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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Proposem començar amb l’apropiació del que ara és un espai latent, 
mitjançant una festa d’inici del procés de regeneració urbana de 
l’espai, amb una retirada dels vehicles, neteja intensiva i informació 
sobre el procés. Així podrem dir que la primera fase de la construcció 
del Parc ja hi és! La segona fase correspon a la presa de consciència, 
a través del Concurs, de la voluntat de federar els distints col·lectius 
de persones a través de la unicitat dels equipaments que conformen 
l’entorn del Parc i el carrer Provença com a frontissa dels barris. Una 
tercera fase, serà el disseny sobre el lloc dels àmbits, traces i llocs 
del Parc que proposem fer amb els col·lectius de les institucions, 
gent del barri més proper i de la ciutadania a través d’una setmana 
d’apropiació del lloc utilitzant el dibuix sobre el terra a escala real, 
acompanyat de sessions de presentació del projecte; això permetrà 
ajustar les mides i les dimensions alhora que enfortir la relació de les 
persones amb el lloc en evolució. A partir d’aquestes fases que 
facilitaran l’elaboració del projecte executiu com a quarta fase, 
s’iniciarà una mena de procés que podem anomenar “obert per 
obres” on es delimitaran els àmbits d’actuació informant 
permanentment a la ciutadania. “Som Parc!” podrem anomenar 
aquesta cinquena fase. Una sisena fase correspondrà a l’establiment 
del moviment de terres per crear els suaus bancals, el gabions de 
contenció i la infraestructura bàsica de gestió del cicle de l’aigua: 
conducció i aprofitament d’escorrenties, captacions de reforç per al 
reg, desplegament del mateix; i les rases bàsiques per a la 
implantació d’infrastructurals tècniques (totes elles ja dissenyades 
com topografies constructives de les traces del Parc; enllumenat, 
disposició dels Neoarbres; així com la construcció de les passejos, 
camins, plaça, esplanades i espais de joc. Al mateix temps, i un cop 
avançada la infraestructura de suport de les activitats, una setena 
fase procedirà, en part amb un format participatiu i en part a través 
de la gestió del servei de Parcs i Jardins, a la plantació de la 
vegetació i desenvolupament dels hàbitats vegetals del Parc. En una 
fase següent disposada en el temps anirem posant els elements de 
mobiliari: Bancs, fonts, punts d’informació, senyalètica. Sense fer 
part del projecte executiu, hom creu que cal presentar i treballar 
conjuntament amb els equipaments d’entorn la seva possible 
ampliació (Ex.: Centre Cívic); l’adeqüació de les tanques per 
conformar un tipus de nova membrana vegetada i amb materials 
comuns a tots per tal de donar unicitat a la seva façana respecte el 
Parc; així com treballar la possibilitat consensuada d’obrir passatges 
del Parc vers la Riera de les Arenes. 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Parc de La República de Terrassa 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
Ajuntament de Terrassa 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
D’avantprojectes 
De mèrits 
Altres 

Tipus de procediment 

 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 

Composició del jurat 
 
Nacional 
Internacional 

Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
Nacional 
Internacional 

Resultat del concurs 

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

Data de resolució del concurs  
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Parc amb Plaça 
 

Autor/Autors UPC 
 
Xavier Vancells Guerin 
 

Altres autors 
 
 
 

 


