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CONCURS D'ARQUITECTURA CENTRE AQUÀTIC EN PLAÇA GAUDÍ 

SALÓ PISCINA & WELLNESS FIRA BARCELONA 2021 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Fira Barcelona organitza, amb una periodicitat biennal, el Saló Piscina & Wellness 

Barcelona, que reuneix les principals empreses i els principals professionals relacionats 

amb el sector de l'aigua, de la piscina i del wellness d'arreu del món. Al Saló s'hi exposen 

les novetats, les investigacions i els productes més nous, així com, mitjançant conferències 

i exposicions, s'hi exposen les últimes tendències presents i futures del sector de l'aigua. 

En aquest context, el Saló vol fer un pas més enllà, buscant noves aportacions i tendències 

a la filosofia de l'espai relacionat amb el gaudi de l'aigua, des del punt de vista dels futurs 

arquitectes i amb aquesta finalitat convoca un concurs a nivell internacional dirigit a 

estudiants d'arquitectura, perquè expressin noves perspectives d'entendre la relació entre 

l'ésser humà, l'arquitectura i l'aigua. 

2. ÀREA D'INTERVENCIÓ 
S'estableix una àrea d'intervenció definida a la Plaça Gaudí de Barcelona, delimitada pels 

carrers Mallorca, Provença, Marina i Lepant. Dins d'aquest espai, el concursant definirà la 

seva actuació utilitzant tot l'espai o només una part. 

La parcel·la forma part de l'Eixample de Barcelona i es situa dins de l'anomenat Pla Cerdà. 

L'actuació es troba davant de la Sagrada Família, edifici de referència de Barcelona i visita 

obligada en una de les principals destinacions turístiques d'Espanya.  

 

La Sagrada Família 

La Sagrada Família és el monument més emblemàtic de la ciutat de Barcelona i màxim 

exponent de l'arquitectura modernista catalana. Encara en construcció, està considerada 

l'obra mestra de l'arquitecte Antoni Gaudí; la façana del Naixement i la cripta són obres 

considerades des de 2005 com a Patrimoni de la Humanitat i les úniques que va poder 

concloure en vida l'arquitecte. 



 

    

2 

 

La basílica, inicialment concebuda sota un estil neogòtic, aviat esdevé l'obra més 

representativa del Modernisme Català, una vegada que Gaudí assumeix el projecte en 

1883. Un disseny innovador que representa un punt d'inflexió en l'obra de l'arquitecte, 

predominant les superfícies helicoidals i plans corbs, sempre buscant aquest concepte de 

disseny natural que domina la seva obra. Gaudí va projectar la construcció de 18 torres, la 

més alta de les quals amb 172,5 metres, fet que convertiria l'edifici en l'església més alta 

del món. Es planeja que l'obra estigui finalitzada en el primer trimestre del 2026.    

 

Pla Cerdà 

Projecte pioner de reforma i eixample de Barcelona, el Pla Cerdà contemplava una 

estructura homogènia en forma de quadrícula que cerca l'equilibri entre l'urbà i el rural, la 

igualtat no només entre classes socials, sinó per facilitar les circulacions, anticipant-se ja 

en 1860 als problemes actuals de flux vehicular que pateixen les grans urbs. L'enginyer i 

urbanista Ildefons Cerdà va crear un nou concepte d'ordre urbanístic basat en una retícula 

d’illes octogonals aixamfranades, limitant altures i alliberant espais amb carrers amples i 

zones verdes. 

 
Més informació: 
 
 
https://sagradafamilia.org/es/ 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Cerd%C3%A1 

3. PROJECTE 

Es proposa la realització del projecte d'un Centre Aquàtic, apte per al bany públic, i que pot 

ser qualsevol tipus de piscina esportiva, d'oci, de relax, lúdica, etc., a elecció del criteri del 

concursant. 

Es valoraran les solucions que reflexionin sobre el valor de l'aigua per a la salut, el medi 

ambient i com a element de referència simbòlica i imprescindible per a la vida del planeta. 

En aquest sentit, en la proposta arquitectònica serà important l'aportació de conceptes 

sostenibles. 
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Les solucions aportades poden introduir noves idees a la forma tradicional amb la qual fins 

al moment s'ha entès aquest tipus d'espais, i es poden proposar, si es creu convenient, 

formes de relació amb l'aigua innovadores. 

El projecte tindrà en compte la seva singular ubicació dins de la geometria d’illes del Pla 

Cerdà i la seva relació formal i visual amb l'edifici emblemàtic de la Sagrada Família. 

Cal tenir en compte que en proposar-se l'actuació en una àrea verda de Barcelona, encara 

que es proposa una actuació arquitectònica, cal ordenar i resoldre l'espai paisatgístic 

restant, des del punt de vista de la biodiversitat i la relació entre arquitectura, ciutat i paisatge 

com defineix el Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020 

La proposta resoldrà funcionalment accessos, recorreguts interiors, vestuaris i espais 

complementaris necessaris per a l'ús dels espais d'aigua per al bany públic i per a la gestió 

d'un centre aquàtic d'aquestes característiques. En tractar-se d'un exercici teòric, no hi ha 

limitació d'edificabilitat, d'altures o de volum construït. 

4. ANONIMAT 

Els projectes seran anònims, no podent aparèixer en el document final cap element que 

identifiqui al concursant. Cada projecte s'identificarà amb un Lema d'una o diverses 

paraules i un número de 2 xifres, a elecció del concursant. 

Qualsevol element identificatiu dins del document del projecte, serà penalitzat i 

automàticament desqualificat pel comitè. 

5. FORMAT DE LLIURAMENT 

Tots els estudiants interessats a participar, hauran de quedar inscrits abans de l'11 

d'Octubre adjuntant les següents dades:. 

o Lema 

o Nom del concursant 

o Direcció 

o Adreça de correu electrònic 

o Telèfon de contacte 
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o Escola d'Arquitectura 

o Universitat 

o Curs acadèmic 

o Algun document que acrediti la seva relació amb l'Escola d'Arquitectura. (Per a la 

presentació al concurs, s'admetrà el document escanejat, s'haurà de presentar 

l'original o compulsat en el cas de resultar premiat). 

 

Totes aquestes dades s'adjuntaran en un formulari, que estarà habilitat en el següent link 

de la pàgina web del saló: https://solicitud.piscinawellness.com/ca/call-concurs-

arquitectura/ 

 

Una vegada inscrits, rebran un email amb el procés per a lliurament de la proposta que 

s'haurà d'enviar abans del 2 de Novembre en un màxim de 2 làmines en format PDF, 

grandària DIN A1, podent-se incloure en elles, plans, esquemes, perspectives, fotografies i 

textos que expliquin clarament la proposta. 

6. CONCURSANTS 

El concurs té caràcter internacional i va dirigit a estudiants d'Escoles d'Arquitectura de 

qualsevol país, amb l'única condició que han d'estar matriculats en algun moment de l'any 

2021 en alguna de les Escoles d'Arquitectura Oficials. Es poden presentar equips de 

diversos estudiants d'arquitectura o multidisciplinaris, sempre que un dels membres sigui 

estudiant d'arquitectura. Només s'admetrà una proposta per concursant, i aquest no podrà 

participar en dos equips alhora. 

7. COMITÈ DE SELECCIÓ 

o Manuel de Marco, Arquitecto, Miembro de la Junta Directiva de ASOFAP. 

o Ione Ruete, Barcelona Building Construmat & TechEstate Director. 

o Ada Serrano, Ingeniera Técnica Agrícola,  Institut Municipal de Parcs i Jardins. 

o Ignacio Elburgo, General Manager Fluidra Engineering Services. 

https://solicitud.piscinawellness.com/ca/call-concurs-arquitectura/
https://solicitud.piscinawellness.com/ca/call-concurs-arquitectura/
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o Mariano Bordás, Arquitecto jefe del Servicio de Equipamentos Deportivos del 

Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya. 

o Santiago González, Arquitecto, Miembro del Comité Wellness. 

8. PREMIS 

S'atorgaran els premis següents por el Sponsor Fluidra: 

o PRIMER, dotat amb 2.000 € 

o SEGON, dotat amb 1.000 € 

o TERCER, dotat amb 500 € 

La cerimònia de lliurament de premis es realitzarà a Barcelona en el marc del Saló Piscina 

& Wellness de Fira Barcelona el  29 de novembre de 2021, al Sopar de Gala de lliurament 

de premis, al qual els guanyadors hi estaran convidats (sense incloure-hi despeses de 

viatge). 

Els tres primers premis es divulgaran mitjançant el web de Fira Barcelona, a les publicacions 

resum del Saló i mitjançant plataformes internacionals digitals d'arquitectura. 

Els tres primers premis, juntament amb els projectes que es considerin més interessants, 

s'exposaran al públic durant els dies de celebració del Saló Piscina & Wellness. 

9. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

FIRA DE BARCELONA es reserva el dret de reproduir informació i imatges de les propostes 

presentades per les empreses que participen en el Concurs d'Arquitectura en tots els 

suports documentals que consideri convenients, amb finalitats informatives i divulgatives. 

Els autors sempre se citaran al peu de cada proposta. Els participants han de presentar 

propostes originals que no infringeixin en cap cas els drets de tercers. En cas que es 

produeixi qualsevol reclamació en aquest sentit, FIRA DE BARCELONA quedarà 

exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d'aquestes reclamacions. Així mateix, els 

participants es responsabilitzaran de les reclamacions que puguin presentar les entitats de 

drets de propietat intel·lectual a les quals estiguin adscrits. 
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No es faran públiques les propostes presentades en aquesta convocatòria que no hagin 

estat seleccionades. 

10. ACCEPTACIÓ D'AQUESTES BASES 

La participació en el Concurs d'Arquitectura del Saló Piscina & Wellness Barcelona 2021 

comporta la plena acceptació d'aquestes bases. 

La manifestació en el sentit de no acceptar la totalitat o part de les bases implica l'exclusió 

del participant i, en conseqüència, FIRA DE BARCELONA quedarà eximida del compliment 

de les seves obligacions amb aquest participant. 

FIRA DE BARCELONA es reserva el dret a eliminar la participació, justificadament, de 

qualsevol persona que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i 

reglamentari d’aquesta promoció. 

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o discrepància que pugui sorgir relacionada 

amb la interpretació o l'aplicació d'aquestes Bases, Fira Barcelona i els participants en la 

promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i a la competència dels Jutjats i 

Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol fur que els pugui correspondre.  

11. MODIFICACIÓ DE LES BASES 
FIRA DE BARCELONA es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment, qualsevol 

modificació, supressió i/o addició a les presents bases. Aquests canvis es comunicaran als 

participants ja inscrits.  

12. CONSULTES 

Es realitzaran per mail a l'adreça següent:congresos@firabarcelona.com  

Les respostes es publicaran al web del concurs. 

 

mailto:congresos@firabarcelona.com
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13. TERMINIS 

o La data límit d'inscripció és l'11 d'octubre 

o Els treballs s’han d’enviar per correu electrònic amb data límit 2 de novembre de 

2021 

o La decisió del jurat es realitzarà  el 15 de Novembre de 2021. 
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ANEXO PLANOS 
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