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.

La proposta arquitectònica de l’Escola Bressol te com a finalitat esser un volum arquitectònic
que aporti a la plaça els següents valors:
a. Al col∙locar l’Escola Bressol perpendicular a Ronda de sant Pau , s’aconsegueix que
l’equipament i la plaça siguin un vincle d’unió, facin de porta entre Ciutat Vella i
l’Eixample.
b. Aquesta col∙locació perpendicular consolida l’estructura urbana dels habitatges de la
plaça i del seu accés amb la prolongació del carrer de la Lleialtat fins a Ronda de Sant
Pau.
c. Minimitza l’espai consumit de plaça aportant un ampli espai de porxada a la plaça per la
seva pròpia arquitectura ja que es mes voluminosa la planta superior que la planta en
contacte a la Plaça.
El concepte de volum és per tant una Intervenció diàfana i lleugera respecte el seu
entorn
d. Integra el Punt Verd al volum construït amb la voluntat de no fragmentar l’espai públic
com succeeix actualment i crear entorn de l’Escola Bressol un punt de trobada i de
concentració d’activitats de tot ordre.
e. La seva conformació plàstica es desenvolupa intel ∙lectualment a partir de l’imaginari
infantil amb traços arrodonits i materials interiors dolços i tous.

Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte
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Dades sobre el concurs

Nom del concurs / Objecte

Organisme que convoca el concurs

Caràcter del concurs

REDACCIÓ I, EN EL
SEU CAS, DIRECCIÓ DE LES OBRES DE L’ESCOLA
BRESSOL
I DE LA REFORMA DE LA PLAÇA FOLCH I TORRES,
AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
FOMENT CIUTAT VELLA_AJUNTAMENT DE BARCELONA
D’idees
D’avantprojectes
De mèrits
Altres

Tipus de procediment

X

Obert
Restringit (per invitació)
Altres

X

X

Composició del jurat

Nacional
Internacional

Naturalesa del jurat

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

Crida

Nacional
Internacional

Resultat del concurs

X
X

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

X

Data de resolució del concurs

Dades sobre el projecte

Nom del projecte presentat / Lema

UTEdomingoferrepinto

Autor/Autors UPC

Rita Santos-Fernandes Pinto de Freitas
María Carmen Domingo Domingo

Altres autors

Ernest Ferré i Ricart
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