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PRESENTACIÓ DEGÀ DEL COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA

Al juliol del 2014, el Comú d’Escaldes-Engordany va treure un concurs d’idees per la selecció d’un professional 
de l’arquitectura per la remodelació de la plaça Copríncep.
 

Els espais públics s’han de revalorar, revitalitzar i actualitzar contínuament al llarg de la seva història per adap-
tar-se als nous temps i a la realitat que vivim. És molt important fer-ho amb iniciatives participatives tenint en 
compte  els usuaris, els habitants, els comerciants i els propietaris. I un concurs d’idees és el millor procediment, 
ja que permet comparar diferents propostes i escollir-ne la més adient per tots els actors de l’espai públic.
 

En aquest concurs hi ha hagut 11 propostes, que han estat molt treballades. I reflexen un gran esforç per part 
dels col·legiats participants. Totes elles comporten una gran revitalització urbana. 
 

Aproximadament fa quinze anys es va promoure un concurs d’idees per remodelar la Plaça. Posteriorment a 
l’execució del projecte guanyador, s’han anat fent reformes sense estudis, projectes ni reflexions profundes.
Per això ha arribat el moment d’actualitzar l’espai públic i de servei que representa, per poder-lo adaptar a les 
necessitats actuals.
 

En passades ocasions, com és cas de la mateixa Plaça Coprínceps i d’altres espais urbans del país, les reformes  
s’han fet sense estudis, projectes ni reflexions profundes i malauradament s’ha optat per procediments basats 
en concursos d’honoraris que no garanteixen una reforma completa i integradora, ni l’elecció de la proposta més 
adaptada a les necessitats.
 

Esperem que en el futur totes les actuacions en espais públics d’interès es facin a través de procediments que 
permetin, com ara a la plaça Coprínceps, posar sobre la taula diferents propostes que donen resposta a diverses 
inquietuds i necessitats d’un espai públic que tots en farem ús.
 

Des del COAA donem les gràcies als participants pel bon treball realitzat i al Comú d’Escaldes-Engordany per la 
seva voluntat de col·laboració.

Un cop més podem dir que ha estat una satisfacció saber que ja s’ha licitat la construcció de la proposta guanya-
dora donant continuïtat i sentit al concurs d’idees.
 

Amb aquesta i tota la sèrie d’exposicions que hem realitzat i tenim previstes realitzar, volem mostrar a la societat 
la capacitat de creació del nostre col·lectiu.

VÍCTOR BLASI PALACÍN
DEGÀ C.O.A.A.
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CONCURS D’IDEES REMODELACIÓ PLAÇA COPRÍNCEPS

PARTICIPANTS I LEMES

1er. PREMI       MIQUEL MERCE  
Plaça Activa

 

2n. PREMI          JORDI BATLLE
El mirall de la parròquia

3er. PREMI    EDUARD MARINÉ
Enveland

MIQUEL ALBÓS
La Pergola

CARLOTA ARMENGOL
Geometria de paper

PERE CERVÓS
Portal Vivand

VICTOR NAUDI
Humanitzar l’espai públic buit 

PAU IGLESIAS TURI RIBERAYGUA
bon vivand

XAVIER RECHI
Fusta

MARTA VENDRELL 
Explosió de colors

JOSEP TRAVÉ
Palimpsest
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atractivitat porositat

ATRACTIVITAT I CENTRALITATTRACTAMENT DEL PAVIMENT EL VEGETAL EL MOBILIARI URBA L'ENLLUMENAT

porositat

PLANOL DE LA PLACA
SECCIÓ LONGITUDINAL

EL MIRALL DE LA PARRÒQUIA
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1
La plaça Coprínceps és la plaça d'Escaldes-Engordany.
Durant molts anys ha estat la vitrina, el símbol del progrés i
de la modernitat de la Parròquia. És un lloc emblemàtic de la
vila, el centre de gravetat. La seva geometria, les seves
dimensions i les façanes que la delimiten en fan un espai
singular.
Els nous temps han fet que la plaça evolucioni cap a una
pèrdua d'identitat. L'arquitectura dels edificis que
l'emmarquen ja no reflexa el dinamisme i l'avantguarda del
passat.
Aquest espai públic disposa d'una homogeneïtat volumètrica
fruit d'una forma racional i de les construccions del seu
entorn. El seu caràcter històric i la seva integració coherent
en el teixit urbà fan d'aquesta plaça un patrimoni singular
amb un potencial molt alt.
Per posar en valor la plaça i potenciar que sigui un lloc lúdic,
de convivència, de trobada, de lligam social, es proposa un
element que ha de arrelar-se en la història del seu entorn
sense renunciar a la nostra inevitable contemporaneïtat.

2n. PREMI  JORDI BATLLE
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un gruix d'aigua d'un cm  sobre una superficie negra

TRACTAR EL TEMA DE L'AIGUA:  forca i misteri

surtin un conjunt de petis dolls d'aigua calenta un doll d'aigua termal tipus geyser  d'uns  sis metres d'alcada
ENERGIA I VITALITAT

cada horacada 1/4 horapermanent

NUVOL DE VAPORMIRALL
espectacle continuo

constanment  en evolucio
espectacle continuo

constanment  en evolucio

ESDEVIMENTS I ESPECTACLES

CINEMA I IMATGES CONCERT i THEATRE

cada mésSupport de flexibilitat
integrar a la plaça

cada semana

SECCIÓ TRANSVERSAL AA SECCIÓ TRANSVERSAL BB

0 1 5 10

EL MIRALL DE LA PARRÒQUIA 2

2n. PREMI  JORDI BATLLE
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POTENCIAR l’eix comercial VIVAND  a través 

d’un RECLAM que sigui un element d’atracció 
per estirar el flux de l’Avinguda principal a la Plaça

Espai Urbà POLIVALENT i de QUALITAT que 

permeti allotjar ESDEVENIMENTS MÚLTIPLES i 
amb un mobiliari urbà integrat des del projecte que 
potencia la variabilitat d’usos

CONCERTS I ORQUESTRES

CONFERÈNCIES

MERCATS

ESPECTACLES A L’AIRE LLIURE

MILLORA i ENRIQUIMENT  de la funcionalitat actual de zones 
públiques i terrasses a través d’espais urbans amb caràcter més uni-

tari, coherent i més presència de VEGETACIÓ

MILLORA i ENRIQUIMENT  de la funcionalitat 
actual de zones públiques i terrasses a través 
d’espais urbans amb caràcter més unitari, coherent 

i més presència de VEGETACIÓ

Manteniment d’ESCENARI i reubicació dels 

FANALS actuals

·

Creació de jerarquies urbanes vinculades a USOS i 

NECESSITATS

Recuperar l’essència de l’ ENVELAT com a 
element de trobada multifuncional

EMPLAÇAMENT. EIX COMERCIAL VIVAND e 1/500

INTRODUCCIÓ

PROPOSTA

ANÀLISI

Aquest projecte planteja sol·lucionar els problemes 
identificats a la Plaça Coprínceps i potenciar les 
seves virtuds

El problema principal detectat en la situació 
actual és la pèrdua de fluxe peatonal des de la 
part baixa de l’Avinguda Carlemany fins a la Plaça.
També s’ha considerat la falta de vegetació, la 
falta d’escala per diferents activitats i la falta de 
caràcter unitari com a elements a millorar de l’estat 
actual

Per altra banda s’ha considerat el caràcter 
escenogràfic, la presència visual de la muntanya i 
l’ús actual de les terrasses com a aspectes positius

3er. PREMI    EDUARD MARINÉ

CONFERÈNCIES

MERCATS

Tot el mobiliari urbà es concentra en el perímetre de la franja 
verda de manera que queda integrat en el diseny de d’un 
principi

Es projecta segons un joc de textures que matitzen tota la superfície 
de la plaça

Es prepara el sistema de manera que permeti cobrir la plaça amb 
diferents materials 

DETALL PAVIMENT

PLANTA e 1/150 SECCIÓ ALÇADA e 1/150

AXONOMÈTRIC

Pedra granítica abuixardada 40x10 cm

Pedra granítica abuixardada 10x10 cm

Pedra granítica pulida 60x60 cm

Gespa amb rec 

Gespa transitable

Pedra granítica lisa 100x10 cm

DETALL MOBILIARI URBÀ
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RECLAM LUMÍNIC. VISTA DES DEL CARRER CARLEMANY

CONCURS PER A LA REMODELACIÓ DE LA PLAÇA COPRÍNCEPS. ENVELAND 1/2

3er. PREMI    EDUARD MARINÉ

CONCURS PER A LA REMODELACIÓ DE LA PLAÇA COPRÍNCEPS. ENVELAND 2/2

VISTA CAP A LA PLAÇA COBERTA

VISTA GENERAL DES DE LA PLAÇA

Tub de metacrilat translúcid amb il·luminació a través de tira de led 
RGB que permet una variabilitat lumínica segons el moment

DETALL DEL RECLAM

Tots el materials i el seu disseny estan concebuts per reduir el 
manteniment i una llarga durabilitat

Elements metàl.lics verticals com a pilars  estructurals, urbans i 
d’il.luminació

Tensors metàl.lic entre entre pilars, que permet la subjecció de diferents 
materials i objectes

Paviments antilliscants conformats per materials vinculats amb l’ entorn i 
amb diferents geometries i textures

Mobiliari urbà integrat en el disseny i ubicat en franges de vegetació

Vegetació a base d’ arbrat i plantes locals

Tubs de metacrilat amb tires de leds interiors per il.luminació RGB del 
Reclam que generi diferents atmòsferes

Teles com a elements  de protecció climàtics

• ENDERROC
• INSTAL.LACIONS
• PAVIMENTS
• ESTRUCTURA
• IL.LUMINACIÓ
• MOBILIARI URBÀ
• VEGETACIÓ
• COBRIMENTS TÈXTILS

ESTIMACIÓ: 235.000 EUROS

MATERIALITAT

VALORACIÓ ESTIMATIVA DE COSTOS
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PORTAL VIVAND

Planta Secció transversal

Secció longitudinal

El coberts poden estar més oberts o tancats en funció de la quantitat de lones que es posin , en funció de 
l’activitat que es faci a sota, podria estar totalment descobert o totalment tancat. Aquest coberts 
ofereixen la possibilitat de dur a terme moltes activats.

Terrasses restauració Exposició exterior art Mercat

La plaça pot estar ocupada per 
cadires per a un espectacle o 
també lliure per altres activitats 
que ho necessiten com: balls, 
castellers etc.

El portal vivand es veu des del 
carrer i et convida a entrar a la 
plaça. . Les linies vivand en 
aquest tran es transformaen en 
linies de llum .

L’arc del “Portal Vivand”  
s’inspira en el Pont dels Escalls i 
es materiatza amb tonalitats 
blaves, color de la Parròquia.

Aquest arc ens permet fer 
actuacions cap a una 
banda i l’altre i penjar d’ell 
les diferents eines 
necessàries, ja siguin llums, 
cordes, telons, pantalles 
de cine... Cobreix 
l’escenaril’escenari i convida a 
entrar a la plaça.

L’escenari té ara un doble 
sentit, es poden fer 
actuacions que mirin a la 
plaça o al carrer, 
incoincorporant aixi la 
vidad del carrer vivand a 
la plaça. 

Els coberts condueixen la 
gent de la plaça cap als 
carrers més propers 
facilitant la circulació 
peatonal i convidant a 
entrar a la plaça.

PERE CERVÓS
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C. del Prat Gran

Avinguda Carlemany

PALIMPSEST
Mmasculí

Text escrit al damunt d'un altre després d'esborrar-lo.

esp especialment: Còdex o document de pergamí reescrit després d'esborrar-ne o raspar-ne el primer text, el qual

tanmateix pot ésser llegit amb llum ultraviolada.

En palimsest recollim la idea generadora del projecte: l'espai urbà com a pergamí esborrat i tornat a escriure en multitud

d'ocasions, adaptant-se als canvis dels temps, a les circumstancies de l'entorn social i econòmic que acaba definit les

nostres ciutats. En aquesta reescriptura caldrà conèixer les circumstàncies que ens han dut fins aquest punt i intentar

preveure els esdeveniments futurs perquè el nostre escrit pervisqui al pas dels anys i no quedi com tants cops passa en

arquitectura com un simple exercici d'estil momentani. Per això tota línia traçada, tot element inserit ha d'estar pensat i
recolzat sobre una idea conceptual forta derivada del coneixement de l estat actual i la voluntat de futur del nostre poble.

   Avui Escaldes ha apostat clarament per espais urbans de qualitat com forma d'atracció pel turisme però també com a
forma de vida dels seus ciutadans. Els escaldencs han esdevinguts de les poblacions mes urbanites de les valls, son de
lluny el poble que menys utilitza el vehicle privat en els seus desplaçaments diaris, anar a treballar, a l'escola, als parc o a
comprar, tot queda a pocs minuts a peu. No obstant tot i aquesta tendència a recórrer la vila no s'ha acabat d'aconseguir

crear un nucli que concentri la vida ciutadana. Tot just amb la peatonalització de l'avinguda hem començat a descobrir

algunes de les possibilitats que ens ofereix l espai públic de casa nostra fins ara ocult ocupats pels cotxes. En aquest sentit i

aprofitant les noves possibilitats, la Plaça Coprincep ha d'esdevenir el cor de la parròquia, punt d'atracció d'encontre i tertúlia,
el punt de descans d'una avinguda comercial i imatge del sentiment i voluntat identitaria de l'encara jove poble Escaldenc.

Que es la plaça actualment?

   Es un Espai obert àrid, pla, incolor, contingut en una barreja de façanes de composicions bàsiques on cadascun ha anat

fent la seva, intentant distingir-se mes que integrar-se creant un barrig-barreig difícil de definir. Dins d'un entorn així i donada
la climatologia de casa nostra hom acaba cremat pel sol a l estiu i gelat pel vent a l hivern, les actuacions dutes a terme fins
ara han tractat conceptualment la plaça com a element aïllat, existent per si sola, que ignorava l'avinguda, l'entorn pròxim, els
comerços, restaurants, bars i oficines que el rodegen.

   Però totes les actuacions han aportat quelcom que es bo preservar, almenys en idea. Partim de la plaça com a illa

central: amb un punt d'estada central separat del transit de l'avinguda per un jardinet i la caseta d'informació, una circulació
perimetral que serveix els comerços i els lliga amb l'avinguda.

   En la segona evolució la plaça es tanca al transit, guanya en tranquil·litat, s'obre visualment sobre l'avinguda però no

acaba de lligar-se a aquesta, queda com un fet aïllat dins l'entorn urbà. La plaça s'expandeix fins a tocar de les façanes però
no aconsegueix lligar-ho tot en un sol concepte ni vitalitzar l'espai com s'esperava inicialment. El disseny de la plaça en
aquest punt li aporta un ritme concret que acaba graduant un espai obert tan gran com la plaça i la dota d'elements
monumentals en consonància amb la previsió de pas de les persones i vehicles dins la plaça.

   No és fins els darrers anys, amb la voluntat dels restauradors i l'aparició de les terrasses, que hem pogut percebre l'inici

de la dissolució entre la línia de l'espai privat i públic el que acaba creant bones sinergies i augmentant l'atractiu de la plaça.

El Comú ha sabut llegir aquest fet i ha treballat en vista d'eliminar els obstacles per potenciar  aquest us privat de l'espai

públic com a via de dinamització a més d'apostar per a l'organització d esdeveniment culturals continuats amb la instal·lació
de l'escenari fix a l'entrada de la plaça.

  En termes d'espais d'activitat la plaça té una lectura clara, que deriva de la forma i que continua existint des de les

primeres idees, un nucli obert amb un perímetre circulatori i una anella final lligada als comerços de planta baixa en la que es
creen espais d'estada.

Que volem que sigui?

 La plaça 2014 ha d'ancorar-se a l'avinguda anunciar-se en aquesta com a pol d'atracció ha de lligar el disseny actual a

l'entorn, rebaixar l'aridesa actual, introduir textura, color, ombra, volum en un espai obert que hem treballat per donar-li una
escala més humana.

Ha de trobar el concepte de disseny que uneixi que integri tots els elements del seu entorn dotant-la d'un caràcter que

reflecteixi les aspiracions del poble Escaldenc: un cor urbà amb caràcter que sigui capaç d'acollir les manifestacions culturals
com fins ara i de transformar-se seguint les estacions per mantenir un atractiu constant al llarg de l'any. Amb elements
participatius entre el públic i el privat adaptats a les noves necessitats i a la demanda popular.

En definitiva: un pol d'atracció, d'estada còmode i simpàtic, imatge d'un poble obert i representatiu d'una forma de

pensar integrativa amb l'espai urbà.

Com hi arribem?

Creant un disseny integratiu, elements que es nodreixin de l'existent i capaços de lligar l'entorn i la plaça en un espai
mes dinàmic. A nivell del paviment trenquem l'aridesa i monotonia del granet amb paviment de llamborda en perímetre, en la

zona d'estada, una escala mes humana amb una rugositat natural que convida a seure tot fent un cafè i que actua de lligam

entre el paviment de l'avinguda i el central de la plaça. Per introduir aquesta franja de paviment, aixequem les línies mestres
del paviment actual a traves d'un nou mobiliari dissenyat expressament per la plaça que neix del paviment,  l'aixeca i l'atura.
Un mobiliari concretat en 2 elements bàsics: el fito lluminós que ajuda a la nit a donar una il·luminació a un nivell més

humanitzat i els bancs, combinació del granet actual a la base amb una estructura d'acer Corten i seients de fusta amb resina

baix manteniment, ambos dissenyats en línies dinàmiques lligades a l'existent. La il·luminació sota aquest elements

proporciona un acompanyament al passejant, ben repartida i protegida, fàcil de mantenir i de baix consum per descomptat

completa la il·luminació més general proporcionada pels fanals existents.

En la transició entre paviment llis i llambordes, neixen també les jardineres encarregades de naturalitzar l'entorn amb

arbustos, herbes i flors de temporada, així com de donar el relleu necessari pel trencament de la planeïtat absoluta que domina
en la plaça. A l'entrada de la plaça, l'escenari s'envolta de verd, integrant-se en el disseny general i creant un illot verd en la
banda de Carlemany que anuncia un canvi en l'avinguda.

I finalment l'element eteri, flotant a mig camí entre plaça i façana construït en la idea de les places porxades: les pèrgoles,

estructures reticulars d'acer i vidre de colors, de forma desigual i expressiva d'una dissolució en alçada, donen la personalitat i

vitalitat necessària a la plaça. Aquest elements corren pel perímetre de la plaça creant ombra, volum i acollint sota seu les

terrasses dels cafès privats, obertes a l'estiu i tancades a l'hivern amb un sistema de lones penjades de l'estructura de la

pergola en una imatge conjunta consensuada amb els restauradors. Aquestes pergoles tenen la funció de protegir del sol, de

l'aigua i de la neu, així com d'actuar coma suport per la instal·lació d'elements penjats que creuen la plaça, lones per donar

ombra l'estiu i llums de nadal en formes ingràvides a l'hivern.

Per completar aquesta actuació física, proposaríem l'elaboració d'un pla especial per la plaça per tal de regular elements

de retolació, imatge, colors de façanes per evitar que la voluntat de lligat de la plaça pugui veure's perjudicada per la realització

d'actuacions privades en desacord amb les línies expressades en el projecte.

Aquest projecte continua una historia iniciada fa anys pel poble Escaldenc , la recerca d'un nucli vital, personal, càlid

humà, en el que esperem es converteixi en una peça definitiva del nostre entorn, un punt d'inflexió que consolidi el canvi iniciat
amb l'avinguda Carlemany i l'aposta per un urbanisme de qualitat per tots els Escaldencs.

PLANTA E:1/200

VISTA ESTIU

VISTA HIVERN

DETALL MOBILIARI

JOSEP TRAVÉ
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