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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 transformació dels pobles de la plana del Llobregat en la frontissa del Samontà, ha anat 
configurant una ciutat metropolitana formada per grumolls de teixits urbans. La 
recualificació urbana endegada en l’àmbit metropolità, s’està caracteritzant per la 
recuperació dels teixits, per l’articulació urbana amb els sistemes d’espais lliures 
territorials, i per la generació d’àmbits de centralitat que singularitzen el rol de ciutat local 
i metropolitana a l’hora. Viladecans com a ciutat de rieres, ha anat desenvolupant un model 
ecològic basat en els sistemes mar-muntanya com a eixos articuladors de la rehabilitació 
urbana, la disposició de nous programes i una decidida iniciativa per les noves activitats 
productives. Intervenir en l’àmbit de l’Eix de l’Avinguda de la Generalitat i Àrea de 
centralitat de la Plaça Europa, suposa inventar un nou espai urbà i metropolità, caracteritzat 
per la concentració d’activitats i serveis, la generació d’un gran espai públic , i la disposició 
d’una nova arquitectura urbana de la ciutat. De la ciutat de grumolls urbans, lligada per la 
carretera, passem a una ciutat de barris, articulats per parcs lineals al llarg de les rieres i 
ara per un Saló_Parc central, el “Saló_Parc Viladecans Central”. 
spViladecanscentral 
Saló_Parc Central de Viladecans 
1. Link entre rieres 
Basat en l’oportunitat de desenvolupar un parc transversal entre els sistema de Rieres del 
municipi, format per un Bulevard de grans dimensions, amb predominància dels passeigs i 
la mobilitat cívica, i un gran espai públic urbà, un Saló_Parc central, amb dimensió suficient 
per constituir un saló-parc de la ciutat, un Espai Àgora, per configurar un Espai de 
centralitat urbana a l’escala actual de la ciutat. 
2. Connector de teixit urbà 
El canvi d’escala experimentat per la ciutat en aquests darrers anys, demana la creació 
d’aquest espai urbà que connecti els teixits i els barris existents, augmentant la dimensió de 
l’àrea de centralitat del Centre Històric, articulant les connectivitats a través d’eixos cívics 
tant en direcció mar-muntanya com en el sentit de la connexió de les poblacions del 
Samontà. L’escala i disposició de les arquitectures, establint les pautes per crear fites 
urbanes i espais d’ombra sota els grans halls dels edificis singulars (el nou Mercat, l’Hotel, 
l’àmbit de lleure i comercial) generen una interacció amb tots els itineraris peatonals que 
conflueixen en el Parc Central Viladecans 
3. Node d’infrastructura urbana 
L’espai creat per la transformació proposada, genera una disponibilitat de sòl important per 
crear uns aparcaments de centralitat urbana, que permetin servir a les funcions centrals 
existents: l’Ajuntament i els serveis administratius de Viladecans, un espai ple d’activitats 
comercials de centralitat, i un intercanviador eficient de mobilitats lligat a la proximitat 
peatonal de les estacions de tren, la nova estació de metro, i la previsió d’un people mover 
que es podria lligar tots els àmbits d’activitat logística i productiva del Llobregat amb 
l’aeroport (en concret el que es proposa a través de la Ciutat aerospacial). 
4. Espai d’habitabilitat i sostenibilitat urbana 
El programa del Saló_Parc Central de Viladecans, és sens dubte l’aposta més important a 
nivell de projecte urbà, doncs es tracta de crear un àrea de concentració d’activitats que 
van des de la residència, al comerç, als serveis (El nou mercat central, espais lúdico-
esportius fins a l’emplaçament d’un Hotel urbà d’abast metropolità, i els espais culturals a 
nivell de ciutat  (la Mediateca de Viladecans, les esplanades per fires i esdeveniments 
urbans). Totes aquestes activitats, suposen una intervenció de concentració urbana amb una 
disposició de proximitat als barris de Viladecans, accessible a nivell peatonal. A més es 
preveu in sistema eficient de gestió de l’aigua, i dels sistemes de gestió del parc, mitjançant 
la introducció de recollides d’aigua del sistema urbà i filtratges naturals. 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 
Avanç del Pla Marc d’Ordenació de l’eix de l’avinguda de la Generalitat i l’àrea de centralitat 
de la Plaça Europa 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
D’avantprojectes  
De mèrits 
Altres 

Tipus de procediment 

 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 

Composició del jurat 

 
Nacional 
Internacional 

Naturalesa del jurat 

 
Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
Nacional 
Internacional 

Resultat del concurs 

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

Data de resolució del concurs  
16 de setembre de 2005 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
SODOKU 
 

Autor/Autors UPC 
 
Carles Llop, Sebastià Jornet, Jordi Ros, Jordi Sutrias. 
 

Altres autors 
 
Joan Enric Pastor 
 

 


