
El projecte Central Prat, elaborat per
l’equip integrat per l’arquitecte Jaume
Carné i l’estudi holandès Klaus en
Kaan Architecten, ha estat triat com a
guanyador del concurs d’idees per al
desenvolupament de l’àmbit del Cen-
tre Direccional del Prat de Llobregat,
convocat pel Consorci del Prat Nord,
amb la col·laboració del COAC.

La proposta, que vol convertir l’es-
pai del Centre Direccional en una part
integrada a la dinàmica de l’àrea cen-
tral metropolitana de Barcelona, es ba-
sa en la creació d’un gran parc central. 

El desenvolupament de l’àmbit del
Centre Direccional del Prat de Llo-
bregat, amb una superfície de 150
hectàrees delimitada per l’autovia de
Castelldefels, la Pota Sud de les ron-
des i el Riu Llobregat, comportarà pel
Prat una transformació urbanística de
primera magnitud en una zona de gran
dinamisme dins l’àrea metropolitana.
Aquest sector, situat al nord del nu-
cli urbà, forma part de l’anomenat Ei-
xample Nord del Prat i es destinarà a

usos residencials, comercials, tercia-
ris i d’activitats econòmiques. 

El passat 16 de gener, i en un ac-
te presidit pel conseller d’Obres Pú-
bliques i Política Territorial, Joaquim
Nadal, i l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor,
i amb la presència d’altres membres
del jurat, com ara el degà del COAC,
Jordi Ludevid, i el gerent del Consor-
ci Prat Nord, Lluís Barba, es va efec-
tuar la lectura pública de la resolució
del jurat que, en el marc de la segona
fase del concurs, va declarar guanya-
dora la proposta Central Prat. Aques-
ta proposta servirà de base per re-
dactar el document que recollirà les
directrius i estratègies que ordenaran
l’àmbit del Centre Direccional, i a par-
tir del qual es desenvoluparan les fi-
gures de planejament necessàries per
a definir l’ordenació urbana, de trans-
formació i d’incorporació al sistema
de ciutat del mencionat espai. Una ve-
gada anunciat el projecte guanyador,
en el decurs del mateix acte es va pro-
cedir a obrir els sobres que identifi-
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caven els lemes amb els concursants. 
El Consorci Urbanístic Prat Nord,

integrat per l’Ajuntament del Prat i
l’Institut Català del Sòl (Incasòl), va
convocar, en col·laboració amb el
COAC, un concurs d’idees per es-
collir una proposta que servís de ba-
se per poder redactar un primer do-
cument que recollís les directrius i
estratègies per ordenar l’àmbit del
Centre Direccional. 

El jurat va destacar en la seva de-
cisió que Central Prat “mostra un ma-
jor equilibri a l’hora de resoldre tots
els aspectes que s’havien plantejat en
el concurs”. La proposta formula un
plantejament –afegeix el jurat– “que
permet encaixar l’àmbit a l’escala te-
rritorial tant des del punt de vista dels
sistemes que articula com de la imat-
ge que presenta, preveient un projecte
que serà referència en el delta del Llo-
bregat. És una proposta que dóna va-
lor al lloc ja que suposa una bona ca-
pacitat simbòlica i de síntesis en
reflectir un territori on l’aigua, el curs
del riu i la qualitat de la terra són pro-
tagonistes absoluts i símbols identi-
taris”. A més, s’estima encertada l’op-
ció d’ubicar l’espai públic del parc com
a element central a escala municipal
i metropolitana. 

El jurat conclou que la proposta
efectua un bon desenvolupament del
model de ciutat i realitza una correc-
ta anàlisi sostenibilista basada en el
clima “que justifica opcions estratè-
giques d’ubicació de les edificacions
i dels espais verds”.

L’equip Jaume Carné - Claus en
Kaan Architecten s’adjudica el
concurs del Prat Nord
El COAC ha col·laborat de forma decisiva en la convocatòria de la
qual sortirà l’ordenació d’una nova àrea estratègica metropolitana

Fotoplànol de l’estat actual de la zona afectada pel concurs i planta de la proposta a la
mateixa escala.

Territori Prat Nord
L’àmbit del Prat Nord conté potencial-
ment tots els elements de la condició
urbana contemporània. L’objectiu fo-
namental del projecte ha consistit a de-
finir l’estratègia per identificar aquests
elements i a la vegada convertir-los en
una part integrada a la dinàmica de l’à-
rea central metropolitana de Barcelo-
na. La reconeguda força del conjunt ur-
bà barceloní rau en el seu teixit urbà
continu, que no és un apedaçat qual-
sevol de parts especialitzades temàti-
cament sinó ben al contrari, posseeix
un caràcter poderós que obté la seva
energia en la xarxa d’infraestructures
sobre la qual es disposa. En aquest as-
pecte, Diagonal i Gran Via hi juguen un
paper fonamental. I Prat Nord s’enca-
rregarà que la prolongació de la Gran
Via en l’àrea de projecte en reforci
aquest rol estructural. A aquest encaix
estructural cal afegir els aspectes geo-
graficopaisatgístics que singularitzen el
lloc: La proximitat de l’aeroport, el riu
Llobregat, i la plana deltaica emmar-
cada per la presència dels turons: Sant
Ramon a la serra del Garraf cap a Po-
nent, el Tibidabo a la serralada de Coll-
serola cap al Nord i Montjuïc a Llevant.

Central Prat - Central Parc
La primera gran millora que els ciuta-
dans del Prat obtindran amb el sote-
rrament de l’autovia de Castelldefels
és que la seva ciutat no s’acabarà allà.
Ara, qualsevol pratenc, tot caminant
pel carrer Major, ha d’aturar-se en sec
a l’autovia o pujar i baixar per una in-
còmoda passera per passar a l’altre
costat. Amb el projecte que Central
Prat proposa no només s’eliminarà
l’entrebanc sinó que a més a més 

s’arribarà al Parc Central de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona. El parc serà
l’hereu d’una estructura agrícola amb
unes traces molt definides i un sòl
molt fèrtil que convé protegir i pre-
servar. Un parc frondós com la Deve-
sa de Girona amb arbres que, gràcies
a la proximitat de les aigües freàti-
ques, podran arribar a tenir una alça-
da superior als 40 metres. Les 70 ha
de superfície, que connecten amb el
Parc Fluvial del Llobregat, no tindran
únicament un bosc frondós de ribera,
sinó que albergaran un gran club es-
portiu i la major superfície d’horts fa-
miliars urbans de l’entorn, hereus de
l’estructura agrícola precedent. Un
parc per als pratencs que gaudiran la
resta de ciutadans de l’Àrea Central
Metropolitana de Barcelona.

Una ciutat per al segle XXI

La ciutat del segle XXI serà una ciu-
tat que es construirà per projectes.

És a dir, per peces separades, des-
envolupada per promotors diferents.
Queden enrere les imatges del se-
gle XIX, on un dibuix d’eixample po-
dia perdurar i anar-se realitzant en el
transcurs del temps. Central Prat
proposa un projecte flexible i que es
pugui anar adaptant als canvis eco-
nòmics, polítics, estètics, etc. Per a
dur a terme aquest plantejament
conceptual es proposen dues àrees
clarament diferenciades. Un barri
d’eixample que s’emmiralla en el
desenvolupament urbà del Prat exis-
tent. I un barri de programa metro-
polità que integra els espais comer-
cials i productius que reclama
l’estratègia urbana contemporània.
Aquests dos barris no s’han d’en-
tendre com a sectors diferents es-
trictament, sinó que venen relligats
per l’organització dels espais públics,
tant del parc com de la xarxa urba-
na viària.

Un resum de tot allò que defineix la condició urbana
Els autors del projecte expliquen com aposten per la flexibilitat i l’adaptació
a condicions econòmiques i socials canviants

Detall de la maqueta en que s’aprecia el paper central reservat al parc en la proposta.
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Un barri d’eixample
Situat a l’altre costat del Parc Central,
on quedi reflectit tot el bon fer de l’ur-
banisme europeu dels darrers anys:
una densitat adequada, barreja d’usos,
transport públic, incorporació de les
traces del paisatge agrícola preexis-
tents, etc.

Un barri de programa
metropolità
Ubicada a la vora de l’aeroport, serà
la part de ciutat més avantguardista.
És la ciutat que ha d’acollir els centres
comercials, les oficines, els centres
productius i una petita part d’habitat-
ges. Necessita grans superfícies i bo-
na connexió amb el transit rodat me-
tropolità. S’ha procurat que les grans
superfícies de les cobertes enjardi-
nades també puguin ser aprofitables:
algunes parts públiques i amb un re-
corregut per a vianants que enllaci
amb el Parc Central. A més a més,
tecnològicament parlant, les cobertes
hauran de ser productives: s’aprofita-
rà la seva gran extensió amb la col·lo-
cació de panells solars. Evidentment,
aquesta ciutat del segle XXI es fa per
parts i per projectes diferents tot res-
pectant una idea inicial generadora. Al
Prat Nord es pensa en un 80% del
sostre dedicat a habitatge i un 20% a
la resta d’usos urbans. A la Reserva
Estratègica les proporcions s’inver-
teixen. Aquestes dues parts clarament

diferenciades del projecte obeeixen a
un altre plantejament estratègic: ve-
locitats diferents. El món de la pro-
moció d’habitatge no té res a veure
amb el de promoció d’oficines o el
d’activitats comercials i productives.

Domesticar les autopistes
Si es vol que el Prat Nord sigui veri-
tablement una nova part de la ciutat
del Prat cal esmenar alguns errors del
passat que l’han malmès i impedei-
xen que s’hi pugui desenvolupar una
veritable ciutat el dia de demà. Cen-
tral Prat proposa el desmantellament
de l’enllaç actual d’autopistes a tres
nivells que es troba a l’autovia de
Castelldefels per anar i tornar de Sant
Boi. Amb la construcció de la Pota
Sud de la Ronda de Dalt aquest en-
llaç és innecessari ja que els seus
moviments es poden fer per les au-
topistes que envolten l’àrea de pro-
jecte. Per tal de poder obtenir els in-
gressos necessaris per a executar 
les obres d’adequació de les auto-
pistes al nou entorn urbà es proposa
incrementar el sostre inicial previst
d’1.330.000 m2 en un 15% i així po-
der fer front a aquestes despeses ex-
traordinàries.

Central Prat serà Eco–lògic
Una extensió del Prat que es planteja
en termes tan ambiciosos no pot des-
cuidar cap detall. Als estàndards de

qualitat urbana que planteja la legis-
lació vigent, s’hi afegiran les darreres
innovacions tecnològiques en serveis
urbans i la racionalització del seu fun-
cionament per tal de procurar que es
comporti com un organisme respec-
tuós amb el medi on es troba.

Tot això no vol dir que Central Prat
sigui més car perquè, si fos així, no
el voldria construir ningú. Les dades
de l’estudi econòmic demostren que
la repercussió per m2 construït es tro-
ba entre les habituals del sector im-
mobiliari (entre 70 euro/m2 de re-
percussió per al sostre d’habitatge
públic i 400 per al sostre d’habitat-
ge privat).

Jaume Carné i Claus en Kaan Architecten
autors del projecte Central Prat; 

extracte de la memòria presentada al concurs

Imatge de la maqueta de la proposta Central Prat, que es va presentar al concurs, amb unes
dimensions de 180X90 cm i una escala 1/ 2.000

FITXA TÈCNICA

Programa
Superfície total: 150 Has; 5000 habitatges;
parc metropolità de 70 Has, amb verd i equi-
paments
Programa funcional
Residencial: 902.000 m2

Activitats culturals, cíviques, socials i
educatives: 232.500 m2

Oficines: 405.000 m2

Comercial: 210.000 m2

Espai verd: 454.000 m2

Arquitectes: Prof. ir C.H.C.F. (Kees) Kann,
Claus en Kann Architecten, Rotterdam
Jaume Carné i Cabré, Barcelona
Arquitectes col·laboradors: Giovanna Car-
nevali i Giacomo Delbene, SELF Arquitectu-
ra s.l.p Barcelona; Jean Pierre Pranlas, Ate-
lier Pranlas-Descours, París
Enginyer industrial: Aleksandar Ivancic,
Barcelona
Enginyer de camins: Pere Santos, Bar-
celona
Biòleg: Josep Lascurain, Barcelona
Consultoria immobiliària: Urban Input, Ho-
ward Pierce, Barcelona
Maqueta: Miquel Lluch, Barcelona
Equip: Tommaso Arfuso, Marc Cabarrocas,
Sebastian van Damme, Glòria Feliu, Darío
Fernández, Anna Ferres, Federico Gambi,
Silvia Gatti, Marylène Gallon, Renata Gilio,
Rumi Kurabayashi, Graham Milligan, Sandro
Monteiro, Lluís Marco Planells, Eva Santa-
na, Antonio Santoro, Marianne Seyhan, Mar-
co Spada, Yaron Tam, Noëmi Vos. 


