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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. 
 
MEMÒRIA. Concurs de projectes per a la construcció d'un edifici de nova planta amb 
rehabilitació de façana existent al carrer Anglesola, Les Corts 
 
Projecte i innovació. El projecte es situa en un solar de forma triangular que actua de transició entre l’ordenació urbana dels carrers 
Anglesola i doctor Ibáñez, pertanyents al nucli del barri de Les Corts; i l’ordenació de la nova prolongació del carrer Europa. La façana a 
conservar de l’antiga fàbrica de vidre Planell delimita amb els carrers estrets i edificació de planta baixa més una o dos plantes, per donar 
pas al carrer Europa amb un carrer ample d’edificacions en alçada, amb 6 plantes o més i que té continuïtat amb un seguit d’espais verds 
que s’estenen fins la Diagonal. La proposta volumètrica contempla un esglaonament en alçada atenent al gradual creixement de 
l’edificació dels carrers del nucli cap al carrer Europa, passant de planta baixa + 1 de l’antiga fàbrica a planta baixa +4, alliberant les 
vistes en l’angle est cap a la torre de l’església i evitant ombres sobre la futura escola bressol. 
 

 

 
 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 
Concurs de projectes per a la construcció d'un edifici de nova planta amb rehabilitació de 
façana existent al carrer Anglesola, Les Corts 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
BIMSA. Barcelona Infraestructures Barcelona S.A. 
 

Caràcter del concurs 

 
D’avantprojectes 

Tipus de procediment 

 
Obert 

Composició del jurat 

 
Nacional 

Naturalesa del jurat 

 
Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
Internacional 

Resultat del concurs 

 
Seleccionada 

Data de resolució del concurs  
22 Desembre 2010 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 

 
Lema: ANGLE-SOL. Projecte: Concurs de projectes per a la construcció d'un edifici de nova 
planta amb rehabilitació de façana existent al carrer Anglesola, Les Corts 
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