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.

CARRER PARC / Concurs "Les Portes de Collserola / Porta 3 Sarrià"
Ajuntament de Barcelona. Proposta Guanyadora
El Carrer Parc és un nou tipus d‘espai urbà que connecta els espais verds de la
ciutat (parcs urbans i parcs naturals) i actua com a filtre entre aquests i la trama
urbana densificada. El Carrer Parc es caracteritza per la renaturalització i la
flexibilització de l‘espai urbà, augmentant la densitat arbòria habitual i eliminant la
jerarquia viària característica dels carrers de la nostra ciutat. El Carrer Parc és un
carrer neutre sense ús definit predefinit i invariable, on els usos es regulen amb
horaris adaptant-se a les necessitats canviants dels ciutadans. El projecte resol
l‘aplicació al llarg del temps del Carrer Parc a la zona de Sarrià i proposa la seva
extensió unint les 16 Portes de Collserola, els parcs urbans de la ciutat i el mar.

Es pot veure el pdf complert de la proposta a la UPC Commons i a la pàgina web
següent: http://w1.bcn.cat/portesdecollserola/es/les-portes/porta-3/carrer-parc/
Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte
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Dades sobre el concurs
Nom del concurs / Objecte

Concurs 16 portes de Collserola

Organisme que convoca el concurs

Ajuntament de Barcelona

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 X
Intern a l’organisme convocant

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.)
1 març 2012

Dades sobre el projecte
Nom del projecte presentat / Lema

Carrer Parc

Autor/Autors UPC

Anna Puigjaner, Guillermo López i Alfredo Lérida

Altres autors
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