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El polígon residencial de Trinitat Nova de Barcelona, 1953-1963. 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona.

El teixit residencial en la conformació de la ciutat contem-
porània.
De la ciutat existent al creixement expansiu. 
La configuració de les xarxes tècniques.
Aigua, sanejament, gas i electricitat.

L’edifici d’habitatges: cap a la racionalització constructiva.
De la casa artesana a la casa de veïns. 
Tècniques per a la valoració de la façana. 
El bloc aïllat com a alternativa. 
De la paret de càrrega a l’estructura reticulada.

Habitatge. 
De l’espai narratiu a l’espai de la intimitat. 
Organització dels espais. 
Tècniques i recursos per als interiors. 
Mecanització i tecnificació dels espais de consum. 
Racionalització i sistematització dels espais per a la higiene.

L’arquitectura i la construcció de l’habitatge als segles XIX i 
XX: Barcelona com a estudi de cas.   M.Rosselló.

El teixit residencial defineix i estructura la ciutat contem-
porània i constitueix el seu element més representatiu. 
L’assignatura que presentem aborda des d’una aproximació 
històrica, prenent Barcelona com a estudi de cas, l’anàlisi 
de l’habitatge des de diferents nivells, a manera d’estrats, 
des de l’anàlisi de la conformació de la ciutat a partir de la 
interrelació amb les grans operacions d’habitatge, fins a 
l’estudi dels valors que s’associen a l’habitatge. Un recorre-
gut que alhora recull els recursos formals i tècnics que el 
defineixen.
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