
 

 

 

CONCURS PISCINA FLOTANT.  

PORT DE BARCELONA. SALÓ PISCINA & WELLNESS FIRA BARCELONA 

 

 

INTRODUCCIÓ 

Fira Barcelona organitza, amb una periodicitat biennal, el Saló de la Piscina & Wellness, 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 noves tendències a la filosofia de l'espai relacionat amb el gaudi 

de l'aigua. Per aconseguir-ho, es planteja un repte compartit amb el Port de Barcelona, en coincidir 

amb aquesta institució en l'interès per fer de l'espai del Port Vell un àmbit de major relació compartida 

amb la ciutadania. Aquest any, el Port de Barcelona compleix 150 anys de la creació del port 

comercial modern, fet que suposa un alꞏlicient per activar iniciatives com aquest Concurs. 

D'altra banda, des de fa 30 anys, el Port Vell és una referència mundial de com articular el compromís 

d'un port comercial com el de Barcelona, amb els usos ciutadans que planteja la seva metròpolis. 

Així doncs, les intervencions proposades en aquest Concurs podran ser inspiradores per a 

actuacions de futur en aquest espai del port-ciutat.  

Prenent en consideració el punt de vista dels futurs arquitectes, i amb aquesta finalitat, es convoca 

aquest 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 en l'espai d'un port 

ciutadà de referència mundial. 

 

 



 

ÀREA D'INTERVENCIÓ 

S'estableix una àrea d'intervenció definida dins del recinte del Port de Barcelona, delimitada pel Moll 

de les Drassanes i per la Rambla del Mar. Dins d'aquest espai, el concursant definirà la seva actuació 

utilitzant tot l'espai o només una part. 

L'actuació es troba al final de les Rambles, l'eix principal de trobada ciutadana de la ciutat de 

Barcelona i als peus del monument de Cristòfor Colom, un dels referents simbòlics principals de la 

ciutat.  

 

Rambla del Mar  

La Rambla del Mar és un passeig sobre l'aigua, és la continuació natural de les Rambles de 

Barcelona. Ideada el 1994 pels arquitectes Albert Viaplana i Helio Piñón, la seva arquitectura 

moderna i la seva forma minimalista constitueixen la imatge més emblemàtica del Port Vell. 

 

Moll de Drassanes 

Presidit per la seu de l'Autoritat Portuària de Barcelona, la plaça del Portal de la Pau és la plaça 

institucional del Port Vell, on se celebren les activitats més emblemàtiques, com les Festes de la 

Mercè. 

Al costat de les Rambles de Barcelona i del monument a Colom, pel Portal de la Pau, hi passen el 

75 % dels visitants del Port Vell, i n'és el principal punt de referència. Un espai estimat per la ciutat, 

d'on surten actualment els històrics vaixells turístics anomenats "Las Golondrinas" i on hi trobem una 

de les vistes més carismàtiques del Port Vell. 

 

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. 

En proposar-se un espai ocupat actualment per l'aigua del mar, es pot posar en reflexió si el lloc de 

bany serà aigua de mar, aigua dolça confinada en una piscina flotant, o qualsevol opció que teoritzi 

sobre l'aigua del mar, el seu aprofitament o la seva depuració, afegint conceptes de sostenibilitat 

que defineixin el projecte. 

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 ha de resoldre 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. 

 

 

FORMAT DE LLIURAMENT 

S'haurà d'omplir el formulari complet amb les dades del concursant i afegir la proposta en un màxim 

de 2 làmines en format PDF, mida DIN A1, i s'hi podran incloure plànols, esquemes, perspectives, 

fotografies i textos que expliquin clarament la proposta. 

L'idioma serà espanyol o anglès 

 

 

ANONIMAT 

Les làmines seran anònimes, i no hi pot aparèixer cap element que identifiqui el concursant. Cada 

panell s'identificarà amb un Lema d'una o més paraules i un número de 2 xifres, a elecció del 

concursant, que haurà de registrar mitjançant el formulari. 



 

Cal emplenar el formulari amb les dades d'informació següents: 

 Lema 

 Nom del concursant 

 Direcció 

 Adreça de correu electrònic 

 Telèfon de contacte 

 Escola d'Arquitectura 

 Universitat 

 Curs acadèmic 

 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) 

 Projecte 

 

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 durant l'any 2019 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. 

JURAT 

- Ángel Celorrio. Director del Saló Piscina & Wellness de Fira Barcelona 

- Arquitecte representant de la Diputació de Barcelona 

- David Pino. Representant del Port de Barcelona  

- Representant de l'empresa que patrocina aquest Concurs 

- Mariano Bordás, arquitecte, cap de Servei d'Equipaments Esportius del Consell Català de l'Esport 

- Santiago González, arquitecte de Naos Arquitectura e Ingeniería, S. L. i membre del Comitè 

Wellness i Piscina Pública 



 

PREMIS 

S'atorgaran els premis següents: 

PRIMER, dotat amb 2.000 € 

SEGON, dotat amb 1.000 € 

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 dia 15 d'octubre de 2019, al Sopar de Gala de lliurament de premis 

Saló de la Piscina, al qual els guanyadors 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. 

 

CONSULTES 

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

Les respostes es publicaran al web del concurs. 

 

TERMINIS 

Els treballs han de ser enviats per mail amb data límit 13 de setembre de 2019 

La decisió del jurat es prendrà en els dos mesos següents, després de la data límit indicada 

anteriorment, com a termini màxim de presentació dels projectes. 

 
 
 
 
 
 
 



 

DRETS DE PROPIETAT INTELꞏLECTUAL 

Les propostes presentades seran utilitzades per a finalitats vinculades amb la publicitat del concurs 
i els seus resultats. 

Els organitzadors del concurs podran disposar de la titularitat dels drets de propietat intelꞏlectual dels 
treballs presentats, amb el consentiment previ de la cessió de titularitat per part dels autors 
participants en el concurs.  El Port de Barcelona també podrà disposar dels treballats presentats per 
a la seva difusió, també previ consentiment dels autors participants en el concurs. 

L'execució de futures obres al Port no comportarà cap relació amb la propietat intelꞏlectual de les 
propostes de projectes presentats en aquest Concurs. 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.  

Responsable del tractament: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, CIF Q-0873006-A, amb 

domicili a Av. Reina Maria Cristina, s/n, 08004 Barcelona i les seves empreses participades 

Alimentaria Exhibitions, S. L. U. i Fira Barcelona International Exhibitions and Services, S. L. 

Finalitat: Tractar les dades en relació amb la participació en els Premis Piscines d'Instalꞏlacions en 

ús Saló Piscina & Wellness 2019 i enviar-li informació sobre el Saló Piscina & Wellness. 

Legitimació: Consentiment atorgat per l'interessat. Destinataris: No hi ha cessió de les seves 

dades a tercers. Drets: té dret a accedir, a rectificar i a suprimir les seves dades personals, així com 

els drets de portabilitat i de limitació del tractament que es detallen a la informació addicional. 

Informació addicional: pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades 

a la nostra pàgina web www.firabarcelona.com, a l'apartat "Política de privacitat". LSSI: d'acord amb 

la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, pot 

autoritzar l'enviament, per qualsevol mitjà, d'informació relacionada amb els nostres salons que sigui 

del seu interès.                                         

Pel que fa a les dades personals relatives a altres agents que hagin intervingut en el projecte 

presentat a concurs, tal com estableix l'art. 19 de la LOPDPGDD 3/2018, de 5 de desembre, 

aquestes dades seran tractades en base a interès legítim, en tractar-se dades de contacte 

professionals, d'empresaris individuals i/o professionals. 


