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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. 
 
La proposta es basa en actuacions d’aproximació quàntica: incorpora el factor temps en el projecte que 
podrà anant executant-se en diferents fases, des d’actuacions d’emergència i proximitat inicials fins 
aquelles acupuntures urbanes/naturals precises  que pugin anar-se desenvolupant en diferents punts de 
l’àrea i del territori de Collserola. Tot això, per generar efectes de reacció múltiple entre les partícules. 
És una estratègia dotada d’intel·ligència amb una lògica interna i viva. El projecte aposta per una 
estratègia matricial, a on es combinen, invariants de natura, règim de propietat i potencial d’ús. D’aquest 
procés sorgiran partícules d'identitat (PI), que doten de contingut a tota la intervenció. 
Plantegem com a estratègia de desenvolupament una sèrie d’actuacions parcials, en les quals 
s’incorporen altres actors ambientals, geogràfics, paisatgístics, energètics, socials, econòmics i polítics. 
La metodologia del projecte està basada en la incorporació activa de la població en el procés de projecte, 
tractant de proposar fonaments sòlids, informats, acceptats i compresos per la comunitat. Aquest mètode 
pot contribuir a formar un sentiment de pertinença de la població a la realitat futura i evitar així els 
freqüents fenòmens de rebuig. Per altra banda, més que un exercici formal que provoca intervencions de 
gran impacte i amplia escala, l’estratègia es basa en un conjunt de senzilles, sensibles i precises cirurgies 
que evidencien la complexitat de la proposta/area/lloc. 
PARTÍCULES IDENTITÀRIES: La PORTA DE SARRIÀ, és un conjunt de diferents histories 
configurat per parts molt diferenciades degut a la definició urbana particular de cada un dels sectors. 
L’objectiu de la nostra proposta és potenciar la mobilitat, accessibilitat i connectivitat de les  diferents 
àrees de la zona d’actuació remodelant i reestructurant les àrees existents com a agent generador 
d’identitat local. És a dir, com a instrument per augmentar la identificació dels habitants, el seu barri, i 
potenciar les possibilitats d’accés, utilització de l’espai públic, relació amb la natura, tot produint 
catalitzadors energètics i econòmics. 
MÈTODES: Les diferents partícules identitàries de la PORTA DE SARRIÀ es presenten com a 
espècies d’espais, l’àmbit de la Plaça Sarrià, el parc Torrent de les Monges, el desert de Sarrià i el 
mirador de Sarrià. La finalitat és trobar les relacions de recorregut entre elles, que es defineixen segons 
la seva accessibilitat i capacitat d’integració dels equipaments previstos. Amb una autonomia energètica 
i de gestió però amb una necessitat de comunicació i relació. 
ESTRATÈGIES: Plantegem una estratègia on no es discuteix el problema entre lo natural i lo artificial, 
on el model de gestió és la base de la futura configuració de l’àrea. 

1. Estratègia	  de	  gestió	  natural	  

a. Ecologia	  productiva:	  Cultius	  experimentals	  d’alta	  productivitat.	  

b. Parc	  mòbil	  susceptible	  de	  variar	  de	  posició	  en	  qualsevol	  moment.	  

c. Bio-‐tops:	  relacions	  entre	  les	  diferents	  àrees	  biològiques.	  

2. Estratègia	  de	  gestió	  energètica	  

a. Incorporació	   de	   noves	   energies	   renovables	   i	   ecològiques	   en	   espais	   lliures	   i	  
equipaments.	  

b. Transformació	  dels	  espais	  urbans/naturals	  en	  productius	  i	  actius.	  

c. Infraestructures	  energètiques	  de	  baix	  impacte.	  

3. Estratègia	  de	  gestió	  ambiental	  del	  paisatge	  

a. Idees	  transformadores	  en	  el	  context	  paisatgístic	  del	  territori.	  

b. Transversalitat	  entre	  totes	  les	  parts	  ciutat/natura.	  

c. Utilitat	  productiva	  i	  econòmica	  del	  paisatge.	  

4. Estratègia	  de	  gestió	  de	  la	  propietat	  
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a. Arranjament	  i	  utilització	  dels	  espais	  desocupats	  i	  en	  desús.	  

b. Micro	  lloguers:	  Règim	  de	  renta	  de	  solar	  o	  habitatges	  per	  períodes	  de	  2	  a	  6	  mesos.	  

c. Cooperatives	  de	  manteniment	  dels	  espais	  productius.	  

5. Estratègia	  de	  gestió	  de	  l’ús	  futur	  

a. Producció	  de	  sinèrgies	  entre	  partícules.	  

b. Concursos	  d’arquitectura	  de	  les	  diferents	  possibles	  intervencions.	  

c. Sistema	  obert	  de	  planificació	  en	  el	  temps.	  

6. Estratègies	  de	  gestió	  dels	  límits	  

a. Sistemes	  d’accessos	  potenciadors	  de	  la	  relació	  entre	  ciutat/natura.	  

b. Edificis	  o	  equipaments	  híbrids	  catalitzadors	  d’ús.	  

c. Relació	  entre	  ciutat	  i	  corredors	  naturals	  .	  

7. Estratègia	  de	  col·∙laboració	  social	  

a. Creació	  de	  tallers	  participatius.	  

b. Observatori	  urbà	  vinculat	  a	  les	  associacions	  de	  veïns.	  

c. Vinculació	  activa	  entre	  col·∙lectiu	  

Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Concurs 16 portes de collserola 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
Ajuntament de Barcelona 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
 

Tipus de procediment 

 
Obert 
 

Composició del jurat 
 
Nacional 
 

Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Internacional 

Resultat del concurs 

 
Guanyador / 1er Premi 
 

Data de resolució del concurs  
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Arrels 
 

Autor/Autors UPC 
 
Jorge Vidal Tomás 
 

Altres autors 
 
Victor Rahola Aguade 
 

 


