
Espai públic actual:
Escocells mínims

Espai públic proposta:
Maximització de l’escocell

Proposta de diàleg de traces entre 
els nous eixos i la plaça

UN CANVI D’ESCALA
L'escocell és la unitat mínima per introduir el verd a la ciutat i un element L'escocell és la unitat mínima per introduir el verd a la ciutat i un element 
present i protagonista de l'eixample projectat per Cerdà. Actualment, en una 
ciutat impermeabilitzada, l'escocell és una minúscula finestra a l'interior de la 
naturalesa, del planeta i, malgrat la seva reduïda magnitud, pot conformar 
un complex ecosistema metabòlic. Proposem prendre aquest element bàsic 
de la urbanització com a concepte principal, per transformar la cruïlla Girona 
-Consell de Cent, en un gran escocell de 2.000m2. Amb aquest canvi 
d'escala s’inverteix la situació actual, transformant els paviments d'escala s’inverteix la situació actual, transformant els paviments 
impermeables i lleugerament foradats en noves superfícies toves amb 
elements petris sobreposats que compliran, amb molta precisió, amb cada 
un dels usos i necessitats que la ciutat.

TRACES HEREDADES
Les traces que defineixen aquest SUPERESCOCELL consideren el diàleg 
que, necessàriament haurà de produir-se entre les diferents propostes que 
s'elaboraran pels eixos verds dels carrers Girona i Consell de Cent . Les 
futures traces que determinaran el paviment, arbrat, vegetació i circulacions 
es plategen segons un fluid joc de línies-camins que s'estenen per la plaça i 
defineixen llocs i ambients diferents. 

SUPERESCOCELL

Una plaça per a tots i per a tot

Una plaça autosuficient

Una plaça comfortable

Sauló estabilitzat

Sauló drenant o sorra

Terra vegetal plantable, sòl permeable

Panot Barcelona

Llambordí sobre solera

Cicle de l’aigua

Cicle energètic

Jardins de retenció i filtració

Jardins de retenció i acumulació

Ombracle amb plaques fotovoltaiques

Possible doble pell energètica en façana

Espai multiús

Àmbit d’ombra urbana

Jardins

Plantes baixes comercials

Espais creatius i de joc

Àmbit plaça, entorn segur

Càrrega/Descàrrega

Distribució DUM

Pas puntual de vehicles

Fluxe de vianants

Una plaça  amb prioritat pels vianantsUna plaça-jardí


