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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. 
 
INFRAESTRUCTURA URBANA 
Proposem una única infraestructura, un únic projecte, que permeti la connexió de la ciutat amb el parc, 
però que alhora produeixi un nou valor social i ecològic situant la ciutat de BCN al capdavant de les GREEN 
CITIES. Una única intervenció infraestructural i paisatgística que redueix l’impacte de la ronda; que neteja 
les aigües brutes de les urbanitzacions sobre ronda i que s’utilitza després per a regar els espais verds de 
la ciutat tot oferint un nou espai d’esbarjo; que connecta els espais públics amb nous programes i que 
ofereix espais productius i de relació social en forma d’horts urbans i circuits de passeig i esportius. El 
projecte es podria explicar com el cicle de depuració de l’aigua, com un intercanviador entre la ciutat i la 
muntanya. L’arquitectura té sentit si produeix un bé quantificable econòmicament i/o socialment. 
 
MÀQUINA PER PURIFICAR LES AIGÜES NEGRES 
Per tal que les noves àrees verdes puguin desenvolupar-se en la ciutat és necessari disposar d’aigua per al 
rec. Es proposa, per tant, per evitar usar els escassos recursos hídrics de Barcelona, utilitzar l’aigua de la 
xarxa de clavegueram dels barris de muntanya i purificar-la a través d’un sistema de fitodepuració. Aquest 
sistema biològic permet netejar l’aigua usant plantes específiques i aprofitant la pendent natural del 
terreny. S’utilitza l’energia potencial vinculada a aquesta diferència de cota per alimentar una turbina 
hidroelèctrica que genera electricitat per l’enllumenat públic del parc linial. L’aigua, una vegada 
purificada, s’utilitza per regar els jardins terapèutics i els horts socials. 
 
via verda que connecta els parcs 
Per unir la ciutat a la seva muntanya, es proposa connectar el Parc de Collserola amb el Parc del Turó del 
Putget i al Parc Güell a través d’un únic sistema lineal verd de caràcter peatonal. Aquesta estructura té la 
doble intenció de portat a la ciutat el verd i d’acompanyar el flux peatonal fins a la muntanya. El passeig al 
Parc de Collserola comença des de la mateixa ciutat. Les espècies usades en la via verda són autòctones 
de la serra de Collserola, però s’organitzen paisatgísticament per crear un jardí lineal. A banda d’aquest 
últim, es proposa, coincidint amb la presència de parcs sanitaris, de jardins aromàtics terapèutics i d’un 
sistema d’horts urbans cooperatius al voltant del viaducte de Vallcarca i cap als parcs existents. 
 
HIPERESTRUCTURA PER AL FLUX PEATONAL 
Per tal que Collserola sigui el parc de Barcelona és necessari que s’hi pugui arribar amb transport públic 
combinat amb recorreguts ciclables i peatonals. Per això, es proposa que la hiperestructura, que es 
superposa com una capa més a la ciutat, capti el flux peatonal des del principals nodes de transport, 
especialment des de les parades de metro Penitents i Vallcarca, i l’acompanyi fins a la Carretera de les 
Aigües. Es pot, doncs, creuar per sobre de la Ronda en dos punts amb el mateix recorregut de l’aigua. Així 
mateix, es localitzen nodes de connexió entre els barris de Penitents i Collserola. És important mencionar 
que no es preveuen àrees d’aparcament per sobre de la Ronda de Dalt per tal d’obstaculitzar l’accés rodat 
en favor de l’accés peatonal. Al Parc de Collserola s’hi va caminant per anar-hi a caminar. 
 
RECORREGUTS TEMÀTICS I ESPAIS SOCIALS 
La hiperestructura s’adapta al territori que travessa tant morfològicament (elevant-se al creuar la Ronda i 
baixant al nivell del terreny al apropar-se al parc) com temàticament. Per això les diverses parts del 
recorregut tenen una especialització diferent segons els tipus d’activitat que es desenvolupen al voltant. 
En la seva part baixa, el recorregut es tematiza amb els horts socials i el mercat dominical de fruita i 
verdura. Més amunt es troben els jardins terapèutics associats a la zona d’hospitals, on els pacients poden 
accedir-hi. A la rotonda, s’incrementa la superfície esportiva afegint pistes d’atletisme i ciclisme, una 
piscina i altres equipaments i es posa en connexió amb un dels dos ramals de connexió amb la Carretera de 
les Aigües. L’altre ramal s’especialitza com passeig pedagògic d’exploració de la natura del parc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Les Portes de Collserola - Porta 7 – Penitents 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
Ajuntament de Barcelona 
 

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 
Menció Especial 
 

Data de resolució del concurs 
 
27/07/2012 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Phytoduct 
 

Autor/Autors UPC 
 
Josep Miàs 
 

Altres autors 
 
Martha Schwartz, Markus Jatsch, Silvia Brandi 
 

 


