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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça 
web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
Descripció, innovació i aportacions del projecte 
La principal innovació que ofereix el projecte és que entén la intervenció en l'estació de ferrocarril com una ocasió per a convertir-
la en el centre neuràlgic d'un plantejament més ampli: la relació del poble d'Ascó amb el riu Ebre. El canvi d'ordre dels factors que 
configuren el projecte (el passeig fluvial passa a ser el més important i l'edifici de l'estació és l'eina per poder recuperar-lo) serveix 
perquè cadascun d'ells adquireixi un paper molt més important. 
Projectualment aquesta incorporació aporta un àmbit de projecte més ampli que no només parla d'edificació sinó d'un projecte 
global de rehabilitació, urbanització i paisatgisme sostenible. és un avanç en el sentit de que entén un element singular com a 
dinamitzador d'econòmic i social d'un poble en la línia de les intervencions de renovació urbana en teixits consolidats però només 
aplicant-ho a un sol edifici. Persegueix objectius de reconeixement de l'herència històrica i industrial amb revalorització de l'espai 
urbà. 
 
Memòria del projecte 
L’objectiu de la proposta és que a través de la reconversió de l’estació en punt d’informació turística es millori la relació de la vila 
d’Ascó amb el riu Ebre, recuperant així una estreta relació que s’ha anat perdent amb els anys. L’estratègia implica la reconversió 
de l’edifici, la millora de plaça, el replanteig dels àmbits nord i sud i l’aparició d’una sèrie de petites intervencions que cusen la 
relació trencada pel ferrocarril fent emergir el potencial latent de l’àmbit. La intenció és revitalitzar el turisme de la zona i dotar la 
vila d’un nou espai per al lleure, l’esport, la cultura i el goig de la natura.  
El projecte estudia una matriu capaç d’unificar diversos punts d’interès existents amb les noves peces recuperades. S’estableixen 
unes xarxes de recorreguts, comunicació i intercanvi, flexibles i obertes al canvi. No són construccions rígides sinó construccions 
del lloc. L’objectiu final és potenciar els elements propis de l’àmbit i de la vila a través de microperacions.  
El sistema permet poder improvisar nous usos en un futur i una potencial expansió al llarg de tota la riba del riu, dins del municipi 
poden arribar a abraçar àmbits fora d’ell.  
La proposta estableix un recorregut per l’antic camí fluvial amb un epicentre clar a l’antiga estació i diverses llavors d’activitat.  
L’element clau per l’èxit de la proposta és la seva construcció per fases: primer el tractament de l’edifici, després del seu entorn 
immediat i finalment la comprensió i recuperació de la façana fluvial. Així definim quatre àmbits d’actuació principals:  
1_El passeig fluvial 
2_L’àmbit nord  
3_La plaça i l’àmbit sud  
4_L’estació  
 
 
El passeig fluvial  
La gran riquesa de fauna i flora que ofereix el riu i la vinculació històrica d’aquest amb el poble fan que l’incorporem creant un a 
parc fluvial dedicat a activitats lúdiques i socials. Recuperem el camí existent, introduïm activitats mitjançant jocs infantils i un 
quiosc per a la venta de refrescs i aperitius, i potenciem la relació amb el riu amb diferents embarcadors que permeten l’ús nàutic 
sumant-nos a les iniciatives veïnes de navegació d’oci per l’Ebre i generant una nova relació entre diferents punts de la població 
(camps d’esport, punt informació, illa...) podent-se arribar a entendre com una antiga manera de desplaçar-se recuperada. 
 
Disseny del passeig: Xerojardineria i disseny dels espais verds  
Els criteris per a assegurar un bon comportament ambiental de l’actuació són tan en l’edificació com en l’àmbit urbà i de paisatge. 
Es treballarà amb materials de baix consum i reciclables i els equips de il•il·luminació funcionaran autònomament a partir de 
cèl·lules fotovoltàiques. El disseny de l’enjardinament es fa amb criteris de xerojardineria, optimitzant el consum d’aigua, la relació 
amb el riu i les es màximes condicions d’adaptació ambiental, aquest disseny es fa basant-se en els següents punts.:  
_Planificació i dissenys adequats a la zona. S’han estudiat les zones a fer en ombra, l’espai a delimitar, les vistes a realçar, el 
microclima que genera el riu, les infraestructures existents, els accessos i les plantes a conservar.  
Anàlisi del sòl. Caldrà fer un coneixement de la textura, del pH i definició de les correccions a aplicar per a poder adaptar-se el 
màxim possible al terreny existent, a fi d’optimitzar els recursos.  
_Selecció adequada de plantes prioritzant les espècies que no requereixen poda i que són de baix manteniment. S’obta per a 
plantes crases tapissants (A. ageratum, A. filipendulina, A. millefolium), baladres, especies aromàtiques (Postratus) i especies 
d’aigua com les canyes i els salzes; agrupant-les segons el consum d’aigua i potenciant la diversitat per a evitar l’extensió d’una 
possible plaga i l’existència de predadors de plagues.  
_Sistemes eficients de reg. S’intenta economitzar al màxim l’aigua, estudiant les necessitats de les plantes i afavorint amb el 
disseny dels espais el reg com per exemple, fent olles en talussos plantats amb arbustos.  
_Utilització de “mulching” orgànic (restes de poda, fulles de pi o escorça de pi triturada) simulant al mantell natural que hi ha en els 
boscos, amb ell es naturalitza la zona a la qual s’aplica, es milloren l’estètica i les condicions del sòl; s’aplicarà en parterres o i en 



 2

els grups d’arbustos, aconseguint que es conservi millor la humitat al evitar el contacte directe del sol i l’aire amb el terreny, que es 
Suavitzi la temperatura del sol; a l’hivern augmenta la temperatura i a l’estiu la disminueix, evitant la reflexió de la calor del sòl cap 
a les plantes, disminuint l’acció del vent, dificultant l’aparició de males herbes i estalviant les operacions d’escatat. 
 
L’àmbit nord i l ’accés a l ’embarcador  
Fruit de l’estudi de les activitats de l’entorn, creem una plaça cívica en zona degradada de RENFE. Aquesta plaça es relacionada 
amb les escoles dotant-les d’un gran espai per fer activitats a l’aire lliure. L’entrega amb les vies de tren es fa amb el sistema de 
buffers i talussos vegetals que en protegeixen l’accés i fan de barrera vegetal per a la plaça.  
La diferencia de nivell entre la plaça i l’actual túnel d’accés a l’embarcador es salva amb un gran buit de manera que es modifica 
la pendent fent accessible pels vianants el túnel des de la plaça. Es fan unes grades per a potenciar l’ús d’aquesta zona com a 
punt de representacions o zona d’estada.  
Alhora el gran buit permet millorar l’entrada de llum natural al túnel que creua les vies i aconsegueix la continuïtat vegetal i d’espai 
lliure i lúdic entre una i altra banda del ferrocarril, incloent ambdós bandes de la via en el nou parc fluvial. 
 
La plaça i l’àmbit sud  
El nou ús de l’edifici implica que la plaça no ha de ser un “punt de descàrrega de gent” sinó integrar-s’hi completament generant 
que l’activitat que si desenvolupi s’apoderi de l’espai urbà i a l’inversa.  
S’organitza l’àmbit sud a la vora de l’estació a partir d’uns elements “buffers” que aporten tres elements bàsics: vegetació que 
actua d’amortidor acústic per les edificacions veïnes, limitació de l’espai practicable que potencia la seguretat en relació a la via i 
noves visuals. 
 
L’edifici de l ’estació  
El nou ús de l’estació com a centre de informació es reforça amb la incorporació d’un espai polivalent flexible que pot assumir 
funcions diverses: sala d’exposicions, assemblees, conferències, activitats socials…Aquest espai apareix arquitectònicament en 
planta baixa i amb una clara diferencia formal, marcant el que és existent i el que és nou.  
La resta de l’estació es distribueix de manera simple i flexible per a acollir l’ús més administratiu i d’informació pública: en planta 
baixa el mostrador i un magatzem, i en planta pis un espai diàfan amb possibilitat de delimitar diferents despatxos o de generar un 
únic espai obert. Òbviament, s’acondicionen els serveis i accessos per acollir-se a la normativa vigent d’accessibilitat i salubritat.  
Constructivament, l’edifici es troba en un estat de degradació considerable, amb aparents problemes estructurals i d’humitat. Per 
això es proposa REHABILITAR reforçant l’estructura amb un nou forjat col•laborant i una estructura embeguda de pilars metàl·lics. 
Aquesta solució constructiva lleugera i de caràcter semi prefabricat suposa una millora tècnica, econòmica i ecològica davant 
solucions més tradicionals. Igualment les particions i elements constructius que configuraran el nous volum seran de caràcter 
lleuger i de baix cost energètic tant en la seva fabricació com posta en obra i ús fent que el conjunt tingui un baix impacte 
ambiental que juntament amb la baixa emissió de CO2 durant l’ús de l’edifici resultaran sostenibles. 
 
Més informació: 
www.asco.cat/app/webroot/.../butlletiespecial.pdf 
www.asco.cat/arxiu/novaplacaestacio.pdf 
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Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
Com a primera fase del projecte després de guanyar el concurs, es va realitzar el projecte bàsic i executiu. 

 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Concurs de projectes per a l'adjudicació de la redacció del projecte per dur a terme 
l'adequació de l'àmbit de l'estació del ferrocarril d'Ascó 

Organisme que convoca el concurs 
 
Ajuntament d'Ascó (Tarragona) 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees   X 
D’avantprojectes 
De mèrits 
Altres 

Tipus de procediment 

 
Obert   X 
Restringit (per invitació) 
Altres 

Composició del jurat 
 
Nacional  X   
Internacional 

Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant  X   
Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
Nacional 
Internacional  X   

Resultat del concurs 

 
Guanyador / 1er Premi   X   
2n premi / 3er premi 
Finalista 
Seleccionada 
Altres (menció, accèssit, etc.) 

Data de resolució del concurs 2 de desembre de 2010 
 

 
Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema  

Ascó viu l'Ebre 

Autor/Autors UPC  
Maria Gloria Font Basté  / Santiago Fuentemilla Garriga 

Altres autors 
 
Ignacio Badia Rabassa  /  María Pérez-Hick Piñero 
 


