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 Parc del Nord està constituït actualment per una seqüència d'espais en diferents graus
d'urbanització i de morfologies molt diverses. Pràcticament l'únic que tenen en comú és la
seva disposició un a continuació de l'altre, en un traçat longitudinal que enllaça el bosc de Can
Deu amb el parc de la Clota.
El projecte es proposa de reconèixer aquest lligam fent-lo el leitmotiv de la proposta, entendre
que l'àmbit no és un espai sinó una promenade. Així doncs, malgrat poder pensar un pla global
d'actuació, acceptem el desenvolupament en fases fins al punt de què no sigui indispensable
l'execució de totes elles i preveure que en un futur es puguin resoldre amb uns condicionants
funcionals i plàstics diversos. La proposta, doncs, és disposar uns eixos/camins longitudinals
que menen d'un costat a l'altre del parc tot connectant els diferents equipaments existents i
donant una pauta per als que puguin venir en un futur.
Aquest recorregut el denominem RIU VERD per la voluntat d'esdevindre un flux de massa
arbòria creuant una diversitat d'espais que aprofitem per conjugar amb la diversitat ecològica
d'un entorn més natural i autòcton. El RIU VERD pretenem fer-lo lliure d' encreuaments amb el
trànsit rodat. La temptació de segregar la circulació dels vehicles a motor respecte a la dels
vianants l'hem foragitada doncs ens mena a una monumentalització gratuïta de certes
estructures (túnels, viaductes) amb la torna d'espais residuals de difícil tractament. Així, hem
decidit de concentrar el trànsit rodat per un circuit perifèric, eliminant-ne l'aparcament en
superfície per millorar el flux circulatori. Aconseguim, doncs, un recorregut longitudinal sense
creuar carrers amb circulació rodada d'aproximadament 1 quilòmetre i vuit-cents metres, fet
en el que creiem que rau la radicalitat de la nostra proposta.
Tenim doncs un eix de gairebé dos quilòmetres lliure de trànsit rodat envoltat per uns espais
que es dilaten i es contrauen. La formalització creiem que ha de ser lenta, un procés de
sedimentació de les necessitats dels veïns, de valoració de les mancances i on prevalgui
l'esborrar i netejar per damunt del construir. Una lentitud pròpia del creixement de les
espècies autòctones del nostre clima mediterrani. No es tracta tant doncs de buscar una
imatge (que no hem volgut incloure a la proposta a aquestes alçades) sinó de definir unes
regles del joc: potenciar l'eix longitudinal de recorregut i lligam, segregar l'automòbil (en el
sentit a l'hora d'allunyar i menystenir), entendre els espais lligats a aquest eix com un sota
bosc que sabem artificial i que no podem pretendre que faci de corredor biològic donada la
seva ubicació en mig del teixit urbà. La seva contribució ecològica serà la de rebre el gruix de
l'impacte humà en el seu afany de lleure per tal d'alliberar els àmbits de ribera del riu Ripoll.
El tractament de l'actual rotonda i la seva configuració com a porta d'accés a Sabadell passa
per fer-la desaparèixer, entendre la connexió amb la carretera de Castellar del Vallès com una
extensió de la ronda de Collsalarca, una perllongació amb una secció pacificada i
semaforitzada. Creiem que un tractament curós de l'entorn, una urbanització on el
protagonista sigui el treball paisatgístic, dotarà d'una gran qualitat aquest accés sense
necessitat de recórrer a focs d'artifici d'una monumentalitat que defugim. En aquest plec de la
ronda de Collsalarca per enllaçar amb la carretera de Castellar, transformem en bancals el
talús que baixa cap a Can Puiggener per tal d'esdevindre una bossa d'aparcament per a ús del
propi parc, com a porta d'entrada a l'espai natural del riu.
Les traces longitudinals que lliguen el projecte comptaran amb una secció deprimida la major
part del traçat respecte al seu voltant. Així tenen un punt de llera de riera i volem que així sigui
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entès, amb un tractament drenant de les aigües d'escorrentia que asseguri el retorn de les
aigües al freàtic. Situar aquest pas a un nivell inferior també ens ajuda a limitar les visuals del
passeig, permetent descobertes puntuals.
Els extrems dels camins longitudinals que defineixen el parc arrelen en el mitjà natural del riu
Ripoll i en conformen els accessos principals. N'hi ha altres de secundaris que va recollint dues
traces de camí-cornisa, traces que discorren paral·leles als camins longitudinals. Aquestes
cornises les cosim amb un passeig per a vianants i bicicletes i contindran també diverses
"portes" d'accés al bosc.
Si al nord veiem que els camins longitudinals hi tenen una paral·lela despentinada amb els
camins-cornisa, al sud hi trobem (en un altre joc de miralls) la paral·lela de la ronda de
Collsalarca, amb un entorn plenament urbà. De la secció d'aquesta ronda en desdibuixem la
seva secció actual com a rambla doncs creiem que no té una secció suficient ni una densitat al
voltant que la dotin de contingut. Optem doncs per ampliar les voreres (on poden aparèixer
terrasses) amb el carril bici al costat assolellat.
També variem la secció d'algun dels carrers transversals a la direcció principal (és el cas del
carrer del Caucas,Somport i Montnegre ) per tal que facin de grapes o connectors de verd des
de l'eix principal fins al camí de cornisa. El trànsit rodat queda reduït a un sol carril amb
prioritat invertida (compartint plataforma amb el vianant), i la resta un tractament tou amb
una vorera entesa com a camí de sota bosc.
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Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte

El concurs es dividia en dues fases:
Fase 1: Proposta. Per a la selecció de la proposta es constitueix un Jurat integrat pels membres
que seleccionaran la proposta. D’aquesta primera fase només es seleccionen 6 candidats de 31
aspirants que es van presentar. D’aquest 6 un d’ells és la nostre proposta RIU VERD. A
continuació es mostra el nom de la resta de seleccionats:
UTE A.ESCOLANO-SARL MAR&BORIS
BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP
FENOY PALOMAS EDUARD
BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
BENNASAR FELIX MARIA ISABEL- HENRICH MONRAS JORDI

Fase 2: Els 6 candidats son convidats a presentar les seves proposicions en una segona fase d
ela qual va sortir com a guanyador definitiu del concurs UTE A.ESCOLANO-SARL MAR&BORIS
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Dades sobre el concurs

Nom del concurs / Objecte

Organisme que convoca el concurs

Caràcter del concurs

Tipus de procediment

Composició del jurat

Naturalesa del jurat

Crida

Resultat del concurs

Data de resolució del concurs

213/2018 Concurs de projectes del Parc del Nord i d'espais
lliures al Nord de la ciutat de Sabadell i l'adjudicació del
contracte de serveis per la redacció del projecte executiu de la
Fase 1
Ajuntament de Sabadell
D’idees

Obert

Nacional
Extern a l’organisme convocant
Nacional
Finalista
Seleccionada
21/09/2018

Dades sobre el projecte

Nom del projecte presentat / Lema

RIU VERD

Autor/Autors UPC

ISIDRE SANTACREU TUDO

Altres autors

SANDRA MOLINER NUÑO
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