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.
El projecte incorpora i mostra els valors de:
Emfatitzar l’adequació a l’entorn urbà, disposant les alineacions exteriors de l’edifici per
potenciar la qualificació del nou espai públic i col·lectiu
Organitzar els espais segons un model de tapis, intercalant buits i massissos que afavoreix
l’enllumenat i la ventilació natural
Respecte a les configuracions de l’entorn, continuïtat amb els equipaments veïns de la
volumetria de planta baixa aïllada.
Adopció de sistemes constructius que redueixin el futur manteniment, la seguretat en
l’execució, i el baix consum energètic
Una pell configurada per tot una sèrie de mecanismes passius de protecció climàtica
(tancaments de murs aïllats, patis tancats, forats amb talla-sols, viseres,... ) que augmenten
l’eficiència energètica de l’edifici.

Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte
Investigació de la capacitat de tipologies tradicionals d’organització dels espais per tal d’aconseguir
edificis d’equipaments més sostenibles i que aportin una major urbanitat física a l’entorn.
Aplicació de solucions constructives relativament noves per a baixar costos de construcció, de
funcionament i de manteniment d’edificis, sense perdre qualitat arquitectònica.
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Dades sobre el concurs
Nom del concurs / Objecte

Concurs d’assistència tècnica per a la redacció del projecte i posterior
direcció d'obra del Cap de Cunit

Organisme que convoca el concurs

GISA. GESTIO D’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Caràcter del concurs

D’idees
D’avantprojectes X
De mèrits
Altres

Tipus de procediment

Obert
Restringit (per invitació) X
Altres

Composició del jurat

Nacional X
Internacional

Naturalesa del jurat

Extern a l’organisme convocant
Intern a l’organisme convocant X

Crida

Nacional
Internacional X

Resultat del concurs

Data de resolució del concurs

Guanyador / 1er Premi X
2n premi / 3er premi
Finalista
Seleccionada
Altres (menció, accèssit, etc.)
08/03/2007

Dades sobre el projecte
Nom del projecte presentat / Lema

TAPISsos

Autor/Autors UPC

ISABEL ZARAGOZA DE PEDRO, JESUS ESQUINAS DESSY

Altres autors
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