Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat
MEMÒRIA
Barcelona es una de les ciutats amb més cotxes i amb els índex de
contaminació més alts d’Europa.
L’eixample de Barcelona te el 95% de la seva superfície coberta per
edificis, voreres de panot i asfalt.
Només un 5% de tota la superfície de l’eixample es de terra i,
transpira.
Ens trobem davant d’un desequilibri manifest, que ens fa pensar que
potser, el gran forat que s’obrirà a l’eixample amb motiu de
l’enderroc de l’anella de la plaça de les Glòries, s’hauria de deixar
un temps sense urbanitzar, sense impermeabilitzar.
Permetre que la ciutat gaudeixi d’un gran buit, estabilitzat
temporalment amb una extensa plantació d’arbres de diferents espècies.
Barcelona no necessita ni més construccions, ni més cotxes, ni més
paviment.
L’eixample de Barcelona ens demana més transport públic, més
bicicletes, més arbres i més zones verdes.
Proposem reduir progressivament el trànsit rodat fins arribar a tallar
Gran Via en el seu tram per Glòries, deixant de ser zona de pas per
esdevenir centre de Barcelona, un nou destí i l’origen d’un nou model
de ciutat.
Barcelona necessita un gran Pulmó verd que s’estengui als carrers del
perímetre, que s’infiltri a la ciutat.
Pensem que alguns dels edificis existents dintre de l’àmbit
d’actuació, poden ser reutilitzats.
Creiem fermament en la rehabilitació i millora de l’eficiència
energètica d’aquests edificis.
Un model de creixement econòmic molt més sostenible que l’enderroc.
Un model que s’ha d’estendre a tot el parc immobiliari de la ciutat.
Ens imaginem actuacions “lleugeres”, transformables i reversibles,
intervencions que donin cabuda a les activitats del present i del
futur.
Escenaris futurs, que la nostra generació no pot anticipar.
La proposta és fruit d’un treball cooperatiu basat en el debat entre
11 equips. V a m e n t e n d r e e l c o n c u r s p e r a l a r e m o d e l a c i ó d e l e s G l ò r i e s
com una oportunitat per a reflexio- nar sobre el model de ciutat i el
moment actual.
DECREIXEMENT no és CREIXEMENT NEGATIU, sinó que és una oportunitat de
canvi per es- tablir noves dinàmiques urbanes i noves productivitats
més compatibles amb el medi natural.
El projecte és una PROPOSTA DE FUTUR en la direcció que creiem que
hauria d’evolucionar Barcelona, sense fer ciència ficció.
Entenem la CENTRALITAT de les Glòries com la llavor seminal d’una
REGENERACIÓ urbana. La proposta no es presenta com un projecte tancat.
En cada fase l’espai serà apropiable, en cada fase aquest està en
procés i no en construcció..
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https://vimeo.com/88798244

Dades sobre el concurs
Nom del concurs / Objecte

GLORIES CATALANES

Organisme que convoca el concurs

BIMSA
D’idees

Caràcter del concurs

Tipus de procediment

Obert

Composició del jurat

Internacional

Naturalesa del jurat

Extern a l’organisme convocant

Crida

Internacional

Resultat del concurs

Data de resolució del concurs

Seleccionada

Febrer 2014

Dades sobre el projecte
Nom del projecte presentat / Lema

RE_BCN

Autor/Autors UPC

Núria Salvadó, Emiliano López, Claudi Aguiló, Roger Tudó, Xavier Ros

Altres autors

Bosch-Capdeferro, Vora arquitectura, Josep Bunyesc, David Sebastian, Francisco Cifuentes,
un parell d’Arquitectes, Ted’A, Lopez-Rivera Arquitectos, Harquitectes, Datae
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