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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. 
 

Hem pensat les barres dels bars dels Jardins del Grec com un seto més dels 
projectats per Forestier. 
Tots, alguna vegada passejant per un jardí romàntic, hem estat temptats 
d’asseure en un d’aquelles aparents còmodes sofàs dibuixats i retallats per un 
jardiner inspirat. Sofàs, taules, murs, laberints, pilotes i sanefes constitueixen 
els elements fonamentals del llenguatge topiari del jardiner romàntic  virtuós. 
Objectes verdosos i molsuts, exquisidament perfilats, domestiquen i ocupen els 
jardins. Forestier, va organitzar el moviment dels visitants del teatre Grec 
dibuixant, amb parterres i setos, els carrers i els recons del jardí. 
 
Les noves barres que proposem pel del teatre Grec s’integren amb els traçats 
verds d’en Forestier. Plantegem unes barres que es vesteixen mitjançant setos 
tot el mobiliari necessari d’hostaleria d’un bar. 
Les noves barres Forestier estan formades per dos parts. 
_1  Els testos vegetals transportables d’un metre d’allargada de seto o 

jardí vertical. Els textos permeten contextualitzar les barres en l’entorn 
Forestier i serveixen de suport per crear l’efecte màgic de les copes i els 
basos surant sobre els setos. 

_2  Els carros-barra transportables sobre rodes. Una estructura d’acer 
inoxidable modular i apilable de 22Kg permet construir unes barres de 
l’allargada variable.  

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

http://hicarquitectura.com/2012/12/bailo-rull-primer-premio-concurso-diseno-barras-
para-los-jardines-del-grec/ 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Les Barres del Grec 
 

Organisme que convoca el concurs  
Ajuntament de Barcelona 

Caràcter del concurs 

 
Consurs en dos fases  
Primera fase de mèrits  
Segona fase d’idees 
 

Tipus de procediment 

 
Restringit (per invitació) 
 

Composició del jurat 

 
Nacional. Ajuntament de Barcelona i l’arquitecte Franc Fernandez 
 

Naturalesa del jurat 

 
Intern a l’organisme convocant mes un Extern 
Ajuntament de Barcelona i l’arquitecte Franc Fernandez 
 

Crida 
 
Nacional 

Resultat del concurs 

 
Guanyador / 1er Premi 
 

Data de resolució del concurs 
gener 2013 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Forestier 
 

Autor/Autors UPC 
 
BailoRull manuel bailo + rosa rull 
 

Altres autors 
 
 
 

 


