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0
P

. INTRODUCCIÓ 
er començar, voldria explicar el perquè de l’elecció del projecte de recerca. Anys 

enrere, amb la meva família, solíem anar a Sète (un poble situat al sud de França) i 

nca de temps en el desplaçament, vam decidir anar 

frutar realitzant-lo i a l’arquitectura li escau el tema. D’altra banda, també 

ia del nombre d’or. També trobo que és una 

 

posteriorment, a causa de la ma

a Cadaquès, el poble de l’artista anomenat Salvador Dalí. A Séte, anàvem a caletes 

petites a les quals hi havies d’anar caminant i hi havia un far, que està en desús. A 

Cadaquès exactament igual, anàvem a la Cala Nans on hi ha el Far de Cala Nans, i 

d’aquí prové la idea del treball.  

 

D’una banda, m’agrada el tema de l’arquitectura, ja que sempre he tingut el somni 

d’arribar a ser arquitecte, dissenyador... Però més que res he buscat un tema que 

pugués dis

m’agrada fer el treball del nombre auri, primerament perquè és un nombre que 

representa bellesa i grans pintors l’aplicaren a les seves obres, com Leonardo Da 

Vinci, Dalí... A més a més, és un nombre que hom no ha inventat, ja que apareix en 

la natura, i això fa que sigui encara més interessant la seva recerca. Del nombre auri, 

la informació que hi ha a la actualitat és molt extensa, a causa d’aquesta extensió no 

he volgut realitzar el treball només del nombre auri sinò aplicat a la arquitectura, que 

em pot ser útil pel futur. 

Finalment, sobre la cultura grega que és molt extensa i interessant, cal dir que els 

grecs donaren un gran impuls a la ciència i a la matemàtica, precisament fou un grec, 

Pitàgores, el primer en escriure l’existènc

manera de relacionar i aprofitar la meva estada a Grècia durant la realització del 

treball. 

Per acabar, el meu objectiu del batxillerat és promocionar a arquitectura, ja que és 

una carrera que crec que em pot agradar i molt significativa per a mí.  

 

El treball està organitzat een dues parts, ja que juntament amb el tutor vam decidir 

donar importància a la maqueta, d’una banda la part teòrica que consta del nombre

auri, dels fars i una petita recerca a l’òptica (només l’aplicació als fars); d’altra banda 

la part pràctica la maqueta, he pensat de fer un far autosuficient, per tant utilitzar 

energies renovables,  ja que tenim el mar al costat del far, es podria triar alguna 
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energia renovable com la maremotriu, de les onades... també de més innovadores 

com el cas del gronxador d’Arquímedes o el convertidor Pelamis. El far de Cala 

Nans, esmentat abans, utilitza energies renovables, en el seu cas l’energia 

fotovoltaica. Deixant de banda, la vessant estètica del far, que consistirà en 

representar les proporcions àuries a la planta, i l’alçat. 
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1. EL NOMBRE AURI 

 

1.1 ORIGEN DEL NOMBRE AURI 
 Babilònia, en el 3200 aC, en els 

, dibuixaren en tauletes de fang la 

 vol 

, 

 temps pitagòrics, foren els temps en que Pitàgores fundà 

una secta místicoreligiosa, situada a la colònia grega del Sud d’Itàlia, anomenada la 

ràcies a la seva dedicació i dominació d’aquesta ciència descobriren el 

 

 

Es podria donar la possibilitat que l’origen fos a

temps babilònics. L’antiga civilització babilònica

estrella de cinc puntes les quals han estat trobades i investigades. No obstant, no

dir que sapiguessin què era en realitat el nombre auri. El mateix passa en la 

civilització egipcia, originada al 3150 aC, que també foren uns possibles descobridors 

del nombre auri, ja que en les piràmide de Keops, situada en l’altiplà de Gizeh

conten la proporció àuria.  

En els segles VI i V aC, en

Magna Grècia. Pitàgores fou el fundador d’una associació que era una escola 

filosòfica i una comunitat religiosa, era un profeta, un símbol per la societat i 

possiblement fou l’impulsor de la matemàtica teòrica i d’una determinada proporció 

numèrica. Cal destacar també el teorema de Pitàgores que és un recurs molt útil per 

resoldre problemes de triangles rectangles. Però moltes d’aquestes investigacions, 

han estat  basant-se en el llibre d’Euclides, un altre geni de la matemàtica, sobretot 

de la geometria. Fou un home molt discret, ja que no tenim gaire informació de la 

seva vida, però la seva obra és altament coneguda arreu del món. Euclides és 

considerat un dels matemàtics més importants de l’antiguitat, el qual escrigué 

“Elements”, considerada una gran obra matemàtica de l’antiguitat que ens ha arribat 

a l’actualitat. 

En conclusió, els pitagòrics eren uns matemàtics magnífics que amb la gran ajuda 

d’Euclides i g

nombre auri, el nombre de la bellesa, el nombre que donava valor a la seva vessant 

estètica. 
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1.2 LA SUCCESSIÓ DE FIBONACCI 
La successió de Fibonacci és una successió de nombres amb la condició que sumant 

os nombres anteriors a un nombre de la successió resulta el nombre de referència 

es compleix la proporció àuria o 

rada la seva gran obra. En el 

proxima al valor de 1,618033... Aquest nombre és el nombre auri. 

el cos 

 

d

(els dos primers nombres són uns). Gràficament, 

també divina proporció, ja que realitzant dos longituds en proporció divina, situant 

una longitud sobreposada a l’altra, tenen la raó àuria. 

Leonardo Fibonacci (1170-1250), conegut també com a Leonardo de Pisa, fou un 

matemàtic molt hàbil en temps medievals. El qual s’interessà molt en la matemàtica 

àrab i escrigué un llibre “Liber Abaci” (1202) conside

qual posà fi a la numeració romana. Estudià la successió anomenada actualment de 

Fibonacci. 

Johannes Kepler (1571-1630), astrònom, realitzà operacions aritmètiques observà 

que dividint els nombres de la successió de Fibonnacci consecutius, el límit del seu 

quocient s’a

Aquest apareix en l’art i en l’arquitectura, en l’art apareix en obres importants com “La 

Gioconda” o també coneguda com “La Monalisa” (1) en les proporcions de la cara; a 

“L’home de Vitruvi” (2) també hi apareix la divina proporció en les proporcions d

humà, tal que mitjançant la divina proporció la divisió del segment divideix el cos pel 

melic. Ambdues obres d’art foren elaborades per Leonardo Da Vinci (1452-1519), 

pintor florentí. Per últim, també cal destacar la tasca que realitzà Salvador Dalí en 

l’art, que fou un artista català de Cadaqués que elaborà la “Leda Atòmica” (3), 

basada en el pentagrama pitagòric, anomenada l’estrella de cinc puntes. 

                                                            

 

 

 (3)(2)

 
 
 
 
 
 
 

 (1)
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6 

1.3 QUÈ ÉS EL NOMBRE AURI? 
El nombre auri és un nombre irracional que apareix molt sovint dins la naturalesa i l’art. 

És anomenat secció àuria, raó àuria o divina proporció. Aquest nombre representa la 

bellesa i ha estat reproduïda per la successió Fibonacci. 

’un segment en mitja i extrema raó. Per 

 

Aplicant l’equació de la proporció àuria, obtenim una equació de segon grau. I 

mitjançant la solució positiva trobarem posteriorment el nombre d’or. 

Si dividim el segment major amb el menor, equival al nombre d’or. 

 

Geomètricament, el nombre auri és la divisió d

tant, si realitzem un segment d’una unitat, hem de dividir el segment amb la condició 

que la primera secció del segment equivalgui a la segona secció com la segona secció 

a la totalitat. 
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1.4 L’APLICACIÓ DEL NOMBRE AURI A L’ARQUITECTURA 

Com he esmentat abans, el nombre auri és un nombre que hom no ha inventat, existeix 

en la naturalesa. Però en l’arquitectura o en l’art, no pot aparèixer sense que l’artista o 

t.  

 

 messeta de Giza, l’edificació més antiga de “Les Set 

a

ha La Puerta del S

rectangles auris. Una es és 

ue està dissenyada únicament amb un bloc de 

 

roporció, com per exemple l’Arc 

de Triomf de Constantí, situat al costat del Coliseum, a 

oma.  

u

d’or, el Partenó. Aquesta obra fou iniciada en la Grècia de Pericles, que deixà el 

projecte artístic en mans de Fidias. El Partenó fou creat com a agraïment als Déus 

recs, ja que guanyaren la guerra contra els perses. 

l’arquitecte apliqui la proporció divina en les dimensions de l’edificació o de l’obra d’ar

Remuntant-nos als temps egipcis, entre 3150 i 2500 aC, Keops 

fou el segon faraó de la quarta dinastía i fou el que posà en 

marxa l’edificació de la piràmide de Keops que és la més gran de 

la

Maravellas de l’Antiguitat”, situada al costat del famós monument 

anomenat Esfinx de Giza. 

 la capital de Bolívia, La Paz, hi 

ol, que té una composició de 

 de les seves característiqu

 

Posteriorment, prop 

q

pedra, però en l’actualitat està en runes. Fou 

construïda per la civilització “Tiahuanakota” al 1500 

aC. 

 

En el segle V aC, en temps

triomf mostren una divina p

 de l’imperi romà, els arcs de

R

 

 construïda l’edificació més simbòlica respecte al nombre 

 

També en aquella època fo

G
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A continuació exposo la realització d’una pràctica, on es veu la demostració de les 

proporcions àuries al Partenó d’Atenes. Les raons estan demostrades a partir de les 

C/D=Φ 

.5 EL NOMBRE AURI A LA NATURA 
a proporció àuria pot estar aplicada a alguns llocs de la natura fins i tot per atzar, però 

stà aplicada a la natura en els animals que creixen uniformement, és a dir, que van 

Està comprovat, com exemple 

divisions següents:  

A/B=Φ 

E/F=Φ 
G/H=Φ 

 

 

 

 

 

 

 

1
L

e

creixent amb la mateixa raó tota la seva vida. 

extraordinari hi ha el nàutil, qualsevol cefalòpodes marí de la família dels nautílids (1), 

que va creixent uniformement en forma d’espiral amb proporcions àuries, prové de 

realitzar àrees les quals segueixin la succesió de Fibonacci (2), sempre realitzant 

rectangles, tots menys el primer (1x1), coincideixen en que tenen les proporcions 

àuries. 

(1)                                                               (2)  
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Però encara la fa més interessant l’atribució a l’ésser humà, ja que les mesures del 

colze a la ma, del peu, del pam (des de la punta del menovell, el dit petit, fins el 

 gros), de la quarta (des de la punta del menovell fins l’índex, 

t 

 

 arquitecte, i entre d’altres 

ió més antiga sobre 

, “De Architectura”. Vitruvi va provocar 

és un nombre de la succesió Fibonacci. Aquesta curiositat 

n algunes novel·les, pel·lícules, històries romàntiques... hi surt la típica escena d’un 

el nombre d’or no treu l’intriga de l’atzar. 

polze, el dit

l’assenyalador)  i del palmell (amplària de la mà) tots contemplen la raó àuria, seguin

la successió de Fibonacci. Seguidamente teniu l’esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta observació és obra de Vitruvi, que era

construccions empíriques que ha fet, fou l’autor de la investigac

l’arquitectura que ha arribat als nostres dies

que Leonardo Da Vinci apliquès tot el seu saber a l’art. “L’home de Vitruvi”,  fou creat 

a partir de les proporcions que digué Vitruvi, amb les quals es dissenyà l’home 

perfecte: quatre dits equivalen a un palmell, quatre palmells fan un peu, sis palmells 

fan un colze i quatre colzes fan l’alçada de la persona. Leonardo va observar que si 

realitzava un quadrat mitjançant la seva alçada per la seva embargadura, en el 

centre hi figurava el melic. 

 

La proporció àuria aplicada a la vegetació, la podem trobar en el nombre de pètals de 

la margarita ja que sempre 

e

enamorat contant els pètals. La gent es pregunta: un matemàtic pot jugar amb l’atzar 

i manipular els sentiments? Doncs no, perquè són de la succesió Fibonacci, hi ha 

nombres parells com per exemple el nombre 8 i imparells com el nombre 13, per tant 
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2
U

llu s quan van de nit, i de dia actua com a punt 

ha diferents tipus de fars, i es diferèncien per les diferents 

ealitza la llum. 

 a tractar en el present treball, el far, se’l denomina 

així perquè el primer que es coneix en la història és a l’illa de Pharos, a Alexandria. 

 

 set meravelles de l’antiguitat dos són fars: “El colós de 

oren els grecs i els romans qui començaren a realitzar aquestes construccions. El més 

unya. Als Països Catalans el far més antic és el de 

otlliure, de l’època medieval, en l’actualitat és un campanar. 

l XX que es construeixen 

 la costa catalana. El comerç marítim augmenta considerablement arrel de la 

itat. El senyal de la llum era emès per uns 

istemes òptics que li arribaven a donar gran potència. 

. EL FAR 
n far és una edificació alta que serveix per il·luminar el mar mitjançant intèrvals de 

m, amb la finalitat d’orientar els navegant

de referència. Hi 

intermitències que r

 

 

2.1 ORIGEN DEL FAR 
En primer lloc cal dir que l’objecte

També cal esmentar que de les

Rhodes” i el “Far d’Alexandria”. 

 

F

antic que es conserva de l’època romana en funcionament, a la península ibèrica, és 

“La torre d’Hèrcules” a La Cor

C

 

En el segle XVII es començaren a construir fars a les costes atlàntiques i no es fins a la 

fi del segle XVIII que s’incrementa molt ràpidament la construcció de fars sobretot en la 

costa mediterrània. No és fins al segle XIX i començament de

a

industrialització i es prima per una navegació més segura. 

Es compta amb uns 25.000 fars arreu del món. Tots aquests fars estan situats en els 

“Quaderns de Fars” i a les “cartes nàutiques” hi consta la seva situació com també les 

característiques completes de cada far.  

 

El far consta d’una edificació sòlida que comprèn una torre i al cap de munt de la 

mateixa hi ha un local tancat i cilíndric amb una llum potent. En un principi es cremava 

parafina, petroli... fins arribar a l’electric

s
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Els llums poden ser blancs o de colors, fixes o intermitents. Cada far es troba catalogat 

en el “Quadern” per la seva senyal lluminosa. 

 

 

En l’edificació del far hi havia una estança que era la vivenda del “Faroner” sense el 

qual no funcionaria el far. En indrets apartats de les poblacions, de difícil accés s’hi 

stal·laven aquests personatges amb la seva família i periòdicament els duien 

abituallament a través del mar. 

zació que no tenen res a veure amb els seus inicis. 

 

III aC, el far d’Alexandria, un de les Set 

Meravelles del Món, fou construït sota el reinat de Ptolomeo II, per l’enginyer Sòstrat de 

nidos a la desembocadura del riu Nil, a Egipte, precisament a la illa de Pharos, d’aquí 

urava 134 

e es tractava d’una estàtua dedicada al Déu Hèlios, el seu Déu patró, per 

elebrar les victòries. La pena és que només va durar 65 anys la vida d’aquesta 

in

h

 

En l’actualitat, els fars estan equipats a més de les senyals lluminoses, per senyals 

sonores i per radiofars que cobreixen extenses zones marítimes. Compten amb 

diferents fonts d’energia i mecanit

 

Es diu que avui en dia es podria prescindir de l’ús dels fars però també val a dir que la 

majoria estan en funcionament i les costes marítimes no podrien ser imaginades sense 

aquestes singulars  torres i llums nocturnes. 

 

2.2 LA HISTÒRIA DE LES EDIFICACIONS DELS FARS 
Per començar la era dels fars, en el segle 

C

prové mitològicament el nom de “far”.  Es creu que aquella edificació mes

metres d’alt, una barbaritat pensant que fou aixecada per la mà de l’home. Com que 

era tan alta tenia molta visibilitat, des de 25 milles. Gràcies a la il·luminació ideada per 

Arquímedes.  

 

En la mateixa època, estem parlant del segle III aC, quan es construïren el “Colós de 

Rhodes”, una altra de les Set Meravelles del Món, la seva edificació era en forma de 

persona, ja qu

c

edificació, l’autor del qual va ser Cares de Lindos, que es suicidà a causa de que se li 

acabà el pressupost quan li quedava la meitat de l’obra per acabar. Seguidament, el 
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successor fou Lachus. Cares de Lindos va construïr aquesta estàtua gràcies al seu 

mestre, anomenat Lisip, que construí una estàtua de Zeus de 18 metres d’alçada. 

Dos anys desprès de Crist, en el segle II, fou construït a l’actual A Corunya, el far de la 

Torre d’Hèrcules, sota el reinat romà dels emperadors Trajà o Adrià, aquesta edificació 

commemora la victòria d’Hèrcules contra el gegant Gerión. Fou construït pels romans, 

malgrat que s’hagin fet reconstruccions i modificacions, és el far amb més antiguitat, ja 

 més. Aquesta evolució dels fars en expansió és soferta a causa del 

omerç marítim. 

Els dos primers fars que es van construir, un va ser una estàtua, el Colós de Rhodes, i 

ltre fou construït amb base quadrangular, el qual fou el Far d’Alexandria.  

en construint en forma quadrangular, així 

 endavant en temps 

er tant es 

ticables o solitaris construïts sobre la roca, d’aquí 

que el Far d’Alexandría i el Colós de Rhodes estan en runes a causa de terratrèmols. 

La Torre d’Hèrcules és un far on hi giren mites, llegendes... Una d’elles és que en la 

batalla d’Hèrcules i el gegant Gerión, Hèrcules li va enterrar el cap on hi ha el far, 

desprès de derrotar-lo. El 27 de Juny de 2009 fou declarat Patrimoni de la Humanitat 

per la Unesco. 

 

A partir del segle XII, es sofreix una expansió de la navegació al Nord d’Europa i s’hi 

construeixen varis a Escandinava, i a la ruta del Bàltic al mar del Nord, se n’hi 

construeixen 15

c

 

 

2.3 L’EVOLUCIÓ D’AQUESTES EDIFICACIONS 

l’a

Posteriorment, en l’època romana, seguir

trobem la Torre d’Hèrcules, la qual fou construïda al segle II. Més

medievals, no canviaren la forma de base quadrangular, així tenim varis exemples com 

fars del Nord d’Europa, perquè al segle XII augmenta la navegació i p

necessari la construcció d’aquests.  

Durant el 1600, el Mediterrani evoluciona en expansió respecte a la navegació i se’n 

construeixen molts, aquest cop però amb base circular, en forma de con, d’aquests fars 

n’hi ha a Gènova, el Far de Cardouan (Burdeus). Es comencen a construir els “fars de 

roca”, que són aïllats en illes imprac

prové el nom. També es comencen a construir fars a mar obert, per tant noves 

tècniques d’il·luminació i artefactes òptics per millorar la lluminària.  

12 
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Van passant els anys, i no sofreixen cap canvi tot i que hi ha excepcions en alguns. Al 

segle XIX, a la primera meitat de segle s’utilitzen les senyals sonores, i a la segona 

meitat es construeixen molts fars, com per exemple el Far de Eddystone.  

 

 

 

 

2.4 ELS FARS CATALANS 
• Far del Port de la Selva (1891) 

• Far del Cap de Creus (1891) 

 Far de Cala Nans (1864) Cadaquès 

rocat! 

7) 

) 

o uació la torre del rellotge... 

o 

o  electricitat i el 1968 l’enderroc. 

o 06) i el 1923 realitzen reformes. 

• 

•  i la Geltrú (1866) 

• 

• 

864) 

o 

o 

o 

864) 

•

• Far de Roses (1864) 

• Far de Martell (Estartit) -> ender

• Far de les Medes (1868) 

• Far de St. Sebastià (Palafrugell) (185

• Far de Palamós (1865

• Far de Tossa (1917) 

• Far de Calella (1859) 

• Fars de Barcelona 

Llanterna (1762) a contin

Fanal (1788) 

Far Morrot (1939) amb

Far de Montjuïc (19

Far de Llobregat (1852)  

Far de Vilanova

Far de Tarragona (1923) 

Far de Salou (1858) 

• Fars del Delta de l’Ebre (1

I. Buoa 

P. Fangar 

La Banya 

• Far de St. Carles de la Ràpita (1

13 
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3. ÒPTICA 
 

at de fars, els catóptrics, que només fa 

reflectir la llum, els diòptrics, que fa servir el vidre i els raigs són 

 i finalment els catdiòptrics, que fan servir el vidre i el metall, en que 

els raigs reflecten en l’interior abans de ser emesos. 

es balises i les boies, segueixen les normes de la IALA (International Association of 

dos sistemes IALA, el A i el B. S’organitza 

itjançant el territori, el sistema A abarca a Europa, Àfrica i la major part d’Àsia i 

Existeixen tres tipus d’artefactes d’enllumen

servir el metall per 

reflectats en aquest,

 

La relació de la llum elèctrica als fars per primera vegada fou en 1858. Tot i que hi ha el 

gas acetilènic que fars petits el fan servir. 

 

L

Lighthouse Authorities) els quals estableixen una sèrie de nombres o colors per regular 

el tràfic i ajudar a la navegació. Hi han 

m

Oceania. Per part del sistema B, abarca Amèrica, Japó, Corea de Sud, Filipines i les 

costes d’Oceania més properes a America.  

Hi ha balises lluminoses, que solen estar situades sobre una boia per alertar vores de 

canals o senyalar les entrades als ports i esculleres. 
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4. L’EDIFICACIÓ D’UN FAR MITJANÇANT LES 
PROPORCIONS ÀURIES 
 
4.1 Memòria descriptiva                                     
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L’objectiu del projecte del far del segle XXI consisteix en realitzar un Centre de 

Recursos Costaners de Catalunya, ja que no té cap edificació sinó que 

existeix i està ubicat a la Universitat de Barcelona. La idea d’aquest centre 

 qual és un edifici costaner. 

b titani. A la planta 

aixa s’hi ubiquen els accessos, un local per instal.lacions  i espai exterior 

acoberta i coberta 

 el qual és un element químic, un aïllat amb altres metalls, és 

a terrestre i s’empra en la indústria aeronàutica i 

s realitza  per l’escala i un ascensor  que 

es dues plantes altes contenen espais  amb aprofitament per recepció, 

 la façana orientada al Sud s’instal·la els panells solars per a la producció 

prové de l’edificació del far, el

 

Es projecta un edifici format per una planta baixa, dues plantes més amb un 

espai sotacoberta on hi ha un generador per si fallen les energies renovables. 

Com a detall hi ha una coberta inclinada realitzada am

b

cobert per aparcament. Aquest edifici és projectat mitjançant les proporcions 

àuries, les quals estàn representades en l’alçat i la planta. 

 

 

2. Descripció del projecte  
L’edifici està format per planta baixa, dues plantes pis, espai sot

inclinada feta de titani,

un metall abundant en l’escorç

aeroespacial, ja que pesa molt poc. 

A la planta baixa s’hi ubiquen els accessos, un local per instal·lacions  i espai 

exterior cobert per aparcament. 

 

La comunicació vertical de l’edifici e

comunica totes les plantes. 

 

L

serveis, sala d’actes i laboratori 

 

A

d’aigua calenta sanitària i  d’electricitat.  

 

 
 
Relació de superfícies 
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Superfícies Útils i Construïdes per Planta: 

 Superfícies 

útils  (m2) 

Superfície 

útil (m2) 

Superfícies 

Construïde

s  (m2) 

Planta 
Baixa  

 83,00 
83,61 

Aparcament 

exterior  

 
 

57,61 

Ascenso

sala de 

r i 17,00  

 

màquines  

Entrada i 

escala 

9,00  
 

Planta 
Primera 

 79,00 
83,61 

Recepció 

escala 

i 28,40  
 

Serveis 9,40   

Sala d’actes 41,20   

Planta 
Segona 

 38,00 
48,00 

Laboratori 38,00   

Planta 
Altell 

 15,00 
20,00 

Generador 15,00   

Superfície 
total 
construida 

 

 

235,22 
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3. Requisits a complimentar  

ccessibilitat.  
La comunicació vertical es resol amb un ascensor de dimensions practicables 

t ascensor s’hi pot accedir únicament des 

del aparcament, també hi ha unes escales metàl·liques que també donen accés a 

na planta, ja que a l’altell i última planta s’hi pujarà amb una 

onamentació: L’estudi geotècnic determinarà la fonamentació 

’estructura consta de planta baixa, dues plantes superiors i altell. 

rta, és un forjat 

ticular amb cassetons perduts de formigó, formant una retícula de nervis amb 

 cantell suficient per suportar esforços. L’estructura de la coberta és 

 armat. El formigó ha de ser 

special per tal d’oferir resistència a l’acció marina. 

s tenen com a protecció solar 

terior  unes cortines o filtres solars d’alumini. 

oberta: La coberta de l’edifici esta revestida de titani. 

A

que comunica totes les plantes, aques

la primera i sego

escala incorporada a la paret, a la maqueta realitzada amb grapes. 

 

 

4. Descripció dels materials de l’edifici 
 
F
 
Estructura 

L

L’estructura horitzontal de totes les plantes, excepte la cobe

re

un gruix i un

lleugera i suficient per suportar els plafons de titani. 

 

L’estructura vertical esta composada pels murs de contenció de formigó armat 

que formen la caixa de l’ascensor a manera d’un gran polar i el local 

d’instal·lacions. a la planta baixa també de formigó

e

 

Compartimentació i acabats 

 

Façanes: Les façanes seran de vidre. Les oberture

in

 

C
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Compartimentacions interiors verticals:  Els envans són fets de guix, com per 

exemple el “pladour”.  

 

Compartimentacions interiors horitzontals: Les compartimentacions interiors 

tes les instal·lacions. 

horitzontals disposaran de terra flotant o terra tècnic practicable per garantir 

l’aïllament i el pas de to

 
 

Acabats: En general, els paviments i els acabats de sostres i parets seran els 

següents:    

- Revestiments amb rajola a les parets dels serveis fins al sostre . 

- Paviment flotant o terra tècnic a totes les plantes pel pas d’instal·lacions 

-  Formigó vist a l’exterior de la caixa de l’ascensor, i al local d’instal·lacions i 

Aïllaments: De manera genèrica els aïllaments utilitzats seran els següents: 

- A la coberta: Plaques de titani revestits per l’interior amb aïllaments    

sostres. 

- En façanes : Mur cortina de vidre i cortines de protecció solar 
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Condicionament, instal·lacions i serveis 

à la suficient 

ordar 

ue hi ha un generador per quan fallin les renovables. 

 per a les instal·lacions de serveis 

terior de l‘edifici la distribució 

un recorregut de 6 m per 

ió de fontaneria donarà servei a dues cambres higièniques. 

d’aigües recull les aigües residuals de l’edifici, 

s exteriors de circulació de l’edifici, com l’aparcament i la cambra 

ctar-se de zones d’ús esporàdic, el control d’encesa i 

i Radiodifusió.  

 un 

nat. 

Criteris generals de les instal·lacions a l’edifici 
La façana Sud de l’edifici es situen els panells solars, es generar

energia que comporta la llum i l’energia necessària pels ordinadors. Cal rec

q

A l’escala s’ubicaran les canalitzacions verticals

que seran accessibles des de la mateixa. A l’in

horitzontal de les instal·lacions es fa per mitjà d’un paviment tècnic. 

Ascensor 
L’ascensor té accés per un costat i 3 parades amb 

sobre de la rasant  

A la planta baixa hi ha un recinte per la maquinària.   

Subministrament d’aigua  
La instal·lac

L’edifici disposa d’aigua freda i calenta que alimenta els equips de rentamans i de 

serveis.  

Evacuació d’aigües 

La instal·lació d’evacuació 

conduint-les al sistema de depuració.  

Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació 

Les zone

d’instal·lacions, al tra

apagada es realitzarà per un sistema de detecció de presència o temporitzat. 

Telecomunicacions 

L’edifici disposa dels serveis de Telefonia  i de Televisió 

 
Sistemes de ventilació  
Per tal de garantir la ventilació de l’edifici es preveu que s’hi pugui instal·lar

sistema d’aire condicio
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5. RESULTATS 
Els definiria en quatre punts: 

• Combinació d’una edificació d’origen antic amb utilitats contemporànies. 

• Integració en l’entorn medioambiental. 

• Necessitat d’una cultura post-moderna, l’aprofitament dels recursos naturals. 

ica de la proporció àuria. 

Pe o va “La 

con r s àuries” i a causa de la incorporació del 

CII nar 

fun n  a titular-se “El far del segle XXI”. 

’altra banda el canvi de nom té a veure amb l’ús de les energies renovables, les quals 

 

 de la Generalitat de 

- El clima marítim. 

 

Per acabar m’agradaria comentar els resultats de la integració dels fars i del nombre 

aur l al far puc dir que és un element esencial en el treball pel fet de 

ser iosa i de molta antiguitat. Finalment respecte a les 

pro r questa raó matemàtica a aquesta 

dificació ja que en la planta i l’alçat hi figuren. 

 

• Bona aplicació i pràct

 

r c mençar cal dir que primerament el Projecte de Recerca s’anomena

st ucció d’un far mitjançant les proporcion

RC, Centre Internacional d’ Investigació dels Recursos Costaners, per do

cio alitat i actualitat a aquesta edificació ha passat

D

relacionen una edificació d’origen antic amb utilitats contemporànies. Cal dir també que 

el CIIRC no té seu pròpia dedicada a aquests recursos i estudis. 

Cal mencionar la modernitat de l’edificació, que mitjançant l’aprofitament dels recursos 

naturals es pugui investigar sobre l’entorn medioambiental concretamente el mar que

per mitjà de panells solars es pugui impulsar la ciència, la cultura i la recerca. 

 

El CIIRC forma part dels centres més capdavanters al servei

Catalunya. El seu principal objectiu és la recerca per l’estudi de: 

- Dinàmica i qualitat de les aigües. 

- Enginyeria i dinàmica costaneres. 

- Enginyeria oceanogràfica. 

- Investigació integrada a les zones costaneres. 

i a  treball. Respecte 

 una edificació única, bella i cur

po cions àuries ha estat molt interessant integrar a

e
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6.CONCLUSIONS 
Per triar la modalitat de Batxillerat vaig haver de pensar en el meu futur, pensar el que 

volia fer. Començant el Batxillerat tecnològic vaig triar un treball amb la proposta de 

comprovar si l’arquitectura era un bon camí. Aquesta hipòtesi la puc afirmar perquè 

alitzant el treball m’ho he passat molt bé.  

ot l’estiu vaig realitzar els plànols amb l’AutoCad i la maqueta al despatx del meu 

t, el qual li agraeixo totes les facilitats que m’ha donat. 

aïr la resolució dels dubtes relacionats amb el nombre 

 
 

 
 
 
 

re

T

pare, Eduard Tripiana i Ramone

D’altra banda també voldria agr

d’or a la Mercè Fontdevila. Finalment, donar l’últim agraïment al tutor d’aquest projecte, 

Joan Miquel Villaró, el qual ha fet possible la realització del projecte. 
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