Resultats del Premi Europeu de l’Espai Públic 2010
PREMIO EX AEQUO

Open-Air-Library
Magdeburg [Alemanya] 2009
INICI DEL PROJECTE: 2005
INICI DE LES OBRES: 2008
SUPERFÍCIE: 488 m2
COST TOTAL: 325.000,00 €
AUTORS:
KARO* with Architektur+Netzwerk
PROMOTORS:
Bürgerverein Salbke-Fermersleben-Westerhüsen e.V.
City of Magdeburg Department of Building and
Construction

Com tantes altres zones urbanes de l’Alemanya Oriental, el districte de Salbke, al sud-est de
Magdeburg, està immers en una profunda decadència física i social. L’atur és elevat i el seu
paisatge post industrial està poblat de fàbriques abandonades, solars erms i un gran nombre de
comerços i habitatges desocupats. En aquest context, el solar de l’antiga biblioteca del districte
va veure néixer l’any 2005 un experiment urbanístic anomenat “Ciutat en proves” i promogut
pels mateixos residents.
El local abandonat d’una botiga adjacent va servir com a taller per organitzar una col·lecta de
llibres i per elaborar, en un procés participatiu proper i obert, el programa de necessitats i el
disseny d’una nova biblioteca a l’aire lliure. Es van aplegar prop de vint mil volums i, amb més
de mil caixes de cervesa, es va construir sobre el solar una maqueta a escala 1:1 de la
proposta resultant, que va acollir un petit festival de lectura i poesia. L’èxit de la iniciativa va
servir per aconseguir del Govern federal els fons necessaris per construir l’equipament,
inaugurat l’any 2009. Les peces prefabricades de la façana d’un edifici dels anys seixanta
recentment enderrocat conformen un mur espès que conté els prestatges per als llibres. El mur
abriga un espai verd on es pot llegir a l’aire lliure i culmina en un cos més alt que conté una
cafeteria i un escenari on s’interpreten obres de teatre de l’escola primària, lectures públiques i
concerts de bandes joves.
Obert les 24 hores, l’equipament està autogestionat pels mateixos residents que, sense registre
ni control, agafen i retornen els llibres lliurement. Malgrat haver patit ja algun acte de
vandalisme que dóna fe de la duresa de l’entorn, la jove biblioteca funciona a ple rendiment. Els
veïns han pres el control d’un espai degradat per convertir-lo en un innovador lloc de trobada
que, amb una potent càrrega icònica, s’erigeix com l’emblema d’un futur molt més prometedor
per a Salbke.

Den Norske Opera & Ballett
Oslo [Noruega] 2008
INICI DEL PROJECTE: 2000
INICI DE LES OBRES: 2003
SUPERFÍCIE TOTAL: 38,500 m2
COST TOTAL: 500,000,000 €
AUTORS:
Snøhetta
PROMOTORS:
Statsbygg

Situat en un ancó del fiord d’Oslo, el barri portuari de Bjørvika és el centre històric de la capital
noruega. Malgrat la seva centralitat, a finals del segle XX les grans infraestructures construïdes
per donar suport a l’activitat mercantil del port van acabar per segregar-lo de la resta del teixit
urbà i per convertir-lo en un lloc marginal i degradat. Amb el tombant de segle, el Govern
noruec va decidir transformar-lo en un barri emblemàtic i concorregut que articulés la relació
entre la ciutat i el fiord. El primer esglaó d’aquesta transformació havia de venir donada per la
construcció del palau de l’òpera en un moll adjacent a una autopista amb intens trànsit rodat i al
feix de vies que arriba a l’estació central.
Accessibles a través d’una passarel·la per a vianants que creua l’autopista adjacent, les
cobertes del nou palau formen una sèrie de plans suaument inclinats que emergeixen de les
aigües del port i s’eleven per sobre de la sala de concerts. Són plenament transitables i estan
revestides amb plaques de marbre de Carrara blanc. La seva disposició genera diferents
espais aptes per passejar, celebrar espectacles a l’aire lliure i contemplar esplèndides vistes
sobre la ciutat i el fiord.
Independentment de l’activitat que s’estigui duent a terme a l’interior de l’edifici, les seves
cobertes s’han convertit en un atractiu i concorregut lloc de trobada. El dolç encontre dels seus
plans inclinats amb l’aigua ofereix als visitants la sensació d’estar en una platja. L’elevació que
adquireixen com a resultat d’aquesta inclinació els ofereix un esplèndid mirador sobre la ciutat i
el paisatge. El pendent que permet assolir aquests atributs, però, no suposa l’aparició
indiscriminada d’elements de protecció, sinó que es desplega amb tota naturalitat respectant la
llibertat i la intel·ligència dels vianants. Amb la majestuosa presència d’un iceberg, el nou palau
s’erigeix com el símbol d’un nou Bjørvika que presideix dignament la trobada entre la ciutat i el
fiord.

MENCIONS ESPECIALS

Urban Activators: theater podium & brug
Grotekerkplein
Rotterdam [Països Baixos] 2009
INICI DEL PROJECTE: 2005
INICI DE LES OBRES: 2008
COST TOTAL: 1,150,500 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 10,000 m2
AUTORS:
Atelier Kempe Thill architecs and planners
PROMOTORS:
Rotary Club Rotterdam Noord, foundation 'Grotekerkplein', OBR Rotterdam

Els bombardeigs de la Segona Guerra Mundial van ensorrar gairebé totes les construccions
que envoltaven la Grotekerkplein, l’antiga plaça major de Rotterdam. Malgrat la seva
privilegiada posició entre la catedral de Laurenskerk i el canal de Delftsevaart, la mediocritat
dels edificis adjacents construïts durant la postguerra li va conferir un caràcter de pati del
darrere.
Amb l’ànim d’activar programàticament aquest espai apagat i mancat d’atractius, s’hi ha inserit
un pavelló destinat a la representació d’obres teatrals. Té un volum prismàtic que transcorre
paral·lelament al canal i tanca el costat occidental de la plaça. Consta de dos nuclis cúbics que
reposen sobre un podi i suporten una llosa de 50 cm de cantell i 30 m de llum. El resultat és un
gran pòrtic horitzontal que emmarca un escenari obert cap a ambdós costats. Una cortina
lliscant de 70 m de llargada que penja del perímetre de la coberta permet que les
representacions s’adrecin cap a la plaça o cap al canal i, fins i tot, que es tapin alhora ambdós
costats per conformar una aula tancada. Els nuclis laterals contenen un magatzem, un bany i
un camerino per als artistes.
A més d’equipar la plaça amb un nou focus d’esdeveniments públics, el pavelló s’erigeix com
un cos ambivalent que tan aviat pot actuar com un límit opac que reforça el perímetre de la
Grotekerkplein com esdevenir una llinda que la connecta significativament amb el Delftsevaart

Paseo Marítimo de la Playa Poniente
Benidorm [Espanya] 2009
INICI DEL PROJECTE: 2002
INICI DE LES OBRES: 2006
COST TOTAL: 10,620,000 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 40,000 m2
AUTORS:
Office of Architecture in Barcelona
PROMOTORS:
Generalitat Valenciana - Ajuntament de Benidorm

Amb un quilòmetre i mig de llargada, el passeig de la platja de ponent transcorria
paral·lelament a quatre carrils de trànsit rodat i una filera d’aparcaments en superfície. Una
intervenció dels anys setanta el va cobrir amb un paviment mediocre i el va resseguir amb una
pesada balustrada de formigó d’1,2 m d’alçada que entorpia sensiblement la visió del mar.
L’accés a la sorra de la platja només tenia lloc cada dos-cents metres, a través d’ostentoses
escales imperials.
El nou passeig redueix la superfície urbanitzada i constitueix una complexa franja de transició
entre la ciutat i el mar. S’estructura sobre una successió sinuosa de murs de formigó blanc que
delimiten terrasses, jardineres i rampes. Tenen una geometria aparentment capriciosa de
superfícies reglades còncaves i convexes que en realitat responen a un estricte sistema
modular. La jardineria i el joc colorista del paviment omplen els panys que separen els murs en
el seu anar i venir ondulant. S’han reduït a dos els carrils de trànsit rodat i s’ha construït un
aparcament que recorre longitudinalment el subsòl. S’han eliminat les barreres
arquitectòniques i s’ha millorat sensiblement l’accessibilitat a la platja a través d’un bon
nombre d’escales i rampes.
Cada vegada més, Benidorm es postula com un paradigma urbà dins la indústria massiva del
turisme. La seva extremada densitat es concentra en una porció de sòl que resulta
significativament petita en comparació amb les grans extensions de territori que consumeixen
altres models més dispersos, d’ocupació esporàdica i manteniment gairebé inviable. És
precisament la densitat el que permet concentrar grans inversions públiques en intervencions
com aquesta. Les seves formes coloristes i ondulants, tenyides de reminiscències dels jardins
de Gaudí o de Burle Marx, despleguen una potència icònica que abraça amb força els
gratacels del front marítim per ordenar-los en un cos unitari.

Passage 56 / espace culturel écologique
París [França] 2009
INICI DEL PROJECTE: 2006
INICI DE LES OBRES: 2007
COST TOTAL: 90,000 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 200 m2
AUTORS:
atelier d'architecture autogérée
PROMOTORS:
atelier d'architecture autogérée

La rue Saint Blaise recorre el 20è arrondissement, un barri caracteritzat per la densitat urbana i
la diversitat cultural. El procés de degradació que ha patit aquest eix per a vianants en els
darrers anys ha comportat la pèrdua d’usos públics, el tancament de comerços, la segregació
social i la inseguretat de la canalla i la gent gran. Al número 56 del mateix carrer hi havia un
passatge que va ser barrat als anys vuitanta arran de la construcció d’un bloc residencial. Des
de llavors, aquest espai no edificable havia romàs tancat i abandonat.
En una inusual associació entre administració pública, organitzacions locals, professionals i
residents, es va organitzar una consulta oberta per discutir públicament els suggeriments, les
possibilitats i els recels que despertava el lloc. D’aquí va sorgir la idea de crear un espai de
gestió col·lectiva que pogués allotjar trobades, projeccions, tallers, jocs, intercanvis comercials
i activitats que giressin entorn de la gastronomia i l’horticultura. A través d’un procés
participatiu continu i obert, es va elaborar un projecte que va ser construït amb un cost mínim i
amb l’ús de materials reciclats recollits pels mateixos veïns. El resultat és una construcció de
fusta amb coberta enjardinada que conté una oficina verda i que penja entre els dos edificis
que voregen el passatge per constituir una llinda entre l’espai públic i un nou jardí amb
parcel·les de cultiu col·lectiu. El conjunt disposa de panells solars, banys de compost i un
sistema de recollida i acumulació d’aigües pluvials, de manera que produeix gairebé tota
l’aigua, el compost, els aliments i l’energia que consumeix.
El Passage 56 reforça la idea que l’espai públic no culmina en la construcció física d’un
objecte dissenyat, sinó que es desenvolupa continuadament en una producció social, cultural i
política. Aquí, el client no precedeix la intervenció, sinó que emergeix gradualment en el grup
d’usuaris que la gestiona, com una prova irrefutable que les pràctiques ecològiques
quotidianes poden transformar les actuals relacions espacials i socials en una metròpoli densa
i culturalment diversa.

Casetas de pescadores en el puerto
Cangas do Morrazo [Espanya] 2008
INICI DEL PROJECTE: 2003
INICI DE LES OBRES: 2005
COST TOTAL: 1,200,000 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 3,920 m2
AUTORS:
Irisarri + Piñera
PROMOTORS:
Puertos de Galicia

Ocupant estratègicament una badia de la ria de Vigo, el port de Cangas acull una intensa
activitat nàutica i pesquera que no es contradiu amb la bellesa del paisatge que l’envolta. El
tanca pel sud un espigó format per dos braços rectilinis que es troben en angle sumant un
recorregut de més de cinc-cents metres de llargada i que ofereixen una bona perspectiva de la
ciutat des del mar. Al moll interior d’aquest espigó hi ha el club nàutic, una carretera de trànsit
rodat, un aparcament superficial i un amarrador, mentre que el costat que s’orienta cap a la ria

està resseguit per un passeig per a vianants i un dic de grans blocs de pedra sovintejat per
pescadors de canya.
L’organisme que gestiona els ports de Galícia va promoure una intervenció per dotar l’espigó
d’una filera de quaranta casetes per a pescadors acompanyada d’un nou passeig públic.
Construïdes amb planxes d’acer galvanitzat, les casetes permeten als pescadors
emmagatzemar-hi els seus estris i disposar d’espais exteriors de treball. La renglera de
casetes queda interrompuda per deu passos transversals que comuniquen el moll interior, on
hi ha amarrades les embarcacions, amb el dic exterior, on es practica la pesca de canya. El
passeig per a vianants que ressegueix aquest dic i permet contemplar l’activitat dels pescadors
ha estat pavimentat amb una tarima de llates de fusta.
Malgrat l’especificitat dels seus destinataris, aquesta intervenció dinamitza l’espigó com a
espai públic i l’ordena entorn d’una activitat atractiva a ulls de tothom i profundament arrelada
a la realitat de Cangas. Les tasques i els aparells que desplega aquesta activitat popular
envaeixen l’estructura neutra i contingudament minimalista de les casetes per conferir-li un
aspecte viu i canviant al llarg del temps.

FINALISTES

MadridRío
Madrid [Espanya] 2009
INICI DEL PROJECTE: 2005
INICI DE LES OBRES: 2008
COST TOTAL: 350,000,000 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 1,100,000 m2
AUTORS:
Burgos Rubio Garrido Porras y Lacasta, Burgos Rubio Garrido Porras y
Lacasta, Burgos Rubio Garrido Porras y Lacasta
PROMOTOR:
Coordinación General de Proyectos Singulares, Ayuntamiento de Madrid

Eichbaumoper
Deutsch-Wagram [Àustria] 2009
INICI DEL PROJECTE: 2006
INICI DE LES OBRES: 2008
COST TOTAL: 420,000 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 1,000 m2
AUTORS:
raumlaborberlin/ www.raumlabor-berlin.de
PROMOTORS:
raumlaborberlin

Ulap-Platz
Berlin [Alemanya] 2008
INICI DEL PROJECTE: 2005
INICI DE LES OBRES: 2007
COST TOTAL: 1,100,000 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 13,000 m2
AUTORS:
Till Rehwaldt
PROMOTORS:
Abt. Städtebau und Projekte, Hauptstadtreferat, Berlin

Jardín vertical y plaza pública Delicias
Zaragoza [Espanya] 2008
INICI DEL PROJECTE: 2002
INICI DE LES OBRES: 2007
COST TOTAL: 1,319,000 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 1,786 m2
AUTORS:
Sicilia y Asociados
PROMOTORS:
Asociación de Vecinos Delicias "Manuel Viola"

Jardí del Museu Can Framis
Barcelona [Espanya] 2009
INICI DEL PROJECTE: 2007
INICI DE LES OBRES: 2008
COST TOTAL: 7,354 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 5 m2
AUTORS:
BAAS, Jordi Badia y EMF, Martí Franch
PROMOTORS:
Fundació Vila Casas. Layetana

Riverside Masterplan
Castleford [Regne Unit] 2008
INICI DEL PROJECTE: 2003
INICI DE LES OBRES: 2006
COST TOTAL: 3,650,000 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 2,734 m2
AUTORS:
McDowell+Benedetti
PROMOTORS:
City of Wakefield Metropolitan District Council

Vabaduse väljak
Tallinn [Estònia] 2009
INICI DEL PROJECTE: 1998
INICI DE LES OBRES: 2008
COST TOTAL: 20,000,000 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 11,000 m2
AUTORS:
Andres Alver, Veljo Kaasik, Tiit Trummal
PROMOTORS:
Tallinn City Government
Klaus Wailzer, Bulant & Wailzer /Wagner /
Fritsch

Campus des Comtes de Champagne
Troyes [França] 2009
INICI DEL PROJECTE: 2003
INICI DE LES OBRES: 2007
COST TOTAL: 26,848,700 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 10,973 m2
AUTORS:
Intégral Lipsky+Rollet architectes
PROMOTORS:
Communauté d’Agglomération Troyenne

Lanternen/ Norwegian Wood
Sandnes [Noruega] 2008
INICI DEL PROJECTE: 2006
INICI DE LES OBRES: 2008
COST TOTAL: 1,400,000 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 2,500 m2
AUTORS:
AWP+ Atelier Oslo
PROMOTORS:
Sandnes Kommune, Norwegian wood steering group

Rehabilitación de la Alameda de Hércules
Sevilla [Espanya] 2009
INICI DEL PROJECTE: 2005
INICI DE LES OBRES: 2007
COST TOTAL: 11,934 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 38 m2
AUTORS:
José Antonio Martínez Lapeña, Elías Torres Tur, arquitectos
PROMOTORS:
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla

Remodelación del puerto
Malpica [Espanya] 2009
INICI DEL PROJECTE: 2005
INICI DE LES OBRES: 2008
COST TOTAL: 2,843,240 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 13,710 m2
AUTORS:
CreuseCarrasco arquitectos
Juan Creus Andrade, Covadonga Carrasco López
PROMOTORS:
Xunta de Galicia
Ente Público Portos de Galicia
Juan Antonio Rodríguez Pardo

Furtwänglergarten
Salzburg [Àustria] 2009
INICI DEL PROJECTE: 2007
INICI DE LES OBRES: 2008
COST TOTAL: 900.000,00 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 5,000 m2
AUTORS:
Auböck + Kárász
PROMOTORS:
Municipality of Salzburg

NLA Skywalk
London [Regne Unit] 2008
INICI DEL PROJECTE: 2008
INICI DE LES OBRES: 2008
COST TOTAL: 55,200 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 280 m2
AUTORS:
Carmody Groarke
PROMOTORS:
New London Architecture / London Festival of Architecture

Neubau der Domtreppe – Neugestaltung des
Bahnhofvorplatzes
Köln [Alemanya] 2008
INICI DEL PROJECTE: 2001
INICI DE LES OBRES: 2004
COST TOTAL: 6,500,000 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 11,950 m2
AUTORS:
Schaller/Theodor Architekten BDA
PROMOTORS:
Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Redesign of main square
Maria Saal [Àustria] 2008
INICI DEL PROJECTE: 2002
INICI DE LES OBRES: 2007
COST TOTAL: 1 ,200,000€
SUPERFÍCIE TOTAL: 2,250 m2
AUTORS:
nonconform architektur vor ort
PROMOTORS:
Maria Saal Beteiligungs und Infrastruktur GmbH

Parque Verde do Mondego
Coimbra [Portugal] 2008
INICI DEL PROJECTE: 1995
INICI DE LES OBRES: 1997
COST TOTAL: 18,250,000 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 230,000 m2
AUTORS:
MVCC - Mercês Vieira e Camilo Cortesão
PROMOTORS:
MVCC - Mercês Vieira e Camilo Cortesão

Paisatgisme de la línea 1 del TRAM
Alicante [Espanya] 2009
INICI DEL PROJECTE: 2005
INICI DE LES OBRES: 2006
COST TOTAL: 5,200,000 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 12,000 m2
AUTORS:
Eduardo de Miguel Arbonés, José Mª Urzelai Fernández
PROMOTORS:
Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat. Consellería
de Infraestructuras y Transporte

Square and open air altar
Brezje [Eslovènia] 2008
INICI DEL PROJECTE: 2005
INICI DE LES OBRES: 2008
COST TOTAL: 478,000 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 1,790 m2
AUTORS:
Zorec, Tepina
PROMOTORS:
Franciscan monastery Brezje

Reabilitari urbane centru istoric, faza1 – Piata Muzeului
si strazi adiacente
Cluj-Napoca [Romania] 2008
INICI DEL PROJECTE: 2005
INICI DE LES OBRES: 2006
COST TOTAL: 363,764 €
SUPERFÍCIE TOTAL: 5,050 m2
AUTORS:
clujnapoca cityhall, tirrena-garboli
PROMOTORS:
clujnapoca city hall

