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L’Ajuntament ens va demanar la creació d’un petit “Skatepark” en aquest punt, on abans
hi havia 5 pistes de petanca que estaven situades davant del camp de Futbol, al costat
del Centre Esportiu Municipal del Parc de la Ciutadella. Part del terreny, just davant de
l’edifici, és la coberta dels vestuaris en soterrani per la piscina del Centre Esportiu i
està inclinada, i estava pavimentada amb panots. El terreny viable per considerar
qualsevol tipus de pista habitual de rampes o bowl era doncs molt limitat.
De totes maneres, la nostra aposta per l’Ajuntament amb aquest projecte va ser clara
des del principi: Abandonar la idea de “skatepark” per començar a mirar, reconèixer i
valorar en positiu la realitat del “street” -o skate de carrer- i l’arquitectura de places i
carrers de la ciutat que han fet de Barcelona una icona mundial d’aquest esport. El
“street” no té per què ser un problema urbà.
Més que una skateplaça, es proposa un espai públic més, el que s’anomena un
“skatespot”, aquest cop dissenyat expressament per patinar. Amb aquest punt de
partida vem proposar un nou paviment allargat que podia superposar-se sobre la
coberta dels vestuaris, fent possible tenir molta més superfície pel projecte.
Vem voler utilitzar el mateix tipus d’arquitectura d’espai públic i materials que ja tenim
a la ciutat, amb clares referències a moltes d’aquestes “places dures” de granit que els
skaters fan servir habitualment. Creiem que ja és hora d’abordar en positiu la realitat
del “street”, del skate de carrer propi de la ciutat, reconeixent i valorant el que
Barcelona i la seva arquitectura signifiquen esportivament pel Skateboarding mundial
des de fa tants anys.
Aquesta plaça o skateplaça també té la seva funció urbana i arquitectònica. És un espai
públic de trobada i d’estada. Però també es volia establir una relació visual amb el seu
entorn, en un lloc tan singular de la ciutat, millorant l’espai immediat més enllà de
l’estrictament edificat per complir la seva funció esportiva. Era una oportunitat per
crear un nou espai exterior digne per l’edifici del Centre Esportiu Municipal.
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Es crea una connexió visual o relació arquitectònica amb l’edifici i el tancat del camp
de futbol, seguint exactament el seu modulatge de 4,8m per estructurar també totes
les mesures del paviment i dels “obstacles” de la plaça. Totes les juntes coincideixen
amb els muntants del tancat o els pilars de l’edifici, de la façana, etc. Així es crea una
identitat visual o arquitectònica on tot el conjunt sembla ser part del mateix projecte.
El granit negre escollit en referència a la façana i el sòcol de l’edifici també ajuda en
aquest sentit. Però sobre tot, aporta una resistència a l’impacte major per l’ús de skate
i el manteniment.
Bàsicament, aquest projecte tracta de dignificar el “street” a la ciutat i l’espai que els
skaters fan servir. Es tracta de fer un retorn i col·laborar a construir ciutat també des
del Skate, com un recurs urbà positiu.
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