Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat
REFLEXIÓ I PROPOSTA
D'antuvi volem manifestar que el lema que hem escollit per identificar la nostra proposta
defineix clarament la nostra voluntat projectual.
Així, volem que la nostra proposta s'integri al poble de Bolvir de tal forma que la "presència" d'allò que
es proposa com a nou dialogui amb harmonia amb les "preexistències" del teixit urbà actual. És a dir
que una vegada que s'hagi executat sembli com si hi fos de tota la vida.
Per aquest motiu volem adequar l'ordenació donant resposta als requeriments funcionals que se'ns
demana a les bases del concurs, tenint molt en compte els valors històrics, paisatgístics i tradicionals del
lloc.
La primera reflexió a fer rau en veure com el Pla d'Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Cerdanya
no encerta adequadament alguna de les decisions propositives, per bé que siguin a tall orientatiu. Entre
les disfuncions més evidents, creiem innecessària l'execució d'un nou vial que voreja pel costat ponent el
torrent dels Estanys. Com també creiem que no s'ha de cobrir el mateix torrent quan passa vorejant el
camí del Remei d'entrada al poble des de llevant.
Tampoc creiem adequat executar un ample vial des del camí del Remei fins a les noves escoles, ni
esbotzar el mur de pedra per ampliar el carrer de la Font sota Cal Fanxicó.
Volem mantenir les lleres dels torrents existents, tot deixant a la vista els cursos d'aigua, mantenir
sempre que sigui possible l'arbrat existent i afectar el mínim possible els marges de pedra i altres
empremtes que formen part del patrimoni i valors del poble de Bolvir.
També la realitat ens porta a pensar en clau de poble i no pas en clau de ciutat. I, sobretot, pensar
en la gent que hi viu tot l'any i no confondre tampoc el tamany i l'escala.
El tamany de les noves edificacions no ha de ser més gran que el de les existents.
D'altra banda, amb la nostra proposta pretenem millorar la qualitat de vida dels habitants actuals
mitjançant nous equipaments i espais lliures, i establir una bona relació amb la resta del nucli urbà, a
través d'itineraris accessibles i una bona conjunció urbana.
La proposta d'ordenació
Amb un model sostenible, funcionalment integrat i ambientalment eficient presentem una proposta
d'ordenació que compleix amb el POUM vigent i estableix una miscel·lània de millores per Bolvir.
Des del punt de vista de la vialitat, proposem l'execució del carrer Estaragalls afectant només la filera
d'arbres situada al costat migdia de l'actual camí. El carrer del Castell, el carrer Estaragalls, el carrer del
Camí de l'Areny i el camí del Remei formen una anella viària que permet folgadament resoldre
l'accessibilitat a la nova àgora urbana que proposem al costat de les noves escoles (actualment en
construcció), a les quals proposem accedir des de la nova plaça que actuarà de sala d'estar col·lectiva.
La continuació que ja està previst fer del carrer Buenaventura Viadier, salvant el torrent dels Agustins,
pot seguir amb un carrer nou que es doblega per evitar un excessiu pendent i que proposem des del
camí Ral fins el carrer de les Escoles. Aquest carrer de pendent suau permet un itinerari accessible pels
vianants.
D'altra banda, proposem un pas de vianants des del nucli més consolidat del poble cap a llevant, passant
davant de Cal Fanxicó. Allà hi plantegem un espai públic o plaça amb un petit comerç que per la seva
proximitat al centre permeti donar-li vida i un bon servei al poble, a la vegada que es posa en valor
l'edifici catalogat de Cal Fanxicó que podrà presidir el nou espai públic.
Des d'aquesta nova plaça cap a llevant, l'itinerari de vianants passaria per la zona verda on hi ha la
piscina pública i travessant el torrent dels Agustins tindria continuïtat per un nou eix viari de prioritat
pels vianants que vorejaria al nord el pati ampliat de les noves escoles. S'arribaria a una plaça, entesa
com un nou cor urbà, envoltada d'equipaments. Annex a aquesta plaça, a llevant hi trobem una bossa
d'aparcaments que juntament amb una altra de més important situada al sud es podrà donar un bon
servei als nous equipaments, a l'espai públic i a l'hotel proposats al seu entorn.
Entre aquests equipaments proposem: el nou edifici Ajuntament que se'ns demana, el qual podrà
presidir la plaça al nord; i la relocalització de l'Auditori, avui previst al costat de les restes del Castellot,
a continuació del poliesportiu. Aquesta decisió creiem que és del tot justificada per dos motius. Primer,
per tal de donar un servei més efectiu a la gent del poble, ja que l'emplaçament proposat es troba a una
distància molt més curta del nucli urbà. Segon, perquè les restes i el centre d'interpretació podran
formar, sense l'Auditori, un conjunt més ben integrat al paisatge.
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Entre la nova localització de l'Auditori i el camí del Remei hi proposem disposar les dues pistes de tennis
i les dues pistes de pàdel que se'ns demanen, a més d'una plataforma que podrà emprar-se com a camp
esportiu a l'aire lliure. La resta de l'espai fins el torrent dels Estanys ho qualifiquem com a sistema
d'espais lliures amb un sender que connecta la plaça amb el camí del Remei. Les aigües recollides a la
plaça i part de l'espai públic es poden conduir a una bassa i fer-les sevir per al reg de l'arbrat i zones
verdes.
La posició ordenada de les pistes i la diferent cota del sòl lliure permet establir acords topogràfics en
talús o grades, com ara les proposades al costat llevant de les pistes de tennis i de pàdel. També cal
precisar que la seva posició al costat del poliesportiu permet crear un conjunt esportiu sostenible de
major ordre i amb millors condicions de funcionament, control i manteniment.
Una altra de les millores que proposem és la localització d'una nova central de biomassa al costat
llevant del poliesportiu, tot i ampliant la seva coberta perquè la protegeixi. Aquesta localització és
òptima ja que al seu costat hi ha la caldera del poliesportiu i molt a prop la de les noves escoles, i podrà
donar un eficient servei a tots els equipaments i, si es vol, també als nous edificis residencials del sector.
En el cas que ens ocupa, donat que és previsible que hi hagi un component estacional important, amb
pics de demanda sobretot els caps de setmana, seria recomanable que la planta de producció estigués
formada per dues calderes. D’aquesta manera, la producció es pot ajustar millor a la demanda i, en cas
d’avaria d’un dels grups, sempre n’hi hauria un d’auxiliar.
Un altre itinerari de vianants que proposem és en sentit ascendent des del camí Ral, travessant el carrer
de les Escoles fins al carrer de Santa Cecília i el corresponent sistema d'espais lliures situat a
continuació, en el qual es proposa ubicar un mirador del paisatge.
Cal posar de relleu que l'ordenació proposada planteja molt bones condicions per ser realitzada
per fases o etapes d'execució. D'una banda, amb l'execució del nou carrer, entre el camí Ral i el
carrer de les Escoles gairebé es possibilita la construcció de tots habitatges potencials i obtenir ben aviat
plusvàlues.
D'altra banda, es pot urbanitzar el carrer Estaragalls i la resta d'urbanització de les places i aparcaments
amb independència, atès que els serveis arriben pels carrers annexos als subàmbits.
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Dades sobre el concurs
Nom del concurs / Objecte

Organisme que convoca el concurs

Caràcter del concurs

Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció d’una proposta
urbanística per a la redacció del Pla parcial urbanístic del sector PPU – BOL – 1 –
Bolvir. Delimitat en el Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya.
Ajuntament de Bolvir

D’avantprojectes

Tipus de procediment

Restringit (per selecció prèvia)

Composició del jurat

Nacional

Naturalesa del jurat

Extern a l’organisme convocant

Crida

Internacional

Resultat del concurs

Guanyador / 1r Premi

Data de resolució del concurs

12 d’octubre de 2013

Dades sobre el projecte
Nom del projecte presentat / Lema

FENT POBLE

Autor/Autors UPC

Estanislao Roca Blanch

Altres autors
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