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» Nota de Premsa 

7 de febrer de 2014 

 

www.bcn.cat/premsa 

Canòpia Urbana guanya el Concurs de Projectes de 

l’Espai Lliure de la Plaça de les Glòries 
 

 

» L’alcalde de Barcelona ha presidit l’acte públic de resolució del Concurs de Projectes 

Restringit per al Projecte Urbà de l’Espai Lliure de la Plaça de les Glòries Catalanes 

de la Ciutat de Barcelona. 

 

» El Jurat ha emès el seu veredicte per unanimitat i destaca com a punts forts de la 

proposta l’aposta per reintroduir la natura a la ciutat, la dimensió local i metropolitana 

del projecte, la continuïtat de la Diagonal com a eix simbòlic, potenciant el transport 

públic i donant compliment als equipaments i els habitatges previstos al Compromís 

per Glòries.  

 

» L’equip guanyador serà l’encarregat de redactar l’avantprojecte d’urbanització de 

l’espai públic, que s’executarà el proper mandat. 

 

» El Jurat ha fet una menció especial a la proposta Terra d’Oportunitats. 

 

Canòpia Urbana és el lema del projecte guanyador del Concurs de Projectes Restringit per al 

Projecte Urbà de l’Espai Lliure de la Plaça de les Glòries Catalanes de la Ciutat de Barcelona. 

La resolució del concurs ha permès conèixer l’equip d’arquitectes, enginyers i paisatgistes que 

de forma anònima s’ha presentat sota aquest lema per transformar l’actual nus viari en un nou 

espai de centralitat que compleixi els requisits establerts en el Compromís per Glòries de l’any 

2007. 

 

L’acte formal de resolució del Concurs ha tingut lloc a la seu del COAC, Col·legi d’Arquitectes 

de Catalunya, i ha comptat amb la participació de l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el 

president del Jurat, l’arquitecte, urbanista i ex alcalde de Curitiba, Jaime Lerner, el vocal del 

jurat i Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Lluís Comeron i l’arquitecte i vocal del 

jurat, Carlos Ferrater. 

 

» El veredicte unànime del jurat  

 

El jurat que presideix l’arquitecte de reconegut prestigi internacional i ex Alcalde de Curitiba, 

Jaime Lerner, i format per 12 experts de diferents disciplines i 2 representants veïnals. 

 

En el seu veredicte el jurat destaca que la proposta de Canòpia Urbana transcendeix la 

dicotomia entre parc i plaça i crea un “Espai Glòries” amb caràcter propi sense precedents a la 

ciutat. És un espai central, amb vocació metropolitana que reconeix de manera excel·lent l’eix 

cívic territorial de la Diagonal i la Diagonal verda de la Meridiana i el Camí Comtal. El projecte 
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guanyador aposta per la renaturalització de la ciutat, articula un paisatge entre vies verdes i 

nodes. La vegetació té un caràcter sistèmic més que ornamental. La proposta recull amb encert 

totes les aspiracions recollides en el procés d’implicació ciutadana i el Compromís de Glòries. 

Es tracta d’un projecte viable econòmicament i que permet modular la inversió al llarg de 

temps.  

 

» La proposta guanyadora: Canòpia Urbana 

 

Canòpia Urbana concep la Plaça de les Glòries com una oportunitat del desplegament de la 

natura a Barcelona. Per reintroduir la natura a la ciutat es planteja capitalitzar les peces verdes 

de gran i mitjana escala existents i articular-les mitjançant un sistema de connectors verds i 

nodes funcionals. 

 

En aquest pla Glòries és una peça fonamental de l’eix verd que uneix els parcs de Trinitat, 

Sagrera i Ciutadella. Segons recull la memòria del projecte, es dóna continuïtat a la Diagonal 

com a eix simbòlic, transformant-la en un camí fresc i agradable transitat només per vianants i 

bicicletes. 

 

La  proposta contempla concentrar el transport públic a la banda sud de la plaça per reforçar 

l’intercanviador modal en superfície, permetent la interconnectivitat entre la línia de metro (L1), 

la nova xarxa de bus o el tramvia. 

 

El projecte té una doble escala. L’escala metropolitana i l’escala local queden representades 

pels usos i equipaments existents i projectats que envolten el parc, entre ells el Disseny Hub 

Barcelona o els nous Encants. L’escala local sorgeix del contacte amb els barris, situats 

principalment a la meitat nord. 

 

El projecte entén la tecnologia digital com una eina d’implicació ciutadana en la prefiguració del 

parc. En el que anomenen el parc 2.0, l’equip guanyador proposa una aproximació virtual per 

començar a viure el parc abans no sigui una realitat i poder participar de manera activa en la 

creació del futur calendari d’activitats, expressant també els seus desitjos.  

 

El projecte recull tots els equipaments i habitatges que preveu el planejament actual i el 

Compromís per Glòries del 2007.  

 

La proposta fa una clara aposta per emprar tecnologies intel·ligents per reduir la demanda 

energètica i reduir recursos. Com a exemples aposta per un enllumenat intel·ligent i 

autosuficient i una gestió intel·ligent de l’aigua. 

 

El projecte, amb un cost estimat de 29.982.800 euros, contempla la possibilitat d’executar-se 

en  sis fases diferents, des del 2015 al 2018. 
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Maqueta del projecte guanyador 

 

 

»  Menció especial del Jurat a la proposta Terra d’Oportunitats. 

 

El Jurat també ha fet una única menció especial al projecte Terra d’Oportunitats, destacant que  

es tracta d’una intervenció de 3x4 mançanes. Segons l’acta que han elaborat, la proposta fa  

una lectura unitària de l'espai i generació d'un terra que transcendeix els llocs particulars i té  

clara vocació metropolitana valorant la implantació de l'edificació residencial en l'àmbit de  

ponent alliberant espai públic. 

 

» Propers passos de la transformació de l’espai Glòries 

 

El concurs, on en una primera fase van arribar a presentar-se 55 equips, ha tingut un 

pressupost de licitació de 331.648 euros (IVA exclòs), que inclou les primes de participació i 

l’import d’adjudicació al guanyador del contracte de serveis per a la redacció de l’avantprojecte 

per al Projecte Urbà de l’Espai Lliure d’Urbanització de la Plaça de les Glòries Catalanes. 
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La previsió és que durant el 2014 es redacti l’avantprojecte d’urbanització de l’espai públic i el 

projecte executiu, en paral·lel a la urbanització provisional de la plaça, a mesura que les obres 

vagin alliberant espais. El 2015 es preveu poder tramitar i aprovar el projecte executiu, per tal 

d’urbanitzar la plaça de forma definitiva en el proper mandat. 

 

»  Exposició oberta a tots els ciutadans al Disseny Hub Barcelona  

  

Des d’avui mateix podran consultar-se online les propostes guanyadores al web de Glòries, 

www.bcn.cat/glories, un cop emès el veredicte del jurat. 

 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’àrea d’Hàbitat Urbà, està muntant una exposició dels 

projectes finalistes per tal que tots els ciutadans puguin conèixer de primera mà el treball que 

han elaborat els 10 equips. L'exposició podrà visitar-se al Disseny Hub Barcelona (Plaça de les 

Glòries 37. Barcelona ) de l'11 de febrer al 5 de març, al hall d'accés pel Carrer d'Àvila.  

 

La mostra, dissenyada per NugArquitectes + Pablo Martín, conté tot el material presentat pels 

10 equips d'arquitectes finalistes (maqueta, audiovisual, 6 plafons DINA1) d'acord amb el que 

establien les bases del concurs internacional. 

 

http://www.bcn.cat/glories

