Concurs d’urbanització de l’àmbit de Dalt Sa Costa de Ses
Voltes_Maó (Menorca)
La premisa principal del projecte és "fer les coses fàcils": En qualsevol cas, es
respecta la lògica original de les escales i costes dissenyades per Josep Claret
el 1943: un recorregut rodat dibuixant les voltes i un recorregut peatonal que
les atravessa transversalment. Per això, es dóna per bo el plantejament previst
d'ubicació per a l'escales mecàniques, que obeix a aquest esquema original.Al
llarg de tot el recorregut peatonal per les escales de Ses Voltes es planteja
unes escales mecàniques que segueixen el perfil de les existents, és a dir,
reproduint els trams graonats i els replans de les originals. D'aquesta manera,
l'impacte visual és mínim. També es potencia la continuïtat entre els tres trams
d'escales tot disposant dos passos de peatons del mateix paviment que
l'original de les voreres, solera de formigó, i a la mateixa cota que les voreres.
A la zona d'arribada al Centre, es facilita l'accés generant un espai, tot ell del
mateix paviment i a la mateixa cota, que unifica la zona. El carril de circulació
està degudament senyalitzat amb una peça de paviment, prefabricada de
formigó, i la il·luminació encastada a nivel del terra. S'amplia l'àmbit peatonal,
es fa una transició cap els espais verds i es creen racons tranquils amb bancs i
més vegetació. El recorregut per al trànsit rodat reprodueix la geometria de la
volta, malgrat tot l'espai estigui resolt amb la mateixa llamborda i al mateix
nivell. Mantenir i accentuar el caràcter de la volta és transcendental per a la
identitat del lloc, i preservar l'esperit original del projecte de Claret.
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Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte

Dades sobre el concurs
Nom del concurs / Objecte

Concurs d’Urbanització de l’àmbit de Dalt Sa Costa de Ses Voltes (Maó)

Organisme que convoca el concurs

Ajuntament de Maó + Demarcació de Menorca del COAIB

Caràcter del concurs

D’avantprojectes

Tipus de procediment

Restringit (per invitació)

Composició del jurat

Nacional

Naturalesa del jurat

Intern a l’organisme convocant

Crida

Nacional

Resultat del concurs

Proposta guanyadora ex-aequo amb un altre equip

Data de resolució del concurs

Febrer de 2015

Dades sobre el projecte
Nom del projecte presentat / Lema

WILLKOMMEN
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