Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat
Descripció del projecte.
L'edifici es destina a la Direcció Executiva de protecció del menor i atenció a la família de l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials.
El projecte parteix de la necessitat de fer compatibles i simultanis diferents objectius:
A- Aconseguir un aparcament amb moltes places amb el menor cost possible.
B- Aconseguir un jardí tranquil, allunyat de cotxes i apte per a que els menors i els treballadors dels
centres desenvolupin activitat a l’aire lliure.
C- Aconseguir un nou edifici amb qualitat lumínica i confortable pels espais de treball.
D- Aconseguir una unitat de tota la parcel.la fent participar en el projecte a l’edifici existent.
La reordenació permet situar 216 places d’aparcament en ombra i sense necessitat de fer plantes
soterrades. Un aspecte important de l’estratègia que presentam és la seva viabilitat econòmica, una
aposta per la reducció dels costos de construcció i de les futures despeses de manteniment de
l’equipament.
La situació del nou aparcament permet alliberar el jardí existent de cotxes, creant així un jardí tranquil,
on els pins i la façana sud de l’edifici Cipres són el marc del nou espai exterior de trobada i de relació.
Un espai a l’aire lliure amb bancs i jocs infantils, on desenvolupar les diferents activitats del Centre.
Per crear aquests nous espais exteriors, aixecam l’edifici del terreny i perforam el volum a fi de
mantenir la trama dels arbres de l’aparcament dins dels patis de l’edifici.

http://www.mim-a.com/projectes/equipaments/mallorca/

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 PÚBLIC
D’IDEES A NIVELL D’AVANTPROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI
DESTINAT A LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE PROTECCIÓ AL MENOR DE L’INSTITUT
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIAL, AMB DEMOLICIÓ D’EDIFICI I REORDENACIÓ
D’ILLETA

Organisme que convoca el concurs

Institut Mallorquí d'Afers Socials. Departament de Benestar Social. Consell de Mallorca

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

Data de resolució del concurs

Guanyador / 1er Premi
2n premi / 3er premi
Finalista
Seleccionada
Altres (menció, accèssit, etc.)
30/12/2011

Dades sobre el projecte
Nom del projecte presentat / Lema

Entre_cel

Autor/Autors UPC

Maria Benedito Ribelles i Martí Sanz Ausàs

Altres autors

Assumpció Carrió
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