra època. 

A nivell d’organització espaial els habitatges tenen 
una planta gairebé simètrica de 11,90 x 4,50 metres 
aproximadament, on el nucli de comunicacions i els 
banys estan a la posició central i divideixen la planta en 
dos espais quadrats de 4,20 x 4,20 metres útils vinculats 
a les façanes nord i sud. Aquests espais es composen de  
la sala, la biblioteca, la cuina-menjador i tres dormitoris 
(veure figura 37). El nombre de dormitoris varia 
depenent de si aquests espais es troben subdividits. Si 
fos així, la casa podria arribar a tenir 6 dormitoris. 
La planta superior acull un espai diàfan que fins i tot 
alguns veïns han habilitat com dormitori o estudi. (veure 
figura 46)
Finalment, la planta soterrada és un altre espai diàfan 
on alguns veïns tenen un petit rebost, un despatx, l’espai 
per la rentadora i la roba, etc.

El fet de distribuir la planta de forma simètrica dóna 
com a resultat que no hi ha un espai més ampli per la 
sala. L’ús de la sala es divideix en tres espais, l’hivernacle 
que relaciona interior i exterior, el primer espai interior 
a través del qual s’accedeix i l’espai de planta primera 
que està amb contacte amb l’hivernacle. Francesc Rius 
justifica aquesta divisió en el espais vinculat a l’ús que 
se’ls hi dóna, ja que un espai està vinculat a la lectura 

que s’accedeix des del carrer. Per altra banda, al nivell 
superior hi ha l’edificació i dos patis, orientats a nord 
i sud respectivament. Aquesta diferencia de nivells 
proporciona privacitat als espais dels patis d’ús privat i 
ajuda a emfatitzar les diferents característiques espaials 
que configuren i defineixen els dos àmbits. 
L’espai col·lectiu respecta l’antiga implantació del jardí 
original, on es conserva un pou excavat a la roca i alguns 
arbres anteriors a la construcció d’aquests habitatges. 
És un espai que disposa de tota la longitud del solar i 
gaudeix de grans arbres que hi proporcionen ombra. 
El paviment ceràmic dibuixa un camí pel perímetre de 
l’espai que emfatitza el caràcter de jardí, ja que a la resta 
el paviment és la terra pròpia del terreny (veure figura 
35). També forma part d’aquest espai col·lectiu un antic 
dipòsit d’aigua on actualment s’estacionen els vehicles 
(veure figura 36). Des de l’espai col·lectiu del jardí 
s’accedeix directament al pati privat de cada casa que 
dóna accés als habitatges (veure figura 34).

L’espai d’ús privat amb orientació sud és un pati permet 
crear una transició espaial entre l’espai col·lectiu i l’espai 
interior i, a més a més, permet allunyar la construcció 
del jardí col·lectiu i garantir la incidència de Sol sobre la 
façana sud, sobre l’hivernacle. 

A nivell de l’impacte visual, Francesc Rius planteja 
una façana que es recula a la seva part superior i, 
conseqüentment, genera una coberta a dues aigües. 
Amb aquest gest Francesc Rius fa que visualment mai es 
percebi la magnitud real de l’alçada total de l’edifici des 
dels espais propers, des dels espais dels patis d’ús privat.
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figura 37.
Plantes redibuixades per l’elaboració del treball i 
obtenció d’informació més precisa sobre les proporcions.
A les plantes es pot veure la simetria de les plantes 
respecte el centre del volum, on s’hi troba els nuclis de 
banys i l’escala.
A cada costat del nucli hi trobem estances de les 
mateixes dimensions. 
Plànols realitzats per l’autora de la tesina.

figura 38. (pàgina de la dreta)
Imatge de l’hivernacle des de l`’exterior, on podem 
veure com es tracta d’un volum de vidre adherit al pla 
de la façana de maó. Les estances de planta baixa i 
planta primera que s’hi relacionen són espais tancats 
amb fusteries practicables. D’aquesta manera s’eviten 
interferències sonores entre les diferents activitats que 
s’hi estiguin portant a terme.
Imatge publicada a la revista “Project Monitor. nº10”
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i l’altre a la televisió. Tot i que els tres espais estan 
comunicats a través de l’hivernacle, s’ha de puntualitzar 
que es tracten d’espais tancats en sí mateixos, és a dir, 
la doble alçada de l’hivernacle no comunica amb espais 
oberts, sinó amb espais que podem decidir si obrir o 
tancar. (veure figura 38)

“ Se pone en crisis el estar comunitario cuando es cada 
vez más frecuente la no coincidencia de horarios en las 
actividades de ocio y trabajo y la falta de compatibilidad 
entre ellas, lo cual no permite que sean desarrolladas en 
un único ámbito.”1 

La secció també és simètrica i amb un correcte 
comportament energètic, és a dir, tot i que sembla a 
priori que les façanes haurien de respondre a seccions 
diferents depenent de l’orientació amb diferents 
solucions geomètriques, en aquest cas Francesc Rius ho 
aconsegueix amb una mateixa secció. (veure figura 29)
La inclinació de la façana en el sud serveix per evitar 
veure un gran volum de 4 alçades quan s’hi és al pati 
d’accés (veure figura 38). A més a més, aquesta inclinació 
afavoreix la incidència solar a les finestres de planta 
primera i segona, recullin un ventall ampli d’hores solars. 
La inclinació de la façana en el nord té dues funcions. La 
primera respon a la mateixa idea que la sud, evitar crear 
un espai massa confinat en el pati inferior. La segona 
és facilitar l’accés de Sol a la mitgera, ja que es troba 
revestida d’un enrajolat blanc que reflexa la llum i fa del 
pati un espai molt més lluminós. (veure figura 39 i 40)

1 Rius, Francesc. La enseñanza de la arquitectura y del 
medio ambiente. Programa LIFE. Ed. COAC-ITEC-UPC-Genera-
litat de Catalunya.1997

L’element de l’hivernacle és un volum de vidre adherit a 
un edifici simètric de maó a través del que s’hi  genera 
l’accés i gran part de la captació solar passiva del conjunt. 
Funcionalment aquest espai és l’espai que realitza la 
transició entre l’exterior i l’interior, és un espai cobert 
que es situa fóra de l’àmbit de la façana. (veure figura 
41, 44, 45, 48)
Espaialment es configura en dos alçades, fet que ajuda 
a transmetre els guanys tèrmics a la planta baixa d’accés 
i a la planta primera. Des d’aquest espai de l’hivernacle 
hi ha un petit conducte que comunica també amb la 
tercera i quarta planta. Aquest conducte té un sistema 
que facilita tancar-lo o obrir-lo segons els requisits 
climàtics de cada moment. Gràcies a aquest sistema 
de transmissió tèrmica des de l’hivernacle fins a les 
parts superiors de la casa fa possible que es generi una 
circulació d’aire a través de la convecció. Al parlar de 
l’hivernacle és inevitable parlar del funcionament 
energètic.
El funcionament energètic de la casa respon 
principalment als conceptes de massa tèrmica, aïllament 
i circulació de l’aire a l’hivern i els conceptes de ventilació 
creuada a l’estiu. Si analitzem el funcionament energètic 
a l’hivern, l’element de l’hivernacle té un paper molt 
important, ja que serveix com captador tèrmic degut a 
l’efecte hivernacle que es produeix quan els raigs solars 
incideixen en el vidre, penetren en el interior canviant 
la seva freqüència i impedint així que surtin, incideixen 
sobre els paraments verticals i horitzontals de l’estança 
i aquests materials irradien calor i emmagatzemen 
l’energia. Per això és important que la façana tingui 
molta massa per tal de que sigui capaç d’emmagatzemar 
més energia i transmetre-la cap a l’interior. És per aquest 
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figura 39.
Imatge de l’acabat amb rajola blanca del mur de 
contenció que limita el solar en el nord. Aquest enrajolat 
fa possible que la llum del Sol es reflecteixi i doni més 
lluminositat a l’espai.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 40.
Imatge del pati situat al nord de les cases. Cal destacar 
que els patis es troben comunicats amb portes. Francesc 
Rius és un dels propietaris que hi ha col·locat un toldo 
que ajuda a controlar la incidència de la llum reflectida 
a les rajoles.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 41.
Imatges de l’espai de l’hivernacle des de l’exterior on es 
veu la protecció solar del toldo quan encara era exterior. 
Imatges obtingudes del despatx de Francesc Rius.

figura 42. (pàgina de la dreta)
Imatge del funcionament energètic de la casa a l’hivern, 
on primen la convecció, la massa tèrmica i l’aïllament. 
És important destacar els conductes que faciliten la 
comunicació de l’aire entre l’hivernacle i els espais de les 
plantes segona i tercera.
Esquema publicat a la revista “Project Monitor. nº10”

figura 43. (pàgina de la dreta)
Imatge del funcionament energètic de la casa a l’estiu, 
on prima la ventilació creuada vinculada al pati nord i la 
ventilació i ombra de l’hivernacle a la façana sud.
Esquema publicat a la revista “Project Monitor. nº10”
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motiu que cal destacar que la façana sud que es troba 
darrera de l’hivernacle es composa d’un mur de formigó 
de 10cm d’espessor, ja que d’aquesta manera és capaç 
de retenir més energia calòrica.
El segona aspecte important del funcionament energètic 
és la circulació de l’aire, que fa possible que es pugui 
transmetre l’aire calent o fred a tots els espais de la casa. 
La circulació de l’aire està provocar per un procés de 
convecció, que seria el següent: A l’hivern, l’aire s’escalfa 
a l’hivernacle, puja fins a la tercera i segona planta a 
través d’un conducte controlat manualment, l’aire es 
refreda a les plantes superiors, baixa pel conducte de 
l’ascensor, accedeix a la sala i a l’hivernacle, tornant 
a començar el bucle. Aquest seria el funcionament 
correcte a l’hivern, quan interessa que l’aire calent circuli 
per l’interior de tota la casa (veure figura 42). 
El tercer aspecte important que hem comentat del 
funcionament energètic d’aquesta casa és l’aïllament. 
L’aïllament fa possible que la temperatura de les estances 
de l’interior es conservi. Sobre aquest tema cal destacar 
que l’aïllament a totes les façanes és de 4cm d’espessor 
i a la coberta de panells sandwich de 2 cm d’espessor. A 
la façana nord hi ha un punt interessant de la façana que 
és quan els panells que conformen la coberta giren per 
sobre del pla de la façana. En aquesta part es disposa de 
dues capes d’aïllament, per un cantó la de la façana i per 
l’altre la de la coberta. Entre els dos tancaments hi ha 
una cambra d’aire de 7cm.

En el cas de que vulguem analitzem el funcionament 
d’aquest element durant l’estiu (veure figura 43), seria 
convenient tancar el pas d’aire que comunica l’espai de 
l’hivernacle amb les plantes superiors per tal d’evitar 

transmetre càrregues tèrmiques indesitjades i crear 
ombra a l’espai de l’hivernacle amb una protecció solar 
mòbil equivalent a un tendal o persiana, amb millor 
funcionament si es col·loca a la part externa del vidre que 
si es fa a la interior, ja que així s’evita que els rajos arribin 
a accedir a l’interior i generin l’efecte hivernacle. Val a dir 
que actualment les proteccions solars es troben situades 
a la part interna de l’hivernacle per motiu tècnics, ja que 
les fixacions no eren les adequades i no resistien els 
forts vents. Francesc Rius argumenta que l’espai entre 
el vidre i la protecció és molt petit i l’aire que s’hi escalfa 
és, conseqüentment, una petita proporció. A més a més, 
la poca massa dels elements de protecció fa possible 
que no siguin capaços d’emmagatzemar molta energia 
calòrica i que les seves incidències sobre la massa gran 
d’aire de l’hivernacle siguin assumibles. Tanmateix, un 
cop aconseguit crear ombra dins l’hivernacle s’hauria 
de ventilar a través d’un mecanisme, que ja incorporen 
els dissenys dels hivernacles i que pot ser manual o 
mecànic, per tal d’accionar i aixecar les parts practicables 
de la fusteria metàl·lica. D’aquesta manera crearíem un 
espai confortable a la façana sud protegit del Sol i que 
ens redueix els efectes de la incidència solar a l’interior 
de l’habitatge. A l’estiu un dels aspectes més importants, 
després d’haver pogut aturar i controlar el Sol a la façana 
sud, és la ventilació i circulació d’aire a tota la casa 
basada en la ventilació creuada i la seva relació amb el 
pati nord, ja que l’aire és més fred en aquest espai degut 
a la baixa incidència calòrica del Sol. Tanmateix, hi ha 
cases que també hi han incorporat tendals per controlar 
els reflexes generats per les rajoles que defineixen 
l’acabat del mur de contenció, com és el cas de la casa 
de Francesc Rius (veure figura 40). Com a resum diríem 
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figura 46.
Imatge de la última planta on es pot veure la inclinaclió 
de la coberta, derivada de la preocupació de l’impacte 
visual de l’edifici. En aquest cas aquest espai es troba ha-
bilitat com estudi.
Imatge obtinguda del despatx de Francesc Rius.

figura 47.
Imatge inferior de la taula dissenyada per Francesc Rius, 
on es pot veure el suport vertical amb punta de llapis, la 
fixació metàl·lica a la pared i la part inferior del marbre.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 48. (pàgina de la dreta) 
Imatge des de l’hivernacle cap als espais interiors, on es 
pot apreciar els tancaments de les fusteries en els dos 
nivells.
Imatge obtinguda del despatx de Francesc Rius.

figura 44.
Imatge de l’espai de l’hivernacle en planta primera. Les 
fusteries, en aquest cas obertes, donen la possibilitat de 
comunicar els espais d’ús comun de la casa de la planta 
baixa i planta primera.
Imatge obtinguda del despatx de Francesc Rius.

figura 45.
Imatge de l’espai de l’hivernacle en planta baixa. Les 
fusteries, en aquest cas obertes, donen la possibilitat de 
crear un espai continu entre la sala de l’interior i l’espai 
de l’hivernacle.
Imatge obtinguda del despatx de Francesc Rius.
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que el bon funcionament de la casa a l’estiu es basa en 
la ventilació creuada, amb especial importància de l’aire 
del pati nord, i en el fet d’evitar els guanys tèrmics a la 
façana sud amb proteccions solars per l’hivernacle i el 
tancament de la comunicació de l’aire entre hivernacle i 
plantes superiors.

Havent estudiat l’espai de l’hivernacle i el funcionament 
energètic que propicia a la casa, continuarem descrivint 
els espais o elements importants de la casa.

Un element important que articula tota la casa és 
l’escala. Si estudiem l’element de l’escala veurem que 
es tracta d’una estructura metàl·lica que es conforma 
amb un cilindre de 90cm de diàmetre que es troba buit 
però que inicialment s’havia projectat per acollir un petit 
ascensor. Fixats al cilindre central hi ha els esglaons, 
també metàl·lics que donen la volta al cilindre i dibuixen 
una escala de cargol. Els esglaons estan volats, ja que tot 
i que es troben embeguts entre parets massisses, mai les 
arriben a tocar. El replà de l’escala està plantejat com si 
es tractés d’un esglaó més gran, però continua formant 
part de l’estructura metàl·lica. 

Si observem ara els espais dels banys cal indicar que 
el detall del fals sostre es repetirà també a la casa de 
Bolvir, on lames obertes de fusta clara deixen entreveure 
l’estructura pintada de negre de fons. Amb aquesta 
solució Francesc Rius vol evitar haver de veure les 
reixes o sistemes d’extracció d’aire que garanteixen 
la ventilació, ja que l’aire circula entre les lames fins 
l’element d’extracció. 

Finalment, m’agradaria fer un incís pel que fa a una peça 
del mobiliari que és disseny propi de Francesc Rius, la 
taula del menjador. Aquesta taula hi és present també 
a dues cases més de Francesc Rius. Una hi és a la casa 
que s’estudia a continuació d’aquesta, la casa unifamiliar 
a Bolvir, on la taula té unes dimensions més grans que 
la de Barcelona. La tercera taula està a una tercera casa 
que Francesc Rius té al Bruc, i les dimensions de la taula 
són més reduïdes que la de Barcelona. 
El disseny d’aquesta taula està realitzada amb un sobre 
de marbre, un element metàl·lic de suport vertical 
de les càrregues i una fixació lateral a la paret, també 
metàl·lica. El factor interessant d’aquesta taula és el seu 
funcionament estructural, ja que el suport vertical té un 
contacte amb el pla horitzontal del terra amb una secció 
de “punta de llapis” i que està únicament plantejat per 
absorbir càrregues verticals, no moments o esforços de 
torsió (veure figura 47).  
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figura 50. (pàgina de la dreta)
Imatge de l’interior del cilindre de l’estructura de l’escala 
de 90cm de diàmetre que havia estat concebut per 
acollir un ascensor.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 51. (pàgina de la dreta)
Imatge inferior del forjat col·laborant on es veuen 
els perfils Robertson i el perfil U que es situa a la part 
inferior. El color originari és crema, però en el cas de la 
imatge s’ha pintat de gris per enfatitzar més els canvis 
de plans entre vertical i horitzontal. A més a més, al 
tractar-se d’un color fosc l’estança a pres una dimensió 
aparent més horitzontal, més baixa.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 49.
Secció tipus de l’habitatge on podem veure la inclinació 
de la coberta i la secció dels forjats col·laborants.
És interessant destacar la integració de la caixa de 
persianes a les dues façanes. A la façana nord la caixa 
de persianes es troba integrada dins del gruix de la 
façana i evita, d’aquesta manera, la seva col·locació 
despenjada en la planta primera. A la façana sud la caixa 
de persianes es troba integrada dins d’un moble-taula. 
Aquesta taula també resol l’espai de les habitacions 
vinculat a la coberta inclinada, ja que recull l’espai de les 
estances que tenen una alçada molt reduïda. 
El tendall situat per l’exterior de l’hivernacle ja no està 
instal·lat, ja que el sistema no era l’adequat i no resistia 
els forts vents
Secció realitzada per l’autora de la tesina.
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DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA CONSTRUCTIU I DE 
LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 
En aquest apartat es descriuen els aspectes materials 
del projecte vinculats amb la construcció i l’estructura.
Per una banda s’expliquen les seccions constructives de 
façanes i coberta de més interès, fent especial èmfasi en 
detalls i solucions més rellevants per l’anàlisi. 
Per altra banda s’explica el sistema estructural de 
l’edifici, tant a nivell de funcionament estructural com 
de materials o elements que hi intervenen.

SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructuralment el projecte es resol amb una estructura 
vertical murària de parets de maons que conformen les 
dues caixes tancades en els espais amb façanes nord i 
sud, a cada cantó de l’espai central de comunicació. 
L’espai que acull els banys i l’escala entre les dues caixes 
de l’estructura murària es concep com una estructura 
pont que les uneix.

L’estructura dels forjats es resol amb l’estructura mixta 
d’un forjat col·laborant. Cal dir que en els moments de 
la construcció de l’edifici aquesta estructura era bastant 
innovadora. Es conforma amb perfils QL-60 Robertson 
i d’una capa de 23cm d’espessor de formigó. Francesc 
Rius busca la massa del formigó en els forjats per tal 
d’augmentar la massa tèrmica del conjunt de l’edifici i 
que sigui capaç d’emmagatzemar més energia calòrica. 
Aquests perfils que conformen el pla del forjat estan 
col·locats sobre uns perfils tipus U-120/40/4 (veure 
figura 51 i 49).

Cal també destacar l’estructura de l’escala. És una 
estructura metàl·lica de planta quadrada que es suporta 
per l’element circular central que havia de servir, en 
un inici, per la col·locació d’un ascensor però que no 
es va arribar a col·locar (veure figura 50). Els esglaons 
estan únicament suportats per l’estructura central i 
no tenen contacte amb les parets que limiten l’escala 
verticalment. Aquesta escala comunica els 5 nivells, 
des del soterrani fins a les golfes, passant per les dues 
plantes d’habitacions i la planta baixa de la sala i la 
cuina-menjador.

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES DE FAÇANA I COBERTA
Les façanes d’aquesta casa responen a una mateixa 
secció constructiva base, però amb incorporacions 
d’elements segons l’orientació. La façana sud té molta 
rellevància energètica per l’element de l’hivernacle. 
Constructivament es composa d’una estructura 
metàl·lica d’acer galvanitzat amb vidres de 6mm de 
gruix. La resta de les façanes es composen de dues pells 
de maó amb aïllament de 4cm. La façana sud que queda 
darrera l’hivernacle es composa també de 10cm de mur 
de formigó, element que fa augmentar la massa tèrmica 
i la inèrcia de la casa. La façana nord, també resolta amb 
maó i aïllament de 4cm, té l’afegit constructiu i energètic 
de tenir també els panells de la coberta que giren sobre 
el pla de la façana i augmenten en 2cm més l’aïllament 
total del pla de façana.
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figura 52.
Secció constructiva de la façana sud
Plànols realitzats per l’autora de la tesina.
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figura 53.
Imatge aèrea de la coberta on 
es poden veure les finestres 
inclinades de la segona planta, 
la planta de les habitacions.
També es diferencien de 
forma clara les xemeneies 
d’extració que pugen per 
l’espai d’instal·lacions entre 
habitatges.  
A la part inferior de la imatge 
s’intueixen els murs dels 
límits entre cases dels patis 
posteriors.
Imatge obtinguda del despatx 
de Francesc Rius.

La coberta es resol amb una estructura de fusta inclinada 
i amb panells sandwich de 3cm amb 2cm d’aïllament. 
Aquesta solució va ser molt innovadora en el moment 
de la seva construcció perquè era un sistema poc estès 
i conegut.

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES SINGULARS
Com a solucions constructives singulars i interessants cal 
destacar tres de significatives.
 
La primera és la previsió del pas d’instal·lacions a les 
parets de maó per tal d’evitar fer regates. Col·loca peces 
ceràmiques més petites a dues franges de les parets, una 
a la part superior i l’altre a la inferior, per tal de poder 
aprofitar l’espai restant per passa-hi les instal·lacions 
pertinents. També hi ha la mateixa solució en vertical per 
un punt concret de la paret no afecta al comportament 
estructural de la casa.(veure annex 1)

La segona és l’execució d’una doble paret entre veïns 
per tal d’evitar molèsties acústiques entre veïns. Entre 
els dos fulls de les estructures de les respectives caixes hi 
ha una cambra d’aire que incrementa el confort acústic 
de les estances colindants. Francesc Rius comenta que 
el soroll sempre es pot acabar transmetent a través dels 
fonaments i que, de voler millorar la solució aplicada, 
també s’haurien d’haver independitzat. 

La tercera és la col·locació i integració de les caixes de 
persianes per tal d’evitar que aquestes despengin per 
sobre de les finestres i les obertures de planta primera. 
Queden completament integrades dins del pla de 
la façana nord i del moble de la taula a la façana sud.  

Aquesta taula també resol l’espai de les habitacions 
vinculat a la coberta inclinada, ja que recull l’espai de 
les estances que tenen una alçada molt reduïda (veure 
figura 49). 
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figura 54.
Alçats generals de les quatre façanes de l’edifici. En els 
alçats longitudinals es veu clarament l’estructura de les 
6 crugies dels habitatges. A la façana nord els panells 
sandwich de la coberta cobreixen també part de la 
façana i creen un doble aïllament, el del panell i el de la 
pared.

En els alçats dels testers es veu la inclinació de la façana 
que deriva en la formació de la coberta. També es pot 
veure com l’edifici s’adapta al desnivell de la topografia, 
ja que la façana oest és més reduïda a conseqüència de 
que el terreny es aquest punt està a una cota superior 
que a la façana est.
Plànols realitzats per l’autora de la tesina.
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figura 55.
Imatge actual de l’edifici on es poden veure les plaques 
instal·lades a la coberta inclinada de la casa de Francesc 
Rius, a l’àmbit confinat entre les finestre de planta 
segona y planta tercera.
També podem veure com el nombre de finestres a la 
planta segona no és fixe, ja que hi ha cases amb 2 i altres 
amb 3 degut al funcionament intern de l’espai associat. 
Fotografia realitzada per l’autora de la tesina.

DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES ACTIUS DE 
CAPTACIÓ I GENERACIÓ ENERGÈTICA 
La voluntat d’aquest estudi era focalitzar-se sobre les 
solucions i decisions que podríem incloure dins dels 
sistemes passius de control energètic. Tanmateix, 
és important tenir en compte que aquests sistemes 
passius de control també es troben complementats amb 
sistemes actius de captació energètica.

Aquest projecte no disposa de cap sistema actiu de 
generació o captació d’energia instal·lat d’inici, tot i que 
s’ha de destacar que  anys posteriors a la finalització 
de l’obra Francesc Rius es va instal·lar al seu habitatge, 
situat a la cantonada est, unes plaques tèrmiques per 
l’aigua calenta. (veure figura 55)
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ANÀLISI DE LA IMPLANTACIÓ I DE LES 
SOLUCIONS CONSTRUCTIVES PER LA MILLORA 
ENERGÈTICA DE L’EDIFICI 
Després de la realització de l’estudi constructiu i 
d’implantació del conjunt del projecte resumirem 
específicament els elements que tenen una implicació 
directa en el comportament energètic dels habitatges. 

Primerament resumirem les decisions de projecte que 
tenen relació amb la implantació en el lloc. La implantació 
implica aspectes d’orientació,  la relació de contacte 
que s’estableix entre edifici i terreny, la distribució 
programàtica en planta respecte les orientacions i 
façanes, i el control de l’impacte visual.

L’orientació respon a un eix est-oest que facilita la 
captació solar a la façana sud, alhora de que disposa 
de les vistes sobre Barcelona. Vinculada amb aquesta 
orientació hi trobem l’element de l’hivernacle, clau 
a l’estudi d’aquest projecte, que potencia els guanys 
energètics.

De la relació dels habitatges amb el contacte amb el 
terreny es deriva la voluntat d’aprofitar la feixa de 
terreny existent on estava l’anterior casa per aixecar-se 
respecte el jardí comú, guanyar privacitat i millorar les 
vistes. Energèticament, el fet de situar-se sobre d’una 
plataforma li permet situar el volum construït en el 
centre i disposar de dos espais de terrassa o jardí amb 
orientacions oposades als extrems, amb característiques 
tèrmiques diferents i complementàries. La situació de la 
plataforma també li permet evitar la incidència de les 
ombres dels arbres del jardí col·lectiu sobre la façana 
vidriada del hivernacle en el sud. 

La distribució del programa del projecte també és un 
element a tenir en compte per estudiar el comportament 
energètic. En aquest cas, el programa de la sala en 
planta baixa i planta primera es situen a la façana 
sud, on poden gaudir de l’assoleix i l’escalfament per 
l’hivernacle. Els nuclis de banys i l’escala es situen a la 
part central de l’habitatge, ja que són espais on no es 
considera prioritari el contacte amb l’exterior. Pel que fa 
a les habitacions no s’ha trobat cap pauta que vinculi la 
seva posició, ja que les habitacions les trobem tant a la 
façana nord com a la sud.

El control de l’impacte visual és un aspecte que s’ha 
tingut molt en compte en aquest projecte ja que es 
tracta d’un edifici de quatre alçades i soterrani, on les 
dimensions dels jardins particulars de la planta baixa són 
reduïdes. Per aquest motiu la secció revela com amb la 
inclinació de les cobertes s’evita percebre visualment 
la magnitud real de la façana, garantint un espai 
confortable a l’exterior de la planta baixa. 

Havent analitzats els paràmetres vinculats a la 
implantació de l’edifici podem concloure que resolen 
correctament el seu funcionament energètic segons les 
característiques del lloc i dels requisits programàtics del 
projecte.
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Finalment, resumirem les decisions de projecte que 
tenen relació amb les solucions constructives de façanes, 
finestres i cobertes amb implicacions energètiques. 

La façana sud es caracteritza per l’element de 
l’hivernacle, que serveix com a captador tèrmic a l’hivern 
i crea un espai ventilat i en ombra (gràcies a tendals) a 
l’estiu. Aquest espai és, a més a més, una prolongació 
de la pròpia sala, un tercer espai en la configuració dels 
espais comuns de l’habitatge. També cal destacar que 
la part de la façana que es troba darrera de l’hivernacle 
és de 10 cm de formigó per tal d’augmentar la massa 
escalfada de l’edifici i els guanys tèrmics.  L’aire escalfat 
de l’hivernacle pot arribar a circular fins les plantes 
superiors gràcies a un pas deixat entre les dues pells de 
la façana i que es pot controlar a través d’un mecanisme. 

La façana nord es caracteritza per tenir un gran aïllament 
tèrmic degut a que el panell sandwich de la coberta gira 
per sobre de la façana nord i es sumen els aïllaments. Per 
un cantó la façana té un aïllament de 4cm i, per l’altre 
cantó, la coberta es composa d’un panell sandwich amb 
2cm d’aïllament. 

Les façanes est i oest es caracteritzen per un aïllament 
important de 4cm, però no són elements claus de 
referència a l’estudi del control energètic perquè només 
2 de les 6 cases en tenen. 

Les finestres també juguen un paper molt important 
energèticament, ja que de les seves característiques 
depenen part de les pèrdues o guanys solars totals. En 
aquest cas, les finestres que es troben a la façana nord 
són petites en planta baixa i poques en planta primera. 
Per altra banda, les obertures a la façana sud a planta 
baixa i planta primera són grans i nombroses a les plantes 

superiors. Aquesta característica denota la preocupació 
per evitar pèrdues tèrmiques a la façana nord i generar 
guanys tèrmics a la façana sud. 

Finalment, la coberta es resol amb una coberta de panells 
sandwich amb un aïllament de 2cm. La seva geometria 
inclinada fa possible una major incidència a la façana sud 
i, a la façana nord facilita que el Sol arribi a incidir sobre 
el parament enrajolat blanc del mur de contenció que 
limita el solar. Aquestes rajoles reflecteixen la llum cap al 
pati de la façana nord.
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CONTEXT I IMPLANTACIÓ
El projecte sorgeix de la iniciativa de voler construir una 
residència unifamiliar de caps de setmana per part de 
Francesc Rius i la seva dona, Anna Fina Martí, al poble de 
Bolvir. (veure figura 59 i 60)

El solar inicial era una antiga feixa de cultiu allargada 
de 10x70 metres situada al carrer Ciutadella del terme 
municipal de Bolvir. (veure solar A de la figura 57)

L’orientació del solar és la més adient en aquest clima 
de muntanya, ja que es troba orientat al sud, fet que li 
proporciona la màxima incidència solar, alhora de les 
vistes cap a la vall. 

Topogràficament, el pla horitzontal de la feixa s’havia 
aconseguit a través de la realització de terraplens i 
desmunts a la muntanya. En aquest procés s’havia 
consolidat un mur de pedra seca a la part sud del solar 
que arribava fins la cota del terreny. D’altra banda, un 
pla vertical de pedra natural, derivada del tall de la 
muntanya, dibuixava el límit del solar al nord. 

Inicialment, davant un solar tan estret, Francesc 
Rius demana al venedor de la parcel·la la possibilitat 
d’incloure a la venta una petita parcel·la de la feixa 
inferior (veure solar B de la figura 57), que conformava 
la cantonada i tenia accés directe des del carrer, per 
tal d’aconseguir un espai més ampli on plantejar la 
casa. Després de la compra dels dos solars per part de 
Francesc Rius, se n’adonen que el solar de la cantonada 
que hi havien afegit no era del mateix propietari, i en 
vista de la confusió, el venedor ofereix negociar amb el 

propietari real del solar, a qui li ofereix canviar el terreny 
de la cantonada per la part proporcional del terreny 
annex i que sí posseïa (veure solar C de la figura 57). 
Degut a la complexitat de les condicions que posava el 
propietari de la feixa en cantonada, Francesc Rius va 
acabar comprant el terreny annex de la feixa inferior (C) 
i fa ús de la feixa en cantonada a l’espera de resoldre els 
papers pertinents. Actualment ambdues parcel·les, que 
es troben a una cota bastant inferior que la feixa de la 
casa de 10x70m, es troben colonitzades amb els horts i 
arbres fruitals de l’arquitecte. 

A nivell de la implantació de l’habitatge en el solar cal 
destacar que Francesc Rius acaba plantejant la casa 
únicament a la feixa superior, motivat per l’aprovació 
d’una normativa segons la qual les cases es podien 
recolzar en els límits de parcel·la sense haver de 
respectar distàncies mínimes. 

La casa es col·loca en el terreny amb un volum allargat, 
semisoterrat a la part nord, que segueix el perímetre del 
solar. La façana nord es tanca i es recolza sobre el mur de 
pedra i la façana sud s’obre a les vistes de la vall i al Sol. 
La secció de projecte, derivada d’aquesta implantació, 
respon a la necessitat de tenir un comportament tèrmic i 
una orientació visual òptim. A la façana nord les pèrdues 
tèrmiques a l’hivern són reduïdes ja que el contacte 
amb el terreny garantitza l’estabilitat tèrmica a l’interior 
(veure figura 59). La casa s’obre a la façana sud amb una 
obertura vidriada a l’espai central que potencia l’efecte 
hivernacle i escalfa l’interior.     

La col·locació de l’edifici en el solar allibera l’espai est del 
jardí i genera un espai estancial a l’exterior.

Casa a la Cerdanya
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figura 57.
Secció transversal de la casa on es veu la relació que hi 
estableix amb el terreny i la topografia. Al nord recreix 
el mur existent de roca natural i al sud s’obre cap a les 
vistes i el Sol .
Secció realitzada per l’autora de la tesina.

figura 58.
Esquema del solar i les feixes annexes amb les indicacions 
de les tres parcel·les que intervenen a l’explicació del 
contexte de les propietats del solar.
Esquema realitzat per l’autora de la tesina.

figura 59.
Imatge parcial del poble de Bolvir. El solar del projecte es 
troba situat a la part superior dreta, darrera del volum 
de l’esglèsia que destaca pel seu campanar.
Es troba en un dels solars que es situa més al nord del 
poble i, conseqüentment, més elevat topogràficament i 
amb millors vistes cap a la vall.
A la part inferior de la imatge es pot veure el pas de la 
carretera, situada al límit sud del poble.
Imatge obtinguda de Google earth.

figura 60.
Imatge del poble de Bolvir on es pot veure la casa, situada 
a la part superior. El seu acabat de pedra i coberta de 
pissarra crea una integració perfecta amb els materials 
del poble.
Imatge obtinguda de Google earth.
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figura 61.
Planta general de la casa redibuixada per la realització 
d’aquest estudi.
Cal fer un incís amb el dibuix de la piscina perquè no 
apareix a dibuixos previs del projecte, ja que va ser un 
element construït a posteriori.
Les dues ampliacions dels mòduls volen fer més gràfica el 
seguiment de l’explicació dels espais que els componen.
S’ha considerat convenient incloure una ampliació de 
cada mòdul i uns esquemes per facilitar la comprensió 
dels espais.
Planta i esquemes realitzats per l’autora de la tesina.

figura 62.
Imatge exterior de la casa des de la feixa inferior d’hort. 
Es percep el volum de la sala com un element més alt 
i amb rotació respecte la directriu de la casa. També 
podem veure el mur de pedra construït sobre el tall de la 
pedra de la muntanya. 
La imatge de la roca natural que sobresurt de la part 
inferior del mur ens ajuda a entendre les condicions 
inicials del mur de la façana nord de l’edifici i com es va 
haver de tallar per tal d’aconseguir regularitzar i crear un 
pla vertical continu.
Imatge publicada a Habitare nº341. 1995.
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El projecte parteix de la idea de ser una residència pels 
caps de setmana a la muntanya i, per aquest motiu, un dels 
elements més importants alhora de plantejar el projecte 
és el fet de garantir que l’espai s’escalfi ràpidament i que 
tingui un funcionament energèticament eficient. Per 
tal de donar solució a aquests requisits es va plantejar 
el projecte en dos mòduls petits i independents de 
6,80x5,90 i 10,70x3,60m respectivament. (veure figura 
61)

A nivell de programa, el mòdul de 10,70x3,60m acull 
els dormitoris i els banys, i el mòdul de 6,80x5,90m 
acull la sala, el menjador, la cuina i la llar de foc. 
Complementant els espais dels dos mòduls cal destacar 
dos espais estancials importants, un amb orientació 
sud i l’altre amb orientació est. Aquesta diferència  
d’orientacions fa possible oferir dos espais intermedis 
amb característiques climàtiques i tèrmiques diferents 
a través dels quals es relacionen els dos mòduls amb 
l’exterior.

Compositivament, el mòdul de la sala es troba girat 
uns 11º aproximadament respecte la directriu principal 
de l’edifici i té una alçada diferent a la de la resta de 
l’habitatge. D’aquesta manera aquests dos gestos 
trenquen la linealitat del cos allargat que predomina en 
l’edifici i emfatitzen la posició d’aquest mòdul. (veure 
figura 62). Aquesta decisió de diferenciar el volum de 
la sala ajuda al control de l’impacte visual del volum 
evitant una visió molt contínua.

A continuació es descriuen els dos mòduls que acullen el 
principal programa de la casa.

A l’interior del mòdul de les estances d’ús comú de 
6,80x5,90 metres trobem dos espais ben diferenciats. 
Per una banda, la cuina i la llar de foc que es troben 
recollides sota l’àmbit d’una campana única que remet 
a les cuines de les construccions del camp. Per altra 
banda, la sala i el menjador que limiten aquest mòdul 
al sud i que gaudeixen de les impressionants vistes cap 
a la vall. 

L’espai de la cuina i la llar de foc comparteixen el mateix 
sostre, una gran campana. Està inspirada a les cases 
de pagès on les campanes de les cuines abastaven tot 
l’àmbit de la cuina. Per altra banda, aquests dos espais 
s’organitzen a través de la col·locació de l’accés, el qual 
divideix els dos àmbits. 

A la dreta de l’accés hi trobem l’espai destinat a la 
llar de foc, que es composa d’una xemeneia Milà de 
cantonada i un banc de fusta. (veure figura 63 i 64). La 
xemeneia pertany al dissenyador català Miguel Milà, qui 
va crear aquest model pensant en la seva col·locació en 
cantonada. Tanmateix, Francesc Rius la col·loca aïllada 
i genera, amb aquesta decisió, la possibilitat de gaudir 
alhora de les vistes del paisatge i de la llar de foc. La 
xemeneia no queda reclosa a la cantonada i el seu angle 
de 90º acaba definint el límit físic entre sala i espai de 
xemeneia. També es important comentar que el tiratge 
de la xemeneia pren l’angle de la campana que composa 
el sostre i l’escalfa, ja que tant la campana com el tiratge 
són metàl·lics. El banc triangular situat front de la llar 
de foc està realitzat pel germà gran del Francesc Rius i, 
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figura 63.
Imatge des del menjador cap a l’espai de la llar de foc. 
Es pot veure la col·locació de la xemeneia que delimita 
l’espai. També cal comentar la inclinació de la campana 
que unifica l’espai de la llar de foc amb la cuina.
Imatge publicada a Habitare nº341, 1995.

figura 64.
Imatge de l’àmbit de la llar de foc amb la xemeneia Milà 
i el banc triangular.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 65.
Imatge de la sala on predomina l’obertura de la finestra 
i la inclinació de la coberta.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 66.
Imatge de la relació entre els espais de la cuina i del 
menjador on es veu la inclinació del volum de la campana 
contrarrestat amb el de la coberta. 
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 67. (pàgina de la dreta)
Imatge interior de les façanes del mòdul de la sala-
menjador on es veuen les finestres i els panells de fusta.  
Imatge publicada al Croquis nº62-63, 1993

figura 68. (pàgina de la dreta)
Esquema de la modulació de la façana interior dels 
dormitoris. 
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 69. (pàgina de la dreta)
Imatge interior de les façanes del mòdul de la sala-
menjador on es veuen les finestres i els panells de fusta.  
Imatge publicada al Croquis nº62-63, 1993
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conseqüentment, està fet a mida. Permet guardar llenya 
al seu interior alhora que la seva proximitat amb la llar 
de foc, a uns 80cm, permet manipular-la i escalfar-se 
alhora des del propi seient del banc.

A l’esquerra de l’accés hi ha l’espai de la cuina, que es 
composa de dues franges laterals de treball i un espai 
central de pas que es troba il·luminat per una finestra de 
la mateixa amplada. Una de les franges de treball acull 
el foc i els electrodomèstics habituals, mentre que l’altra 
franja és un sobre horitzontal de marbre que comunica 
l’espai de la cuina amb l’espai del menjador. (veure 
figura 67)

Fora de l’àmbit de la campana hi trobem la sala i el 
menjador. Un sofà i un moble composat amb tres mòduls 
de fusta defineixen l’espai de la sala. Les vistes llunyanes 
de les muntanyes penetren en aquest espai a través 
d’una gran finestra quadrada. El moble de la sala, també 
dissenyat pel germà gran de Francesc Rius, es composa 
de tres mòduls baixos que ofereixen la possibilitat de 
tancar-se com a caixes i evitar-hi l’accés de la pols. (veure 
figura 65) 

A l’espai del menjador hi ha una finestra quadrada que 
emmarca les vistes cap al jardí est i una taula de marbre 
(igual a la del menjador de la casa de Barcelona però 
més gran) amb un llum penjat de la paret acaben de 
composar la imatge global d’aquest espai. Tant la taula 
com el llum són dissenys originals de Francesc Rius. 
(veure figura 66 i subapartat “Mobiliari” dins d’aquest 
capítol)

A les tres obertures de les finestres, dos petites de 
100x100cm i una més gran de 180x180cm, cal destacar 
l’ús de panells de fusta que serveixen de porticons 

mòbils i ofereixen una imatge interior on es combinen 
plans verticals blancs amb elements marró clar de la 
fusta del panells. Aquests panells també estan fets 
pel germà gran de Francesc Rius. Aquests porticons 
serveixen d’elements de control tèrmic, ja que redueixen 
les possibles pèrdues de calor a l’hivern. (veure figura 
67)

El mòdul dels dormitoris i els banys s’organitza a través 
de la modulació en base a la subestructura metàl·lica de 
90cm i generen un alçat a l’interior amb cinc portes: tres 
dels dormitoris, una del bany i l’altra d’un armari (veure 
figura 68). Les tres portes dels dormitoris tenen vidres 
transparents que creen profunditat visual al circular per 
l’espai de circulació, ja que el vidre  de les portes i les 
obertures de les finestres es troben alineades. (veure 
figura 69)

Les dimensions dels tres dormitoris són reduïdes 
de 2,60x3,20m aproximadament perquè van ser 
concebudes sota la idea dels espais dels refugis de 
muntanya. 

Programàticament hi ha també tres banys: un compartit 
per les dues habitacions individuals, un exterior que 
dóna a l’espai de circulació i un tercer dins de l’habitació 
d’ús doble. El bany compartit disposa de rentamans 
i dutxa, la quan està col·locada en angle per distribuir 
un espai tan petit correctament. El bany del dormitori 
està equipat amb una banyera, un bidet i un rentamans, 
aquest darrer també en angle per poder distribuir 
correctament els elements. Finalment el bany exterior 
als dormitoris té un inodor i un rentamans i, degut al 
seu accés des del pas de circulació, facilita el seu ús per 
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figura 70.
Imatge interior d’una de les habitacions. A la dreta de la 
imatge, la porta del bany comú que comunica amb l’altra 
habitació. La finestra quadrada emmarca les vistes cap 
a l’exterior i disposa del panell mòbil interior a la seva 
esquerra. El mobiliari del dormitori es completa amb una 
taula amb calaixos i el llit.
Imatge publicada a Casas de montaña, 1991.

figura 71.
Imatge interior l’espai de coixí tèrmic amb orientació sud. 
Aquest espai és un espai de transició tèrmica que serveix 
com captador energètic a l’hivern. Les encavallades 
de fusta es troben reforçades amb elements metàl·lics 
degut a la supressió dels elements horitzontals de fusta 
que Francesc Rius va fer treure al veure que l’efecte visual 
que generava era d’un pla horitzontal continu.
Imatge publicada a Casas de montaña, 1991.

figura 72.
Imatge de l’espai de porxo de la zona est de la casa. Hi 
podem veure l’obertura i com el brancal de l’esquerra no 
és perpendicular al pla de façana. A la cantonada veiem 
la pedra del Figaró que resol l’encontre amb les pedres.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 73.
Imatge interior des del pas de circulació per la façana 
nord. Es pot veure el canvi de la pedra en el mur, 
diferenciant-se el mur natural a la part inferior i el mur 
de pedra construït per la casa. A la part inferior del mur 
veiem el canal que recull les possibles filtracions del 
terreny i evita que entrin en contacte amb el paviment 
de permali. Al fons, una porta corredera de vidre ofereix 
la sortida al jardí de la zona est.
Imatge publicada a Casas de montaña, 1991.
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persones alienes a la casa. La ventilació dels banys es fa 
amb extracció forçada per sobre del fals sostre de lames. 
Aquesta solució evita veure el ventilador i ofereix un 
acabat continu. És la mateixa solució constructiva que 
va utilitzar en els banys de la seva casa de Barcelona, 
estudiada al capítol anterior.

Les finestres dels dormitoris, igual que les del mòdul 
de la sala, també tenen porticons mòbils de fusta que 
ajuden a reduir les pèrdues tèrmiques i ofereixen un 
acabat interior més elaborat. (veure figura 70)

Els espais intermitjos que serveixen de coixins tèrmics es 
poden agrupar en estancials o de circulació. 

L’espai de circulació és aquell que recorre la part nord 
de la casa i que es troba en contacte directe amb la 
pedra de la muntanya (veure figura 73). La pedra que 
sobresortia de la muntanya es va repicar i modelar 
per tal d’aconseguir definir un pla continu i vertical. 
Aquest fet va fer possible que aquest espai augmentés 
aproximadament 50cm més d’amplada respecte l’estat 
inicial del solar. 

A la part inferior del mur una canal, realitzada a una 
nivell inferior de la cota del paviment, dóna solució a 
les possibles filtracions d’aigua que es poden derivar del 
tall a la roca de la muntanya. Les amplies dimensions 
d’aquest espai de pas, variables entre 1,60m i 1,95m, fan 
possible concebre aquest espai com un espai rellevant  i 
diferent amb qualitat dins de la casa.

Els vidres a les portes d’accés dels dormitoris a mode 
de finestres, ja comentats amb anterioritat, porten 
part del paisatge cap a dins, cap aquest espai. Front 
als dormitoris, tres petites obertures perforen el mur 

recrescut sobre la pedra (veure figura 75). La planta 
d’aquestes obertures és de dimensions variables 
en el pla interior i exterior, fent possible que des de 
l’exterior siguin simples escletxes i des de l’interior unes 
amplies prestatges on col·locar algun element ceràmic 
d’orfebreria (veure figura 74).  

Dins dels espais de coixí tèrmic definits com espais 
estancials podem diferenciar-ne dos, un orientat a sud 
i l’altre orientat a est. Aquests espais s’aprofiten de la 
diferència climàtica i tèrmica de les diferents orientacions 
per satisfer el confort tèrmic en cada moment del dia i 
de l’any. 

L’espai orientat a sud és un gran pla de vidre de 6 metres 
que funciona com captador tèrmic a l’hivern (veure 
figura 71). La fusteria es troba subdividida en 3 mòduls 
amb unes guies que fan possible poder obrir l’espai de 
dos dels mòduls de vidre alhora. El paviment d’aquest 
àmbit té una lleugera pendent cap a l’exterior per tal de 
reduir el desnivell entre el paviment interior i l’exterior 
en el punt d’encontre de les fusteries.

A l’espai orientat a l’est hi trobem una gran obertura a 
la pedra que torna a tenir el gest en planta d’obrir-se a 
l’interior i tancar-se a l’exterior. D’aquesta manera  es 
guanya privacitat respecte l’exterior i s’orienten vistes 
cap a l’exterior. (veure figura 72)

figura 74. 
Esquema en planta de obertures al mur nord, tant les 3 
escletxes front els dormitoris com la del porxo est.
Esquema realitzat per l’autora de la tesina.

figura 75. 
Imatge de les tres obertures a la façana nord front 
els dormitoris. Té planta irregular i a l’interior té una 
dimensió més ampla que a l’exterior.
Imatge publicada a Habitare nº341, 1995.
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figura 76.
Imatge de la làmpara del menjador dissenyada per 
Francesc Rius.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 77.
Imatge de la taula del menjador dissenyada per Francesc 
Rius.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 78.
Esquema en secció del sistema de tancament del moble 
de la sala fet pel germà de Francesc Rius.
Esquema realitzat per l’autora de la tesina.

figura 79.
Imatge del moble de la sala fet pel germà de Francesc 
Rius.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 80.
Imatge de l’espai de circulació vinculat a l’espai de 
captació solar central orientat a sud. Es pot veure con 
en aquest punt les encavallades de fusta no tenen cap 
element horitzontal, ja que va ser substituït per un petit 
reforç metàl·lic.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 81.
Imatge des de l’espai del garatge, mirant cap a l’interior 
de l’espai de circulació vinculat a la façana nord. En 
aquesta imatge es pot veure com l’estructura de fusta 
manté l’element horitzontal i provoca una imatge de 
continuïtat del pla horitzontal.
També cal esmentar la profunditat de vistes que hi ha 
dins la casa, ja que des del punt d’accés més occidental 
podem veure la sortida al jardí de la façana est.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.
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DISSENY DE MOBILIARI

A l’estudi d’aquesta casa cal destacar el disseny del 
mobiliari, ja que són elements que han estat dissenyats 
per Francesc Rius o, en tot cas, pel seu germà gran que 
és fuster.

En aquest treball no es vol fer un estudi exhaustiu 
d’aquests elements, però es vol deixar constància de 
les reflexions que recullen, ja que ajuden a entendre 
com pensa, dissenya i crea l’arquitecte; oferint objectes 
funcionals i estètics a través de plantejar-se de nou 
elements de la nostra vida quotidiana per fer-los més 
adients al lloc i a la funció específica a la casa. 

Dins d’aquest apartat cal remarcar el mobiliari contingut 
a l’àmbit de la sala: la taula de dinar, el llum de la taula, 
el moble de la sala i el banc de davant de la xemeneia. 

El llum de la taula de dinar també és una proposta de 
Francesc Rius. Consisteix en un cable que surt d’un endoll 
del pla vertical sobre la finestra, i que es troba tensat 
amb una canya. Aquesta canya fa possible allunyar el 
llum de la paret i graduar l’alçada que despenja. (veure 
figura 76)

La taula de dinar és un disseny de Francesc Rius i que 
ha utilitzat també a la seva casa de Barcelona i a la casa 
que està reformant al Bruc. Estructuralment té un suport 
lateral de fixació a la paret i un peu metàl·lic acabat amb 
punta de llapis recull la càrrega vertical. Els esforços de 
torsió o moments són absorbit per l’estructura metàl·lica 
que està fixada a la paret.  (veure figura 77)

El moble de la sala és un disseny del germà de Francesc 
Rius. Es composa de tres mòduls baixos de 60x60cm 
respectivament. La part inferior té calaixos i a les 

superiors hi ha prestatges. Aquests prestatges poden 
quedar ocults gràcies a un sistema de frontisses que 
permeten girar les peces posteriors del propi moble i 
tancar-los completament. (veure figura 78 i 79)

Finalment, el banc de la xemeneia. Aquest banc va ser 
fet a mida pel germà de Francesc Rius. Amb la seva forma 
triangular absorbeix l’angle de la cantonada de 90º i 
ofereix un espai de banc a una mínima distància de la 
llar de foc. Aquesta proximitat fa possible la manipulació 
de la llar de foc des del propi banc. En el seu interior 
disposa de l’espai necessari per emmagatzemar la llenya 
per l’hivern.

MODIFICACIONS POSTERIORS A L’OBRA

L’arquitectura construïda és com un organisme viu 
que canvia al llarg del temps; a vegades motivats per 
modificacions de l’entorn, a vegades motivats per 
decisions dels seus usuaris i a vegades motivats per 
decisions del propi arquitecte al veure les implicacions 
espaials de les seves decisions inicials. He volgut realitzar 
un petit apartat de recull de les modificacions que ha 
viscut aquesta construcció.  

Un dels canvis que Francesc Rius va realitzar a l’obra 
després de veure les implicacions espaials que 
comportava era la supressió de l’element horitzontal 
de les encadellades de fusta del porxo central i la 
seva conseqüent substitució per reforços metàl·lics a 
l’àmbit de la cara inferior de la pròpia encadellada. A 
la zona del garatge no es van treure i encara es poden 
observar (veure figura 80 i 81). Aquest canvi es va 
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figura 82.
Imatge exterior del jardí que dóna a la façana de l’est a 
on podem veure la piscina.
Imatge publicada a Habitare nº341, 1995.

figura 83.
Imatge de l’obertura vinculada al porxo de la façana est. 
Aquesta obertura està tancada amb un vidre sense marc 
que impedeix la incidència dels vents del nord a l’espai 
estancial.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 84.
Imatge de la contonada del jardí on es sitúa la piscina 
i on, anteriorment a la construcció de la piscina, es va 
desprendre el terreny.
La cantonada de l’edificació correspon a la sala-
menjador, sent la finestra que es veu la gran obertura 
de la sala. 
Imatge publicada a “Minimalismo práctico-ideas y 
sugerencias para vivir en el siglo XXI.” 2000

figura 85.
Imatge del banc amb el mur que es va recreixer a 
posteriori de la finalització de l’obra.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.
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veure promogut per l’efecte visual d’un pla horitzontal 
continu que aquests elements conferien a l’espai degut 
a la proximitat de col·locació de l’estructura de fusta. 
Aquesta modificació va implicar una solució estructural 
al porxo central que consistia en afegir una jàssera plana 
de gelosia que recollís l’empenta de l’encavallada, donant 
com a resultat una dimensió de voladís cap al jardí 
més ampli que el proposat en projecte. De l’estructura 
inicialment plantejada només es va acabar realitzant a 
l’espai del garatge, ja que tenia una implicació espaial 
menys significativa que al porxo central.

Un altre canvi que Francesc Rius va realitzar va ser 
la creació de la finestra quadrada del mur nord 
davant l’espai intermedi ubicat a la part est de la casa. 
L’espai d’aquesta porxo hauria d’haver estat delimitat 
únicament, segons intencions inicials de projecte, 
per un pilar metàl·lic i una jàssera, però davant de la 
idea de que l’espai resultant fos massa obert cap a les 
possibles vistes des del carrer, va decidir continuar el 
mur i realitzar aquesta obertura. Cal destacar, com ja 
em comentat abans, que aquesta obertura té una planta 
trapezoïdal que li permet ampliar l’angle visual sense 
perdre privacitat.  (veure figura 83)

A continuació d’aquesta finestra hi ha un mur que 
acaba de tancar el jardí per la seva vessant nord i est i 
que inicialment era únicament un banc baix per seure. 
Posteriorment a la construcció del banc baix es va decidir 
pujar el pla vertical del banc i implementar l’alçada del 
mur de pedra que oferís un grau superior de privacitat 
i de protecció front del vent del nord. (veure figura 85)

Finalment, una de les modificacions més significatives 
va ser la construcció de la piscina (veure figura 82 i 84). 
Aquesta modificació va sorgir com a conseqüència del fet 
de que part del jardí situat a l’est del solar va caure a la 
feixa inferior degut a una inundació del jardí provocada 
per un veí que anava a regar la gespa. La pressió de 
l’aigua que negava la gespa va fer caure el mur de pedra 
que suplementava la roca natural. En aquest punt el mur 
de roca de la muntanya tenia una alçada inferior al de 
la resta perquè el terreny natural baixa, de manera que 
el mur de pedra suplementada tenia molta alçada i va 
acabar caient. Cal dir també que el mur que va caure 
no formava part del mur de pedra que Francesc Rius va 
fer fixar amb tirants als fonaments de la casa. Degut a 
aquest fet, Francesc Rius es va plantejar la construcció 
d’una piscina que resolgués, amb el seu propi caixó de 
formigó, el mur de contenció de terra que s’havia de 
proposar. És interessant veure com la col·locació de la 
piscina evita ser vist des de l’interior de la sala-menjador, 
quedant emplaçat en un angle sense visual.  
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figura 86.
Secció constructiva de la façana sud.
Podem veure el detall de la finestra, del 
mur de tancament de pedra, el forjat 
sanitari que permet la separació amb 
el terreny, la coberta ventilada que 
crea una circulació d’aire entre les dues 
pells i permet el refradament a l’estiu.
A la finestra de les habitacions es veu 
l’aliniació a la cara exterior de la façana, 
el perfil en L que resol l’encontre amb 
les pedres del mur, l’espesor de tota 
la façana que li dóna profunditat a la 
llum que entra, tamitzant-la a l’espai 
lateral dels brancals i el detall de no 
tenir dintell pujant el nivell superior de 
la finestra fins a la coberta.
El mur de tancament té la pedra, 
l’aïllament i el panell de fusta de faig.
Imatge realitzada per l’autora de la 
tesina.

figura 87.(pàgina de la dreta)
Imatge del detall de cantonada de 
la façana de pedra, on podem veure 
com s’han utilitzat pedres grans del 
Figaró amb tonalitats similars a la de 
la façana.
Imatge realitzada per l’autora de la 
tesina.

figura 88.(pàgina de la dreta)
Imatge del detall exterior de la 
carpinteria, on podem veure com està 
aliniada amb el pla exterior de les 
pedres. L’encontre entre la finestra i la 
pedra queda amagat degut a que el 
premarc en forma de L l’absorveix.
Imatge facilitada pel despatx de 
Francesc Rius.
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DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA CONSTRUCTIU I DE 
LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 
A continuació s’exposen les descripcions de les solucions 
constructives dels tancaments de l’habitatge.

Amb la realització d’un estudi de detall de les solucions 
constructives principals que recullin els elements de 
façanes, coberta i finestres es vol arribar a entendre 
correctament els aspectes constructius d’aquesta casa 
per poder fer posteriorment una valoració acurada del 
seu funcionament energètic. 

Primer estudiarem les quatre façanes. La solució de la 
façana nord, est i oest respon a la mateixa secció, mentre 
la nord està resolta amb unes característiques diferents 
degut a les  peculiaritats amb el tall de la muntanya. 

Les façanes tipus, que resolen tres de les quatre façanes, 
es composen de pedra a l’exterior, aïllament, trasdosat 
de pladur i acabat pintat o amb panells de fusta de faig 
(veure figura 86 i 95). En aquesta solució es combina 
un gran aïllament i la inèrcia reduïda del trasdós de 
pladur.  La façana nord es resol únicament amb el 
gruix del mur de pedra que recreix la pedra natural de 
la muntanya. Aquesta solució implica la creació d’una 
canal de recollida de filtracions del mur. Per altra banda 
aquesta solució garanteix l’aprofitament de la inèrcia 
tèrmica del terreny i evita arribar a temperatures de 
congelació a l’hivern. La pedra utilitzada a les façanes és 
d’una cantera propera i, al ser un material que no es pot 
carejar, la seva col·locació i realització d’angles rectes de 
cantonada és complicada. Per aquest motiu Francesc 
Rius planteja solucionar les cantonades amb pedra del 
Figaró de tonalitats similars (veure figura 87).  Els panells 

de revestiment interior són de pladur i de  permali. El 
permali s’utilitza per les parts exteriors dels mòduls que 
donen als espais intermedis i el pladur en els tancaments 
interiors de la sala i els dormitoris.

Constructivament a la coberta podem diferenciar dues 
solucions diferents depenent de l’espai que cobreixin: els 
dos mòduls o els espais intermedis que els relacionen. La 
coberta dels espais intermedis està composada per un 
enllosat de pissarra, l’aïllament de llana de roca, enllatat 
de fusta i l’encavallada. Per altra banda, la coberta sobre 
els espais dels mòduls és una coberta ventilada on es 
complementa la seva secció abans descrita amb un pla 
inferior de trasdosat de pladur que té una separació amb 
el pla de coberta i hi genera una cambra d’aire. 

La solució constructiva de les finestres recull 
preocupacions climàtiques, lumíniques i constructives. 
Aquesta solució proposada implica la col·locació de 
la finestra alineada a la cara exterior de la façana 
(veure figura 88). D’aquesta manera es millora el 
comportament climàtic de les sales i dormitoris perquè 
es facilita l’accés de la incidència del Sol més ràpidament 
dins l’àmbit interior i el conseqüent efecte hivernacle. La 
solució de alinear la fusteria a l’exterior també té una 
justificació constructiva ja que, com hem comentat amb 
anterioritat, les pedres que composen la façana no estan 
carejades i els encontres són difícils de solucionar. Per 
aquest motiu la finestra es situa a l’exterior i el propi 
premarc recull les irregularitats de la pedra, evitant 
haver de fer els brancals de les finestres en pedra. 
Finalment aquesta alineació de la fusteria amb el pla 
exterior comporta un enriquiment lumínic de l’espai 
interior, ja que ofereix a l’espai de gruix de la finestra 
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figura 89.
Imatge del procès constructiu a la fase de col·locació de 
l’entramat metàl·lic al mòdul dels dormitoris.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 90.
Imatge del procès constructiu a la fase de col·locació de 
l’entramat metàl·lic al mòdul de la sala.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 91.
Imatge del procès constructiu a la fase de finalització de 
la col·locació de les encadellades de fusta. S’observen els 
elements horitzontals a la zona del garatge.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 92.
Imatge del procès constructiu amb la coberta del mòdul 
de la sala ja realitzada.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 93.(pàgina de la dreta)
Imatge del camió carregat amb l’estructura d’entramat 
de tubs metàl·lics. 
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 94.(pàgina de la dreta)
Imatge del procès constructiu a la fase del forjat sanitari.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.
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una llum difusa que tamitza l’interior de la sala i crea 
un espai de transició lumínica entre l’interior i l’exterior. 
Amb relació a la solució constructiva de les finestres cal 
afegir que es troben alineades per la part superior amb 
la coberta, evitant la necessitat de despenjat un dintell. 
Cal destacar també la col·locació de porticons de fusta a 
l’interior que ajuden a reduir les pèrdues tèrmiques que 
es donarien de no tenir cap mena de protecció. Aquests 
elements llisquen amb unes guies superiors e inferiors. 
A la zona dels dormitoris petits aquests panells queden 
ocults a l’espai de bany intermedi quan es troben oberts.

A continuació s’exposa la descripció de l’estructura i el 
seu procés constructiu.

L’elecció del sistema estructural mai és fàcil. En aquest 
cas, l’experiència prèvia amb estructures metàl·liques 
i el fet de que els constructors de la zona tinguessin 
molta feina i no li poguessin dedicar gaire temps a la 
construcció de la casa de Francesc Rius, van ser factors 
clau que  van decantar a Francesc Rius a plantejar una 
estructura d’entramat de tubs metàl·lics d’acer que es 
pogués realitzar a taller per posteriorment poder-la 
transportar fins al solar, garantint la facilitat i rapidesa de 
muntatge que mai es podria haver aconseguit amb una 
estructura pesada (veure figura  93). És per aquest motiu 
que el sistema estructural triat en aquesta construcció es 
pot catalogar com a mixta, ja que combina construcció 
lleugera i mur pesat de pedra.

A la fase dels fonaments es realitza un forjat sanitari 
sota de la ubicació dels dos mòduls i una sabata 
correguda al perímetre de la construcció on hi haurà 

el tancament de pedra. Aquest forjat sanitari ajuda a 
evitar que les humitats del terreny pugin fins a la casa. 
Aquests fonaments preveuen la xarxa d’evacuació dels 
banys i cuina (veure figura 94) Degut a la decisió de fer 
forjat sanitari únicament sota els mòduls de la sala i els 
dormitoris, hi ha un desnivell de 10cm entre els espais 
intermedis i els espais dels mòduls, el qual es resol amb 
un petit graó.

Posteriorment a la realització dels fonaments es realitza 
l’estructura vertical metàl·lica i de pedra. L’estructura 
vertical metàl·lica és la que configura els dos mòduls del 
programa principal de la casa, que es va realitzar a taller 
i traslladar en camió fins al solar. Es composa de tubs 
d’acer quadrats de 60x60 i 60x30mm que configuren una 
modulació cada 90cm. Gràcies a la facilitat de muntatge 
es va poder aixecar en un període de dos dies. (veure 
figura 89 i 90). Amb estructura vertical de pedra es vol 
fer referència al mur de la façana nord, on  es va haver de 
suplementar l’existent tall de la pedra de la muntanya. 
Aquest mur fan tant la funció estructural com d’acabat 
interior i exterior. 

Sobre l’entramat metàl·lic i el mur de pedra a la façana 
nord es col·loca l’estructura de la coberta, composada 
per encavallades de fusta que li generen les pendents 
de la coberta (veure figura 91 i 92). Aquesta estructura 
tenia inicialment un element de tirant horitzontal que 
treballava a tracció i impedia l’obertura del braços 
superiors de l’estructura. Un cop col·locada l’estructura 
de fusta, Francesc Rius va decidir prescindir de l’element 
horitzontal ja que, degut a la proximitat entre les 
encavallades, es configurava un sostre visual horitzontal 
que debilitava la percepció interior d’espai a dues 
aigües. Aquest element es va substituir per uns reforços 
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figura 95.
Imatge del procès constructiu a la fase de col·locació del 
tancament de pedra exterior. S’observen els premarcs 
de les finestres que sobresurten de l’entramat metàl·lic 
i generen una L en tot el perímetre que recull l’encontre 
de la pedra.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.
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metàl·lics a la cara inferior dels dos braços per tal de 
evitar l’obertura de l’estructura de fusta. Es va haver 
d’afegir una jàssera plana en el punt de façana de l’espai 
central que fes la funció de dintell però que, a més a 
més, absorbís les empentes horitzontals de l’encavallada 
i evités la seva obertura. L’espai del garatge es va decidir 
deixar-lo amb l’estructura original perquè era un espai 
més reduït i menys significatiu. (veure figura 96)

Cal destacar també com elements importants de la 
construcció els acabats, fent referència als revestiments 
interiors, paviment i fals sostre. 

Els revestiments ja han estat exposats amb anterioritat, i 
consisteixen en panells de pladur i panells permali.

El paviment de tota la casa es composa de plaques de 
permali de 2,40x1,20m fixades a uns rastrells que ajuden 
a elevar-les del terreny. L’ús d’aquest material, tant pel 
revestiment vertical dels mòduls com pel paviment, 
configura una imatge interior unitària.

Finalment la col·locació del fals sostre es realitza 
únicament als mòduls dels dormitoris i de la sala. Els 
espais intermedis queden sempre amb l’estructura 
de fusta vista. Els fals sostres dels dos mòduls són de 
pladur i es diferencien per la seva col·locació, ja que als 
dormitoris formen un pla horitzontal i a la sala segueix 
la inclinació de la coberta. El fals sostre dels banys és de 
lames de fusta que oculten les instal·lacions d’extracció 
d’aire i l’estructura, ambdós elements pintats de color 
negre.

DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES ACTIUS DE 
CAPTACIÓ I GENERACIÓ ENERGÈTICA
La voluntat d’aquest estudi era focalitzar-se sobre les 
solucions i decisions que podríem incloure dins dels 
sistemes passius de control energètic. Tanmateix, 
és important tenir en compte que aquests sistemes 
passius de control també es troben complementats amb 
sistemes actius de captació energètica.

En el cas d’aquest projecte, s’ha de destacar la instal·lació 
de plaques solars que serveixen per escalfar l’aigua del 
terra radiant que es troba instal·lat sota el paviment dels 
espais intermedis.

figura 96.
Imatge del procès constructiu a la fase de finalització de 
la col·locació de les encadellades de fusta. S’observen els 
elements horitzontals a la zona del garatge i de l’espai 
de porxo intermedi entre els dos mòduls. Posteriorment 
aquests elements es suprimiran a la zona del porxo i es 
substituiran per reforços metàl·lics a la cara inferior de 
l’encadellada de fusta.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.
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ANÀLISI DE LA IMPLANTACIÓ I DE LES 
SOLUCIONS CONSTRUCTIVES PER LA MILLORA 
ENERGÈTICA DE L’EDIFICI 
Després de la realització de l’estudi constructiu i 
d’implantació del conjunt del projecte analitzarem 
específicament els elements que tenen una implicació 
directa en el comportament energètic de la casa. 

Primerament resumirem les decisions de projecte que 
tenen relació amb la implantació en el lloc. La implantació 
implica aspectes d’orientació,  la relació de contacte 
que s’estableix entre edifici i terreny, la distribució 
programàtica en planta respecte les orientacions i 
façanes, i el control de l’impacte visual.

L’orientació respon a un eix est-oest que fa possible 
orientar el cos allargat cap al sud, disposant de les vistes 
cap a la vall i de la incidència directa del Sol. (veure figura 
97) 

De la relació de la casa amb el contacte amb el terreny 
es deriva de la voluntat de tancar-se al nord i obrir-se 
al sud. D’aquesta manera es redueixen les pèrdues 
tèrmiques a la façana nord, la més desfavorable, 
i s’obtenen guanys tèrmics potenciats per l’efecte 
hivernacle de les finestres i obertures al sud.  També 
cal remarcar que, amb la decisió de realitzar la casa 
semisoterrada, s’aprofita la inèrcia tèrmica del terreny 
que ajuda a estabilitzar la temperatura interior, ja que 
la terra sempre està a una temperatura de 16-17º, que 
és la mitjana entre l’estiu i l’hivern. A profunditats d’un 
metre la temperatura és constant i per això a les zones 
de muntanya les canonades i fonaments estan soterrats 
com a mínim un metre, ja que d’aquesta manera s’evita 

la seva congelació. (veure figura 98)

La distribució del programa del projecte també és un 
element a tenir en compte per estudiar el comportament 
energètic. S’ha d’admetre la perspicàcia de Francesc 
Rius amb la decisió de plantejar-se el projecte com dos 
mòduls reduïts per calefaccionar i evitar el plantejament 
de voler obtenir confort tèrmic a tot l’àmbit de la casa. 
Amb aquesta decisió concentra els esforços tèrmics 
en els dos mòduls i utilitza els espais tancats que els 
comuniquen com espais coixí. Si analitzem la planta 
veiem que els espais que acullen al principal programa 
(dormitoris, banys, sala, menjador, cuina i porxo central) 
s’orienten a sud, mentre que al nord hi ha l’espai de 
circulació. Amb aquesta configuració del programa es 
relaciona directament els espais on es produeix l’efecte 
hivernacle, sent més ràpidament escalfables. Podem 
afirmar que hi ha una relació directa entre orientació, 
distribució del programa i funcionament energètic.

A nivell de l’impacte visual cal destacar que Francesc 
Rius ha construït la casa amb materials del lloc, com la 
pedra d’una cantera propera i la pissarra de la coberta, 
integrant l’edifici perfectament amb la imatge global del 
poble de Bolvir. Un altre aspecte que denota l’interès de 
minimitzat l’impacte visual de la casa és el trencament 
de la peça del menjador del volum principal, gest que 
trenca la linealitat de la casa i evita una façana amb una 
dimensió massa allargada per l’entorn.

Conseqüentment a l’estudi d’aquests paràmetres 
d’implantació podem concloure que l’habitatge resol 
correctament el seu funcionament energètic segons 
les característiques del lloc i dels requisits programàtics 

figura 97.
Imatge exterior on es pot veure la solució constructiva 
de la finestra dels dormitoris i de l’espai de porxo tancat. 
Frontalment veiem el mòdul de la sala i el menjador, que 
talla la visió longitudinal i allargada del volum, li dóna un 
final. A més a més, aquest volum es troba girat i té una 
major alçada construïda.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.
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d’un projecte de residència de caps de setmana. 

Finalment, resumirem les decisions de projecte que 
tenen relació amb les solucions constructives de façanes, 
finestres i cobertes amb implicacions energètiques. . 

Amb l’estudi de les façanes es pot afirmar que 
energèticament tenen un comportament molt adient 
pel clima en el que es troben.

Les façanes sud, est i oest es caracteritzen per un 
gran aïllament tèrmic i una inèrcia reduïda. Aquest fet 
fa possible escalfar els interiors amb rapidesa, ja que 
els materials amb poca inèrcia no tenen la capacitat 
d’emmagatzemar energia i la seva temperatura oscil·la 
en funció de la temperatura del medi. D’altra banda, 
un gran gruix d’aïllament entre aquest element lleuger 
i l’exterior fa que la temperatura a l’interior tendeixi a 
conservar-se.

La façana nord és gairebé inexistent degut al seu estat 
de semisoterrament. Aquesta relació amb el terreny 
fa possible aprofitar la inèrcia tèrmica del terreny, 
ja comentat en el punt d’anàlisi del contacte amb el 
terreny. Tanmateix cal afegir que la part construïda de 
la façana nord destaca per ser gairebé tota cega i només 
s’obre en dos punts: amb tres petites escletxes en el 
pas de circulació davant dels mòdul dels dormitoris i a 
l’espai exterior vinculat al porxo amb orientació est. A 
les dues situacions les obertures tracen el mateix gest 
en planta, consistent en mantenir l’obertura més gran a 
cara interior del mur i més petita a l’exterior. Aquest gest 
potencia les vistes cap al campanar de Puigcerdà en el 
porxo i, en el pas de circulació, ofereix la possibilitat de 
tallar la linealitat visual del mur des de l’interior sense 
veure perjudicat el control de les pèrdues tèrmiques. En 

aquesta façana també s’ha de destacar la funció de la 
canal interior de recollida de l’aigua de les filtracions del 
mur, que gairebé no té pendent i potencia  l’evaporació 
de l’aigua per humidificar l’ambient. 

Les finestres també juguen un paper molt important 
energèticament, ja que de les seves característiques 
depenen part de les pèrdues o guanys solars totals. En 
un clima fred com el de Bolvir, les finestres tenen grans 
pèrdues tèrmiques a l’hivern, per contrarrestar-les 
Francesc Rius hi col·loca porticons mòbils de fusta que es 
poden tancar amb un sistema de guies. De tota manera, 
la gran superfície vidriada del porxo central, que genera 
grans guanys tèrmics amb l’efecte hivernacle a les hores 
de Sol a l’hivern, també provoca elevades pèrdues, ja 
que aquesta obertura no posseeix cap sistema de control 
equiparable al de les finestres dels mòduls. Per altra 
banda, alhora de valorar els guanys tèrmics propiciats per 
les finestres cal destacar que el pla de vidre es col·loca 
a l’exterior de la façana per facilitar l’efecte hivernacle i 
fer que el Sol accedeixi abans a l’interior de les estances.

Finalment, la coberta es resol amb una coberta ventilada 
en els espais dels dos mòduls i crea una cambra d’aire 
que evita el sobreescalfament de l’interior a l’estiu i 
serveix de coixí tèrmic a l’hivern.  

Com a exemple de la preocupació de Francesc Rius sobre 
el confort tèrmic cal destacar algun dels petits gestos 
generats per la pròpia arquitectura, com és el cas del 
disseny de la campana de la cuina. Està dissenyada per 
recollir tot l’àmbit de la cuina i la llar de foc i s’escalfa 
gràcies al tiratge de la xemeneia que hi passa i al fet 
d’estar realitzada amb xapa. Aquesta solució forma part 
també de la tradició heretada de les cases de camp del 
nostre entorn.

figura 98.
Imatge exterior de la casa des de la façana nord 
on es pot veure com el terreny crea una situació de 
semisoterrament de l’habitatge, ja que la cota interior es 
correspon horitzontalment a la cota de la porta. També 
podem veure l’obertura rectangular del porxo est en el 
mur.
Aquesta situació li confereix ventatges tèrmiques a 
l’’aprofitar la inèrcia del terreny. 
El mur situat a l’esquerra de la imatge és el mur que 
Francesc Rius va fer pujar per tal d’oferir major privacitat 
al jardí amb orientació est.
Imatge publicada a Habitare nº341, 1995.
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CAPÍTOL V

Centre ambiental a Les Planes de Son
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CONTEXT I IMPLANTACIÓ
El projecte sorgeix de la iniciativa de voler construir 
un Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible a 
les Planes de Son, als Pirineus catalans, per part de la 
Fundació Territori i Paisatge de l’Obra Social de la Caixa 
Catalunya. 

En aquells moments, el president de Caixa Catalunya 
era Antoni Serra Ramoneda i el director de l’Obra Social 
de la Fundació Territori i Paisatge era Joaquim Llach. 
Aquest darrer tenia varis assessor, un dels quals va 
elaborar una terna d’arquitectes per tal de triar-ne un 
per la projectació i execució del Centre. Francesc Rius va 
ser triat com l’arquitecte per realitzar l’encàrrec d’entre 
la resta de seleccionats gràcies a ser l’únic que tenia 
experiència amb temes energètics, ja que prèviament 
havia realitzat els habitatges solars del carrer Sant 
Cugat de Barcelona al 1982. D’altra banda, la Fundació 
també volia realitzar un altre Centre als Aiguamolls de 
l’Empordà, on ja tenien una construcció que s’havia 
de restaurar. Per aquest encàrrec van triar Francesc 
Xavier Asarta, arquitecte especialitzat en rehabilitacions 
d’edificis i membre fundador de la Comissió de Defensa 
del Patrimoni Arquitectònic Català.

El solar es troba situat a les Planes de Son, al municipi 
d’Alt Àneu, al Pallars Sobirà, a una alçada de 1540m. El 
terreny es caracteritza per tenir una suau pendent amb 
orientació sud i estar delimitat per dues rieres, al nord la 
riera de les Cabanyeres i al sud la riera del Tinter (veure 
figura 103). Aquestes rieres juntament amb una cabana 
de pastors, els murs de pedra dels camins i les fileres 
d’avellaners defineixen l’entorn en el que es situa el 

Centre de Natura. 

El Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible és un 
equipament que es preocupa per preservar, observar 
i estudiar l’entorn natural de les Planes de Son, alhora 
que ofereix activitats de lleure que busquen apropar la 
natura a la nostra societat. 

Per les característiques de l’encàrrec el projecte planteja 
com a prioritats valorar i respectar l’entorn natural en 
el que s’implanta, la integració amb el paisatge, l’estalvi 
energètic, l’autosuficiència energètica i el tractament de 
residus. 

Degut a les característiques de l’emplaçament, Francesc 
Rius planteja un edifici lineal que es tanca al nord i s’obre 
al sud. La proposta d’un cos lineal es veu alterada per 
la gran longitud, 100m de façana, que necessita per 
acollir el programa de 3.000m² del projecte. Aquest fet 
fa que Francesc Rius decideixi jugar amb tres volums 
girats entre si 15º que evitin la visió complerta de tota la 
façana, emfatitzant la idea d’anar descobrint l’edifici de 
mica en mica. (veure figura 101)

De cara a l’estudi del contacte amb el terreny veiem, 
a través de la secció tipus (veure figura 100), que 
l’edifici es resol com un edifici soterrat que aprofita 
la inèrcia del terreny, tant a la façana nord com a la 
coberta, per garantir un millor funcionament energètic 
i reduir pèrdues tèrmiques (veure figura 100). De tota 
manera, la decisió de soterrar l’edifici no va ser una idea 
preconcebuda d’inici, sinó que forma part de l’evolució 
projectual de l’edifici. Inicialment l’edifici es plantejava 

Centre Ambiental a Les Planes de Son
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figura 100.
Secció tipus pel nucli d’escales on es pot veure la relació 
de soterrament entre l’edifici i la topografia.
Secció realitzada per l’autora de la tesina.

figura 101. 
Plànol d’emplaçament. A la coberta només s’aprecia els 
quatre murs de pedra, ja que la coberta és ajardinada i 
es percep com una contunuació de la propia muntanya.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 102. 
Imatge exterior del centre, on es veuen els tres volums 
girats. L’edifici queda completament integrat amb el 
paisatge a través del seu soterrament. A la coberta 
només hi destaca els dos lluernaris.
Els murs de pedra limiten els tres volums del conjunt.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 103. 
Imatge del solar, prèvia a la implantació del projecte.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.
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figura 104. 
Maqueta inicial del projecte en una planta i coberta a 
dues aigües.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 105. 
Maqueta inicial del projecte en una planta i coberta a 
dues aigües.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 106. 
Maqueta inicial del projecte en dues planta i coberta a 
una aigua.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 107. 
Maqueta definitiva del conjunt del centre on ja es veu 
com la topografia del terreny amb orientació nord 
cubreix la part de la coberta.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.
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en una única planta i amb coberta a dues aigües (veure 
figura 104 i 105). 
Degut a la gran longitud que implicava, es va optar 
posteriorment per agrupar el programa en dues plantes 
i plantejar una coberta a una aigua (veure figura 106).  
Finalment, l’opció de soterrar l’edifici per complert va 
anar prenent forma i es va optar per aquesta darrera 
implantació. (veure figura 107)
L’opció de soterrar el projecte també té relació amb el 
sistema constructiu del seu entorn perquè, tot i que 
la majoria de construccions de muntanya es realitzen 
amb cobertes inclinades a una o dues aigües, també 
és cert que les construccions de les cabanes de pastors 
s’implanten d’un manera similar, adossades als marges i 
amb cobertes d’herba.

Aquesta reflexió vol fer entendre que el projecte mai 
neix d’una idea preconcebuda, sinó que ha d’anar 
evolucionant i qüestionant-se contínuament per 
l’arquitecte per tal de donar-hi solució de la forma més 
adient, inclús en aquest cas, on la implantació definitiva 
del volum de l’edifici en el terreny té una afectació 
directa en el seu funcionament energètic i integració 
visual.  

figura 108. 
Imatge exterior del mòdul més occidental de la façana. 
on es pot veure la pedra dels murs que el limiten i el mur 
cortina amb les parts opaques i les parts vidriades.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.
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figura 109. 
Façana sud de l’edifici. Es pot veure-hi els tres volums 
limitats pels murs de pedra.
Alçat realitzat per l’autora de la tesina.

figura 110.
Imatge diurna de dos dels tres volums.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 111.
Imatge nocturna de dos dels tres volums.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 112. (pàgina de la dreta)
Espai ròtula entre dos dels volums, espai que acull el 
nucli vertical d’escales i l’ascensor.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 113.  (pàgina de la dreta)
Imatge de la façana est on hi ha el porxo a través del 
qual es genera l’accés Imatge realitzada per l’autora de 
la tesina.
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El projecte, degut a les seves característiques 
topogràfiques i de soterrament, es defineix des de 
l’exterior principalment amb una única façana, la sud, que 
alhora està composada de tres volums girats entre ells 
15º respectivament entre si. Aquesta solució fa possible 
una reducció de l’impacte visual, ja que mai es pot 
arribar a veure l’edifici sencer estant-hi a prop. Aquesta 
discontinuïtat geomètrica es materialitza en grans murs 
de formigó armat revestits de pedra granítica. Aquests 
murs impedeixen la continuïtat del pla de la façana del 
mur cortina, ja que sobresurten ortogonalment una 
mitjana de 4 metres, trencant la façana visualment, 
quedant cada cos tapat pel mur anterior. (veure figura  
108 i 117). 

Si analitzem la façana sud a nivell dels materials que 
la composen podem veure que hi destaquen la pedra 
granítica dels murs divisoris i del petit mur de planta baixa 
que resol el contacte amb el terreny; el mur cortina dels 
espais principals de l’edifici, les plaques fotovoltaiques, 
les plaques solars tèrmiques i les viseres d’alumini de 
diferents seccions i dimensions en planta baixa i planta 
primera. Un altre aspecte que també cal destacar és que 
darrera del mur cortina s’intueix un element opac que 
varia la seva proximitat amb el pla del vidre de la façana, 
tant a planta baixa com a planta primera. És un pla de 
pladur que genera una solució constructiva de finestres 
galeries que s’analitzaran més endavant. (veure figura 
110)

Dels elements destacats de la façana, el mur cortina es 
troba perfectament modulat amb muntants verticals 
cada 1 metre a la planta primera i cada dos metres a 
la planta baixa (veure figura 109). Aquesta modulació 

fa possible intuir la modulació estructural de 6 metres 
que s’hi amaga al darrera i que es troba emfatitzada pel 
moviment que generen els plans de pladur.

Integrades en el mur cortina hi ha les plaques solars 
tèrmiques, que estan a les parts opaques de la façana 
(veure 111). Les plaques fotovoltaiques es troben 
ubicades a l’ampit de la coberta. 

Cal destacar també que, per tal d’oferir un control en 
la incidència solar sobre els vidres, hi ha unes viseres 
d’alumini sobre les obertures de planta primera i unes 
pletines de 30x2cm suportades sobre una IPE140 de 
secció variable sobre les de planta baixa.

A la façana sud s’hi generen espais més enretirats del pla 
de vidre del mur cortina que es corresponen amb espais 
estancials comuns o amb nuclis de comunicació vertical 
amb les escales i l’ascensor. Aquest espai absorbeix el gir 
que s’hi genera entre els diferents volums. (veure figura 
112). 

Cal puntualitzar que, tot i que la façana amb més 
importància visual és la sud, l’accés principal es fa per 
la est. La façana est té la singularitat d’acollir l’espai de 
porxo que precedeix l’accés a l’interior de l’edifici i, de 
fet, aquesta façana es materialitza en un pòrtic de pedra 
granítica que ens indica l’espai al que ens hem de dirigir. 
Aquest espai de porxo és important perquè és l’espai que 
ens comunica l’interior amb l’exterior, fent de transició 
en un lloc amb clima dur a l’hivern (veure figura 113). 
En aquesta façana es fa palès la inclinació de la coberta 
vegetal, ja que se li ha hagut de donar pendent per tal 
d’adaptar-la millor a la topografia i garantir unes alçades 
mínimes a l’interior de l’edifici.
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figura 114. 
Planta primera del conjunt del Centre de Natura.
Re-dibuix realitzat per l’autora de la tesina.

figura 115. 
Planta baixa del conjunt del Centre de Natura.
Re-dibuix realitzat per l’autora de la tesina.

figura 116. 
Planta semisoterrada del conjunt del Centre de Natura.
Re-dibuix realitzat per l’autora de la tesina.

figura 117. (pàgina de la dreta)
Imatge exterior del mòdul més occidental de la façana. 
on es pot veure la pedra dels murs que el limiten i el mur 
cortina amb les parts opaques i les parts vidriades, i els 
espais que es troben més enrederits del pla de façana 
principal que absorbeixen els angles de gir.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.
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PROGRAMA

El Centre de Natura de Les Planes és un edifici que 
combina un equipament docent, un equipament 
d’investigació, un alberg i un habitatge pel guarda. 
Degut a la diversitat del programa és necessari entendre 
correctament la disposició de cada peça i el motiu pel 
qual s’hi troba en aquella posició i relacionada amb 
aquell espai.

Principalment hi ha dos aspectes que influeixen en 
la col·locació de les estances amb el programa, són: 
el tipus de relació que s’hi ha d’establir amb la façana 
(necessitats lumíniques) i l’organització de la privacitat, 
entenent que espais d’ús més públic es trobaran situats 
de manera més accessible que els espais amb programa 
de caràcter més privatiu com els laboratoris.

Entenent aquests dos factors que influeixen en la 
decisió d’emplaçar el programa, podem fer les següents 
observacions:

- Si analitzem el programa en relació a les façanes i les 
seves orientacions a la planta baixa podem veure com 
els espais que acullen el restaurant-cafeteria i aules es 
troben a la façana sud, orientades a les vistes i qualitats 
lumíniques i tèrmiques. De la mateixa manera, el 
programa que està situat a la façana nord, façana que 
realment no existeix per estar l’edifici soterrat, acull el 
programa que no té requisits visuals o lumínics com 
l’auditori, l’observatori o els laboratoris. A la planta 
primera els dormitoris de l’alberg es col·loquen a la 
façana sud mentre que a la façana nord només hi ha 
l’espai de circulació.

- Per altra banda, si analitzem el programa segons els 
nivell de privacitat veiem ràpidament que podem 
diferenciar entre planta primera i planta baixa (veure 
figura 114 i 115). A la planta baixa es situa tot el programa 
d’equipaments, tant docents com d’investigació, ja que 
han de ser espais amb accessibilitat elevada de gent. Per 
altra banda, a la planta primera hi trobem els dormitoris, 
concebuts amb caràcter d’alberg i que disposen d’una 
capacitat per 92 persones. Són espais que necessiten 
de major tranquil·litat i menor afluència de gent, ja 
que no tothom que visita el Centre també hi dorm.  Si 
analitzem el programa que acull cada un dels volums 
veiem que també hi ha una relació directa amb el nivell 
de privacitat. El primer volum acull els espais de rebuda 
del visitant, com són el porxo d’entrada i l’accés. El 
porxo està relacionat amb l’espai d’aparcament exterior 
i evita la incursió de vehicles dins l’àmbit de projecte. El 
segon volum acull el programa d’ús més públic, com la 
recepció, la cafeteria, el menjador i la cuina. I finalment 
el tercer bloc acull els espais d’activitats docents i de 
recerca, com les aules, el laboratori, l’auditori per 200 
persones, la ludoteca, la biblioteca i el planetari.

Cal destacar que l’edifici també té una planta 
semisoterrada amb la residencia del guarda, qui hi viu 
tot l’any, i un passadís central d’instal·lacions. (veure 
figura 116)

S’ha d’afegir que el centre es completa amb dos 
equipaments externs a l’edifici, el centre de fauna que 
permet al públic apropar-se a animals autòctons i un 
observatori astronòmic composat d’una cúpula amb 
telescopi reflector de 600mm.
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figura 118. 
Imatge exterior de l’espai de porxo d’accés.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 119. 
Imatge exterior de l’espai de porxo d’accés..
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 120. 
Imatge exterior de l’espai de porxo d’accés..
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 121. 
Imatge exterior del porxo d’accés situat a la façana est. 
Imatge publicada a “La nueva sensibilidad ambiental en 
la arquitectura espanyola 2000-2006”, 2007

figura 122. (pàgina de la dreta)
Imatge interior de l’espai de circulació amb els dos 
nivells, planta baixa i planta primera.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 123. (pàgina de la dreta)
Imatge d’un dels espais de rótula que queda enretirat del 
pla de la façana principal.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.
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DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS MÉS RELLEVANTS 

Per tal d’analitzar els espais de l’edifici els agruparem en 
espais vinculats a un programa concret (com pot ser la 
cafeteria, els laboratoris, els dormitoris o el planetari) i 
a un ús indefinit (com els espais de circulació, el porxo 
d’accés o els espais interiors de ròtula).

Si estudiem els espais d’ús indefinit veiem que serien 
tres espais: l’espai d’accés del porxo, l’espai de passadís 
intern i l’espai d’eixamplament en els punts de ròtula de 
l’edifici.

L’espai de circulació del passadís divideix les dues 
franges d’espais estancials que acullen el programa 
docent i d’investigació, respectivament. Aquest espai 
de circulació és un element important dins el projecte 
perquè relaciona visual i espaialment les dues plantes 
(veure figura 122). A l’espai de circulació prenen gran 
importància la col·locació de les portes. La solució de 
les portes de planta baixa comporta un retranqueix a 
la linealitat del pas de circulació que fa possible que a 
l’obrir-les no envaeixin el pas i, alhora, ajuden a trencar 
la linealitat de l’espai. A la solució de les portes de planta 
primera, relacionats amb els dormitoris, Francesc Rius 
opta per realitzar un gest similar al de la porta dels 
dormitoris de la seva casa a Bolvir. Crea una petita 
finestra a l’àmbit superior de la porta que aconsegueix 
aportar certa llum de l’habitació fins l’espai de circulació. 
En aquest cas, aquests vidres són translúcids, no 
transparents com a la casa de Bolvir, per una qüestió de 
privacitat. 

Aquest espai de circulació té espais d’eixamplament 
en els punts en els que hi ha una escala o nucli de 

comunicació vertical. Dins dels dos nuclis d’escales 
públiques cal fer especial atenció al situat a l’espai de 
ròtula dels dos volums, ja que és un espai que absorbeix 
el gir de la diferent col·locació dels cossos i ofereix vistes 
cap a l’exterior. (veure figura 123)

El porxo d’accés és un espai ampli de 15x18m 
aproximadament en doble alçada que es troba situat a 
la planta baixa del primer volum. Aquest espai cobert 
ofereix un primer espai de refugi a les inclemències 
meteorològiques i des d’on es pot gaudir de les vistes 
cap a la vall. Un gran mur de pedra conforma el seu límit 
amb l’aparcament, alhora que la façana sud es troba 
completament oberta i fa possible que el Sol accedeixi 
gairebé a tota la profunditat de l’espai. Una doble porta 
al mur de pedra que limita a l’oest el porxo genera l’accés 
al centre. (veure figures 118,119,120 i 121)

L’ espai amb un programa concret que estudiarem 
específicament és l’espai dels dormitoris. 

Els dormitoris estan dissenyats amb una única tipologia 
que permet una ocupació de quatre persones en 
dues lliteres. Aquestes lliteres són plegables i faciliten 
que l’habitació pugui ser més àmplia en el cas de que 
l’ocupació de l’habitació sigui inferior a les quatre 
persones. Un element singular que cal destacar dins 
les habitacions són les finestres. Les finestres són 
obertures quadrades en el pla interior i rectangulars 
en el pla exterior. Aquesta diferència en planta entre 
l’amplada dels dos plans genera petits espais de galeria 
que responen a motius visuals, constructius i energètics. 
Visualment aquesta geometria fa possible gaudir de tres 
metres de vistes dins l’habitació quan només s’ocupa 
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figura 124. 
Imatge interior d’una de les sales de lectura.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 125. 
Imatge interior dels dormitoris.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 126. 
Imatge interior de l’auditori per 200 persones.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 127. 
Imatge interior de l’espai del restaurant-cafeteria.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 128. (pàgina de la dreta)
Secció de l’edifici per l’espai de l’auditori.
Redibuix realitzat per l’autora de la tesina.

figura 129. (pàgina de la dreta)
Secció de l’edifici per l’espai del planetari.
Redibuix realitzat per l’autora de la tesina.

figura 130. (pàgina de la dreta)
Secció de l’edifici per l’espai del nucli de l’escala.
Redibuix realitzat per l’autora de la tesina.

figura 131. (pàgina de la dreta)
Secció de l’edifici per l’espai del porxo d’accés.
Redibuix realitzat per l’autora de la tesina.

figura 132. (pàgina de la dreta)
Alçat est de l’edifici.
Redibuix realitzat per l’autora de la tesina.
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figura 133. 
Esquema de la planta de les finestres dels dormitoris.
Esquema realitzat per l’autora de la tesina.

figura 134. 
Imatge exterior d’un dels dos lluernaris.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 135. 
Imatge interior d’un dels dos lluernaris.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 136. 
Imatge exterior del modulatge de la façana de planta 
baixa i planta primera.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 137. (pàgina de la dreta)
Imatge exterior de les proteccions solars de la part 
superior de les obertures del mur cortina.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 138. (pàgina de la dreta)
Imatge del detall de les finestres de planta baixa.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.
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un metre de l’amplada de l’habitació. Funcionament 
resol el recolzament dels capçals de les lliteres, ja que 
la façana  és un mur cortina i necessita algun suport per 
rebre aquests elements. I finalment, energèticament 
crea un espai de galeria que provoca l’escalfament 
dels caixons de pladur inclinats que potencien l’efecte 
hivernacle (veure figura 133-136). Les obertures dels 
espais de planta baixa responen a les mateixes voluntats 
visuals i energètics que a la planta primera (veure figura 
138). En ambdues plantes les finestres disposen d’un 
sistema interior de panells mòbils de fusta, similars als 
de la casa de Bolvir, que ajuden a controlar les pèrdues 
tèrmiques dels vidres.

També és interessant anomenar l’element singular dels 
dos lluernaris. Són dos elements que sobre surten del 
pla de gespa de la coberta i permeten fer arribar la llum 
als espais inferiors de planta baixa. Tenen una secció 
irregular, més estreta a la part superior, que surt de la 
coberta ajardinada i més àmplia a la part inferior que 
il·lumina la planta baixa. Estan col·locats per donar llum 
zenital als laboratoris i banys de planta baixa, ja que són 
part del programa que no es troba situat a la façana 
sud. (veure figura 134 i 135)
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figura 139. 
Secció constructiva de la façana sud, on es veu també el 
detall de la coberta i l’ampit amb la fixació de les plaques 
fotovoltaiques.
Secció re-dibuixada per l’autora de la tesina.

figura 140. (pàgina de la dreta)
Imatge exterior d’una de les finestres als murs divisoris 
de pedra.
Imatge realitzada per l’autora de la tesina.

figura 141. (pàgina de la dreta)
Imatge exterior de la coberta, després de l’apropiació 
per part de cavalls i gossos. La coberta forma part de la 
muntanya.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.
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DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA CONSTRUCTIU I DE 
LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES  
En aquest apartat es descriuen els aspectes materials 
del projecte vinculats amb la construcció i l’estructura.
Per una banda s’expliquen les seccions constructives de 
façanes i coberta de més interès, fent especial èmfasi en 
detalls i solucions més rellevants per l’anàlisi. 
Per altra banda s’explica el sistema estructural de 
l’edifici, tant a nivell de funcionament estructural com 
de materials o elements que hi intervenen.

SISTEMA ESTRUCTURAL
Podem diferenciar el sistema d’estructura vertical i 
l’horitzontal. Tal i com veurem, en ambdós casos el 
material clau és el formigó.

L’estructura vertical de l’edifici es composa, en el seu 
perímetre, de murs de contenció de formigó armat. A 
més a més dels murs de contenció també cal destacar 
els murs que limiten cada gir de l’edifici, que també són 
murs de formigó. 

Dins de l’estructura horitzontal de l’edifici cal diferenciar 
la fonamentació, el forjat sanitari, el forjat de la planta 
pis i la coberta. La fonamentació consisteix en una llosa 
de formigó armat de 40cm. El forjat sanitari es suporta 
sobre blocs de formigó de 40x40x20 i té un espessor 
de 24cm, el forjat de planta pis es resol amb una llosa 
massissa de 28cm i, finalment, la coberta està realitzada 
amb una llosa massissa de 26cm. 

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
En aquest apartat estudiarem les solucions constructives 

de les façanes, coberta i finestres, elements claus pel seu 
contacte entre exterior i interior, per poder entendre 
com han estat construïts i com funcionen conjuntament.

Si analitzem la secció constructiva de la façana sud 
podem veure que es composa d’un mur de bloc revestit 
amb pedra granítica a la part baixa i d’un mur cortina 
fins el nivell de la coberta (veure figura 139). El mur 
cortina es resol amb parts opaques i parts vidriades. 
Les parts opaques acullen les plaques fotovoltaiques, 
ja esmentades anteriorment. Les parts vidriades es 
corresponen a les franges horitzontals de finestres a 
planta baixa i planta primera.

Si ens fixem amb les obertures de planta baixa i planta 
primera veiem que l’espai de la finestra corredissa de 
planta baixa té una profunditat de 65cm i una alçada 
d’un metre. Proporcionalment, la finestra oscil·lobatent 
de planta primera té una profunditat de 80cm i una 
alçada de 2 metres. Els vidres de les obertures són en 
tots dos casos vidres climalit 6+6/12/4+4 i es col·loquen 
a la cara exterior de la façana. La solució de col·locar el 
vidre a la cara exterior té la mateixa explicació energètica 
i lumínica que a la casa de Bolvir. Energèticament la 
incidència dels raigs de Sol es produeix abans que si el 
vidre estigués enrederit i facilita l’efecte hivernacle per 
un ventall més ampli d’inclinació solar. D’altra banda, 
lumínicament genera un espai lumínic coixí que tamisa 
la llum a l’interior i fa que no hi hagi un canvi brusc de 
llum entre interior i exterior.

Analitzant la secció constructiva de la coberta veiem 
que es tracta d’una coberta vegetal amb aïllament de 
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figura 142. 
Imatge exterior del procés de construcció amb els 
fonaments fets.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 143. 
Imatge exterior del procés de construcció amb l’inici de 
la construcció del mur de formigó.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 144. 
Imatge exterior del procés de construcció amb 
l’estructura de formigó en procés.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 145. 
Imatge exterior del procés de construcció amb 
l’estructura de formigó finalitzada.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 146. (pàgina de la dreta)
Imatge exterior del procés de construcció amb el pladur 
col·locat, a l’espera del mur cortina.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.

figura 147. (pàgina de la dreta)
Imatge exterior de les façana sud amb les plaques 
fotovoltaiques a la part superior.
La coberta ajardinada queda completament integrada 
en el paisatge i garanteix un baix impacte visual des de 
punts més elevats.
Imatge facilitada pel despatx de Francesc Rius.
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DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES ACTIUS DE 
CAPTACIÓ I GENERACIÓ ENERGÈTICA
La voluntat d’aquest estudi era focalitzar-se sobre les 
solucions i decisions que podríem incloure dins dels 
sistemes passius de control energètic. Tanmateix, 
és important tenir en compte que aquests sistemes 
passius de control també es troben complementats amb 
sistemes actius de captació energètica.

En el cas d’aquest projecte, s’ha de destacar que hi ha 
un especial interès a nivell de requisits de projecte pels 
aspectes energètics, incloent-hi els sistemes actius de 
generació o captació.

Aquests sistemes de captació i generació d’energia són: 

- panell solars tèrmiques que generen aigua calenta.

- panells fotovoltàics que generen electricitat (veure 
figura 144).

- microcentral hidroelèctrica.

- caldera de biomassa.

A nivell de les instal·lacions s’ha de destacar els següents 
elements que emfatitzen la preocupació ambiental:

- luminàries de baix consum.

- griferia temporitzada i de baix consum a banys, inodors 
i urinaris.

llana de roca de 80mm que aprofita la inèrcia tèrmica 
de la capa vegetal de 40cm per un millor funcionament 
energètic. Cal destacar l’ampit de formigó que té una 
geometria inclinada cap al sud per tal de rebre millor la 
incidència solar i millorar el rendiment de les plaques 
fotovoltaiques. (veure figura 141)

PROCÉS CONSTRUCTIU
Si analitzem el procés constructiu mostrat amb la 
seqüència d’imatges podem veure les diferents fases 
de la construcció i com es van succeint fins finalitzar la 
construcció.

Primerament podem veure l’excavació i moviment de 
terres amb el forjat sanitari. A la imatge es veu com 
havien començat a col·locar els encofrats per realitzar 
el mur de contenció de formigó armat a l’extrem nord-
oest.(veure figura 142)

A la segona imatge es veuen murs de contenció que ja 
han estat formigonats a la part nord-oest i un dels murs 
divisoris entre els tres mòduls, on actualment es troba 
l’espai de l’ascensor. (veure figura 143)

A la tercera imatge es veuen els forjats ja formigonats de 
planta pis i part de la coberta, la que queda a la part més 
occidental de l’edifici.  (veure figura 144)

A la quarta imatge es veu tota l’estructura de formigó 
finalitzada i preparada pels treballs de la coberta vegetal. 
(veure figura 145). 

Finalment, a la última imatge del procés constructiu 
podem veure el procés de tancament de la façana sud, 
on ja es troba realitzat els treballs de pladur i s’estan 
realitzant els treballs amb la pedra. (veure figura 146)
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ANÀLISI DE LA IMPLANTACIÓ I DE LES 
SOLUCIONS CONSTRUCTIVES PER LA MILLORA 
ENERGÈTICA DE L’EDIFICI 
Després de la realització de l’estudi constructiu i 
d’implantació del conjunt del projecte resumirem 
específicament els elements que tenen una implicació 
directa en el comportament energètic de l’edifici. 

Primerament resumirem les decisions de projecte que 
tenen relació amb la implantació en el lloc. La implantació 
implica aspectes d’orientació,  la relació de contacte 
que s’estableix entre edifici i terreny, la distribució 
programàtica en planta respecte les orientacions i 
façanes, i el control de l’impacte visual.

L’orientació respon a un eix est-oest que fa possible 
orientar el cos allargat cap al sud i disposar de les vistes 
cap a la vall i de la incidència directa del Sol. 

De la relació de la casa amb el contacte amb el terreny 
es deriva de la voluntat de soterrar-se al nord i obrir-
se al sud (veure figura 150). D’aquesta manera es 
redueixen les pèrdues tèrmiques a la façana nord, la 
més desfavorable, i s’obtenen guanys tèrmiques amb 
l’efecte hivernacle del mur cortina del sud.  També 
cal remarcar que, amb la decisió de realitzar el centre 
soterrat, s’aprofita la inèrcia tèrmica del terreny que 
ajuda a estabilitzar la temperatura interior, ja que el 
terreny sempre està a una temperatura de 16-17º, que 
és la mitjana entre l’estiu i l’hivern.  A profunditats d’un 
metre la temperatura és constant i per això a les zones 
de muntanya les canonades i fonaments estan soterrats 
com a mínim un metre, ja que d’aquesta manera s’evita 
la seva congelació. 

La distribució del programa del projecte també és un 
element a tenir en compte per estudiar el comportament 
energètic. Si analitzem la planta veiem que els espais 
que acullen el programa docent s’orienten a sud, mentre 
que al nord hi ha l’espai de circulació i el programa de 
l’auditori i planetari on el requeriment de llum és menys 
important. Conseqüentment podem afirmar que hi ha 
una relació directa entre orientació, distribució del 
programa i funcionament energètic.

El control de l’impacte visual és un aspecte que s’ha 
tingut molt en compte en aquest projecte ja que es 
troba emplaçat en un medi natural de grans virtuts 
paisatgístiques. La solució de soterrar l’edifici fa que 
visualment quedi completament amagat des de cotes 
superiors de la muntanya i que únicament tinguis una 
concepció visual de l’edifici de forma frontal. Una altra 
decisió que emfatitza la preocupació de l’impacte visual 
és la voluntat de trencar el volum en tres cossos, fent 
que la visió complerta de l’edifici només es produeixi en 
un punt llunyà i frontal. (veure figura 149)

Conseqüentment a l’estudi d’aquests paràmetres 
d’implantació podem concloure que resolen 
correctament el seu funcionament energètic segons les 
característiques del lloc i dels requisits programàtics del 
projecte.

figura 149. 
Esquema en planta on es poden veure els tres volums 
que es van girant i eviten crear un edifici molt linial, 
minimitzant l’impacte visual. Aquests volums linials estan 
limitats per murs de formigó revestits en pedra.També es 
pot apreciar l’estat de soterrament de la façana nord i de 
semisoterrament de la façana oest. 
Esquema realitzat per l’autora de la tesina.
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Finalment, resumirem les decisions de projecte que 
tenen relació amb les solucions constructives de façanes, 
finestres i cobertes amb implicacions energètiques. 

La façana sud es caracteritza pel mur cortina que realitza 
la funció de captador solar i propicia que a l’interior es 
doni l’efecte hivernacle, potenciat pels espais de galeria 
de les finestres. 

La façana nord és inexistent, ja que parlem d’un edifici 
soterrat, però val a dir que les condicions d’inèrcia 
tèrmica gràcies al contacte amb el terreny són molt 
bones.

La façana est està configurada pel porxo d’accés, que 
genera un espai resguardat de la intempèrie i funciona 
tèrmicament com espai coixí entre l’exterior i l’interior.

La façana oest està parcialment soterrada i és un 
dels quatre murs de formigó que estan revestits amb 
pedra i que subdivideixen els tres cossos del projecte. 
Tèrmicament aprofita parcialment la inèrcia de la 
situació de soterrament. 

Les finestres també juguen un paper molt important 
energèticament, ja que de les seves característiques 
depenen part de les pèrdues o guanys solars totals. En un 
clima fred com el de Les Planes de Son, les finestres tenen 
grans pèrdues tèrmiques a l’hivern i, per contrarrestar-
les, Francesc Rius hi col·loca porticons mòbils de fusta 
que es poden tancar amb un sistema de guies, igual que 
en el projecte de la casa anterior a Bolvir.

Finalment, la coberta es resol amb una coberta ajardinada 
i aïllada que aprofita la inèrcia tèrmica del gruix de les 
terres per millorar el funcionament energètic.

figura 150. 
Esquema en secció on es pot veure la relació entre edifici 
i terreny. Al soterrar-se l’edifici aprofita la inèrcia tèrmica 
del terreny de la façana sud.
A més a més, aquesta implantació minimitza l’impacte 
visual de l’edifici, ja que no és apreciable des de cotes 
superiors.
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CAPÍTOL VI

Estudi transversal de les decisions 
constructives i d’implantació pel 
control energètic de les tres obres 
d’estudi.
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Control energètic amb decisions d’implantació en el lloc i 
integració en el medi

HABITATGES SOLARS A BARCELONA

- orientació (planta)--> eix est-oest, orientació nord-sud que facilita la captació solar a la façana sud i les vistes cap 
a la ciutat.

- contacte amb el terreny--> a la secció es veu com l’edifici es situa a una plataforma elevada que li ofereix privacitat 
respecte el jardí comunitari i millors vistes. Al situar l’edifici més elevat que el terreny genera dos espais de pati, al 
nord i al sud.

- distribució programàtica en planta--> diferenciació en pb i p+1 de la ubicació de l’espai de la sala al sud i de la 
cuina al nord. Banys i escala a l’interior de la crugia perquè no és prioritari el contacte amb l’exterior. Les habitacions 
no responen a les orientacions de les façanes, ja que en trobem tant en orientació sud com nord.

- control de l’impacte visual--> inclinació de les cobertes per evitar veure la magnitud real des de sota, als àmbits 
de patis i jardins.  

CASA A LA CERDANYA

- orientació (planta)--> eix est-oest, orientació nord-sud que facilita tancar-se a les condicions desfavorables del 
nord i obrir-se a les vistes i a l’accés de Sol al sud.

- contacte amb el terreny--> secció amb condicions de semisoterrament que aprofita la inèrcia tèrmica del terreny.

- distribució programàtica en planta--> dos mòduls fàcils d’escalfar per una residència de caps de setmana. 
Vinculació de l’orientació amb la distribució programàtica del projecte: estances principals i espais captadors 
passius d’energia solar al sud i pas de circulació al nord.

- control de l’impacte visual--> reducció de la longitud del cos principal a través de fer sobresortir i girar el mòdul 
de la cuina i la sala. Integració visual a través de la utilització dels materials del lloc.

CENTRE DE NATURA A LES PLANES DE SON

- orientació (planta)--> eix est-oest, orientació nord-sud que facilita tancar-se a les condicions desfavorables del 
nord i obrir-se a les vistes i a l’accés de Sol al sud.

- contacte amb el terreny--> secció amb condicions de soterrament que aprofita la inèrcia tèrmica del terreny.

- distribució programàtica en planta--> vinculació de l’orientació amb la distribució programàtica del projecte: 
estances principals d’ús diari i espais captadors passius d’energia solar al sud, i pas de circulació i espais amb 
poques necessitats lumíniques al nord.

- control de l’impacte visual--> reducció de l’impacte visual trencant la longitud total de l’edifici en tres mòduls. 
Edifici soterrat i coberta ajardinada conformada per la pròpia vegetació i topografia de la muntanya.
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ORIENTACIÓ CONTACTE AMB EL TERRENY 
+IMPACTE VISUAL (secció)

DISTRIBUCIÓ PROGRAMA
+IMPACTE VISUAL (planta)
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Control energètic amb decisions constructives de les seccions 
dels tancaments i els sistemes actius de captació i generació 
energètica

HABITATGES SOLARS A BARCELONA

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

- façana sud-->  element hivernacle, conducte comunicant de l’hivernacle a planta segona i tercera. Obertures 
grans i múltiples. Mur de formigó per guany massa tèrmica.

- façana nord--> Poques finestres i de dimensions reduïdes. Doble aïllament

- coberta--> coberta de xapa amb gran gruix d’aïllament.

- element singular->  hivernacle, conducte entre l’hivernacle a planta segona i tercera. Obertures grans i múltiples.

SISTEMES ACTIUS DE CAPTACIÓ I GENERACIÓ ENERGÈTICA

- plaques solars d’ACS--> aigua calenta (només casa Francesc Rius)

CASA A LA CERDANYA

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

- façana sud, est, oest-->  gran aïllament i poca inèrcia del material de revestiment interior.

- façana nord--> canal de recollida (guanya humitat)

- coberta--> coberta inclinada ventilada

- finestres-->  doble vidre a la cara exterior de la façana, porticons per reduir pèrdues tèrmiques

SISTEMES ACTIUS DE CAPTACIÓ I GENERACIÓ ENERGÈTICA

- plaques solars d’ACS--> aigua calenta i terra radiant

CENTRE DE NATURA A LES PLANES DE SON
SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

- façana sud-->  gran aïllament i poca inèrcia del material de revestiment interior.

- façana oest--> tancada amb mur de pedra

- façana est--> espai coixí del porxo d’accés 

- coberta--> edifici enterrat, coberta verda

- finestres-->  vidre a la cara exterior de la façana, porticons per reduir pèrdues tèrmiques, forma trapezoïdal en 
planta per guanyar vistes i privacitat alhora.

SISTEMES ACTIUS DE CAPTACIÓ I GENERACIÓ ENERGÈTICA

- plaques solars d’ACS--> aigua calenta i calefacció          - generació fotovoltaica--> depuració amb llum ultraviolada

- caldera biomassa--> aigua calenta i calefacció               - microcentral hidroelèctrica--> aigua calenta i calefacció
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ELEMENTS CONSTRUCTIUS SINGULARS AMB RELLEVANÇA ENERGÈTICA 
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Aquest treball volia donar resposta a la hipòtesi de si hi 
ha  un canvi en la manera de projectar de tres edificis 
de Francesc Rius des del punt de vista del funcionament 
energètic, subordinat al disseny arquitectònic; ja que 
aquests projectes engloben un període significatiu de 
l’exercici professional de 20 anys, des del 1982 al 2002. 

El treball s’ha esquematitzat segons diferents paràmetres 
per tal de poder analitzar els factors que defineixen un 
correcte funcionament energètic. S’ha analitzat els 
criteris d’implantació i adequació al medi, on trobem els 
elements d’estudi d’orientació, contacte amb el terreny, 
distribució programàtica en planta i control de l’impacte 
visual. Per altra banda, també s’ha analitzat els criteris 
constructius de les façanes, cobertes i obertures, ja que 
són els elements físics que relacionen els edificis amb 
el seu entorn, l’interior amb l’exterior. A continuació 
s’exposen les conclusions derivades de l’estudi de les 
tres obres segons els paràmetres d’adequació al medi, 
funcionament energètic del tancaments i incorporació 
de sistemes actius de captació i generació energètica:

- De l’estudi dels criteris d’implantació podem concloure 
que segons l’orientació els tres edificis responen als 
mateixos conceptes, obren les façanes al sud amb 
elements o espais de captació solar i tanquen les façanes 
al nord per reduir pèrdues tèrmiques a través de petites 
obertures o del soterrament de l’edifici. D’aquesta 
conclusió es pot afirmar que, la manera de projectar 
dels tres edificis respon a un plantejament dels edificis 
en un entorn de clima fred, ja que en els tres casos 
d’estudi es prioritza la captació solar a la façana sud i 
es minimitzen les pèrdues energètiques a la façana nord 

mitjançant el soterrament o les obertures petites. Si els 
edificis responguessin a climes calorosos segurament 
respondrien a paràmetres oposats als estudiats, és 
a dir, es tancarien al sud i buscarien obrir-se a espais 
ombrívols al nord. 

Dels criteris d’implantació també es pot concloure que 
a les tres obres d’estudi hi ha un interès important pel 
control de l’impacte visual, ja sigui a través del disseny 
de la secció (casa de Barcelona i edifici soterrat a Les 
Planes de Son) com a través de la integració visual a 
través dels materials en el conjunt edificat existent (casa 
a Bolvir). 
Podem concloure que l’entorn, l’emplaçament i el clima 
són elements que influeixen en el procés de projectar i 
la seva lectura o interpretació no ha variat en funció de 
l’època en que es van projectar les tres obres d’estudi. 
Aquest fet fa pensar que l’arquitectura que reflexiona 
sobre el seu entorn no depèn de criteris variables en el 
temps. Són criteris projectuals que podem trobar a les 
arquitectures tradicionals, quan l’habitatge no deixava 
de ser un refugi que havia de permetre viure en unes 
millors condicions que a l’exterior.

- De l’estudi dels criteris de les solucions constructives 
de façanes i finestres podem concloure que en els tres 
projectes es prioritza un bon aïllament i una inèrcia 
adequada a la situació de cada projecte. Si analitzem les 
seccions constructives veiem que els projectes de la casa 
de Bolvir i l’edifici de Les Planes de Son tenen seccions 
constructives i detalls de les obertures similars, que 
responen a una situació climàtica similar. 
Tanmateix, la casa solar de Barcelona treballa amb 

CAPÍTOL VII

Conclusions
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materials i solucions constructives diferents als 
d’aquests dos projectes, on es prioritza l’aïllament i 
la creació de circulacions interiors d’aire a través de la 
convecció.
Cal esmentar que a nivell estructural hi ha tres sistemes 
diferents per cadascun del projectes que responen a 
altres característiques no energètiques. Tant és així que 
la casa de Barcelona té una estructura de mur portants 
de maó ceràmic, ja que respon a la facilitat de plantejar 
aquest sistema per les dimensions i característiques 
geomètriques del projecte. La casa de Bolvir té una 
estructura lleugera de tubulars metàl·lics derivada de les 
circumstàncies de rapidesa constructiva que necessitava 
en aquell moment Francesc Rius. Finalment, l’estructura 
de les Planes de Son és una estructura de formigó degut, 
en part, a la seva condició de soterrament. 

- De l’estudi de la incorporació de sistemes actius de 
captació i generació energètica podem concloure que les 
dues cases tenen plaques solars d’aigua calenta sanitària 
(ACS) i l’edifici de les Planes de Son es complerta amb 
molts més sistemes. Aquesta modificació del nombre i 
característiques dels sistemes de captació i generació 
energètica respon principalment a la diferència 
programàtica dels edificis i les exigències específiques 
a nivell energètic de l’edifici de Les Planes de Son, més 
que a qüestions de l’evolució de la tecnologia. 

Arrel de la recerca d’informació sobre l’extensa carrera 

professional de Francesc Rius s’ha desenvolupat un 
capítol que recull les seves obres i publicacions. Fruit 
d’aquesta recerca s’ha obtingut conclusions interessants 
vinculades a la seva obra que no estaven directament 
relacionades amb la hipòtesi inicial del treball. A 
continuació s’exposen les conclusions derivades d’aquest 
capítol.

- Del cronograma realitzat del total de les seves obres 
i projectes es conclou que l’obra de Francesc Rius es 
pot definir majoritàriament com obra construïda, ja 
que el 73% de les obres (70 de 96) responen a projectes 
d’execució i/o direcció d’obra, el 18% de les obres (17 de 
96) a projectes bàsics, avantprojectes o estudis previs, i 
el 9% de les obres (9 de 96) a redacció de plans especials 
i normatives urbanístiques. S’ha de puntualitzar que el 
percentatge d’obra construïda real s’eleva fins el 13,5% 
(13 de 96) perquè únicament 13 de les seves obres no 
estan construïdes, donat que en molts casos projectes 
bàsics, avantprojectes o estudis previs finalitzen en un 
projecte d’execució i/o direcció. Per altra banda, segons 
el qüestionari realitzat específicament per l’elaboració 
del treball, Francesc Rius considera que l’arquitectura és 
principalment construcció, fet que reforça el fet de que 
gran part de la seva obra estigui construïda.
En el cronograma s’ha diferenciat els projectes realitzats 
en col·laboració dels projectes realitzats de manera 
autònoma. Gràcies a aquesta diferenciació s’ha pogut 
concloure que 27 de les 96 obres són en col·laboració 
i que, en la majoria d’elles, 15 de les 17 obres, el 
col·laborador és l’Esteve Bonell. Amb aquesta dada 
podem concloure que la relació de col·laboració amb 
Esteve Bonell és molt important degut al nombre 
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Després d’haver analitzat les tres obres de Francesc Rius 
puc concloure que són exemples que ens demostren el 
“re-pensar” i anar sempre més enllà de les solucions 
convencionals, ja sigui amb l’hivernacle a Barcelona, 
amb el mur de pedra natural dins de la casa de Bolvir 
o amb les finestra-galeria de les Planes de Son. Són 
exemples de la creació d’elements i espais a través de 
innovar pensant les coses des d’un altre punt de vista i 
buscant quelcom més del que el que ja sabem. 

d’obres en comú i als premis que guardonen a molts 
d’aquests projectes. 

- De l’estudi de les obres publicades podem concloure 
que les publicacions de les obres de Francesc Rius són 
majoritàriament a revistes i no a llibres (un 41% de les 
publicacions són llibres, 65 de 159 publicacions totals).  
Cal destacar que dins dels llibres publicats hi ha 7 llibres 
que es publiquen en relació a obres guardonades amb 
premis específics com el FAD, i també hi ha 7 llibres 
més que fan referència a les guies d’arquitectura de 
Barcelona i d’Espanya. Tanmateix, els llibres en que hi 
trobem obres publicades acostumen a descriure un 
màxim de dues o tres obres de Francesc Rius de forma 
esquemàtica. 
Un altre anàlisi que es pot realitzar de la publicació de 
les obres de Francesc Rius és veure quines són les més 
publicades. Amb aquest criteri s’ha pogut concloure que 
les obres més publicades són  l’edifici de 9 habitatges 
a l’avinguda del Coll del Portell 52 (11 publicacions), 
l’edifici de 6 habitatges solars passius al carrer Sant 
Cugat del Vallès de Barcelona (11 publicacions), el 
velòdrom a la Vall d’Hebron (55 publicacions), el Parc de 
l’Espanya Industrial (16 publicacions), la Vila Olímpica 
(17 publicacions), el Palau Municipal d’Esports de 
Badalona (44 publicacions), el Centre Penitenciari de 
Brians (9 publicacions), Habitatge unifamiliar a Bolvir 
(10 publicacions), l’Auditori adjunt a la sala de vetlla al 
Cementiri de Collserola (9 publicacions), i finalment el 
Centre de Natura de les Planes de Son (13 publicacions). 
Amb aquestes dades es pot concloure que les dues obres 
més publicades són el Velòdrom a la Vall d’Hebron i 
el Palau Municipal d’Esports de Badalona, ambdós 

projectes realitzats en col·laboració amb l’Esteve 
Bonell i amb importants premis d’arquitectura, com 
el premi FAD d’Arquitectura i el Premi FAD d’Opinió i el 
premi Mies van der Rohe. 
S’ha de destacar que les publicacions són majoritàriament 
d’àmbit estatal (128 de 159 publicacions) i les 
publicacions estrangeres (31 de 159 publicacions) 
focalitzen la seva atenció a les obres vinculades a 
les Olimpíades del 92’, ja que hi ha 38 obres a les 31 
publicacions estrangeres i 25 de les 38 fan referència al 
velòdrom a la Vall d’Hebron (12 publicacions), al Palau 
Municipal d’Esports de Badalona (11 publicacions) i als 
habitatges de la Villa Olímpica (2 publicacions). 
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PROPOSTA DE TEMES D’INVESTIGACIÓ QUE 
SE’N DERIVEN
Com a temes d’estudi que es poden derivar d’aquest 
treball es podrien destacar:

- Un possible estudi més acurat del disseny del mobiliari 
de Francesc Rius, ja que representa un element 
important de reflexió a les seves obres sobretot a les 
seves cases pròpies.

- Un estudi de les seves primeres obres vinculades amb 
les estructures espaials que va utilitzar als projectes de 
les fàbriques i l’edifici de 9 habitatges al carrer Coll del 
Portell.

- Un estudi de les obres d’arquitectes contemporanis a 
Francesc Rius per tant d’establir pautes arquitectòniques 
temporals del procés de projectació i d’entendre 
l’arquitectura.

- Un estudi de les obres projectades amb Esteve Bonell 
per tal d’establir paràmetres sobre les aportacions de 
cadascun d’ells al global del projecte.

REFLEXIONS
Construir i projectar pensant en el lloc són fonaments 
projectuals de l’arquitectura que ens ensenyen a totes 
les escoles d’arquitectura però els avanços tecnològics 
moltes vegades faciliten el confort a través del consum 
d’energia i aquest fet fa possible que a l’actualitat es 
puguin construir edificis sense aquestes consideracions. 
A totes les ciutat podem reconèixer edificis que han donat 
l’esquena a l’entorn en el que es troben emplaçats i on la 
tecnologia ofereix solucions a les dificultats climàtiques 
que es poden trobar. En són un clar exemple la majoria 
de gratacels amb murs cortina en climes càlids i sense 
proteccions solars, on el confort tèrmic el garanteix un 
sistema de climatització basat en el consum energètic.

L’elaboració d’aquest estudi fonamentat en tres obres 
amb caràcter d’arquitectura sostenible ha volgut 
revaloritzar i reivindicar els paràmetres arquitectònics de 
l’arquitectura del lloc, de l’arquitectura que pertany tant 
a la tecnologia com al seu entorn. Hem pogut veure com 
els criteris d’implantació no s’han vist alterats durant el 
període de 20 anys que engloba les obres d’estudi i com 
la tecnologia dels sistemes actius de captació energètica 
s’ha incrementat a la última obra d’estudi, el Centre de 
Natura, propiciat segurament per l’evolució tecnològica 
però també pels requisits especials propis de l’encàrrec.

En un futur proper m’agradaria pensar que la tecnologia 
anirà de la mà del sentit comú del saber projectar 
l’arquitectura entenent el lloc en el que s’emplaça i es 
podran aconseguir avenços en el disseny arquitectònic i 
urbanístic dels nostres edificis i ciutats per tal de garantir 
un funcionament sostenible de la nostra societat.
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CAPITOL IX

Annexes

A continuació s’adjunten els dos annexes inclosos en 
aquest treball i que fan referència als plànols originals 
de les tres obres (annex 1) i a la documentació publicada 
en el Project Monitor nº10 (annex 2) i que fa referència 
als càlculs tèrmics de la casa de Barcelona elaborats al 
1987 i als quals s’hi fa referència a l’apartat de l’estudi 
de l’obra. 

ANNEX 1
L’obtenció dels plànols originals de les tres obres ha 
estat possible gràcies a la col·laboració del despatx de 
Francesc Rius. 
Els plànols de la casa solar de Barcelona es troben 
realitzats a mà i els he hagut d’escanejar per l’elaboració 
de l’anàlisi i estudi descriptiu de la casa. No tots els 
plànols es van poder recuperar en suport físic de paper 
i, en el cas dels alçats, plànol d’emplaçament i un dels 
plànols de detalls, la documentació facilitada pel despatx 
de Francesc Rius va ser en format d’imatge jpg de menys 
qualitat.
Els plànols de la casa de Bolvir estaven en format d’imatge 
jpg i els he redibuixat per tal analitzar correctament la 
seva geometria.
Finalment, els plànols del Centre Ambiental a Les Planes 
de Son es trobaven en format digital de Microstation i 
els he hagut de passar a format dwg per tal de facilitar la 
seva manipulació. 
Tots els plànols que s’han considerat necessaris s’han 
redibuixat per tal de facilitar la comparació entre ells i 
són els dibuixos que apareixen a la resta del treball.
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Plànol de Planta Segona i Planta Tercera facilitat pel despatx de Francesc Rius en format paper i escanejat per 
l’elaboració del treball per l’autor de la tesina.

Plànol de Planta Primera i Planta Baixa facilitat pel despatx de Francesc Rius en format paper i escanejat per 
l’elaboració del treball per l’autor de la tesina.

HABITATGES SOLARS A BARCELONA



153

Plànol de la Secció Tipus facilitat pel despatx de Francesc Rius en format paper i escanejat per l’elaboració del 
treball per l’autor de la tesina.

Plànol de Detalls facilitat pel despatx de Francesc Rius en format jpg.
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Plànol de Detalls facilitat pel despatx de Francesc Rius en format paper i escanejat per l’elaboració del treball 
per l’autor de la tesina.
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Plànol de Plantes i Secció facilitat pel despatx de Francesc Rius en format jpg.
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Plànol d’alçats longitudinals facilitat pel despatx de Francesc Rius en format jpg.

Plànol de situació i emplaçament facilitat pel despatx de Francesc Rius en format jpg.
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Plànol d’alçats laterals facilitat pel despatx de Francesc Rius en format jpg.
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Plànol de la planta facilitat pel despatx de Francesc Rius en format jpg.

Plànol de secció facilitat pel despatx de Francesc Rius en format jpg.

CASA A LA CERDANYA
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Plànol de detall de la secció facilitat pel despatx de Francesc Rius en format jpg.
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CENTRE AMBIENTAL A LES PLANES DE SON

Els plànols s’han obtingut en format digital i els adjuntats a continució són únicament els que 
tenen més rellevança per l’estudi.

Planta de situació facilitat pel despatx de Francesc Rius en format Microstation.
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Les tres plantes de l’edifici facilitades pel despatx de Francesc Rius en format Microstation.

Alçat principal de l’edifici facilitat pel despatx de Francesc Rius en format Microstation.
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Seccions generals facilitades pel despatx de Francesc Rius en format Microstation.
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Detall en planta i secció dels dormitoris facilitats pel despatx de Francesc Rius en format Microstation.
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Detall de façana facilitat pel despatx de Francesc Rius en format Microstation.
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Detall en planta dels dormitoris facilitat pel despatx de Francesc Rius en format Microstation.
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ANNEX 2 
Document del Project Monitor, nº10, 1987. 
En aquest document podem veure l’estudi realitzat amb sensors tèrmics i les conclusions que van extreure.



167



168



169



170



171



172



173


	0-Portada MIA_SEPT
	1-Contraportada MIA
	2-ÍNDEX
	ENTREGA FEBRERO



