
 

 

 

 
 

 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PRONUNCIAMENT DEL 5è CONCURS DE DISSENY AxA 
 
 
A Barcelona, dimarts 18 de desembre de 2018, a la seu del Departament de Cultura de 
la Diputació de Barcelona, situada al Recinte de l’Escola Industrial, Edifici del Rellotge, 
carrer del Comte d’Urgell 187, planta 1a, es reuneix el jurat del 5è Concurs de Disseny 
Arquitectes per l’Arquitectura, convocat amb motiu de realitzar una proposta per a la 
millora d’un pas soterrat a Badalona que actualment connecta el centre de la ciutat 
amb el passeig marítim. Es presenten tots els membres del Jurat: 
 
_Il·lm. Sr. Oriol Lladó, Diputat de Cultura, Diputació de Barcelona 

_Sr. Jon Montero, Soci d’AxA 

_Sr. Màrius Quintana, soci d’AxA 

 
Després de l’anàlisi dels projectes presentats i la posterior deliberació, el Jurat, per 
unanimitat, i conforme a les bases del concurs, pren el següent acord: 
 
 
Concedeix el premi del 5è Concurs de Disseny Arquitectes per l’Arquitectura al projecte 
presentat sota el lema ‘PASAJE POR LA RIERA’, valorant especialment que la proposta 
reconeix l’aigua com a element amb presència al lloc originàriament, donant continuïtat 
al passatge fins la platja i convertint la riera en un espai a cel obert o en un passatge 
amb serveis ampliant el pas sota la via cap a un costat. Junt amb aquesta mínima ampli-
ació també millora la relació del pas subterrani existent amb els dos espais urbans de 
cada costat de la via del tren, amb una grada/talús a la plaça Ernest Lluch i les grades a 
l’espai esportiu, incorporant la pista com un espai urbà del passeig marítim. 
 
Caldrà estudiar més detalladament l’accessibilitat entre el carrer Indústria i el passeig 
Marítim i incorporar un carril bici. Els autors presentats sota aquest lema son Romain 
Lucas i Belén Ramos Jiménez. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
El jurat, fora del premi estrictament estipulat a les bases del concurs, estima fer dues 
mencions honorífiques: 
 
_Concedeix una primera menció al projecte presentat sota el lema ‘PARC MEDITERRA-
NIA’, valorant positivament aquesta proposta que planteja l’ampliació del pas sota la via 
amb tota l’amplada de la plaça Ernest Lluch, resolent molt acuradament els recorreguts 
amb escales, rampes i talussos, però planteja dubtes de la solució en quant a la mobili-
tat i de la desconnexió dels edificis amb la plaça. Els autors sota aquest lema son Ale-
xandre Briñón García, Gemma Daunis Pexton, Lluís García Vidal i Josep Maria Iglesias Cor-
sà. 
 
_Concedeix una segona menció al projecte presentat sota el lema ‘DE TERRA ENDINS, 
MAR ENLLÀ’, projecte que ha abordat  de manera subtil però eficaç intervenció al pas 
existent però es troba a faltar una proposta que millori de la relació amb la plaça i 
l’espai esportiu. Els autors sota aquest lema son Bernat Bastardas Llabot i Miguel Ángel 
Hernández Arias. 
 
L’acta de pronunciament del jurat del concurs està signada per tots els membres del 
jurat: 
 
 
Il·lm. Sr. Oriol Lladó   Sr. Jon Montero  Sr. Màrius Quintana 

 
 
 
Pròximament s’anunciarà l’acte d’entrega del premi. AxA es compromet a fer àmplia 
difusió del concurs i dels seus resultats. 

 


