
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 proposa la rehabilitació de l’antic consolat i la construcció d’un nou volum adjacent, 
organitzat (en planta) en tres bandes (A,B i C): 
 
A.- Circulació, passatge i ponts. (PS, PB, P1, P2) B.- Nucli vertical de comunicació: escala, ascensor, i 
serveis. (PS, PB, P1, P2) C.- Nous espais. (PS, PB, P1) 
 
El nou volum es construeix en planta soterrani, baixa i primera, i amb molt poca superfície d’ocupació, 
en la segona. La voluntat és reduir al màxim l’impacte de la nova construcció, tant des de la visió del 
des de el Viaducte de Vallcarca, com des de la del jardí de la finca. En aquest sentit, la segona planta 
presenta una superfície d’ocupació mínima (12m2 en la banda A i B). La banda A, adjacent a l’edifici 
existent i de 2.5m d’amplada, només està ocupada (sobre rasant), per dos ponts (P1 i P2) i un passatge
(PB). Aquesta organització volumètrica permet: 
 
.- Mantenir la condició “d’edifici aïllat” de l’antic consolat, preservant la identitat arquitectònica. .- 
Mantenir la funció original de les finestres de la façana nord-est, o bé integrar-les en el nou sistema de 
comunicació: dos ponts (P1 i P2) i un passatge (PB). 
 
              A  B   C 

                     
 
La posició central del nou nucli de comunicació (banda B) en relació al nou conjunt (antic consolat + 
ampliació), facilita l’organització de tot el programa, i optimitza les circulacions. 
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte

Dades sobre el concurs

Nom del concurs / Objecte CONCURS DEL CASAL DE BARRI JUNYER I CANALS. VALLCARCA. Barcelona

Organisme que convoca el concurs BIMSA

Caràcter del concurs

D’idees

Tipus de procediment
Obert

Composició del jurat Nacional

Naturalesa del jurat Intern amb arquitectes del COAC

Crida Nacional

Resultat del concurs
Participació sense premi

Data de resolució del concurs 27/04/2017

Dades sobre el projecte

Nom del projecte presentat / Lema
DOS PONTS

Autor/Autors UPC
Ferran Grau Valldosera i Margarita Costa Trost

Altres autors
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