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.

https://beteve.cat/societat/guanyadors-concurs-parc-tres-turons/
El futur del parc dels Tres Turons va prenent forma. El concurs de projectes convocat pel Govern
municipal per consolidar-lo com a gran pulmó verd de la ciutat a partir d’una mirada única ja s’ha
resolt. Així, ja es coneixen les propostes guanyadores a partir de les quals es dibuixaran les actuacions
a tots els nivells per millorar aquesta gran zona verda situada entre els districtes d’Horta-Guinardó i
Gràcia. En total, es tracta d’una superfície de 123 hectàrees que inclou els turons de la Rovira, del
Carmel i de la Creueta del Coll.
L’Ajuntament va convocar el setembre de 2018 el concurs per donar un impuls definitiu a la
configuració dels Tres Turons com un gran espai verd de referència, ben connectat amb el seu entorn
immediat i el conjunt de la ciutat.
L’àmbit del concurs és una superfície total de 82 hectàrees que correspon quasi en la seva totalitat als
sòls qualificats a l’MPGM de 2010 com a parcs i jardins i els vials associats, i puntualment els sòls
destinats als habitatges de reallotjament al barri de Can Baró, així com els sòls dels antics Talleres
Muñoz qualificats de parc pel PGM-76. En van quedar exclosos els tres parcs ja consolidats avui dia: el
Park Güell, el parc de la Creueta del Coll i el del Guinardó històric.
L’objectiu era atraure projectes per elaborar per primera vegada i després d’anys d’estudis,
planejaments i intervencions puntuals, una proposta global i integral per al parc. I que integrés valors
ecològics, de manera que el futur del parc es dibuixi sota criteris paisatgístics i de gestió del verd,
l’aigua i l’energia.
En total s’han presentat 17 equips al concurs, i n’han passat 9 a la segona fase. El jurat que ha avaluat
les propostes ha estat conformat per sis representants de l’Ajuntament, un representant de la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes (FAVB), dos experts externs proposats per la FAVB, dos més proposats
pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i dos més a proposta del Col·legi Oficial
d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB).
La proposta ‘Ordre i Aventura’ redactarà les intervencions que es faran a la franja nord i nord-oest del
parc, la més propera i en contacte amb els carrers i els teixits dels barris que l’envolten. L’objectiu serà
aconseguir la major continuïtat possible del parc per millorar la relació amb el seu entorn immediat i el
veïnat.
En aquest sentit, planteja la millora de la connectivitat entre el parc i els espais de desembarcament de
les xarxes de transport públic i de la mobilitat no motoritzada, i en particular les sis estacions de metro
situades a les vores. La connexió entre aquests nodes d’intercanvi modal i els accessos al parc
configura una estructura segons la qual l’activitat es condensa en l’itinerari entre l’espai de transport i
l’espai natural.
La continuïtat espacial entre els turons i els barris a partir d’aquests eixos distribuïdors i equipats
permet establir una relació equilibrada entre els serveis dels barris que pugen a la vora del parc i l’espai
públic amb qualitat ambiental que baixa cap els barris.
Així, es configura una sèrie de jardins porta del parc que esdevenen espais de serveis entre els teixits
urbans i el parc i conformen un collaret perimetral d’accessos al parc connectats entre si. El programa
concret d’aquests elements es definirà amb la participació ciutadana.
El jurat ha considerat especialment interessant la proposta del collaret de portes del parc i la millora de
la connectivitat entre els barris i el parc, ja que amplia la mirada a l’àmbit de proximitat dels Tres
Turons i les seves vores.
Així mateix, es valora molt positivament la utilització d’elements urbans amb característiques comuns al
llarg de tot el parc, ja que permeten al mateix temps la singularització territorial i/o artística.
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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 de Projectes Restringit per la Redacció de l'Avantprojecte de cadascun dels tres
sectors de l'àmbit del parc dels Tres Turons als Districtes de Gràcia i d'Horta-Guinardó, així
com la possible adjudicació de la Redacció del Projecte Executiu, Estudi de Seguretat i Salut
i Memòria Ambiental i Assistència Tècnica a la Direcció de l'Obra.

Organisme que convoca el concurs

Barcelona d’Infraestructures Municipals, BIMSA

Caràcter del concurs

De projectes

Tipus de procediment

Restringit (per CV)

Composició del jurat

Nacional

Naturalesa del jurat

Extern a l’organisme convocant

Crida

Internacional

Resultat del concurs

Guanyador / 1er Premi

Data de resolució del concurs

4 de març de 2019

Dades sobre el projecte
Nom del projecte presentat / Lema

Ordre i Aventura

Autor/Autors UPC

Estudi Martí Franch Arquitectura del Paisatge / Professor Lector UPC Joan Moreno Sanz

Altres autors

ESTEYCO SAP
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