
Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
La proposta de CONNECTA’T és una guia de criteris per a la reforma progressiva de l’espai amb l’objectiu d’aconseguir una imatge concreta i 
recognoscible del paisatge urbà en tot l’àmbit que es pretén que s’identifiqui com a centre de la ciutat (amb els materials, els elements de 
mobiliari urbà, etc.). Aquest nou paisatge esdevindrà l’escenari per a una experiència sensorial i d’activitat característica.  
L’actuació en l’espai públic pretén convertir-lo en un equipament de qualitat que actuï de catalitzador per a la generació de transformacions 
espontànies. El nou espai públic actuarà com a motor de regeneració de l’entorn per iniciativa dels propis usuaris. 
 
La guia de CONNECTA’T orienta la transformació del centre a través de quatre vies: 
- La condició material de l’espai públic. 
- L’ordre de la mobilitat. 
- L’ordre de les infraestructures de serveis. 
- La condició cívica i social de l’espai públic. 
 
1.- La condició material de l’espai públic 
CONNECTA’T proposa treballar tot el terra del centre amb un únic material i nivell del ferm, en una aposta radicalment moderna que pavimenti 
tot l’espai amb material continu i flexible, de la nova generació de derivats de l’asfalt que permeten la coloració i l’aplicació de noves propietats 
com ara l’absorció acústica i d’elements contaminants.  
L’aposta per les tonalitats ocres, com a alternativa al gris habitual, remetrà a l’antiga calidesa dels ferms de sauló i aprofitarà el més mínim raig 
de llum que hi incideixi per escampar una atmosfera optimista als carrers del centre. 
Aquest paviment de material aglomerat permet, mitjançant tècniques de gravat en calent, aplicar acabats especials rugosos puntuals per a 
senyalitzacions destinades a invidents (a les cruïlles i davant dels establiments comercials, per exemple). A més, lleugers canvis de tonalitat 
insinuaran l’espai de pas de vehicles als carrers de trànsit compartit. Val a dir que aquest tipus de paviment també resulta molt avantatjós per la 
facilitat de neteja, tan pel tipus de material com per la seva disposició en un únic pla. 
Els passos transversals d’instal·lacions, tallaran a intervals el paviment homogeni oferint una imatge més rica i variada, i de les diferents peces 
resultants, podran pavimentar-se amb lloses pètries aquelles que donin front a algun edifici singular (l’Església de Sant Isidori, l’Ajuntament, el 
Teatre de l’Amistat, etc.). 
 
2.- L’ordre de la mobilitat 
Al centre de Mollerussa hi ha massa espai per al cotxe, tant pels que estan en moviment com pels que estan parats. Tenint en compte les 
dimensions de l’àrea, molt abastable còmodament a peu, es pot pensar en una restricció notable del pas i estacionament de vehicles que, 
millorant la imatge i utilitat cívica de l’espai públic, no comprometi en excés la mobilitat.  
A Mollerussa hi ha gran quantitat d’espai per a aparcar a les vies públiques que es troba infrautilitzat. Tendir a reduir aquest espai, concentrant 
en llocs concrets tots els cotxes aparcats que avui es troben escampats, és una mesura que redundaria en benefici de l’espai de vianants. 
D’aquesta manera, el centre ja no serà un espai de pas, sinó un lloc on anar, per passejar, comprar, trobar-se, fomentant un canvi de percepció 
de la qualitat de l’espai que atorgarà al centre un estatus particular. 
També és un objectiu de la proposta racionalitzar el trànsit de vehicles, restringint-lo a l’accés de veïns i mercaderies a gran part del centre, 
invertint la prioritat a favor del vianant i, com a contrapartida, concentrant la mobilitat rodada en algunes vies especialment adients. 
 
3.- L’ordre de les infraestructures de serveis 
La proposta de CONNECTA’T és una guia per a ordenar les infraestructures de serveis comunitaris que, alhora, incentiva la ordenació gradual 
de la infraestructura privada. Els elements infraestructurals mínims restaran a l’espera de que, poc a poc, els particulars s’hi connectin en la 
mesura de les seves necessitats i possibilitats.   
Aquesta línia d’actuació té un doble objectiu, facilitar una imatge més endreçada de l’espai públic i fer més sostenible el manteniment de les 
xarxes. 
La nova ordenació de la infraestructura de serveis respondrà a la resolució d’objectius d’imatge. Baixants, fanals i cablejats projecten una imatge 
de descuit i desordre torbadora. CONNECTA’T posa les bases per a la progressiva eliminació de tots aquests entrebancs físics i visuals a través 
de l’establiment d’un nou ordre que busca oferir una imatge urbana més clara i endreçada.  
Per altra banda, la nova urbanització proposada, amb la corresponent racionalització de les xarxes d’instal·lacions, suposa una inversió de futur 
que ha de permetre estalviar en esforços i costos per al manteniment i reparació de les mateixes. Una urbanització més racional, que preveu els 
espais de pas i registres necessaris (els d’avui i els que es necessitin en el futur), és una urbanització econòmicament més sostenible. 
 
4.- La condició cívica i social de l’espai públic 
La proposta de CONNECTA’T és una guia cap a un espai més cívic que estimula les activitats socials en igualtat de condicions i oportunitats. Ho 
fa amb la urbanització proposada pels carrers en format de plataforma única i amb la presència i utilitat de l’element de infraestructural i de 
mobiliari CONNECTA, aconseguint més espai per als vianants i noves oportunitats pel teixit comercial. 
Es busca oferir un escenari adequat per a l’ús inclusiu de l’espai públic, capaç d’acollir i fer compatibles totes les activitats i interessos que s’hi 
apleguen, eliminant barreres arquitectòniques i, fent més còmodes les activitats obligades dels col·lectius històricament oblidats (nens, gent 
gran, persones a càrrec de les tasques de la llar, etc.), incentivar l’esdeveniment d’activitats opcionals i socials a l’espai públic. 
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La principal innovació de la proposta presentada és la introducció d’un dispositiu que anomenem ELEMENT CONNECTA, i que pretén resoldre 
el desgavell de instal·lacions de serveis vistes als carrers de Mollerussa.  
L’ELEMENT CONNECTA no és un objecte acabat ni definit. Es tracta d’un sistema modular que, partint d’una unitat mínima idèntica (que 
instal·la l’ajuntament), creix i pren forma adaptant-se a les circumstàncies segons les necessitats (de la via pública i dels diferents agents 
privats). 
La unitat mínima consisteix en un cos baix, adossat a la façana a l’eix d’una mitgera, en forma de caixa xamfranada de xapes d’acer galvanitzat 
lacades amb un distintiu del municipi (M), col·locades al peu de les galeries de servei soterrades. 
Aquest element conté l’espai que permet la transició des de les xarxes d’instal·lacions col·lectives als punts d’entrada a les cases i conté els 
comptadors dels diferents serveis. El pla frontal és una porta que permet accedir a l'espai de comptadors des de la via pública. 
Al pla superior d’aquesta caixa hi ha encunyats diversos forats de tres mides amb les seves respectives tapes, preparats per a rebre-hi muntants 
modulars amb diferents aplicacions. Aquests muntants, tubs de secció quadrada del mateix material i color que la caixa mínima, són embellidors 
per als diferents conductes verticals que porten els subministres de serveis fins al nivell desitjat de cada casa (aigua, gas, electricitat, 
telecomunicacions conductes i desaigües dels sistemes de climatització ubicats a la coberta, etc.), així i com l’evacuació d’aigües pluvials. 
A més d’aquesta funció ordenadora de la infraestructura de serveis privats, els diferents muntants poden convertir-se quan convingui en 
diverses aplicacions d’utilitat a la via pública, com ara la il·luminació (en fanals alts i balises baixes), la senyalització d’establiments comercials i 
altres edificis singulars, la retolació dels noms dels carrers, senyal wi-fi pública en punts d’activitat destacats, etc. 
Esdevé un nou motiu d’identitat del centre de Mollerussa i representaria una experiència pionera. 
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Al concurs van presentar-se sis propostes, entre les quals el nostre projecte va quedar 2on en les valoracions del jurat. Als tres primers 
projectes els va correspondre un premi de 4.000 €, i el passi a una segona fase. En aquesta segona fase, els tres projectes finalistes van ser 
exposats al públic, i es van muntar dues xerrades informatives de presentació de les propostes als veïns al Teatre de l’Amistat de Mollerussa el 
17/02/2017 (http://www.mollerussa.tv/xerrada-informativa-tres-idees-per-a-un-model-de-ciutat-la-remodelacio-del-centre-urba/). Atesa la relativa 
novetat del procés participatiu muntat per l’Ajuntament, la iniciativa va tenir ressò als mitjans: 

- Telenotícies Comarques TV3: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/votacio-popular-a-mollerussa-per-decidir-el-
disseny-urbanistic-de-la-ciutat/video/5652106/ 

- Diari El Segre 12/02/2017 
- Etc. 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 
CONCURS D’IDEES, AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A L’ESTABLIMENT D’UNS CRITERIS URBANÍSTICS I ESTÈTICS 
PER A LA REFORMA DELS CARRERS DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE URBÀ I GRUP SANT 
ISIDORI DE MOLLERUSSA 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
Ajuntament de Mollerussa 

Caràcter del concurs 
 
D’idees 

Tipus de procediment 
 
Obert 

Composició del jurat 
 
Nacional 

Naturalesa del jurat 
 
Mixt. Amb membres del’organisme convocant i alguns externs 

Crida 
 
Nacional 

Resultat del concurs 
 
Finalista 

Data de resolució del concurs 
 
23/06/2016 
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