Dilluns, 21 de gener de 2019

EXPLOTAM SON BUSQUETS!
Inauguració de l'exposició dels 62 projectes presentats al
concurs d'idees per a la caserna militar de Son Busquets.

L'agrupació de Joves Arquitectes de Mallorca (JAM), l'Escola d'Art i
Superior de Disseny de les Illes balears (EASDIB) i l'Associació de
Veïns de Cas Capiscol-Son Busquets inauguren l'exposició de les 62
propostes presentades al concurs EXPLOTAM SON BUSQUETS!,
convocat per la JAM.
Data: 25 de gener 2018 a les 20.30 h.
Lloc: Sala d'exposicions de l'EASDIB (Institut Balear 5, Palma).
El concurs d’idees obert a tota la ciutadania ha estat el mecanisme de
participació ciutadana que s'ha organitzat amb l'objectiu de visibilitzar el valor
de la caserna militar de Son Busquets i proposar alternatives des de la
reutilització, el reciclatge i la transformació, com alternativa a la tàbula rasa.
El concurs ha estat convocat per Joves Arquitectes de Mallorca, amb la
col·laboració d'ARCA, entitat que va iniciar la defensa de les edificacions
existents i va facilitar la documentació gràfica per l’elaboració del concurs; Taula
d’Arquitectura (Td’A), associació d'arquitectes sense ànim de lucre copatrocinadora dels premis; l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Sant
Cugat del Vallès (ETSAV-UPC); l'Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes
Balears (EASDIB); i el Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB ), copatrocinador dels premis.
A partir del divendres 25 de gener, i fins el 8 de febrer, es podran veure totes les
propostes presentades. El jurat pluridisciplinar, format per tretze membres, entre
els que s’inclouen arquitectes de prestigi nacional com Ramon Bosch (BoschCapdeferro), professionals d'altres àmbits com Andreu Manresa, periodista i
director d'IB3, o el músic i compositor Joan Miquel Oliver, va destacar l'elevada

qualitat de les propostes rebudes i va atorgar un total de 9 premis amb l'objectiu
de configurar un ventall de mirades complementàries que demostren l'interès i
la viabilitat de modificar el PERI 2011.
A més, durant l’esdeveniment, es farà el lliurament de premis de les propostes
guanyadores, on cada equip disposarà de tres minuts per explicar el seu
projecte i el que ha suposat per ells enfrontar-se a Son Busquets. D’aquesta
manera, volem encetar un debat amb els partits polítics de l'Ajuntament de
Palma i les associacions ciutadanes interessades amb l'objectiu d'arribar a un
acord de govern que respecti les preexistències de l’antiga caserna militar com
a primera passa per a que Son Busquets esdevengui un nou model d'urbanisme
capaç d'afrontar els reptes del segle XXI a la ciutat de Palma.
L'acte finalitzarà a les 21.30 i hi haurà un petit aperitiu pels assistents. L'accés
és lliure i no és necessari reservar amb antelació.
Horari exposició al públic: dilluns a divendres de 08:00 a 21:00.
Fins el divendres 8 de febrer de 2019.
Trobareu més informació a www.jovesarquitectesmallorca.org

Dades de contacte: jovesarquitectesmallorca@gmail.com
Carles Oliver: 657811665

