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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. 

Carta a Barcelona 

Idea 1: Barcelona es reinventa 

Barcelona sempre ha sabut aprofitar les oportunitats que al llarg de la seva historia l’hi 
han passat pel davant per transformar-se i convertir-se en un referent: des de 
l’Eixample de Cerdà fins a la Barcelona Olímpica. Ara, en l’adveniment de la 
digitalització total i la plena sensibilització mediambiental del ciutadans torna a ser el 
moment d’ajustar la nostra ciutat a aquesta nova realitat. 

Idea 2: La ciutat es naturalitza 

Natura i tecnologia, arbres i xarxes, parcs i coneixement. Reprendrem aquella 
inspiradora idea de N’Ildefons Cerdà, la de naturalitzar la ciutat en oposició a 
urbanitzar el camp, i l’actualitzarem als nostres dies i proposem un equipament 
especial que aglutina la intel·ligència dels ciutadans que l’habiten amb l’aprenentatge 
del passat i les tecnologies del futur. 

Idea 3: Passat i futur 

El parc que us proposem és un parc del segle XXI. És un parc que incorpora les 
tecnologies dels “Smart Cities” amb l’experiència local de la ciutat de Barcelona, que 
porta molts anys treballant en espais públics i la gestió dels sistemes vegetals. El parc 
és un nou equipament amb la forma i funció de parc però amb l’activitat de plaça de 
gran ciutat, connectat materialment amb la Barcelona que coneixem i digitalment amb 
la Barcelona del futur. 

Idea 4: Noves formes de socialització i gestió:  sistemes digitals 

Tanmateix, avui en dia ja no es pot ja pensar en l’espai públic sense tenir present que 
les noves formes de socialització succeeixen a traves de les xarxes socials. Tampoc 
es pot pensar un parc sense tenir present les necessitats i el metabolisme dels 
sistemes vegetals que el composen. 

La nostra proposta actualitza aquestes virtualitats i les materialitza en un parc 
intel·ligent que es gestiona digitalment incorporant les necessitats i aportacions  dels 
veïns, dels visitants, i dels propis jardiners que estaran a càrrec del parc. El sistema 
digital també respon amb eficàcia i gestiona les necessitats dels sistemes vegetals 
que  tenen una funció primordial a la ciutat, son font de salut i de qualitat de vida.  

Idea 5: sistema eficient basat en la demanda 

La nostra proposta permetrà difondre a una porció molt gran del territori urbà la 
implantació d’un nou sistema vegetal vigorós i modèlic manejat per un nou model de 
gestió dels recursos en xarxa basat en la demanda. Proposem un “Smart Grid” que no 
es altra cosa que un “parc sistema”, que garanteix un equilibri entre la gestió de 
recursos i la participació social. El parc incorpora les infraestructures necessàries per 
a que el sistema sigui viable en el temps. Te un “hardware” que es l’esquelet físic del 
parc i un “sofware” que es el sistema que el regula. 
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Els arbres només es regaran quan tinguin set, es recuperarà tota l’aigua de pluja, es 
combinaran especies vegetals amb necessitats complementaries, es fomentarà la 
biodiversitat, es gestionarà extensivament i amb eficàcia, i es aconseguirà maximitzar 
el nombre d’events vegetals i la dinàmica del parc, potenciant-ne i maximitzant-ne la 
seva visibilitat. Les llums s’activaran segons el nombre d’usuaris i les fonts brollaran 
aigua nomes si hi ha gent al voltant.  Serà un parc intel·ligent, emocionant, dinàmic, 
sorprenent.  

Idea 6: les normes de disseny. 

El disseny del parc es el resultat de la lògica d’una  gestió intel·ligent del cicle de 
l’aigua: recol·lecció, emmagatzematge i distribució de l’aigua de pluja, d’una gestió 
extensiva de les segues de les praderes, un control i registre dels paràmetres 
ambientals del parc - pluges, temperatures, lluminositat, humitat- mitjançant xarxes de 
sensors,  producció i del consum energètic que  donarà servei als usuaris les 24 hores 
del dia amb cost zero. 

Idea 7: 24hores al dia local i global 

Aquest nou equipament és un escenari natural però també un espai social, amb una 
densitat d’activitat metropolitana les 24 hores al dia. Un espai pels usuaris del parc 
però també permeable al transit dels vianants dels barris, de la ciutat i del mon sencer 
a traves de la xarxa. 

Idea 8: Relació amb la ciutat 

El teixit de l’eixample obrirà les illes que arriben al parc, deixant forats que permetran 
que tots els nous edificis, tant equipaments com habitatges, accedeixin al Parc. En 
lloc de definir uns límits  

Tots els edificis estan col·locats sobre la base d’un parcel·lari típic de l’eixample, amb 
els equipaments situats en els edificis més baixos i els edificis d’habitatge amb 
alçades puntualment per damunt l’alçada mitjana. Volem que l’eixample es retrobi 
amb el parc i en lloc de segregar-lo definint uns límits clars fem el contrari, integrem la 
textura de mitgeres i cantonades paradigmàtica del caràcter divers de Barcelona. 

Aquesta configuració irregular d’ocupació i alçades permetrà que molts més edificis 
allunyats tinguin visuals al parc entre les escletxes. 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Parc de la plaça de les glories 
 

Organisme que convoca el concurs  
Ajuntament Barcelona BIMSA 

Caràcter del concurs 

 
De Projectes 

Tipus de procediment 

 
Restringit 
 

Composició del jurat 

 
Internacional 

Naturalesa del jurat 

 
Intern a l’organisme convocant mes Externs 
Ajuntament de Barcelona BIMSA  

Crida 
 
Internacional 

Resultat del concurs 

 
Finalistes 
 

Data de resolució del concurs 
febrer 2014 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
BailoRull+ GalíNebot+ maxdecusa 
 

Autor/Autors UPC 
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