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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. 
 
El projecte urbà tenia per objectiu l’ordenació d’un nou barri a les afores de 
Montpellier, per a 4.000 habitants, amb un sostre potencial al voltant dels 100.000 
m² i dominància de tipus T3 i T4 segons la classificació francesa. El projecte urbà 
havia de resoldre complementàriament la transformació en parc públic d’un 
paisatge agrícola proper i incorporar el traçat d’una nova línia de tramvia perifèric 
amb dues parades a l’interior de l’àmbit i recorregut preestablert. Un terciari 
(12.000 m²) a prop de les estacions tenia alhora caràcter de porta i d’afegitó 
funcional. 
 
La qüestió central que es va plantejar va ser com projectar un teixit urbà de 
caràcter quasi exclusivament residencial i de forma contemporània; la xarxa 
ortogonal s’utilitzà com un instrument mentre que actuava com a principi d’ordre. 
El perímetre dels conjunts d’habitatge era fonamentalment flexible, sensible a les 
diferents característiques del contorn de cada illa. Pel que fa al parc, la seva 
estructura espacial es basava en el manteniment del sistema rural-agrícola que 
configurava l’estat actual. De manera implícita es donava resposta a un tema 
crucial de l’urbanisme d’avui: els límits de la ciutat. 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
Creació d'un nou barri residencial (Les Grisettes) i del parc de 
Mas Nouguier 
 

Organisme que convoca el 
concurs 

Ajuntament de Montpellier 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees/D’avantprojectes 
 

Tipus de procediment 
 
Restringit (per invitació) 

Composició del jurat 
 
Nacional 

Naturalesa del jurat 
 
Intern 

Crida 
 
Internacional 

Resultat del concurs 
 
Finalista 
 

Data de resolució del 
concurs 

2003 
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Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat 
/ Lema 

 
Ordenació ZAC Les Grisettes i Parc Mas Nouguier 
 
 

Autor/Autors UPC 

 
Jordi Bellmunt Chiva 
Enric Serra 
Lluis Vives 
 

Altres autors 
 
Jordi Cartagena 
 

 


