
3rd INTERNATIONAL WORKSHOP on ARCHITECTURE  

taller d’estiu UPV+UPC 
“HABITAR EL CENTRE HISTÒRIC. EL CAS DE 

TEULADA” 
 

 
 
QUAN? 
 

Del 30 de juny al 6 de juliol de 2019 
 
PERQUÈ? 
 

Els centres històrics de molts dels nostres pobles i 
ciutats estan patint un procés lent però constant de 
despoblament. Molts dels seus immobles no són 
ocupats per les famílies propietàries, els membres 
més joves de les quals prefereixen altres barris. De 
la mateixa manera, els seus espais públics sovint es 
troben buits i no hi ha ni rastres de la intensa 
activitat de fa dècades. Què ha passat? Perquè ja no 
són aquests centres històrics atractius per viure-hi? 
Aquest taller d'estiu busca donar respostes a 
aquestes preguntes a través del cas concret de la 
població de Teulada, situada a l'alacantina comarca 
de la Marina Alta.  

 
ON? 
 

A l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la 
Universitat Politècnica de València i al municipi 
alacantí de Teulada Moraira (la Marina Alta). 
 
QUI? 
 

20 estudiants i 5 professors de la Universitat 
Politècnica de València  

+  
20 estudiants i 5 professors  de la Universitat 

Politècnica de Catalunya 
 
COM? 
 

Els estudiants s'organitzaran en grups de quatre 
persones (2 UPV + 2 UPC). Hauran d'interactuar amb 
els veïns i veïnes de Teulada per conèixer les seues 
opinions i poder fer suggeriments i propostes 
extrapolables a altres municipis semblants. Hi haurà 
una presentació final de treballs a l'Auditori Teulada 
Moraira, on també es desenvoluparan les sessions 
de treball en grup. Totes les activitats estaran 
tutelades i acompanyades pels professors 
participants d’ambdues universitats. 
 

 

 

 
 
AGENDA 
 

Diumenge, 30 de juny: 

Arribada a València i sopar de benvinguda 
Dilluns, 1 de juliol: 

Classes introductòries a l’ETSA-UPV 
Dimarts, 2 de juliol: 

Arribada a Teulada i treball de camp  
Dimecres, 3 de juliol: 

Anàlisi i treball en grup a l’auditori 
Dijous, 4 de juliol: 

Plantejament i formalització de propostes 
Divendres, 5 de juliol: 

Elaboració de plafons i presentacions 
Dissabte, 6 de juliol: 

Tornada a València i a Barcelona 
 
 
 
 
 
PATROCINADORS 
 
 

  

  

   
 


