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.
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Les aportacions més significatives de la proposta es reflecteixen en el següent gràfic:

2

3

4

5

La presentació d’un document de divulgació i els panels d’entrega es troben en el següent enllaç:
http://w1.bcn.cat/portesdecollserola/les-portes/porta-13/porus-besos/
Publicació dels equips seleccionats per porta, amb les puntuacions:
http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/gestio/noticies/docs-noticies/uploaded/seleccionats per
porta.pdf
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Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte

És de destacar en aquest concurs, la participació d’un equip multidisciplinari de 28 tècnics de diferents
especialitats vinculades al territori. La síntesi de les seves aportacions a donat com a resultat un canvi
d’escala en la concepció del lloc.
EQUIP COL·LABORADOR
MEDI AMBIENT: Pablo Capdevila Lopez, enginyer de monts. Laura Moltó Ruiz, ambientòloga,
especialista en indicadors biològics i ecològics. Joan Farreras i Ferrando, agrònom. Jordi Ferran i
Mèlich, especialista en art floral i jardineria. Joan Pons i Corominas, enginyer tècnic forestal. Joan
Santamaria, geòleg. Guillem Terradas, biòleg.
INFRAESTRUCTURES: Xavier Aumedes i Farré, arquitecte tècnic. Luis Miguel Botzzo Rotondo,
enginyer civil, màster i doctor en Enginyeria Civil. Blai Dupasquier, especialista en mobilitat sostenible.
Joan Francesc Garcia Beltran, arquitecte especialista en estructures de l’edificació. Francesc
Juncosa Esperanza, enginyer tècnic industrial, especialista en instal·lacions. Enric Ruiz, geògraf i
historiador, especialista en ferrocarrils. Lluïsa Sànchez Romero, arquitecta, especialista en
instal·lacions. Joan Soler i Guitart, doctor enginyer de camins, enginyer agrònom (especialitat en
fitotècnia) i enginyer tècnic agrícola (especialitat en zootècnia), expert en hidràulica.
PLANEJAMENT I GESTIÓ: Rafael Bellido Cárdenas, advocat urbanista. Guillem Terradas i Mir,
especialista en cartografia i geodèsia. Lluís Torrens i Mèlich, economista. Marta Vidal, arquitecta,
especialista en planejament i gestió urbanística.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ: Antonia Amengual Morro, politòloga. Agustí Pena
Martínez, especialista en comunicació.
PRODUCCIÓ: Marc Nadal i Benito, arquitecte. Rafa Pérez i Mora, arquitecte. Ferran Signes i
Orovay, arquitecte. Ramon Subirà i Calmet, arquitecte, especialista en paisatge, energia i
sostenibilitat.
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Dades sobre el concurs
Nom del concurs / Objecte

223.0811.013 CONCURS DE PROJECTES RESTRINGIT LES PORTES
DE COLLSEROLA. PORTA DE LA TRINITAT

Organisme que convoca el
concurs

BIMSA Barcelona d’Infraestructures Municipals
Ajuntament de Barcelona

Caràcter del concurs

D’idees

Tipus de procediment

Restringit (per invitació)

Composició del jurat

Nacional

Naturalesa del jurat

Extern a l’organisme convocant

Crida

Internacional

Resultat del concurs

Seleccionada

Data de resolució del concurs

21 de desembre del 2011

Dades sobre el projecte
Nom del projecte presentat /
Lema

PORUS BESÒS

Autor/Autors UPC

Xavier Llobet i Ribeiro, doctor arquitecte UPC

Altres autors

Eva Jiménez Gómez, arquitecta
Antoni Ferran i Mèlich, biòleg i ambientòleg
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