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1. PRÒLEG

De dalt estant, una mirada avall

Els terrats són aquells indrets que estem acostumats a observar tant sols de baix estant, 
de biaix, indrets que ens observen silenciosos mentre caminem pel carrer sense alçar la 
vista. Però també són aquells indrets que, en conseqüència de la diversitat d’altures dels 
teixits urbans de les ciutats, veiem des dels edificis més alts, des de l’estrat superior, espais 
que, malgrat sempre han estat oblidats, formen part del paisatge urbà de la ciutat, talment 
façanes horitzontals.

“La ciutat compacta té molts avantatges. Un d’ells és que es pot experimentar a diversos ni-
vells. La ciutat corrent, l’horitzontal, la del carrer és, sens dubte, l’habitual, la quotidiana, la 
que es viu més intensament. És el nivell en què ens movem, ens relacionem i, sobretot, ens tro-
bem, sovint per atzar. Però hi ha un altre nivell: el de les teulades, els terrats, les terrasses, els 
campanars, les torres. És la ciutat de dalt, l’altra ciutat. Des de les altures la ciutat no només 
es veu d’una altra manera, sinó que es viu – o, més ben dit, es vivia – d’una altra manera.”1 

Recuperació de la parecel·la, un nou espai verd productiu

L’estudi BCN Ecologia ha fet un anàlisi de l’impacte que tindria la implantació de noves 
cobertes verdes a la ciutat de Barcelona. El 67% de les cobertes barcelonines són terrats. 
“De mides diverses, buits i asèptics, plens d’andròmines o dedicats a allotjar equipaments co-
munitaris, els terrats cobreixen la majoria dels edificis de Barcelona i, des d’ells, la perspectiva 
urbana pren un sentit molt diferent que a peu de carrer.”2 Però el terrat no ha estat sempre 
un element omnipresent a Barcelona, doncs no es va implantar a la ciutat fins ben entrat 
el segle XVIII. La seva introducció va venir donada per un seguit de canvis i necessitats 
econòmiques com a resultat del procés d’industrialització urbana.

Els terrats de Barcelona configuren un immens espai pla, elevat i a l’aire lliure, molt més 
vast que els espais públics arran de terra. No obstant, tot i la seva gran extensió, és la geo-
grafia més desconeguda i ambigua de la ciutat. Desconeguda, en tant que invisible des de 
la visió habitual a peu de carrer. Ambigua, en tant que llindar, situat a mig camí entre la 
ciutat i el cel, entre l’àmbit privat i el públic.

1  NOGUÉ, Joan, De dalt estant., Article publicat a La Vanguardia el 25.04.2012 
2  DELGADO, Manuel, JUAN, Anna, PIRANELLI, Marco, Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra, Barcelona: 
Institut del Paisatge Urbà, 2012 p.15 

FIG 1 >
De dalt estant, una mirada avall
Font: Marco PIRANELLI, Terrats 
de Barcelona. Entre el cel i la terra
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Si molts dels que tenen potencial es recuperessin en part com a cobertes verdes, recreatius 
o productius, jardins o horts, es calcula que es recuperarien vora de 90 hectàrees d’espais 
verds, 60 de públiques i 30 de privades, fet que contribuiria en una millora ecològica de 
l’ambient de la ciutat.

“Sembla que el discurs ambiental i de la sostenibilitat també va penetrant (...), i això s’ha 
traduït en propostes molt interessants d’aprofitament ecològic de teulades, terrasses i terrats. 
Els espais verds ja no es troben només a la superfície, al nivell zero, sinó que han pujat per 
les escales fins a la part superior dels edificis. Aviat caldrà pensar en una nova cartografia 
urbana de l’espai verd. (...) A Europa, l’Agència Europea de Medi Ambient està incentivant 
cultius agrícoles a tants terrats urbans com sigui possible. En efecte, els horts urbans, que tant 
bon resultat han donat en ciutats de tot el món, incloent-hi Barcelona, s’estan estenent pels 
terrats. (...) Cal celebrar amb entusiasme aquests nous plantejament arquitectònic de caràc-
ter ecològic, i més, en un context de canvi climàtic.”3 

“Parques, plazas y zonas con agua evocando la sensación de aireación, luminosidad y espacio 
en constreñidas situaciones urbanas. Como consecuencia de la creciente densidad de los cen-
tros de nuestras ciudades, el terreno no urbanizado asume una importancia cada vez mayor 
en la regeneración de las zonas residenciales y como contribución a un equilibrio ecológico 
positivo en las ciudades. En la actualidad no es estraño que la existencia de cubiertas ajar-
dinadas se especifique en los planes de urbanismo como medio para compensar climática y 
ecológicamente la existencia de superficies y zonas urbanas deprimidas cerradas.”4

Els espais exteriors dels edificis són àrees que encara no estan suficientment aprofitades 
amb tot el seu potencial per a la introducció de l’agricultura urbana. Si considerem que, 
els terrats dels edificis de les ciutats són no tant sols una superfície gairebé equivalent a la 
que la pròpia ciutat ocupa, sinó que, a més a més, no requereix un cost addicional per a 
l’adquisició del terreny per a habilitar-hi horts, podem afirmar aleshores que les ciutats són 
un gran terreny erm, llest per a ésser conreat.

“La azotea debe recuperar el espacio de suelo perdido al construir el edificio y, evidentemente, 

3  NOGUÉ, Joan, De dalt estant., Article publicat a La Vanguardia el 25.04.2012 
4  DREY, Sabine, Nuevos mundos sobre cubiertas existentes: ejemplos de compactación urbana, Article publicat a 
Detail núm. 8 Cubiertas, Any 2011 p. 811 

FIG 2 >
Recuperació de la parcel·la, un nou 
espai verd productiu
Font: HÀBITAT URBÀ,
Pla del verd i la biodiversitat
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debe ser un jardín, un lugar de uso que recupere la cultura al aire libre.”5

Plantejar la recuperació del terreny natural original que antigament hi degué haver en 
qualsevol indret, i alhora, aprofitar aquest pedaç de terra per al lleure, beneficiant-se de 
les favorables condicions ambientals de què gaudeix l’estrat superior, però a més a més, 
per a la producció, transformant la vegetació en elements de conreu per a l’autoconsum, 
es contribueix en la preservació i millora del medi ambient a nivell ecològic i es guanya en 
qualitat de vida, afavorint i incitant les relacions socials.

Però no n’hi ha prou en retornar a la parcel·la el terreny natural que, amb la construcció, 
se li va arrebassar. No n’hi ha prou en retornar la vegetació desapareguda. Cal un concepte 
més ampli i inclusiu. “¿Qué sería más lógico que usar las cubiertas de los edificios con pro-
pósito del descanso y el entrenamiento?”6

Una plaça íntima, un pati en alçada

A la vall de l’M’zab, dins la wilaya de Ghardaïa, anomenen el pati el centre d’allò de sota i, el 
terrat, el centre d’allò de dalt, equiparant ambdós espais, assignant-los el mateix grau d’im-
portància. No ens ha de semblar estrany, doncs, considerar el terrat com un pati en alçada, 
on poder-hi desenvolupar estrictament les mateixes activitats però gaudint d’altres carac-
terístiques, amb uns altres condicionants, alguns avantatges, d’altres inconvenients. Com a 
avantatge, el terrat, pel fet d’estar ubicat en cotes altes té sovint la virtut de gaudir de millor 
assolellament i millors visuals enfora. Per contra, el fet d’estar deslligat de la cota del carrer 
en fa més difícil l’accés en no trobar-se generalment en un lloc de pas. No obstant, pel fet 
d’ésser menys inaccessible des de l’espai públic, és dotat d’intimitat, de manera que és més 
fàcilment apropiable pels usuaris i, ben emprat, pot fomentar les relacions de la comunitat.

Per altra banda, no ens ha de semblar estrany considerar el terrat com una plaça íntima, 
en tant que s’hi poden desenvolupar pràcticament les mateixes activitats socials que a les 
places però amb la particularitat que els usuaris són restringits i, per tant, les comunitats 
són acotades i reduïdes. Les plantes baixes s’impregnen de la vida del carrer. Els terrats, 

5  GRAUS, RAMON, La cubierta plana, un paseo por su historia , Barcelona, Ed. Universitat Politècnica de 
Catalunya i Texsa, 2005 p.21
6  DREY, Sabine, Nuevos mundos sobre cubiertas existentes: ejemplos de compactación urbana, Article publicat a 
Detail núm. 8 Cubiertas, Any 2011 p. 811 

FIG 3 >
Pati de l’interior d’illa Placeta de 
Joan Brossa a l’Eixample i Plaça del 
Raspall a Gràcia
Font: 1000à
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poden oferir la seguretat, la tranquil·litat i la convivència que sovint és difícil garantir als 
espais públics, fomentant i activant les relacions i la convivència.

En tant que places íntimes i patis en alçada, els terrats són espais col·lectius d’encontre, a 
petita escala, espais de transició entre el públic i el privat: intervals habitats.

“Aldo Van Eyck presenta els seus playgrounds d’Amsterdam. Un altre projecte urbà, però de 
molt petita escala, on les persones, en aquest cas els nens, (...) en són els catalitzadors, els 
agents actius que el produeixen, i on el que és quotidià, el pas del temps i l’agregació de pe-
tites intervencions (com a l’arquitectura vernacla) construeix la ciutat. Aquests playgrounds 
neixen com espais d’oportunitat pels espais entre espais, que des d’aleshores es van anomenar 
els inbetween spaces.”7 

Aldo Van Eyck defensava la transformació de la ciutat pensada des de la petita escala i 
la transformació de l’arquitectura pensada des de la ciutat, a través de l’oportunitat i el 
potencial dels espais anònims i estàndards, del que és comú i ordinari, aparentment sense 
singularitats. La ciutat es constitueix a partir de la suma de múltiples intervencions que 
destaquen no com a unitat sinó com a conjunt.

Un lloc d’encontre, un espai col·lectiu

Malgrat les nombroses referències bibliogràfiques sobre cobertes, són escasses les obres 
que les tracten en clau de l’ús, segons la seva capacitat i característica d’espai digne de 
ser viscut, des d’una perspectiva més humana i social. La majoria d’estudis analitzen les 
cobertes des de la vessant constructiva i tipològica o, com està de moda recentment, des 
del punt de vista sostenible i ecològic. Però la coberta és més que això. Parlar de coberta 
és parlar d’ús.

“Però també cal reconèixer que, per si sols, potser no retornaran a aquests espais la calidesa 
i les relacions socials que s’hi havien generat. Per aconseguir-ho caldria anar molt més enllà 
d’aquesta funció bioclimàtica, repensar en conjunt aquest estrat superior de la ciutat i enten-
dre’l com un espai comunitari complementari de l’espai públic convencional que queda arran 
de terra. Els terrats no són espais públics sinó espais privats compartits, és a dir, espais comu-
nitaris. Malgrat la privatització de què han estat objecte, caldria reobrir el debat i explorar 
7  SALVADÓ, Núria, Intervals habitats, Tutor: Dr. Pere Joan Ravetllat, Barcelona, Tesi Doctoral UPC, 2012 p.71

FIG 4 >
La ciutat des de la petita escala
Font: Aldo VAN EYCK, 
a tree is a leaf
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amb imaginació les grans potencialitats que té la gestió col·lectiva d’aquest espai comunitari, 
compost per milers de peces que podrien connectar-se perfectament les unes amb les altres. 
(...) Com a microespais de sociabilitat de propietat en principi col·lectiva, no deixen de ser 
un complement interessant de l’espai públic tradicional. Sense cap mena de dubte, de dalt 
estant la ciutat no només es veu d’una altra manera, sinó que també es pot viure d’una altra 
manera.”8

El cert és que les remuntes als terrats i, en conseqüència, la privatització de la coberta per 
part dels nous habitants de les cotes superiors, malmeteren el privilegi de l’apropiació del 
terrat per part de tots els inquilins de l’immoble. Enfront a una societat cada vegada més 
autista i individualista és el moment de repensar aquest espai des del punt de vista col-
lectiu, retornant-li el seu caràcter de cohesió i integració social a petita escala.

“Barcelona no té teulades presentables, ni terrats joiosament comunitaris. Des de qualsevol 
punt alt, ofereix un lamentable panorama de terrats abandonats, bruts, lleigs i plens d’andrò-
mines tècniques.”9

“Fa anys que les terrasses han deixat de tenir les funcions tradicionals que tenien de lloc de 
trobada, de relació social i també de transgressió; convertides durant dècades en simples con-
tenidors, ara es repensen amb una nova lectura, més comunitària, més ecològica.”10

“Ja fa anys que els terrats han deixat de fer les funcions tradicionals que tenien a moltes 
regions mediterrànies del sud d’Europa. S’han anat convertint, progressivament, en simples 
golfes improvisades i rebost de tota mena de trastos, des d’antenes de TV fins a motors d’aire 
condicionat i, més recentment, panells solars o cartells publicitaris immensos, entre altres 
artefactes que han anat ocupant aquest espai comunitari en desús. Als edificis i barris més 
antics encara hi ha qui puja al terrat a estendre la roba i a contemplar el paisatge urbà, però 
això es complica als blocs de cases noves (i ja no diguem d’oficines) que tenen l’última planta 
reservada a tota la maquinària que dóna servei als edificis moderns.11

8  NOGUÉ, Joan, De dalt estant., Article publicat a La Vanguardia el 25.04.2012
9  ESPINET, UBACH arqts., Habitar el terrat. Programa d’ús collectiu dels terrats de Barcelona i aplicació a l’illa 
CLIP p.9
10  NOGUÉ, Joan, De dalt estant., Article publicat a La Vanguardia el 25.04.2012
11  NOGUÉ, Joan, De dalt estant., Article publicat a La Vanguardia el 25.04.2012

FIG 5 >
Terrados, la pel·lícula
Font: Terrados
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“Els terrats han tingut sempre un aire d’espais de transgressió, de llibertat. Eren quelcom més 
que safarejos col·lectius i estenedors de roba impol·luta i grans llençols que iniciaven a una tí-
mida sensualitat. S’hi conversava, s’hi prenia l’aperitiu els diumenges, s’hi celebraven revetlles 
i els nens hi jugaven com si fossin al carrer. (...) A la terrassa s’explicaven contes al capvespre, 
es representaven funcions de teatre i s’hi feien totes les activitats il·legals de la casa: mastegar 
xiclet, pintar-se les ungles amb esmalt vermell, fumar cigarrets americans i fer màgia a la 
llum de la lluna.”12

Canvi de paradigma

Els terrats encara hi són. Malgrat tot, la majoria són perfectament practicables o poden 
esdevenir-ne de nou sense gaire dificultat. Es tracta de rescatar els antics usos comunitaris, 
però amb dedicacions diferents, adequades a les necessitats ciutadanes del segle XXI.

“L’espai que ocupen les cobertes segueix estant infrautilitzat, s’hi poden posar aparells d’aire 
condicionat i plaques solars, però no poden ser usats per la gent. És una ironia, com si algú 
disfrutés de la seva inutilitat. Recentment una agrupació de propietaris d’àtics i últims pisos 
dels edificis ha demanat a l’ajuntament la possibilitat de créixer, cobrir i envidriar aquests 
espais. La reivindicació sembla legítima. ¿Per què no poder disfrutar d’una cosa plausible i 
accessible? En el seu afany reglamentista tenim una normativa plena d’incongruències que 
empitjoren la ciutat. Però, alerta, també la salven de pitjors aberracions. Ha d’existir un punt 
d’acord, una solució per permetre al ciutadà aprofitar una cosa que si no, ningú aprofita, i a 
la vegada respectar àmbits comuns i evitar el mercadeig amb un espai legalment improduc-
tiu. D’acord que els propietaris puguin augmentar el seu gaudi, però sense perjudicar ningú 
ni especular. Certament en alguna cota s’ha de dir prou a la construcció, si no, sempre seria 
possible créixer per damunt de l’últim (...)   L’accés i el condicionament dels terrats comunita-
ris, a part de beneficiar molta gent, podria crear noves interrelacions humanes, asseguraria 
el manteniment dels terres, els baixants i les balustrades, podria incrementar la quantitat de 
verd, reduir el CO2, eliminaria antenes... I faria el ciutadà una mica més feliç i senyor de la 
seva ciutat, que ja toca.”13

La recuperació de vells usos encara vigents, l’adequació per donar satisfacció a les noves 
12  NOGUÉ, Joan, De dalt estant., Article publicat a La Vanguardia el 25.04.2012
13  CAPELLA, Juli, Un món a dalt de casa. Els tradicionals terrats mediterranis haurien de ser aprofitats per a 
nous usos comunitaris., Article publicat a El Periódico el 29.03.2005

FIG 6 >
Habiter les toits, Bordeaux 2030
Font: Bordeaux 2030
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necessitats (espai de joc i esbarjo, producció hortícola, jardins, sistema de recollida d’ai-
gües pluvials i de captació d’energia...) i la reinscripció dels terrats en la nova i necessària 
fisiologia dels edificis eficients i autosuficients és un repte i una oportunitat.

“Essent tan rica la història dels terrats, sobta que la ciutat de Barcelona l’hagi arraconat gai-
rebé fins al desconeixement de llur existència i en conseqüència haver-lo deshabitat. Aquesta 
situació del terrat és relativament moderna i estem convençuts de la seva reversibilitat. Cal 
un canvi de paradigma.”14

La recuperació dels terrats és una operació senzilla en concepte però de complexa execu-
ció. 

14  ESPINET, UBACH arqts., Habitar el terrat. Programa d’ús collectiu dels terrats de Barcelona i aplicació a l’illa 
CLIP p.11
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Passarel·les, galeries, pòrtics, porxos o terrats accessibles, són espais intermedis que poten-
cien una bona relació entre la residència i la ciutat, l’ús dels quals es va configurant cada dia 
en funció de les activitats, el clima i la llum natural. Els espais intermedis són fonamental-
ment espais de relació, extensió del privat vers el públic i viceversa, del públic vers el privat, 
espais de proximitat que potencien la socialització.

Els àmbits privats que disposen d’una relació més directa i estreta amb la ciutat són els 
espais exteriors dels habitatges. Són espais intermedis que relacionen l’activitat pública 
amb el recolliment privat i potencien la socialització de l’habitant incidint favorablement a 
la identificació espacial de l’ésser humà amb la ciutat i proposant perspectives agradables i 
millores del control climàtic. La recuperació dels terrats com a espai exterior comú cons-
titueix una aportació especialment destacable, en afavorir tant la relació entre les persones 
de la comunitat com el seu vincle amb l’entorn urbà.

Un bon exemple de la socialització que poden aportar els espais intermedis és l’amanerat 
recorregut que Monsieur Hulot realitza cada vegada que entra a la seva llar a la pel·lícula 
Mon Oncle de Jaques Tati. Un deambular per un conjunt d’escales, passadissos i passarel-
les, prolongació de l’espai públic exterior vers l’interior de l’edifici. Espais intermedis que 
faciliten la creació de vincles entre els veïns de manera informal, fomentant la necessitat 
vital de relació de l’ésser humà, interacció que constitueix els indrets veritables, aquells que 
no es troben als mapes o als plànols, petits racons espontanis: intervals habitats.

“La importancia del espacio público (...) es el resultado de referir entre sí los espacios pri-
vados haciendo también de ellos patrimonio colectivo. Dar un carácter urbano, público, a 
los edificios y lugares que, sin él, serían sólo privados constituye la función de los espacios 
públicos; urbanizar lo privado: es decir, convertirlo en parte de lo público. (...) La supuesta re-
vitalización de estas imponentes cirugías no parece producirse, y la etiqueta de “público”, con 
que espacios, viviendas o apartamientos se acompañan, no comportan inmediatamente el 
deseable atributo de apropiación colectiva con que quisieran identificarse. (...) El espacio co-
lectivo es mucho más y mucho menos que el espacio público, si limitamos éste al de propiedad 
administrativa. La riqueza civil y arquitectónica, urbanística y morfológica de una ciudad 
es la de sus espacios colectivos, la de todos los lugares donde la vida colectiva se desarrolla, 
se representa y se recuerda. Y, quizá, cada vez más, cada día más, éstos son espacios que no 
son ni públicos ni privados, sino ambas cosas a la vez. Espacios públicos absorbidos por usos 
particulares. O espacios privados que adquieren una utilización colectiva. (...) Ésta es la tarea 

2. INTRODUCCIÓ

2.1. Els espais intermedis

FIG 7 >
Espai de transició entre interior i 
exterior
Font: LACATON & VASSAL, 
Cité Manifeste a Mulhouse
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(...): hacer de estos lugares intermedios –ni públicos ni privados, sino todo lo contrario- espa-
cios no estériles, no solamente dejados a la publicidad y el beneficio, sino partes estimulantes 
del tejido urbano multiforme. (...) Reconocer esto es extraordinariamente importante para la 
proyectación urbana, y abre un campo de reflexión de escalas múltiples. (...) Creo que luchar 
por la calidad de esos espacios colectivos a la vez privados y públicos, públicos y privados es 
la mejor tarea del arquitecto en la ciudad. Porque la ciudad buena es la que logra dar valor 
público a lo privado. (...) Quizá si que, en nuestras ciudades, sean los espacios ambiguos en 
su titularidad, cada día más significativos de la vida social cotidiana, pudiendo usarse y 
apropiarse de muy diversas maneras.”15

L’any 1992, Manuel de Solà-Morales suggerí que la riquesa cívica, arquitectònica, urbana i 
morfològica de la ciutat contemporània residia als espais col·lectius que no eren ni estric-
tament públics ni estrictament privats, sinó ambdós simultàniament. Els espais col·lectius 
són o bé espais públics emprats per a desenvolupar-hi activitats privades o espais privats 
que permeten usos col·lectius, incloent-hi l’ampli espectre entre ambdós. A la intersecció 
entre l’escala arquitectònica i la urbana, arquitectes i urbanistes concebien projectes que, a 
través de l’hibridizació entre públic i privat, contribuïen a millorar la ciutat des dels punts 
de vista cívic, tipològic i morfològic.

El terrat és aquest espai exterior acotat, ni totalment interior i íntim, ni totalment exterior 
i anònim. És un espai col·lectiu, espai d’una petita comunitat de persones que l’únic que 
tenen en comú és la proximitat del lloc que habiten. Els espais de transició són aquells es-
pais on es pot dilatar la vida privada i domèstica o la vida pública, més urbana i de relació 
amb els veïns o amb la ciutat, espais ambigus i difusos, de transició: intervals habitats.

“Hi ha un espai potencialment habitable en els nostres habitatges col·lectius, i és l’espai inter-
medi entre el dins i el fora. (...) Aquests espais, anomenats tradicionalment com a espais de 
transició entre el dins i el fora, es poden pensar i viure com extensions de l’espai públic o bé 
de l’espai domèstic. Són límits que s’han inflat, s’han dilatat, fins a convertir-se en espais amb 
una entitat pròpia que en la majoria dels casos és poc definida i dóna lloc a espais indecisos, 
que l’habitant real (no el que l’arquitecte té en el seu imaginari) viurà i ocuparà d’una manera 
determinada.”16

15  SOLÀ-MORALES, Manuel, Espacios públicos / Espacios colectivos, Article publicat a La Vanguardia el 
12.05.1992
16  SALVADÓ, Núria, Intervals habitats, Tutor: Dr. Pere Joan Ravetllat, Barcelona, Tesi Doctoral UPC, 2012 p.9

FIG 8 >
Espais híbrids, públics i privats
Font: Adrián JURADO, 
Habitatges, escola bressol i biblioteca 
a Gràcia
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“En arquitectura hay aún algo muy especial que me fascina: La tensión entre interior y exte-
rior. Encuentro increíble que con la arquitectura arranquemos un trozo de globo terráqueo 
y construyamos con él una pequeña caja. De repente, nos encontramos con un dentro y un 
fuera. Estar dentro, estar fuera. Fantástico. Eso significa –algo también fantástico-: umbrales, 
tránsitos, aquel pequeño escondrijo, espacios imperceptibles de transición entre interior y 
exterior, una inefable sensación del lugar, un sentimiento indecible que propicia la concen-
tración al sentirnos envueltos de repente, congregados y sostenidos por el espacio, bien seamos 
una o varias personas. Y entonces tiene lugar allí un juego entre lo individual y lo público, 
entre las esferas de lo privado y lo público. La arquitectura trabaja con todo ello.”17

“Quan parlem d’habitar, de la nostra llar, l’interior és allò que ens protegeix, ens dóna inti-
mitat i seguretat. Quan hi entrem un s’imagina que està protegit de les inclemències del món 
exterior. (...) I és que l’habitatge és l’espai construït que convertim en la nostra casa, la nostra 
llar, el lloc on ens apartem del món exterior, és el nostre aparta-ment; és també el lloc on la 
vida es fa pausada, la nostra posada. És el lloc de les certeses, dels costums, de l’estabilitat, 
on normalment tenim adjudicat un paper. A la nostra cultura occidental és sempre un espai 
limitat, acotat, que –excepte si l’ocupem il·legalment– posseïm en règim de lloguer o de propi-
etat. L’exterior, en canvi, és el que està situat fora de casa, és un espai il·limitat, inabastable, 
que ens aboca a l’anonimat, a la inseguretat i a la relació amb la societat. L’exterior és l’espai 
de la potencialitat. Obrir la porta pot significar una nova manera de viure, un lloc on podem 
mutar, fer el que desitgem perquè ningú no ens reconeix. L’interior ens suggereix una certa 
estabilitat mentre que l’exterior ens pot donar la capacitat de canviar.”18

Dualitats ambigües que generen un equilibri de tensions, que es complementen. Espais 
que no són ni interiors ni exteriors, sinó ambdues qualitats alhora. Espais ni públics ni 
privats, sinó l’equilibri entre ambdós conceptes: espais col·lectius. Espais dinàmics, però 
alhora estàtics. Espais individuals i alhora col·lectius: espais de convivència. Espais intros-
pectius i alhora extravertits, mirades endins i enfora, mirades avall i amunt. Espais tancats 
i alhora oberts, limitats o sense límits. Els terrats són sales sense sostre, on es poden de-
senvolupar exactament les mateixes activitats de l’habitar, autèntics espais d’estança a l’aire 
lliure. Microclimes en altura: la quinta façana habitable. 

17  ZUMTHOR, Peter, Atmsoferas, Barcelona, Gustavo Gili 2006 p.45
18  SALVADÓ, Núria, Intervals habitats, Tutor: Dr. Pere Joan Ravetllat, Barcelona, Tesi Doctoral UPC, 2012 
p.23

FIG 9 >
Tensió entre interior i exterior
Font: Anna i Eugeni BACH, 
Casa MMMMMS
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La ciutat està composada per un equilibri entre buits i plens. Uns buits que es correspo-
nen a parcs, jardins, places, interiors d’illa, carrers. Uns plens que es corresponen al teixit 
edificat. Uns plens definits per plans de façana que delimiten els buits. Traces contínues 
o discontínues que generen seqüències. Això és cert en una ciutat apreciada des del terra. 
Però la ciutat, a vista aèria, de dalt estant, té un altre aspecte, és viscuda d’una altra manera: 
els terrats es transformen en la façana horitzontal dels edificis. Una façana que també de-
limita el ple del buit, un buit infinit que s’enlaira, que s’expandeix i es contrau en funció de 
l’entorn. Un buit que sovint no ha estat considerat però que gaudeix d’un enorme potencial 
en les ciutats compactes.

Els terrats són una part important del paisatge urbà de les ciutats. Així ho han entès els 
pintors que les han emprat com a motiu d’inspiració per les seves obres. A molts pintors els 
atreia la ciutat vista de dalt estant perquè se’ls apareixia com un conglomerat apassionant 
de formes, volums, plans i línies. L’art ha captat molt bé l’encant d’aquest nivell superior de 
la ciutat, d’aquest estrat elevat.

Si “La plaça és l’espai central, de celebració i simbòlic; el carrer és l’espai lineal, armadura 
direccional de l’espai públic, del moviment, façana de l’activitat; les cantonades intersecció de 
persones, construccions, moviments i energies, punt d’intercanvi comercial per excel·lència”19, 
el terrat, paisatge desconegut, cota elevada de la ciutat, indret íntim d’activitat col·lectiva... 
és la façana horitzontal?

En referència a l’angle de visió, les cobertes, convertides en terrats, han estat llocs amb 
alçada per poder observar: miradors. Però no totes les cobertes d’una ciutat tenen la ma-
teixa alçada, de manera que aquelles inferiors a una mateixa es converteixen en façanes 
horitzontals de la ciutat, façanes que no han estat pensades per a ésser observades, són 
darreres privilegiats a repensar, espais amb un gran potencial d’intervenció. Des que han 
aparegut edificis singulars amb alçades majors a la mitjana dels edificis del seu entorn, des 
que hi ha torres de comunicació habilitades com a miradors, des que han proliferat els 
miradors des de les muntanyes properes, que existeixen avions que s’enlairen i sobrevolen 
els edificis, l’indret d’observació ha passat a ser indret observat, un element que constitueix 
el paisatge urbà.

19  SOLÀ-MORALES, Manuel, Catàleg de l’exposició Ciutats, cantonades, Barcelona, Ed. Fòrum Barcelona 2004, 
2004 p.14

2.2. La façana horitzontal

FIG 10 >
A vista aèria, els terrats es transfor-
men en façanes hortizontals
Font: Marco PIRANELLI, Terrats 
de Barcelona. Entre el cel i la terra
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És evident que alguna cosa passa a les cobertes dels edificis quan hi ha constatacions de 
la necessitat de regular els seus usos o fins i tot de reivindicar-ne el seu ús comunitari. Al 
terrat d’un edifici cal trobar-li l’encant, pensar-lo i incorporar-lo al paisatge urbà com una 
façana horitzontal.

Les cobertes defineixen el perfil de la ciutat, l’skyline, i tot i no ser tan visibles com les fa-
çanes, el seu aspecte formal i el seu requeriment estètic tenen una importància rellevant. 
Les façanes horitzontals formen part del paisatge urbà de la ciutat, malgrat la majoria de 
vegades no han estat pensades segons criteris paisatgístics sinó que han estat un reducte, 
elements oblidats.

“Necessitem que part de la nostra vida quotidiana aparegui a l’exterior, que surti. Els nostres 
habitatges han d’estar connectats amb la ciutat per tal de vincular el que és urbà amb el que 
és domèstic. En aquests espais entre espais tenen un paper clau els conceptes de semipúblic, 
semiprivat i semicomunitari. Aquests nous espais que a poc a poc van perdent la qualitat de 
públic o privat fins a convertir-se en el seu antagònic, ja van ser classificats i diferenciats per 
Christopher Alexander i Serge Chermayeff l’any 1936. Alexander i Chermayeff van distingir 
sis categories d’espais necessaris en el disseny de ciutats per enriquir la vida personal i comu-
nitària de la societat. Aquestes categories eren: la urbana-pública, la urbana-semipública, la 
grupal-pública, grupal-privada, familiar-privada i la individual-privada.”20

Segons la categorització d’Alexander i Chermayeff, les cobertes habitades formarien part 
de la categoria “grupal – privada: zonas secundarias controladas por una administración 
común que actúa al servicio del interés privado o público para beneficio de los inquilinos u 
otros ocupantes legales de edificios: espacios de recepción, circulación y servicios, parques de 
juegos, lavanderías, lugares de almacenaje...”21

20  SALVADÓ, Núria, Intervals habitats, Tutor: Dr. Pere Joan Ravetllat, Barcelona, Tesi Doctoral UPC, 2012 
p.28
21  ALEXANDER, Christopher, CHEMARYEFF, Serge, Comunidad y privacidad. Buenos, Aires, Editorial Nue- 
va Visión. 2a edició,1975, p.128

FIG 11 >
Les cobertes defineixen l’skyline de 
la ciutat
Font: Marco PIRANELLI, Terrats 
de Barcelona. Entre el cel i la terra
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Les funcions dels terrats

En tant que espais intermedis, espais de transició, col·lectius, a cavall entre el públic i el 
privat, entre l’exterior i l’interior, tenen diferents funcions. Les cobertes han seguit al llarg 
de la història una evolució paral·lela a l’evolució dels propis edificis i a les necessitats dels 
seus habitants. Per la seva posició i orientació han servit d’aixopluc i protecció, d’elements 
de captació de llum i energia solars o de prolongació dels habitatges per assecar el gra, 
estendre la bugada, dormir en nits caloroses o refrescar-se, per abocar-hi i/o col·locar-hi 
tot allò que per raons i/o necessitats sanitàries, de grandària, tècniques, d’ús col·lectiu, ... 
encara no poden ser incorporades dins l’àmbit estricte de l’espai privat.

Funció de protecció:

En considerar que la capacitat d’ésser habitats els espais exteriors rau en l’aptitud protecto-
ra i d’aixopluc de la seva coberta, permet l’abric i defensa dels agents exteriors perjudicials 
a l’habitar l’espai interior com les radiacions solars i les inclemències de l’atmosfera; pluja, 
llamps, vent, humitat directa, condensacions, soroll... i allunya de tot allò exterior. El terrat 
és un espai resguardat però també a la intempèrie.

La funció de protecció dels terrats, en tant que últim element horitzontal de l’edifici, es 
caracteritza i, per tant, es pot millorar sobretot amb l’aïllament i la impermeabilització, així 
com també per la mera constitució tipològica estructural del terrat a la catalana.

Aïllament energètic i acústic: Aprofitant les actuacions als terrats i el canvi de pavi-
ment s’incrementen els materials aïllants per garantir millor estanqueïtat tèrmica i 
una disminució de la transferència de soroll. Malgrat que aquesta intervenció tant 
sols contribueix en una millora directa a les plantes sota-coberta i en molt menor 
grau a 2-3 plantes per sota, aquest benefici hauria de servir per convèncer aquests ve-
ïns perquè s’avinguin a l’utilització comunal més intensa dels terrats, sobretot perquè 
aquesta mesura suposa una millora acústica respecte les activitats desenvolupades en 
coberta.

Impermeabilització: També aprofitant les actuacions en terrats és important garantir 
una impermeabilització eficient que eviti humitats i infiltracions, protegeixi l’estruc-
tura i eviti futures despeses de manteniment. 

2.3. Funcions dels terrats

FIG 12 >
Funció de protecció
Font: Toni SOLANAS, 
Fàbrica del Sol
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Terrat a la catalana: La recuèració d’aquesta solució contructiva que consistia en una 
cambra d’aire ventilada permetria adaptar-se millor als canvis tèrmics del clima me-
diterrani que requereix solucions estratègiques diferents a l’hivern de l’estiu. Escalfant 
l’aire de la cambra a l’hivern i provocant una ventilació natural a l’estiu s’aconseguiria 
major eficiència energètica sense un consum energètic addicional.

Funció de captació:

En considerar que el terrat és un espai on el sostre és la volta celesta, permet captar adequa-
dament els agents exteriors perjudicials transformant-los en virtuts, esdevenint elements 
que ajuden a habitar els espais interiors, elements tals com l’emmagatzematge de l’aigua 
de pluja, l’aprofitament dels infraroigs per a escalfar masses i acumular calor alliberant-la 
per inèrcia tèrmica, la il·luminació directa o indirecta, l’aprofitament de brises i vents per 
a ventilar o les ones emeses o rebudes en la intensa activitat tecnològica.

La funció de captació dels terrats, en tant que últim element horitzontal de l’edifici, el més 
exposat amb els factors atmosfèrics, es caracteritza i, per tant, es pot millorar sobretot amb 
la captació i aprofitament dels raigs infraroigs del sol, l’aprofitament dels corrents del vent 
i l’emmagatzematge i l’aprofitament de l’aigua de pluja.

Captadors solars fotovoltaics: Col·locats en terrats, que, independentment de l’orien-
tació, són la part de l’edifici que rep més radiació solar durant tot l’any, transformen 
part de les radiacions solars en energia elèctrica sense generar gasos d’efecte hiverna-
cle, energia que pot ser gestionada per autoconsum o connectada a la xarxa elèctrica. 
Surt més rentable l’autoconsum perquè la venda d’energia és a preu molt baix i en els 
últims quatre anys s’ha produït un descens del cost de les instal·lacions de fins a un 
60%.

Captadors solars tèrmics per ACS: Col·locats en terrats, aprofiten les radiacions solars 
per proveir d’ACS transformant-les en energia tèrmica. L’inconvenient principal és la 
modificació de les instal·lacions de distribució preexistents. 

Micro-aerogeneradors eòlics: Col·locats en terrats, que a causa de l’alçada presenten 
major circulació d’aire que els espais públics a cota 0, permeten la transformació de 

FIG 13 >
Funció de captació
Font: Marta G. BREA, 
Pèrgoles del parc de Navia
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l’energia motriu del vent en energia elèctrica.

Aljubs d’aigua de pluja: Si no tenen grans dimensions, poden ubicar-se sota el mateix 
terra del terrat, fet que implica la renovació absoluta del paviment. L’aigüa recoliida 
es pot emprar per al reg de jardins i horts del mateix terrat. amb un volum d’emma-
gatzematge de 75 m3 i una superfície de recollida de 400 m2 es poden regar fins a 650 
m2 de gespa o 350 m2 de conreus hortícoles.

Lluernes i claraboies: que capten la llum natural per a il·luminar certs espais inferiors 
de manera zenital.

Antenes: que capten les ones a través del medi aeri i, per tant, als terrats és on menys 
obstacles i interferències pot trobar. Però aquesta proliferació de múltiples antenes a 
les cobertes durà fins a finals dels 80 inicis dels 90 quan aparegueren les antenes col-
lectives, d’obligada utilització als edificis construïts amb posterioritat a 1996, any a 
partir del qual la llei obligava a incorporar l’antena col·lectiva a les edificacions.

Funció d’emmagatzematge:

En considerar que el terrat és l’espai oblidat on els últims temps s’hi han col·locat tota mena 
d’andròmines, aparells i instal·lacions. Espai de rebuig, esquena de l’edifici, malmetent el 
paisatge urbà de la ciutat. Les cobertes han estat, històricament, un lloc d’ús abundant 
que incorporava, i encara ho fa, allò que per raons i/o necessitats sanitàries, de grandària, 
tècniques, d’ús col·lectiu, ... encara no podien ser incorporades en l’àmbit estricte de l’habi-
tatge individual. De manera que, els darrers temps, molts terrats s’han convertit en espais 
contenidor, plens d’artefactes, extensió de l’edifici on els usuaris hi col·loquen tot allò que 
no els hi cap al pis o els fa nosa. Més que les testes dels edificis, en tant que elements més 
elevats, són les esquenes de les ciutats que, introspectives, han deixat de mirar el cel.

Al llarg de la història, l’increment d’instal·lacions a l’hàbitat per a complaure les noves 
exigències de confort de la societat moderna, ha colonitzat grans superfícies dels espais 
col·lectius. En el cas de les cobertes, espai exterior col·lectiu per excel·lència, ha arribat 
un punt que l’aparició de la màquina ha esgotat la superfície útil causant la desaparició 
progressiva dels habitants.

FIG 14 >
Funció d’emmagatzematge
Font: Marco PIRANELLI, Terrats 
de Barcelona. Entre el cel i la terra
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Als terrats també s’hi emmagatzemava l’aigua de pluja en dipòsits que, malgrat el pes que 
suposava ubicar-los en el darrer nivell de l’edifici, la llei de la gravetat en facilitava l’apro-
fitament posterior per part dels usuaris. Però amb l’arribada de l’aigua corrent a l’interior 
dels habitatges va desaparèixer la funció del dipòsit al terrat. Per conseqüència, amb la 
desaparició de l’emmagatzematge d’aigua també va desaparèixer la tradició de pujar-hi a 
rentar i estendre la bugada. A més a més, les rentadores i els lleixius químics per emblan-
quir la roba, les noves fibres tèxtils i les assecadores contribuiren en fer obsolets, en bona 
part, aquests safareigs i estenedors als terrats. 

Els badalots, elements que sobresurten del pla de coberta, emmagatzemen les caixes d’es-
cales amb els accessos a les cobertes, ja siguin comuns o de manteniment, i les caixes i la 
maquinària dels ascensors, arribin o no a l’exterior. 

La majoria d’aquests elements de captació i d’emmagatzematge constitueixen el que en les 
normatives urbanístiques dels municipis defineixen com “elements tècnics de les instal-
lacions” i que defineixen com “parts integrants dels serveis de l’edifici de caràcter comú”. 
Alguns exemples són: filtres d’aire; dipòsits de reserves d’aigua, de refrigeració o acumu-
ladors; conductes de ventilació o de fums; claraboies; antenes de telecomunicació, radio 
i televisió; maquinària d’ascensor; espais per a recorregut extra dels ascensors i, fins i tot, 
per a accés d’aquests al pla del terrat o coberta; elements de suport per estendre i assecar la 
roba i d’altres que tinguin aquest valor d’element tècnic i que no suposin parts de l’edifici 
que es puguin comercialitzar independentment.

“La nueva construcción autónoma y estanca, autosuficiente e introspectiva, necessita de 
grandes superficies al aire libre para ubicar todas las instalaciones que permiten que el edi-
ficio obtenga la artificialidad propia de su ambiente. Es así como las azoteas se han visto 
paulativamente durante varios decenios invadidas por conductos, compresores, ventiladores, 
antenas y un sinfín de máquinas que, por acaparación de espacio y por el ruido generado, 
han dejado poco o ningún lugar para cualquier disfrute de la cubierta.”22

Funció d’extracció:

Les cobertes han incorporat des de sempre tot tipus de conductes o xemeneies extractores 
de fums de les llars de foc i cuines. Posteriorment, en incorporar les dutxes i les comunes 
22  MARTÍNEZ, Andrés,  Habitar la cubierta, Barcelona: Gustavo Gili, 2005 p.136

FIG 15 >
Funció d’extracció
Font: Marco PIRANELLI, Terrats 
de Barcelona. Entre el cel i la terra
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a l’interior dels habitatges i generalment en espais sense ventilació, han aparegut les con-
duccions extractores de ventilació.

Funció de mirador:

En considerar els terrats l’estrat superior dels edificis, són indrets que permeten una mi-
rada de dalt estant. Els terrats són talaies en contexts urbans. L’alçada permet utilitzar-los 
per allargar la vista fins l’horitzó, observar i xafardejar. El plaer de sortir a fora des de dalt 
per passejar, esplaiar la vista fins l’horitzó, per observar sense ser observat; un costum molt 
mediterrani. La funció de mirador cal percebre-la en dues direccions, del terrat estant vers 
la ciutat i de la ciutat vers el terrat. I la distància on es troba l’observador és clau. Tal com 
descriurem més endavant, en l’anàlisi dels atributs que influeixen en la morfologia dels 
terrats, existeix un camp social de visió que defineix una àrea de percepció en la qual la 
interacció és possible o no.

“Mirador privilegiat, cada terrat tenia accés a unes vistes de la ciutat i dels seus carrers in-
èdites. (...) El terrat passava a ser de lloc de feina i trobada a observatori des d’on veure en 
perspectiva el que d’ordinari o excepcional esdevingués als carrers.”23

Els terrats sempre s’han erigit com a veritables miradors des dels quals observar la ciutat. 
Des de dalt, el moviment caòtic i quotidià del trànsit i els transeünts sembla prendre una 
forma més ordenada, i els carrers es converteixen en una mena d’escenaris on es desen-
volupen espectacles de tota mena. “La massa gegantina s’immobilitza sota la mirada allu-
nyada, que observa des d’una de les talaies. (...) Des d’alla dalt: els incidents, els recorreguts, 
els trasbalsos, els conflictes, les desigualtats socials, l’heterogeneïtat cultural, els milions de 
diagrames que generen els vianants i els vehicles que s’agiten amunt i avall i no deixen d’en-
trecreuar-se fins a l’infinit... Tot això s’esvaeix en convertir-se en una sola massa compacta 
que de seguida cobra el color dels seus terrats. Sota aquesta mirada, la ciutat apareix com un 
text intel·ligible. (...) Tota aquesta immensa trama d’activitats i formes de viure apareix ara 
com una entitat única i simple, dotada d’una coherència que la realitat mai confirmaria.”24

23  DELGADO, Manuel, JUAN, Anna, PIRANELLI, Marco, Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra, Barce-
lona: Institut del Paisatge Urbà, 2012 p.49
24  DELGADO, Manuel, JUAN, Anna, PIRANELLI, Marco, Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra, Barce-
lona: Institut del Paisatge Urbà, 2012 p.79

FIG 16 >
Funció de mirador
Font: Xavier PADRÓS, 
Des de la terrassa del MNAC
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Aquesta percepció a llarga distància canvia quan la distància d’observació s’escurça. La 
realitat canvia quan un s’enfila a un terrat qualsevol al bell mig de la ciutat. Des d’aquesta 
posició, la perspectiva es redueix i només s’aprecien fragments d’una ciutat densa i com-
pacta. Els carrers, des d’aquest punt de vista, semblen haver desaparegut sota el mantell 
d’una ciutat elevada, que sembla estructurada per regles per a les quals el buit no és tant 
important com ho és arran de terra.

“Des del terrat (...) s’observa un mar de terrats que recorden que la primavera ja ha arribat a 
la ciutat. Multitud de testos amb flors de colors que van des del vermell al blanc, passant pels 
ataronjats, els fúcsies i els grocs, es barregen amb cadires, hamaques, taules, sofàs, tamborets i 
tauletes de totes mides, classes i dissenys. Aquí i allà, fent un gir de 180 graus, tot un seguit de 
rastres en forma de roba estesa, de tendals enrotllables, d’enfiladisses sobre enreixats de fusta 
o de para-sols, indiquen que no es tracta només d’un espai on dipositar tot allò que no se sap 
on guardar, sinó que el terrat funciona aquí com una habitació a l’aire lliure.”25

Aquesta percepció a curta distància mostra a través dels rastres, la ciutat de l’activitat, la 
ciutat de les persones: la ciutat habitada. Des de qualsevol terrat, la mirada es perd en el 
trencaclosques inabastable dels altres terrats, tot observant una multitud de petits detalls 
que fan d’aquell món que semblava buit i quiet un univers d’indicis que revelen tota una 
sèrie de pràctiques i d’usos socials.

Funció ecològica:

En considerar els terrats com el reflex de la parcel·la original, aquell pedaç de terra natural, 
vegetal, verda, però transportada a cota superior, són indrets amb propietats ecològiques 
que permeten generar un paisatge urbà més agradable.

Les cobertes verdes, doncs, poden convertir-se en una nova pell dels edificis. Una dermis 
superposada a l’arquitectura preexistent, regulant l’intercanvi de matèria i energia amb 
l’entorn i millorant la qualitat ambiental de les ciutats.

Les cobertes verdes destinades com a àrees de plantació amb finalitats recreatives, estèti-
ques o mediambientals s’estan desenvolupant a un ritme accelerat. Les cobertes enjardina-

25  DELGADO, Manuel, JUAN, Anna, PIRANELLI, Marco, Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra, Barce-
lona: Institut del Paisatge Urbà, 2012 p.84

FIG 17 >
Funció ecològica
Font: Juana SÁNCHEZ i Diego JI-
MÉNEZ, Europan 11 a Alcorcón
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des pretenen resoldre problemes derivats d’una planificació inadequada mancada de zones 
verdes i amb contaminació acústica i atmosfèrica que provoquen desequilibris bioclimà-
tics en les zones urbanes com a conseqüència de la contaminació, de la disminució d’àrees 
de fotosíntesi i oxigenació ambiental, nivell d’humitat atmosfèrica... La construcció de co-
bertes enjardinades és una manera de tornar a la natura la parcel·la que l’hi ha arrabassat. 

Alguns dels beneficis ambientals de les cobertes verdes, classificats segons si són ecològics, 
econòmics o socials són:

ecològics:

-  Control del drenatge i l’escorrentia
-  Millora del balanç energètic
-  Millora de la qualitat de l’aire i l’aigua
-  Millora de l’aïllament tèrmic i acústic
-  Absorció de CO2
-  Impediment i reflexió de la radiació solar
-  Amortiguació de l’efecte illa de calor
-  Absorció i retenció de l’aigua superficial
-  Reciclatge de materials
-  Retenció de pols i substàncies contaminants
-  Creació d’espais d’ombra
-  Generació de microclimes
-  Refredament per evapotranspiració
-  Preservació dels sistemes biològics naturals existents
-  Augment de la biodiversitat

econòmics:

-  Prolongació de la vida útil
-  Estalvi energètic
-  Menor infrastructura de drenatge
-  Reutilització de materials
-  Imatge comercial

FIG 18 >
Horts urbans
Font: Berta BILBAO, 
Replantant la ciutat
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socials:

-  Major superfície útil
-  Potenciament dels efectes visuals i paisatgístics
-  Millora de la salut i la qualitat de vida
-  Transformació, combinades amb zones transitables, en espais pel descans i la relaxació
-  Reducció de l’impacte visual de la coberta
-  Foment de la sociabilitat i la inclusió

L’incorporació de la vegetació als terrats és tant sols un dels molts criteris de sostenibili-
tat dels edificis d’habitatges, que conjuntament afavoreixen en la constitució d’habitatges 
sostenibles en la seva globalitat, conceptes tals com la flexibilitat de la planta, l’existència 
d’espais col·lectius i de relació, façanes ventilades, practicables i poroses o la previsió de 
ventilació creuada.

Jardins: La mancança d’espais verds al centre de la ciutat, el potencial ús social de 
l’espai verd de les ciutats mediterrànies i la tendència d’una societat cada vegada més 
autista fa pensar que l’aparició de jardins en aquest estrat superior de la ciutat pot 
contribuir en la millora de la qualitat de vida en una escala intermèdia. Alhora, per-
met recuperar, uns quants metres més amunt, part del terreny natural de la parcel·la 
que es va substraure en edificar-hi. Les bones condicions solars, en ser la part de 
l’edifici que rep més radiació solar també contribueix en l’idoneïtat d’ubicació dels 
jardins a l’estrat superior.

Horts: Si a més a més de dotar de verd els terrats, aquest verd és productiu i contribu-
eix en l’autosuficiència de la comunitat de veïns, alhora que permet el gaudi i el lleure 
encara és més eficient i sostenible. Els horts a banda de proveir de fruites, verdures i 
hortalisses als veïns, generen una dinamització de les relacions veïnals i la integració 
social. Els nous usos contribueixen en la ruralització de l’hàbitat urbà i una millora 
de la qualitat de vida del ciutadans de la zona. De la mateixa manera que els jardins, 
les bones condicions solars, en ser la part de l’edifici que rep més radiació solar, també 
contribueix en l’idoneïtat d’ubicació dels horts a l’estrat superior.

Concretament els horts, en tant que agricultura urbana, contribueixen en la millora d’una 
problemàtica actual vigent. El sistema agroalimentari urbà actual, depèn de la disponibi-

FIG 19 >
Horts urbans
Font: TERRITORI 24, Centre Cívic 
i Casal de Gent Gran Baró de Viver
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litat de petroli barat, per a la producció i el transport d’aliments, fet que encareix el pro-
ducte. L’agricultura urbana, doncs es planteja com una alternativa, que reforça el principi 
de consum d’aliments de proximitat, de km 0, i alhora contribueix en la reducció i el reci-
clatge de residus sòlids a través del compostatge. L’agricultura urbana, ha de suposar una 
alternativa de transició vers un nou model energètic urbà.

Les modalitats de conreu en terrats són dues: puntuals, en recipients o contenidors; super-
ficials, en àrees extensives de la pròpia coberta plana. Tant una opció com l’altra suposen 
una sobrecàrrega per a l’estructura original, en casos de rehabilitació de terrats en edificis 
preexistents, que caldrà tenir en compte. Es calcula que almenys caldran 30 cm de terra 
per al bon desenvolupament dels productes agrícoles. Tammateix, la major sobrecàrrega a 
contemplar és la provinent de l’acumulació d’aigua del substrat. 

L’anàlisi de les condicions climàtiques i les preexistències ambientals serà cabdal per a l’éxit 
de l’agricultura urbana en terrats. Les brises i vents, l’assolellament i les ombres projectades 
pels edificis de l’entorn condicionaran el creixement dels productes agrícoles. En termes 
generals caldrà garantir almenys sis hores diàries de sol i una protecció enfront a les fortes 
ràfegues de vent.

Però els horts no satisfan únicament la funció ecològica que també comporten els jardins. 
En temps de crisi, conrear alguna hortalissa pot esdevenir una pràctica necessària per a la 
subsistència de moltes famílies. Però també pot esdevenir una millora de l’alimentació, a 
partir de la implantació dels productes de proximitat i les dietes basades en productes de 
temporada. A banda, el fet de poder fer el seguiment d’allò que es menja, sensibilitza i crea 
consciència alhora que permet una cohesió i inclusió social, fomentant la cooperació. En 
una situació privilegiada, tant per les vistes com per la llum natural del sol, creixen amb 
més o menys empenta enciams, tomàquets, cebes i espinacs, fins que arriba el canvi de 
temporada i deixen lloc a albergínies i pebrots. Aigua, adob natural i sol són els fonaments 
bàsics de qualsevol hort.

Així doncs, jardins i horts, combinats amb activitats col·lectives i socials, fruit de la funció 
d’acollida, contribueixen positivament en fer les ciutats cada vegada més eficients i soste-
nibles.

FIG 20 >
Hort urbà al terrat del Casal de 
Gent Gran de Navas
Font: Marco PIRANELLI, Terrats 
de Barcelona. Entre el cel i la terra
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Funció d’acollida:

En considerar la història que demostra que és un lloc ideal per acollir activitats, es tracta 
de recuperar aquests indrets per a l’ús col·lectiu i social, tornar a reconquerir un espai que 
avui dia és colonitzat per màquines i andròmines.

“Durant els mesos de bonança, el terrat pot esdevenir (...) l’habitació per excel·lencia de la 
casa, (...) una autèntica sala d’acollida.”26

La funció d’acollida dels terrats, en tant que incitadors i activadors de la capacitat de socia-
lització i de relacions col·lectives, és la que més interessa en aquest estudi. La funció d’aco-
llida és la que garanteix una situació de confort de l’espai del terrat, permetent i incitant-ne 
l’ús col·lectiu, funcional o recreatiu, individual o grupal, però en convivència. La funció 
d’acollida és la que ha de retornar als terrats la funció humana, permetent que les persones 
tornin a colonitzar l’espai que ens els últims temps ha estat guanyat per les màquines. L’ha-
bitabilitat és la capacitat d’un espai a ser viscut i utilitzat, no tant sols per l’ésser humà sinó 
també per totes les activitats associades. Amb l’ús, la coberta es transforma en un espai 
arquitectònic amb nombrosos indrets comuns i diverses singularitats.

“Es podria dir, d’entrada, que un terrat és una coberta plana i lleugerament inclinada, sense 
teules, d’un edifici o part d’un edifci, on es té accés des de l’interior i que pot ser recorregut i 
utilitzat per a diverses finalitats, algunes de les quals podrien ser pròpies d’una estança més 
de la casa – descansar, menjar, gaudir de la solitud o trobar-se amb altres persones, guardar 
coses... -, però amb una característica ben singular: que tot el que hi passa té el cel com a 
sostre.”27

Els terrats, que tanquen o cobreixen l’edifici, són també llocs per la descoberta i l’obertura 
cap a la volta celeste, i han estat històricament espais de convivència, lúdics i de trobada. 
Els terrats han compensat amb sol, vistes i ventilació el que no s’aconseguia als carrers 
estrets i ombrívols i a les petites cases mancades de salubritat. Els nens hi pujaven a jugar 
amb els veïns, es saltava d’un terrat a l’altre explorant el que hi havia. El terrat era el lloc de 

26  DELGADO, Manuel, JUAN, Anna, PIRANELLI, Marco, Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra, Barce-
lona: Institut del Paisatge Urbà, 2012 p.183
27  DELGADO, Manuel, JUAN, Anna, PIRANELLI, Marco, Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra, Barce-
lona: Institut del Paisatge Urbà, 2012 p.15

FIG 21 >
Funció d’acollida
Font: HÀBITAT URBÀ, 
Pla del verd i la biodiversitat
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l’aperitiu dels diumenges i també de la paella, dels coets per Sant Joan i del bany a l’estiu, 
en enormes cossis de zinc omplerts pacientment amb el lent degoteig dels rònecs dipòsits 
d’aigua. Cossis que també servien per tenir aigua calenta, per rentar-se, escalfada al sol. El 
terrat ha estat lloc amagat per amors furtius i fins i tot un lloc per fugir de la persecució. 

Al llibre “L’espai públic: ciutat i ciutadania” es considera que “La mercaderia més important 
que s’intercanvia en una ciutat és la conversa, la informació cara a cara, la murmuració... 
En conseqüència és molt necessari el bar, el restaurant. L’urbanisme ha de garantir, com a 
mínim a les àrees denses, que a cada illa els baixos siguin llocs de trobada, comerços i sobretot 
cafès, l’equipament més important de la ciutat.”28 Si a la ciutat és important oferir a nivell 
de carrer espai per la conversa i la trobada de caire públic, a la cota superior dels terrats 
cal proporcionar espai per a la conversa i la trobada de caire comunitari i col·lectiu, en un 
ambient íntim i reduït, on s’equilibri l’espai personal i el social en una relació d’interacció, 
respecte i convivència. A dalt dels estrets, densos i ombrívols carrerons dels cascs antics de 
les ciutats, es construeix una capa geogràfica immensa, d’una extensió quasi equivalent a la 
del barri considerat, habitada però no transitable. És una esplanada insòlita, desconeguda, 
privada.

Itineraris: Zones de pas, passeig, lleure o pràctica de l’esport. Perquè les zones tinguin 
continuïtat i els itineraris siguin viables és necessari que es puguin unir els terrats de 
diversos edificis contigus.

Ombracles i solàriums: El terrat és la part de l’edifici que rep més raciació solar. L’as-
solellament, a banda del seu aprofitament energètic també és aprofitable per al gaudi 
dels veïns que volen pendre el sol. El condicionament d’una part del terrat en solàri-
um és senzill i pràctic. Tammateix, cal preveure zones de protecció de l’assolellament 
excessiu per facilitar l’ús d’activitats de lleure, com ara ombracles, pèrgoles...

Equips de lleure infantil: En àrees denses, amb alta circulació viària i mancança d’es-
pais públics de proximitat de certa dimensió pot ser útil la creació d’espais de lleure 
infantils en terrats, on els infants, lluny dels automòbils, puguin jugar i distraure’s 
sense perill ni la contínua mirada d’un adult.

28  BORJA, Jordi, MUXÍ, Zaida, L’espai públic: ciutat i ciutadania, Barcelona, Diputació de Barcelona, Àrea de 
Cooperació, Oficina Tècnica de Cooperació, 2001 p.31

FIG 22 >
Usos col·lectius en terrats
Font: ENCAJES URBANOS, 
Rearq -la-nau a Pop-Up València
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“Si para los niños el juego y el ejercicio formaban una parte importante del proyecto educati-
vo, no lo eran menos para la reeducación adulta el deporte y la gimnasia. Puesto que en las 
colmatadas ciudades europeas (...) no era fácil encontrar el espacio público donde practicarlo, 
la azotea, como espacio urbano exterior donde abundava la luz, corria el aire y calentaba el 
sol, adquiere de pronto una relevancia inesperada.”29

El retorn dels usos col·lectius dels terrats

“Entre el cel i la ciutat, s’estenia la roba, es sacsejaven els matalassos, es prenia la fresca en les 
tardes d’estiu, es cosia, se celebraven revetlles, s’instal·laven petits tallers d’alguns veïns o es 
construïen (...) algunes dependències de la porteria.30 L’ús comunitari i compartit del terrat 
el convertia en un espai entre la casa i el carrer, entre el privat i el públic, entre la intros-
pecció i l’extraversió, indret on veïnes o minyones trobaven, a més d’un lloc per a les feines 
diàries i quotidianes, un espai d’esbarjo i comunicació.

Les cobertes han esdevingut en molts moments espais de gaudi i de relacions socials, es-
sent indrets col·lectius, territoris comuns, espais per a compartir. Han tingut, i sembla que 
recuperen, una funció com a espai afectiu per retrobar allò que la ciutat ha allunyat, el 
món rural i la pròpia natura. Hi ha qui hi ha posat un galliner o un colomar, altres l’han 
enjardinat o hi han establert un hort urbà.

“En las sociedades preindustriales la azotea siempre abraza una multitud de usos. Ante la 
ausencia de espacio propio (ciudades densas o fortificadas, poblados sobre vertientes abrup-
tas de las montañas...), surge la azotea como aquella estancia al aire libre que sirve para 
secar el grano, tender la colada, dormir durante las noches calurosas, celebrar bodas o trillar 
la mies.”31

La coberta plana és un espai de recès, de plaers privats, de domini sobre el paisatge. El terrat 
no és més que una superfície transitable on poder respirar aire, observar el cel o reunir-se. 
Espai comunitari de l’edifici, des de la seva implantació a la ciutat, adquirí funcions que el 
van convertir en una autèntica estança a l’aire lliure on dur a terme tota classe d’activitats. 
29  MARTÍNEZ, Andrés,  Habitar la cubierta, Barcelona: Gustavo Gili, 2005 p.78
30  DELGADO, Manuel, JUAN, Anna, PIRANELLI, Marco, Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra, Barce-
lona: Institut del Paisatge Urbà, 2012 p.48
31  GRAUS, RAMON, La cubierta plana, un paseo por su historia , Barcelona, Ed. Universitat Politècnica de 
Catalunya i Texsa, 2005 p.2

FIG 23 >
Usos col·lectius en terrats
Font: AZOTEA INVADERS
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Molts terrat esdevingueren apèndixs compartits dels habitatges on els llogaters, molts d’ells 
vinguts del camp, reproduïren a petita escala espais per als usos rurals. D’aquesta manera 
proliferaren petits horts, espais d’assecat, galliners, conilleres o colomars.

Alguns dels antics usos dels terrats de la ciutat són recuperables, d’altres s’han d’actualitzar. 
No obstant, serà interessant conèixer els usos que han passat pels terrats de la ciutat, per 
a tenir-los en consideració. Els terrats han estat espais de treball d’artesans que habitaven 
al mateix immoble, d’escultors i pintors que cercaven la inspiració i gaudien de la llum 
natural. Petits tallers s’instal·laren als terrats en petites estances construïdes. Altres oficis 
vinculats a tasques com estendre la roba, assecar aliments o emmagatzemar material tam-
bé colonitzaren el terrat per a desenvolupar-hi les seves activitats laborals. Els pelleters, per 
exemple, tenien el seu taller als baixos però assecaven les pells als terrats. Els matalassers 
pujaven al terrat de l’edifici de la mestressa que els cridava per a picar la llana. Les bugade-
res, originalment recollien la roba que posteriorment rentaven als safareigs públics. Però 
aquelles que s’ho van poder permetre, van construir un safareig al terrat de casa seva on 
podien assecar la roba. Amb l’arribada dels dipòsits per acumular aigua i, més tard les 
canalitzacions d’aigua corrent, començaren a aparèixer safareigs comunitaris en diversos 
terrats de les classes mitjanes i altes. I, sastres i modistes també cosien als terrats, on la llum 
natural els permetia fixar menys la vista. Els terrats també han estat l’espai de festes, on 
s’organitzaven revetlles i celebracions, pel fet de ser l’estança més espaiosa i lluminosa de 
la casa. També han estat espai de joc, sobretot per als infants. Sota l’esguard de mares que 
rentaven, estenien o cosien, els infants jugaven a fet i amagar, a la xarranca o a pica-paret.

En el cas de Barcelona, la cota superior composta pels terrats ha estat sempre un darrere, 
degradada i oblidada, un atac formal al paisatge urbà. Un cúmul de barraques, àtics i so-
breàtics, sales de calderes i badalots, tots construïts amb la major lleugeresa i menyspreu 
pel mínim disseny racional. Indret del desordre i la permissivitat absoluta. Per sobre de 
la línia de cornisa apareixen, sovint sense cap mena de concordança, baranes, accessos, 
teulades i instal·lacions.

“Els tradicionals terrats mediterranis haurien de ser aprofitats per a nous usos comunitaris. 
(...) Les cobertes, a part de tenir plaques solars, haurien de ser disfrutades per la gent . A la 
densificada Barcelona encara queden desenes d’hectàrees per utilitzar. Però no són a baix, 
sinó a dalt, als terrats de les cases. (...) un món ocult a les altures, (...)  Es tracta d’una cons-
trucció típicament mediterrània, on les cobertes planes són transitables i compensen amb 

FIG 24 >
Usos col·lectius en terrats
Font: AZOTEA INVADERS
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sol, vistes i ventilació el que no atorguen els seus estrets i ombrívols carrerons. El terrat havia 
estat anys enrere un lloc d’ús abundant, tant per a temes funcionals com lúdics. Les dones hi 
pujaven a rentar i estendre la bugada, i els nens demanàvem la clau per passar-hi llargues 
hores en un món inventat. La nostra imaginació ens transportava per paisatges exòtics sense 
moure’ns del barri. (...) Així mateix, el terrat era el lloc de l’aperitiu dels diumenges i també 
de la paella, dels coets per Sant Joan i del bany a l’estiu, en enormes cossis de zinc omplerts 
pacientment amb el lent degoteig dels rònecs dipòsits d’aigua. Els terrats també han estat 
escenaris d’amor furtiu, talaies per als voyeurs i fins i tot via d’escapament per a la fuga. Més 
d’un va salvar el coll a l’escapolir-se entre aquest embull de plataformes per esquivar una de-
tenció durant la guerra civil o per burlar la policia durant la repressió franquista. (...) És una 
llàstima que actualment els terrats hagin quedat sense ús col·lectiu, ja que són un espai apte 
per a múltiples activitats que l’escassetat mètrica de la casa no ens permet: pintar un moble, 
criar gallines, fer una festa o, simplement, cuidar un petit hort urbà de cara al mar. Avui 
molts d’aquests terrats, de forma fraudulenta, se’ls ha autoadjudicat el propietari de l’últim 
pis o bé s’hi ha edificat il·legalment i així s’ha obtingut l’ús privat d’un espai que correspon a 
tots els veïns de l’escala.”32

De la mateixa manera que tan aviat com van aparèixer, els terrats es van omplir de vida, 
de pràctiques de feina o de lleure, a mesura que els anys passaren, les innovacions tecno-
lògiques, els canvis socials i els bans municipals amb prohibicions explícites van acabar 
deshabitant-los.

El terrat ha de tornar a ser reivindicat com a espai per a l’ús i la convivència social, re-
clamant que abandoni el seu destí actual com a espai inservible per a la convivència o 
usdefruitat per una minoria de privilegiats. Ha continuat essent una habitació sense sostre, 
allí dalt, però una habitació deshabitada, oblidada, inútil, residual, on ja ningú s’enfila per 
acostar-se al cel tot trobant-se amb els altres. 

Calen accions de recuperació, de rehabilitació, de projecte als terrats dels cascs antics de 
les ciutats i pobles, dels seus eixamples històrics, dels nous eixamples i dels nous projectes, 
planejaments i intervencions. No és suficient que els terrats siguin objecte de tractament 
acurat solament en alguns edificis públics o en edificis singulars d’arquitectes amb renom. 
La façana, incloent la coberta com a cinquena façana, i el paisatge urbà no són la suma de 

32  CAPELLA, Juli, Un món a dalt de casa. Els tradicionals terrats mediterranis haurien de ser aprofitats per a 
nous usos comunitaris., Article publicat a El Periódico el 29.03.2005

FIG 25 >
Usos col·lectius en terrats
Font: Adrián JURADO, 
Habitatges, escola bressol i biblioteca 
a Gràcia
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singularitats sinó la suma d’elements anònims i aparentment vulgars on hi poden haver 
unitats destacades però on el potencial rau en el conjunt.

Davant la reduïda dimensió dels habitatges els quals podem assolir, s’hauria de trobar un 
equilibri entre la superfície de l’habitatge i la de l’espai comunitari, per tal de compensar 
col·lectivament la mancança d’espai exclusivament privat. Cal buscar usos compartits en 
l’estrat superior dels edificis: espais o locals comunitaris, espais de treball, zones d’esbarjo, 
espais per a la bugaderia i per estendre la roba, espais per a festes o reunions, espais d’em-
magatzematge, espais per practicar esports com ara pàdel, ping-pong o petanca. Consi-
derar el terrat com una plaça elevada on la única diferència amb la de cota 0 sigui l’accès 
restringit, en tant que espai comunitari.

“Si és acollidor esdevindrà una zona d’us habitual col·lectiu tot afavorint la millora de la 
qualitat de vida dels veïns i de les relacions socials de la comunitat.”33 El terrat és una estança 
més.

No és pas innovadora la idea d’utilitzar els terrats de les ciutats com a espai de convivència, 
aprofitant els avantatges del sol i el vent. Al contrari, és un concepte que s’ha anat repetint 
al llarg de la història i, per tant, són nombroses les referències ancestrals d’usos comunita-
ris als estrats superiors de moltes ciutats. No obstant, en tant que molts d’ells s’han perdut 
es tracta d’incentivar a recuperar aquells que encara són aplicables a les nostres societats 
modernes i reinventar aquells que s’adapten a la nova manera de viure. Conèixer alguns 
dels usos vernaculars ens ha d’ajudar a comprendre aquells usos funcionals que es poden 
recuperar, compartir i reactivar. Perquè els usos recreatius, de ben segur que sorgiran amb 
més freqüència i espontaneïtat.

A tall d’exemple, per citar tant sols alguns d’aquests usos vernaculars en terrats, en algunes 
regions de l’Índia, durant els mesos més calorosos, els habitants habiliten els terrats com a 
dormitoris a l’aire lliure cobrint el terra amb màrfegues. A Bagdad, els terrats acollien les 
cuines i els forns de llenya col·lectius, alliberant els interiors dels habitatges de fums i ma-
les olors i economitzant les distàncies d’extracció, en tant que s’ubicaven al capdamunt de 
l’edifici, ben ventilades. A la zona del desert tunesí, aprofitaven els beneficis del sol i l’aire 
per a emmagatzemar i assecar els productes agrícoles. I, en moltes ciutats mediterrànies, 

33  ESPINET, UBACH arqts., Habitar el terrat. Programa d’ús collectiu dels terrats de Barcelona i aplicació a l’illa 
CLIP p.38

FIG 26 >
Usos col·lectius en terrats
Font: Gerardo PÉREZ, Mercat, 
escola de gastronomia i residència 
d’estudiants
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era l’indret per a assecar la roba, prendre la fresca o el sol, o asseure’s a l’exterior i conversar.

Més endavant, en analitzar els diferents atributs que influeixen en la caracterització dels 
terrats, descriurem més extensament els diferents usos que, com veurem, es poden classi-
ficar de diferents maneres però que, tots ells, juxtaposats, han de permetre el bon funcio-
nament dels terrats amb respecte i convivència, evitant conflictes, recuperant la memòria 
històrica del lloc, contribuint en la millora del paisatge urbà.
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Qualsevol investigació, independentment de l’àmbit al qual pertany, ha de formular un 
problema i definir-lo, després ha de plantejar les hipòtesis que vol resoldre, recopilar i 
elaborar unes dades que permetin treure’n deduccions i, finalment, analitzar els resultats 
i formular unes conclusions. I qualsevol investigació ha d’emprar un mètode adequat al 
problema que formula.

En aquest cas el problema és l’obsolència dels terrats com a espais humans viscuts, de 
relacions i convivència. La hipòtesi, la consideració del potencial dels terrats com a espai 
col·lectiu i, en conseqüència, la seva recuperació com a espais humans viscuts.

Dit així sembla molt elemental, fàcil i simple, però són nombrosos i diversos els factors que 
intervenen en el procés i que poden afavorir o interferir en el resultat.

El mètode emprat en aquesta investigació ha estat:

(fase1) En primera instància l’anàlisi de referències bibliogràfiques diverses sobre el tema 
general, que ens ha permès configurar una introducció i establir unes bases i conceptes 
fonamentals per al desenvolupament posterior.

(fase2) Seguidament, l’estudi d’antecedents, tant d’edificis com d’iniciatives, precedents que 
contribueixen a fonamentar el tema, emmarcant-lo en un context vigent i contemporani, 
detectant la problemàtica real preexistent. Per a l’estudi d’edificis s’ha buscat material bibli-
ogràfic dels projectes en qüestió, documents escrits i gràfics que han permés la conforma-
ció d’unes fitxes, equivalents per a cadascun dels projectes per tal de poder-los comparar. 
Per a l’estudi d’iniciatives, s’han buscat referències properes, s’ha fet un buidat de tot el 
material vinculat i s’han concertat entrevistes amb els interventors actius directes, quan 
ha estat possible.

(fase3) A continuació, la definició dels atributs físics i socials que intervenen en el procés 
de recuperació del terrats com a espais col·lectius. El fet de llistar i descriure els atributs 
no pretén ser un inventari d’elements sinó la detecció dels conceptes útils en l’anàlisi dels 
terrats des del punt de vista de l’ús col·lectiu. Aquesta fase de la investigació s’ha desen-
volupat a partir del material consultat, extret i analitzat al llarg de les dues fases anteriors.

3. OBJECTIUS



36

DE DALT ESTANT
Recuperació de Terrats com espai col·lectiu habitat

(fase4) Finalment, l’aplicació dels atributs definits en un cas d’estudi, no tant com a resultat 
final sinó com a estratègia possible, per tal de comprovar el potencial intrínsec i afegit 
d’espais quotidians pròxims anònims. En aquesta fase s’ha fet un primer treball de camp 
durant la visita a l’emplaçament i un posterior assaig d’hipòtesi de procés a través de l’eina 
pròpia de l’arquitectura, el dibuix, i prenent consiciència i tinguent molt presents els atri-
buts definits a la fase anterior. 

Malgrat que s’exposa, a priori, una metodologia seqüencial, en el fons no ho és. I el que 
en essència sembla un procés estructurat de manera linial, ha estat un seguit d’anades 
i vingudes, un estira i arronsa, que a vegades per separat, a vegades en paral·lel, sovint 
encreuades o juxtaposades, les diferents fases, corresponents, en el fons a la mescla de 
mètodes d’anàlisi diversos complementables, han donat un resultat concret. Cada fase per 
si sola no té cap sentit. L’afirmació o la negació de les fases entre elles és el veritable valor 
d’aquesta investigació.

Per a la tria d’antecedents d’edificis s’han tingut algunes premisses per tal d’abarcar un 
ventall d’opcions ampli:

Indrets amb condicions meteorològiques diferents
Ciutats diferents
Teixits urbans diferents
Projectes coneguts i desconeguts
Projectes realitzats i hipotètics
Terrats d’edificis d’habitatges, terrats col·lectius

S’han descartat alguns projectes emblemàtics com la Casa Milà d’Antoni Gaudí, a Bar-
celona, o el Walden 7 de Taller d’Arquitectura, a Sant Just Desvern, perquè l’anàlisi del 
terrat corresponent requeriria l’anàlisi de l’edifici en general a causa de la seva complexitat. 
Altrament, també s’han descartat alguns projectes per la manca d’informació: és el cas de 
l’Athens Terrace Works, d’Arístide Antonas, a Atenes, concurs que guanyà el primer premi. 
La proposta és una seqüència de terraces que unia diferents terrats del casc antic d’Atenes 
a través de pèrgoles creant un passeig-jardí a l’estrat superior de la ciutat.
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Per a la tria d’iniciatives s’han tingut algunes premisses per tal de recolzar la problemàtica:

Les intervencions en terrats
La preocupació pels espais col·lectius dels terrats d’habitatges
Les intervencions properes, aplicables als casos d’estudi
La proximitat d’interlocució i interacció
La bona resposta per part dels coordinadors de les iniciatives

Per a la tria del cas d’estudi s’han tingut en compte algunes premisses:

Teixit inclòs dins l’àrea definida pel pla Habitar el Terrat de Barcelona (Eixample)
Illa susceptible de ser prova pilot en substitució de l’illa CLIP (Eixample)
Illa anònima i estàndard (a priori, sense gaires singularitats)
Situació i emplaçament proper, accessible i visitable (terrat conegut)
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Els edificis escollits per a analitzar com a antecedents han estat cinc. Tal com s’especificava 
en l’apartat anterior, la tria ha estat el resultat de factors diversos. S’han descartat elements 
emblemàtics com la Pedrera d’Antoni Gaudí o el Walden 7 de Taller d’Arquitectura, per la 
seva complexitat i singularitat. Malgrat no estar inclosos en l’anàlisi de casos antecedents, 
això no significa que no s’hagin tingut presents. Per altra banda, també s’han descartat ca-
sos vernaculars de l’arquitectura tradicional, no perquè no fossin interessants sinó perquè 
es distanciaven de la contemporaneïtat i la reinvenció en la recuperació recercada. No obs-
tant, també s’han tingut presents al llarg de la investigació malgrat no haver estat reflexats, 
citats ni exposats de manera explícita.

Així doncs, la selecció d’antecedents d’edificis és subjectiva i incompleta, però suficient per 
a mostrar el ventall vigent de possibilitats i generar un marc de referències acotat de base, 
completable i ampliable en investigacions futures.

Els quatre edificis de la selecció són:

Unité d’Habitation de Marseille, França 
LE CORBUSIER 

Dornacherplatz Commercial and Apartment Building a Solothurn, Suïssa 
HERZOG & DE MEURON

Hedonistic Rooftop Penthouses a Copenhaguen, Dinamarca 
Julien DE SMEDT

Jardí als terrats de l’Eixample de Barcelona 
Eva PRATS

4. ANTECEDENTS

4.1. Edificis

FIG 27 >
Mapa de situació dels antecedents
Font: 1000à
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Atributs físics

Llum/ombra:

Accès: únic i central, amb ascensors i escales vers 
un vestíbul exterior d’encontre i distribució

Estructura: de formigó amb acabat vist. Elements 
que sobressurten 20m del pla de coberta.

Aspecte:

Teixit urbà: Edificació aïllada

Clima: temperat mediterrani

Distància: 
150m del parc de la Magalone 
(10.000 m2)

Alçades de l’entorn: 0-21m

Camp visual: <100m

Topografia: artificial i dispersa

4.1.1. UNITÉ D’HABITATION DE MARSEILLE, FRANÇA 
LE CORBUSIER

Geometria: regular - paral·lelepípede
137m (llargada) · 24m (amplada) · 56m (alçada)

Superfície:  3.288 m2

Volum: 65.760 m3

Desnivell: continu / discontinu

Límits:

FIG 28 >
Esquemes d’atributs físics de la Uni-
té d’Habitation de Marseille, França
Font: 1000à i WikimediaCommons

2

3
4

1 · barrera física i visual
2 · barrera física i permeabilitat visual
3 · ús : banc
4 · ús : pista d’atletisme

20m

24m

1

est · 10.31 20/06

oest · 21.41 20/06

1946-1952
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Atributs socials

veïns que habiten al bloc

infants i professors de 
l’escola bressol de  la 
planta coberta

Usos: 
funcionals  recreatius

individuals i col·lectius /dinàmics i estàtics
diferents posicions dels usuaris

esport · lleure · cultura
TRANSVERSAL

Usuaris: 
l’infant     l’habitant

Relacions: 
actives a l’àrea central, 
passives al perímetre 
mixtes a l’accés i al vestíbul

direccionalitat : dilatació de l’espai urbà

Percepcions:
visuals, a curta i llarga distància, endins i enfora
auditives, properes, lluny del caos urbà
tèrmiques, calidesa de tons i textures

Grau d’intimitat: semi-públic 
entre usuaris coneguts, contactes casuals i contactes passius

Addició: suma de superfícies i d’usos

Flexibilitat: estable (permanent)

Durada i Freqüència: qualitat de l’espai adequada, polivalència i 
diversitat d’activitats i condicions ambientals favorables 
  
Gestió: de servei públic de l’hàbitat a coopropietat privada

jugar
assajar

llegir
reunir-se
observar

educar
ventilar
extraure fums
accedir
trobar-se

córrer
fer esport

fer gimnàstica
prendre el sol

banyar-se

4.1.1. UNITÉ D’HABITATION DE MARSEILLE, FRANÇA 
LE CORBUSIER

FIG 29 >
Esquemes d’atributs socials de la 
Unité d’Habitation de Marseille, 
França
Font: 1000à

1

2

3
4

5

6

7

7

8
99

10

1 · accès
2 · vestíbul exterior
3 · escola bressol
4 · piscina
5 · solarium
6 · gimnàs
7 · pista
8 · escenari
9 · xemeneia de ventilació
10 · xemeneia d’extracció

p

a

públic

semi-públic

1946-1952



del conjunt de l’element

41

DE DALT ESTANT
Recuperació de Terrats com espai col·lectiu habitat

Atributs físics

Llum/ombra:

Accès: doble i central, amb ascensors i escales 
vers un vestíbul interior-exterior 
d’encontre i distribució

Estructura: de llistons de fusta. Elements que so-
bressurten 3,30m del pla de coberta

Aspecte:

Teixit urbà: Edificació aïllada

Clima: temperat oceànic

Distància: 
350m de l’àrea verda de 
Schöngrünstrasse (13.500 m2)

Alçades de l’entorn: 0-21m

Camp visual: <100m
interior, mirada endins

Topografia: artificial i dispersa

4.1.2. DORNACHERPLATZ COMMERCIAL AND APARTMENT BUILDING A SOLOTHURN, SUÏSSA
      HERZOG & DE MEURON

Geometria: irregular
recorregut linial 40m
dilatacions i contraccions

Superfície:  900 m2

Volum: 2.970 m3

Desnivell: innexistent

Límits:

FIG 30 >
Esquemes d’atributs físics de Do-
nacherplatz commercial and apart-
ment building a Solothurn, Suïssa
Font: 1000à i Herzog & De Meuron

3.30m

1.20-5.50m

2

1 · barrera física i filtre visual
2 · filtre físic i filtre visual (porositat)

1

1993-2000

est · 9.30 24/06

oest · 19.30 24/06
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Atributs socials

veïns que habiten a l’im-
moble, sobretot els dels 
tres àtics nous

Malgrat que l’edifici alberga oficines, a excepció de la 
darrera planta que és residencial, els treballadors de les 
oficines no tenen cap reclam per pujar a gaudir del terrat.

Percepcions:
visuals, a curta distància, endins, les dilatacions i contraccions 
produeixen direccions canviants de la mirada
auditives, properes, lluny del caos urbà
tèrmiques, calidesa de tons i textures

Grau d’intimitat: semi-privat 
entre usuaris coneguts

Addició: suma de superfícies

Flexibilitat: inestable (els patis poden incorporar-se o no al pas-
satge central col·lectiu) el paviment de l’espai semi-privat i l’espai 
semi-públic és el mateix per mostrat que poden unir-se

Durada i Freqüència: qualitat de l’espai adequada, monofuncina-
litat d’activitats i condicions ambientals poc favorables 
  
Gestió: privada

Usos: 
funcionals  recreatius

individuals i col·lectius /dinàmics i estàtics
diferents posicions dels usuaris

ÚNIC
Usuaris: 
l’habitant

Relacions: 
actives i passives
direccionalitat : dilatació de l’espai domèstic
filtres: els llistons de fusta van variant 
la separació 

rentar la roba
estendre la roba
menjar

prendre el sol
jugar
llegir

reunir-se
descansar

4.1.2. DORNACHERPLATZ COMMERCIAL AND APARTMENT BUILDING A SOLOTHURN, SUÏSSA
      HERZOG & DE MEURON

FIG 31 >
Esquemes d’atributs socials de Do-
nacherplatz commercial and apart-
ment building a Solothurn, Suïssa
Font: 1000à

5

1 · vestíbul interior 
2 · passera exterior
3 · pati
4 · zona d’estar
5 · safareig

5

1
1

2

3 3
3

4

4
4

4 4

semi-públicsemi-privatprivat

1993-2000
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Atributs físics

Llum/ombra:

Accès: doble

Estructura: la nova construcció dels tres àtics per-
met repensar la constitució i la funció dels terrats 
de l’edificació preexistent, plantejant una estruc-
tura prou estable i resistent per als nous requisits

Aspecte:

Teixit urbà: Edificació contínua

Clima: continental

Distància: 
350m del parc Hans Tavsens
(200.000 m2)

Alçades de l’entorn: 0-20 m

Camp visual: <100m

Topografia: artificial i compacta

4.1.3. HEDONISTIC ROOFTOP PENTHOUSES A COPENHAGUEN, DINAMARCA
      JULIEN DE SMEDT

Geometria: regular
30 m (llarg) 
25 m (profund) 
20m (alçada)

Superfície: 450 m2

Volum: 2.700 m3

Desnivell: continu/discontinu

Límits:

FIG 32 >
Esquemes d’atributs físics de l’He-
donistic Rooftop Penthouse a Co-
penhaguen, Dinamarca
Font: 1000à i Julien de Smedt1 · barrera física i permeabilitat visual

1

1

2011

3m

25m

6m

est · 8.43 12/07

oest · 19.24 12/07
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Atributs socials

Percepcions: visuals, a curta i llarga distància, endins i enfora, 
panoràmiques a 360º de la ciutat
auditives, properes, lluny del caos urbà
tèrmiques, calidesa de tons i textures

Grau d’intimitat: semi-privat 
entre usuaris coneguts

Addició: suma de superfícies i d’usos

Flexibilitat: estable (permanent)

Durada i Freqüència: qualitat de l’espai adequada, polivalència i 
diversitat d’activitats i condicions ambientals favorables

Gestió: privada

reunir-se
observar

assajar
descansar

Usos: 
funcionals  recreatius

individuals i col·lectius / dinàmics i estàtics
diferents posicions dels usuaris

esport · lleure · social
TRANSVERSAL

Usuaris: 
l’habitant

Relacions: actives a l’àrea central, 
passives al perímetre i al mirador
mixtes als accessos

direccionalitat : dilatació de l’espai urbà

veïns que habiten a l’im-
moble, sobretot els dels 
tres àtics nous

regar
netejar
cuidar la vegetació
cuinar
menjar

fer esport
prendre el sol

jugar
llegir

4.1.3. HEDONISTIC ROOFTOP PENTHOUSES A COPENHAGUEN, DINAMARCA
      JULIEN DE SMEDT

FIG 34 >
Esquemes d’atributs socials de l’He-
donistic Rooftop Penthouse a Co-
penhaguen, Dinamarca
Font: 1000à

2011

privat

col·lectiu
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Atributs físics

Llum/ombra:
Les pèrgoles de l’estructura i la vegetació generen 
espais assolellats i espais en ombra.

Accès: múltiple,
a través de l’escala 
i/o ascensor dels 
edificis existents a 
l’estrat inferior i a
través de noves 
rampes i escales a
l’estrat superior.

Estructura: metàl·lica de bigues en gelosia recol-
zada a les mitgeres dels edificis existents, deixa un 
marge d’aire amb l’antic terrat de rasilla ceràmica 
permetent salvar les petites diferències d’alçada.

Aspecte:

Teixit urbà: Eixample

Clima: temperat mediterrani

Distància: 800m del parc de 
l’Estació del Nord (27.500 m2)

Alçades de l’entorn: 0-30m

Camp visual: <100m

Topografia: artificial i compacta

4.1.4. JARDÍ ALS TERRATS DE L’EIXAMPLE DE BARCELONA
      EVA PRATS

Geometria: irregular
330 m (recorregut entorn de l’illa)
alçada variable (entorn 20 m)
dilatacions i contraccions

Superfície: 3.200 m2

Volum: 12.480 m3

Desnivell: discontinu, a l’estrat inferior
continu, a l’estrat superior

Límits:

FIG 35 >
Esquemes d’atributs físics al Jardí 
als terrats de l’Eixample de Barce-
lona
Font: 1000à i Eva Prats

1992

1.70m
3.90m

1 · barrera física i permeabilitat visual
2 · filtre visual

1

1

2
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Atributs socials

Relacions: 
actives i passives a l’estrat superior
sobretot passives al perímetre i a l’estrat infeior

direccionalitat : dilatació de l’espai urbà

Percepcions: visuals, a curta i llarga distància, endins i enfora. La 
nova estructura és porosa, filtrant la visual i l’assolellament. Pa-
noràmiques a 360º a la ciutat i llunyanes vers el mar.
auditives, properes, lluny del caos urbà
tèrmiques, calidesa de tons i textures i microclima generat per 
la vegetació

Grau d’intimitat: semi-públic 
entre usuaris coneguts, contactes casuals i contactes passius

Addició: suma de superfícies i d’usos

Flexibilitat: estable (permanent)

Durada i Freqüència: qualitat de l’espai adequada, polivalència i 
diversitat d’activitats i condicions ambientals favorables

Gestió: privada amb manteniment del jardí a càrrec de l’escola de 
jardineria de la planta baixa.

Usos: 
funcionals  recreatius

individuals i col·lectius / dinàmics i estàtics
diferents posicions dels usuaris

esport · lleure · social · ambiental
TRANSVERSAL

Usuaris: 
el jardiner    l’habitant

veïns que habiten als 
immobles de l’illa

alumnes i professors de 
l’escola de jardineria de  
la planta baixa

plantar
regar
netejar
educar
cuidar la vegetació
emmagatzemar

descansar
passejar

llegir
reunir-se

prendre el sol
fer esport

4.1.4. JARDÍ ALS TERRATS DE L’EIXAMPLE DE BARCELONA
      EVA PRATS

FIG 36 >
Esquemes d’atributs socials al Jardí 
als terrats de l’Eixample de Barce-
lona
Font: 1000à

1992
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Els darrers anys han proliferat diverses iniciatives que, des de la participació ciutadana 
i des de col·lectius sense ànim de lucre, pretenen reactivar, recuperar, repensar, reciclar, 
remirar i recuperar els terrats des del seu punt de vista social i col·lectiu, incentivant als 
usuaris i usuàries a prendre consciència del potencial que tenen les façanes horitzontals 
dels edificis de clima mediterrani com a activadors de relacions socials i col·lectives de 
convivència i interacció i del seu valor com a part integrant del paisatge urbà i la topografia 
de l’estrat superior de la ciutat.

3.2. Iniciatives

FIG 37 >
Associacions que realitzaren inicia-
tives de reactivació de terrats
Font: Encajes Urbanos, 
Re-Cooperar i Paisaje Transversal
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Encajes urbanos és un col·lectiu de cinc dones, totes elles arquitectes que treballen en 
la revitalització d’espais en desús que elles mateixes defineixen com a agitadors socials i 
urbans: reactivadors. “No hace falta construir nada nuevo, solo es cuestión de saber colocar, 
poner en su sitio, de trabajar sobre lo ya “construido”, para mejorar la vida cotidiana en el 
entorno urbano: vivienda, barrio y ciudad.”  Proposant iniciatives participatives constru-
eixen xarxes i teixits amb la finalitat de millorar l’hàbitat, promoguent un urbanisme col-
laboratiu amb la ciutadania. 

D’entre les diferents iniciatives, en destaca la línia de treball on es troba el projecte Azoteas 
Colectivas, totes elles vinvulades a la idea de reivindicar, reactivant l’espai dels terrats de les 
ciutats com a espais utilitzables de manera col·lectiva, posant en valor, amb participació 
ciutadana, els possibles usos dels terrats a través d’accions prèvies. Els principals objectius 
de la iniciativa són recuperar la tradició de l’ús de la ciutat multicapa, aconseguir nous 
espais col·lectius per la ciutat reutilitzant els terrats transformant-los en indrets habitables, 
activar les relacions veïnals propiciant encontres als espais comunitaris i incorporar una 
nova perspectiva urbana.

D’on surt la idea?

La idea sorgí precisament un dia que estàvem reunides amb amics en un terrat i començàrem 
a donar tombs al potencial desaprofitat d’aquests espais. Espais que són característics de la 
nostra cultura i que, a més a més, doten les nostres ciutats de talaies des de les quals gaudir 
de vistes i d’una relació amb l’exterior.

Quines són aquestes accions prèvies que es dugueren a terme?

Sota el títol Azoteas Colectivas duguérem a terme la primera acció que s’emmarcà dins el IV 
Encontre d’Arquitectures Col·lectives Comboi a la Fresca de València, el juliol de 2011, que 
consisití en una sèrie d’activitats al terrat del Centre Cultural Octubre. Es dugué a terme un 
procés previ, una enquesta que recollia els diferents usos que en fa la gent dels seus terrats 
comunitaris, per tal de conscienciar socialment sobre les possibilitats d’estendre l’espai privat 
de l’habitatge vers l’espai comú del terrat. Les enquestes recollides s’exposaren al públic amb 

3.2.1. AZOTEAS COLECTIVAS   
   ENCAJES URBANOS

FIG 38 >
Encajeras
Font: ENCAJES URBANOS
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la metàfora de roba estesa generant una nova funció al terrat del centre cultural: un espai 
expositiu i de debat. Aquesta acció suposà una important reflexió pels assistents que comen-
çaren a veure els terrats com a indrets plens de possibilitats. El projecte va resultar finalista 
als Premis Arquia/Próxima 2012.

La següent acció fou Azotea como puedas - Azoteas colectivas a la Nau Ivanow, una in-
tervenció temporal a la Nau Ivanow de Barcelona, organitzada conjuntament amb el Globus 
Vermell l’octubre de 2012, iniciativa que es realitzà amb la intenció de visibilitzar projectes 
ja realitzats per altres col·lectius entorn al tema dels terrats, construir un estat de la qüestió i 
conformar una xarxa de persones i col·lectius amb l’objectiu de generar sinergies per a projec-
tes futurs entorn a la revitalització dels terrats com a espais amb possibilitats. L’acció quedà 
emmarcada dins les activitats de la Setmana de l’Arquitectura 2012 organitzada pel COAC. 

L’últim projecte realitzat és REARQctivando LA NAU, que inclogué un procés de reacti-
vació dels terrats i altres espais oberts de l’edifici històric de La Nau, l’antiga Universitat de 
València, dut a terme  al llarg de tot l’any 2013. A través d’un procés participatiu a tres esca-
les, implicant els agents fonamentals: visitants, treballadors i veïns es conforma una proposta 
de nous usos dels espais oberts de l’edifici. Les tècniques emprades en aquesta acció foren 
diferents en funció del tipus d’agent. A través d’enquestes als visitants, s’aconseguí informació 
quantitativa. Un taller de disseny participatiu amb els treballadors del centre cultural perme-
té detectar necessitats, visibilitzar desigs i limitacions i oferir solucions espacials. Les entrevis-
tes als veïns pretengueren establir noves relacions entre aquests i l’espai analitzat amb l’objec-
tiu de construir una xarxa sociocultural de barri. El repte del projecte era aconseguir que els 
usuaris s’apropiïn de l’espai, passant a ser un lloc d’oportunitat amb identitat pròpia. El pro-
jecte ha format part de l’exposició col·lectiva POPUP VALÈNCIA, REACTIVA LA CIUTAT, 
que “recull una sèrie de projectes i processos que mostren noves línies de treball compromeses 
amb la nostra ciutat, propostes que permeten dur l’activitat quotidiana a indrets abandonats, 
despertar la responsabilitat ciutadana sobre el seu entorn per a resoldre necessitats comunes 
sense grans pressuposts”. Tot el procés va estar exposat a l’edifici de La Nau del 16 d’Octubre 
al 17 de Novembre de 2013. El 29 d’Octubre del 2013 al fòrum de debat de l’Aula magna de 
La Nau tingué lloc la taula rodona Otras formas de hacer ciudad on presentàrem el projecte.

Qui hi col·laborà?

La col·laboració és molt important en el treball d’Encajes Urbanos. La nostra línia de treball 

FIG 39 >
Enquesta als usuaris/es sobre els 
usos als terrats
Font: ENCAJES URBANOS
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es fonamenta en teixir xarxes entre diferents agents. D’aquesta manera:

L’acció Azotea como puedas s’organitzà conjuntament amb el col·lectiu “El Globus Vermell” i 
vam convidar a participar de l’acció a d’altres persones o col·lectius que havien desenvolupat 
projectes relacionats amb l’ús i la reactivavió de terrats: Rotorrr camb el seu projecte “Alt-
terrats”, Re-cooperar y La Col amb els seus “Espais comuns” i Encajes urbanos que presentà 
“Azoteas Enredadas”. L’acció fou amenitzada amb un concert, monòlegs, una representació 
teatral i la projecció de la pel·lícula “Terrados” de Demian Sabini. Fou molt interessant la 
mescla de diferents disciplines artístiques entorn la temàtica comuna dels terrats. 

En el cas del projecte de la Nau, vam ser convidades per l’estudi d’arquitectura Mixuro a par-
ticipar en una exposició col·lectiva “Pop Up València: reactiva la ciutat” que es realitzava al 
Centre Cultural La Nau i a presentar el nostre projecte “Azoteas Colectivas”. Tammateix, el 
projecte derivà més enllà aprofitant l’ocasió per fer un projecte de revitalització no tant sols 
del terrat de l’edifici sinó també de la resta d’espai oberts i que fos aquest projecte-procés con-
cret el que s’exposés a La Nau. D’aquesta manera col·laboràrem conjuntament amb Mixuro, 
la pròpia institució de La Nau i els diferents agents que implicàrem al procés participatiu.

Tingueren bona resposta?

Si, molt bona resposta. En les accions als terrats, tots aprenguérem del treball desenvolupat 
per altres a la vegada que gaudírem d’una jornada lúdica, destacant que al Centre Cultural 
Octubre s’arribà a completar l’aforament establert en 200 persones. En el projecte de la Nau, 
el taller de disseny participatiu amb els treballadors de l’edifici tingué, en particular, una molt 
bona acollida per la possibilitat de participar en el desenvolupament de presa de decisions 
que afecten directament al seu lloc de treball i en generar propostes per a la millora del seu 
entorn.

Quines conclusions n’extraieu?

Fa falta que la ciutadania s’acostumi més a ser preguntada, a ser part activa de la construc-
ció de l’hàbitat del que formen part i per suposat, als tècnics, no tant sols a preguntar sinó a 
col·laborar amb la societat, que en definitiva són els destinataris. Encara tenim molta feina 
per davant.
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Són iniciatives que tenen encara continuïtat?

Azoteas Colectivas és un projecte viu, en desenvolupament constant, al que es van sumant 
noves experiències. 

Quines creieu que són les claus de l’èxit per a retornar als terrats el seu caràcter d’espai 
col·lectiu?

Necessitem que hi hagi un canvi de mentalitat encara més fort en relació al concepte de col-
lectiu. Encara es pensa massa de manera individualitzada, ens importa molt més l’individu-
al, el privat. Necessitem valorar més el col·lectiu, tal i com succeeix en d’altres països. Aquí 
cada vegada hi ha més interès però encara falta molt per recórrer. 

Encajes Urbanos, a més a més, col·labora en projectes de reactivavió de solars i ens adonem, 
per exemple, que a l’hora de plantejar un hort col·lectiu en un solar, la gent en general està 
més interessada en tenir el seu tros de parcel·la que en compartir-lo col·lectivament. Tot i 
així, cada vegada hi ha més persones interessades en aquests projectes d’ús col·lectiu. Això ens 
satisfà ja que pensem que les ciutats quanyen molt quan es pensen i es gaudeixen d’aquesta 
manera. 

Aquesta és la filosofia de la reactivació de solars com Espai Germanetes i ConnectHort, amb-
dós a Barcelona. Són projectes d’activació de solars en desús, un a l’Eixample Esquerra i 
l’altre al Poble Nou (inclosos dins el Pla Buits desenvolupat per l’Ajuntament de Barcelona) i 
la reactivació dels quals està essent portada conjuntament per diferents col·lectius i associaci-
ons, totes elles implicades en la recuperació d’espais per a la ciutadania. Les ciutats necessiten 
aquests espais col·lectius.

Quins paràmetres i atributs considereu més importants per a recuperar els terrats com 
a espais col·lectius?

Depèn de cada cas en particular. En el cas dels terrats dels edificis d’habitatge és fonamen-
tal prendre consciència de que és un espai gaudit per tothom, inquilins i propietaris, ja que 
formen part de l’espai comú de l’edifici. Evidentment resoldre temes com l’accessibilitat, l’ade-

FIG 40 >
Taller participatiu amb els treballa-
dors/es de la Nau de València
Font: ENCAJES URBANOS
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quació o la introducció d’elements que els facin habitables i millorin la seva usabilitat és 
segurament la línia de teball a desenvolupar en futurs projectes.

Creieu que és viable la recuperació dels terrats dels habitatges per a usos col·lectius?

Si, per suposat. De fet, ja hi ha alguns edificis que ho fan, que treuen partit d’aquests espais 
meravellosos de les nostres ciutats, però pensem que es podrien potenciar més.

Quins usos considereu que s’hi adequen, es demanen, es necessiten?

Considerem dues tipologies de terrats: les dels edificis d’habitatge i les dels edificis d’ús públic, 
com ara museus, centres culturals o biblioteques. 

Després de dur a terme diverses enquestes podem indicar que els usos que més s’adequen al 
primer cas són les reunions de veïns (les assemblees podrien realitzar-se als terrats en lloc 
d’al portal!), els horts col·lectius, la recollida d’aigua de pluja i activitats tan diverses com 
concerts, classes de ball, tai-chi, àpats, solàrium, ... Al capdavall es podrien tractar de totes 
aquelles activitats que podríem realitzar en una terassa privada. 

En el cas dels edificis públics els usos que ens han demandat són: horts urbans, concerts, ci-
nemes a la fresca, exposicions i instal·lacions, tallers, debats a l’aire lliure i d’altres activitats 
culturals tals que dansa, classes de ioga o pilates.

Encara que, com ja indicàvem anteriorment, en alguns casos faltaria desenvolupar i adequar 
les infraestrutures necessàries per a desenvolupar certes activitats. Encajes Urbanos treballem 
en aquest sentit.

Com creieu que s’hauria de gestionar l’accès i l’ús? 

En el cas dels terrats en edificis d’habitatges: tots els veïns haurien de tenir una clau per a fer 
ús de l’espai i proposar en reunions i assemblees de veïns diferents usos, activitats col·lectives 
i maneres de gestionar-los. Això a més a més activaria les relacions veïnals i es reforçaria el 
sentit de comunitat.

En el cas dels edificis públics, l’ideal seria que el terrat fos un espai obert al públic, a l’usuari, 

FIG 41 >
Xarxa socio-cultural dels veïns/es 
de la Nau de València
Font: ENCAJES URBANOS
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un espai més de l’edifici que a més a més aporta unes condicions espaials diferents. Per exem-
ple, si parlem d’un museu o un espai cultural, que el propi terrat pogués ser una sala més 
d’exposicions o un espai per al cinema o per a fer-hi concerts a l’aire lliure. Podria donar-se el 
cas que això no fos viable per algun tema d’accessibilitat del terrat. En aquest cas, podria tenir 
un ús més restringit per als propis treballadors de l’edifici. Aquests conceptes els vàrem estar 
treballant al taller de disseny participatiu que fèrem amb els treballadors del Centre Cultural 
La Nau de València.

Com creieu que s’haurien de reactivar?

A través del consens col·lectiu entre els diferents veïns en el cas dels edificis d’habitatge. En el 
cas dels edificis públics, tenint en compte els diferents agents implicats i els usuaris. Nosaltres 
fem precisament això, treballem en projectes de revitalització d’aquest tipus. En el projecte 
de la Nau desenvolupàrem un projecte participatiu en el que treballàrem a tres escales, amb 
eines participatives diferents en cada cas.

FIG 42 >
Iniciatives en terrats
Font: ENCAJES URBANOS
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Re-cooperar és un col·lectiu jove que parteix de varies disciplines com l’arquitectura, l’en-
ginyeria ambiental, el disseny i la comunicació audiovisual. La seva activitat es fonamenta 
en la transformació social en qualsevol àmbit des del punt de vista sociocultural, la docèn-
cia, per incentivar una consciència més activa i responsable envers l’entorn, la bioconstruc-
ció com a gestió de recursos i proximitat amb el medi i la reflexió com a eina indispensable 
per a poder caminar.

D’entre les diferents iniciatives, en destaca R-Lab Espais Comuns, una iniciativa desenvolu-
pada conjuntament amb LaCol, l’ETSALS i Quinn plàstics, que pretén reflexionar sobre el 
model d’habitatge que regeix a la nostra societat i les conseqüències que això genera social 
i culturalment, entenent que la identitat col·lectiva va directament relacionada als espais 
que habitem. Conceptes com privacitat, domesticitat, propietat privada i tipologies famili-
ars, entre d’altres, foren part del debat que acompanyà l’acció proposada: intervenir sobre 
els espais comuns dels habitatges plurifamiliars. Consistí en l’acció en diferents terrats de 
Barcelona en desús els quals els propietaris volien reactivar. Propostes tant diferents com 
horts urbans, ombracles o escenaris per fer concerts eren les necessitats que manifiestaren 
els usuaris. Després del Rbuild (dia de construcció) a l’escola i de l’exposició d’aquests, es 
traslladaren i muntaren els prototips pels diferents terrats de Barcelona, sempre tenint en 
compte el respecte pels veïns i les característiques físiques de cada edifici. El mateix dia es 
presentaren als veïns i començaren a ser utilitzats.

D’on surt la idea?

La idea neix d’una iniciativa del col·lectiu Re-cooperar, una mica connectat amb el curs 
de projectes de 2n de l’escola d’arquitectura de La Salle de Barcelona que han fet un treball 
conjunt que parteix de dos temes: en primer lloc treballar el tema dels espais comuns i 
d’altra banda el treball de construir amb les pròpies mans i que els estudiants, d’alguna 
manera, puguin passar del que dibuixen al que s’ha d’executar, per tenir una noció més 
clara del que dibuixen cada vegada. 

Hi ha una reflexió darrere d’aquest projecte: recuperar la vessant social de l’habitatge, la 
vivència en comunitat, refer els lligams socials que potser abans existien més entre veïns 

3.2.2. R-LAB ESPAIS COMUNS   
RE-COOPERAR

FIG 43 >
Re-cooperants
Font: RE-COOPERAR
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i que ara s’han anat perdent. El col·lectiu Re-cooperar va plantejar el projecte d’Espais 
Comuns, espais de terrats en aquest cas, tots els terrats localitzats a Barcelona, en els que 
els alumnes poguessin tenir consciència d’un projecte real, des del diàleg amb el veí que 
planteja de manera directa el projecte de necessitat fins a l’execució. De tal manera que 
treballen amb materials reciclats, treballen en equip, tenen consultors, executen el projecte 
i el construeixen. Aquesta iniciativa de projecte educatiu universitari, a diferència de mol-
tes altres, és que, els estudiants, amb poc temps, han pogut executar un projecte real. Els 
alumnes han tingut consciència de que sense diners, amb intencions i reflexions es pot fer 
un projecte. 

Quines accions es dugueren a terme?

La iniciativa forma part del projecte Espais Comuns. Els espais comuns són els espais 
que antigament eren llocs d’encontre, pols d’activitat, on la gent rentava la roba, es feien 
trobades, la gent es trobava, tots els veïns dintre del mateix lloc i compartien dintre d’una 
comunitat un diàleg, una comunicació i que, actualment s’està perdent. Però tenim una 
potència per a canviar-ho. Es tractava de construir un espai per la comunitat i perquè els 
veïns es poguessin relacionar i mantenir diverses activitats. 

El procés es desenvolupà en diverses fases. A partir d’una necessitat establerta dins un con-
text determinat, es desenvolupà un primer procés intern d’intercanvi d’impressions entre 
els diferents agents i col·lectius implicats. 

A posteriori, es desenvolupà un procés col·lectiu on hi va haver una primera relació amb 
els veïns, que acudiren a una sessió a la universitat per explicar el que necessitaven. En un 
dels terrats demanaven un espai d’hort urbà i també una zona informal d’estar dividida en 
dues àrees: una zona d’estar per a temes més actius com concerts i recitals i una zona d’estar 
per a temes més tranquils com ara prendre el sol alhora que es treballa a l’hort.

Un cop plantejades les problemàtiques i les demandes, els alumnes, per grups, planteja-
ren diferents propostes, les dissenyaren i en construïren els prototips en el si de l’activitat 
Rbuild on s’exposaren els resultats obtinguts.

Finalment, es muntaren els prototips en cada terrat en una activitat col·lectiva festiva un 
matí de dissabte, concretament el 10 de març. El mateix dia es presentàren les intervenci-

FIG 44 >
Procés de desencolupament
R-Lab Espais Comuns
Font: RE-COOPERAR

FIG 45 >
La fase de projecte i d’execució
R-Lab Espais Comuns
Font: RE-COOPERAR
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ons als veïns que les començàren a utilitzar.

En quins terrats s’intervení?

S’intervení en diferents terrats de la ciutat de Barcelona. Els terrats seleccionats foren: Ter-
rat Olivera, Terrat Sardenya, Terrat Petxina, Terrat Bailèn, Terrat Torrent de l’Olla i Terrat 
Urgell amb Floridablanca.

Les intervencions tingueren bona acollida?

A priori, les intervencions realitzades tingueren bona acollida, doncs actualment el 60% 
dels usuaris dels terrats intervinguts encara segueixen utilitzant els prototips.

Quines creieu que són les claus de l’èxit per a retornar als terrats el seu caràcter d’espai 
col·lectiu?

L’exercici que es demanà als alumnes tenia tres premises fonamentals i bàsiques per al bon 
desenvolupament del projecte. La primera era la Common Proprerty, segons la qual l’autor 
o els autors havien d’orientar el seu treball en funció de les sol·licituds que les comunitats 
veïnals cregueren necessàries. La segona era la Non Commercial - Low Cost Design, segons 
la qual l’explotació de l’obra quedava limitada a usos no comercials, alhora que es duia a 
terme amb els mínims recurosos, fonamentalment amb materials de rebuig, reutilitzables 
i reciclats. La darrera era la Shared Common Knowledge segons la qual l’explotació autorit-
zada incloïa la creació d’obres derivades sempre i quan tinguessin la mateixa llicència de 
ser divulgades, alhora que fomentava els valors de la convivència i el fet de compartir entre 
les comunitats veïnals.

FIG 46 >
La fase d’utilització
R-Lab Espais Comuns
Font: RE-COOPERAR
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Paisaje Transversal és una oficina formada per cinc arquitectes de formació i enfoc trans-
disciplinar que impulsa, coordina, dissenya i assessora processos innovadors de transfor-
mació i anàlisi urbà des de la participació, l’ecologia i la creativitat, sempre adaptats a la 
realitat local. El seu treball es basa en quatre principis: la transdisciplinareitat, la implica-
ció ciutadana, les eines digitals i l’ecologia de medis. 

D’entre les diferents iniciatives, en destaca el taller de treball Procesos de Negociación Ur-
bana, a l’ETSAM, on un dels grups plantejava la recuperació dels terrats com a espais col-
lectius. Sota el lema Azotea Invaders, els set estudiants pretenen retornar als habitants de la 
ciutat el gaudi, el sol, la tranquil·litat, els jocs i l’aire que els terrats havien perdut. 

D’on surt la idea?

El projecte consistia en la revitalització dels terrats del barri de Lavapiés, situat al districte 
d’Arganzuela de Madrid.

Quines foren les fases que es dugueren a terme?

El taller s’inicià amb una jornada de conferències en la qual participaren persones de dife-
rents àmbits, però amb un tema de reflexió comú: la ciutat de Madrid. D’entre les diferents 
conferències en destacà una que feu reflexionar enormement tots els assistents a la jorna-
da. Pedro Ortiz, president de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del COAM 
proporcionà una dada clau: mientras que en el resto de las democracias avanzadas la capa-
cidad de decisión en las iniciativas públicas corresponde en un 70% a los ciudadanos, un 20% 
a los técnicos y un 10% a los políticos; en España, el poder efecto real en la toma de decisiones 
de ciudadanía es de un 5%, un 10% para los técnicos y un alarmante 75% para los políticos.

El taller posterior es dugué a terme durant tres dies a cavall entre l’àmbit d’actuació, on 
desenvolupar el treball in situ, i la universitat, on poder desenvolupar les estratègies i les 
propostes d’intervenció, acció i actuació. 

La proposta del Grup Azotea Invaders preveia una intervenció estructurada en diferents 

3.2.3. AZOTEA INVADERS   
PAISAJE TRANSVERSAL

FIG 47 >
Paisajistas Transversales
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fases prolongades al llarg del temps. 

La primera fase consistia en el reconeixement del terreny i l’anàlisi de l’indret in situ, foto-
grafiant l’espai i conversant amb els usuaris. De tot el treball de camp, se n’extreia material 
analític de l’indret. Un cop elaborat el plànol d’anàlisi de les àrees d’oportunitat susceptibles 
a ser suport de la creació d’espais col·lectius, es plantejava com a possibilitat acondicionar 
l’espai de terrat, un espai residual que actualment tant sols es destina a l’emmagatzematge 
i a les instal·lacions. 

La segona fase consistia en la realització d’un taller on fer la diagnosi i desenvolupar les 
propostes, fer pluges d’idees i treballar amb la problemàtica en les diferents situacions 
d’estudi. 

La tercera fase tractava de crear una iniciativa de participació ciutadana col·lectiva, on de-
manar als potencials usuaris de manera activa les seves opinions, suggeriments, demandes 
i desigs, per finalment fer el recull, la reflexió i el debat de les diferents conclusions extretes 
en les fases prèvies.

La quarta fase consistia en l’elaboració d’un catàleg de materials i preus per a presentar-los 
tant a les comunitats de veïns com als equips municipals, doncs ambdós agents estan molt 
preocupats pel factor econòmic de l’assumpte. Per, en paral·lel, desenvolupar un programa 
de revitalització dels terrats definint sobretot el pressupost, el pla de gestió i el programa 
de manteniment, tots tres aspectes essencials per a l’éxit de la proposta. 

Finalment, la darrera fase consistia en la presentació del programa a les diferents comuni-
tats de veïns per a que poguessin començar a implantar les diferents intervencions.

Amb major o menor eficàcia, precisió i aprofundiment, a causa de la manca de temps, 
intentaren dur a terme el seu programa d’acció desenvolupant-lo segons les diferents fases. 

Així doncs, pogueren fer un hipotètic anàlisi i diagnosi del lloc, discutiren les dades re-
collides per a definir un àmbit d’implantació i uns usos potencials per finalment elaborar 
un hipotètic catàleg d’elements. El resultat final i les conclusions els presentaren, conjunta-
ment amb els altres grups, de manera oberta al Patio Maravillas, el pati d’un antic col·legi, 
del que, en acabar, en coherència amb les inquietuds exposades, es pogué pujar al seu 

FIG 48 >
Azotea’s Invaders
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terrat a gaudir de la posta de sol.

Creieu que és viable la recuperació dels terrats dels habitatges per a usos col·lectius?

El principal inconvenient de la recuperació dels espais de terrat com a usos col·lectius 
és que la viabilitat de la iniciativa està subeditada a un procés previ de negociació que 
implicaria la interacció i l’acord entre diversos agents, des dels poders públics i adminis-
tratius fins als ciutadans. Aquest procés és difícil i lent a causa de la diversitat d’opinions i 
interessos personals dels veïns fet que dificulta la materialització de la proposta a primera 
instància.

Quins usos considereu que s’hi adequen, es demanen, es necessiten?

Els diferents usos que es preveien en el programa de revitalització dels terrats eren: el terrat 
vegetal, el terrat barbacoa, el terrat estenedor, el terrat infantil...

FIG 50 >
Azotea’s Invaders
Font: PAISAJE TRANSVERSAL
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Usos
Funcionals/Recreatius
Individuals/Col·lectius
Dinàmics/Estàtics
Posició [de peu, assegut, estirat, en moviment]
Tipus d’activitat
Nombre d’activitats [únic, combinat o transversal]

Usuaris
Edat [infant, adult, ancià]
Tipus [habitant/no habitant]
Nombre [individual, múltiple]  

Relacions
Actives/Passives
Inclusió – Intergeneracionalitat
Direccionalitat
per contrast / per semblança

Percepcions
Visuals, Auditives i Tèrmiques

Grau d’intimitat
Entre espais físics [públic, semi-públic, semi-privat, privat]
Entre usuaris [amics íntims, amics, coneguts, contactes casuals, contactes passius]

Addició
Suma de superfícies
Suma d’usos

Flexibilitat
Inestable / Estable

Durada i Freqüència
Qualitat de l’espai
Tipus d’activitat
Condicions ambientals

Gestió 
Propietat, Manteniment i Seguretat

Teixit urbà
Clima

Zona geogràfica
Altura
Orientació

Distància
Alçades de l’entorn
Topografia

Natural/Artificial
Compacta/Dispersa

5. ATRIBUTS

del conjunt de l’element

Atributs físics

Geometria
Recorregut [llargada]
Dilatació/Contracció [amplada]
Alçada
Regular/Irregular

Superfície
Volum

Desnivell
Continuïtat/Discontinuïtat

Límits
Perímetre
Límit físic [barrera]
Límit visual [barrera, filtre, pas]
Ús

Llum / Ombra
Incidència

Accés
Puntual
Ascendent
Transició
Recorregut
Llindar

Estructura
Original / Incorporada

Aspecte
Materials
Textures
Colors

Atributs socials
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Teixit Urbà

El tipus de teixit condiciona la morfologia urbana de l’entorn i determina una densitat de 
l’edificació estàndard que ens pot ajudar a fer-nos una idea de l’indret on es troba el terrat 
cas d’estudi i les característiques del paisatge urbà que l’envolta. Classificarem el teixit urbà 
en les categories següents: Casc antic, Eixample, Edificació Contínua, Edificació Aïllada, 
Edificació Aïllada Unifamiliar i Polígons de Blocs.

Mentre que els habitatges unifamiliars mediterranis de l’àmbit meridional solen tenir co-
bertes inclinades, els habitatges plurifamiliars es cobreixen amb terrats. Això permet un ús 
comunitari d’aquest espai que el clima benigne fa parcticable i la densitat demogràfica, a 
l’immoble i també al barri, fa aconsellable.

Clima

“Continua generalitzada la convicció que els terrats són constitutius dels paisatges de les 
zones amb climes suaus i sense pluges: un tòpic que l’evidència de la distribució de les cons-
truccions amb aques element desmentiria immediatament. Des del temperat Mediterrani al 
semidesèrtic nord d’Àfrica, passant pel sec Nou Mèxic, per l’altiplà bolivià, les estepes asiàti-
ques, l’oest Africà o els freds contraforts de l’Himàlaia, els terrats configuren la visió de perfils 
de ciutats i pobles sotmesos a condicions climàtiques molt diferenciades.”34

Malgrat la diversitat de territoris distants on es poden trobar terrats, el que si és cert és que 
són molt comuns a la regió mediterrània, de clima temperat, estacional. 

Barcelona, amb clima mediterrani, permet que els espais exteriors puguin ser habitables 
més de 250 dies l’any. 

En conseqüència, un 67% de les cobertes barcelonines són terrats, malauradament, molts 
d’ells desaprofitats. La principal explicació de l’existència de terrats és el clima, però hi ha 
també qüestions culturals o d’estructura urbana. És per aquest motiu que en ciutats on el 

34  DELGADO, Manuel, JUAN, Anna, PIRANELLI, Marco, Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra, Barce-
lona: Institut del Paisatge Urbà, 2012 p.21

5.1. Físics

5.1.1. Del conjunt

FIG 51 >
Tipus de teixit
Font: 1000à

FIG 52 >
Tipus de clima
Font: RecursosTic Educacion
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clima és aparentment més hostil també se’n troben, com s’aprecia als antecedents d’edificis 
seleccionats.

Els condicionants climàtics de qualsevol regió depenen fonamentalment de la zona geo-
gràfica, l’altura i l’orientació. La zona geogràfica i l’altura definiran els trets característics de 
cada tipus de clima, amb conseqüències directes en les temperatures i les precipitacions al 
llarg de les estacions de l’any. Ambdós factors, temperatura i precipitació, resulten crucials 
en el concepte d’ocupar l’espai exterior del terrat pel fet que influiran positiva o negativa-
ment en el confort dels usuaris. L’orientació, en el cas dels terrats, és menys important ja 
que sigui quina sigui l’orientació que prenguin, són horitzontals i miren el cel , de manera 
que la seva orientació essencial i la seva direcció dominant és amunt.

Els espais intermedis amb l’exterior són aquells que, situats fora de l’envolupant tèrmic de 
la superfície habitable interior i que no disposen de calefacció ni refrigeració, poden oferir 
una resposta versàtil i eficaç davant dels condicionaments tèrmics, acústics o de millora 
de les possibilitats d’estalvi energètic de l’habitatge. Es podrien rehabilitar, recuperar i re-
pensar els terrats de manera que poguessin contribuir en certa manera a l’aparició d’espais 
intermedis amb l’exterior?

Els microclimes de cada indret contribuiran en l’éxit de la recuperació dels terrats com 
a espais habitables, en espais col·lectius d’encontre i relació. Les condicions climàtiques 
favorables incidiran en el confort de les persones però també en el creixement de la vege-
tació. Tal com s’apuntava anteriorment a l’introducció, els terrats tenen un gran potencial 
ecològic, ambiental i energètic, per posició i per característiques, i la vegetació, especial-
ment l’agricultura urbana, estretament vinculada al clima, és una font productiva i social 
a explotar.

Distànica

La distància fa referència a la proximitat i l’accessibilitat dels usuaris als espais verds. Es 
considera òptima una distància inferior a 200 m respecte els espais verds de proximitat, 
aquells que donen cobertura a les necessitats quotidianes d’esbarjo. En ciutats denses i 
compactes, i sobretot en barris amb grans mancances d’espais verds, serà important estu-
diar la distància entre els espais verds amb l’objecte d’estudi.

FIG 53 >
Distància respecte l’espai verd més 
proper
Font: BCNecologia
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Alçades de l’Entorn

Les alçades de l’entorn, sovint vinculades al tipus de teixit urbà, condicionaran enorme-
ment les característiques dels terrats. Sobretot influïran considerablement en dos aspectes: 
la visibilitat i les ombres.

La visibilitat i la percepció des del terrat seran diferents en funció del que els envolti, 
sempre respecte de l’alçada del punt de vista en qüestió. Per tant, podem afirmar que les 
alçades de l’entorn són un atribut relatiu a l’alçada de l’element. Tal i com es descriu poste-
riorment, la visibilitat té una direccionalitat clarament horitzontal, de manera que caldrà 
estudiar l’abast de la mirada a 360º a l’altura de l’ull.

Les ombres, projectades pels elements de l’entorn, seran més importants si les alçades són 
majors que l’element en qüestió. Encara que a priori els elements del context facin ombra 
pot semblar un inconvenient, possiblement, en mesura, pot suposar un avantatge. Sigui 
com sigui caldrà estudiar i analitzar les línies d’ombra que separen els espais assolellats 
dels espais ombrívols, per tal d’adequar els possibles usos a les qualitats físiques de l’indret 
i associar-los segons els requeriments.

Topografia

Un altre paràmetre molt relacionat amb les alçades de l’entorn és la topografia, ja sigui 
natural o artificial. 

La topografia natural és aquella definida pel relleu del terreny, per les diferències de cota 
de la base on s’assenten els espais construïts. En terrenys accidentats de manera natu-
ral, l’orografia possibilita i implica estructures habitacionals en escala de manera gairebé 
natural. Sorgiran per si soles les ocupacions dels terrats esglaonats tant característics i 
espectaculars, pot ser el cas de pobles com Capileira, Bubion o Pampaneira, a l’Alpujarra 
granadina, on la topografia natural del barranc de Poqueira permet emprar còmodament 
el terrat de l’habitatge inferior. “La cubierta adquiere un nuevo protagonismo: deja de ser 
propiedad exclusiva del edificio para convertirse en un elemento no sólo de escala urbana, 
sinó también aprovechable por los nuevos flujos que configuran la vida de la ciudad.”35 Altres 
exemples d’una morfologia topogràfica natural serien la franja més abrupta del Rif mar-
35  MARTÍNEZ, Andrés,  Habitar la cubierta, Barcelona: Gustavo Gili, 2005 p.81

FIG 54 >
Alçades de l’entorn
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roquí o la regió dels Aurès a Argèlia. Però un dels exemples més coneguts de l’estructura 
de cases esglaonades que aprofiten l’orografia, recolzades l’una sobre l’altra, formant un 
gran mar de terrats, és la Casbah d’Alger: una medina formada per un sistema intricat de 
corredors, placetes i vestíbuls, una ciutat conformada a través del trencaclosques de terrats 
accessibles els uns des dels altres.

La topografia artificial és aquella definida per l’amalgama d’altures dels edificis de l’entorn, 
per les diferències de cota de coronament on finalitzen els espais construïts. És conseqüèn-
cia directa de la superposició i agregació d’unitats habitacionals. La formació de ciutats per 
addició, per la superposició de capes al llarg del temps, comporta un resultat heterogeni, 
que es reflexa en la multiplicitat d’altures en una mateixa illa. Aquesta topografia artificial 
de l’estrat superior, matèria prima per a la recuperació dels terrats com a espai col·lectiu és 
un dels punts clau a solucionar, a adaptar, a reflexionar, un potencial a explotar. És l’ocasió 
per crear noves topografies, nous relleus, nous skylines a la ciutat alhora que resolent l’in-
acabat món de les mitgeres, proposant nous espais per a fruir d’aquestes grans extensions 
elevades de territori que té la ciutat, i que avui estan completament desaprofitades. “La 
traza (...) responde a la laberíntica geometría de una medina árabe con sus calles, callejones y 
zaguanes. La casa, a su vez, ya no es un receptáculo de geometria básica, sino una intrincada 
concatenación de patios, corredores y estancias. En lo alto, cada casa desemboca en la terra-
za, ya sea sobre su pròpia azotea o sobre la de las casas vecinas. (...) Mediante las escaleras 
que comunican las terrazas de Argel, la Ciudad puede atravesarse sin descendir a la calle.”36

La topografia artificial del conjunt també es pot classificar en compacta o dispersa, aspec-
te estretament vinculat amb el tipus de teixit.

36  MARTÍNEZ, Andrés,  Habitar la cubierta, Barcelona: Gustavo Gili, 2005 p.26

FIG 55 >
La topografia de la Casbah d’Alger
Font: Marco PIRANELLI, Terrats 
de Barcelona. Entre el cel i la terra
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Geometria

“Irregulars, de diferents mides, intricats en una espècie de trencaclosques a mig fer i elevats 
a diverses alçades.”37

La geometria de l’element en determina l’aparença. Es defineix a partir de les seves dimen-
sions característiques: les distàncies. I, sovint, és equivalent o molt semblant a la geometria 
de la parcel·la.

El concepte de distància, en el cas dels terrats, és important pel que fa a la llargada, quan fa 
referència a la idea de recorregut. Més que la definició exacta de la geometria adoptada, és 
fonamental desxifrar els punts distants, la màxima distància possible a recórrer, el poten-
cial d’itinerari, per contemplar la possibilitat d’usos linealment dinàmics.

El mateix concepte de distància, és important pel que fa a l’amplada, quan fa referència a 
la capacitat de dilatació i contracció de l’espai en conjunt definint amb la simple forma-
lització uns espais de pas, amb les contraccions, en contraposició d’uns espais d’estança, 
amb les dilatacions.

“Aquestes activitats, quan estiguin relacionades amb la dilatació de l’espai públic o de la vida 
comunitària, apareixeran pròximes als llocs on hi hagi més densitat de persones en movi-
ment. És important diferenciar el caràcter de l’activitat, ja que si aquesta pertany molt al 
món domèstic i més íntim, passarà justament el contrari; apareixerà als extrems i als llocs on 
hi passa menys gent, als espais que queden més a les vores, en definitiva, els més recollits.”38

“Circulació intensiva: els espais que aconsegueixen límits vitals presenten circulacions encre-
uades i en diferents direccions, cosa que reflecteix la seva ocupació intensiva tan a la seva 
àrea central com als marges i perifèries.”39

37 DELGADO, Manuel, JUAN, Anna, PIRANELLI, Marco, Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra, Barce-
lona: Institut del Paisatge Urbà, 2012 p.15
38  SALVADÓ, Núria, Intervals habitats, Tutor: Dr. Pere Joan Ravetllat, Barcelona, Tesi Doctoral UPC, 2012 
p.353
39 BORJA, Jordi, MUXÍ, Zaida, L’espai públic: ciutat i ciutadania, Barcelona, Diputació de Barcelona, Àrea de 
Cooperació, Oficina Tècnica de Cooperació, 2001 p.96

5.1.2. De l’element

FIG 56 >
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Un altre dels conceptes claus de distància és l’alçada, doncs definirà la posició relativa 
de l’observador. Els terrats, en tant que superfícies ubicades a l’estrat superior de la ciutat 
parteixen d’una cota de base positiva, considerant que el nivell de carrer és la cota 0. Per 
tant, pel que fa a l’alçada serà interessant contemplar l’alçada de situació del terrat respecte 
al terra i l’alçada que pren el conjunt del terrat en si, com si es tractés de definir l’envolu-
pant d’un volum abstacte i imaginari. “Como si se tratara de recuperar clandestinamente lo 
que durante años se había aireado como no solo una necesidad, sino también una virtud, el 
hombre sigue su natural impulso de subir a los tejados.”40

A partir de les diferents dimensions que constitueixen la geometria del terrat definim la 
seva aparença, una aparença que ha de garantir la suficient capacitat d’albergar còmo-
dament els diferents usos que es plantegin, es requereixin, s’improvitzin. Forma i ús es 
condicionen mútuament. Podriem determinar que comparteixen una íntima relació de 
causa-efecte. L’ús condiciona la forma de la mateixa manera que la forma condiciona l’ús. 
“Per tal que es desenvolupi una activitat aquesta hi ha de cabre, i aquí s’introdueix un altre 
dels paràmetres que donen lloc a una forma determinada: la mida.”41

 
Superposant les múltiples dimensions que descriuen l’element, podem distingir la geome-
tria en dos grans blocs: la geometria regular, composta per formes simples o per la suma 
de poques formes simples, i la geometria irregular, composta per formes complexes.

Superfície

Un dels valors que manifestà Le Corbusier, tal i com s’observa al seu croquis Reconquis-
gagné, era la reconquista del terreny en guanyar l’espai del terrat. El concepte rau en tras-
lladar la porció de terra que malmetem i ocupem en implantar l’edifici, uns metres més 
amunt. L’objectiu principal serà retornar als usuaris la major part de superfície, avui dia, 
colonitzada per màquines i artefactes, sense oblidar que, moltes instal·lacions encara hi 
han de tenir cabuda. No obstant, una lògica i acurada disposició dels diferents usos i fun-
cions que han d’assolir els terrats, la superfície útil pels usuaris, la superfície dús col·lectiu, 
serà major.

40  MARTÍNEZ, Andrés,  Habitar la cubierta, Barcelona: Gustavo Gili, 2005 p.136
41  SALVADÓ, Núria, Intervals habitats, Tutor: Dr. Pere Joan Ravetllat, Barcelona, Tesi Doctoral UPC, 2012 
p.339
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Volum

Malgrat que aparentment als terrats el volum no sembla important, pel fet que el terrat es 
defineix com a coberta plana i, per tant, tal com la mateixa definició indica, el pla, super-
fície horitzontal, n’és el fonament. No obstant, considerem que parlar de volum en espais 
exteriors no és absurd, doncs en la majoria de casos podem definir un envolupant abstrac-
te, un àmbit d’intervenció, l’espai apropiable. Pel fet de consistir en una geometria definida 
per les tres dimensions de l’espai, hauríem de poder definir una àrea d’influència espacial, 
si bé no estarà tancada sinó que tindrà punts d’escapament.

Desnivell

La cartografia urbanística sol detallar el nombre de plantes que emergeixen de la parecel·la, 
enlloc de proporcionar la cota real de cada terrat. Per tant, caldrà descobrir els desnivells 
exactes entre unes parcel·les i unes altres per tal d’aconseguir una recuperació dels terrats 
inclusiva i accessible per a tothom, tenint en compte les diferències d’alçada i els pendents.

Vinculat al concepte de desnivell trobem l’aspecte de continuïtat i discontinuïtat del re-
corregut. Amb desnivells molt pronunciats la discontinuïtat serà gairebé inevitable. Amb 
desnivells suaus, serà més fàcil garantir la continuïtat.

Límits

El terrat és alhora llotja i escena, espai per veure i per ser vist. És una barreja entre públic i 
privat, una dissolució del seu límit. “Desde hace algun tiempo el proyecto se entiende como 
paisaje natural y artificial, como una redescripción del lugar (y por lo tanto los límites entre 
interior y exterior se hacen más difusos).”42

En el cas dels terrats, el límit defineix l’espai i la relació amb el seu entorn adjacent.

“Una de les tasques de l’arquitectura és treballar els límits. (...) Estem creant un espai, però 
també el delimitem, l’acotem, perquè és una de les característiques intrínseques d’aquest espai. 
Marquem unes propietats, uns llindars, un dins i un fora, un d’exterior i un d’interior, i mit-
jançant l’arquitectura li donem unes qualitats. Com establim aquests límits? Com efectuem 
42  AAVV, Paisajes domésticos., Madrid: SEPES, Entidad Estatatl del Suelo, 2009 p. 114

FIG 58 >
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el canvi entre el dins i el fora? Aquest límit pot tenir o no tenir gruix, és a dir, pot limitar-se a 
una membrana o pell de protecció o pot tenir suficient gruix per incorporar part del progra-
ma de l’habitar i configurar un nou espai entre el dins i el fora. (...) Són espais que ocupen 
una situació intermèdia, (...) llocs de relació, de trobada. Poden donar lloc a relacions íntimes 
i arribar a nivells inesperats d’intensitat d’apropiació. Són els espais que ens fan més humans, 
ens humanitzen en el sentit que ens relacionen amb els altres i ens sociabilitzen.”43

En un terrat, pel fet d’estar elevat, el límit ha de garantir la funció de protecció vers les 
caigudes, per tant, el límit físic és comú per a tots els terrats, independentment de la seva 
morfologia. No obstant, el límit visual és un paràmetre modificable clau, és la conforma-
ció del terrat. Des del terrat es pot mirar fàcilment vers l’exterior sense necessàriament ser 
vist, tenint una visió dominant vers l’espai de dessota, escrutant carrers i places des de dar-
rere les baranes, més o menys altes. La barana, en un terrat, és molt més que el simple límit 
del perímetre. La seva morfologia condiciona les percepcions i sensacions dels usuaris i, 
per tant, en determina l’ús. En funció de l’altura del límit i del grau de permeabilitat visual 
(barrera, filtre, pas) establim el llindar d’intimitat entre el públic i el privat. Una barana 
opaca d’1,5m d’altura, aproximadament a l’altura de la vista humana adulta, amb perfora-
cions superiors a 20x20 cm disperses per la superfície del parament permet, per exemple, 
recrear un espai domèstic (privat, recollit i protegit) però també descobert, a l’intempèrie, 
a l’aire lliure, des d’on gaudir dels beneficis del sol, la brisa o una nit d’estels. És el cas dels 
habitatges tradicionals de tova de la vall del M’Zab, al sud del desert argelí.

A més a més, els límits poden ser línies fines, elements linials estrets: simples baranes, 
murs, gelosies... o bé àmbits gruixuts, espais linials amb ús: bancs, pistes d’atletisme, taules, 
jardineres... És interessant l’opció dels límits constituïts a través d’àmbits gruixuts ja que 
tenen l’oportunitat de tenir altres funcions que la merament de protecció física i visual: 
permete’n asseure’s-hi, pujar-hi, estirar-s’hi, plantar, menjar, escriure...

La definició del límit del terrat representarà un element essencial per a la recuperació dels 
terrats amb ús col·lectiu. En funció de l’ús, es requerirà un tipus de límit o un altre. Per 
exemple, en un indret per al joc a pilota, caldrà proporcionar un límit prou alt perquè la 
pilota sigui difícil de penjar.

43  SALVADÓ, Núria, Intervals habitats, Tutor: Dr. Pere Joan Ravetllat, Barcelona, Tesi Doctoral UPC, 2012 
p.17
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Llum / Ombra

L’equilibri entre llum i ombra, aprofitant les radiacions del sol i els obstacles dels elements 
de l’entorn ens ha d’ajudar a definir espais de diferents característiques que satisfacin el 
major nombre d’usuaris. Igualment que amb la definició de límit, les relacions de l’usuari 
amb la llum poden ser diferents en funció de la incidència de la llum. Seran: una barrera, 
si la incidència de la llum és nul·la; un filtre, si la incidència de la llum és tamisada; o un 
pas, si la incidència de la llum és total. Aquí hi juguen un paper important les pèrgoles i els 
ombracles, definint alhora un volum acotat.

L’equilibri entre llum i ombra proporciona una profunditat espacial, en tant que hi ha 
una relació entre superfícies apagades, radiants o emergents. Sense l’equilibri entre llum 
i ombra no es percep el volum, no es generen els matisos de les propietats físiques dels 
materials que componen el conjunt.

Altrament, la incidència de la llum i l’ombra no condiciona únicament el confort de les 
persones. La vegetació també està estretament vinculada amb la incidència de la llum so-
lar. A tall d’exemple, concretament, el conreu hortícola requereix almenys sis hores diàries 
d’assolellament.

Accés

L’accés als terrats, pel fet de trobar-se a una cota elevada, es produeix de manera ascen-
dent a través d’escales o ascensors, és a dir, de manera puntual, i mai directament des de 
la cota 0 de l’espai públic. Així doncs no és un indret de pas sinó un espai on s’hi ha d’anar 
expressament, que requereix la voluntat de desplaçar-s’hi. Una altra característica impor-
tant de l’accès, derivada del fet que no es trobi a la cota 0 de l’espai públic, és la transició 
o seqüencia obert-tancat-obert que es produeix en accedir als terrats, procés que permet 
a l’usuari tenir la sensació d’intimitat malgrat trobar-se immers dins el paisatge urbà de la 
ciutat. Aquesta transició de cel-sostre-cel és la que fa possible el recolliment. 

“La tensión entre interior y exterior. (...) Nos encontramos con un dentro y un afuera. Estar 
dentro, estar fuera: (...) umbrales, tránsitos, aquél pequeño escondrijo, espacios impercepti-
bles de transición entre interior y exterior, una inefable sensación del lugar (...) Y entonces 
tiene lugar allí un juego entre lo individual y lo público, entre las esferas de lo privado y lo 

FIG 60 >
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público.”44

El concepte de transició està estretment vinculat al concepte de recorregut ja que, inevita-
blement, abans d’arribar-hi cal recórrer un previ itinerari obligatori.

“La porta. El veritable llindar entre el dins i el fora, el límit permeable que l’usuari travessa 
per entrar o sortir. La seva definició i la seva complexitat aporta riqueses als dos espais que 
uneix o separa. De la mateixa manera, hem pogut comprovar com coses tan simples i evi-
dents com el sistema i la direcció d’obertura, la mida, el grau de permeabilitat i el material de 
què està formada són elements clau per l’habitabilitat de l’interval.”45

Amb tots aquests paràmetres, l’essencial és la conformació d’un llindar que qualifiqui l’ac-
cès, un vestíbul vers l’exterior, un espai intermedi: un interval habitat.

L’accès és, doncs, un dels aspectes més estratègics per a l’èxit de la recuperació dels terrats 
com a espai col·lectiu. Cada immoble hauria de tenir dues escales, la inferior, que comuni-
ca amb el carrer, l’espai públic, i la superior, que comunica amb el terrat, l’espai col·lectiu. I, 
sempre que fos possible també seria bo que els ascensors traguessin el cap als terrats per a 
possibilitar l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda i, per tant, garantir la màxima 
inclusió de les persones, assegurant-ne un ús intensiu i freqüent. L’accès al terrat és equi-
parable a l’accés al carrer, considerant les mateixes dimensions i prestacions dels accessos 
des de l’àmbit col·lectiu que des de l’àmbit públic.

En tant que la idea és poder sumar terrats per tal de constituir un espai per a una comuni-
tat més àmplia, formada per les múltiples comunitats pertanyents a cada immoble, caldran 
diferents accessos per a un mateix espai. La clau esta en entendre els terrats com una sola 
entitat amb diversos accessos. 

I més que mai cal tractar els límits entre l’espai col·lectiu de tots els edificis de la illa i l’espai 
col·lectiu de cadascun dels edificis. És una frontera nova que caldrà estudiar i fer-la fàcil, 
tota vegada que serà un dels punts angulars de l’operació. Intervals habitats entre l’espai 
propi de cada immoble i el terrat col·lectiu.

44 ZUMTHOR, Peter, Atmsoferas, Barcelona, Gustavo Gili 2006 p.45
45  SALVADÓ, Núria, Intervals habitats, Tutor: Dr. Pere Joan Ravetllat, Barcelona, Tesi Doctoral UPC, 2012 
p.346
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Estructura

L’estructura és important en tant que estem intervenint en elements preexistents. En refe-
rència a l’estructura caldrà diferenciar l’estructura original de l’estructura incorporada, 
en el cas que n’hi hagi, ja que la suma d’ambdues hauran de ser estables i adequades, en 
bones condicions, garantint la compatiblitat del conjunt. “El cuerpo de la arquitectura: La 
presencia material (...) de la estructura.(...) Para mí se trata de algo así como la anatomía.”46

En situacions d’intervenció en terrats preexistents, caldrà tenir en compte la sobrecàrrega 
generada per l’estructura incorporada, en tant que es recolza en l’estructura dels edificis 
existents que no preveia la transformació ni els nous requeriments. Així doncs, s’intentarà 
optar per estructures lleugeres i autoportants, en la mesura del possible.

Aspecte

“Ni el hormigón armado, o sus precursores, ni la impermeabilización flexible inventaron la 
cubierta plana; tampoco la hicieron habitable, (...). Fueron, eso sí, el caldo de cultivo que 
posibilitó en los decenios posteriores su generalización, però fundamentalmente gracias a la 
rápida propagación de la técnica y a la homogeneización de las soluciones constructivas. En 
este impulso de los nuevos materiales de la azotea, los arquitectos e ingenieros redescubrieron 
que (...) la cubierta puede vivirse, usarse, plantarse y habitarse.”47

L’aspecte, doncs no és pas el més important. La majoria d’intervencions en terrats es duen 
a terme sense massa planificació, fruit de la participació, del diàleg entre els integrants de 
la comunitat, amb realitzacions i elaboracions autoconstruïdes, segons les aptituds i les 
qualitats de cadascú, amb elements de rebuig, reciclats o de baix cost. No obstant, malgrat 
no ser important, cal tenir-lo en compte, doncs defineix, juntament amb la geometria, 
l’aparença del conjunt, influint en la coherència del paisatge urbà.

En la definició de l’aspecte hi intervenen sobretot els materials, les textures i els colors, 
tots tres conceptes estretament lligats. En funció de l’elecció del material, les propietats, les 
textures i els colors possibles seran diferents. La consonància dels materials contribuirà 
favorablement en la millora de l’aspecte. I, un mateix material té milers de possibilitats.

46 ZUMTHOR, Peter, Atmsoferas, Barcelona, Gustavo Gili 2006 p.23
47  MARTÍNEZ, Andrés,  Habitar la cubierta, Barcelona: Gustavo Gili, 2005 p.66
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Usos

Tal com apuntàvem anteriorment, els usos dels terrats poden classificar-se de diferents 
maneres, però que totes elles són complementàries i afavoreixen el seu bon funcionament 
i en garanteixen la diversitat i, per tant, la inclusió d’una major part d’usuaris.

En primer lloc, podem classificar els usos en funcionals o recreatius.

Els usos funcionals són activitats més o menys obligatòries i necessàries, aquelles on les 
persones implicades estan més o menys obligades a participar. Com que són necessàries, 
és minsa la influència de l’ambient físic i, per tant, són independents de l’entorn extern: els 
participants no tenen elecció. No obstant, el context, si és favorable, contribueix en l’allar-
gament de la durada de l’activitat.

Solen ser tasques quotidianes: 

Emmagatzemar, cuinar, menjar, dormir, assecar productes agrícoles, estendre la roba, es-
tudiar, treballar, fer la bugada, dutxar-se, plantar, regar, netejar...

Els usos recreatius són activitats opcionals on es participa si hi ha el desig de fer-ho o si 
el temps i l’espai ho permeten. Tant sols es duen a terme quan les condicions externes són 
favorables. L’indret i la situació conviden a la proliferació d’activitats d’aquest tipus.

Solen ser tasques voluntàries:

Passejar, fer esport, llegir, descansar, conversar, fer assemblees, reunir-se, prendre el sol, 
assajar, jaure, estar-se a l’ombra. fer una festa, jugar, exposar...

Vist així sembla que les activitats siguin d’un tipus o d’un altre, però no és tant simple. Cer-
tes activitats com menjar o dormir, malgrat ser funcionals, és a dir obligatòries i necessàri-
es, l’usuari pot triar de desenvolupar-les al terrat o no, de manera que podríem considerar 
que, en aquest cas, serien opcionals, és a dir, recreatives. Si el context, físic i ambiental, és 
favorable serà més probable que aquestes activitats d’essència funcional però en situació 
recreativa es duguin a terme.

5.2. Socials

FIG 64 >
Usos
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En segon lloc, podem classificar els usos en individuals o col·lectius.

Els usos individuals, són realitzats tant sols per un únic usuari. En canvi, els usos col-
lectius, són realitzats per més d’un usuari.

En tercer lloc, podem classificar els usos en dinàmics o estàtics.

Els usos dinàmics, són aquelles activitats on els ususaris es troben en moviment. En canvi, 
els usos estàtics, aquelles activitats on els usuaris estan quiets.

Aquesta diferenciació permet definir àrees de convivència d’activitats de caràcter i con-
dicions diferenciades, que puguin ésser compatibles. És a dir, agrupar activitats com fer 
reunions, esport, sopars o festes, activitats dinàmiques, en un espai de convivència festiva, 
en canvi, agrupar activitats com llegir, treballar, pensar, dormir o descansar, activitats es-
tàtiques, en un espai de convivència calmada.

Una altra consideració de l’ús seria la posició que adopten els usuaris en realitzar les ac-
tivitats. Dins aquest paràmetre podríem fer múltiples apreciacions però per tal de simpli-
ficar-ho, considerarem 5 grans blocs: estirats, ajaguts, asseguts, de peu o en moviment.

Fins i tot podem classificar els usos segons el tipus d’activitat. Així doncs hi haurna usos 
socioculturals, com ara un espai de biblioteca, un espai de criança o un espai de tallers; 
usos ambientals, com ara horts, espais d’educació ambiental o àrees de compostatge; usos 
artístics, com ara espais d’assaig, espais d’exposició o estudis; i usos esportius, com ara 
pistes esportives, taules de ping-pong o àrees de fitness. 

Segons el nombre d’activitats, si els usos que es desenvolupen en un terrat estàn focalit-
zats en únic tipus d’activitat, direm que es tracta d’un espai únic. En canvi, si els usos que 
es desenvolupen en un terrat estàn focalitzats en dos tipus d’activitat, direm que es tracta 
d’un espai combinat. Finalment, si els usos que es desenvolupen en un terrat estàn focalit-
zats en més de tres tipus d’activitat, direm que es tracta d’un espai transversal.

Hi hauria moltes altres classificacions dels usos que ens permetrien anar desxifrant l’es-
sència i la caracterització de cadascun d’ells i anar teixint un entramat d’usos compatibles, 
intercanviables, juxtaposables, generant un engranatge de peces, mòduls i elements que, 
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per combinatòria poguessin garantir el bon ús i funcionament del conjunt.

Els usos estaran associats a un espai físic, no necessàriament fix ni acotat. Al contrari, 
millor funcionarà el terrat si els espais són polivalents, permetent albergar diferents usos 
alhora o en diferents lapses de temps.

Però siguin quins siguin els usos, el fet més rellevant per garantir l’ús de l’espai col·lectiu és 
la diversitat, diversitat de funcions i d’usuaris. La mateixa diversitat afavoreix la multifun-
cionalitat i es torna un element de potencialitat evolutiva. L’espai col·lectiu ha d’ésser un 
espai quotidià, que pugui ser alhora l’espai dels jocs, l’espai de les relacions, l’espai itinerant 
i l’espai d’encontre. Ha d’ésser un espai que potenciï el sentiment de pertinença al lloc, un 
espai que tothom pugui apropiar-se’l.

Usuaris

“Alguns dels seus protagonistes: matalassers, nens que juguen a amagar-se, porteres, mestres-
ses de casa, franctiradors apostats, columbòfils, llogaters de minúsculs habitacles, solitaris, 
melangiosos, virtuosos de l’estel, amants clandestins, llançadors de coets, assidus de festes 
mundanes, creadors de petits horts, suïcides, astrònoms i meteoròlegs aficionats, cossos que 
es bronzegen...”48 Tots ells, diferents, formen part de la vida de l’estrat superior de la ciutat.

Els usuaris, igual que els usos poden classificar-se segons múltiples categories. No obstant, 
tant sols remarcarem aquelles que ens semblen més interessants pel tema estudiat. 

Sovint un mateix ús pot tenir diferents qualitats segons l’edat de l’usuari a qui va destinat. 
És a dir, no serà el mateix un espai de joc per a infants que un espai de joc per a ancians. 
De manera que l’edat de l’usuari serà una qualitat a tenir en compte. Les edats que contem-
plarem seran els grans grups: infants, adults i ancians.

També serà important contemplar el tipus d’usuari que hi participa. En general seran 
els habitants de l’immoble però també podrien ser d’altres usuaris, sempre restringits i 
vinculats als immobles de l’illa. A tall d’exemple, podrien ser els alumnes d’una escola, els 
treballadors d’una oficina o els integrants d’un centre cívic. El cas és que en considerar el 

48  DELGADO, Manuel, JUAN, Anna, PIRANELLI, Marco, Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra, Barce-
lona: Institut del Paisatge Urbà, 2012 p.18

FIG 66 >
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terrat base com la suma dels terrats corresponents a les múltiples parcel·les que compo-
nen l’illa, els usos que es troben davall solen ser diversos i que, per tant, serà ric el fet de 
poder-los combinar i fer-los convivibles i complementaris, adaptant-se a les situacions i 
condicions heterogènies.

“El canvi de paradigma que proposem es fonamenta en concebre els terrats com una catego-
ria única, que pertany a tots els inquilins de l’illa. L’ascensió escalar del terrat li permet plan-
tejar usos nous, que s’aproximen als que es desenvolupen en el mon urbà, però que queden 
restringits a un nou col·lectiu com és el dels de cada col·lectiu de cadascun dels edificis que 
hi ha sota.”49

És important analitzar a fons l’habitant, com ocupa i viu l’espai que li oferim. A partir del 
planteig de diferents situacions, s’haurien de poder desxifrar les lleis que transformen el 
terrat en un espai viscut i ocupat. L’espai físic que proporcionen els terrats hauria de fo-
mentar processos que incitessin a la creació de comunitats, combatent l’aïllament i l’autis-
me, cada cop més freqüent, dels habitants.

“L’espai, la construcció, no és res sense l’acció, l’activitat que s’hi desenvolupa. L’espai no és 
sempre el mateix, el temps, la pràctica i la seva construcció o disseny serà el que el transfor-
marà i definirà constantment. Res no és definitiu quan parlem d’espai i d’habitar.”50 I l’activi-
tat, habitualment, és generada per l’usuari que la desenvolupa. Així doncs, es pot afirmar 
que l’espai sense l’usuari no té cap valor.

A banda de conèixer les característiques dels diferents usuaris que intervenen als terrats, 
cal tenir en compte també el nombre d’usuaris que desenvolupen les activitats. A grans 
trets, tal com expressàvem a la descripció dels usos, poden ser usuaris individuals o múl-
tiples, i dins els múltiples poden ser grups de petit format o grans grups. Els grups poden 
estar composts per usuaris individuals que tant sols conviuen dins el mateix espai però que 
cadascun d’ells desenvolupa la seva pròpia activitat, o usuaris múltiples que interaccionen 
i desenvolupen l’activitat conjuntament. 

49  ESPINET, UBACH arqts., Habitar el terrat. Programa d’ús collectiu dels terrats de Barcelona i aplicació a l’illa 
CLIP p.59
50  SALVADÓ, Núria, Intervals habitats, Tutor: Dr. Pere Joan Ravetllat, Barcelona, Tesi Doctoral UPC, 2012 
p.64
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Els usuaris, que els darrers temps han estat passius, han de passar a ser habitants actius, 
donant vida als terrats i a la comunitat de l’edifici.

“Es planteja una manera de pensar l’espai públic en la qual s’inverteix l’ordre habitual d’un 
projecte. Si generalment, a l’hora de realitzar un espai públic, el que es fa primer és consolidar 
un lloc mitjançant l’execució d’un projecte i després s’espera que aquest espai s’activi, l’ordre 
que es proposa en el projecte transitori és un ordre invers i obert. Primer, mitjançant els cata-
litzadors, s’activa el lloc i després es consolida l’activitat que s’hi realitza. Es tracta d’estimular 
llocs expectant i despertar la seva autèntica potencialitat cívica i social amb una mínima 
inversió.”51 El mateix que planteja Manuel Bailo per als espais públics és directament aplica-
ble per als espais col·lectius. En el fons, es tracta només d’activar l’espai per posteriorment 
consolidar-lo i no pas a la inversa com és habitual.

Si la prova que un espai col·lectiu és exitòs és que les persones l’utilitzen, ¿per què nor-
malment quan es dissenya el que primer es fa és formalitzar i construir en comptes de 
pensar des d’un inici en les persones per imaginar-lo? Cal una manera de projectar l’espai 
col·lectiu que sigui quelcom més que un procés de consulta tèbia als futurs usuaris. S’han 
d’aconseguir espais col·lectius que a banda de ser el resultat d’escoltar la veu de les perso-
nes, també siguin el resultat d’aprofitar la seva capacitat de participació i transformació de 
l’espai. Ha de ser un projecte obert on els mateixos usuaris, un cop implementat el catalit-
zador i activat l’espai, tinguin la capacitat de decisió per a consolidar i definir el projecte 
definitiu.

“Més diversitat: els espais de més qualitat acullen usuaris de diferents sexes i edats, persones 
soles, en parella o en grups, que intercalen i desenvolupen activitats diverses, dinàmiques i 
passives – joc i esports, conversació i passeig, descans –.”52

Relacions

La gent atrau gent, i és així com les noves activitats apareixen sempre al voltant d’unes que 
ja estan succeint. L’activitat com a pol d’atracció. Apareix aquí un concepte clau en l’anàlisi 

51 BAILO, Manuel, Contra la indiferència. Catalitzadors de la urbanitat, Tutor: Enric Serra, Tesi Doctoral, 2012 
p.244
52 BORJA, Jordi, MUXÍ, Zaida, L’espai públic: ciutat i ciutadania, Barcelona, Diputació de Barcelona, Àrea de 
Cooperació, Oficina Tècnica de Cooperació, 2001 p.96
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de les relacions: la necessitat de contacte. Les persones interaccionen amb altres persones, 
creant vincles emocionals, socials, personals. Per tant, és important el concepte de mescla, 
de relació, d’interacció.

“La vida en los edificios y entre los edificios parece considerarse, en casi todas las circunstan-
cias, más esencial y relevante que los propios espacios y edificios.”53

Els usuaris estableixen vincles i aquests vincles repercuteixen a la vida dels espais. Les 
relacions estan estretament vinculades a la multiplicitat d’usuaris que desenvolupen una 
activitat. Siguin usos individuals o col·lectius, ambdós han de permetre la convivència 
amb altres usos, desenvolupats alhora, en un espai compartit, transformant els terrats en 
agitadors socials. Els usos socials, són aquelles activitats que depenen de la presència d’al-
tres persones. Poden ser actius, és a dir, activitats comunitàries on hi participin de manera 
directa diferents usuaris desenvolupant unes accions iguals o semblants, o passius, és a dir, 
activitats visuals i auditives on els usuaris hi participin de manera indirecta com a obser-
vadors o receptors.

Per tant, distingirem dos tipus de relacions entre usuaris:

Relacions actives, aquelles on els usuaris hi intervenen de manera intencionada, partici-
pant, interaccionant, establint una relació de contacte físic de proximitat.

Relacions passives, aquelles on els usuaris hi intervenen de manera casual i atzarosa, ob-
servant, escoltant, establint relacions visuals i auditives en la distància.

Les relacions humanes seran més riques i diferents quan més diversos i heterogenis siguin 
els usuaris.

“La varietat d’habitatges dins el mateix edifici dóna lloc a dues situacions diferents que es 
poden produir de forma simultània: 1) enriquir la comunitat, ja que permet acollir unitats 
familiars de diferents característiques i evitar comunitats homogènies, i 2) crear relacions 
diferents amb l’interval habitat perquè l’habitatge és de característiques diferents. Això enri-
queix l’espai intermedi i l’ús. Per tant, sembla que com més varietat de tipologies hi hagi més 

53  GEHL, Jan, La humanización del espacio urbano, Barcelona, Reverté 2006 p. 37

FIG 68 >
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relacions diferents es produiran.”54

A més a més, les relacions establertes entre individus de diferents característiques i qua-
litats contribuïran també en la pluridisciplinareïtat d’usos i activitats, teixint unes xarxes 
socials inclusives i intergeneracionals molt més favorables. Per exemple, una possible re-
lació és la d’un ancià qualsevol que habita a l’illa, que té cura d’un infant que també habita a 
l’illa, els pares del qual treballen durant la jornada laboral. El terrat, com a espai d’encontre 
i relació, ha de facilitar i permetre interaccions positives com aquesta.

Pel que fa a les relacions, cal contemplar-ne també la direccionalitat. Els terrats, en tant 
que espais col·lectius, són espais de transició i intermedis entre els espais domèstics i els 
espais urbans i per tant, poden ser la prolongació de uns o altres, segons la direcció amb 
què es projectin i en funció de la naturalesa dels elements físics que els conformen i els 
defineixen: sobretot, límits i accessos.

“N’hi ha que treballen la dilatació de l’espai urbà i n’hi ha que el que volen dilatar és l’espai 
domèstic. Potser en el primer cas un nombre elevat de gent garanteix més anonimat i trans-
forma en més públic un espai semipúblic situat entre la ciutat i la casa. Però en el segon cas, 
en la dilatació de l’espai domèstic, podem afirmar que és millor treballar amb casos de baixa 
densitat o densitats mitjanes que (…) afavoreixen que la gent es conegui i s’agrupi per “esca-
les”, creant més comunitat.”55

“Según Gastón Bachelard (Poética del Espacio), la dialéctica interior – exterior (...) se tra-
duce en una relación de opuestos, que se relacionan con conceptos como público – privado, 
casa – calle, dentro – fuera, individuo – grupo o visibilidad - invisibilidad.”56

No és pas innovadora la idea de pensar les relacions com una mescla de conceptes apa-
rentment oposats i contraris que, simplement, per contrast, generen situacions estables i 
equilibrades. 

“Ni a dins ni a fora. Ni completament exposats ni completament a cobert. Ni públics ni 
54  SALVADÓ, Núria, Intervals habitats, Tutor: Dr. Pere Joan Ravetllat, Barcelona, Tesi Doctoral UPC, 2012 
p.360
55  SALVADÓ, Núria, Intervals habitats, Tutor: Dr. Pere Joan Ravetllat, Barcelona, Tesi Doctoral UPC, 2012 
p.367
56  AAVV, Paisajes domésticos., Madrid: SEPES, Entidad Estatatl del Suelo, 2009 p.115

FIG 69 >
Generació d’un interval habitat en-
tre públic i privat (també es pot do-
nar entre privat i comunitari o entre 
comunitari i públic) 
Font: Núria Salvadó, 
Intervals Habitats
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privats. Els terrats reuneixen totes les característiques bàsiques dels espais fronterers, que 
participen dels universos – dins/fora, públic/privat, natura/ciutat... – que al mateix temps 
uneixen i separen.”57

Alhora, l’ús de relacions de contrast afavoreix en la inclusió i la complaença d’un major 
nombre d’usuaris, pel sol fet d’avarcar un major ventall de possibilitats d’usos. La separació 
entre espais de contrast, de relacions oposades, segons l’amplada, pot ser únicament una 
línia o bé una franja. La línia és simplement un límit: barrera, filtre o pas. La franja, és més 
complexa. Més enllà de la constitució de límit, la seva capacitat d’albergar usos i relacions 
la vincula estretament amb els espais de transició, espais intermedis: intervals habitats. Per 
tant, serà molt més rica la separació d’espais de contrast si enmig s’hi genera un coixí de 
relacions de transició, espais ambigus, canviants: espais flexibles.

Per altra banda, Jan Gehl, al seu llibre La humanización del espacio urbano, defineix cinc 
medis, cinc conceptes oposats i complementaris, que contribueixen a fomentar o impedir 
l’aïllament o el contacte dels usuaris. Tenir-los en compte ens ha d’ajudar a definir espais 
més socials i participatius.

Dins el concepte de relacions, s’engloben i assocïen alguns aspectes oposats els quals cal 
tenir en compte. En primer lloc, evitant la dispersió, és important l’agrupació de persones 
i esdeveniments, més que l’agrupació únicament dels edificis. La concentració d’activitats 
i, per tant, l’agrupació, incideix favorablement en la intensitat de l’ús. En segon lloc, evitant 
la segregació, que implica una separació de funcions i grups que es diferencien els uns dels 
altres, és important la integració de diverses activitats i categories de persones per tal que 
puguin funcionar juntes, colze a colze, amb convivència i respecte. En tercer lloc, evitant 
la repulsió, és important l’atracció, a través de transicions suaus, límits flexibles, visibilitat, 
recorreguts curts, quelcom a fer... I finalment, evitant la clausura, és important l’obertura 
de l’espai per tal de tenir un intercanvi d’experiències en ambdós sentits.

Percepcions

Les percepcions són les impressions i sensacions rebudes a través dels sentits. Malgrat que 
els estímuls que reben els sentits de l’ambient que els envolta són físics i sensorials, clara-

57  DELGADO, Manuel, JUAN, Anna, PIRANELLI, Marco, Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra, Barce-
lona: Institut del Paisatge Urbà, 2012 p.17

FIG 70 >
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inhibir el contacte visual i auditiu 
almenys de cinc maneres diferents
Font: Jan GEHL, La humanización 
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ment definibles, hi ha una sèrie de paràmetres que en condicionen la capacitat de relació 
social amb els altres usuaris. El camp de recepció que avarquen els sentits l’anomenarem 
camp social de percepció.

“La atmósfera habla a una sensibilidad emocional. Una percepción que funciona a una in-
vencible velocidad (...) un entendimiento inmediato, un rechazo inmediato.”58

En el cas dels terrats, els dos sentits amb major importància són la vista i l’olfacte, de ma-
nera que caldrà parar atenció a les percepcions visuals, definides segons un camp social de 
visió, i a les percepcions auditives, definides segons un camp social d’audició.

La percepció visual és la transmesa a través de la vista, sentit que capta sobretot el pla 
horitzontal, ja que té un camp de recepció horitzontal molt més ampli que el vertical. 
Aquesta horitzontalitat permet a la vista una percepció de llarg recorregut, essent el sentit 
d’abast més ampli.

“Por naturaleza, el movimiento del ser humano està limitado predominantemente al des-
plazamiento horitzontal a una velocidad aproximada de 5 kilómetros por hora, y el aparato 
sensorial está adapatado de modo preciso a esta condición. Los sentidos están orientados 
fundamentalmente hacia el frente, y uno de los más desarrollados y útiles, el sentido de la 
vista, es claramente horizontal. El campo visual horizontal es claramente más amplio que 
el vertical. Si miramos directamente hacia delante, es possible entrever lo que pasa a ambos 
lados, dentro de un círculo horizontal de casi noventa grados a cada lado.”59

Malgrat que a una distància entre 500 m i 1000 m, en funció del fons, la llum i el movi-
ment, percebem persones, és fins a una distància de 100 m que percebem les característi-
ques de les persones, és a dir, que identifiquem persones. El lapse de distància entre 0 i 100 
m és el que anomenarem camp social del visió.

La percepció auditiva és la transmesa a través de l’oïda. La transmissió del so té a veure 
amb la forma i la superfície dels materials, en les condicions ambientals en què es troba 
el context, l’emissor i el receptor. És a dir, és necessari un medi físic on poder transportar 
el so, sinó no es percep. Tammateix, tot i que és important conèixer les característiques 

58 ZUMTHOR, Peter, Atmsoferas, Barcelona, Gustavo Gili 2006 p.13
59  GEHL, Jan, La humanización del espacio urbano, Barcelona, Reverté 2006 p. 73

FIG 71 >
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del context. El que realment és interessant és la seva percepció. Segons la intensitat del so, 
en dependrà la distància de recepció. Tammateix, en termes generals, a distàncies majors 
a 35 m, es produeix una mala audició, percebent-ne els crits però fent incomprensible el 
significat del missatge. A una distància entre 7 m i 35 m, l’audició es pot considerar no-
table, per exemple una conferència, i a una distància inferior a 7 m l’audició és eficaç, per 
exemple una conversa. El lapse de distància entre 0 i 35 m és el que anomenarem camp 
social d’audició.

La percepció tèrmica és el resultat tèrmic, la sensació de fredor o calidesa, que proporci-
onen els materials. Segons els materials emprats, la temperatura de l’espai serà una tempe-
ratura càlida o una temperatura freda. 

“La temperatura es tanto física como también probablemente psíquica. Es lo que veo, siento, 
toco, incluso con los pies.”60

Efectivament, el factor psicològic té una forta incidència en la sensació de confort. A l’ex-
terior, les variables tèrmiques i higrotèrmiques són més canviants. Això fa difícil definir 
el nivell de confort. No obstant, l’aspecte important del confort exterior és la mobilitat, la 
capacitat de desplaçar-se. Però no és únicament l’ambient qui proporciona una percepció 
tèrmica. Els materials, en funció de la seva temperatura superficial, que depèn en gran part 
de la seva rugositat, també condicionen el confort tèrmic.

Grau d’intimitat

“Com s’aconsegueix aquest grau d’intimitat òptim entre el públic i el privat? Es construeix 
amb l’acumulació de filtres (gelosies, vidres, cortines...)? O, simplement, és un espai molt tan-
cat i sense cap relació entre els dos àmbits? Quan funcionarà millor l’interval habitat? En tots 
aquells casos on aquest grau d’intimitat era alt o modificable i, per tant, flexible, l’interval 
habitat ha funcionat correctament.”61

Les relacions i els usos estan estretament vinculades amb el grau d’intimitat. Els graus 
d’intimitat es defineixen en funció de la proximitat i la distància. Als espais col·lectius, 

60 ZUMTHOR, Peter, Atmsoferas, Barcelona, Gustavo Gili 2006 p.35
61  SALVADÓ, Núria, Intervals habitats, Tutor: Dr. Pere Joan Ravetllat, Barcelona, Tesi Doctoral UPC, 2012 
p.346
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en comunitats diverses i heterogènies, establim 4 graus d’intimitat entre espais físics 
(públic, semi-públic, semi-privat i privat). I són aquests quatre graus d’intimitat els que 
condicionen la direccionalitat de les relacions dels espais. Els graus extrems, públics i pri-
vats, són clars: extravertit i introvertit. Els graus intermedis, en tant que graus de transició 
entre ambdós pols oposats, són els que determinen si és l’espai urbà que es dilata vers el 
col·lectiu, és el cas del grau semi-públic, o és l’espai domèstic que es dilata vers el col·lectiu, 
és el cas del grau semi-privat.

També podem establir graus d’intimitat entre usuaris, és a dir, fundar una convenció gra-
dual de l’intensitat de contacte. De major a menor intensitat de contacte, podem definir 
cinc grans categories: amics íntims, amics, coneguts, contactes casuals i contactes passius.

Si assumim, doncs, que el grau d’intimitat depèn de les relacions entre espais físics però 
també de les relacions entre usuaris, assumim que cal contemplar l’estructura física i l’es-
tructura social i la interacció (positiva, neutre o negativa) entre ambdues per a definir un 
grau d’intimitat més fiable i proper a la realitat.

Addició

Tal com s’apuntava a la descripció de la superfície, la coberta d’un bloc d’habitatges és 
la producció geomètrica de la parcel·la. En el cas d’un casc antic, si el terrat té la matei-
xa superfície que l’habitatge inferior, les possibilitats poden ser limitades. En canvi, si es 
potencia la continuïtat, si s’aprofita la unió de distints terrats que la juxtaposició d’edificis 
facilita, a través de la suma de superfícies de diferents parcel·les que pertanyen a la ma-
teixa illa de cases, les terrasses s’estenen sobre la ciutat sense limitar-se a les diferents pro-
pietats. Aquesta topografia urbana pot convertir-se en un veritable espai de socialització. 
Disposar d’un espai d’aquestes característiques, uns pisos més amunt, sense renunciar als 
avantatges de la ciutat, augmenta la qualitat de vida. És una nova categoria d’espai, el qual 
denominem col·lectiu, per a significar-lo de l’espai urbà, aquell que es troba a la cota zero 
en el pla de la ciutat. 

Cada comunitat de veïns té accés al seu propi terrat. Plantejant la unió de diferents terrats 
que per la seva morfologia, situació i usuaris permeten la creació d’un espai col·lectiu de 
major dimensió a partir de l’addició de diferents micro-terrats, s’aconsegueix contribuir en 
l’increment de l’autosuficiència i la millora de la sociabilitat. No es tracta només de sumar 
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superfícies sinó l’ideal és complemantar-ho també amb la suma d’usos. Cada micro-terrat 
podria tenir un ús i funció diferent de manera que la suma dels diferents pogués crear un 
espai comunitari més complex. És a dir, si en un terrat tenim un espai de joc per a infants, 
al del costat podria haver un espai de joc per a ancians, al següent una bugaderia i espai 
d’estendre la roba, a continuació un gimnàs a l’aire lliure, més enllà un espai de treball i 
reunions, tot seguit un jardí-hort urbà i finalment un espai de repòs per a prendre el sol, 
tots ells units per un recorregut fàcil, accessible i agradable de cara a la ciutat i mirant el cel.

“El tot és més que la suma de les parts, ja que les peces interaccionen entre elles i donen lloc a 
noves qualitats que no tenien per si mateixes.”62

Als nostres blocs residencials ja no hi ha cap peça imprescindible de l’habitar que sigui 
compartida. Tots tenim les nostres cuines, els nostres safareigs, els nostres banys, i fins i 
tot el nostre trosset de balcó. És evident que les preocupacions dels higienistes per incor-
porar un bany i una cuina privada a cada habitatge van millorar les condicions de vida i 
la higiene de les cases, però ens van fer perdre el concepte de comunitat i saber conviure 
amb altra gent, fins a portar-nos al punt ridícul on som ara, on tothom vol viure tancat en 
si mateix, sense cap tipus de relació amb els altres. Cada cop més vivim en societats autis-
tes, desconfiades i introvertides, un estil de vida que, en clau de sostenibilitat, no és gens 
sostenible perquè repeteix elements que podrien compartir-se i malbarata l’espai enlloc 
d’economitzar-lo i gestionar-lo de manera més eficient.

Flexibilitat

De la descripció d’addició n’extrèiem la importància de sumar usos. No obstant, convin-
dria fer un pas més enllar i plantejar un concepte més complex: la flexibilitat. No n’hi ha 
prou en permetre la diversitat d’usos en un mateix espai sinó l’ideal és crear uns espais fle-
xibles, capaços d’adaptar-se a les múltiples situacions, aptes per a albergar múltiples usos i 
funcions. Espais ambigus, de transició, polivalents, amb l’habilitat d’amb els mínims canvis 
dotar l’indret de les condicions idònies en cada circumstància.

La flexibilitat s’ha d’assolir en dues etapes temporals diferenciades: 

62  SALVADÓ, Núria, Intervals habitats, Tutor: Dr. Pere Joan Ravetllat, Barcelona, Tesi Doctoral UPC, 2012 
p.372
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La flexibilitat inestable és aquella que fa referència als canvis quotidians, habituals i in-
termitents. És el tipus de flexibilitat que ha de permetre diferents canvis amb la possibilitat 
de retornar sempre a l’estat original. Cada canvi es correspon i s’adapta a la circumstància 
de manera instantània, fàcil i continuada, amb la possibilitat d’avanç i retrocés. Una flexi-
bilitat mòbil; inestable.

La flexibilitat estable és aquella que fa referència als canvis ocasionals, a llarg plaç, durant 
la vida útil del terrat. És el tipus de flexibilitat que ha d’adaptar-se als nous requeriments 
dels usuaris, diferents d’aquells que varen ser plantejats d’origen. Una flexibilitat immòbil; 
estable.

També en referència a la flexibilitat podem diferenciar els espais projectats dels espais 
espontanis. Espontaneïtat fruit de la casualitat, resultat de l’atzar d’unes circumstàncies i 
característiques concretes. Es tracta d’espais transitoris, espais temporals i inacabats, can-
viants i variables: llocs que s’activen a través de catalitzadors. “Es tracta de projectar l’es-
pai col·lectiu confiant en la força dels catalitzadors per iniciar el procés de transformació de 
l’espai.”63 El projecte transitori estableix un nou format de treball, un àmbit de treball que 
va més enllà de la simple consulta popular tan polititzada i banalitzada. A través d’activar 
i flexibilitzar els espais per tal que es desenvolupin i canviïn en funció de l’interacció dels 
usuaris, sense caure ni en consultes toves ni en imposicions i excessos formals arquitectò-
nics, aflora una nova manera inconcreta i viva de pensar l’espai col·lectiu d’avui.

Durada i Freqüència

Jan Gehl al seu llibre La humanización dels espacio urbano, reflexiona sobre la influència 
de la qualitat de l’espai exterior en la durada de les activitats que s’hi duen a terme. Explica 
que als espais exteriors de poca qualitat només es duen a terme les activitats obligatòries 
i necessàries; funcionals. Solen ser indrets amb una intensitat d’activitat mínima, poc fre-
qüent i de durada acotada, mai més de l’estrictament requerida. El confort és baix i per tant 
no ve de gust prolongar-s’hi perquè un no s’hi troba còmode. En canvi, quan són de bona 
qualitat, les activitats necessàries tenen lloc més o menys amb la mateixa freqüència, però 
tendeixen a durar més, ja que les condicions físiques són millors. Tanmateix també dona-
ran lloc a una sèrie d’activitats optatives, recreatives, perquè el lloc i la situació conviden a 

63 BAILO, Manuel, Contra la indiferència. Catalitzadors de la urbanitat, Tutor: Enric Serra, Tesi Doctoral, 2012 
p.244
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fer-ho. La gent s’aturarà, s’hi asseurà, menjarà, jugarà...

La durada i la freqüència també dependrà del tipus d’activitat que s’hi desenvolupa. Les 
activitats funcionals segurament seran més freqüents, en tant que necessàries però de du-
rada més acotada. En canvi, les activitats recreatives tindran durades més imprevisibles i 
variables i la freqüència dependrà més de la voluntat i disponibilitat de cada usuari.

En tant que els terrats són espais exteriors, sotmesos a les inclemències del temps, les 
condicions ambientals també condicionaran la durada i la freqüència de les activitats re-
alitzades. L’estació de l’any, la franja horària, el dia de la setmana o la meteorologia de l’ins-
tant influiran positiva o negativament en l’idoneïtat dels usos. Malgrat que aparentment 
sembla un paràmetre objectiu, el confort, la sensació espacial agradable o desagradable, la 
comoditat, tenen gran part de subjectivitat de manera que, malgrat que es pot assegurar 
que la durada i la freqüència de les activitats es vinculen amb les condicions ambientals, la 
percepció de l’usuari, les seves toleràncies i les seves inquietuds faran variar els estàndards. 

A tall d’exemple, un usuari que li agradi prendre el sol, desenvoluparà una activitat pro-
longada durant la franja diürna estival. Tammateix, un usuari que detesti prendre el sol, 
possiblement desenvoluparà una activitat més reduïda o cercarà indrets ombrívols o amb 
condicions ambientals més favorables dins el mateix àmbit.

En relació als conceptes de durada i freqüència hi ha el concepte de la temporalitat, és a 
dir, el fet que calgui tenir en compte els horaris de les activitats, tant la durada com l’horari 
de realització, ajustant els temps de les activitats, respectant les hores de son en migdiades 
i nits. És un concepte de sentit comú però fonamental per a la bona convivència de la 
comunitat. A priori doncs, la temporalitat és difícil de preveure però ha d’ésser fàcilment 
gestionable.

“Increment del temps d’ús: els espais de més qualitat permeten una ocupació tan diürna com 
nocturna més freqüent per part de diferents tipus i usuaris.”64

64 BORJA, Jordi, MUXÍ, Zaida, L’espai públic: ciutat i ciutadania, Barcelona, Diputació de Barcelona, Àrea de 
Cooperació, Oficina Tècnica de Cooperació, 2001 p.96
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Gestió

El principal problema de la iniciativa de recuperar els terrats com a espais col·lectius és la 
gestió.

“No podem parlar d’intervals habitats, és a dir, d’espais de transició apropiats sense atendre 
a les qüestions de la titularitat de l’espai: qui és el propietari?; de gestió: qui el manté?; i d’ús: 
qui l’utilitza i com?“65

És important tenir clara quina és la titularitat i la propietat de cada terrat, quines són les 
mesures de seguretat, qui s’encarrega de la gestió i qui del manteniment dels terrats en cada 
cas concret per tal de garantir un bon funcionament col·lectiu global.

En una mateixa illa de cases hi ha diferents parecel·les. Cada parcel·la constitueix un edifi-
ci, que està compost per diferents habitatges apilats o juxtaposats. La majoria de vegades, 
cadascun dels habitatges, cada cèl·lula, pertany a un propietari diferent de manera que la 
totalitat de l’edifici pertany a diferents propietaris constituïts en una comunitat. Aquesta 
fragmentació de la propietat d’una mateixa illa, enriqueix la diversitat i obliga al treball 
cooperatiu en col·lectiu. No obstant, en dificulta la presa de decisions i el fet d’avenir-se: 
la gestió.

En tant que espais col·lectius, l’impuls del desenvolupament i la recuperació dels terrats 
haurien de ser projectes autogestionats, concebuts com una resposta espontània en temps 
de crisi, cercant un model econòmic alternatiu, segons un model de deliberació assem-
bleari i completament horitzontal per afavorir la participació de tothom. Aquestes ex-
periències autogestionades no són reticents a establir contactes amb les administracions 
sempre que les parts en surtin beneficiades i la càrrega política del projecte no es vegi 
condicionada.

Tal i com esmenen Espinet i Ubach en el seu estudi Habitar el terrat, a casa nostra existei-
xen dues fòrmules jurídiques d’acords entre comunitats de propietaris. L’associació d’in-
teressos per actuar conjuntament als terrats de més d’un edifici constitueix un element 
complex, especialment en els edificis de propietat horitzontal, comuns a l’Eixample, que es 

65  SALVADÓ, Núria, Intervals habitats, Tutor: Dr. Pere Joan Ravetllat, Barcelona, Tesi Doctoral UPC, 2012 
p.366
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pot formalitzar de dues maneres diferents: mitjançant una comunitat nova a efectes de la 
llei de la propietat horitzontal o mitjançant un document contractual privat entre els veïns 
de les comunitats de propietaris, mitjançant el qual s’acorda un ús compartit.

La segona opció és més eficient perquè no té conseqüències registrals, és menys rígida i 
més barata.

D’acord amb el codi civil català, que regeix jurídicament les comunitats de propietaris 
d’edificis, els acords s’hauran de prendre amb les majories següents:

Si afecten a l’estructura o a la configuració exterior, es necessita el vot favorable de 4/5 parts 
dels propietaris que representin un mínim de 4/5 parts de coeficients de superfície. La re-
forma dels terrats afecta, en la gran majoria de casos, l’estructura i la configuració exterior, 
per la qual cosa necessitarà aquestes 4/5 parts dobles per a la seva aprovació.

Un aspecte important és el següent: els propietaris dissidents (els que no hi estan d’acord) 
poden impugnar l’acord, no quedar-hi vinculats i per tant eximir-se de pagar les inversions 
corresponents sempre que l’import de l’obra excedeixi d’una quarta part del pressupost 
anual de la comunitat. Això és molt possible que passi en la majoria d’inversions que es 
plantegen.

Encara més: si la col·locació de nous equips o instal·lacions al terrat dificulten alguna ac-
tivitat que algun veí considerava d’ús habitual fins el moment, aquest veí podria conside-
rar que queden mermats els seus drets d’ús, cas en el qual caldria unanimitat (100% dels 
veïns) per acceptar les noves instal·lacions, cosa que encara en pot dificultar més la seva 
aprovació.

La unió horitzontal dels terrats comunitaris té una gran potencialitat, però alhora una 
llarga llista de consideracions a tenir en compte: estructura legal, propietat, seguretat, usos, 
salubritat, sorolls, sostenibilitat, instal·lació d’energies renovables...

Els terrats poden ser d’ús privatiu i comunitari, però no pas públic, doncs pertanyen a 
l’immoble, un fet que permet un control i un manteniment acurats més difícils als espais 
públics que són accessibles per tothom. Són de major interès aquells que tenen un ús co-
munitari, doncs permeten la interacció entre diferents usuaris i són de gaudi per a tota la 
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comunitat, visquin a la planta baixa, al tercer o a l’àtic. Els terrats dels edificis públics són 
fàcilment transformables i utilitzables a nivell col·lectiu. Però la matèria prima bàsica de 
la ciutat és l’habitatge. Per tant, el que suposaria un gran avenç, però que és un repte, és 
la transformació dels terrats dels edificis d’habitatges, de propietat múltiple privada, en 
espais col·lectius.

També cal preveure qui és el responsable del manteniment del terrat. És evident que els 
usuaris s’hauran de comprometre a respectar i cuidar l’espai. No obstant, el que pertany a 
tothom, finalment ningú se’n fa càrrec, de manera que cal assignar una responsabilitat a 
algú per tal d’allargar-ne la vida útil. Un dels mètodes podria ser vincular un ús de mante-
niment en algun indret de l’edifici que es relacioni de manera directa amb el terrat per tal 
de garantir-ne l’assistència de manera continuada. Alguns exemples serien una escola de 
jardineria, un gimnàs, un centre d’estudis professionals...

Un altre aspecte a contemplar és la seguretat. Pel que fa a la seguretat, és important so-
lucionar dos punts clau: la protecció vers les caigudes i la protecció vers la intrusió. En el 
primer cas, la protecció vers les caigudes, enormement estudiada i analitzada al llarg de 
la història, està estretament lligada a la definició de límit, sobre el que ja hem reflexionat 
anteriorment. En el segon cas, la protecció vers la intrusió és quelcom conegut però sobre 
el qual no s’hi ha parat massa atenció pel que fins ara, en la majoria dels casos, no ha estat 
solucionat. Si trobem habituals els accessos als nostres habitatges des de l’espai públic a tra-
vés de claus i porters automàtics que en restringeixen l’accès i l’ús, no ens hauria d’estranyar 
una estratègia semblant. L’accès al terrat, en tant que espai oblidat, com ja s’ha esmentat 
anteriorment, és avui dia la porta de darrere. Per a un ús més freqüent i col·lectiu cal millo-
rar la seguretat física del conjunt dels veïns per mitjà de la renovació absoluta de les portes 
d’accés, de manera que ningú que no sigui de la comunitat hi tingui accés, equiparant les 
prestacions d’accès al terrat a les d’accès a una planta baixa o a un soterrani. Així, les portes 
d’accés a l’escala des del terrat també haurien de disposar de porter automàtic i d’unes ga-
ranties de seguretat suficients. I l’ascensor, en cas que existís, que s’entén que per tal de fer 
la intervenció més inclusiva, hauria d’exisitir, hauria de desembarcar en un vestíbul previ, 
per tal que no s’hi poguessin colar desconeguts. Així doncs, la consideració de l’accés al 
terrat, entès com a espai compartit, és equiparable a l’accès a l’edifici però des de l’estrat 
superior. Aquest fet implica l’aparició d’un espai de transició entre comunitari de petita 
escala a comunitari de gran escala, entre interior i exterior: intervals habitats.
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Habitar el Terrat és un estudi promogut per l’Ajuntament de Barcelona i realitzat per l’estu-
di d’arquitectura Espinet i Ubach que consisteix en la recuperació dels terrats de Barcelona 
com a espais col·lectius. La particularitat d’aquest anàlisi que es consolida en un pla és el 
canvi d’escala, considerant que és més eficient i sostenible la recuperació de terrats en illes 
senceres  o parcials, en funció de l’altura i la configuració urbana, que de manera indivi-
dualitzada en cada immoble. 

La finalitat d’aquest treball és permetre l’ocupació i incorporació al teixit urbà dels terrats 
de Barcelona, en particular identificant sinèrgies d’ús i aprofitament dels terrats d’una ma-
teixa illa de cases. 

L’àmbit d’aplicació de la primera fase s’estipula en les zones de més densitat urbana i menys 
disponibilitat d’espais verds: els districtes sencers de l’Eixample i Ciutat Vella i alguns dels 
seus barris annexes com la Vila de Gràcia, el Putget i el Farró, Hostafrancs o Sants, entre 
alguns altres.

L’objectiu general és definir el programa que faciliti l’ús dels terrats i plantejar els parà-
metres legals, tècnics i econòmics necessaris per al seu desenvolupament a escala d’illa. 
Aquest objectiu general es concreta amb la identificació, la descripció i la quantificació 
aproximada de les superfícies i els usos potencials d’aprofitament dels terrats d’illa a la 
ciutat de Barcelona, la identificació i descripció dels usos potencials d’interès social i am-
biental dels terrats i la identificació de nous reptes i incidències derivades dels nous usos 
potencials prèviament definits. De l’anàlisi general en deriven un seguit de propostes de 
solució tècniques, jurídiques i socials necessàries per a resoldre els reptes i impulsar els 
nous usos als terrats. Finalment s’avaluen els impactes econòmics, energètics, socials i am-
bientals derivats dels nous usos identificats.

Considerant que els usos dels terrats són múltiples i variats, es planteja una hipòtesi de 
distribució d’usos que satisfaci les diferents funcions dels terrats. No obstant, cada terrat, 
cada edifici, cada illa de cases, és un cas particular que demanarà un anàlisi a fons per a 
encabir-hi les noves instal·lacions, per definir els usos que s’adeqüin més a les necessitats 
dels veïns i a les potencialitats arquitectòniques i d’instal·lacions dels edificis existents. 
Tanmateix, la hipòtesi de quantificació de la superfície segons els usos ha servit per a iden-
tificar actuacions potencials i també per quantificar els beneficis sobre la ciutat d’aquest 
tipus d’actuacions.

6. HABITAR EL TERRAT

FIG 76 >
Àrea d’aplicació del pla de cobertes 
Habitar el Terrat
Font: 1000à

FIG 77 >
Distribució d’usos segons el pla de 
cobertes Habitar el Terrat
Font: ESPINET-UBACH, 
Habitar el Terrat
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D’aquest estudi se’n conclou que l’aplicació d’aquesta iniciativa a les 1.888 ha dels barris se-
leccionats permetria la recuperació de fins a 692 ha per a usos urbans comunals, superfície 
que equival a 25 parcs de la Ciutadella o 2 Central Park de New York, fet que suposaria una 
recuperació de fins al 36% de la superfície urbana de Barcelona, dotant-la de nous usos, tot 
millorant la qualitat de vida i aproximant la ciutat a l’autosuficiència energètica.

L’estratègia per tal d’afrontar les possibles reticències i oposicions del pla es basa en una 
sèrie d’idees-força principals.

-  Exposar els nous usos com un important benefici per a la comunitat.
-  Exposar la remodelació del terrat com un important augment de la seguretat de la co-
munitat.
-  Buscar nous usos interessants i desitjables per a les comunitats.
-  Destacar les potencialitats econòmiques de l’actuació, especialment pel que fa a la reva-
lortizació de la finca. 
-  Estalvis energètics derivats de l’autoconsum de l’energia elèctrica i tèrmica generada 
mitjançant els sistemes d’energies renovables.

Els arquitectes Espinet i Ubach plantegen una nova teoria per habitar els terrats, trac-
tant-los des de la vessant protectora, com a espais adequats per captar tota mena d’energies 
naturals o artificials o per a acollir com a gresol les activitats personals que són el motor del 
canvi de paradigma proposat. Fan un especial èmfasi a la unió dels distints terrats que la 
juxtaposició d’edificis facilita. És una nova categoria d’espai, al qual denominem col·lectiu, 
per a significar-lo de l’espai urbà, aquell que es troba a la cota zero al pla de la ciutat. L’espai 
urbà pertany a qualsevol ciutadà mentre que l’espai col·lectiu ateny solament als habitants 
de l’illa. Consideren que és l’ocasió per crear noves topografies, nous relleus, nous skylines 
a la ciutat, alhora que es pot resoldre l’inacabat món de les mitgeres proposant nous espais 
per a fruir d’aquestes grans extensions de territori de la ciutat, avui en dia completament 
desaprofitades.

Per tal de posar en pràctica i testar l’eficàcia i la millora de les propostes teòriques planteja-
des, a fi de validar el plantejament i la viabilitat de l’ús més intens del terrat es pretèn fer-ne 
una aplicació real en una prova pilot en una illa concreta de l’Eixample: l’illa CLIP, situada 
entre els carrers Còrsega, Lepant, Indústria i Padilla. La tria concreta d’aquesta illa de cases 
és a causa de les característiques constructives i d’anivellament dels seus terrats, fet que la 
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fa idònia per a començar el procés en una o més d’una finca. La singularitat d’aquesta illa 
rau en que tota ella respon a un mateix edifici, que es construí d’una sola tacada i que, per 
tant, té un coronament de façana continu, és a dir, que els seus terrats es troben pràcti-
cament tots a la mateixa cota. Si a aquesta homogeneïtat hi sumem que el desnivell dels 
carrers es poc significatiu veurem que ens trobem davant d’una illa que acota les qüestions 
que haurem de tractar i facilita la formulació pràctica de l’avantprojecte que cal fer. És una 
illa singular, quasi única a Barcelona. Justament per aquesta singularitat es creu que és 
molt oportuna per a usar-la com a banc de proves. Les diferències de cota entre el terrat de 
cada un dels edificis són molt reduïdes quan no inexistents, esquivant un dels temes més 
complexes com és l’aparició de mitgeres.

L’estratègia serà localitzar una o més d’una comunitat interessada en el projecte i dispo-
sades a realitzar actuacions de rehabilitació integral del seu terrat. Aquesta fase és la més 
rellevant, atès que si l’experiència reïx positiva en una comunitat totalment privada, faci-
litarà la seva aplicació en d’altres comunitats similars. Aquesta fase atorgarà l’experiència 
necessària per normalitzar la metodologia del procés i fer-ne la posterior difusió i divulga-
ció entre les comunitats de veïns, amb l’objectiu últim que les interessades iniciïn el procés 
de recuperació de l’habitabilitat dels terrats de forma independent a l’Ajuntament.
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Malgrat que segons l’estudi Habitar el terrat, elaborat pels arquitectes Espinet i Ubach, 
l’illa CLIP és òptima per a posar en pràctica els fonaments teòrics desenvolupats a l’anàlisi, 
nosaltres considerem que no ho és. Els mateixos autors, al seu estudi, manifesten que l’illa 
CLIP és una illa singular, quasi única a la ciutat. Així doncs, els mateixos autors revelen 
que no representa ni exemplifica ni reuneix les característiques, les problemàtiques i les 
demandes de la majoria. Per tant, al nostre entendre, no és la més adient per a realitzar la 
prova pilot ja que és massa excepcional.

És cert que cada cas concret d’aplicació requerirà un anàlisi específic acurat del que en 
derivaran unes estratègies d’aplicació determinades, diferents cada vegada. És a dir, que 
malgrat que els atributs i paràmetres analitzats siguin els mateixos, els resultats seran di-
versos en cada circumstància i situació, precisament perquè els valors i les prioritats seran 
diferents. No obstant, encara que els casos d’estudi i les proves pilot no seran directament 
aplicables, és interessant que reuneixin el màxim de variables semblants a la resta per tal 
de poder servir com a exemple, com a model, per tal de poder, en casos posteriors, seguir 
el mateix procés. Doncs l’important no és el resultat final sinó el procés.

Si l’illa CLIP té els terrats pràcticament a la mateixa cota o els desnivells entre el terrat de 
cadascun dels edificis es molt reduït quan no inexistent, en canvi, per contra, la majoria 
d’illes de la ciutat precisament tenen desnivells considerables entre terrats, podem afirmar 
que l’illa CLIP no és idònia com a prova pilot. 

Alhora, la gestió de l’illa CLIP és  única, fet que facilita l’acord entre propietaris. No obstant, 
la majoria d’illes de la ciutat pertanyen a múltiples propietaris, en tant que cada immoble i 
fins i tot cada pis és propietat d’un individu diferent. Aquesta multiplicitat de propietats es 
gestiona a travès de les comunitats i associacions de veïns. L’acord en la majoria d’illes de 
la ciutat és doncs més complex que el que es planteja a la prova pilot.

En conseqüència, per tal de mostrar una aplicació pràctica en la recuperació de terrats 
com a espai col·lectiu, hem seleccionat un altre cas d’estudi, emplaçat dins l’àrea d’aplicació 
establerta al pla Habitar el terrat, però anònim i estàndard, per a plantejar les problemà-
tiques generals i concretes d’un cas a l’atzar. Igualment es troba a la ciutat de Barcelona, 
al mateix barri, l’Eixample, per tant, amb la mateixa morfologia de teixit urbà. L’elecció 
d’aquest i no pas d’altre ha estat per l’accessibilitat i la proximitat, per la facilitat de visi-
tar-lo en tant que hi habita algú del meu entorn. 

7. ESTRATÈGIES D’APLICACIÓ
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Les estratègies d’aplicació fan referència als paràmetres i atributs desenvolupats al llarg de 
l’anàlisi previ, alguns d’ells compartits amb el pla que promou l’ajuntament de Barcelona, 
altres no, sempre intentant dotar els espais d’aquesta vessant més social i col·lectiva que 
sembla ser que cada cop més es va perdent.

El cas d’estudi no pretén ser un paradigma. Vol ser tant sols l’explicació d’un procés a se-
guir, una possible via d’aplicació de la teoria de l’habitar, en aquest cas, la teoria d’habitar el 
terrat. Vol ser només la demostració que els fonaments teòrics exposats podrien ser aplica-
bles en casos reals. Aquest cas d’estudi és doncs una hipòtesi. Una hipòtesi amb la voluntat 
d’obrir noves portes, nous camins, nous plantejaments, noves maneres de pensar, mirar 
i projectar. Queda doncs a l’aire la verificació d’aquesta hipòtesi. Deixo la porta oberta a 
aquell que vulgui seguir investigant: encara queda molt per fer.
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L’Eixample: l’illa BCEP

CON-

Carrer Balmes

Carrer Enric Granados

Carrer París

Carrer Còrcega

Us presento l’illa BCEP, situada entre els carrers Balmes, Còrce-
ga, Enric Granados i París, de l’Eixample de Barcelona. 

Una illa aparentment regular, anònima, estàndard. Una illa sense 
particularitats ni singularitats. Una illa qualsevol.
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L’Eixample: l’illa BCEP

Els USUARIS, matèria prima de l’habitar
  sense ells l’espai és erm, buit, inocu: sense sentit

En Pep
Està jubilitat i viu sol. 
És aficionat a la jardineria.

L’Antònia
És vídua i viu sola. 
Mestra retirada.
Li encanten les plantes.

La Berta
És separada i té un fill d’1 any. 
Treballa de monitora en un gimnàs.
Li encanta el bricolatge.

La Neus, l’Anna i la Júlia
Estudiants de magisteri.
Són aficionades al teatre.
Els encanta fer esport.

En Martí
Té una filla de 4 anys.
S’ha quedat sense feina.
Toca el violí.

La Marina i l’Oriol
Són propietaris d’un restaurant. 

Tenen tres fills de 2, 3 i 5 anys.

En Bernat
Viu sol.
És dissenyador d’espais.
Treballa sovint des de casa.

La Montserrat
És la portera d’un dels blocs.

Viu amb la seva mare.
És modista.

En Joan i la Pilar
Són verdulaires al mercat.

Tenen un fill de 7 anys.

La Clàudia
És fotògrafa.
Té un laboratori fotogràfic llogat.
Li encanta llegir sota el sol.

La Roser i en Lluís
Tenen dos fills de 9 i 13 anys.
Ella té d’una botiga de roba.

Ell treballa d’administratiu.

En Sergi
Treballa des de casa.

És aficionat a la pintura.
Practica l’escalada.

La Cèlia i l’Arnau
Són periodista i agrònom. 

Treballen fora de casa.
Són aficionats a la fotografia

DECÀLEG1 
Els USUARIS 

Coneixem-nos!

Els terrats de l’illa BCEP tenen uns usuaris organitzats en dife-
rents comunitats de veïns. 

Evidentment no vénen tots, però coneixent les situacions d’al-
guns d’ells podrem descobrir algunes de les particularitats de 
l’illa BCEP.

Tots ells viuen a menys de 100 metres de distància, es creuen 
les mirades des de les galeries del pati interior d’illa, des de la 
distància, en una observació passiva. Tenen molts trets en comú, 
podrien interaccionar, podrien interrelacionar-se. Però ells no 
ho saben, perquè no es coneixen.
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L’Eixample: l’illa BCEP

Les RELACIONS actives
  interaccions entre usuaris.

A partir del coneixement dels habitants de l’illa BCEP, podem 
establir unes relacions d’interacció entre ells, tot fomentant la 
cohesió i la inclusió social, potenciant el fet de compartir, de co-
operar, de col·laborar. 

Les seves inquietuds, les seves demandes, els seus desigs, les 
seves necessitats, les seves oportunitats, són més possibles, via-
bles, realitzables, si es duen a terme en col·lectivitat.

Un dels principals punts forts de la vida en comunitat són les 
relacions intergeneracionals. Els ancians necessiten companyia, 
els infants necessiten algú que s’en faci càrrec. Però la vida a ciu-
tat no sempre ho facilita. Les famílies ja no estan tant unides 
com abans, cada cop són més fragmentades. Requereixen, doncs, 
d’uns altres tipus de vincles, d’unes relacions diferents.

Apareixen també d’altres relacions possibles, fruit de les circum-
stàncies concretes i particulars de cada usuari.

Amb l’aprofundiment de les particularitats de cadascun dels usu-
aris apareixerien múltiples i diverses relacions d’interacció en-
tre ells, diferents possibilitats de gaudir, aprendre, compartir, en 
definitiva, conviure en col·lectivitat. Totes aquestes relacions es 
poden dur a terme en espais col·lectius, al terrat.

DECÀLEG2 
Les RELACIONS

Interaccionem!
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L’Eixample: l’illa BCEP

Els USOS, matèria intangible
  activitats compartides

DECÀLEG3
Els USOS
Què fem?

Cada usuari té les seves inquietuds, les seves demandes, els seus 
desigs, les seves necessitats, les seves oportunitats. 

Ja siguin funcionals o recreatius, individuals o col·lectius, 
dinàmics o estàtics... hi ha infinitats d’usos i activitats que poden 
desenvolupar-se als terrats. 

Cada illa tindrà uns usuaris diferents, amb unes possibles rela-
cions diferents. Per tant, els usos adequats també seran, en cada 
cas, diferents. 

És fonamental, doncs, conèixer les voluntats individuals de cada 
usuari per associar-les, coordinar-les i compartir-les amb els al-
tres i conjuntament fer-les viables. 

Un cop els usuaris es coneixen i troben les seves relacions, poden 
decidir en col·lectivitat quins usos volen compartir al terrat.

En Pep, aficionat a la jardineria, 

l’Antònia, amant de les plantes, 

       en Joan i la Pilar, verdulaires al mercat, 

      i la Marina i l’Oriol, propietaris d’un restaurant, 

                                                   volen un HORT
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DECÀLEG4
El GRAU d’INTIMITAT

Semi-públic o semi-privat?

L’Eixample: l’illa BCEP

Els GRAUS d’INTIMITAT, relacions direccionals
  semi-públic o semi-privat

La modista de la planta baixa pot compartir TALLER DE COSTURA amb la Montserrat, la portera. La pro-
pietària de la botiga de fotografia pot compartir el LABORATORI D’ART I FOTOGRAFIA amb la Clàudia, la 
fotògrafa. Les dues galeries d’art i la botiga de col·leccionisme poden aprofitar l’ESPAI EXPOSITIU que demanen 
la Clàudia, la fotògrafa, en Sergi, el pintor i la Cèlia, la periodista. La llibreria pot aprofitar l’ESPAI POLIVALENT 
per a fer-hi tallers de lectura. L’escola de dansa pot aprofitar l’ESPAI d’ASSAIG que demana en Martí, el violinista 
i l’ ESPAI D’ESPORT I GIMNÀSTICA, que demanen en Sergi, l’ecalador, i la Neus, l’Anna i la Júlia, amants de 
l’esport. L’escola d’idiomes pot aprofitar l’ESPAI D’ESTUDI que demanen la Neus, l’Anna i la Júlia, estudiants.Els 
treballadors de les plantes baixes i altres oficines, poden aprofitar el SOLÀRIUM i l’ESPAI DE DESCANS. Seran 
espais col·lectius semi-publics.

El SAFAREIG - ESTENEDOR, l’HORT i l’ESPAI DE JOC seran d’ús únic i exclusiu dels habitants. Seran espais 
col·lectius semi-privats.

Hi ha activitats públiques i urbanes que poden interioritzar-se, 
reduir-se i intimitzar-se en espais col·lectius. Hi ha activitats 
privades i domèstiques que poden exterioritzar-se, ampliar-se 
i externalitzar-se en espais col·lectius. Segons la direccionalitat, 
doncs, en el primer cas l’espai col·lectiu és semi-públic i en el 
segon cas l’espai col·lectiu és semi-privat.

Considerant el terrat com el major espai col·lectiu, trobem dos 
tipus d’espais diferents en funció del grau d’intimitat. Aquelles 
activitats més públiques i urbanes, pròpies de les plantes baixes, 
que són susceptibles de traslladar-se totalment o parcialment al 
terrat, seran espais col·lectius semi-públics. En canvi, aquelles 
activitats més privades i domèstiques, pròpies dels habitatges, 
que són susceptibles de traslladar-se totalment o parcialment al 
terrat, seran espais col·lectius semi-privats.
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DECÀLEG5
La GESTIÓ

Mantenim-ho!

L’Eixample: l’illa BCEP

La GESTIÓ, cooperativa d’ús
  espais d’apropiació

Tots ells es comprometen a fer un bon ús del terrat, a mantenir-lo, a cuidar-lo, a utilitzar-lo amb respecte, amb 
tolerància amb els altres, en convivència. Entre tots els habitants de l’illa han acordat el desenvolupament de la 
iniciativa. Cadascun d’ells, es compromet a desenvolupar el rol assumit, a participar en el desenvolupament i la 
realització de la iniciativa, a gestionar col·lectivament l’espai.

La gestió és col·lectiva, però s’assignen certes tasques de coordinació i responsabilitat.

La Montserrat, la portera, es compromet a gestionar el calendari i les taules horàries per a la satisfacció de tot-
hom. En Lluís, l’administratiu, es compromet a dur la paperassa en regla. La Berta i en Bernat es comprome-
ten a coordinar el manteniment. En Pep i l’Arnau es comprometen a gestionar l’hort. La Clàudia i en Sergi es 
comprometen a gestionar i coordinar les activitats de l’espai polivalent i expositiu. La Neus, l’Anna i la Júlia es 
compromenten a mantenir l’espai d’estudi. Entre tots, col·lectivament, es responsabilitzen de transformar l’espai 
erm, buit i inocu, en espai habitat.

És important conèixer els propietaris de l’illa. Saber si hi viuen 
o no, per saber quin grau d’implicació i participació hi tenen. 
Al capdavall, seran els responsables, els qui aprovaran o nega-
ran la iniciativa. Però és essencial que la iniciativa sigui compar-
tida pels usuaris, ja siguin propietaris o inquilins. Si els usuaris, 
els màxims beneficiaris del resultat, forment part del disseny, el 
plantejament, la realització i l’execució, si la iniciativa és gestio-
nada i coordinada entre tots ells, s’apropiaran l’espai, de manera 
que l’utilitzaran, el cuidaran i el mantindran. L’espai apropiat, tot 
i ser col·lectiu, és un espai propi i, per tant, cadascun dels gestors, 
propietaris i inquilins, és a dir, cadascun dels usuaris, és respon-
sable del seu estat. El manteniment és en mans de tots.

No és gens fàcil gestionar un espai entre tantes individualitats. 
Es requereix la voluntat d’acord, la convivència, el respecte, la 
tolerància i la cooperació entre tots els membres de la comuni-
tat. Cal saber escoltar, cedir, dialogar, debatre i compartir. Però si 
s’aconsegueix, es creen uns vincles, unes relacions i unes estruc-
tures socials sòlides i consistents.

Des de l’associació de les diferents comunitats de veïns cal gen-
erar un ideari, un full de ruta, unes normes d’ús, uns regla-
ments, uns calendaris. Tots ells papers d’acord, que garanteixin 
el bon funcionament del conjunt. Uns papers que defineixen 
quins espais hi ha, qui els utilitza, quan, com i per què? Evitant 
malentesos, discrepàncies i irresponsabilitats. Les normes no 
han de ser coercitives ni impositives, sinó tant sols la garantia 
d’una gestió responsable.

El repte és la transformació dels terrats dels edificis d’habitatges, 
de propietat múltiple privada, en espais col·lectius.
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DECÀLEG6
L’ACCÈS

Pugem-hi!

L’Eixample: l’illa BCEP

L’ACCÈS, espai de transició
  interval habitat

L’accés és ascendent, a través d’escales i/o ascensors. De manera 
puntual, un badalot que emergeix de l’últim estrat, i múltiple, 
varis badalots que conformen l’illa. Cada comunitat de veïns, 
cada immoble té el seu propi accés, segur i controlat: s’accedeix 
al terrat de la mateixa manera que s’accedeix al carrer.

La seqüència ober-tancat-obert transforma l’accés en un espai de 
transició entre l’interior i l’exterior, entre el privat i el col·lectiu. 
En clau de grau d’intimitat, l’accés és un espai semi-privat, un 
llindar, un vestíbul vers l’exterior, un espai intermedi: un interval 
habitat.

Cadascun dels usuaris puja i accedeix a través del seu propi 
badalot, espai interior, semi-privat, al terrat, espai exterior, se-
mi-públic. Cada badalot, per proximitat genera unes sinèrgies 
d’usos i usuaris. Cada badalot és el vestíbul de l’habitatge, l’accés 
superior, llindar de la vida domèstica. Al voltant del badalot po-
den aparèixer de manera espontània i casual els usos perduts de 
prendre la fresca, conversar, païr els àpats, llegir, cosir..., que un 
temps ençà formaven part de la vida privada que traspassava la 
façana i s’apropiava de l’exterior immediat. Espais ambigus, inde-
finits, versàtils, limitats tant sols per la proximitat.

La clau està en entendre els terrats com una sola entitat amb di-
versos accessos. I tractar els límits entre l’espai col·lectiu de tots 
els edificis de l’illa i l’espai col·lectiu de cadascun dels edificis. 
Intervals habitats entre l’espai propi de cada immoble i el terrat 
col·lectiu.

BADALOTS



101

DE DALT ESTANT
Recuperació de Terrats com espai col·lectiu habitat

DECÀLEG7
Els DESNIVELLS

Futures continuïtats.

L’Eixample: l’illa BCEP

Els DESNIVELLS, discontinuïtats
  es transformen en continuïtats

No tots els terrats d’una mateixa illa tenen la mateixa alçada. Fins 
i tot hi ha edificis que tot i tenir el mateix nombre de plantes 
tenen alçades de coronació diferents. Per tant, en qualsevol illa, 
apareixen determinats desnivells que generen discontinuïtats, 
impedint el recorregut continu entorn de tota la corona edifi-
cada de l’illa. 

Aquests desnivells s’han de salvar i resoldre de manera accessible 
i inclusiva per a tots els usuaris sempre que sigui possible. En al-
guns casos l’acompliment de l’accessibilitat serà fàcil, en d’altres, 
més complexa, requerint rehabilitacions majors. En qualsevol 
cas, és essencial anar transformant les discontinuïtats de manera 
que, amb el temps, siguin continuïtats i garantir l’accés als difer-
ents usos a tots els usuaris.

DESNIV-
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DECÀLEG8
Els LÍMITS

Línies o àmbits?

L’Eixample: l’illa BCEP

Els LÍMITS, barreres, filtres o permeabilitats  
 línies o àmbits?

En un terrat, pel fet d’estar elevat, el límit ha de garantir la funció 
de protecció vers les caigudes, per tant, el límit físic és comú per 
a tots els terrats, independentment de la seva morfologia. No ob-
stant, el límit visual és un paràmetre modificable. En funció de 
l’altura del límit i del grau de permeabilitat visual (barrera, filtre, 
pas) establim el llindar. 

A més a més, els límits poden ser línies fines, elements linials 
estrets: simples baranes, murs, gelosies... o bé àmbits gruixuts, 
espais línials amb ús: bancs, pistes d’atletisme, taules, jardineres... 
És interessant l’opció dels límits constituïts a través d’àmbits 
gruixuts ja que tenen l’oportunitat de tenir altres funcions que 
la merament de protecció física i visual: permete’n asseure’s-hi, 
pujar-hi, estirar-s’hi, plantar, menjar, escriure...

La definició del límit del terrat representarà un element essencial 
per a la seva recuperació com a espai d’ús col·lectiu. En funció 
de l’ús, es requerirà un tipus de límit o un altre. Com que es pre-
tèn la recuperació de la convivència en aquest espai exterior, els 
limits tendiran a ser permeables o filtres, fomentant i potenciant 
la visibilitat de les activitats, les relacions passives d’observació, 
le mirades creuades, que fan l’espai més segur. Alhora, els limits 
seran constituïts a través d’àmbits gruixuts, que puguin dotar l’es-
pai d’ús. 

LIMITS
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DECÀLEG9
La SUPERFÍCIE

Repartim!

L’Eixample: l’illa BCEP

La SUPERFÍCIE, equilibri de funcions  
 porcions i proporcions

En un terrat, a banda de la funció d’acollida, que representa l’ús 
col·lectiu del terrat, cal garantir la resta de funcions. La super-
fície, doncs, haurà de repartir-se de manera coherent i equili-
brada per tal de satisfer les múltiples necessitats. Avui els terrats 
són contenidors d’instal·lacions, moltes de les quals no poden 
desaparèixer. No obstant, poden ordenar-se, agrupar-se i com-
pactar-se per tal de deslliurar part de la superfície inhàbil i en 
desús per a transformar-se en espai habitat.

A grans trets, la superfície total de la coberta de l’illa BCEP són 8.000 m2, dels 
quals, un 43%, corresponents a 3.500 m2, es recuperen com a usos col·lectius, 
satisfent les funcions d’acollida, ecològica i mirador. 

Un 7%, aproximadament 500 m2, es corresponen als accessos, espais interme-
dis, semi-privats, intervals habitats. 

La resta, el 50%, corresponent a 4.000 m2, es reoordena per a albergar la resta 
de funcions requerides: protecció, captació, emmagatzematge i extracció.

USOS
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CON-

DECÀLEG10
L’ASPECTE

Com ho fem?

L’Eixample: l’illa BCEP

L’ASPECTE, geometria i estructura  
 elements, materials, textures i colors

De tots els nou paràmetres anteriors, l’últim i el menys important 
és l’aspecte, la definició física de la intervenció. Un cop definits 
els usuaris, les relacions, els usos, els graus d’intimitat, la gestió, 
els accessos, els desnivells, els límits i la superfície, la intervenció 
queda definida i es materialitza amb els recursos que es tenen a 
l’abast. És a dir, que per tal d’aconseguir intervencions de baix 
cost es poden emprar elements i materials  de rebuig, reciclats 
o reutilitzats, que recuperats i transformats poden proporcionar 
els requeriments i les necessitats demanades. Cada associació 
de comunitats tindrà uns recursos determinats, doncs cada illa 
gaudirà d’uns elements i uns materials diferents.

A l’illa BCEP podran disposar de pneumàtics que els facilitin el concecionari de cotxes de la planta baixa, teles 
i fils que els proporcioni la modista de la planta baixa, marcs i teles de pintura cedidts pels galeristes d’art de 
la planta baixa, sabates i cordons cedits per la sabateria de la planta baixa, taps de suro i ampolles de vi buides 
proporcionades pels propietaris de la bodega de la planta baixa, terra de conreu facilitada per l’Arnau, l’agrònom, 
caixes de fusta aportades per en Joan i la Pilar, verdulaires, cordes d’escalada, cedides per en Sergi, l’escalador, 
diaris vells donats per la Cèlia, la periodista, llibres i joguines cedits per la llibreria de la planta baixa, taules i 
cadires aportades per la Marina i l’Oriol, propietaris d’un restaurant...



105

DE DALT ESTANT
Recuperació de Terrats com espai col·lectiu habitat

8. CONCLUSIONS

Al llarg de tota la investigació alguns conceptes han estat recurrents, han anat apareixent 
amb persistència, prenent diferents formes, analitzats amb diferents mirades, percebuts 
des de diferents punts de vista. Conceptes tots ells relacionats amb la recuperació dels ter-
rats com a espai col·lectiu.

En primer lloc, parlem de condicions o paràmetres preexistents al projecte i al fet de pro-
jectar com són el teixit urbà, el clima o la topografia. Tots ells formen part del context i els 
englobem dins la categoria d’atributs físics del conjunt.

En segon lloc, tractem paràmetres més relacionats amb les decisions de projecte i la con-
strucció de l’espai. Es tracta de reflexions al voltant de la geometria, els límits, els desnivells, 
l’accés, la superfície o l’aspecte. Tots ells formen part de l’element d’anàlisi o d’intervenció i 
els englobem dins la categoria d’atributs físics de l’element.

I, finalment, analitzem com influencïen els usuaris els coautors de l’espai habitat que esta-
bleixen unes relacions, uns usos, uns graus d’intimitat i una gestió de l’espai que defineixen 
i condicionen d’una manera intangible l’espai. Tots ells formen part de les qualitats imma-
terials i emocionals dels espais i els englobem dins la categoria d’atributs socials.

No obstant, tot i l’esforç en parametritzar l’arquitectura, no hi ha cap fórmula màgica, cap 
llei ni cap dada que ens garanteixin l’èxit de la recuperació dels terrats com a espai col·lectiu 
habitat. Tant sols hi ha algunes eines que poden ajudar en el procés de comprendre’l, ana-
litzar-lo o realitzar-lo.

Cada individu dóna lloc a un hàbitat diferent. L’aparent estandarització i anonimat de les 
illes de l’Eixample, es singularitza precisament per les accions i intervencions imprevisi-
bles dels múltiples usuaris que hi participen. Tal com apuntàvem anteriorment, doncs, 
l’estratègia no rau en el resultat sinó en el procés. Hem de donar suficients opcions al joc 
perquè puguin tenir lloc partides diferents, perquè vagi canviant i s’adapti a les noves sit-
uacions, als nous usuaris i als nous contexts socials. Podem, doncs, reafirmar que el terrat 
col·lectiu habitat, en tant que forma part de l’habitatge, és un element clarament fenom-
enològic, és tant el producte de qui el projecta com el resultat de l‘experiència de qui el viu. 
Per tant, està clar que el terrat és un element que cal pensar, plantejar, dissenyar, projectar, 
realitzar i executar de manera activa i participativa amb els usuaris. Ells són qui donaran 
vida a un espai que, per contra, resultarà erm, buit i inocu, espai inútil. Ells són doncs part 
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integrant del procés des del principi fins al final.

Les hipòtesis plantejades no es tanquen, tant sols s’exploren, per tal d’obrir noves portes, 
proposar nous fils per estirar per tal de poder conformar, finalment, un procés viable en 
l’habitabilitat dels terrats. Conscients de moltes de les seves mancances, arribem al final 
d’aquest trajecte, que no acaba, sinó que obre nous camins per explorar. Moltes de les deci-
sions que hem anant prenent ens han fet agafar un camí en lloc d’un altre i així hem anat 
abandonant temes interessants que es poden recuperar més endavant, per mi mateixa o 
per algú altre. Esmentem a continuació algunes d’aquestes mancances o camins oberts.

L’elecció dels antecedents d’edificis ha estat limitada. Molts dels edificis interessants en l’ús 
col·lectiu de la coberta, han quedat fora. Una investigació més extensa podria abarcar més 
projectes, per tal de trobar nous atributs o verificar i jerarquitzar els ja exposats. Per altra 
banda, l’anàlisi de certes maneres vernaculars d’habitar el terrat, usos que en fan o en feien 
d’altres cultures o societats, ampliaria el ventall d’opcions, possibilitats i oportunitats.

L’elecció de les iniciatives també ha estat limitada. Una major interacció amb els col·lectius 
escollits podria haver suposat unes aportacions més sòlides i consolidades, menys supèr-
flues i evidents. Tanmateix, permeten representar l’estat de la qüestió en l’actualitat. Alhora, 
molts d’altres col·lectius interessants que han treballat el tema, han quedat fora. L’ampliació 
de les experiències, contrastades amb els integrants que les proposaren i els participants 
que les realitzaren fonamentaria els conceptes i establiria unes problemàtiques i limita-
cions més reals.

El plantejament del cas d’estudi és tant sols l’exemplificació del procés. Sens dubte, seria 
ideal poder verificar el procés de manera real, realitzant tallers participatius amb els usu-
aris, fent-los partícips de l’evolució de l’estratègia d’aplicació, posant a prova els fonaments 
teòrics exposats, els atributs definits, el decàleg plantejat.

Per altra banda, l’observació participant, des d’una mirada més antropològica que arqui-
tectònica, d’alguns terrats accessibles, anotant, analitzant i comprovant les situacions, 
les circumstàncies i els hàbits dels usuaris de manera directa, o a partir de la descoberta 
d’objectes, elements o traces que evidenciïn certes activitats, observant les mutacions dels 
espais i com suporten el pas del temps, reforçaria i ampliaria la diversitat d’usos, usuaris i 
activitats que permeten considerar el terrat com un espai col·lectiu habitat.
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En conclusió, aquesta investigació no és l’inici, doncs malgrat que existeix molt poca bib-
liografia que analitzi les cobertes en clau de l’ús, hi ha tot un seguit de projectes, iniciatives 
i propòsits que estableixen unes bases del tema de la recuperació dels terrats com a espai 
col·lectiu habitat. Un tema que, actualment, es troba sobre la taula, objecte de reflexió, 
debat i investigació. Però tampoc és el final, doncs queda molt per fer. Simplement, és part 
del procés, part del camí, un petit gra de sorra en el full de ruta.
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