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.
El projecte contribueix a la discussió sobre la millora d’espais públics en polígons d’habitatges en relació
amb espais naturals propers. En el cas concret del concurs, Porta de Collserola-Ciutat Meridiana,
s’aprofita l’oportunitat que deixa obert el planejament en relació a zones de protecció de vials i es
projecta un espai estratègic de referència metropolitana mitjançant una nova estructuració d’usos,
itineraris, transport públic i accessos. El projecte aconsegueix d’una banda el cosit de barris separats per
topografia accidentada i, de l’altra, dotar d’accessibilitat i sentit als potencials ecològics del lloc.
Web amb informació sobre el projecte:
http://www.parcerisa.cat/?portfolio=2012-portes-de-collserola-ciutat-meridiana

Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte
El portal web www.parcerisa.cat permet comprendre l’abast teòric i propositiu del projecte perquè el
confronta amb una tradició d’estudis urbans i propostes sobre la ciutat dels blocs que es desplega en
forma de articles i altres projectes.
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Dades sobre el concurs
Nom del concurs / Objecte

CONCURS PORTES DE COLLSEROLA. CIUTAT MERIDIANA. BARCELONA

Organisme que convoca el concurs

AJUNTAMENT DE BARCELONA-BIMSA

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.)
28 desembre de 2011

Dades sobre el projecte
Nom del projecte presentat / Lema

ITINERA

Autor/Autors UPC

JOSEP PARCERISA BUNDÓ, ÀLVARO CLUA UCEDA

Altres autors

-

2

