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el parlament de les espècies

Introducció
Si Cerdà va concebre l’Eixample com una resposta en clau d’urbanisme higienista als reptes que plantejava la naixent era
industrial, la seva reestructuració en superilles és la resposta en clau d’urbanisme ecosistèmic als reptes que planteja l’actual
escenari d’emergència climàtica. És moment d’imaginar un espai públic més accessible, saludable i mediambientalment
responsable que situï el benestar de les persones i la resta d’éssers vius per davant de qualsevol altra consideració.
Les actuacions que conformen la nostra proposta de reurbanització de la cruïlla dels carrers Consell de Cent i Rocafort
s’agrupen en dos eixos:
· Estratègies de pacificació orientades a transformar un espai públic fins ara dominat pel cotxe i dedicat de forma
gairebé exclusiva al desenvolupament d’activitats productives, en un hàbitat accessible i atractiu per a tots, inclosos
els sectors més vulnerables de la societat i la resta d’espècies no humanes que hi han de conviure.
· Estratègies de reducció de la petjada ecològica, fonamentalment quatre:
· Renaturalització de l’espai públic incrementant la presència del verd, en proporció i qualitat.
· Increment de la superfície permeable. Infiltració de l’aigua de pluja al freàtic i reutilització pel reg.
· Reducció de l’impacte ambiental dels materials i sistemes constructius emprats en la urbanització.
· Equilibri entre consum i producció d’energia.
Organització dels espais
El projecte sorgeix d’una acció fundacional de des-construcció. S’enderroca el paviment i es saneja el subsòl d’una àrea
de 31x31m (950m2, gairebé el 50% de l’àmbit d’actuació) situada al centre de la cruïlla, fins ara dedicada exclusivament al
trànsit de vehicles.
Al voltant d’aquest àmbit, que esdevé el centre de gravetat de la proposta, l’espai s’organitza en franges concèntriques,
transformant la cruïlla en una plaça. Aquestes franges són:
Perímetre exterior (3,5m, sobre l’actual vorera)
· Es concep com l’espai llindar entre les plantes baixes i el carrer. Es desdibuixen els límits entre públic i privat.
· No es planteja la transformació física d’aquest àmbit. Es manté el paviment de panot existent.
Franja equipada (1,5m, sobre l’actual vorera)
· Es concep com un límit permeable equipat amb mobiliari urbà, arbrat i altres instal·lacions que o es mantenen
intactes en la seva situació actual o es recol·loquen des d’una altra ubicació dins de l’àmbit o es reutilitzen
provinents de dipòsits municipals.
· Es retiren els fanals amb llumeneres de vapor de sodi i la cabina telefònica existents.
· S’amplien els escocells existents per sobre dels 2m2 (1,5x1,5m).
Perímetre interior (3,5m, sobre l’actual calçada)
· Es concep com la franja de circulació de persones i vehicles de veïns, serveis i emergències.
· Es pavimenta directament sobre el ferm existent (per tal d’evitar el cost econòmic i mediambiental de l’enderroc
i aprofitar la capacitat mecànica de la solera) formant una plataforma única de 8,5m d’amplada total, amb panot
reciclat per tal d’establir una continuïtat material amb la vorera existent.
Àmbit central (31x31m, sobre l’actual calçada)
· Centre de gravetat de la proposta. Àrea renaturalitzada. Node de biodiversitat.

àrea renaturalitzada
franja i sentit de circulació (restringida) de vehicles
15 escocells ampliats (2m2)
11 bancs reutilitzats
25 aparcaments de bicicletes reutilitzats
4 papereres recol·locades
2 armaris d’instal·lacions existents + 1 bústia recol·locada
1 font existent
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Renaturalització

‘El paisaje ya no es ese fondo sobre el que destacaban bellos objetos escultóricos llamados arquitectura, sino el lugar
donde puede instalarse una nueva relación entre humanos y no humanos’.
Iñaki Ábalos, ‘Atlas pintoresco. Vol.1: el observatorio’, 2005.
Es proposa renaturalitzar una àrea de 950m2 (gairebé el 50% de l’àmbit d’actuació) situada en el centre de la cruïlla, amb
els següents objectius:
· Absorbir diòxid de carboni (CO2) i altres partícules contaminants (PM10 i PM2,5) existents a l’atmosfera.
· Contribuir a la disminució de l’efecte illa de calor.
· Transformar l’espai públic en un hàbitat més agradable i estimulant des del punt de vista psicològic.
· Garantir l’ombra a l’estiu en una àrea superior al 80% de l’àmbit.
· Fomentar la biodiversitat col·laborant a assolir l’objectiu fixat per l’Ajuntament de Barcelona pel 2062 de que cap
espècie d’arbrat tingui una presència per sobre del 15% del total.
· Crear un node d’atracció de fauna, donant refugi i aliment a espècies pol·linitzadores, aus i invertebrats.
· No interrompre la continuïtat dels eixos verds Consell de Cent i Rocafort, integrats en el sistema de corredors
verds metropolitans.
Hem anomenat aquest àmbit el parlament de les espècies per tal de fer evident la seva condició d’espai de retrobament,
diàleg i convivència entre les persones, les plantes i els animals. Un espai farcit d’estímuls on l’asfalt deixa lloc al verd, la
productivitat al coneixement, la forma a l’experiència.

El parlament de les espècies, un entorn més proper a la natura que al verd manipulat, està format per dos àmbits amb
una superfície equivalent: l’hàbitat de l’espècie humana i l’hàbitat de les espècies animals i vegetals. El primer és
un sector continu format per espais de circulació i estada per a les persones, amb vuit accessos que asseguren una bona
connectivitat amb l’entorn urbà immediat. El segon és un sector discontinu format per 9 parterres amb superfícies entre 25 i
90m2 que incorpora una elevada biodiversitat vegetal, així com la formació d’hàbitats per a aus, pol·linitzadors i invertebrats.
Arbrat
Es planten 19 arbres de 5 espècies diverses, que s’afegeixen als 15 Cercis siliquastrum existents als xamfrans de la
cruïlla i als Platanus x hispanica i Celtis australis dels carrers Rocafort i Consell de Cent.
Com a criteri principal, les espècies s’han seleccionat per la seva capacitat d’absorció del CO2 i les partícules contaminants
PM10 i PM2,5, però també a partir d’altres criteris com preservar una distància de 7m entre exemplars per permetre el seu
correcte desenvolupament, establir continuïtats amb les espècies d’arbrat existents, garantir l’ombreig de tot l’àmbit a
l’estiu i l’accés solar d’una part de l’àmbit a l’hivern, limitar la demanda hídrica, procurar que les copes ocupin diferents
estrats, etc. A continuació es llisten les espècies seleccionades i les seves característiques més destacables:
· Còccul (Cocculus laurifolius). Fulla perenne. 4 exemplars. Àrea foliar = 206,48m2/ut. C net segrestat = 13,11kg/ut.
· Bellaombra (Phytolacca dioica). Fulla perenne. 2 exemplars. AF = 150,95m2/ut. CNS = 12,59kg/ut.
· Casuarina (Casuarina cunninghamiana). Fulla perenne. 2 exemplars. AF = 109,35m2/ut. CNS = 11,08kg/ut.
· Tipuana (Tipuana tipu). Fulla caduca. 5 exemplars. AF = 108,25m2/ut. CNS = 7,43kg/ut.
· Lledoner (Celtis australis). Fulla caduca. 6 exemplars. AF = 162,70m2/ut. CNS = 5,92kg/ut.

arbrat de fulla perenne
arbrat de fulla caduca
nou arbrat
arbrat existent
Bellaombra (Phytolacca dioica)
Casuarina (Casuarina cunninghamiana)
Còccul (Cocculus laurifolius)
Tipuana (Tipuana tipu)
Lledoner (Celtis australis)
Plàtan (Platanus x hispanica)
Arbre de l’amor (Cercis siliquastrum)
2/6

memòria concurs quatre noves places programa superilles. Lot 1

el parlament de les espècies

Estrats baixos i enfiladisses
Les espècies que formen, per una banda, els estrats baixos (arbustives, herbàcies i vivaces) i, per l’altra, les enfiladisses
de la coberta vegetal (pàgina 4) s’han seleccionat amb els següents criteris:
· Atracció de fauna. Generar hàbitats i produir aliment per a la fauna: espècies que afavoreixen el refugi i nidificació
d’aus, pol·linitzadors i invertebrats, espècies amb floracions atractives al llarg de l’any per a abelles i altres
pol·linitzadors, espècies que produeixen fruits que són aliment per certs ocells durant la tardor i l’hivern, espècies
nutrícies per a papallones, etc.
· Accés solar. S’han considerat les condicions d’assoleig de l’estrat baix en un estadi inicial de desenvolupament
de l’arbrat de tal manera que, a mesura que aquest vagi creixent, caldrà adaptar la distribució de les espècies a les
noves condicions d’ombra.
· Absorció de CO2. S’incorporen espècies amb una elevada capacitat d’absorció de diòxid de carboni, com la glicinia.
· ‘Naturalització’. Es cerca un ambient naturalitzat que respecti el lliure desenvolupament de les espècies, de forma
que no seran necessàries ni recomanables certes tasques de manteniment ni la retirada de la fullaraca.
· Espai públic segur. Les espècies arbustives seleccionades no superen els 150cm d’altura, per tal de garantir la
visibilitat de tot l’àmbit.
A continuació es llisten les espècies d’estrats baixos i enfiladisses, indicant el color de la seva floració ( ) i del seu fruit ( ),
distribuïdes en 5 àrees determinades per les diferents condicions d’accés solar:
A Geranium sanguineum , Perovskia atripicifolia , Verbena
bonariensis, Gaura linheimeri + Wisteria sinensis .
B Hedera helix
ricasoliana .
A

, Iris sp

+ Podranea

C Rosmarinus officinalis ‘Postratus’ , Asparagus densiflorus ,
Lavandula dentata , Scabiosa cretica , Stipa tenuissima ,
Myrthus communis + Jasminum officinale.

B

C

D

, Acanthus mollis

D Hedera helix
+ Lonicera sp
E

, Agapanthus africanus
.

, Ruscus acculeatus

E Vinca major , Rosa canina
, Pistacia lentiscus ,
Viburnum tinus , Crataegus monogyna + Parthenocissus sp
sol de matí
sol de tarda
sol de migdia

Altres hàbitats
Més enllà de l’hàbitat que proporcionen a certa fauna les espècies
vegetals seleccionades, el projecte incorpora altres estratègies per
l’atracció d’aus, pol·linitzadors i invertebrats com, per exemple,
la incorporació d’hotels d’insectes, la col·locació de mulch i fullaraca
per la cobertura del sòl en alguns parterres, la disposicó d’abeuradors
d’ocells, la formació d’un roquissar amb cavitats que seran caus de
sargantanes i invertebrats o la presència d’un punt humit amb fang
(a la part baixa de l’àmbit, sobre el dipòsit d’infiltració) que servirà a
orenetes i insectes per construir els seus nius.
D’atra banda, el parlament de les espècies també incorpora bancs
i jocs infantils per a les persones, resolts amb soques de fusta,
de tal manera que, per una banda, els pocs elements artificials de
l’àmbit es resolen amb un matèrial renovable sense pràcticament
cap manipulació i, per l’altra, es conceben com a objectes oberts,
estimulants i inclusius, i no des d’una lògica d’especialització, control
i desconfiança.
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Estructura adaptativa
Es proposa substituir el sistema d’enllumenat existent (4 fanals
situats a eix dels xamfrans, cadascun amb 2 llumeneres de vapor
de sodi a diferents altures i orientacions) per un sistema format
per columnes de 9m d’alçada situades en el perímetre de l’àmbit
central que sostenen, per una banda, 4 projectors LED orientats
al perímetre de la plaça i, per l’altra, una malla de cables a
tracció que cobreix tot l’àmbit i serveix de suport a 12 projectors
LED que formen un sostre de llum a 6m d’alçada.
El conjunt de columnes i cablejat no serveix només com a suport de
l’enllumenat, sinó que es concep com una estructura adaptativa
que desenvoluparà funcions diverses com suportar una coberta
amb vegetació enfiladissa per garantir l’ombra els primers estius,
quan l’arbrat sigui encara massa jove, o engalanar el sostre de la
plaça en jornades festives o penjar-hi nius i abeuradors per a aus
o qualsevol altre ús que es consideri oportú.
enllumenat perimetral (9m)

enllumenat central (6m)

projecte en fase inicial de desenvolupament

arbrat

possible cobertura vegetal/tèxtil

projecte en fase avançada de desenvolupament
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Regeneració del sòl
Es proposa la regeneració del sòl, molt malmès pels processos d’urbanització que s’han succeït al llarg dels anys,
incrementant l’Índex Biòtic del Sòl (IBS) per sobre del 50% i millorant les condicions del subsòl, per tal d’assolir els
següents objectius:
· Oxigenar el terreny
· Facilitar la infiltració de l’aigua de pluja al freàtic
· Limitar la força de les escorrenties
· Afavorir el desenvolupament de la vegetació
Com ja s’ha explicat, l’àmbit central (el parlament de les espècies) es divideix en dues àrees: els espais de circulació i
estada (l’hàbitat de l’espècie humana) i els parterres (l’hàbitat de les espècies animals i vegetals). En el primer cas, el
ferm es composa de 150cm de sòl estructural (mescla de graves i terra argilosa que manté la resistència estructural
permetent l’oxigenació i drenatge del terreny) acabat amb paviment de sauló sobre una base de tot-ú. Per la seva banda,
els parterres es resolen amb 150cm de terra sanejada sobre una base de graves. S’estudiarà la possibilitat de reutilitzar
les graves provinents de l’enderroc del ferm existent per a la formació de les bases.
D’altra banda, per tal de reforçar el caràcter natural / informal de la intervenció, el límit entre ambdues àrees es resol amb
travesses de fusta que formen un perímetre irregular que la vegetació arbustiva i tapitzant acabarà de desdibuixar.
En el perímetre de la plaça es planteja una plataforma única de 8,5m d’amplada: una intervenció de baix impacte
mediambiental basada en preservar la vorera existent (amb l’ampliació dels escocells com a única transformació) i
eixamplar-la 3,5m (franja de circulació) amb panot reciclat pres amb morter directament sobre el ferm existent, evitant així
les tasques d’enderroc i construcció d’una nova solera.
D’acord amb la voluntat de regeneració de l’àmbit a tots els estrats, convindria desplaçar al perímetre els serveis existents
soterrats que actualment travessen l’àmbit central: un col·lector de sanejament, línies elèctriques de mitja tensió i línies de
telefonia. Tanmateix, davant de la previsible complexitat d’aquesta operació, proposem avaluar-la en fases posteriors de
projecte i, en tot cas, traslladar només aquelles línies que puguin interferir en el desenvolupament de les arrels de l’arbrat.
Gestió de l’aigua
Es proposa infiltrar l’aigua de pluja al freàtic directament (a través dels parterres) en l’àmbit central i indirectament a la
resta de l’àmbit, a través d’un sistema de drenatge format per un col·lector que recull l’aigua de la plataforma perimetral
i la transporta a un dipòsit d’infiltració soterrat, situat per sobre del nivell freàtic, format per l’agregació de mòduls
tridimensionals de polipropilè reciclat, amb una capacitat total de 150.000L que, atenent als valors de càlcul, permetrà evitar
la saturació del terreny en episodis de pluges torrencials tot i que, per seguretat, disposarà d’un sobreeixidor connectat a
la xarxa de clavegueram.
D’altra banda, malgrat que avui dia aquest sector de l’Eixample no disposa d’una xarxa municipal d’aigües freàtiques, es
planteja un sistema de reg automatitzat amb aigua del freàtic ja que suposem que la reurbanització de l’eix Consell de
Cent incorporarà una canonada de subministrament d’aigua freàtica provinent del dipòsit del Parc de Joan Miró.
Caldrà disposar d’un intercanviador per quan l’aigua del freàtic no doni a l’abast i s’hagi de recórrer a aigua de boca.

paviment de panot existent
paviment de panot reciclat col·locat sobre ferm existent
150cm de sòl estructural acabat amb paviment de sauló
sobre una base de tot-ú
150cm amb terra sanejada sobre una base de graves
col·lector de pluvials
dipòsit d’infiltració soterrat
150.000L > 2.000m2 · 72L/m2
corbes de nivell c/10cm. Pendent aproximat 2%
5/6

memòria concurs quatre noves places programa superilles. Lot 1

el parlament de les espècies

Energia
Els diferents ítems que caracteritzen l’urbanisme ecosistèmic (renaturalització, horts urbans, producció d’energia,
aprofitament de l’aigua de pluja, etc.) no tenen cabuda en un àmbit de 2.000m2 i, per tant, no és raonable plantejar una
estratègia energètica a escala de cruïlla. Tanmateix, ampliar l’àmbit de reflexió ens serveix per (re)descobrir els terrats
com una important reserva de superficície on es podrien situar les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, amb un
rendiment molt superior que situades a la cota de carrer, en un teixit urbà tan dens com l’Eixample, i sense interferir en el
procés de renaturalització de l’espai públic que hem defensat des d’aquí.
Plantegem un exercici hipotètic. El nou sistema d’enllumenat (pàgina 4) té una potència instal·lada total de 640W (4
projectors de 100W i 12 de 20W). Amb un temps d’encesa diari de 14h resulta un consum de 8.960W. La superfície
fotovoltaica que es requereix per cobrir aquest consum està entre els 10 i els 15m2. Si, per exemple, s’instal·lessin 25m2 de
plaques solars fotovoltaiques en algun dels terrats desocupats que actualment hi ha a la cruïlla Consell de Cent-Rocafort,
es podria cobrir el 100% de la demanda d’enllumenat de l’espai públic i cedir l’energia excedent a la comunitat de
veïns. Suposaria una col·laboració exemplar entre els sectors públic i privat que serviria per empoderar i responsabilitzar
a la ciutadania de la gestió del seu espai públic.

Economia de recursos
Com s’ha explicat al llarg de la memòria, el parlament de les espècies és un projecte basat en deconstruir, reciclar, reutilitzar,
no pavimentar i, en definitiva, limitar l’abast de la intervenció al mínim imprescindible per tal de transformar l’espai públic
actual en un entorn més pacificat i sostenible. Aquesta naturalesa econòmica del projecte ens permet plantejar una millora
sobre el pressupost de referència d’un 20%, resultant un PEM entre 513.000€ (256€/m2) i 570.000€ (285€/m2).
Metodologia i control de costos
S’executarà un control de costos associat a cadascun dels documents previstos en el desenvolupament del projecte:
Document de model d’espai públic
El control de costos en aquesta fase s’executarà a través de ratis d’urbanització generals. Aquests ratis (cost per m2
urbanitzat) s’extreuran de les dades obtingudes en actuacions similars realitzades en espai públic i permetran disposar
d’un valor estimat del cost de l’actuació, sent un bon punt de partida per a les següents fases de disseny.
Avantprojecte
El control de costos en aquesta fase s’executarà a través de ratis detallats, és a dir, definint un rati associat al cost de
reurbanització per cadascun dels capítols d’obra en base a les diferents propostes plantejades.
De cada capítol s’establiran entre 3 i 6 ratis concrets que permetran fer una aproximació al cost del capítol, assolint-se al
voltant de 30-40 ratis diferents. El resultat d’aquest procés serà l’obtenció d’un pressupost estimat molt acurat, dividit
per capítols i ajustat a cadascuna de les possibles solucions constructives que es plantegin.
Projecte executiu
El control de costos en aquesta fase s’elaborarà a través de partides específiques i de la definició d’un amidament
exacte, organitzant el pressupost per capítols concrets que permetin fer el seguiment del pressupost general així com un
seguiment específic per matèries concretes (jardineria, enllumenat públic, pavimentació, etc.).
L’execució d’aquest pressupost es durà a terme mitjançant el programa TCQ, partint de la base de preus del BEDEC
vigent en el moment de redacció del projecte. Tanmateix, les partides de la base de preus s’ajustaran en funció de les
característiques singulars de l’actuació, obtenint un pressupost específic.
El resultat de tot aquest procés serà l’obtenció d’un pressupost detallat i coherent on es defineixen al voltant de 300
partides d’obra (número estimat per aquest tipus d’actuacions), totes associades a uns amidaments específics vinculats
a la documentació gràfica corresponent.
A banda d’obtenir l’import de partida pel procés de licitació posterior, aquest pressupost servirà per definir els diversos
quadres de mètriques associades a GESTBIMSA i dades a incloure en el quadre NATURA de l’actuació.
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de.ENCREUAMENT.a.R E T R O B A M E N T
La Plaça no només és un espai públic dissenyat i equipat, també és un espai viscut, “el lloc per a tothom”
que respon a les necessitats de la societat. Son aquestes que actualment impulsen a repensar l’espai
públic de l’eixample per transformar-lo en un espai de qualitat, més verd, saludable, segur, just i confortable per a les persones.

DIAGRAMA OMBRA

DIAGRAMA DRENATGE

DIAGRAMA IL·LUMINACIÓ

La combinació dels diferents sistemes
vegetals són: regular millor la temperatura ambiental, combatre el fenomen climàtic urbà d’Illa de calor, neutralitzar la contaminació atmosfèrica i
acústica. Però també altres aspectes
com dotar la plaça d’identitat pròpia, que els espais que s’hi generen
siguin agradables a les diferents estacions de l’any.

Combinació graves de i sauló a les
lleres aprofitant les seves qualitats
humidificants;
no només formen
una espina de drenatge sinó que
generen una circuit d’espais interessants conviden al joc dels infants.
Amb la superfície d’aquestes lleres
s’assoleix i s’augmenta el 20% de
superfície permeable de la plaça.

Una il·luminació indirecta, a la part inferior dels bancs, evidenciant la geometria orgànica de les lleres. Complementàriament, un sistema reticular de
guirlanda sostinguda per sota del nivell dels arbres il·luminen sense contaminar lumínicament. Mobiliari i la il·luminació col·laboren a crear un espai
segur i inclusiu, “el lloc per a tothom”.
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Introducció
A la història morfològica i política de les ciutats europees la plaça és, sens dubte, la forma urbana més prestigiosa al
nostre entorn vital, i alhora un espai d’imaginació format per desitjos, emocions i aspiracions que fan referència a una
forma idílꞏlica de ciutat que tothom porta dins seu.
La Plaça no només és un espai públic dissenyat i equipat, també és un espai viscut, "el lloc per a tothom" que respon
a les necessitats de la societat. Son aquestes que actualment impulsen a repensar l’espai públic de l’eixample per
transformar-lo en un espai de qualitat, més verd, saludable, segur, just i confortable per a les persones.

Mobilitat
Amb el nou plantejament de la mobilitat: convertir el carrer Consell de Cent i el carrer Rocafort en infraestructura
ambiental on es prioritzen els recorreguts a peu dona l’oportunitat de convertir l’encreuament en una plaça de
retrobament.
La nova configuració de traçat del pas de vehicles de servei permet que la plaça consti d’un rectangle central de 48 x
20m que integra el xamfrà Llobregat - Tibidabo i el xamfrà Besos – Mar.
Pel que fa als dos xamfrans, les voreres s’amplien notòriament a 10m per a poder albergar les terrasses dels locals
en planta baixa sense interferir amb el pas de vianants.
Actualment aquest barri ja gaudeix d’un consistent teixit amb forta presencia de comerç de proximitat en planta baixa
que cal mantenir i potenciar. Aquest fet, combinat amb la proximitat al gran parc Joan Miró, fa plantejar la nova plaça
com a un petit oasis de barri on estar i gaudir del seu caràcter natural.

Esquema mobilitat actual

Esquema mobilitat proposat
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Vegetació – Biodiversitat
La selecció d’espècies vegetals autòctones o naturalitzades, no sobreutilitzades, resistents el calor actual i previst, no
necessiten químics ja que toleren les plagues, no son exigents en nutrients, contribueixen als processos naturals i
cicles biològics fomentant la proliferació de la fauna: es prioritzen les plantes melꞏlíferes, caracteritzades pel llarg
període de floració i també aquelles especies que afavoreix les aus o les papallones.

Gràfic colors floració plaça zona sol

Gràfic colors floració plaça zona ombra

Gràfic alçades plantació en relació als carrers adjacents
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La vegetació proposada consta dels següents sistemes:
1 Integrar l’arbrat d’alineació existent als dos carrers. Es tracta d’arbres de gran dimensió: Platanus i Celtis que
conjuntament amb les façanes esdevenen el símbol identitat de l’Eixample.
2 A la peça central de la plaça es planteja una retícula d’arbres Fraxinus ornus i Tamarix gallica, espècies
caducifòlies de mida mitjana (15-25 m) que proporcionen l’ombra desitjada a les èpoques de calor (>80% de la
superfície de la plaça) però que permeten gaudir dels rajos de sol a l’hivern i ajuden al confort tèrmic dels habitatges
dels xamfrans.
3 Contrastant amb l’ ordre geomètric de la retícula, es proposa un seguit de llengües verdes, topografia descendent
respecte a la superfície pavimentada, on s’hi planta vegetació de ribera. Concretament tres estrats arbustius, de tres
mides d’espècies arbòries, de fulla perenne, a fi d’aportar frescor a les zones d’estar.
Aquests aqüífers recaptadors i drenants d’aigües pluvials recorden als antics torrents que travessaven el Pla de
Barcelona abans de la urbanització de l’Eixample. Noms com Magòria, Valldonzella i Bargalló segueixen ressonant en
la oïda de la ciutadania.
4 Els Cercis Siliquastrums dels dos xamfrans, que passen a formar part del rectangle principal de la plaça, es
trasplanten i es reforcen per accentuar la seva presencia, especialment a l’època de floració quan aporten els tons
rosa-lila característics.
Els objectius de la combinació dels diferents sistemes vegetals són: l’obtenció d’un refugi climàtic, regular millor la
temperatura ambiental, combatre el fenomen climàtic urbà d’Illa de calor, neutralitzar la contaminació atmosfèrica i
acústica. Però també altres aspectes com dotar la plaça d’identitat pròpia, que els espais que s’hi generen siguin
agradables a les diferents estacions de l’any, aportar verd a diferents estrats per a potenciar la sensació que la
vegetació embolcalla l’espai i s’amplifica el contacte amb la natura.

Planta amb la vegetació baixa i arbustiva

Planta amb l’arbrat

Superposició del antics torrents amb l’Eixample
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Materials
Els materials proposats son naturals:
- Combinació graves de i sauló a les lleres aprofitant les seves qualitats humidificants; no només formen una espina
de drenatge sinó que generen una circuit d’espais interessants que conviden al joc dels infants. Amb la superfície
d’aquestes lleres s’assoleix i s’augmenta el 20% de superfície permeable de la plaça.
L’estratègia de captació i posterior infiltració de l’aigua ajudarà a disminuir la pressió sobre el sistema d’aigües
subterrànies de la ciutat ja que la previsió és que les tempestes seran menys sovintejades però més intenses al futur.
- Gabions amb runa recuperada per a les tres passarelꞏles que permeten el pas tot salvant la continuïtat dels aqüífers
tot afavorint la nidificació de petits vertebrats i insectes polꞏlinitzadors.
- Pedra natural com a material d’acabat de la plaça. El fet de no utilitzar el panot Barceloní és una decisió per
reivindicar el caràcter propi de la nova plaça i diferenciar-se de les voreres contigües. La nova plaça situada en
l’encreuament dels dos futurs eixos verds té prou dimensió per a tenir la seva pròpia identitat. (superfície 2.300m2
aproximadament). La pedra permet unificar tota l’àrea d’intervenció i integrar el pas de servei pels vehicles (utilitzant a
aquestes àrees un format petit), garantint visualment la seva continuïtat.
La pedra proposada és la pedra regional Rocafort: extreta i fabricada en proximitat (Bages), de gran resistència i
durabilitat, de tonalitat clara que ajudar a combatre l’efecte d’Illa de calor, de fàcil manteniment i neteja, i de possible
reutilització al futur.
També es proposa la variant on la pedra natural es colꞏloca en sec, amb juntes d’àrid fi per dissipar la calor i permetre
el creixement de vegetació baixa en les àrees més properes als escocells.

Diagrama formats pedra

Referencia projecte a Luxemburg

Mobiliari
Els bancs a la plaça son elements prefabricats de geometria curvilínia que es situen als límits entre el paviment i les
lleres, oferint una doble orientació; gaudir dels espais més petris, o bé asseure’s contemplant la vegetació dels
aqüífers. Intermitentment el banc incorpora respatllers de fusta pel confort de tota la ciutadania.

Seccions tipus dels bancs proposats en relació als espais més naturals i als més petris.
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Pel que fa la franja nocturna hi ha una ilꞏluminació indirecta longitudinalment a la part inferior dels bancs evidenciant
la geometria orgànica de las lleres.
Es proposa complementàriament un sistema reticular de guirlanda sostinguda per sota del nivell de les copes dels
arbres que ilꞏluminen sense contaminar lumínicament. També es proposa una reducció de flux lumínic a certes
franges nocturnes per l’estalvi energètic així com la possibilitat de situar plaques solars en algun terrat pròxim a la
plaça i iniciar una comunitat energètica.

Planta proposta enllumenat

Vista nocturna

En resum, el mobiliari i la ilꞏluminació també colꞏlaboren a crear un espai segur i inclusiu, "el lloc per a tothom".
Control de costos
La confecció del pressupost del projecte executiu serà desenvolupat per l’especialista en definició i control de costos
però sempre supervisat per l’autor i resta d’especialistes que conformen l’equip tot seguint els següents passos:
Confecció > Revisió constant durant tot el procés > Validació final
Perseguint:

- Garantir la màxima fiabilitat del contingut, evitant errors
- Aconseguir que el pressupost sigui complet, evitant omissions
- Garantir una organització d'aquest, de manera que el seu contingut estigui estructurat

Per a l'elaboració del pressupost s'utilitzarà l'eina TCQ2000, que permet i facilita els objectius anteriors.
A l’Avantprojecte s’utilitzarà un pressupost paramètric amb partides que unifiquen els principals conceptes de la
urbanització, mentre que al Projecte Executiu el pressupost ha de ser detallat, exhaustiu i fiable per a poder ser
licitable i executable sense significatives modificacions posteriors.
El pressupost no ha de ser en cap cas una eina oberta, sinó ha de tenir uns límits que l’acotin, com poden ser: els
materials escollits, la vegetació adoptada, l’afectació o no de determinats serveis, etc. S’ha de considerar també els
períodes de manteniment de la jardineria, el cicle de vida útil dels materials associat a la seva durabilitat que poden
ocasionar futures despeses que, tot i no ser considerades d’inici, cal tenir presents en l’elecció i tipologia de materials
i usos a la urbanització.
A la fase d’avantprojecte, el pressupost es proposa realitzar també en TCQ. La creació de partides representatives i
els preus associats es realitzarà utilitzant la experiència de l’equip adjudicatari. L’objectiu final és que el pressupost de
l’avantprojecte no difereixi del pressupost final del projecte executiu. Temes claus en la metodologia:
A Tractament dels amidaments: En totes les fases del pressupost, l’especialista haurà de detectar i corregir les
diferències de criteri d’amidament dins dels integrants de l'equip. En cas necessari, haurà de contactar amb l'autor del
projecte i establir un criteri únic d’amidament.
Tots els amidaments obtinguts hauran de tenir una justificació en forma d’amidaments detallats. Els amidaments
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detallats seran comprensibles en relació a les seves magnituds i les seves fórmules de càlcul.
Tractament dels preus: A la fase d’executiu, els preus a utilitzar procedents dels bancs de preus prescrits han de ser
realistes segons mercat. Per tant, en cas de detecció d'un preu que segons el criteri de l’equip adjudicatari no sigui
vigent, es posarà en coneixement de BIMSA abans de la seva modificació en el banc o a la creació d’una altra
partida.
L’especialista realitzarà una verificació de la coherència en la definició de les partides d'obra, evitant duplicitats i
també la existència de partides similars que puguin ser unificades en una sola definició. Haurà d'unificar-se la
nomenclatura de materials, maquinària i mà d'obra dins de la justificació de les partides. No només en les partides
sinó també en els preus bàsics: es revisarà que no existeixin duplicitats amb descripció similar, però amb codis i
preus diferents. Això és de vital importància quan es treballa amb més d'un banc de preus.
Elaboració dels preus nous no presents en el banc: Per a l'elaboració de noves partides, es tindrà en compte:
-

Preus aplicats en les direccions d'obra d'urbanització realitzades en els últims anys.
Peticions sempre a tres industrials especialitzats com a requisit per a poder validar una unitat d'obra nova
El coneixement que disposa l’especialista en costos dels requeriments i preus dels diferents departaments de
l'Ajuntament de Barcelona.
La referència d'altres bancs de preus externs, sempre que en els bancs de preus referencia de BIMSA no es
trobi una partida aplicable.

La descripció de les noves partides haurà de ser exhaustiva per a evitar possibles reclamacions en fase d'obra.
Cadascun dels nous preus serà objecte d'anàlisi conjunta entre l'autor, un integrant dels equips del departament de
Direcció d'obra del consultor i el responsable del pressupost.
Estructura del pressupost: A l’avantprojecte però també l’executiu, el pressupost del projecte estarà estructurat en els
suficients capítols, subcapítols, apartats i partides, tal com l'estructura l’eina TCQ. El pressupost ha d’estar estructurat
des de la seva creació contemplant una possible execució de l'obra en fases. El pressupost ha de tenir com a resultat
una fàcil divisibilitat en fraccions lògiques de la futura obra.
Integració dels criteris del pressupost en la resta del document de projecte: El document de projecte o avantprojecte
ha de tenir una coherència global tant en la definició de les partides, com en el seu amidament, com al plec de
condicions, i també en els plànols. El contingut gràfic d'aquests ha de tenir relació directa amb els preus i les partides
del pressupost. És a dir, s'hauran d'afegir als plànols referències en forma de notes i textos que vinculin la definició
gràfica amb la partida pressupostària d'aplicació.
Seguiment del cost de les variants projectades: En fase inicial de la redacció de l’avantprojecte, l’especialista en
pressupost i control de costos crearà un pressupost paramètric per al seguiment a temps real del valor de les obres
objecte de projecte.
Aquest pressupost serà modificable a temps real durant tota la redacció de l’avantprojecte, i també durant l’executiu.
S'utilitzarà una base de dades, i previ a l'estructuració del pressupost, s'ha d'establir un arbre d'interrelacions entre les
diferents partides perquè de manera automàtica, la modificació d'una d'elles signifiqui la modificació de totes les que
estiguin involucrades.
Es considera imprescindible per a l'èxit de la metodologia:
L'exhaustiva introducció de la situació prèvia del tram o ubicació del projecte
La correcta tramificació del projecte en sectors i seccions homogènies entre elles
La completa introducció de les unitats d'obra involucrades
Les variables utilitzades en la parametrització: posició, dimensions, material, característiques
Les relacions entre les diferents partides
El pressupost paramètric permet la presa de decisions que involucrin la variable econòmica.
Controls finals: Per a donar per finalitzat el pressupost, l’especialista i l’autor realitzaran una revisió conjunta dels
punts anteriors. Per a garantir l'exhaustivitat i la qualitat del pressupost, es sotmetrà a un procediment de control
incorporat en el nostre PAQ de la redacció del projecte. Això inclou la designació d'un equip extern a la redacció que
realitzarà un informe intern. En el PAQ del projecte figura aquest procediment, que proporciona les garanties finals de
qualitat.
Fluxe d’informació: Les versions i les principals modificacions es posaran en coneixement del client de forma
automàtica al canal que aquesta designi, mitjançant una plataforma colꞏlaborativa o bé amb la tramesa d’informes
periòdics amb l’estat i evolució del pressupost.
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PROJECTES PRESENTATS AL
CONCURS DE LA PLAÇA
CONSELL DE CENT – ROCAFORT

LEMA

CONCURS NOVES PLACES. SUPERILLA BARCELONA

PLAÇA 1. Encreuament entre els carrers Rocafort i Concell de Cent
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La proposta consisteix en una matriu i una metodologia per tal d’arribar a una solució abstracta prou flexible i oberta per permetre, igual que
l’eixample Cerdà, diferents projectes de places, tots ells vàlids però validables a través d’uns indicadors ambientals.
Aquestes places han de ser espais funcionals de compensació dels dèficits ambientals de la ciutat, i per tant espais nucli de biodiversitat, de
control hidrològic, de paisatge, de control climàtic, i en l’extrem, sempre que l’ombra de l’arquitectura ho permeti, generadors d’energia. Espais de
relació, de jocs, de trobada i de veïnatge que millorin la contaminació ambiental i acústica dels veïns, i la qualitat de vida i salut de les persones.

e: 1/500
DOBLE SIMETRIA

PRESERVACIÓ DEL PATROMINI URBÀ
el xamfrà i l'arbrat d'alineació com a llenguatge
pròpi de l'eixample

recollida aigües pluvials

zones estada

PLANTA CRUÏLLA

BIODIVERSITAT

TENDALS FOTOVOLTAICS

ARBRAT CADUCIFOLI

potenciar l'hàbitat de la fauna autóctona
espècies arbòries amb resistència al medi urbà

opció a valorar tècnica i economicament

filtre solar i filtre acústic

O2

àrea jocs

CO2

millora de la ventilació
natural dels habitatges

millora de l'evapotranspiració
i el control hidrològic
fomentar l'economia local

reg per degoteig

e: 1/200
SECCIÓ TIPUS
sistema sud's de recollida i
filtració d'aigües pluvials

a nivell freàtic

1

DISTRIBUCIÓ DE L'ESPAI

vorera
4.00
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2

escocell eventual pas vehicles
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3.50

3

2

1

3

1

zona d'usos múltiples - participació ciutadana
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3

2

3

2

2

eventual pas vehicles escocell
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1.50

1
vorera
4.00

Lema: més Cerdà
L’eixample Cerdà és el resultat d’una trama abstracta i homogènia sobre un extens territori en
creixement de la Barcelona al s.XIX. Les bonances d’aquest mètode son moltes, entre elles la
democratització, la flexibilització, la polivalència i la neutralitat.
L’eixample com a matriu ha estat capaç de resistir i adaptar-se a l’evolució i a la intensitat de
les necessitats urbanes, essent doncs un exemple de resiliència, malgrat pèrdues rellevants del
model original, com el caràcter obert, verd i lliure dels interiors d’illa, que ha comportat, tot i la
important verdor dels carrers, una ciutat eixuta, impermeable, i generadora d’un important
efecte illa de calor.
La proposta consisteix també en una matriu, una geometria, i una metodologia per tal d’arribar
a una solució abstracta prou flexible i oberta per permetre, igual que l’eixample Cerdà, diferents
projectes de places, tots ells vàlids però validables a través d’uns indicadors ambientals.
Les places de l’eixample han d’anar lligades a la proposta d’eix verd que resulti guanyadora del
concurs d’idees organitzat per l’Ajuntament. Per tant, veiem improductiu una proposta concreta
sobre una plaça concreta ja que falten conèixer molts factors per tal d’adequar tot l’espai urbà
que implica la unió dels eixos verds amb les places i l’eixample en general. La proposta ha de
ser expressió d’una potencialitat extensiva i replicable, de funcionalitat d’espai públic amb
retorn ambiental..
Proposem més un mètode que una solució i en aquest cas, l’apliquem a la cruïlla Consell de
Cent /Rocafort com a model perquè és la que respon de manera més fidel a la trama de Cerdà.
1. PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC
En una lectura més amplia que l’estricte confluència de carrers, l’amplitud de l’espai públic de
l’eixample és notori. La vialitat va acompanyada d’unes voreres amples, que tenen i han de
tenir una important funcionalitat d’espai públic, també de reunió, de diversitat, de barri, i per tant
de plaça. Les cruïlles han de ser espais on l’expressió o el retorn ambiental esdevingui més
exigent, per que la ciutat funcioni com un continu i ofereixi el seu màxim benestar als residents,
incloent també l’expressió més àmplia de la biodiversitat urbana.
En aquest sentit el mètode introdueix:
La Matriu:
Es realitza un estudi de la geometria de la cruïlla per tal d’aconseguir un patró geomètric que
resolgui les trobades entre paviments, els xamfrans i la trobada amb les edificacions. Aquest
patró ens dóna una geometria triangular que permet resoldre totes les variables que puguin
aparèixer. Aquest patró es pot escalar per resoldre des del paviment fins al mobiliari. Es
proposa una retícula de 5x5 mòduls com a unitats base de càlcul dels indicadors.

Matriu base

retícula per comprovació d’indicadors
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La Flexibilitat:
Cada mòdul de la matriu pot incloure diferents usos i materialitzacions, aconseguint adequar
els usos a les demandes específiques de cada cruïlla i flexibilitzant les solucions en el temps.
La geometria plantejada permet realitzar càlculs a través dels indicadors de les diferents parts
que composen la solució final de la plaça, per tal de corregir, si cal, la solució concreta d’una
zona de la plaça.
Comfortabilitat
Considerar grans superfícies permeables i verdes millorarà el confort exterior, reduint la
temperatura de l’aire i la radiant, regulant l’humitat relativa, obstaculitzant el vent, etc. Però té
també un paper molt important en la millora de les condicions dels espais interiors dels edificis
circumdants. Tant per temes tèrmics, com de soroll i de qualitat de l’aire serà possible ventilar
naturalment, reduint de forma important el desconfort i les necessitats de refrigeració.
Usos
El propi disseny de la plaça es basa en un joc de peces intercanviables que donen resposta a
les necessitats dels barri i de la ciutat. Per tant, l’espai s’autogenera i no sabem ben bé quin
seran els seus usos, però les oportunitats semblen múltiples. Segur que el barri generarà el seu
propi sistema d’utilització...potser els pares/mares es trobaran al voltant dels jocs infantils,
potser la gent gran es reunirà sota l’ombra i compartiran els records de la seva vida o potser els
adolescents trobaran un racó on sentir-se lliures... creiem que tothom pot trobar el seu espai.
procés participatiu
Es proposaran diferents usos inclusius tan a nivell d’edats com d’orígens i religions, però es
creu una bona ocasió per realitzar un procés de participació ciutadana dins el barri per poder
incorporar les demandes i inquietuts. Si han de ser places de barri, hauria de poder participar-hi
el barri, d’aquesta manera la plaça respondrà millor a les necessitats de la població i actuarà
d’espai de convivència i integració.
Democratització
La geometria, flexibilitat i confortabilitat atorguen a les noves places un espai absolutament
democràtic, sense prioritzar cap xamfrà respecte un altre dins la pròpia plaça, i, per tant,
permetent que qualsevol ús es pugui ubicar en qualsevol punt de la plaça sense produir
avantatges previs, tal com passa a l’eixample.
Perspectiva de gènere
Els xamfrans de l’eixample són una solució brillant a l’aconseguir evitar racons gràcies a la
solució a 45º. La solució proposada, pel fet de ser homogènia i replicable, permet que totes les
places siguin reconeixibles i , per tant, t’hi puguis familiaritzar amb facilitat, evitant espais que
generin poca confiança.
2. LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL
Els canvis ja iniciats en els models de mobilitat, amb la reducció dels desplaçaments en cotxe, i
la disminució de nombre de vehicles per habitatge, focalitzen una de les grans oportunitats de
canvi de la ciutat en la vialitat. Espais d’oportunitat per a la recuperació funcional de l’espai
públic a la ciutat, amb totes les seves funcionalitats. En aquest context, els encreuaments com
a punts de major confluència d’intensitat d’ús esdevenen espais d’oportunitat ara per a nous
usos, en els nous eixos verds de la ciutat.
Cal fer en aquest punt una reflexió, respecte a la funcionalitat d’aquests nous centres
d’oportunitat. Si van dirigits cap espais estrictament de plaça, d’espai obert, més que verd, en
un entorn de ciutat extremadament densa, o contràriament, o complementàriament, són
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essencialment espais funcionals de compensació dels dèficits ambientals de la ciutat, i per tant
espais nucli de biodiversitat, de control hidrològic, de paisatge, de control climàtic, i en l’extrem,
sempre que l’ombra de l’arquitectura ho permeti, generadors d’energia.
És en aquest segon model que es presenta la proposta, una proposta que no és única sinó que
és un eixample de solucions unitàries, amb un retorn ambiental per a cada una d’elles, que es
tradueix en un indicador de pell/sòl, biomassa i biodiversitat, que integrat dona el valor del
retorn ambiental de la solució final.
La trama de l’eixample es projecta cap a l’interior del nou node, generant un nou conjunt de
solucions, que es composen d’una valoració objectiva de:
Pell, com elements de contorn, de frontera, d’intercanvi entre el sòl i l’aire.
Sòl: com element regulador bàsic, de la temperatura, la humitat de la ciutat, en definitiva del
confort de la ciutat. També regulador dels extrems, amb laminació d’aigua, i per tant capacitat
difosa de dipòsit antitempesta.
Vol o biomassa, com a dinamitzador o potenciador dels intercanvis del sòl i l’aire. La vegetació
té un caràcter passiu, amb la intercepció de radiació, la seva dissipació, l’ombreig, ..., i unes
capacitats actives, com l’evapotranspiració, que és l’element fonamental de regulació climàtica
de la ciutat. Aquesta es basa inicialment en l’evaporació en els paviments porosos, més que
drenants, i en l’evapotranspiració de la vegetació. Per tant, a la ciutat, la vegetació ha de tenir
una gran capacitat evapotranspirativa, i per tant potencial de creixement, ja que és en aquest
procés on es produeix el consum i evaporació de l’aigua a les fulles, i proporcionalment el
refredament de l’aire per l’absorció de calor en el pas de líquid a vapor.
Biodiversitat, que es basa en comunitats estables, i per tant allunyades de les intenses
pressions de l’espai urbà, en alçada, en les copes dels arbres de gran port, o en els espais
nucli, amb vegetació continua, herbàcia, arbustiva i arbòria, capaç de donar aliment i refugi a la
fauna de l’espai urbà.

El trinomi Pell/sòl_Vol_Biodiversitat, permet caracteritzar i valorar el retorn ambiental de les
solucions aportades, percebut com a qualitat i benestar generat per l’espai urbà.
L’objectiu es arribar a un nivell d’indicador de sostenibilitat de l’espai urbà, en base a la
metodologia exposada de 0,80, que equival, en tota la superfície de la nova plaça, d’un
sòl funcional, amb una pell permeable i una coberta evapotranspirativament activa.
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Cicle de l’aigua
Respecte al cicle de l’aigua, es proposa la recollida d’aigua de tots els terrats de les
edificacions que confinen la plaça, actuant aquesta com un gran aljub, fins a un límit de
capacitat (50 l/m2 de verd regat). La resta de capacitat actua com a dipòsits difós antitempesta.
Aquest no es planteja com un gran dipòsit, sinó com un llit porós, de grava o amb sistemes
Sud, que a més de retenir l’aigua, l’aporta a la vegetació i als paviments porosos per a la
regulació climàtica de la ciutat. Es un aqüífer lliure artificial, sota els paviments i la vegetació.
D’aquesta forma s’alimenten els freàtics, que són dipòsits d’aigua i d’on es podria agafar aigua
per rec als moments de l’any més secs i durant l’adaptació de les plantes.
També es realitzaran petites basses amb aigua en superfície per millorar el suport de vida de la
fauna i refrescar l’ambient amb possibles sortidors integrats que funcionarien a l’estiu.
Energia
En relació als aspectes energètics, no cal anar massa lluny per trobar el principal recurs, el sol,
com a generador i fins i tot exportador d’energia a través de la instal·lació de panells
fotovoltaics. La problemàtica de les ombres generades per la pròpia edificació es resol amb la
proposta d’uns grans tendals fotovoltaics disposats en alçada, fins a evitar la competència de
l’arquitectura pel sol. Afegim doncs una nova capa a la pell de la ciutat, i a la quantificació de
sostenibilitat: sòl/pell_vol/biomassa_biodiversitat_energia.
Seria un objectiu tenir prou superfície activa, per compensar l’esforç energètic del cicle de vida
de la nova intervenció, sent una proposta amb un balanç positiu d’emissions, que s’addicionés
al generat per la pròpia vegetació.
3. LA NOVA MATERIALITAT
Com ja hem comentat, Barcelona es una ciutat altament impermeabilitzada. Aquesta
característica té efectes nocius en diferents aspectes ambientals:
-

Anul·la un part important del cicle hídric, referent a l’aigua que s’infiltraria al terreny,
Impedeix l’alimentació dels freàtics;
Sobrecarrega el clavegueram;
Causa efecte illa de calor per la irradiació nocturna de la calor acumulada als paviments
i també per la inexistència de l’efecte refrigerant de l’evaporació.

La idea de base consisteix en permeabilitzar la nova plaça, per tal de millorar tots els aspectes
descrits. Per aconseguir-ho es plantegen tres tipus de pell: l’impermeable, el semi-porós i el
porós i diferents tipus de sòls en funció de les possibles infraestructures soterrades.
Es manté la pell impermeable a les voreres perimetrals de 5m (25% de la plaça) per assegurar
la impermeabilització dels edificis i donar continuïtat a les voreres pròpies de l’eixample.
Volem evitar les soleres de formigó com estabilitzador de paviment per vehicles degut a la
impermeabilitat que impliquen i també degut al seu contingut alt de ciment, per tant es proposa
una segona franja de 3.5m amb paviment semiporós (15%) sobre sòl estructural que permeti l’
evapotranspiració.
La resta de superfície , el 60%, és combinaran els 3 tipus de pell prioritzant el semiporós i el
porós aconseguint una superfície permeable total d’almenys el 50%. Es calcula que la vegetació,
en totes les seves variants (herbàcia, arbustiva i arbòria) ocuparà almenys el 50% de la
superfície de la plaça.
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L’efecte que s’aconseguirà serà el d’un mosaic que anirà de l’espai verd central o l’espai
impermeable perimetral.

Les solucions constructives unitàries no poden ser alienes també a un alt nivell de sostenibilitat,
així s’empraran materials 100 % reciclables, i en la mesura del possible els mateixos materials
provindran de processos de reciclatge o reutilització, començant pels elements presents, com
demolició de paviments, o perquè no, la reutilització in situ del propi mobiliari urbà compatible
amb el projecte.
Es proposa doncs fer un mapa de recursos que permeti assegurar que s’aprofiten al màxim els
materials i fluxos existents, i en tot cas aquesta provenen de distàncies raonables, fixades en un
màxim de 50 km de la intervenció.
4. EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES
Pel que a als elements patrimonials proposem la conservació de l’arbrat lineal de carrer dins les
voreres existents de l’eixample, augmentant els escosells per tal de millorar la seva porositat.
Pel que fa als paviments, la famosa lloseta de ciment hidràulic, coneguda com a panot, va
proliferar arran del desenvolupament de l’Eixample Cerdà. Aquesta solució, barata i efectiva,
permetia crear mosaics i textures i s’adaptava millor a la urbanització fragmentada i desigual
que tenia la ciutat. Als habitatges, els mosaics d’aquest material eren molt populars entre la
petita i alta burgesia, el que anomenem mosaics hidràulics. La industria catalana, amb les
mateixes premses que els mosaics hidràulics van realitzar els panots, peces més resistents de
mesura estàndard de 20 cm de costat i 4 cm de gruix.
Seguint aquesta tradició proposem el panot com a peça pel nou paviment de la plaça.
Actualitzant la peça a la nova geometria de triangles, per permetre realitzar totes les entregues
de xamfrà, alhora que diferents tipus de paviments amb diferents exigències: el paviment
semiporós peatonal i el paviment semiporós reforçat per pas de vehicles.
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5. L’ACCÉS I ELS SERVEIS
Les cruïlles i xamfrans de l’Eixample es caracteritzen originalment per la simetria de les 4
cares. Aquesta percepció es conserva a la realitat construïda encara que moltes cruïlles
acaben essent diferents entre elles, accessos a metro, terrasses, sortides d’escoles, xamfrans
oberts...
Creiem necessari reforçar la idea de simetria original conservant dos anells perimetrals
inamovibles, les voreres de 5m i una segona anella de 3.5m per possible pas de vehicles
d’emergències i neteja.

Les voreres són els espais públics per excel·lència de l’eixample, són prou amples, 5 m, per tal
de permetre l’ús amb comoditat pels vianants, han de permetre les connexions amb altres
carrers, però han de quedar alliberades d’objectes afegit (aparcaments de motocicletes,
bicicletes, bancs, terrasses, fonts, bústies,...), conservant exclusivament l’arbrat existent.
Aquesta segona anella permet ubicar-hi tots aquests elements de manera ordenada
compatibilitzant la zona de pas de vianants amb zones d’estada, pas de vehicles ocasional,
estacionament de bicicletes, terrasses...
6. CONTROL DE COSTOS
La mateixa metodologia utilitzada per projectar la plaça pot servir per controlar els costos en
cadascuna de les fases del projecte. Cada retícula de 5x5 es composa de la valoració
econòmica de cada solució, com un indicador més, de manera que es pot conèixer el cost total
de la plaça en qualsevol moment i permet valorar el diferencial econòmic que impliquen els
possibles canvis d’estratègies o solucions.
Durant la redacció de l'avantprojecte, es realitzarà l'estimació de costos a partir de ratis de
preus segons l'experiència prèvia de l'equip. Diferenciant el tipus d'intervenció a realitzar en
cada localització, l'ús al que va destinat, l'àrea afectada per a cada àmbit.
Per a la redacció del projecte executiu, es realitzarà l'estimació de cost a partir de partides
unitàries amb els preus descomposts amb base de referència BEDEC, editat per ITeC i/o
contrastats amb empreses externes específiques de cadascun dels treballs per a comprovar
que s'adequen als preus de mercat.
Durant la redacció del projecte, es realitzarà un seguiment de cost de l'execució del projecte
paral·lelament a la redacció. Establint una sèrie de fites i reunions de seguiment periòdiques,
per tal de comprovar que no es produeix desviació econòmica sobre les previsions estimades.
En l'assoliment de cada fita, es generarà un informe explicatiu de l'estat econòmic, que es
lliurarà a la propietat i als agents que es cregui convenient.

PROJECTES PRESENTATS AL
CONCURS DE LA PLAÇA
CONSELL DE CENT – ROCAFORT
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C O N C U R S N O V E S P L A C E S. S U P E R I L L A . R O C A F O R T / C O N S E L L D E C E N T

Declaració d’emergència climàtica > reducció del vehicle privat >
mitigació del canvi climàtic
>
+ espai públic i + saludable pel vianant > nova reorganització de la mobilitat > nous
eixos i places verdes > transformació de l’espai públic > pacificació dels carrers > millor
qualitat de vida i salut
El dret de gaudir plenament de l’espai públic s’aconsegueix donant resposta als nous reptes ambientals i
socials de les ciutats contemporànies , aportant flexibilitat, confortabilitat, verd estructurant, protagonisme del
vianant, varietat d’usos cívics en relació al seu entorn immediat, generant equitat per a totes les persones i
col·lectius, reduint la velocitat i l’ús dels vehicles de combustió i per tant millorant la descontaminació
ambiental i acústica i permetent la relaxació de la ciutadania. La pacificació dels carrers permet un canvi de
paradigma de l’ús de l’espai públic i permet incorporar la idea de jugabilitat.
PROPOSTA
La millora de la vida quotidiana de la ciutadania és el motiu principal que persegueix la nova mirada de la
ciutat. La proposta incideix directament en solucions, elements i materials multifuncionals que permetin donar
resposta a la complexitat de vivències que s’hi produeixen. La forma proposada pretén facilitar-les.
El fet que la circulació rodada es desviï cap a Consell de Cent direcció Besòs quan baixa pel Carrer Rocafort i
que la circulació de Consell de Cent en direcció Besòs es desviï cap a mar pel Carrer Rocafort genera un
espai continu rectangular en direcció Est-Oest en el sentit de la màxima longitud possible d’aquest espai. Tot
i que no es pretén cap discontinuïtat, entenem que els vials de circulació son els límits menys difuminables
que permet la nova circulació proposada i per tant s’aconsegueixen els objectius amb la reordenació d’aquest
generós espai rectangular continu. Em d’aconseguir convertir aquestes places en espais verds i augmentar la
superfície d’espai verd / habitant, molt deficitari a l’eixample

Per tal de que l’espai projectat sigui llegible i segur, s’estructura amb diferents trames d’elements verticals
(inclosos els troncs dels arbres) que donin resposta a diferents necessitats. Aquesta verticalitat dels elements
permet una lectura general des de qualsevol punt de la plaça i la seguretat de tenir un control visual dels
itineraris recorreguts.

Les estructures verticals poden ser el suport de plaques fotovoltaiques , suports per la il·luminació en
catenària, estructura per plantes enfiladisses i elements d’ordre per ajudar a ser llegible l’espai. La proposta
mostra la suma de moltes petites actuacions que milloren el benestar, la salut i la vida social.
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PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC
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ESPAIS DE PASSEIG Per l’interior d’aquest pressuposat rectangle el projecte permet la possibilitat
de desplaçaments rectilinis i altres que no ho son tant, tots ells de continuïtat amb els eixos que creuen la
plaça i relacionats amb els espais d’estada de la pròpia plaça. Els espais que permeten els desplaçaments
rectilinis, tant a peu com amb bicicleta, garanteixen la mobilitat diària amb l’ombra necessària a l’estiu i de sol
a l’hivern que els farà confortables. En el cas de la circulació amb bicicleta, per aconseguir una baixa
velocitat es proposen uns canvis de paviments que ajuden a triar el camí mes còmode per la roda i per tant
generar itineraris no tan rectilinis que provoquin la disminució de velocitat. La convivència bici-cotxe (30
km/h) es transforma al arribar a la plaça en convivència bici-vianant (10 km/h). L’estacionament de bicicletes ,
motos, DUM i altres serveis de contenidors s’emplacen als eixos on formalment es mes lògic encabir-los
degut a la relació llarg-ample d’aquests i així permetre la comunicació de plantes baixes i les places mes
lliures d’obstacles.
ESPAIS D’ESTADA CONFORTABLE El projecte defineix 4 zones d’estada, una relacionada amb els
jocs infantils (el mes apartat de la circulació rodada), una en un punt de reunió mes per assemblea i reunió
(gent gran) , una altre mes adolescent, l’escenari i una zona mes multifuncional per permetre diferents usos
de concert, fira, jocs, etc. Totes aquestes zones es relacionen directament amb el itineraris rectilinis i es
situen entre els diferents elements verticals.
El nou arbrat de fulla caduca i mida mitjana permetrà l’assolellament a l’hivern i zones suficients d’ombra a
l’estiu.
La major part del paviment es troba en un mateix pla, ja que permet la trobada suau entre diferents usos, la
flexibilitat d’aquests usos i l’accessibilitat. Entre aquests 4 punts d’estada o trobada hi ha una depressió en el
paviment que permet la recollida d’aigua d’escorrentia i l’emmagatzematge per a posterior utilització de reg.
La permeabilitat del sauló compactat permet garantir un nou l’ús de l’aigua de pluja.
ESPAI DE JOC L’espai de joc proposat és d’accessibilitat universal, divers i pensat com a un ambient
d’estada confortable tal com indica el Pla del joc públic de Barcelona.
Les 4 zones diferenciades anteriorment recullen aquestes possibilitats de convertir en espais jugables per les
diferents fases d’infància, adolescència i l’envelliment. Quan parlem d’espai jugable també ens referim a
l’activitat física de manera inclusiva.Es col·loca una font d’aigua en la zona de jocs infantil com a element
d’activitat lúdica que diversifica les possibilitats de joc a l’espai i un altre mes relacionada amb els itineraris
mes rectilinis.
Entenem que tot i que els tipus de jocs i com es repartiran forma part d’una estratègia de mes gran escala,
proposem per a aquesta plaça un joc en alçada ( que reforçaria la verticalitat ), donades les característiques
formals proposades.
Tot i la diferenciació inicial per zones i edats es planteja la formalització de l’espai que permeti el joc
intergeneracional.
L’ESPAI FLEXIBLE La flexibilitat de l’espai a l’escala de cruïlla o plaça de l’eixample s’adquireix
amb paviments que comparteixen els mateix pla. La proposta reserva una superfície de 600 m2 de paviment
tou i natural com el sauló compactat que permet la celebració de concerts, fires, jocs diversos, etc. Dins
d’aquesta zona de sauló es preveu una clariana en relació a la zona de l’escenari per facilitar-ne l’ús i a la
vegada no entorpir els itineraris mes rectilinis dels vianants i bicicletes. En cas de pluja el paviment dur pot
absorbir els itineraris de forma mes perimetral.
RELACIÓ ESPAI PUBLIC - PLANTES BAIXES La transparència de les plantes baixes es molt
important per tal de poder desdibuixar els límits entre el dintre i el fora i entre el públic i el privat. Per tal de
que aquesta relació sigui confortable i fluida es plantegen les terrasses des de la línia d’arbres preexistents (a
conservar) cap al centre de la plaça. Els bars i comerços en planta baixa poden ser agents de suport dels
jocs i trobada que proposa el nou model de ciutat. Les zones de joc i estada sempre es situen en relació
visual directe amb les terrasses dels diferents bars existents. (una terrassa per cada façana). Proposem
alliberar els passos entre façanes i alineació d’arbres existents desplaçant les terrasses dels bars-restaurants
cap a l’interior de la plaça per tal de que es relacionin mes amb les zones d’estada proposades i així alliberar
els passos en el perímetre de la plaça.
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EMPLAÇAMENT ESPECÍFIC La característica principal de l’entorn estudiat es la diversitat i barreja
de serveis i comerç de proximitat com (“colmados”, farmàcies, floristeria, ferreteria, bars-restaurant, take
away, escoles, acadèmies, cellers, locutori, serveis de la salut) amb comerç de Ciutat.( petita i mitjana
empresa, concessionaris).
Per tant, es tracta d’un punt de la ciutat on contínuament es produeixen petits desplaçaments dels vianants
tant els dies feiners com festius barrejats amb treballadors de la zona. Al tractar-se d’un espai amb una
majoria de negocis de barri el dies festius tan sols baixa notablement el trànsit de cotxes.
Les 4 façanes que confronten directament amb la plaça son d’habitatges, per tant, parlem d’un espai dens i
compacte.
2

LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL

El Plec de prescripcions tècniques diu que la transformació de la ciutat és una oportunitat per introduir
mesures que ajudin a la mitigació i l’adaptació dels efectes negatius que es preveuen en els diferents
escenaris de canvi climàtic en els propers anys.
També es podria dir que la adhesió de l’Ajuntament a la declaració d’emergència climàtica és una oportunitat
per la transformació de la ciutat.
CICLE DE L’AIGUA Les necessitats actuals degut al comportament del règim de pluges que
combina escassetat amb fortes tempestes, son per una banda la reducció de la demanda de recursos hídrics
i per l’altre la reducció dels riscos d’inundació.
Es proposen sòls estructurats amb capacitat per a proporcionar als arbres i a les plantes un mitjà que retingui
i faciliti a les arrels aigua i nutrients, disposi d’oxigen, proporcioni suport per al sosteniment, i permeti un bon
desenvolupament a les arrels aprofitant la humitat retinguda.
Al mateix temps permetent esmorteir la pujada sobtada de cabals i així alentir l’arribada de l’aigua al
clavegueram en cas de grans pluges. Els paviments i paquets sota dels paviments necessiten tenir la
resistència suficient per no deformar amb les exigències d’ús de la superfície (ex:camió de bombers) i a la
vegada ser drenants, permeables i optimitzar la necessitat d’aigua i humitat per la vegetació.

Segons la informació aportada per les companyies de les diferents instal·lacions, sempre perimetral,
tots els sentits
possibiliten els sòls estructurats profunds proposats a les zones enjardinades i centrals de laenplaça.
La recollida de l’aigua d’escorrentia es produirà en les zones enjardinades inundables, deprimides respecte
als paviments durs i també a través del sauló compactat. Aquests punts captadors de l’aigua d’escorrentia
faran les funcions de recollida i aprofitament i també de retenidors, convertint-se en drenatges urbans
sostenibles. S’evitaran expressament els paviments drenants que barregen paviment durs amb plantació a
les zones d’ombra ja que no aconsegueixen quasi mai l’aportació de verd pretesa i acaben sent inestables i
perdent el confort pressuposat.
La recuperació actual dels nivells naturals de l’aqüífer permet entendre que l’aprofitament de l’aigua freàtica
correspon a estratègies de escala mes gran que la de la pròpia plaça ja que l’aigua del freàtic també aporta
estalvi a altres usos com la neteja, però que les actuacions conjuntes dels eixos i places tindran que definir
les noves infraestructures de captació, emmagatzematge i distribució dels recursos hídrics alternatius
aprofitant el desenvolupament urbanístic que proporciona la nova manera de pensar la ciutat.
VERD 50% verd del 20% permeable > conservació de les alineacions d’arbres existents > reg
amb aigua del freàtic > espècies de poc manteniment > escocells generosos i inundables > verd
com a generador d’espai.
Un aspecte important de la idea de projecte és la mida i posició de les noves plantacions d’arbres. Els arbres
existents de mida petita i a tocar de les façanes ens aporta una escala equilibrada amb l’edificació propera i
permet vistes allunyades des de els balcons i finestres de les façanes. Per tal d’aconseguir una cúpula tant
interior( sota de les copes) com exterior (per sobre les copes) es proposa la plantació de diferents espècies
de fulla caduca majoritàriament de manera que col·laborin a llegir l’espai com un sol, tot i la diversitat de
mides i espècies. Quan mes centrats mes alts, menys repercussions per l’edificació dels habitatges i mes
êmfasis en la idea de barrejar natura i tecnologia (plaques solars i enllumenat) amb una visió de conjunt
sense contrastes, que ajudi a la sensibilització i que sigui agradable com a paisatge.
La planta de poca alçada, arbustiva, vivàcies i herbàcia es pensa amb espècies de poc volum i molta
continuïtat que no generin racons insegurs però que a la vegada siguin atapeïts i de poc manteniment.
Aquests espais plantes de cota inferior a la resta de paviments seran zones inundables d’alentiment de
l’arribada al clavegueram i aprofitament de la humitat per les espècies.

PAVIMENTS Es resolen les diferents necessitats amb tan sols 4 materials i amb diferents
combinacions per tal de no generar espais monòtons i donar servei a les necessitats de la complexitat de l’ús.
Lloseta hidràulica Panot de flor. A part de convertirse en un element identitari de la ciutat resulta
ser un bon material per les modificacions i reposicions i permet la col.locació sense especialització.
Econòmic. Bon comportament a la neteja. Bon comportament vianant-bici. Bona drenabilitat. Possibilitat de
panot fotocatalític, provat i testat positivament. Permet la incorporació d’elements TIC per tal generar itineraris
o donar informació als vianants.
Sauló compactat. Una plaça amb pavimentació diversa te que tenir un paviment tou que reculli moltes de les
activitats de joc i reunió. Te un aspecte de paviment natural, és porós, tot i tenir un cert desgast de la
superfície, permet fer itineraris adaptats, bon paviment per les bicicletes i vianants. Fàcil manteniment. Poc
econòmic de posada en obra però molt bon resultat en el temps. Té capacitat per retenir la humitat de la nit,
cosa que aporta una bona sensació de confort en comparació amb els paviments convencionals. Com explica
la guia de paviments de Barcelona, des del punt de vista global, és a dir: formal- funcional, tècnic- econòmic, i
reposició- manteniment, el paviment de sauló dona uns bons resultats si es té cura de no sobrepassar els
pendents. Desnivell total de la plaça 58 cm. El pla del sauló no superarà el 1% de pendent

Llamborda prefabricat de formigó. D’aspecte gris blanquinós dona sensació neutra a les grans superfícies
en tots els
però te molt bona trobada amb formigons continus, plantació i sauló.Bon comportament en espais
persentits
vianants i vehicles. Gruix de 10cm. Millor combinació de peces llargues i curtes.( 20x10 i 30x10 ). Permet la
incorporació d’elements TIC per tal generar itineraris o donar informació als vianants i funcions d’abalisament
variable en termes d’ajuda a la mobilitat. Associats a aquests elements apareixen paviments de generació
energètica que incorporen tecnologia sobre el paviment o que aprofiten les propietats físiques o químiques
del paviment per generar energia. Ara per ara en estudi de viabilitat.
Formigó continu. De molt bon resultat a les zones d’estada. Additius de permeabilitat que faciliten la
connexió dels seus porus i per tant el drenatge. Additius amb hidròxid de calç que impedeix la retracció i el
trencament i minoritzar les juntes. Material reciclable per les pròpies obres com a elements drenants.
Permet la incorporació de I-Pavement. Es tracta d’una peça de paviment de 40 x 40 centímetres que
disposa d’un petit espai a dins que permet instal·lar-hi sensors i dispositius electrònics sense fils.
La idea és dotar un determinat espai públic d’un espai Wi-Fi als paviments de les terrasses.
ENLLUMENAT En els dos trams que es manté la circulació rodada es mantenen els bàculs existents,
dissenyats per la il·luminació de la vorera amb làmpada baixa i els de vehicles amb làmpada de mes alçada.
A la plaça s’opta per un il·luminació mes homogènia i amb sistemes intel·ligents d’encesa, apagada i
intensitat que millorin els valors de la eficiència energètica i, amb catenària i per sota la copa dels arbres,
generant un pla horitzontal que també ajuda a definir l’espai i a generar seguretat i a mantenir les intensitats
sense contrastes.
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LA NOVA MATERIALITAT
SOSTENIBILITAT I OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS ENERGÈTICS

La proposta te enconsideració la tria de paviments drenants i superfícies de sòl tou drenant o no
pavimentat, per les seves qualitats de millora dels recursos hídrics i la millora del medi ambient i de qualitat
de vida.En la tria del mobiliari urbà de fusta es tindrà cura de utilitzar fusta de gestió forestal sostenible o
reciclada, fusta tropical provinent de tala legal i considerant la limitació dels tractaments fitosanitaris.
MOBILIARI INCLUSIU El mobiliari urbà per atendre les necessitats bàsiques i de benestar, com els
llocs per seure, recolzar-se o estirar-se, fomenten l’autonomia, especialment dels infants. El confort en els
llocs d’estada, descans i socialització es bàsic per que aquests funcionin. Es proposen llocs per seure o estar
a menys de 12 m entre ells.
MATERIALS DE BAIX IMPACTE AMBIENTAL Paviments. El formigó in situ, les peces de formigó i
el panot es poden considerar en material amb poc impacte. La cura en el processos de fabricació (amb
materials naturals) utilitza mètodes de recuperació dels formigons retornats i sobrants a planta que
disminueixen els abocaments, posta en obra senzilla i llarga vida útil i reciclatge total. Els additius químics no
poden superar el 5% i provenen de solucions aiguoses que no fan perillosa la seva concentració. Fusta es
preveu la utilització de fusta de falsa acàcia o Robinia Orgànica, amb molta durabilitat, amb resistència al
clima i l’ús i que prové de plantacions certificades i sostenibles. Sauló compactat. Es un material natural on
el 92% de la composició es terra. Aquestes terres solen esser de préstec extern a l’obra, però es pot optar
per una solució mes ecològica, es podem analitzar, processar i utilitzar les de la mateixa obra. Els additius i
lligams naturals son minerals i pols de roques que trobem a la natura, que es sotmeten a diferents processos
per aconseguir-ne les virtuts necessàries.
EMISIONS I TOXICITAT EN L’ELABORACIÓ Formigó Els ciments amb additius utilitzen certs
subproductes provinents de reciclatge per substituir part del ciment Portland, que es el principal contribuïdor
de les emissions de CO2. La llarga durada de la vida del material afegit a la totalitat del seu reciclatge
disminueix considerablement l’impacte generat en l’elaboració. Fusta de robínia, gràcies a les seves
característiques de durabilitat i duresa es pot substituir eficaçment i en diferents usos per les fustes
exòtiques, col·laborant així amb els esforços de alentiment de deforestació de les zones tropicals. Prové de
plantacions específiques pel seu ús i es de creixement ràpid.
ACCESSIBILITAT, ERGONOMIA I CONFORT El manual d’Urbanisme de la vida quotidiana explica
que els espais públics nets i amb un bon manteniment, amb bona qualitat i diversitat de materials, augmenten
l’apropiació i l’ús de l’espai i, per tant, la percepció de seguretat.

La proposta incideix en la importància de l’enllumenat homogeni, el pla horitzontal dels diferents paviments,
en tots elsi sentits
en la tria de materials variats, escollits per a ser compartits, per a persones amb diversitat funcional
multimodals que permetin l’accessibilitat i el confort en els itineraris i en les zones d’estada.
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EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES

L’encreuament estudiat que es convertirà en plaça, no te cap element singular que aconselli la seva
permanència però si que es mantindran elements de l’enllumenat i del paviments de panot que son elements
amb identitat pròpia de l’eixample. La millor qualitat que presenta aquest barri és la permanent interacció de
les persones amb el petit comerç i els treballadors i per tant el projecte pensa en la plaça per millorar
aquestes relacions de petit recorregut a l’hora de donar servei als eixos com a itineraris.
5

L’ACCÉS I ELS SERVEIS

Tal com representa la documentació gràfica, la proposta reserva els espais necessaris pel funcionament dels
serveis propis de ciutat i la possibilitat d’arribada dels vehicles davant dels immobles tant en funcionament
diari com en cas d’emergències. La peculiaritat de l’espai central de sauló compactat, compatible amb el pas
de vehicles, augmenta les possibilitats d’arribada a qualsevol punt de la plaça en moments puntuals
d’organització d’esdeveniments, manteniment de plaques i enllumenat o emergències.
La situació dels contenidors de brossa, aparcaments de bicicletes, i la càrrega i descàrrega amb vehicle
estacionat es preveu als eixos, tant per la millor capacitat formal de rebre aquestes necessitats com la
prioritat del vianant a les places.
L’alliberament absolut d’una franja de 3m a tocar de les façanes facilita la càrrega i descàrrega manual amb
carretó de petit material de moviment diari. S’han tingut en compte en la tria de paviments les resistències
dels acabats com dels paquets per la funció que es desenvolupen.
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CONTROL DEL COST La metodologia per a determinar el cost de les obres es fonamenta en fer
càlculs econòmics a tres nivells:
- Estimació inicial de costos. En base a ràtio de superfície.
- Estimació a nivell d’avantprojecte. En base a indicadors específics d’obra.
- Càlcul a nivell de projecte executiu.
En base a amidaments detallats i aplicació de preus
L’estimació inicial de costos es realitza des el primer moment del treball, quan es defineix l’àmbit de l’execució
de l’obra. Té una fiabilitat estadística i es, òbviament, molt sensible a una bona determinació dels límits de
l’execució de les obres, que moltes vegades (sovint en els encontres amb viaris preexistents) se’n van més
enllà del que es preveu inicialment.
Estimació preliminar, a nivell d’avantprojecte. Es realitza des del moment en que es disposa d’una
classificació per superfícies de la ordenació urbana: formigó, voreres de panot, voreres de llambordes,
enjardinat amb arbustiva, altres enjardinats, zones de sauló, zones de grava, escales, horts,.... i d’una primera
anàlisi dels serveis urbans necessaris que permeti establir unes magnituds bàsiques de serveis urbans: longitud
de clavegueres, longitud de xarxa d’aigua potable, xarxes elèctriques, número d’arbres a plantar, ...... Cadascun
de les parts (capítols) del projecte es pot pronosticar amb un o varis indicadors, i en cada projecte s’ajusta el
que millor fiabilitat (de pronòstic de cost) presenta.
Càlcul d’amidaments i pressupostos detallat.Finalment, en la fase de projecte executiu es farà un estat
d’amidaments detallat que es contrastarà – verificarà amb les mesures parcials que s’han fet anteriorment.
Sobre l’estat d’amidaments s’aplicaran els preus unitaris que estaran extrets majorment de ITEC vigent tot i
que la major part estaran ajustats d’acord els preus de catàleg o pressupostos de subministradors de materials.
La fiabilitat dels amidaments, en una obra d’urbanització, es basa fonamentalment amb dibuixar rigorosament
els diferents elements viaris i de serveis en AutoCad, cada element (vorada, rigola, escocell,... canonada Ø 1,
canonada Ø2,.... tubular1, tubular2..... cable1, cable2,....) es dibuixarà en capa diferent de manera que tots els
elements projectats han d’estar dibuixats i tota capa ha de correspondre a un únic element. També s’han de
tenir definits els diferents contorns dels elements superficials.Així doncs, tindrem un estat d’amidaments fiable
al 100%, des del moment que haguem dibuixat tots els elements pressupostables en capes independents i
tinguem definits contorns de totes les superfícies que conformen el nostre projecte.
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LOT 1: PLAÇA CONSELL DE CENT - ROCAFORT
“Quan un home planta arbres sota els quals sap que no seurà mai,
és que ha començat a descobrir el significat de la vida.”
Elton Trueblood
UNA PLAÇA, UN ARBRE, UN MONUMENT.
IDENTITAT I TRANSFORMACIÓ.
ORGANICITAT.
FUTUR.
UN ARBRE, UN MONUMENT. UN ARBRE MONUMENTAL.
Aquesta és una proposta molt senzilla: plantar un gran arbre en mig d’una plaça, de tal manera que la plaça i
l’arbre esdevinguin un de sol. Un perímetre, una ombra, un espai que s’obre, s’estén acull i es transforma amb el
temps, i que dona cabuda a multitud de projectes sota la seva obra: mercats, secrets, ioga o les primeres passes.
L’alternativa verda a la cúpula porticada. Un espai que es transforma al ritme de la natura, que creix amb l’arbre
que el defineix, l’identifica i el projecta endavant en el temps i l’espai.
Definir el projecte amb un acte tan senzill com plantar un arbre per a que es converteixi en un monument vol dir
projectar per d’aquí uns anys, i durant tot el temps que trigarà a créixer i convertir-se en un arbre monumental.
La cruïlla entre Consell de Cent i Rocafort és el punt on conflueixen les futures avingudes verdes, un punt geomètricament equidistant des quatre xamfrans de la retícula de l’Eixample.
Aquesta posició ofereix a l’arbre la màxima insolació, ventilació i separació respecte dels altres arbres, assegurant
les millors condicions per al seu creixement. El paviment que l’envolta es converteix en un gran escocell permeable
que en garanteixi la irrigació i humectació idònies. Aquesta superfície, aquesta extensió que envolta l’arbre i el fa
possible, és LA PLAÇA.
La copa d’aquest arbre monumental genera automàticament un espai especial, com una pèrgola gegant que acull
els veïns; un punt de referència urbà i també la superfície diàfana pròpia de les places.
Sota un arbre s’hi han signat tractats, s’hi han celebrat casaments, balls i, per descomptat, s’hi han fet mils
de becaines! Però el més interessant és que amb el pas dels anys la proposta guanya pes; l’arbre creix,
l’ombra és cada vegada més gran, acull més biodiversitat i alhora, l’espai que protegeix pot adaptar-se lliurement a qualsevol necessitat, amb total naturalitat, com s’ha fet sempre. Perquè un arbre en una plaça no
és mai un obstacle, sinó una alegria.
Per a la nostra ciutat doncs, proposem un arbre. Un arbre monumental.
Una idea potent, atemporal i bella en la seva senzillesa, tan fàcil d’executar.

2070: arbre > 50 anys
2021: arbre > 10 anys
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TIPUANA TIPU.
UN ARBRE AMERICÀ FINCAT A BARCELONA.
Imaginem la plaça com una pluja de flors que quan cau el vent deixa una gran catifa groga. Imaginem un
munt de petits helicòpters que sobrevolen la plaça i aterren suaument sobre el terra i les xarranques, les
porteries i les gomes de saltar. Són les llavors que només arrelaran a la memòria dels nens, els joves, els
avis que seuen, xerren i juguen sota la immensa cúpula de l’acàcia. Imaginem que, extasiats, miren enlaire
i mormolen: Tipuana Tipu, com si fos un secret que només ells coneixen. I el vent torna a bufar suaument
i recomença la pluja de flors, la remor entre les fulles.
L’elecció de l’espècie doncs, és clau. El Tipuana Tipu és una espècie originària del Brasil, l’Argentina, l’Uruguai i el
Paraguai molt comuna a Barcelona.
El Tipuana s’ha adaptat molt bé al nostre clima. És molt resistent, tolera el trasplantament quan és adult, al mercat
n’hi ha de quasi 10m, i creix ràpidament. Serà important definir amb els responsables municipals els criteris de poda
per dirigir-ne el creixement.
Arbre tardanament caducifoli pot arribar als 30m d’alçada, 25m de diàmetre i un tronc de 1,5m, amb la copa densa,
ampla i extensa amb les últimes branques en pèndules. Això és essencial per a que pugui formar la gran pèrgola
que defineix la plaça.

UNA PLAÇA CIRCULAR, COM ELS ANELLS DE L’ARBRE.
Els anells dels arbres serveixen per mesurar-ne l’edat, però també per a saber com han estat les anyades, si seques
o plujoses, si ha patit o a tingut aliment de sobres per fer una bona estirada.
Seguint aquest mateix model, la plaça -que és l’arbre- s’expandeix des del centre en un seguit d’anells concèntrics
que ens ajuden a fer-la créixer en diversitat d’usos.
Primer anell: el temps; el banc elevat
El primer anell parla del temps; el temps que passa mentre els veïns fan vida sota l’arbre; els nens creixen, els joves
marxen i tornen, els grans envelleixen; en un cicle que es repeteix com les estacions.
Es tracta d’un banc circular de 18 metres lineals que s’eleva 1,25 m sobre la cota del carrer. És com si fóssim en un
turonet, lluny de la ciutat, veient l’horitzó que es perd carrer enllà mentre gaudim de la intimitat de ser sota el fullatge.
Segon anell: els brots; l’escala concèntrica
En l’arquitectura en general, però sobretot quan parlem d’espais urbans, l’escala acostuma a ser un element identificador. Si l’arbre és un lloc on reunir-se, jugar o fer-hi una becaina, l’escala pot ser el mateix un cop alliberada de la
seva funció original.
Sota una escala s’hi han rodat pel·lícules i organitzat cors, la gent s’hi asseu a llegir, a xerrar amb amics o en la imaginació infantil esdevé qualsevol cosa des d’una nau extraterrestre fins a un arbre a l’Amazònia.
Aquesta escala concèntrica és un oxímoron. Un “altre arbre” urbà amb vocació de convertir-se en un lloc per propi dret.
Tercer anell: l’abundor; la plaça
L’anell següent són 572 m2 de plaça. Un buit necessari a la ciutat, una clariana apta per a tot tipus d’activitats. Un espai
bell en la seva nuesa, amb un potencial infinit quan -amb els anys- els veïns i veïnes en descobreixin els múltiples usos.
Quart anell: l’escorça; el viari
I finalment l’escorça. La frontera protectora que separa la plaça de la ciutat; que limita i ordena al seu voltant el trànsit
rodat per a que no interfereixi amb la vida de la plaça. Aquesta plaça que és un mercat, un turó, una nau espacial un
lloc ple de secrets... La natura mateixa que irromp i significa aquest bocí de ciutat.
La natura
I després d’aquesta plaça, de la clariana entre carrers, construïm “el bosc, la natura”. Estenem la solució tipològica
dels eixos verds adjacents aprofitant l’espai fins l’últim xamfrà; conservant i actualitzant així la retícula del pla Cerdà.
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MATERIALS SOSTENIBLES
La plaça demana un paviment senzill, eficaç i resistent a les inclemències del temps i al mal ús humà. Per això proposem usar llambordes envellides d’alta qualitat, acolorides en massa amb òxids de ferro i de fabricació local, cosa que
en facilita la reposició. La llamborda és un material reciclat, re-utilitzable i recuperable, de baix manteniment i antilliscant, cosa que les fa molt segures. És la solució ideal per a que el trànsit rodat puntual sigui totalment compatible
amb el confort dels vianants.
Per col·locar aquestes llambordes “drenants” primer preparem una base de terra especialment tractada per
fer d’aliment del nou arbre. A sobre hi posem un material granular compacte que ajuda al drenatge, i encara
al damunt una base d’assentament de sorra o grava. Finalment, damunt d’aquesta última capa hi col·loquem
les llambordes de forma radial, per a augmentar-ne la permeabilitat i alhora remarcar la circularitat de la plaça
i del seu centre, l’arbre. Les contrapetges i les anelles intermèdies de xapa de tall garanteixen que les peces
quedin travades. Fem servir el mateix material per a les petges de l’escala; així donem continuïtat a la superfície drenant i deixem el banc com a únic element amb peces prefabricades del mateix material i to, però amb
l’acabat polit.
El predomini del to clar (color sorra del desert) evita irradiacions molestes. Per al despecec fem servir un to més fosc
(marró òxid corten) seguint un patró de cercles concèntrics irregulars, com si volguéssim imitar els anells d’un arbre
i difuminar així la rigidesa geomètrica de la plaça. El vial perimètric, l’escorça, també és d’aquest mateix to fosc i es
diferencia de la resta del paviment perquè les llambordes són més grosses i amb l’acabat llis.
Com que el que busquem és integrar la intervenció dins la continuïtat urbanística que caracteritza l’Eixample, per la
resta del'espai que va més enllà de la plaça circular proposem utilitzar la mateixa solució material i constructiva dels
vials verds que hi conflueixen.
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SERVEIS ECO-EFICIÈNCIA I COMUNITAT
IL·LUMINACIÓ I INSTAL·LACIONS
La plaça ha de ser el màxim d’eficient i sostenible, per això proposem comptar amb la col·laboració dels veïns i veïnes per col·locar plaques fotovoltaiques que ajudin a que la plaça sigui el més autosuficient possible.
Proposem fanals LED de producció local, que necessiten poc manteniment i són molt eficients. Els distribuïm al llarg
del perímetre exterior per il·luminar la plaça i també els espais perifèrics. Per donar més dramatisme a l’acàcia, el
nucli de la plaça, col·loquem aplics puntuals al llarg del banc il·luminant el tronc i l’interior de la copa de l’arbre.
Un seguit de canals de distribució perimètrics situats a l’exterior i al centre de la plaça, faciliten abastir necessitats
puntuals com ara una fira de Nadal, concerts, etc, que si cal es pot complementar amb el sistema de guinardes que
delimiten el perímetre circular.
CIRCULACIÓ, ELS VIANANTS MANEN
Els vianants tenen total llibertat de circulació. Un carril amb la senyalització encastada al paviment ordena el trànsit
per als vehicles lleugers, que rodegen la plaça en lloc de travessar-la. Les bandes sonores, reductores de velocitat,
identifiquen el carril 10 km/h per el trànsit veïnal.
TOPOGRAFIA, GESTIÓ DE L’AIGUA
La lleugera pendent de la plaça i les llambordes radials són decisions estratègiques per a facilitar la permeabilitat el
paviment, que recull l’aigua sobrant i la porta fins al centre, com si fos un embut. Allà, quatre embornals sifonals la
recullen i la porten a dos dipòsits SUDS distribuïts uniformement.
Els embornals formen una circumferència un pèl elevada sobre la cota més baixa de la plaça, d’aquesta manera
provoquem que, amb les pluges, la plaça s’inundi i així es pugui filtrar grans quantitats d’aigua al subsól. També hi ha
previst un dipòsit d’acumulació per alimentar el rec automàtic de les jardineres.
SERVEIS, ORGANITZACIÓ DELS USOS
Papereres, jardineres, bancs, aparcaments de bicicletes, armaris d’instal·lacions... Tots els serveis s’ordenen als espais perifèrics, distribuïts segons necessitats entre la vorera que voreja el xamfrà i la plaça.
Els accessos a la plaça els flanquegen grans jardineres, que signifiquen el trànsit entre un espai -les avingudes- i
l’altre -la plaça.
Els espais estan delimitats per unes marques al paviment. Són espais que es volen flexibles, amb la idea que a partir
d’aquesta primera proposta, i amb l’ús, poc a poc s’aniran definint i consensuant amb els veïns i veïnes.
USOS I ESPAIS D'ESTADA
La plaça és un gran espai diàfan de 960 m2, molt necessari en una ciutat densa com Barcelona. El centre és un lloc
en sí mateix; un espai atemporal amb una escala i un banc a recer del gran arbre. Un lloc suggestible, polivalent, amb
una estètica prou neutra per deixar tot el protagonisme a la natura.
Com tota plaça, aquesta també haurà d’acollir usos diversos. Per això té una xarxa d’infraestructures que faciliten
l’organització de fires, petits concerts o d’altres activitats veïnals.
Al perímetre hi ha diverses zones destinades a les terrasses dels bars i restaurants que hi tenen local; espais privilegiats des d’on observar aquesta gran “clariana”. També al llarg del perímetre hi ha zones de bancs i jardineres,
per a que la gent gran pugui prendre el sol i descansar. Una zona de jocs per als més petits completa aquesta àrea,
sempre orientada a la gran plaça.
Per acabar, destinem dues zones separades a solucionar necessitats estructurals: escombraries, armaris elèctrics, aparcabicis, etc. La idea d’aquestes zones perimetrals és que siguin flexibles i s’adaptin a les diverses necessitats presents i
futures sense que calgui re-configurar la plaça, i l’arbre tingui temps de créixer i esdevenir un autèntic monument.

VERD
ARBRATGE EXISTENT
JARDINERES
ARBRE MONUMENTAL

AIGUA
SUPERFÍCIE PERMEABLE
DIPÒSITS / SUDS
CLAVEGUERAM
REG AUTOMÀTIC

ENLLUMENAT
FANALS
APLICS
XARXA D'INSTAL·LACIONS
PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES

CIRCULACIÓ
CARRILS BICI
MANTENIMENT
TRÀNSIT VEÏNAL (10 km/h)

USOS
RESTAURACIÓ
ESPAIS D’ESTADA
ESPAI DE JOC
GOSSOS / ESCOMBRARIES
CONCERTS / FIRES / ETC..
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PRESSUPOST
La proposta treballa amb la definició total de l’espai central circular i els elements que el complementen; també preveu un percentatge d’inversió per al paviment perimetral que voldriem equiparar al del projecte guanyador del viari.
El resultat és un PEN de 423.225,00 € desglossats de la següent forma:
Operacions previes i enderrocs .........................................................33.858,00 € (8%)
Moviment de terres ............................................................................29.625,75 € (7%)
Paviments ..........................................................................................105.806,25 € (25%)
Instal-lacions......................................................................................110.038,50 € (26%)
Mobiliari urbà .....................................................................................29.625,75 € (7%)
Ajardinament .....................................................................................42.322,50 € (10%)
Senyaletica ........................................................................................25.393,50 € (6%)
Seguridad i salut ................................................................................12.696,75 € (3%)
Gestió de residus...............................................................................33.858,00 € (8%)
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CONCLUSIONS
1. PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC
• 48% de massa verda, sumant-hi l’arbre monumental, l’arbrat existent i les jardineres.
• 96% de l’espai públic, diàfan, extens i flexible.
• Facilitat per a ubicar les terrasses, equipaments i serveis de proximitat.
• Espais flexibles per amollar-se i reconfigurar-se sense afectar la plaça.
2. LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL
• La plaça és un gran es un gran escocell drenant de 962m2, el 51% de la superfície.
• El 5,8m2 de la superfície restant és enjardinat amb una petja verda del 36%.
• Compatibilitat entre maximitzar la visió eco-sistèmica amb un ampli espai públic diàfan.
• 962m2 (el 51% de la superfície) destinat a la plaça i 917m2 (el 49% de l’espai) per a serveis.
• Conveni veïnal per a col·locar plaques solars a les cobertes.
3. LA NOVA MATERIALITAT
• El projecte es resol pràcticament amb un sol material: la llamborda prefabricada amb certificació LEED.
• Gràcies a això simplifiquem la construcció i el control de costos.
• És un material amb avantatges insuperables: ecològic, producció km0, alta durabilitat i fàcil de reposar.
• És un material conegut, que ja hem fet servir en moltes ocasions, i per tant té totes les garanties de funcionament i
qualitat en espais públics.
• És un material altament permeable, que facilita el cicle de l’aigua, tant directament a través del sòl com ajudant a
dirigir-lo cap els col·lectors.
• Conjuga sense problemes les necessitats de confort dels vianants amb el trànsit a motor en ocasions puntuals.
• La plaça, l’escala i el banc són tres elements urbans universals, que s’adapten als usos presents i futurs dels
veïns i veïnes.
4. EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES
• Mantenim la continuïtat del teixit urbà de l’Eixample: s’adapta al projecte guanyador dels viaris verds.
• Generem un gran buit urbà, tan necessari per contrarestar la densitat de la ciutat.
• Els llocs clarament definits, entre la vorera del xamfrà i la plaça on guanyen espai i protagonisme els serveis
preexistents i aprofitem l’arbrat actual.
5. L’ACCÉS I ELS SERVEIS
• El carril circular que voreja la plaça i endreça el trànsit rodat.
• La gran plaça queda per a ús exclusiu dels vianants i dels usos cívics de forma que, si cal, puntualment es puguin
apropiar del carril de vehicles lleugers.
• La senyalització horitzontal integrada al paviment indica el sentit de la circulació per als vehicles rodats lleugers,
i les bades d’avís sonor ajuden a acotar el trànsit veïnal.
• El verd contrasta la llibertat i expansió total de les branques de l’arbre, amb els jardineres perfectament ordenades
que delimiten els accessos a la plaça.
6. CONTROL DE COSTOS
• Costos continguts respecte la proposta d’inversió.
• Solucions conegudes i fàcils de quantificar sense risc de desviacions.

"Quan va despertar, l'arbre encara hi era."
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PROJECTES PRESENTATS AL
CONCURS DE LA PLAÇA
CONSELL DE CENT – ROCAFORT

SALÓ EIXAMPLE

Saló Eixample
Plaça Consell de Cent - Rocafort
Descripció general
El saló de l’eixample és l’estança comunitària del veïnat i de la
ciutadania. És una plaça octogonal, definida espacialment per les
quatre façanes que la conformen i únic paviment.
Un gran llum de saló corona, posa en valor i transforma el caràcter
d’aquest espai lliure entre edificis. El llum n’estableix el centre de
gravetat, juntament amb l’aljub de recollida d’aigua sobre el mateix
eix vertical. Ambdós accentuen la tridimensionalitat de l’espai públic
de la ciutat compacta. La concavitat de les rasants i la radialitat del
paviment de llambordes responen a aquest centre.
L’àmbit central, buit i polivalent, s’acompanya perimetralment d’una
doble línia d’arbres de fulla caduca. Aquest front proveeix ombra a
l’estiu, actua com a coixí de les façanes, encamina el pas dels
vehicles i aixopluga àmbits confortables, propiciant la relació social
quotidiana. En tot moment, es prioritza la permeabilitat física i
visual entre el perímetre i el centre de la plaça.

Un gran llum de saló, posa en valor i transforma
el caràcter de l’espai lliure entre edificis.

Aquesta transformació, d’una cruïlla en saló, rau en la disposició
amb rigor d’una col·lecció de pocs elements, tots amb un doble
caràcter infraestructural i espacial. És l’equipament bàsic perquè la
plaça esdevingui un pol catalitzador de vida urbana, un espai
socialment igualitari, que també sigui flexible per admetre usos
imprevistos. Al mateix temps, posa les bases d’una millora del
metabolisme intern de la ciutat.
La permeabilitat i flexibilitat de la proposta, la fan extrapolable a
altres encreuaments d’eixos verds de l’eixample.
1. Proximitat i dret a l’espai públic
La plaça és un espai definit per les façanes i un únic paviment a
nivell. El vianant hi té la màxima prioritat. Inclou dos àmbits de
característiques diferents, un de polivalent, obert a la ciutadania i a
l’escala de superilla, i un altre de més resguardat com a lloc de
relació social quotidiana, a l’escala del veïnat.

Àmbit central buit, de caràcter polivalent, per a
usos cívics i esdeveniments ocasionals a escala
de ciutat.

L’espai central buit i quadrat, de 27m de costat i 730m², amb
caràcter polivalent, s’ofereix a la ciutat com a lloc per a celebració
ocasional de fires, mercats, concerts i actes diversos, al mateix
temps que esdevé un espai de joc lliure.
L’acompanyen quatre salons perimetrals, formats per dues files
d’arbres de fulla caduca, disposats segons una retícula de 6,3 x
6m. El verd té aquí un paper estructurador, afegint un espai de
transició entre l’interior dels comerços –i habitatges- i el buit central.
El coixí arbrat defineix dos passos de vehicles motoritzats i dos
àmbits d’estada confortables, que com si es tractés de llotges,
tenen el resguard de les façanes i una perspectiva privilegiada del
buit central. Son àmbits ombrejats a l’estiu i assolellats a l’hivern.

Salons perimetrals sota l’arbrat, àmbit confortable
de relació social a l’escala de veïnat.
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A la part central dels salons est i oest, partint de cadascun dels
suports del llum, s’estén una peça mobiliari infraestructural que
esdevé el lloc de trobada de la plaça. Es pot utilitzar com a banc
graderia, repisa, taula o element de joc espontani. Inclou també
una font per beure i un punt de connexió elèctrica de suport a les
activitats ocasionals.
Els laterals d’aquests salons permeten l’ocupació amb mobiliari
lleuger i constitueixen una reserva d’espai per a concentrar les
terrasses de bars i restaurants. D’aquesta manera, es mantenen
lliures de mobiliari l’espai buit central i les antigues voreres.
La permeabilitat i accessibilitat universal de la proposta, que permet
entendre l’espai com a una única plaça, també fomenta que es
pugui creuar en línia recta en totes direccions: seguint l’eix d’un
carrer o des d’una façana fins l’oposada. Per una banda la plaça
s’encadena a l’eix verd físicament i visual, permetent el passeig a
través. De l’altra incorpora a les plantes baixes comercials perquè
beneficiïn tot el saló, aportant activitat, profunditat visual, llum i
seguretat. Aquesta és una de les millors garanties per a un espai
que respongui a la perspectiva de gènere.

Salons perimetrals equipats amb mobiliari
infraestructural, mobiliari lleuger i espai de
terrasses per a bars i restaurants.

L’equilibri entre confort i flexibilitat del saló es basa en qualificar
l’espai amb una col·lecció limitada d’elements, estudiant amb rigor
les relacions entre ells. Dit d’una altra manera, unes pautes clares i
senzilles son la manera més eficaç de catalitzar l’apropiació de la
plaça per part dels ciutadans, ara i en un futur. També facilita
l’extrapolació de la proposta a les condicions físiques i socials
particulars d’altres encreuaments de l’eixample.
2. La visió infraestructural
Tots els elements que configuren la plaça tenen un doble paper
infraestructural i configurador de l’espai i el seu caràcter. Juntament
amb les façanes, aquests elements defineixen l’espai
tridimensionalment. En l’eix vertical el saló està acotat pel llum i la
superfície d’escorrentia a l’aljub. En els eixos hortizontals, els fronts
arbrats i el mobiliari infraestructural.
El conjunt d’actuacions estableix un model d’espai públic més
eficient i resilient des d’un punt de vista ambiental. La plaça esdevé
un nou servei ecosistèmic que contribueix a mitigar l’efecte d’illa de
calor, al retorn de les aigües al subsòl i a la reducció de la
contaminació acústica, millorant així les condicions ambientals de
l’Eixample.
Cicle de l’aigua
L’escorrentia superficial de l’aigua de pluja es drena cap al subsòl,
a partir de dues estratègies bàsiques. D’una banda, un paviment
central, en base a llambordes sobre llit de sorra, configura una
superfície drenant de 850m², que incloent els escocells, correspon
aproximadament al 45% de l’espai. Permet la infiltració al subsòl de
bona part de l’aigua de pluja que circula per escorrentia. Per altra

Accessibilitat universal i permeabilitat física i
visual en totes les direccions: al llarg dels eixos
verds i de façana a façana.
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part, la rasant de tota la plaça convergeix en un punt central de
desguàs que connecta amb un aljub soterrat (SUDS).
L’aljub està format per caixons de gabions drenants tipus “Atlantis”
de 1,5m de profunditat. Té una capacitat de 40m³ i, en cas de
necessitat, pous de desguàs al freàtic. Contempla uns ramals que
connecten amb l’arbrat perimetral. La forma final evitarà interferir
amb les xarxes soterrades existents.

2%

2,5%

3%

2%

SUDS

Cicle de l’aigua
Recuperació de l’aigua d’escorrentia a través del
paviment drenant, la concavitat de les rasants i
l’aljub.

INFILTRACIÓ AL SUBSOL

El paviment adopta uns pendents longitudinals d’entre el 4 i l’1%,
que funcionen per a desenvolupar qualsevol tipus d’activitat. Les
antigues voreres mantenen un 2% transversal. Les rasants duen
l’aigua al punt més allunyat de les façanes, minimitzant el risc
d’inundació. L’aljub està dotat d’un sobreeixidor que permet
l’evacuació directa al clavegueram en cas de pluges molt intenses.

HIVERN

5.00

La plaça incorpora dues fonts per beure, com a element integrat al
mobiliari infraestructural, definint el principal espai de trobada.
El verd
L’arbrat forma part d’aquesta nova infraestructura ambiental. El
perímetre de la plaça està resseguit per dues files d’arbres de fulla
caduca, plantats a una interdistància de 6,3m. Aquesta disposició
permet a la vegada mantenir el centre buit i assolir un 80% de
superfície ombrejada a l’estiu.

ESTIU

A l’exterior, 16 plàtans d’ombra (Platanus x hispanica) acompanyen
les façanes com a teló de fons i donen continuïtat a l’arbre
característic de l’eixample. A l’interior, 16 arbres de l’amor (Cercis
siliquastrum) configuren una primera línia més baixa. S’estudiarà la
viabilitat de trasplantar els exemplars existents. En cas que calgui
incorporar noves espècies, s’optarà per arbres fruiters, amb fruits
comestibles, per la capacitat de crear vincles veïnals i enfortir la
comunitat propera, en el marc del programa de “ciutat comestible”.
La combinació de les dues espècies aporta variació cromàtica per
les fulles caduques i especialment per la floració fúcsia de l’arbre
de l’amor a la primavera.

HIVERN
Els escocells tenen una superfície mínima de 2m² i reg per goteig
automatitzat, en la mesura del possible aprofitant aigües freàtiques.

ESTIU

80% OMBRA

HIVERN

80% OMBRA

Verd
Dues files d’arbres de fulla caduca proveeixen
80% OMBRA
ombra al 80% de la plaça a l’estiu i permeten
àmbits assolellats a l’hivern. Configuren un
perímetre canviant que reflexa el pas de les
estacions.
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La proposta prioritza de manera decidida la màxima permeabilitat
física i visual de l’espai, en l’eix dels carrers i de façana a façana.
Per aquest motiu es prescindeix de parterres enjardinats. Tot i així,
els laterals dels salons permetrien implantar-ne si en el procés
participatiu es creu convenient.

És un element senzill, només format pels elements elèctrics i de
suport: 3 anelles, 150 lluminàries de dimensions reduïdes i el
cablejat. Es suspèn amb dos cables creuats, deixant un gàlib mínim
de 5m. Els cables s’estenen des de quatre columnes perimetrals
formades per tres tubs enllaçats per garantir la inèrcia. Cada
columna incorpora tres lluminàries que il·luminen els salons
perimetrals i l’àmbit del mobiliari infraestructural.

5.00

Enllumenat i energia
El llum de saló és l’element més característic de la intervenció.
Quan està encès posa en valor l’espai central buit, construeix un
sostre volàtil i aporta un sentit domèstic a l’espai públic, facilitant
l’apropiació com a l’estança comunitària de la ciutadania. També
esdevé una fita visual dels eixos verds. De dia, en canvi, es
desdibuixa per la seva naturalesa alàmbrica.

Enllumenat i energia
Llum de saló suspès al centre de l’espai, amb
sistema integrat de
generació d’energia.
ESTIU
Lluminàries secundàries als salons perimetrals.

HIVERN

La làmpada, de llum càlida, incorpora tecnologia led, regulació de
la intensitat, sensors de gestió a distància, interconnexió digital i
medició de paràmetres mediambientals. Cada lluminària incorpora
una placa fotovoltaica mínima, d’altes prestacions, capaç de
subministrar el consum propi, de manera que la plaça és
autosuficient a nivell energètic. Es desenvoluparà en col·laboració
amb una empresa especialitzada, garantint que s’adeqüi a la
normativa sectorial.

80% OMBRA

4%

3%

ESPAI PAS DE VEHICLES
Llamborda 30X10X10
sobre base de formigó

El saló s’equipa amb dos tipus de mobiliari urbà. Un
d’infraestructural i un de lleuger. Les columnes de suport del llum
tenen un basament en forma de U graonada, de blocs de pedra
natural. És un element que té la capacitat de configurar un àmbit
d’estada per si sol. És apropiable, polivalent, inclusiu, ergonòmic i
de baix manteniment. Pot funcionar com a banc, graderia, taula,
tarima o espai de joc lliure. També incorpora una font per beure i
una caixa de connexions per de suport a les activitats ocasionals.

SUDS

2,5%

1%

3. La nova materialitat
La plaça incorpora un paviment unitari de llamborda de pedra
natural. Un cop alliberada de la problemàtica del soroll del trànsit,
esdevé de nou una solució fantàstica per a la regulació tèrmica i
hídrica de l’espai públic. És un paviment altament sostenible,
perquè és durable, reparable i reciclable, que també pot ser reciclat
si procedeix d’un altre emplaçament. Es disposa sobre dues bases
diferents. L’espai central sobre llit de sorra per propiciar una
superfície drenant i transpirable. A la corona perimetral sobre llosa
de formigó per evitar la deformabilitat al pas dels vehicles i a
l’entrega amb les façanes, minimitzant el manteniment.

junta de morter 1,5 cm

ESPAI PERMEABLE
Llamborda 30X10X10
sobre base de terra
junta vegetada 1,5 cm

Paviment de llamborda de pedra natural.
Perímetre sobre llosa de formigó i paviment
drenant sobre llit de sorra en àmbit central (45%).
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Els àmbits laterals dels salons es colonitzen amb mobiliari metàl·lic
lleuger; cadires disposades formant agrupacions que fomentin la
relació social. En funció de la demanda, alguns d’aquests espais es
poden destinar a terrasses de bars i restaurants.
4. El valor de les permanències
El llum suspès al mig de la cruïlla posa en valor la característica
essencial de l’eixample. El mòdul bàsic de la trama urbana és un
espai buit octogonal que descomprimeix regularment els carrers.
Reconeix, per tant, els límits que donen forma a l’espai públic: una
alineació de plàtans disposats regularment, les façanes
aixamfranades i la cadència d’obertures amb usos mixtes. A partir
d’aquí s’afegeixen les mínimes noves capes que permeten adaptar
allò que espacialment ja és una plaça als nous requeriments.
El llenguatge i la materialitat de les aportacions també s’empelta
amb les permanències. Per una banda el paviment de llamborda,
encara existent sota l’asfalt de molts carrers. Per l’altra el mobiliari
infraestructural -pedrís-fanal-font-, comú a les intervencions
urbanes modernistes, capaç de configurar àmbits d’estada
confortables.

El paviment propi de zones de vianants indica als vehicles que
estan passant per una superfície on, tot i ser compartida, la prioritat
la tenen les persones que van a peu. El vehicle passa per un espai
aliè al seu espai normal i això fa que redueixi la velocitat. Aquest
espai incorpora una botonera acrílica en el seu perímetre interior i
exterior. Garanteix la seguretat de les persones amb diferents
capacitats visuals, en substitució de l’antiga vorada.
Ocasionalment els vehicles d’emergències, neteja, manteniment o
muntatge d’esdeveniments poden accedir a la superfície central. La
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El pas de vehicles motoritzats es canalitza entre les dues files
d’arbres de dos dels laterals, en una banda de 5,5m d’amplada.
L’alineació de l’arbrat contribueix a assenyalar de manera clara i
intuïtiva el pas, l’entrada i la sortida, evitant recórrer a més
elements. La fila exterior separa els vehicles de les façanes,
preservant un espai que garanteix el desenvolupament de l’activitat
de les plantes baixes -estendre tendals, exposar productes a
l’exterior- i contribueix a desdibuixar el límit entre l’espai públic i el
privat. També protegeix la sortida i entrada de persones i, en
d’altres emplaçaments, permetria el gir a garatges. La fila exterior
els separa els vehicles de la resta de la plaça.

5.

5. L’accés i els serveis
El paviment uniforme de la plaça i la permeabilitat de la seva
configuració garanteix la prioritat del vianant davant tots els tipus de
vehicles. L’eix dels carrers es manté lliure d’elements per fomentar
el passeig –a peu o en bicicleta- al llarg dels eixos verds,
travessant la plaça. La disposició de l’arbrat i el mobiliari també
permet anar d’una façana a l’oposada sense obstacles.

Accés vehicles motoritzats sobre plataforma única
i entre files d’arbres.
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càrrega i descàrrega, així com la disposició de contenidors
d’escombraries es preveu als eixos verds.
6. Control de costos
Fase d’avantprojecte
En els primers tantejos es faran servir paràmetres de cost
d’urbanització per superfície i ratis.
Un cop definit l’avantprojecte, el pressupost es realitzarà mitjançant
mètodes tradicionals -amidaments i preus- similars als que es fan
servir per a projectes executius. El desenvolupament i pressupost
del llum es definirà en col·laboració amb una empresa
especialitzada. Cal tenir en compte que en aquesta fase
d’avantprojecte hi haurà moltes indefinicions que podrien modificar
el cost final, com ara la geometria -derivades de la no definició total
de l’actuació, el qual incideix en amidaments inexactes-, els serveis
realment afectats o les peticions precises dels REPS.
Es procurarà, per tant, en aquesta fase, fer amidaments suficients
preveient possibles canvis del costat de la seguretat per tal de no
infravalorar l’actuació. S’aplicaran els preus unitaris que l’equip
disposa d’actuacions similars de projectes de BIMSA. Es preveuran
les possibles peticions dels REP en base a l’experiència en altres
projectes similars. I s’estimarà el cost de les possibles afectacions
dels serveis
Fase de projecte executiu
Es refarà el pressupost incorporant totes les noves definicions del
projecte, derivades de reunions amb REPS, companyies, etc.
El pressupost contemplarà la definició de totes les partides del
projecte i respondrà exactament a les necessitats de l’actuació. La
metodologia serà la confecció de preus de totes les unitats
involucrades al projecte i amidaments exactes.
A l’amidament s’aplicarà el preu coherent i realista de cada unitat,
tenint en compte el procés d’execució, les subunitats que
intervenen a la partida i els seus amidaments, i el preu de cada
subunitat.
Cal ser sistemàtic per a confeccionar els preus de referència ajustats al mercat actual-, confeccionar la descripció completa de
les partides i conèixer l’impacte en el cost global dels canvis.
S’evitaran en el possible la utilització de partides alçades.
Es contactarà amb els REP i Companyies de Serveis per a incloure
els seus criteris i detalls constructius i així evitar l’aparició de Preus
Contradictoris a l’obra.
Es verificaran els preus de partides d’ITEC comparant amb bases
de dades actualitzades d’industrials. L’elaboració del pressupost
del projecte executiu es farà amb el programa TCQ.

PROJECTES PRESENTATS AL
CONCURS DE LA PLAÇA
CONSELL DE CENT – ROCAFORT

MEMORIA - -5°C A L’ESTIU, UN PROJECTE CLIMATOLOGIC

- 5° C A L’ESTIU

L’EIXAMPLE, UNA TRAMA ORIENTADA PER AL CLIMA
La trama Cerdà es va imposar -fent tabula rasa- sobre un territori que, tot i estar poc
construït, no era un desert. Estava travessat per torrents, camins, sèquies, .. traces
totes elles dependents d’una geografia singular. Tot i que Cerdà no va entrar en segons quines particularitats, tampoc va perdre de vista altres paràmetres d’influència
geogràfica.
És avui encara, el sol i el vent, les poques “traces” que amb la llum i les ombres,
marquen diferències dins d’aquesta trama uniforme i isòtropa. Les ombres fan vibrar
la trama construïda com un dibuix decalat en una quadrícula regular.
En efecte, Cerdà va orientar el conjunt de la trama urbana en funció del recorregut
del sol i de la direcció dels vents per a trobar un equilibri de llum i de calor a totes les
façanes de les illes i, alhora, afavorir la ventilació.
Les ombres fan vibrar la trama construida com un
dibuix decalat

Cerdà va treballar amb els condicionants climàtics i nosaltres proposem fer el mateix
per a aquest projecte.

AMB EL CANVI CLIMÀTIC, EL CLIMA DE BARCELONA S’ACUSA
Al clima mediterrani de Barcelona, els estius són generalment càlids entre 25 i
30°C, amb temperatures màximes de fins a 35°C i fins i tot superiors. Fins i tot si
plou poc a l’estiu, la humitat ambient esdevé ràpidament asfixiant. Tanmateix, els
hiverns són relativament suaus.
Amb el canvi climàtic, aquestes característiques s’accentuaran. Es preveu un
augment de la temperatura durant les properes dècades, així com una lleugera
disminució de les precipitacions, però un augment de la probabilitat de pluges
fortes. Aquests canvis seran especialment notables a l’estiu, tot i que les temperatures baixin a l’hivern. És doncs, en primer lloc, el confort de l’estiu i la gestió de
les aigües pluvials que el projecte pretén millorar.
«L’ARQUITECTURA» COM A FORMA ESPACIALITZADA DE TERMÒLISI, POSICIONAMENT DE SIMPLICITAT I REALISME
o altrament dit, de regulació de la temperatura
El carrer Consell de Cent esdevindrà un oasi de frescor a l’estiu on la temperatura
pot baixar al voltant d’uns 5ºC en comparació amb l’actualitat.
Proposem assolir aquest repte de forma passiva tenint en compte els condicionants
d’un entorn urbà dens, d’un ús intensiu de l’espai, i dels costos de manteniment, els
quals han d’esdevenir raonables. Dit d’una altra manera, evitant qualsevol aparell o
maquinària complexa que no s’hagi demostrat que funcioni.
Per tant, ens posicionem al costat de la simplicitat i el realisme.
Per tal de reduir l’excés de calor a l’estiu proposem posar en joc una sèrie de sistemes «passius», complementaris i vinculats entre si:
-Estratègia de permeabilitat del sòl:
Davant del canvi de règim de pluges, l’aigua de pluja es gestiona a través de àrees
d’infiltració que evitaran incrementar el col·lapse de les xarxes de clavegueram convencionals. Els materials del sòl son el màxim de permeables o “naturals” de baix
albedo, un complexe de sòl airejat per on circula l’aigua, propici per al creixement
dels arbres.
- Estratègia ecològica:
El sistema vegetal, és el principal agent que permet resistir a l’increment de la
temperatura ambient. L’efecte principal d’aquest és l’evapotranspiració. Les plantes
evapotranspirants haurien d’estar presents el màxim possible: arbres en gran nombre però també arbustos i herbàcies.
- Estratègia de presència d’aigua, d’humidificació dels sòls i de reg
Podem preveure de dispositius d’humidificació dels sòls que contribuiran a una disminució de l’efecte illa de calor, de 0,5°C. Dispositius de reg dels vegetals i, eventualment, fonts refrescants
- Estratègia ventilació : Cerdà ja va respondre, en part, a la qüestió. El mobiliari
urbà i les bardisses arbustives seran emplaçats per deixar corre el migjorn d’estiu i
fer de pantalla,a l’hivern, al fred vent de Ponent que ve de Collserola.
Els arbres poden igualment participar a crear corrents d’aire ascendents.
L’acció simultània d’aquestes intervencions té un efecte acumulatiu.
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LA PLAÇA CONSELL DE CENT / ROCAFORT, UNE ARQUITECTURA FETA AMB i PER EL CLIMA
LA POSICIÓ DE LA PLAÇA TE, EN RELACIÓ A L’ ASSOLELLAMENT i AL VENT, UNA POSICIÓ CONTRASTADA
Mitjana anual
de l’incidencia solar

Vents Pels carrers de l’Eixample, la relació amb el sol i el vent, es pot resumir de la següent manera:
Assolellament: els carrers d’orientació Nord-Est/Sud-Oest, com ara Consell de
Cent, tenen una orientació solar més desigual que els carrers perpendiculars, com
Rocafort. A Consell de Cent, la franja del carrer costat mar, rep menys insolació al
llarg de l’any respecte al costat oposat.
Vents : els vents dominants,
. a l’estiu, en sentit Llobregat-Besòs, creen una ventilació refrescant
. a l’hivern, en sentit muntanya-mar, creen un corrent d’aire fred

UNA PLAÇA, DOS ÀMBITS. UNA «ARQUITECTURA» ORIENTADA i AMB USOS CONTRASTATS
LA PLAÇA
La plaça està partida pel sol.
L’eix del carrer Consell de Cent fa de línia divisòria.
- Al costat muntanya, el triangle per sobre de l’eix del carrer Consell de Cent, la part
més assolellada de la cruïlla, s’omple d’arbres, un petit bosc de caducifolis.
És una àrea calma, d’estància, amb un caràcter de “jardí”, on proposem una sèrie
de recintes delimitats per bancs i plantes arbustives.
La delimitació d’aquests espais és important: les cruïlles de l’Eixample no han estat
pensades com a places. Són espais excessivament oberts (més del 50% del seu
perímetre) per on circula l’aire a discreció. Per comparar, no són com les places
de Gràcia: connectades, però ben delimitades. Per això, sense trencar la unitat de
l’espai, proposem uns àmbits més petits, protegits en certa manera, on la gent es
pugui sentir còmoda. A l’escala de la nova plaça, els grans arbres; a l’escala de les
persones, un paviment diferenciat, el mobiliari i un estrat vegetal arbustiu i arbres
més petits.
És un espai agradable a l’estiu, a l’ombra dels arbres i, a l’hivern a ple sol.
Entre aquests espais, per l’eix del carrer Rocafort, però sense notar-se ni ser marcada, passa la “via rodada” .
- Al costat mar, proposem estirar la línia de lledoners, del costat mar, dins de la cruïlla, en total continuïtat en la direcció de Consell de Cent.
El triangle per sota d’aquesta línia, en contrast amb l’anterior, és més obert, lliure
de qualsevol element per permetre les activitats ocasionals com mercats, fires, concerts i actes diversos.
- En l’entredós, el passeig de Consell de Cent, de 4,5m d’ample, entre l’eix del
carrer i la línia prolongada de lledoners. Aquest passeig és compartit pels vianants,
ciclistes i vehicles a 10km/h. El tipus de paviment i la inexistència de voreres reforçarà l’idea que el cotxe no és del tot benvingut. Els aparcaments provisionals estan
previstos en el costat mar d’aquesta franja, recolzats contra la línia de lledoners.
La circulació rodada, entre Rocafort i Consell de Cent, funciona en creu: els xamfrans ja no faciliten, com ara, el gir dels cotxes; al contrari, aquests es faran quasi
a 90º per reduir la velocitat. Els espais davant les cantonades queden alliberats per
ampliar els llocs d’estada, de reunió i les terrasses de bar.
Es mantenen els arbres de les cantonades.

MEITAT CALMA

MEITAT MOVIMENT
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Proposem un complexa unitari de paviment que compren un subsol, a vegada estructural i drenant i un sòl, permeable i favorable al pas de vianants i vehicles.
UN COMPLEXE SOL-SUBSOL, SOL PERMEABLE i SUBSOL , GRAN DEPOSIT D’INFILTRACIO-RETENCIO d’AIGUA
- Un sistema de drenatge sostenible SUD gestiona les aigües de pluja,
a través de àrees d’infiltració que evitaran incrementar el col·lapse de les estructures de clavegueram convencionals:

Els avantatges del sòl estructural son
múltiples: aeració del sòl, infiltracio-retencio de l’aigua de la pluja, mantenint
la resistència al pas dels vehicles i molt
favorable al bon desenvolupament de les
arrels dels arbres

. En tot l’espai de la plaça (excepte en les voreres perimetrals de panot), l’aigua de la
pluja s’infiltrarà a traves de les juntes del paviment i, de les superfícies permeables,
terra, sauló, sorra,... en un subsol estructural de 50cm de gruix, gran dipòsit d’aigua
constituït per un degradat de varies capes de graves ( i realitzat amb graves de recuperació provinents de les demolicions dels paviments existents: asfàltics, formigons,
altres).
. En l’eix de Consell de Cent, on confluiran les aigües pluvials sobrants, es recuperan a traves d’embornals situats sobre pous d’infiltració. Sols 1 de cada 5 embornals
enviarà l’aigua a la xarxa del clavegueram en cas de fortes pluges.
. A la trobada amb el carrer Rocafort, aigües a munt, es recullen les aigües d’escorrentia que baixen pel carrer, mitjançant embornals i un pou drenant.
- Sistemes d’humidificació dels sòls
Podem pensar en dispositius de línies d’aspersors enterrats sota els paviments que,
per gravetat, permetran la humidificació del sòl, el reg de les plantes i fer un efecte
font en forma de canals, per exemple. El reg dels carrers, que és molt interessant,
pot provocar una disminució de 0,5 °C de la intensitat illa de calor urbana.
- Una gestió sostenible del cicle de l’aigua
. Captació total d’un volum de precipitació de 15mm (80% dels dies de l’any)
. Retorn de l’aigua recollida de la pluja als aqüífers
. Supressió del risc d’inundacions
. Reducció forta del volum d’aigua enviada al clavegueram
. Reducció dels costos de depuració, per tant, disminució del consum d’energia
. Disminució de l’efecte illa de calor, amb el reg a l’estiu: humidificació del paviment
i, evaporació de part de l’aigua acumulada en el sòl a traves de les juntes del paviment.

UN SOL AMBIT SENSE LIMITS, «L’ARQUITECTURA DEL SÒL» SORGEIX DEL PANOT, ELEMENT DEL PATRIMONI
panot

peça formigó 8x8cm

juntes permeables
Un paviment de “llambordes”
Per guardar la distancia entre les juntes,
les peces de formigó tenen uns gruixos
puntuals de formigó de 2cm, de forma
que, com es toquen, configuren un paviment que funciona com els empedrats de
llambordes de l’antic Eixample.

El sòl senyala el Patrimoni

El paviment de la plaça esta guiat per una sola trama unitària, perpendicular al carrer
Consell de Cent, i fins a tocar les façanes dels xamfrans. Un sol àmbit sense límits.
- El panot, element de patrimoni, es la base per reforçar la unitat de l’espai. El
panot es conserva en les voreres. A l’espai central unes noves peces prefabricades
de formigó armat, estan modulades a la mida del panot.
- 2 especejaments diferents:
. costat mar, fins a l’eix de Consell de Cent, franja de pas i àrea d’esdeveniments:
peces d’ample 18cm+junta de 2cm (resistent al pas de camions).
. costat muntanya, fins a l’eix, àrees d’estança: peces d’ample 8cm+junta de 2cm
que permet una mes gran permeabilitat. Aquesta franja esta escampada de catifes
d’altres sols - sauló, la terra, la gespa, la sorra i altres (si és possible, sols no artificials) - configurant mini salons per activitats diverses, jocs, trobada, fonts...
- La transició del panot a la nova peça de formigó es fa en l’ample del escocells
dels arbres existents (ampliats a 2x2m)
- El sòl senyala el Patrimoni
Devant d’edificis, comerços o elements catalogats, com a la cruilla amb Roger de
Llúria, les cases Cerdà, proposem escrire el nom en el paviment (com es feia antigament amb els carrers de l’Eixample), substituint una banda de panot pel material
que millor representa l’edifici.
- Els materials utilitzats
Amb l’objecte de reduir els costos i impactes ambientals:
- el formigó prefabricat és un material d’origen regional, amb un baix impacte ambiental a la seva aplicació a l’obra, amb un cicle de vida llarg (que no demana
manteniment) i, reciclable en la fase de fi de vida
- tot el paviment s’adaptarà a la normes d’accessibilitat i les bandes de guiatge
s’adaptaran a la trama proposada
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L’ARBRAT I LA VEGETACIÓ, UN ROL PRIMORDIAL EN EL CONFORT DE L’ESPAI PÚBLIC
Els arbres refresquen l’espai mitjançant dos modes de transferència de calor:
- per radiació, creant ombra que redueix la càrrega tèrmica de l’ambient.
- i per evaporació de la transpiració durant la fotosíntesi, fet que fa baixar la temperatura de l’aire (evapotranspiració).
COSTAT ASSOLELLAT, UNA LÍNIA DE BOSC DE DIVERSOS ESTRATS PROTEGEIX DE LA RADIACIÓ SOLAR
Respecte a l’ombra, es a la meitat més assolellada de la plaça, és a dir, costat
muntanya, on es preveuen les activitats tranquil·les de descans, trobades... Un petit
bosc, d’ombres i clarianes, ocupa la meitat «de calma» de la plaça. al llarg del carrer-saló i inclou els plàtans i lledoners existents. Els arbres de fulla caduca de diverses espècies i alçades, disposats a uns 5 m de distància i de manera aparentment
aleatòria, creen una canòpia gruixuda i densa, a l’ombra de la qual es pot gaudir de
l’espai a l’estiu, i del sol a l’hivern. A mesura que creix, la canòpia s’eleva i s’eixampla, tamisant amb els seus milers de fulles la penetració de la llum solar directa cap
al sòl, preservant-los de l’aport radiatiu d’energia i calor.
Per tal que aquesta operació sigui eficient, la canòpia s’haurà de desenvolupar sobre una alçada determinada, de 5 a 6 m com a mínim i, per tant, estaria formada per
diversos estrats, arbres de gran i mitjana envergadura i arbustos .
Aquestes diferents espècies, participen a l’increment de la biodiversitat urbana. Són
espècies que fan refugi per a la fauna i que poden aportar recursos tròfics.
i REFRESCA L’AIRE PEL FENOMEN D’EVAPOTRANSPIRACIÓ SOTA CONDICIONS DETERMINADES
El segon efecte important de la vegetació és l’ evapotranspiració. L’aigua que s’escapa pels estomes de la planta s’evapora en contacte amb l’aire. Per a això es necessita energia, que es pren de l’aire per reduir la seva temperatura.
A aquest fenomen s’hi afegeix un efecte de corrents d’aire ascendents generant una
ventilació. Per a què es produeixi aquest fenomen d’ evapotranspiració, la vegetació
han de ser suficientment regada. En una situació d’estrès hídric, no es produeix
aquest efecte, fins i tot es pot produir un efecte contrari per al confort tèrmic local.
És per això que és interessant agrupar la vegetació en un sòl continu de gran superfície, un sòl airejat per fer circular l’aigua tal com es preveu al capítol anterior.

LES ARBRES EXISTENTS, ELEMENTS DE PATRIMONI
Al costat muntanya, l’alineament de plàtans, lledoners i arbres de judea s’integren
dins d’aquest petit bosc. Transformant el subsòl al seu voltant, es regeneraran i
recuperaran força.
Al costat mar, es conserva l’alineament existent, que s’estira per a configurar l’espai
de moviment. Tenint cura de no malmetre les arrels, els escocells s’ampliaran a un
mínim de 2mx2m i es duran a terme treballs de regeneració.
UNA ELECCIÓ DE PLANTES I LES SEVES CONDICIONS
Un criteri important per a l’elecció de les espècies d’arbres és que siguin el més
evapotranspirants possible:
- amb una gran superfície foliar,
- riques en estomes però que no tendeixen a tancar-los
- ports de diverses altures, inclosos els ports alts, per tal de reforçar la diversitat
biològica
- i per tal de tenir la condició d’evapotranspirant, han d’estar prou regades.
Altres criteris a tenir en compte són:
- Adaptació a les condicions actuals i futures, és a dir, per a resistir períodes de sequera prolongats i a episodis de pluges intenses que saturaran el sòl d’aigua.
- en cap cas, espècies invasores.
- que es complementin, constitueixin diversos estrats, estació i color de fullatge, de
la floració ..,
- que participin en l’increment de la biodiversitat urbana amb espècies sense suposar un risc per la fauna i flora local. Es trien espècies que puguin ser refugi per la
fauna i que puguin aportar recursos tròfics.
PER A AUGMENTAR EL CONFORT TÈRMIC I EL PLAER DEL VIANANT, VEGETACIÓ, VEGETACIÓ, VEGETACIÓ
En resum, per a augmentar el confort tèrmic i el plaer de gaudi de l’espai públic,
és important plantar vegetació sempre que sigui possible: arbres, a terra, plantes
enfiladisses...
Dins del petit bosc dens, es podrà gaudir del sol tamisat a l’estiu, i del ple sol a l’hivern. En canvi, en el costat oposat, l’espai és lliure d’obstacles per a poder acollir
usos ocasionals com jocs espontanis, mercats ambulants, fires, concerts i actes
diversos.
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UN ENLLUMENAT DE BAIX CONSUM PARTICIPA A LA SEGURETAT I AL BENESTAR DE TOTS
L‘enllumenat, a les cruilles, es absolutament funcional, on cotxes i vianants son
considerats com entitats en moviment : un enllumenat pla, uniforme i sense matisos. Pensat, mes aviat, des de l’òptica de la seguretat i de la normativa.
Proposen una nova estratègia de llum que creí ambient i proximitat d’espai, amb
diferents qualitats lumíniques. Un ambient, de seguretat sens dubte, per tot public
especialment les dones i tambe un ambient de benestar que considera tots els
elements com a matèria sensible a la llum: el paviment, els arbres, les façanes,...

per sobre Consell de Cent, l’àrea d’estancia,
un bosc de luminaries de 4m d’alçada
el passeig de Consell de Cent
una linia de luminaries de 5m d’alçada
per sota Consell de Cent, l’àrea d’esdeveniments
s’il.lumina perimetralment
les voreres il.luminades amb tota seguretat

Amb l‘enllumenat volem distingir qualitativament els diferents àmbits que proposem a la cruilla:
-l’àrea d’estancia, per sobre Consell de Cent, amb una llum mes domèstica,
diferenciada per cada espai, a l’alçada de la gent, generant una atmosfera lumínica més propera i càlida i, amb matisos sobre els arbres per crear luminàncies i
reflexes verticals.
-la franja del passeig, amb lluminàries a 5m d’alçada donaran llum al pla horitzontal generant una zona mes dinàmica amb alt confort visual, on el vianant troba al
seu lloc i, on el cotxe sent que no esta a casa seva.
-l’àrea triangular per sota Consell de Cent, il.luminada perimetralment amb opció
de reforç per esdeveniments
-a les voreres tocant les façanes, la llum resol, segons normativa, els nivells
necessaris per seguretat i visibilitat. Gràcies a la materialitat del paviment, la llum
rebotada de terra il·luminarà subtilment el nivell inferior de les façanes.
Millorar el rendiment i la qualitat lumínica i ambiental
Tecnologia de lluminàries LED de nova generació, d’alta eficiència de més de 120
lúmens/watt i amb temperatura de color 3000ºK i Reproducció cromàtica més alta
de 80: La tecnologia LED permet un fàcil control per protocols de regulació a través de programació o sensors, generant estalvis econòmics i eficàcia energètica.
La seva vida serà major de 60000 hores d’ús amb una depreciació del 20% a les
60000 hores L80B10.

EL MOBILARI INTERCANVIABLE I INCLUSIU, ERGONÒMIC I ACCESSIBLE - ELEMENTS URBANS POLIVALENTS
El mobiliari està relacionat amb els mini-salons de la meitat «de calma» de la plaça
Podrà ser flexible i intercanviable, si és possible, de material sostenible.
Podrà incloure:
bancs i cadires, fonts, papereres
- 2 tipus de mobiliari per seure:
· Mobiliari convencional de bancs i cadires de marca sostenible: Bancs: silla neoromàntic sostenible (sta&cole)
· Mobiliari que surt per extrusió de la peça del paviment. Pot conformar bancs o cadires. Estratègicament col·locats per delimitar espais o contenir els cotxes
ACCÉS I SERVEIS
L’espai és unitari i dóna prioritat als vianants, al verd i als usos cívics. Però tot i
que sigui de manera subtil, totes les funcions són factibles:
- Els vehicles de serveis, càrrega i descàrrega i altres circulen a baixa velocitat
- Les possibles places d’aparcament de cotxes estan situades al límit del costat
mar, l’espai de circulació
- El paviment té en compte totes les normatives d’accessibilitat
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METODOLOGIA PEL CONTROL DE COSTOS
Metodologia anàlisi del cost del projecte
-acord sobre els elements validats o descartats de la proposta
-valoració al m2 de la proposta
-diàleg al voltant dels requisits, expectatives i exigències de BIMSA, dels REPs,
associacions de veïns, ...
-coneixement dels elements a disposició de BIMSA o altres organismes, aixecaments topogràfics, estudis ambientals, urbanisme ...
-integració de les restriccions del lloc: normatives, xarxes, etc.
-utilització del programa TCQ de l’Itec, amb les bases de preus oficials 2021 des
del primer moment, realitzant amidaments i valoracions econòmiques que aniran
sent mes ajustades, tal com avanci la definició del projecte.
Avantprojecte
-definició del cost econòmic del projecte a nivell de capítol i subcapítols
-acotació de les incògnites derivades del subsol, instal·lacions i posta en obra
-control dels preus per solucions amb preus simples o compostos que no estan en
el banc de preus patró, incloent la fitxa tècnica del material amb el seu preu
-control de partides d’obra amb un preu compost, amb una forta incidència de la
mà d’obra, s’aportarà el preu de al menys dues empreses o industrial
-estimació percentual de l’import de la gestió de residus i una primera valoració del
cost de la seguretat i salut
-valoració resumida per m2 de placa a efectes de tindre el preu orientatiu
Projecte executiu
-definició del cost econòmic a nivell de capítol, subcapitols i partides d’obra
-resolució de les incògnites del subsol, instal·lacions, i posta en obra com son els
accessos als habitatges, comerços, etc...
-incorporació de l’estudi de gestió de residus i de l’estudi de seguretat i salut
-fusió dels diferents pressupostos realitzats pels col·laboradors.
-el coordinador de pressupost, auditarà tot el pressupost, per evitar disconformitats
o, no coherència entre diferents documents del projecte i la valoració econòmica
-s’aportarà dues ofertes econòmiques d’industrials sobre elements que es proposen en el projecte que no figurin en els bancs de costos econòmics de l’ITEC,
per demostrar que es pot realitzar per l’import que es planteja en el pressupost.
-tots el preus que figuren en el pressupost han de tenir la seva justificació econòmica, així com el seu plec de prescripcions tècniques.
-les partides alçades d’abonament íntegre es justificaran en un document annex
CONCLUSIÓ
1. PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PUBLIC
Tot el projecte està pensat per gaudir plenament de l’espai públic, en totes les estacions - fresc a l’estiu i assolellat a l’hivern,
per a totes les edats, i diferents tipus d’activitats :
- les activitats tranquil·les de descans, terrasses de bar... dins un espai «jardí» amb mobiliari, vegetació diversa
- les activitats de moviment, en un espai lliure d’obstacles on actuen jocs infantils, mercat, actes diversos...
El conjunt dels espais estan relativament protegits de l’onada de calor estival.
2. LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL AMBIENTAL
És la base de la proposta: un sòl estructural amb funció biòtica que permet gestionar les aigües, nodrir els arbres i circular
fàcilment
3. LA NOVA MATERIALITAT
Un sòl unitari i zones més especialitzades però flexibles, fets amb diversos materials de sòl, generalment naturals. Un subtil
especejament que integra tots aquests aspectes.
4. EL VALOR DE LAS PERMANÈNCIES
Hem vist com considerem que seguim la lliçó de Cerdà i el seu interès pels aspectes climatològics de sol i vent.
Tot el paviment, les seves dimensions i especejament sorgeixen del panot, element del patrimoni de Barcelona. Els edificis
remarcables són subratllats per un sòl d’especejament específic. Es conserven arbres existents, posats en valor i regenerats
5. L’ACCÉS I ELS SERVEIS
L’espai és unitari i dóna prioritat als vianants, al verd i als usos cívics però encara que sigui de manera subtil, totes les funcions són factibles: els contenidors d’escombraries, els aparca bicis com els possibles llocs d’aparcament de cotxes són accessibles des de la zona de circulació.
6. CONTROL DE COSTOS
Un mètode eficient per controlar els costos en el moment de les fases successives del procés de redacció.
Considerem que a partir d’ara, en el moment d’aquesta competició, les propostes han de ser realistes, senzilles d’acord amb
els costos anunciats. Veiem aquesta competència, no com una competència per a idees utòpiques, sinó com una primera fase
d’idees factibles i garantim que es poden fer al cost anunciat pel client.
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PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC
La idea de construir un model de ciutat que disposi d’un espai públic més segur i saludable,
que afavoreixi les relacions socials, que fomenti el comerç de proximitat, que posi en el centre
les necessitats dels nens i nenes i de la gent gran , es objectiu prioritari per a la nostra ciutat,
però el repte es aconseguir-ho a partir de l’equilibri amb la natura, que es aquella que ens
ajuda a millorar la qualitat de vida , millorant la salut i el benestar del ciutadans i ciutadanes ,
alhora que aconsegueix un equilibri ecosistèmic, mes enllà de l’equilibri local.
Podríem dir que aquest equilibri , aquesta biofilia es la que juntament amb les necessitats de la
ciutat contemporània ens ajuda treballar el nou model de ciutat.
Per aconseguir aquets drets i proximitats treballarem a dues escales i amb varies estratègies
superposades , per una banda l’estratègia ecològica i ambiental a nivell de sistema de ciutat
però també per generar un entorn proper, quotidià més amable pels ciutadans
El plantejament de la proposta respon a la voluntat de generar un entorn que incentivi el
confort. Els principals aspectes a considerar seran els següents:
Millora del disseny i de la qualitat del paisatge urbà. La implementació de criteris coneguts com
a Nature Based Solutions (NBSs), permetrà plantejar estratègies ecològiques en la constitució
o reconstitució dels espais urbans; crear espais amb un efecte positiu en l’estat físic i el
benestar psicològic de les persones; augmentar la qualitat dels serveis ecosistèmics (millora de
la biodiversitat, la regulació del cicle de l’aigua, del cicle de nutrients, l’absorció de CO2 de
l’atmosfera, intercepta els contaminants atmosfèrics, apaivaga el soroll, etc.) i el valor
paisatgístic del conjunt. També permetrà la generació d’usos i activitats compatibles.

LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL
Aspectes rellevants en la proposta compaginant les 2 escales , la visio infraestructural i la
proximitat de la vida quotidiana: les Solucions Basades en la Natura - NBS (Composició
prioritària d'espècies autòctones diverses; Complexitat ecosistèmica (recobriment i
estratificació); Continuïtat maximitzada per a connectivitat ecològica urbana (capçades
continues, espais arbustius i/o espais herbacis; fileres d’arbres i fileres d’arbustos
pluriespecifiques; racons vegetats) ; Generació de microhàbitats; etc.), les Solucions
Climàtiques Naturals – NCS (Regulació funcional i minimització de la gestió i la depesa
energètica i d'aigua del verd.) i els Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible – SUDS
(Afavoriment de la permeabilitat del sòl, escocells continus, paviments porosos; canalització i
recollida d'aigua, reaprofitament Dipòsits d’aigua en zones baixes (reg del verd urbà, neteja
viaria, ...) - Escocells amples i continus - Paviments porosos - Monitorització i gestió integral de
tota la instal.lació d’aigua - Separació d’aigües pluvials i aigües residuals).
Les tres (NBS; NCS I SUDS) ben conjuntades faran una proposta sòlida amb la generació d'un
espai confortable i amable per la gent.
Alhora caldrà superposar els criteris de disseny dirigits a una millor gestió de l’energia i dels
materials , a partir de la:
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-

Biodiversitat –reducció impacte ambiental(petjada ecologica- gestió de l’aigua)
Energia-serveis i tecnologia-confort

Es tracta d’abordar aspectes ambientals i de sostenibilitat claus en la millora i l’eficiència de
l’espai urbà, especialment de l’espai públic. Bàsicament són els següents: Confort tèrmic,
acústic i qualitat de l’aire. Es persegueix una millora de les condicions ambientals, especialment
considerant l’atenuació de l’efecte illa de calor i mitigació del canvi climàtic, com també un
esmorteïment del soroll ambiental: Generació d’un microclima més suau a l’hivern i més fresc a
l’estiu, i l’apaivagament del soroll - Establiment sensors en temps real de soroll i contaminació
que en permeten un monitoratge - Utilització de paviments i de tonalitats clares per tal de
maximitzar el confort, elements de control higromètric,...
La gestió dels residus i dels materials n’es la ultima estratègia conjunta. Els residus sòlids
urbans a la zona es recullen mitjançant contenidors. Cal actuar per afavorir-ne una millor gestió:
Utilització de materials respectuosos amb el medi ambient i potenciació de l’ús de materials
reciclables i/o reciclats. - Priorització de l’ús de materials que disposin d’un certificat de qualitat
ambiental. - Optimització de la recollida i transport dels residus, que a més suposarà una
mesura d’eficiència energètica i de reducció de la petjada de carboni, autosuficient
energèticament, contribuint a la millora del confort-. Així com la maximització de l‘estalvi
energètic i minimització de la contaminació lumínica amb la utilització de tecnologia LED Gestió integral i monitoritzada de tota la instal.lació elèctrica. Referent al cicle de l’aigua cal
tractar acuradament aquest valuós i limitant recurs amb respecte pel cicle ecològic i de manera
sostenible: Millora de la capacitat d’infiltració del sòl i reaprofitament, sempre i quan possible,
de l’aigua d’escorrentia de l’àmbit amb SUDS - Aplicació de la separació d’aigües pluvials i
aigües residuals, si necessari - Implantació de sensors de mesura de les condicions climàtiques
i d’humitat del sòl i la gestió integral i monitoritzada de tota la instal.lació d’aigua (rec, neteja,
etc.). Mobilitat i gestió de fluxos, flexibilitzant-los La proposta intentarà racionalitzar i integrar
millor les franges de circulació, millorant la funcionalitat, el confort i la qualitat d’aquest espai
d’especial valor social i cultural. Mesures de sostenibilitat aplicades SOS. Mobiliari ecosostenible (materials reciclats, certificats ecoambientals, ...) - Paviments fotocatalítics i/o de
tonalitats clares - Utilització de materials respectuosos amb el medi ambient (reciclables i/o
reciclats) - Sensors en temps real de soroll i contaminació - Instalꞏlació de petites plaques
fotovoltaiques i micro-generadors d’energia - Tecnologia LED per a la maximització de l‘estalvi
energètic i minimització de la contaminació lumínic - Gestió integral i monitoritzada de tota la
instal.lació elèctrica.
Per poder donar resposta a cada una de les estratègies es creen uns “recers”, uns refugis a
escala de barri, i que busquen el seu lloc dins la cruïlla amb els condicionants existents,
ofereixen reacció en funció de la posició optima, formalitzat aquets en espais circulars, mes
harmònics i orgànics amb les estratègies del verd i del cicle de l’aigua principalment. Cada
“recer” adapta, per tant la seva posició, funció i dimensió per trobar l’equilibri natura-intensitat
d’ús.
Per tal de aplicar els conceptes de sostenibilitat i d’optimització de recursos energètics
treballem a partir de l’anàlisi, i així tenir la diagnosi del lloc per adaptar la proposta .
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Estudi de l’ ombra
Analitzant l’exposició de les diferents parts de la cruïlla resulta evident com la part nord i la part
oest resulten molt més exposades al sol que els demés xamfrans.
La cantonada nord no veu el sol gairebé mai mentre que la cantonada est resulta menys
exposada que la oest. Això suggereix que els elements capaços de generar ombra es
col·loquin principalment en aquests dos àmbits. S’ha decidit també col·locar de manera
asimètrica els vials, de manera que la cantonada nord tingui més espai en continuïtat amb la
vorera, sent la zona amb millor
exposició.
Com
a
conseqüència la cantonada
sud, tindrà el vial més proper
al façana.
El projecte preveu utilitzar
solament arbrat, aconseguint
la canòpia vegetal desitjada
per gaudir de l’espai ombrejat i
fresc que aquesta ofereix, concentrant-ne més en aquelles zones més exposades. Degut a la
diferencia dels angles d’incidència solar, es col·locarà un tipus d’arbrat diferent per les diferents
cantonades. En proximitat de la est i de la oest s’utilitzaran arbres menys alts i amb una copa
ovoïdal, que aprofiti més la posició més horitzontal del sol. En proximitat de la cantonada nord
s’utilitzaran arbres més grans i amb una copa més extensa o “aparasolada”, més adequats per
a generar ombra amb quan el sol sigui en posició més zenital.
Estudi de la topografia
La topografia de la plaça
indica com la pendent
segueixi c/ Rocafort, amb
un lleugera contrapendent
en direcció oest-est. Això
indica que les escorrenties
van aigües
avall per
carrer Rocafort i contra la
façana de la cantonada
sud-est.
El projecte preveu concentrar en aquesta zona les àrees d’infiltració més grans aprofitant-ne la
seva natura i alhora que potenciant i optimitzant el funcionament del cicle de l’aigua.
Intensitat d’ús
Les quatre cantonades
de la cruïlla presenten
situacions similars pel
que fa la intensitat d’ús
i les funcions i activitats
actuals. En cada una
d’elles trobem comerç
en moltes ocasions, de
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proximitat i un dedicat a la restauració amb terrassa.
El projecte intenta oferir nous usos a prop de les façanes, amb la intenció d’establir un diàleg
profitós entre espai públic i pla vertical, capaç de generar dinàmiques diverses i noves.
Fluxos i circulacions
L’encreuament de dos eixos
verds, amb la modificació de
la circulació rodada, afegeix la
possibilitat de creuar en
diagonal la cruïlla i oferir una
mobilitat flexible. Superposant
els
diferents
recorreguts
veiem com la zona central es
configura com el lloc de la
circulació.
El projecte deixa aquest espai més lliure de elements i usos per garantir una circulació sempre
dinàmica. Aquesta decisió resulta coherent amb la anterior punt de concentrar les noves
funcions i usos a contigus de les façanes.
LA NOVA MATERIALITAT
Un cop entès el lloc, podem oferir les materialitats adients, així a cada cantonada es reforça
l’estratègia obtinguda de la diagnosi del lloc.
Per tant materialitzem la cantonada sud a partir d’un node d’arbrat, on es controla l’illa de calor,
creant el “Recer Bosc”, una atmosfera mes humida i fresca, es a dir millorant la qualitat
ambiental amb la canòpia vegetal que a mes d’oferir un node vertical a partir de l’acumulació de
diverses especies d’arbrat, i per tant generant densitat vegetal i ames construint continuïtat
ecològica tant amb els eixos verd complementaris a la intervenció com ja existents a la ciutat.
Com ja hem apuntat, per un tema topogràfic es situa ala cantonada sud-est es proposa el
“Recer SUD”. Els SUDS són una estratègia d'adaptació al canvi climàtic: Resiliència enfront
d'inundacions, introduint solucions basades en la naturalesa que redueixin i laminin els cabals,
deixant espai en els sistemes actuals per a possibles increments en la intensitat de les
precipitacions. Resiliència enfront de sequeres, fomentant la infiltració de l'aigua en origen i
contribuint a recarregar els aqüífers, alleujant l'estrès hídric i reduint la necessitat d'importar
aigua potable. Reducció de l'efecte illa de calor, augmentant el verd en la trama urbana.
Reducció del consum energètic en la gestió de l'aigua urbana, reduint la quantitat d'escolament
que entra a la xarxa de sanejament (necessitat de bombament i depuració).Començar a
prevenir i gestionar des de la font (retenir, filtrar, infiltrar des de l'origen, on cau l'aigua), imitant
condicions originals/naturals . Pensar que l'aigua de pluja és un recurs natural (i no un residu):
aprofitament per a reg, recàrrega d'aqüífers… Considerar els seus múltiples beneficis:
Control de la quantitat d'escolament
Millor adaptació al canvi climàtic
Prevenció de la
contaminació
Millora dels espais urbans per a la gent i la naturalesa
Reducció consum
energètic per tant, aquest gran sud situat ala cota baixa de la plaça respon a totes aquestes
premisses, en el projecte reutilitzem una petita part per uns vaporitzadors que controlen la
higrometria de l’espai.
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A cada cantonada apareix un element que respon a la necessitat de no fragmentar els usos i
poder viure alhora que jugar la ciutat, cada element te una funció mes o menys definida mes les
que els nens i nenes i gent gran puguin imaginar-se, aquets elements son una plataforma que
capaç d’enllaçar l’acumulació momentània de l’aigua els dies de pluja i convertir-se en un basalt
provocat pel joc, i alhora un element per controlar la humitat de i qualitat de l’aire de l’entorn
proper, altra element es una peça de formigó elevada 40cm que permet ser escenari, banc, lloc
de reunió, i per tant activador de la vida del comerç del xamfrà, una plataforma amb canvi de
material potenciat l’elasticitat i per tant canvi de ritme en la circulació, entre d’altres.
Per altra banda l’elecció de materials de color clar pels paviments fa reduir l’efecte illa de calor,
així com la utilització de algunes franges de paviment així com de mobiliari amb plàstics
reciclats.

EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES
La nova materialitat explicada en el punt anterior es col·loca com una capa més al palimpsest
de l’eixample.
La forta identitat de l’Eixample i les seves característiques cruïlles fa que les preexistències
siguin el punt de partida del nostre anàlisi com ja hem anat explicant, i per tant la situació dels
nous elements es col·loquen amb molta cura sobre el nostre territori equilibrant els dèficits
detectats i millorant aspectes més desatesos.
Es conserva tot l’arbrat ,adaptant els escossells a la nova materialitat, es conserva tambe i el
paviment de les voreres de panot vinculades a les façanes. Els elements d’il·luminació també
es conserven en la mateixa posició, incrementada en alguns punts om s’intensifica l’activitat o
la mobilitat. Valorar el xamfrà i deixar visuals lliures per revaloritzar el pla vertical, tan identitari i
tan present al nostre imaginari es part també de l’estratègia

ACCÉS I ELS SERVEIS
Es palès que la prioritat de l’estratègia es afavorir la qualitat de vida del ciutadà aportant més
espai públic i de més confort a la nostra densa ciutat. Es per això que com indica la visó globals
dels eixos verd i places, superilles de Barcelona, la circulació rodada en aquets indrets del
vehicle privat queda reduïda a veïns, carrega i descarrega, i serveis d’urgència amb una
velocitat màxima de circulació de 30km/h. Així el vial queda a la mateixa cota que la resta de la
plaça quedant marcat pels seus límits amb peça de botons per a assegurar l’accessibilitat a tots
els ciutadans.
Les circulacions del vianant son flexibles i múltiples oferint la màxima llibertat de moviment
volguda, nomes amb unes franges de diferent material al paviment que potencien les
perspectives i per tant les marcades visuals de l’eixamples.
Els “recers” de formes circulars, igual que els grans escossells, es van adaptant tant als passos
de vehicles com els de vianants i bicicletes., reposant a cada un dels xamfrans així com als
espais intermedis. A les entrades i sortides de la plaça es situen places de carrega i descarrega
així com els contenidors. Aconseguint així l’equilibri de natura i intensitat de metròpoli, tant a
nivell de ciutat com a nivell de barri.
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CONTROL DE COSTOS
Validar que el cost de l'actuació proposada encaixa dins de la inversió prevista és essencial
durant tot el procés de redacció de l'avantprojecte i del document executiu posterior, tant a
nivell de Pressupost d'Execució Material com a nivell de Pressupost per a Coneixement de
l'Administració.
Donada la naturalesa de l'actuació, podem definir dos grups d'activitats:
- Les que seran indispensables sigui quina sigui la proposta, com ara els enderrocs,
serveis afectats, aixecament topogràfic final de l'obra, arqueologia (si s'escau segons el PIA),
seguretat i salut, gestió de residus...
- Les que dependran de la proposta en sí i que poden variar segons l'alternativa
estudiada.
Per a un adient control econòmic, des de l'avantprojecte es treballarà amb el pressupost en
TCQ amb l'arbre de pressupost el més definitiu possible i emprant els preus corresponents a
les partides d'obra a valorar segons el banc BEDEC vigent.
Així, es valorarà de la forma el més acurada possible el primer grup ja des de l'avantprojecte,
tot i que caldrà anar actualitzant la valoració a mesura que s'avanci en la redacció dels
documents i s'aporti més informació per part de tercers (companyies de serveis).
En el segon grup, les activitats que dependran de la proposta s'ordenaran en els capítols
importants de referència: moviment de terres, paviments, instal·lacions, sanejament i drenatge,
enjardinament i reg... i també s'establirà una categorització d'aquells que són imprescindibles
sigui quina sigui la proposta i aquells que dependran purament de la proposta a executar, de
forma que sempre es pugui parametritzar el cost segons la proposta a avaluar.
Aquestes valoracions es faran en TCQ, amb l'arbre del pressupost segons els capítols
esmentats que agruparan les diferents activitats principals i els preus de referència seran els
del banc BEDEC vigent, amb un 5% d'indirectes, complementats amb els preus de materials
proporcionats pels industrials quan esdevingui necessari (elements urbans, enllumenat,
materials de pavimentació concrets...)
En fase d'avantprojecte, les partides podran ser més genèriques però sempre valorades
correctament d'acord amb una justificació de preus acurada i realista.
Cada capítol tindrà un primer subcapítol amb les partides que apliquen a qualsevol proposta i
subcapítols successius amb les partides de cada alternativa a valorar, de forma que, aplicant
els amidaments escaient, es podrà veure el cost d'una alternativa i d'una altra i, amb el llistat
"resum de pressupost", es podrà veure fàcilment el cost total d'una proposta i l'altre.Aquesta
metodologia serà vàlida mentre s'estiguin testant diferents alternatives a una escala o una altra:
en fase d'avantprojecte a nivell de propostes i en fase d'executiu potser a nivell concret d'un
material o un altre, per exemple.

Un cop la solució vagi convergint, s'eliminaran els subcapítols que no escaiguin, es revisarà la
coherència de nivells i subnivells i es treballarà el pressupost definitiu per a obtenir la valoració
final de l'actuació.
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PROJECTES PRESENTATS AL
CONCURS DE LA PLAÇA
CONSELL DE CENT – ROCAFORT

Noves places, espais de vida, és la definició formal del nou espai urbà que esdevindrà
en la cruïlla dels carrers Consell de Cent i Rocafort, un cop convertits en els futurs eixos
verds.
Plantegem per aquest espai una proposta flexible que combina zones predefinides,
d’equipament permanent amb altres més dinàmiques que permetin el canvi d’ús al llarg
del temps així com el desenvolupament d’esdeveniments ocasionals.
Les decisions principals de la proposta són:
-Delimitació d’un espai central rectangular de 40x20 m, re-naturalitzat i
exclusiu per al vianant vorejat per tres costats per la franja de suport de la resta de
mobilitats.
En aquest espai, el passeig lliure i no lineal connecta les principals activitats quotidianes
(zones d’estada, joc i cura) amb altres vinculades a la natura que es definiran mitjançant
un procés participatiu. En l’espai destinats a usos temporals es col·loquen uns elements

ESTRATEGIA DE
APLICACIÓN

4

8

-El desenvolupament d’una metodologia específica pel projecte: la matriu de situacions temporals de intervenció.
La gran diversitat d’usos i activitats de l’Eixample fa del carrer un espai completament heterogeni amb
diversitat de circulacions possibles i amb diferents nivells de permeabilitat entre espai privat i espai públic.
Per això, hem tipificat les solucions a partir de la metodologia desenvolupada per la proposta generant una
matriu de situacions temporals que atenen a les preexistències, a les diverses dimensions de l’espai públic a
transformar i a la seva variabilitat en el temps.

20

4m

Co-ciutat: model d'urbanisme col·laboratiu,
modular
i sostenible per a les Noves Places
Programa Superilles 2020-23

1.500
fotovoltaica, placas de
2X1,5

MÒDULS I EVOLUCIÓ
1. Encreuament : 4 módulos básicos

aspersores

Ombres: Cobertura
Vegetal i Pèrgoles

80%

señalética,
vegetación
estancial
0.8000
4.0000

Arbre nous de port mitjà
- Cirerer del Japó, Prunus serrulata
- Árbol de Judas, Cercis siliquastrum
- Cirerer Mirabolà, Prunus cerasifera

0.8000
4.0000

+ 1 mòdul expandit a espai central

0.8000
4.0000

0.8000
4.0000

Verd en Moviment
-Echinops bannaticus ‘Blue Globe’
-Achillea ‘Moonshine’
-Verbena bonariensis

2. Encreuament pacificat: 3 mòduls bàsics

Verd Estructural
- Pittosporum tobiera. Azahar de la Xina
-Atriplex halimus. Orgaza
- Arbutus unedo. Arboç
-Juniperus communis. El enebre comú.

Paviments

TRAMS TIPUS
4m

Noves Places
Espais de Vida

superficies led colores

Rocafort

És una transformació que
parteix de les preexistències i
de la informació procedent
dels indicadors i de la
participació ciutadana.
Aquesta matriu serveix com a
guia per a la implantació del
model en la plaça, atenent a
les diferents dimensions de
l’espai públic i de la seva
variació en el temps.

0

verticals singulars suport multi usos: des dels informatius (senyalètica i TIC) als naturals (suport de biodiversitat) passant pels energètics i protectors solars (pèrgola fotovoltaica). També poden actuar com a suport
físic d’elements relacionats amb esdeveniments ocasionals.
Al perímetre de la plaça, annexes a una franja de panot de 4 m, exclusiva per al vianant, situem els usos
relacionats amb l’activitat en façana: terrasses, espais de trobada i relació i serveis.

4 m Espai Central

Consell de Cent

Verd

40%

Consell de Cent

Escorrentia
Infiltració
Verde structural

Tram lent

Material principal: panot
Espai de trànsit únicament per a vianants i
ajustat a la seva velocitat, associat a façana,
on es desenvolupen les principals activitats
quotidianes.

Emmagatzematge

3. Plaça 3 mòduls bàsics + 2 mòduls expandits
a espai central.

Paviment Permeable

70%

Tram de verd social

Material principal: permeable
Espai permeable verd-marró que acull usos
urbans vinculats a l'activitat en façana.
Material principal: formigó porós
Espai de trànsit de diferents modes de
transport a velocitat reduïda , amb prioritat
per a vianants.

Espai central renaturalitzat

Material principal: sòl permeable
Espai d'usos diversos vinculats a la
naturalesa: joc, estada i activitats fruit del
procés participatiu. Infraestructura verda i
blava.

Rocafort

Tram de cohabitació

Paviment a disposició
del vianant

90%
Drenatge Convencional

Aljibe

Presa de retenció i joc

Noves places, espais de vida

Noves places, espais de vida
Co-ciutat: model d’urbanisme col·laboratiu, modular i sostenible
per als Nous Eixos Verds. Programa Superilles 2020-23 .
Noves places, espais de vida, és la definició formal del nou espai urbà que esdevindrà en la cruïlla dels carrers Consell
de Cent i Rocafort, un cop convertits en els futurs eixos verds.
Plantegem per aquest espai una proposta flexible que combina zones predefinides, d’equipament permanent amb altres
més dinàmiques que permetin el canvi d’ús al llarg del temps així com el desenvolupament d’esdeveniments ocasionals.
La proposta sorgeix de la Delimitació d’un espai central rectangular de 40x20 m, re-naturalitzat i exclusiu per al vianant
vorejat per tres costats per la franja de suport de la resta de mobilitats.
En aquest espai, el passeig lliure i no lineal connecta les principals activitats quotidianes (zones d’estada, joc i cura) amb
altres vinculades a la natura que es definiran mitjançant un procés participatiu. En l’espai destinats a usos temporals es
col·loquen uns elements verticals singulars suport multi usos: des dels informatius (senyalètica i TIC) als naturals (suport
de biodiversitat) passant pels energètics i protectors solars (pèrgola fotovoltaica). També poden actuar com a suport físic
d’elements relacionats amb esdeveniments ocasionals.
Al perímetre de la plaça, annexes a una franja de panot de 4 m, exclusiva per al vianant, situem els usos relacionats amb
l’activitat en façana: terrasses, espais de trobada i relació i serveis.
Per al disseny i implementació detallada de la proposta aplicarem Co-Ciutat, un nou model de transformació per a entorns
urbans a partir de les necessitats de les persones que els habiten, perquè només protegint la seva salut i benestar es
poden omplir de vida els carrers, les places i els barris i garantir així la vida de la ciutat i fins i tot la del Planeta.
És un plantejament modular i flexible creat específicament per a l’Eixample de Barcelona, que millora i renaturalitza l’espai
públic a través d’intervencions urbanístiques dissenyades i aplicades tram a tram —que anomenem Mòduls Funcionals—
a partir de les preexistències i de la informació extreta dels indicadors i la participació ciutadana. D’aquesta manera hem
tipificat les situacions, generant una matriu amb aquests Mòduls Funcionals que plantegen alternatives per a les diferents
seccions transversals del carrer.
En conseqüència, presentem un model que és, a més, adaptable a la resta de les urbs i que pot servir, com van servir
el pla Cerdà i el programa Superilles, per a millorar Barcelona i per a continuar mostrant-la com a referent de ciutat a
escala humana compromesa en la defensa de la salut de les persones i el medi ambient. Proposem, en definitiva, una
transformació de l’Eixample que ajudi a fer una ciutat inclusiva i sostenible, saludable i pròspera, resilient i verda.
Aquest model Co-Ciutat està creat per un equip multidisciplinari a partir de la metodologia de la Triple Dimensió
de l’Espai Públic, amb la qual vam dissenyar entorns d’alt nivell de qualitat ambiental i activitat socioeconòmica
interrelacionant:
• Accessibilitat i Connectivitat: continuïtat de l’espai amb el seu entorn, connexió amb la ciutat, itineraris
accessibles i segurs.
• Confort i Imatge: adaptabilitat a les necessitats climàtiques, ecològiques i mig ambientals. Integració de criteris
paisatgístics i de l’imaginari cultural.
• Ús i Gestió: convivència d’activitats i usuaris, físicament i a través de xarxes de gestió.
La metodologia planteja una visió integral per al disseny i transformació col·laborativa de l’espai públic, conjugant les
següents 3 perspectives:
1. La perspectiva de gènere interseccional parteix de la diversitat a l’hora de viure la ciutat: gènere, edat, cultura,
origen, capacitat funcional, etc.
2. Transdisciplinarietat. Introduïm una perspectiva coordinada de les principals matèries que afecten l’espai públic:
mobilitat, disseny, paisatge, resiliència, infraestructures, etc.
3. Hibridació. Connectem les esferes física i digital per a intensificar les dinàmiques socials i facilitar processos
d’activació, apropiació i cogestió de l’espai públic
El punt de partida del model és l’extracció d’indicadors a partir d’una anàlisi exhaustiva de les necessitats i problemàtiques
de l’entorn a intervenir:
• Quantitatius: anàlisi urbana integral, treball de camp, planimetria, *SIG, etc.
• Qualitatius: a través del procés participatiu, observació i qüestionaris, etc.
A més el sistema [InPar] ens permet relacionar aquestes dues perspectives per a obtenir un diagnostic participatiu amb el
qual adaptar el model a la realitat concreta.
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Incorporem, la detecció de necessitats y problemàtiques ciutadans mitjançant la participació i negociació urbana
de 3 grups d’agents:
1. Agents socials: població resident, associacions i col·lectius veïnals
2. Teixit productiu: empreses, comerç, hostaleria i restauració
3. Serveis urbans, equipaments i emergències:

METODOLOGIA

1

Model d’Espai Públic
i preparatius del
procés
Document Guia que
inclou: bases i valors
conceptuals del projecte,
així com metodologia,
eines, espais, canals i Pla
de treball.

2

Diagnòstic participatiu
• Diagnòstic exhaustiu
de les necessitats i
problemàtiques d’entorn a
intervindre.
• Encreuament quantitatiuqualitatiu: sistema [InPar]>
eina de seguiment i
avaluació.

Durada: 2 mesos

Durada: 3 mesos

Actuacions de la fase

Actuacions de la fase

- Model d’Espai públic i Pla de
treball
o Adaptació sistema al Model
o Contrast i validació polític-tècnica
o Focus Group de contrast
amb agents diversos
- Definició de canals i espais
de treball
o metodologia del procés de
participació
o Canals i espais de participació (segura)
o Participació digital: Decidim
o Canals i estratègia de comunicació
- Coordinació i enriquiment:
amb la resta d’equips, Ajuntament i Junta de Districte
- Llançament del procés
o Contactes inicials amb
agents: 1) Agents socials 2)
Teixit productivo3) Serveis
urbans i equipaments
o Presentació pública

- Anàlisi tècnica integral:
càlcul indicadors de 1)
Accessibilitat i Connectivitat
2) Confort i imatge 3) Usos i
gestió
- Procés participatiu amb
agents des de perspectiva
de gènere interseccional.
o Mapa d’agents
o Entrevistes
o Grup impulsor, Grup
interdepartamental i Mesa
Política (participació continuada hauria de reflectir-se
d’alguna manera)
o Qüestionari físic i digital
(decidim)
o Mapatge col·lectiu
o Activitats participatives
interseccionales
o Etc.
- Calculo [InPar]: Sistema Encreuament de les
perspectives quantitativa i
qualitativa
- Elements transversals
o Comunicació
Comunicació del procés
col·laboratiu
Comunicació continuada (carrer que parla)
o Coordinació
Resta d’equips
Ajuntament i Junta de
Districte

3

Disseny col·laboratiu
• Redacció del Avant
Projecte mitjançant
procés dissenye
col·laboratiu.
• Definició dels
mecanismes
d’apropiació ciutadana i
model de cogestió.

Durada: 4 mesos + 2 mesos
redacció Avant Projecte
Actuacions de la fase
- Revisió de la proposta del
concurs segons Diagnòstic> 2a
proposta esquemàtica > Validació i contrast tècnic-política
+ avaluació de viabilitat > 3a
versió esquemàtica
- Procés de disseny col·laboratiu
o Reunions Grups Motor i Interdepartamental >Taller dissenyo
col·laboratiu > Elaboració de 4a
proposada > Validació i contrast tècnic-política + avaluació
de viabilitat > Taller contrasti i
validació > Redacció del Avant
Projecte (2 mesos)
- apropiació ciutadana i model
de cogestió
o Treball participatiu: grup
motor, agents i grup interdepartamental
o Elaboració del procediment
- Actuacions mentrestant:
o Treball participatiu: grup
motor, agents i grup interdepartamental
o Definició tècnica d’actuacions
o Taller de contrast i priorització
de les actuacions
- Elements transversals
o Anàlisis viabilitat i control de
costos
o Coordinació Resta d’Equips
+ Responsables municipals
(Ajuntament + Junta)
o Comunicació continuada
(el carrer que parla) + procés
col·laboratiu
2
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Implementació,
avaluació i seguiment
• Redacció projecte
executiu.
• Implementació
d’actuacions
mentrestant.
• Execució d’Obres.

Durada: redacció del projecte d’execució (3 mesos)
+ d’execució d’obres
Actuacions de la fase
- Presentació públic del
Avant Projecte >
o Validació i contrast amb
tècnics i polítics de les
proposta i avaluació de la
viabilitat dels canvis
- Definició del sistema d’avaluació i seguiment
o Òrgan de seguiment:
o Eines de seguiment:
sistema [InPaR]
• Indicadors ambientals
• Indicadors d’ús
• Indicadors per a evitar
efectes no desitjats (gentrificació)
• Anàlisi qualitativa de la
transformació urbana (participació ciutadana)
Actuacions del mentrestant i d’apropiació
- Redacció del projecte
d’execució d’obra
- Contractació de les obres:
licitació pública i adjudicació
- Execució de les obres per
fases
- Elements transversals
o Anàlisis viabilitat i control
de costos
o Coordinació Resta
d’Equips + Responsables
municipals (Ajuntament +
Junta)
o Comunicació continuada (el carrer que parla) +
procés col·laboratiu

ATRIBUTS, ACTUACIONS I INDICADORS DEL MODEL

>>
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Inclusiva. Fem una ciutat diversa i inclusiva incorporant la perspectiva de gènere interseccional i la cura en el disseny urbà.

ACTUACIONS

Redistribució de l'espai

20%

vianants

65%
15%
0%

verd i
usos
plataforma
única
Espai exclusiu

Accessibilitat plena

100%

Diseño universal

Seguretat percebuda

<<<<<<

Recorreguts vianants rectilinis
alineats en façana
Paviment tàctil (creus,
punts de perill, sense
façana referent)
Recorreguts segurs
infància

Diversitat d'usos i persones

Espais intergeneracionals i de
cuidats + usos quotidians

INDICADORS
· Nivell d'adequació: Accessibilitat i
disseny universal
· Representació de residents en els

Bona visibilitat, llegibilitat de
l'espai i il·luminació

· Usos de l'espai, barreres detectades i
comportament.
· Percepció de seguretat (qüestionaris)
Ulls de la ciutat: + concurrència · % punts d'accés segurs
· ml tinerari accessible (> 3 m ample)
i control informal de l'espai

Flexible. Fem una ciutat amb capacitat d’adaptar-se a les condicions canviants i als usos diversos de la ciutadania, amb poca
jerarquització dels espais per permetre aquesta flexibilitat necessària.

ACTUACIONS

Diversitat d'usos

Espais adaptables
Flexibilitat a
canvis
d'intensitat,
activitat, usos,
renovacions

65%
Espais d'estada, joc (lliure i
espontani), trobada i
contacte amb naturalesa

Espais usos ocasionals

> 700 m2

Adaptació
a possibles
usos no
concerts, i actes diversos
previstos

INDICADORS
· % Versatilitat de l'espai i els seus
elements
· Registre d'activitats puntuals i
improvisades
Espais de coresponsabilitat · Existència de col·lectius gestionant o
de la ciutadania en la cura i programant en l'espai
l’extensió del verd
· Varietat activitats observades
· Intensitat d'usuaris de les diferents
Actuacions del mentrastant
activitats
Cogestió i mentrestant

Natural. Fem una ciutat que recupera espais verds i espècies autòctones com a part del seu patrimoni i que està preparada per
a mitigar i reduir els efectes del canvi climàtic.

ACTUACIONS

Superfície Verd

Sòl permeable i DUS

> 10 m2/hab verd
45%
Sòl permeable
> 25%
15 m2 Unitats mínimes
Sup. plantada amb herbàcies,
vivaces o arbustives.
Escocells mín.

4 m2

Drenatge urbà
sostenible
Reg automatitzat: aigües del
freatico i de subase aljub

> 2x2 m2

Vegetació i biodiversitat

Espècies adaptades i resistents
en funció de les condicions
microclimàtiques de cada espai
Elements
potenciadors de la
biodiversitat i la
fauna urbana

Energia
Generació d'energia
verda a partir de
panells fotovoltaics,
paviment
piezoelèctric en les
creus
Lluminàries de baix
consum i alt
rendiment

INDICADORS
· % Percentatge de sòl permeable
· Qualitat dels materials: drenatge,
permeabilitat
· % Biodiversitat
· Núm. d'espècies plantades
· Balanç energètic (E generada /E
consumida)
· Consum d'aigua

Amb mobilitat sostenible. Fem una ciutat que millora la vida de les persones i protegeix la seva seguretat facilitant les seves
necessitats de mobilitat. Ho fem fomentant la mobilitat sostenible i activa.

ACTUACIONS

Calmat de trànsit
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Limitació velocitat
de tots els vehicles
Disseny urbà
per a reduir la
velocitat:
meandres, girs,
plataforma
única, guals, etc.

Vianants i bici
La prioritat en tota
la secció és del
vianant
Bicicleta i VMP:
circulació en dos
sentits.
Ancoratges segurs

Carga y descarga
Espais exclusius de
càrrega i descàrrega
en les creus > la
mobilitat comercial a
l'interior excepcional
Foment de la micro i
ciclologística

Vehicle privat

INDICADORS

Plataforma única que permet
la cohabitació de modes de
transport sostenible i redueix la
presència del cotxe i les seves
velocitats

· Repartiment modal
· Velocitats modals
· Superfície dedicada a aparcament i
càrrega/descarrega
· Sinistralitat
· Percepció seguretat viària, comportament (diari de viatges)
· Interaccions entre modes, comportament, preferències revelades directes

Trànsit privat
d’origen i destí a la
zona

Saludable. Fem una ciutat que, sobre tot, protegeix la salut de les persones i, fent-ho així, cuida també de la sostenibilitat
econòmica i mediambiental.

ACTUACIONS

Reducció de la contaminació

< 40 g NO2/m³
< 20 g PM10/m

< 53 dB
-90%
Reducció del trànsit motoritzat

Estrès i ansietat
Espais amb
trànsit reduït i
+ tranquil·litat i
seguretat

Activitat física
Espais equipats
per a l'activitat
física

Paisatge atractiu,
segur i equipat
Espais per a la
per a caminar
vida quotidiana i
les cures, de
Recorreguts longitudinals
contacte amb la continus + transversals de
naturalesa
prioritat per als vianants

COVID-19

INDICADORS

• Nivells de Contaminació ambiental i
acústica
• Superfície per persona: Espais de joc
i estada, verd social
• Prevalença de malalties i factors de
Espais amplis que risc en població, per grups sociodemoEspais saludables i
segurs adaptats
per a fer front a la
pandèmia del
coronavirus
garanteixen la
distància sanitària

• Estat de salut física i mental i nivell de
benestar

Noves places, espais de vida
Confortable. Fem una ciutat que s’adapta a les persones i no al contrari, garantint així les seves necessitats de confort, seguretat i serveis.
Confort acústic

ACTUACIONS

Confort tèrmic

80 %
sup. ombra
a l'estiu

20 %

Confort lumínic

Paviments
fonoabsorbents

< 53 dB

+ aigua

Reducció soroll

Sense espais foscos ni
contrallums.

Mobiliari urbà

verd (adaptat
i resistent)

Il·luminació
Paviments
dissipadors de
calor

Criteris d’ergonomia, accessibilitat i de gènere

Serveis urbans

Em: > 10-20 lux
en tots els
recorreguts

sostenible

4 ubicacions de
contenidors en
lels extrems
Accés
exclusiu
residents i
emergències.
Serveis en les
creus

INDICADORS
· Grau de benestar tèrmic
· Adequació del mobiliari urbà
· Conservació del mobiliari urbà
· Diversitat de la vegetació
· % Ombra
· m² verd/*hab
· Usos de l'espai i comportament
· Percepció de confort

Pròspera. Fem una ciutat en la que salut i economia van de la mà i en la que
les actuacions tenen en compte també
les necessitats del comerç de proximitat
i busquen un desenvolupament econòmic just i solidari.

Patrimonial. Fem una ciutat conscient
de la seva història i l’imaginari construït
en comú i la fem, per això, partint d’elements existents i patrimonials i afegint
uns altres que acabin sent-ho.

Llegible. Fem una ciutat d’espais que
siguin llegibles i comprensibles, que
puguin ser reconeguts, apresos i recordats i, així, assumits com a propis per la
ciutadania.

ACTUACIONS
Activitat econòmica

ACTUACIONS
Conservació d'elements identitaris

ACTUACIONS

Espais delimitats per a terrasses, mercat
ambulant, etc.
Potenciació comercio proximitat + emprenedoria: atracció de nous negocis en sòcol
comercial

Conservació de preexistències:
panot, arbrat d’alineació, etc. om a
referències per a la reurbanització

Recomanacions generals per a
l'encàrrec de recursos d'orientació,
interpretació i informació

Integració dels elements
patrimonials i arqueològics

comunicació i interpretació dels nous
usos

Imatge urbana neutra i senzilla
€€

€€

Control dels preus de
l'habitatge i processos
especulatius
Preservació de la
comunitat i activitat
quotidiana

INDICADORS
• Indicadors per a evitar efectes no desitjats augment
de preus/ pèrdua d'activitat quotidiana
• Quantitat i qualitat de l'activitat econòmica local
• Registre de la dinàmica econòmica local:

Proposta amb tres
materialitats principals: Gris
(panot/ formigó porós),
Marron (terra solguda)
Verda (plantació)

Elements i mobiliari urbà
Pautes sobre pregnancia, diferenciació i llegibilitat per a la prescripció i
disseny del mobiliari
Recomanacions generals per a la
diferents trams i punts de decisió

INDICADORS
• Control de paràmetres històrics i patrimonials
• Grau de reconeixement
• Memòria històrica en l'espai públic

INDICADORS
• Elements singulars: núm. senyals, punts informatius i
monuments o intervencions artístiques / m²
• Perspectives i visuals, nivell d'impacte visual.
• Usos de l'espai i comportament

Eficient. Fem un ciutat resilient i eficient a partir d’una proposta de materials durables i de baix impacte, gràcies a una metodologia de control de costos rigorosa i solvent, aplicada amb èxit en projectes similars.

PROGAMA I BASE
DE PREUS

FIABILITAT

COMPLITUD

ESTRUCTURACIÓ

METODOLOGIA EN LA DETERMINACIÓ DEL COST DE LA PROPOSTA
Es treballarà amb format TCQ i la última versió del BEDEC
Reunions de seguiment cada 15 dies. Avís en cas de desviacions econòmiques
Informe mensual inclourà comparatiu econòmic entre PREU 0 i pressupost actualitzat
En fase d’AvantprojecteE
n fase de Projecte Constructiu
1) Determinació PREU 0: estimació econòmica per
1 i 2) Amidaments detallats a partir de les
capítols a partir de ratis obtinguts d’experiències
partides del BEDEC. Noves partides a partir de
anteriors a Barcelona
altres bancs (IMU, Infraestructures, etc.) però
2) Desenvolupament de les partides amb major
preus adaptats al BEDEC per evitar inconrepercussió en el projecte > ús de partides amb major gruències. Partides especials en base a preus
detall amb unitat de mesura en funció del cas, contrast de fabricant però sempre base del BEDEC.
de preus amb BEDEC i fabricants
3) Solució consensuada amb companyia.
3) Afeccions extraordinàries (p.e. SSAA): valoració en
Desglossament en obra civil per partides d’obra
funció d’experiències, posteriorment, contrast amb la
dins el pressupost, obra mecànica es deriva al
companyia
PCA.
Comparatiu quinzenal entre PREU 0 i l’actualització Comparatiu quinzenal entre PREU 0 (últim pressudel pressupost.
post Avantprojecte i l’actualització del pressupost
Informe mensual inclourà seguim econòmic entre
Informe mensual inclourà seguim econòmic entre
capítols de PREU 0 i pressupost actualitzat
capítols de PREU 0 i pressupost actualitzat
Afeccions extraordinàries, avís immediat a BIMSA
Detall de les desviacions observades
Estructura del pressupost en capítols i subcapítols en funció de les necessitats del projecte i de forma
consensuada amb BIMSA. Important el desglossament amb fases d’execució si es dona el cas.

>>

ESTRATÈGIES D’APLICACIÓ

Noves places, espais de vida

ACTIVITAT QUOTIDIANA

És una transformació que
parteix de les preexistències i
de la informació procedent
dels indicadors i de la
participació ciutadana.
Aquesta matriu serveix com a
guia per a la implantació del
model en la plaça, atenent a
les diferents dimensions de
l’espai públic i de la seva
variació en el temps.

USOS COMPLEMENTARIS

Activitat cogestionada
*PROCÉS PARTICIPAT

Ús no previst
*PROCÉS PARTICIPAT

ESCENA DIÜRNA
En el dia a dia, la plaça acull activitat
principalment quotidiana, de cures i
tasques reproductives. Es planteja
un espai renaturalitzat on el trànsit
lliure i no lineal connecta zones de
joc, d’estada i activitats diverses que
es definiran en el procés participat.

TRAMS TIPUS
4m

4m

4 m Espai Central

Terrasses i
oci nocturn

ESCENA NOCTURNA
Tram lent

Material principal: panot
Espai de trànsit únicament per a vianants i
ajustat a la seva velocitat, associat a façana,
on es desenvolupen les principals activitats
quotidianes.

Tram de verd social

Material principal: permeable
Espai permeable verd-marró que acull usos
urbans vinculats a l'activitat en façana.

Durant la nit, l’activitat de la plaça es
trasllada a les voreres més properes
a la façana. Es presta atenció als
recorreguts nocturns (il·luminació,
llegibilitat, vigilància informal) per a
fomentar la sensació de seguretat i
facilitar la seguretat real.

Tram de cohabitació

Material principal: formigó porós
Espai de trànsit de diferents modes de
transport a velocitat reduïda , amb prioritat
per a vianants.

Espai central renaturalitzat

Material principal: sòl permeable
Espai d'usos diversos vinculats a la
naturalesa: joc, estada i activitats fruit del
procés participatiu. Infraestructura verda i
blava.

MÒDULS I EVOLUCIÓ
1. Encreuament : 4 módulos básicos

Espai per a esdeveniments temporals

ESCENA PUNTUAL

La distribució funcional de la plaça
combina zones més estàtiques amb
verd estructural i equipament
específic, amb altres més
dinàmiques, de prat i usos
temporals, que permeten el seu
canvi d’ús per respondre a
esdeveniments puntuals.

2. Encreuament pacificat: 3 mòduls bàsics
+ 1 mòdul expandit a espai central

Activitat quotidiana

PALETA D’ELEMENTS DEL
MODEL

3. Plaça 3 mòduls bàsics + 2 mòduls expandits
a espai central.

El mobiliari que composa
aquesta paleta es basa en
elements disponibles en els
catàlegs municipals, treta de
peces de disseny singular, com
ara el tòtem multifuncional o els
nous espais d’equipament
específic o per usos no
previstos.

estar

activitat econòmica

Espai tranquil per a l’ús quotidià:
joc, trobada, descans,...

Ús vinculat a l’activitat en
façana: terrasses, parades, ...

joc lliure

equipament específici

Espai amb vegetació on és
possible desenvolupar activitats
lúdiques i de lleure no dirigides.

entretant
Espai sense ús definit per al
recolzament temporal d’activitats
quotidianes i possibles usos no
previstos.
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Usos complementaris

Infantil, esportiu, cultural, caní,
etc. Definit segons les
necessitats detectades en el
procés (veure pàgina 2)

activitat cogestionada
Espai per a usos veïnals derivats
del procés (veure pàgina 2)

activitat soci cultural,
lúdica o festiva

Noves places, espais de vida
MOBILITAT I CONNECTIVITAT

PAISATGE I LLEGIBILITAT

INFRAESTRUCTURA URBANA

Camí escolar

Ciclologística i
càrrega i descàrrega

NATURALITZACIÓ

Presa de retenció
DUS

Verd
temporal
Verd
estructural

Verd en
moviment

Serveis urbans
(radie min: 10 m)

Recorregut nocturn

Paviment
mixt

Il·luminació
singular

Il·luminació
de trànsit

Il·luminació
homogènia

Pas rodat
d'emergència

Tall de trànsit
temporal

Verd
productiu

Suport
multifuncional: ombra,
mobiliari singular

Comunicació de
transformacions urbanes

Verd vertical
Infraestructura
temporal

Mobilitat i connectivitat
càrrega i descàrrega
de persones i mercaderies

bicicleta i VMP
aparcaments segurs i
microinfraestructura

accés a aparcamentsTrànsit d’origen-destí de prioritat
residencial, cures i de feina

ciclologística
serveis urbans

Paisatge i llegibilitat

Infraestructura urbana

senyalització en
paviment

Naturalització

paviment permeable

verd estructural

transitable

vegetació robusta que
organitza l’espai.

DUS

suport a la comunicació

Drenatge urbà sostenible

verd en moviment

element informatiu

font

vegetació mixta amb usos
diversos: joc, estada, etc.

gestió de residus

verd temporal

generació d’energia

prat amb gestió diferenciada

físic i online

camí escolar

paviment piezoelèctric i panels
solars

recorregut segur

tòtem multifuncional

i d'emergència

recorregut principal
per als vianants

punt WIFI
il·luminació

tall de trànsit
rodat
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verd productiu
associat a usos de cogestió:
hort urbà, jardí educatiu.

verd vertical
paviment mixt
microinfraestructura
per a fauna

PROJECTES PRESENTATS AL
CONCURS DE LA PLAÇA
CONSELL DE CENT – ROCAFORT

SI NO FOS
En diversos punts del territori trobem l’anomenat banc del si no fos, un punt
de trobada on la gent gran, asseguts observant l’escena urbana, expressen
en subjuntiu aquells anhels que es troben entre el record i l’esperança.
“Si no fos per aquest genoll, aniria caminant a tot arreu”.
El projecte parteix d’un gest que es materialitza en un element polivalent
que genera els diferents espais de la plaça i alhora resol la recollida
d'aigües per geometria conduint-la als dos SUDs proposats. Aquest sistema
es reprodueix a banda i banda de la plaça, alliberant l’espai central que
permet imaginar multitud d’usos possibles.
Concepte

Circulacions

Secció 1:175

Espai públic

Recollida d'aigües

Si no fos

si no fos

01

Si no fos és una expressió nostrada vinculada estretament a l’espai púbic. En diversos punts del territori trobem
l’anomenat banc del si no fos, un punt de trobada on els ancians, asseguts observant l’escena urbana, expressen
en subjuntiu aquells anhels que es troben entre el record i l’esperança. “Si no fos per aquest genoll, aniria caminant
a tot arreu”. Si no fos per l’hegemonia del vehicle privat i les afectacions ambientals que se’n deriven, l’Eixample
podria disposar d’un excel·lent sistema d’espais públics aprofitant les seves potencials qualitats urbanes. Partint d’una
expressió que recupera un fantàstic element del nostre patrimoni arquitectònic, es proposa una nova vida per aquest
espai. Del si no fos al és possible.
El projecte parteix d’un gest que es materialitza en un element polivalent que genera els diferents espais de la plaça
alhora que integra les solucions ambientals i d’ús. Es tracta d’un banc longitudinal que recull en el seu interior l’aigua
d’escorrentia i per geometria, la condueix a un SUD (Sistema Urbà de Drenatge Sostenible). Aquest sistema es
reprodueix a banda i banda de la plaça, alliberant l’espai central que permet imaginar multitud d’usos possibles.
Aquests dos bancs donen servei a cada una de les cantonades de la plaça, potenciant la relació d’aquestes amb les
plantes baixes. Dues d’aquestes cantonades s’alliberen totalment, permetent la col·locació de nou arbrat que aporta
ombra i benestar ambiental. Les altres dues integren els elements d’ús veïnal i permeten la circulació puntual de
vehicles rodats. En totes quatre, es reserva espai per a la col·locació de les terrasses dels bars.
La presència d’elements de mobiliari urbà es minimitza apostant per elements polivalents, i la varietat de materials
emprats es redueix al màxim apostant per elements prefabricats, reciclats, de baix impacte ambiental tant en la seva
vida útil com en el seu cicle de producció. D’aquesta manera, a partir d’un gest clar i rotund, i una materialització clara
i senzilla, es proposa un espai que acull, dóna servei i reconeix la gran diversitat d’usos i veïns de la ciutat.

Planta de la plaça. Escala 1/500

Mobilitat i espai públic

si no fos

02

Aquesta nova plaça es troba al bell mig de la Nova Esquerra de l’Eixample, un barri que combina un sòlid teixit de
comerços de proximitat amb negocis i serveis d’abast més ampli que s’ubiquen en aquest barri degut a la seva bona
connectivitat amb la resta de la ciutat. En aquests carrers, es creuen recorreguts lligats a rutines quotidianes, amb
d’altres més intermitents i casuals.
La intenció de la proposta és donar resposta a aquest gresol de realitats urbanes i per això es jerarquitzen els recorreguts,
proposant un ampli espai central que doni cabuda a tot tipus de moviment i velocitat: des dels creuaments de la plaça
per fer drecera fins a usos totalment estàtics. Les cantonades, es relacionen més directament amb les plantes baixes.
La cantonada Muntanya-Llobregat s’insinua com a teló de fons dels recorreguts procedents del parc de Joan Miró
mentre que la cantonada Mar-Besòs fa el propi amb la plaça de Compte de Borrell, integrant-se al sistema d’espais
públics de l’eix verd Consell de Cent. Aquestes cantonades s’emmirallen, però no són simètriques, ja que es dóna més
espai a la millor orientació per aprofitar al màxim l’assolellament.
Les cantonades Mar-Llobregat i Muntanya-Besòs permeten el pas puntual de vehicles de servei i allotgen els serveis.
Tot i això, es reserva també espai per a les terrasses dels bars vinculades al banc longitudinal. D’aquesta manera
doncs, s’assegura que les quatre cantonades tinguin usos estàtics vinculats a la plaça, i no siguin només espais de pas
sinó també de repòs i trobada.
El banc longitudinal s’estén en el sentit del carrer Rocafort, conscient de la centralitat d’aquesta plaça per aquest nou
eix verd en el sentit mar-muntanya, afavorint els recorreguts ràpids vinculats al comerç, en contraposició als passejos
vinculats a la concatenació d’espais verds de Consell de Cent.
El centre de la plaça es una clara reivindicació del buit urbà com a valor essencial d’un espai de trobada integrador i
intergeneracional, evitant esglaons i cantonades i alliberant-lo de qualsevol obstacle o element de mobiliari. Es tracta
d’un espai que incentiva la seva ocupació i joc lliure, mentre que el banc que l’abraça ofereix repòs a tot ciutadà: els
joves que s’hi troben per decidir en quin bar de la plaça faran el vermut, els oficinistes que hi prenen un cafè a mig matí,
l’avi que s’hi asseu al vespre i es pregunta "si no fos..."

Circulacions

Usos i relació amb les plantes baixes

El cicle de l'aigua i la vegetació

Infraestructura verda i cicle de l'aigua

si no fos
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Els arbres d’alineació presents a les quatre façanes de la plaça es conserven i es potencia la seva presencia integrantlos en el sistema de plantació de nous exemplars que es col·loquen estratègicament per donar ombra i benestar
ambiental als diferents espais que es generen a la plaça.
Tanmateix el paper de la vegetació va més enllà, convertint-se en un element actiu de la sostenibilitat ambiental del
projecte. Del verd ornamental i testimonial a la ciutat es passa al verd naturalitzat, integrat i generador de biodiversitat
que afavoreix eco-sistèmicament tant als ciutadans com a la fauna i flora urbana. Per altra banda, Barcelona es troba en
una situació d'emergència climàtica global, que propicia un règim de pluges cada cop més variable i torrencial. L'espai
públic es l'escenari propici per a garantir la resiliència de la ciutat.
Per aquests motius es preveu una gestió de l'aigua unitària, que pretén aprofitar el 100% de l'aigua de pluja que prové
de l'escorrentia per nodrir els nous espais de vegetació. Es proposa la col·locació de paviments drenants entre els
escocells dels arbres d'alineació en façana que permeten la infiltració de l'aigua al terreny. El total d'aquesta aigua es
conduïda fins dos grans SUDs col·locats estratègicament, que mitjançant la conducció, retenció i infiltració, aporten una
total eficiència del sistema i un cost energètic de reg mínim.
Aquests espais de SUD funcionen com oasis de vegetació dins l'entorn urbà. Primerament, permetent la retenció i
acumulació d'aigua, propiciant zones més humides i temperatures més baixes que disminueixen l'efecte illa de calor,
patologia climàtica del teixit urbà de l'eixample de Barcelona.
En segon lloc, aquests oasis verds actuen com a gran absorbidors de CO2, disminuint les partícules de contaminació
suspeses a l'aire i generant una millor qualitat ambiental a l'espai de la plaça i a l’entorn.
Per últim, els SUDs es dimensionen de manera que puguin absorbir tota l’aigua d’escorrentia de les superfícies
impermeables de la plaça en episodis de pluges torrencials, evitant la sobrecàrrega de la xarxa de clavegueram. Aquesta
evacuació d’aigües és possible gràcies a la geometria dels elements, en especial el banc que alhora funciona de canal
d'aigua i a les pendents suaus dels diferents paviments que conformen la plaça. D’aquesta manera s’aconsegueix
també reduir la quantitat de reg amb el conseqüent estalvi energètic i minimitzar els costos de manteniment.
Així doncs, mitjançant el propici disseny de l'espai públic, s’estableix una relació de sinergia mútua entre el cicle de
l’aigua i la formació del verd que es veurà potenciada amb el pas del temps.

3m
Vorera

2m
Escocell

3m
Vial de servei

SUD

Banc

Plaça

si no fos
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Els arbres existents i els de nova introducció en escocells continus en els espais d’estada de les cantonades i la
vegetació arbustiva dels SUDs juguen un paper primordial per al conjunt de la plaça. La posició estratègica de cada un
d'ells respecte la gestió unitària de l'aigua de pluja i l’espècie escollida segons els requeriments de l'espai en que es
troben, permeten generar una conjunt vegetal que aporta una millora ambiental i funcional al lloc.
El propòsit de conservació de la vegetació existent implica una necessitat de millora dels elements que la sostenen, els
escocells. Per aquest motiu es plantegen escocells continus, amb plantació d'arbustiva, o interromputs únicament per
paviments drenants a l'arbrat existent de les façanes. Aquest fet facilita la infiltració de l'aigua de pluja provinent de les
voreres i per tant el seu l'aprofitament.
La vegetació existent de les cantonades formada per Cercis siliquastrum, Celtis australis i algun Platanus hispanica
es veu reforçada als espais destinats per a terrasses i s'allarga la plantació colonitzant el carrer Rocafort, en forma
d'alineació d'arbres, per emfatitzar la jerarquia de recorreguts marcada pel banc. Les espècies de nova plantació
escollides son Fraxinus pennsylvanica i Firmiana simplex arbres de copa gran que proporcionen ombra a l'estiu i de
fulla caduca per afavorir l'assolellament als mesos d'hivern.
Als espais de SUD es planteja una combinació de vegetació arbòria i arbustiva, aprofitant el fet que són espais reservats
exclusivament per al verd. S'opta per una vegetació en forma d'arbre multi tronc de les especies Fraxinus pennsylvanica
i Gleditsia triacanthos per tal d'ampliar la massa verda a baixa alçada però en cap cas privar de la visibilitat dels vianants
i usuaris.
El conjunt de la vegetació permet generar una canòpia pràcticament continua a tot el perímetre de plaça alliberant
l'espai central com si d'una clariana es tractés.
Arbrat existent
Cercis siliquastrum
Platanus hispanica
Celtis australis
Arbrat proposta
Fraxinus pennsylvanica
Firmiana simplex
Fraxinus pennsylvanica - Multitronc
Gleditsia triacanthos - Multitronc

Nova plantació d'arbrat
en escocell encerclat
amb paviment drenant

SUD: punt d'acumulació, retenció i
drenatge d'aigua amb plantació de
vegetació arborea i arbustiva

Recollida i conducció
d'aigua de pluja
mitjançant banc
prefabricat de formigó

· 22,70

22,90 ·

· 22,90
22,70 ·

· 22,60

21,95 ·
22,30 ·

· 21,95

22,55 ·

· 22,45
Aigua d'escorrentia
Infiltració
Conducció
Paviment drenant

22,25 ·
· 22,15

· 22,25

Vegetació existent
en escocell contiu i
paviment drenant

Materialitat

si no fos
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El buit es considera el principal valor urbà de la plaça. Els materials emprats, han de reconèixer i acompanyar el buit,
però no protagonitzar la formalització d’aquest espai. Per aquest motiu, es treballa amb un llenguatge material racional
i senzill.
Pel que fa a paviments, es proposen dues solucions diferents que responguin als diferents condicionats d’espai i d’ús
de la plaça. Per a les franges laterals es proposa un tipus de paviment de gra petit, una llamborda de 10x10 cm, que
facilita les trobades amb els serveis tècnics, presenta una fàcil reposició i una alta durabilitat. Aquest paviment es pot
col·locar amb junta tancada o oberta i per tant esdevenir drenant allà on es requereixi. Trobem aquest paviment també
en l’espai central de la plaça. L’ortogonalitat que dibuixa la disposició de la llamborda ens invita a reposar. La resta de
la plaça es pavimenta amb formigó continu per potenciar el seu caràcter polivalent, evitant l’especialització i reduint el
nombre de juntes. Els àrids d'aquest formigó són reciclats i es realitza un tractament remolinat amb acabat antilliscant.
També es fa un esforç de racionalització dels elements de mobiliari, minimitzant el seu nombre i apostant per pocs
elements polivalents que resolguin diversos aspectes funcionals i serveixin als diferents espais de la plaça, tant en el
cas del banc com en el de les lluminàries. S’entén que han de ser elements amb una clara voluntat de permanència ja
que són essencials per a constituir la identitat d’aquesta nova plaça.
El banc es constitueix a partir de dues peces prefabricades de formigó, que es fonamenten en una sabata longitudinal
també de formigó. La peça superior ens ofereix una superfície horitzontal de seient, i es recolza per gravetat sobre la
peça inferior mitjançant dos suports als extrems. Entre les peces es deixa una altura lliure de 5 cm, per tal de permetre
l’entrada de l’aigua d’escorrentia a l’interior banc, convertint-lo d’aquesta manera en una canal de recollida de l’aigua
superficial de la plaça. En el punt d’inflexió del banc, que coincideix amb la cota més baixa de la plaça, es col·loca una
peça especial, amb una obertura longitudinal en la seva cara exterior que permet alimentar el SUD amb l’aigua que el
banc ha anat recollint en tota la seva longitud. Totes les peces són modulars i tenen un ample d’un metre, la qual cosa
les permet adaptar-se a la geometria sinuosa que es proposa per al banc. El fet que tinguin un ample limitat i que no hi
hagi unions mecàniques entre elles també permet amb facilitat la seva reposició i registre.

Tipologies de pavimentació
Formigó remolinat amb
acabat antilliscant
Llambordí 10x10cm amb
junta oberta
Llambordí 10x10cm amb
junta de 1cm de morter

Procès constructiu i control de costos

si no fos
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La senzilla i claredat material de la proposta és tradueix en un procés constructiu estructurat en poques fases d’obra,
que es podrien portar a terme ràpidament, de manera econòmica i eficaç.
Podem dividir l’actuació en quatre grans fases. La primera fase consisteix en el moviment de terres i la formació de les
noves pendents de la plaça, per tal de conduir l’aigua d’escorrentia als SUDs, on es formarien en aquesta primera fase
les capes inferiors de grava i terra franca. Paral·lelament s’executa la pre-instal·lació de la xarxa d’evacuació d’aigües.
La segona fase consisteix en la col·locació i formació dels dos tipus de paviment, els encintats que els delimiten, i
també l’aportació de terra vegetal als SUDs, als escocells per al nou arbrat i també als de l’arbrat existent, que veuen
ampliada la seva superfície fins als 2 m². Per a realitzar aquesta fase, primer s’haurà preparat el terreny amb els ferms
adequats i es realitzarà també les sabates lineals com a fonamentació dels bancs longitudinals.
El tercer pas consisteix en la col·locació del mobiliari urbà. Dins aquesta fase, l’actuació de més envergadura es la
col·locació dels bancs longitudinals, i amb ells es completa la instal·lació de la xarxa d’evacuació d’aigües. La utilització
de peces prefabricades per a la formació del banc n’abarateix el cost, ja que es redueix el temps i les operacions d’obra
i assegura la fiabilitat del resultat final. A més de la col·locació dels bancs longitudinals, en aquesta fase es procedeix a
la col·locació de la resta mobiliari urbà: les lluminàries, la nova font a la cantonada Muntanya-Llobregat, els aparcament
de bicicletes i altres elements de menor envergadura. Finalment es procedeix a la plantació de la vegetació, tant les
noves espècies d’arbrat com la plantació d’arbustives present als SUDs.
S’estableix una metodologia per a fer el seguiment econòmic del cost global de la proposta en cadascuna de les
fases del projecte. En la fase d’avantprojecte, es delimita l’àmbit d’actuació i es realitza una primera estructuració
per grans capítols segons les fases que s’han comentat anteriorment. En la fase de projecte executiu, es faran els
amidaments detallats de totes les unitats d’obra segons la última versió del banc de preus BEDEC en format TCQ. El
pressupost s’estructurarà en els capítols estipulats, que contindran les partides necessàries per al desenvolupament
de les actuacions previstes.

Peça superior A1 i inferior B1.
L'aigua d'escorrentia es recull
entre les dues peçes

Peça superior A2 i inferior B2.
L'aigua conduïda en l'interior
del banc desemboca al SUD

Les peces de l'encintat
que separen el SUD dels
paviments durs permeten el
pas de l'aigua a través seu.

L'aigua i els elements urbans
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LIANA

Definición botánica:
Las lianas son organismos vegetales que después de que han alcanzado cierto tamaño,
necesitan apoyarse en un soporte externo para continuar su crecimiento, este soporte
generalmente es un árbol. Algunas especies tienen estructuras que las ayudan a “agarrarse” de
sus soportes, pueden ser zarcillos y espinas, o bien ramas largas que las ayudarán a
sostenerse. Las lianas provocan curiosidad porque es difícil saber dónde empieza un individuo
o termina otro. Las lianas además de ser importantes en los bosques donde habitan, dándole
estructura y contribuyendo al ciclo ecológico de su entorno.

Ramas, troncos y lianas. Pinada litoral Castelldefels. Foto propia

Nos aproximamos al proyecto para este nuevo espacio público desde la idea de bosque, un
bosque maduro con copas desarrolladas y un suelo bien drenado. Aterrizamos esta idea en el
contexto urbano y a la tierra la llamamos “cota suelo”, y a las copas de los árboles “cota cielo”.
¿Pero qué falta? Falta todo, porque un bosque es un ecosistema complejo, una comunidad de
comunidades con estructura y diferentes estratos. Las madreselvas y las zarzas son las lianas
mediterráneas, pero también las ramas colgantes y las raíces aéreas subiendo y bajando van
cosiendo los diferentes estratos de nuestros bosques.
Y así será la liana de Rocafort/Consell de Cent, una estructura que cose, que con un trazo
flexible recorre el ámbito del proyecto y recoge todos los usos, los propuestos y los futuros. Así
la liana toca el suelo y se transforma en banco o en mesa, pero también en elementos lúdicos
provocando el juego espontáneo, o trepa alto y es una pérgola, pero también luminaria y
fuente, gimnasio y nebulizador, soporte expositivo y de fiestas, celebraciones… La liana es fina
y es ancha, es alta y es baja, es adaptable, diversa e inclusiva, es fresca en verano y es refugio
en invierno, es resiliente.
Proyectamos un ESPACIO SINGULAR en la trama del Eixample, que destaca por su forma y
color:
- FORMAS ORGÁNICAS, las de la naturaleza, en contraste con la rigidez, la ortogonalidad
de las manzanas del Eixample. El círculo como nodo, espacio de reunión, de encuentro. Una
ONDA EXPANSIVA del agua, que puede expandirse a otros lugares.
- COLOR en contraste con la ciudad gris. En el pavimento, en la estructura metálica y en la
vegetación. Evoca el modernismo de las fachadas coloristas del Eixample.
Reconocemos el lenguaje y estilo propio del tejido del Eixample. La loseta de panot y los
plátanos como arbolado son sin duda rasgos distintivitos del paisaje urbano, pero también
están en el imaginario colectivo las geometrías y colores de los suelos hidráulicos, las formas
curvas del revoltón de los forjados, las vidrieras de colores de las balconeras o la explosión de
color de los árboles del amor en algunos chaflanes del trazado urbano. El Eixample tiene
acentos de color, sobre el gris imperante. Así el proyecto que presentamos subraya ese color
salpicado por la ciudad y lo condensa en la plaza.
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- EL BOSQUE. El Eixample es el distrito con menor porcentaje de zonas de verdes de la
ciudad. Por ello y por mitigar/combatir el efecto isla de calor, se plantan el máximo número de
árboles posibles respetando las interdistancias requeridas en el pliego de PiJ, con la idea de
formar un bosquecillo en la plaza. Pero estos árboles tardarán unos años en desarrollarse en
plenitud, llegar a su fase madura y proporcionar la sombra generosa que se espera de ellos.
Por ello, trabajando el factor tiempo imprescindible en paisajismo, “en el mientras”, el
bosquecillo se complementa con una estructura metálica que es soporte de trepadoras y que lo
envuelve, a modo de LIANA ya que se apoya en los árboles, dialoga con ellos y conecta la
cota “cielo” y la cota “tierra”.
El conjunto del bosquecillo (a medio y largo plazo) y la red de trepadoras de la pérgola-liana de
especies caducifolias (en un plazo más inmediato) proporcionan un espacio de estancia
confortable sombreado en verano y soleado en invierno.
- Esta estructura metálica, LA LIANA funciona como infraestructura ambiental, un elemento
funcionalmente diverso que no solo posibilita, mediante un cableado y trepadoras caducifolias,
una estructura de sombra en verano, sino que además es soporte de energía: la recoge (o
produce) mediante placas fotovoltaicas apoyadas en ella y la emite en unos líneas de luz LED
que recorren toda la estructura embebidas en unos rieles en su sección. La liana también forma
parte del circuito de gestión sostenible del agua siendo el soporte de difusores de agua
nebulizada para refrescar el ambiente en verano.
Se ha hecho un esfuerzo proyectual para estar a la altura de Barcelona, que destaca por su
diseño. Imaginamos y proyectamos una estructura original que acoge los distintos usos y
sistemas que requiere una ciudad del s. XXI, que es soporte y da respuesta a varios temas,
como dice uno de los principios de la Permacultura, lo suficientemente libre para ser utilizada y
colonizada de diferentes formas y en diferentes situaciones.
- Buscamos un ESPACIO MULTIGENERACIONAL que gracias al diseño de ELEMENTOS
URBANOS POLIVALENTES, es susceptible de ser colonizado por diferentes grupos a la vez:
niños, jóvenes, mayores, familias, etc. Un espacio que adquiere diferentes dinámicas e
interpretaciones debido a la coexistencia de diferentes grupos de usuarios. El diseño
multifuncional ofrece a niños y mayores oportunidades para actividades físicas pero también de
calma.
Por un lado, en la cota tierra, ideamos un mobiliario de madera y estructura de acero del mismo
color que la liana, funcionalmente diverso y estéticamente natural, ergonómico, MODULAR,
FLEXIBLE y adaptable, que además del descanso, la lectura, el trabajo (enchufes en las
mesas, outdoor office, amplificadores wifi), facilita el juego infantil espontáneo en un entorno
seguro. LA CIUDAD JUGABLE. Nos referimos siempre elementos lúdicos, no de un parque
infantil con juegos normalizados.
Por otro, en la cota cielo, la liana, la estructura metálica acoge elementos lúdicos y usos
deportivos ya que las barras se pueden usar para hacer gimnasia también.
La disposición del mobiliario y su relación con la vegetación, mediante el diseño de la plaza,
genera diferentes situaciones, ofrece diferentes posibilidades de uso: espacios más recogidos,
tranquilos, para leer un libro o trabajar, de descanso, rodeados de vegetación o más lúdicos en
zonas más abiertas. Al mismo tiempo hace de límite de la misma y la protege de vandalismo.
Estos elementos de mobiliario de madera se han diseñado de manera que haya suficientes
metros cuadrados de asiento con respaldo para ser cómodos para las personas mayores y
cumplir con la proporción que marca el pliego de los estándares de Barcelona. En cualquier
caso, salpicadas por la plaza y en lugares estratégicos, se ubican sillas tipo Montseny con
respaldo, normalizadas y estandarizadas.
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- La cota 0, EL ESPACIO TIERRA, se organiza buscando el EQUILIBRIO entre verde
(parterres), mobiliario, gestión del agua y espacio pisable, paseable. Recorrer el Eixample a
pie en la actualidad se hace incómodo por no ser muy directo, ya que la disposición actual de
los pasos de cebra obliga a quebrar el recorrido en cada manzana. Por ello, el centro de la
plaza se ha querido mantener despejado y con la idea de que se pueda atravesar el espacio
desde distintos ángulos sin que el mobiliario y los parterres supongan demasiado obstáculo en
los recorridos. Se ha considerado también las terrazas de los bares existentes en cada chaflán
y se ha ampliado su superficie actual, previendo posibles ampliaciones de licencia o aumento
de la distancia entre mesas (COVID).
- El proyecto CONTRIBUYE A LA PERMEABILIDAD de la ciudad, a la gestión del agua de
escorrentía y la recarga de acuíferos gracias a la infiltración del agua por el pavimento. Por
tanto, se opta por DESPAVIMENTAR toda la plaza excepto en las zonas de contacto con las
fachadas (donde se ubican la mayor parte de los registros de instalaciones) en las que se
mantiene el panot, emblema del Eixample. El corte entre el nuevo pavimento y el panot sigue el
trazado de onda expansiva y se dibuja teniendo en cuenta la ubicación exacta de todos los
registros de la plaza.
El nuevo pavimento de adoquines es filtrante, permeable y de colores terrosos formando un
dibujo de ondas expansivas. Al tener color claro se puede considerar como un PAVIMENTO
FRÍO, al reducirse la cantidad de calor absorbida por el pavimento ayuda a bajar la temperatura
de la superficie, permaneciendo más fresco al sol que los pavimientos convencionales y
contribuyendo así a reducir el efecto isla de calor. Se puede aumentar el efecto reflectante
usando conglomerado (agregado), una capa o un aglomerante reflectante.
- CONVIVENCIA TRÁFICO: Sobre la misma PLATAFORMA ÚNICA se trazan los dos viales
de tráfico rodado restringido, por tanto se controla la velocidad del tráfico mediante el propio
diseño. Además se ubican parterres y mobiliario en sus límites para evitar largas líneas de
bolardos y que sea el propio diseño el que de respuesta. Cuando son necesarios bolardos
puntuales, se usan piedras de formato medio con la idea de traer elementos naturales en pleno
centro de la ciudad, que además pueden servir para sentarse.
Ubicamos los aparca-bicis en los ejes, en los límites con la plaza, con la idea de invitar a
bajarse de la bici antes de entrar, o a circular a muy baja velocidad, para transmitir que la
prioridad la tiene siempre el peatón. Para recorridos más rápidos y directos están los cercanos
carriles bici de la Gran Vía, la calle Diputación, la Avda. Aragón y en dirección vertical (nortesur), en la calle Calabria.
- EL CICLO DEL AGUA. EL AGUA LÚDICA Y AMBIENTAL. Conectamos los requisitos
técnicos con las cualidades urbanas, haciendo que la gestión del agua de lluvia sea parte de la
experiencia del espacio público. Como siempre ha sucedido en las plazas mediterráneas, el
agua es un elemento indispensable que se ha manifestado a través de fuentes y juegos de
agua. En nuestra plaza el agua aparece de diferentes modos: en forma de surtidor en la zona
central como elemento lúdico en verano y refrescante; nebulizada a través de los brazos de la
liana; para beber en la fuente y como línea de agua alrededor del rain garden (jardín de lluvia)
que se proyecta en el centro de la plaza. Se estudiará la posibilidad de ubicar 1 o 2 depósitos
para almacenar parte del agua de lluvia y su posterior depuración natural (con vegetación) para
su uso en los surtidores y nebulizadores.
- GESTIÓN DEL AGUA DE LLUVIA. Además del pavimento permeable comentado, los
parterres de vegetación son “bioswales” (franjas vegetadas, deprimidas 20 cm) por las que el
agua de lluvia corre a su través, reduciendo la velocidad del flujo y consiguiendo el filtrado.
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El círculo central de la plaza es un “rain garden” (jardín de lluvia) o parterre inundable. El
terreno ligeramente hundido y con un sustrato específico actúa como un GRAN EMBORNAL
que captura el agua de lluvia y la infiltra lentamente al subsuelo. Los parterres inundables son
depresiones de poca profundidad con vegetación, que aportan laminación de las aguas de
lluvia. Pueden hacer las funciones de estanques de infiltración (de agua al terreno) o de
detención (con conducción a punto de desbordamiento).
El círculo central está bordeado por un canal de agua permanente que muestra el agua que se
está gestionando, la idea es EVIDENCIAR EL CICLO DE AGUA, hacerlo visible y palpable con
un FIN EDUCATIVO. Se ubicaran grandes tótems informativos que expliquen esta gestión del
agua, así como de otros aspectos como de la energía producida y la sostenibilidad.
- ILUMINACIÓN SOSTENIBLE: el nuevo alumbrado integrado en la liana mediantes rieles con
tiras de led de alta eficiencia energética sustituyen al actual alumbrado de farolas. Se cumplirá
siempre los luxes mínimos y uniformidad requeridas según el pliego de prescripciones técnicas
para el alumbrado público de Barcelona, para proporcionar seguridad a los peatones, pero sin
sobreiluminar para evitar la contaminación lumínica de la ciudad. La superficie proyectada
destinada a placas fotovoltaicas para producción de energía está estimada en 55 m2.
- Se ha trabajado una SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES de árboles y arbustos
adaptadas a las condiciones climáticas de la ciudad de Barcelona, con flores y frutos
interesantes para la fauna urbana, aumentando la biodiversidad y que aporten variabilidad a lo
largo del año evidenciando los ciclos de la naturaleza , que sean sostenibles (bajo consumo
agua, mantenimiento...). Se promueve una mayor DIVERSIFICACIÓN de las especies
arbóreas en la ciudad, por lo que se han escogido nuevas especies arbóreas para el proyecto
de la plaza, que aumenten la biodiversidad en las calles del Eixample, que originalmente era
bastante monoespecífico.
El ARBOLADO se ha seleccionado en base a su tamaño (para respetar las interdistancias
necesarias entre sus ejes y con los existentes) pero sobre todo por sus características
físiológicas: color en diferentes momentos del año, forma, estructura, etc.
Nuestro ámbito de proyecto, a nivel de PATRIMONIO ARBÓREO HERADADO, en un caso
típico del Eixample en el que originalmente se habían plantado plátanos, Platanus x hispanica,
en todas sus calles (como se hizo en todas las nuevas avenidas de las ciudades europeas),
que después fueron sustituyéndose por almeces, Celtis australis, por su mejor comportamiento
en la ciudad ya que los plátanos sufren estrés hídrico además de que su gran tamaño ha
obligado a muchas podas que los ha debilitado. En los cruces de calles se plantaron árboles
del amor, Cercis siliquiastrum, como acento de color en los chaflanes. En nuestro caso, todos
los árboles que dan a la plaza son Cercis, por tanto, ya contamos con un color durante un
periodo corto pero espectacular ya que florece tras el parón invernal antes de sacar sus hojas.
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A la floración rosada del Cercis que anuncia la primavera, le seguirá la blanca de los nuevos
perales, Pyrus calleryana 'Chanticleer' y la morada de la jacaranda, Jacaranda mimosifolia, a
finales primavera así como la de las Glicineas, Wisteria sinensis, trepadoras del cableado de la
liana. En otoño, los hacer, Acer monspessulanum, y las trepadoras Parthenocissus tricuspidata
y Parthenocissus quinquefolia nos deleitan con sus tonos amarillos, anaranjados y rojizos antes
de perder sus hojas y en invierno, las pequeños frutos en forma de bolitas de las melias, Melia
azedarach, salpican las ramas de los árboles desnudos y devuelven el protagonismo al color
del pavimento y la liana.
Actualmente en la calle Rocafort, al llegar a la plaza desde el norte, hay un vacío en el arbolado
viario. Completamos la alineación con dos nuevas jacarandas que se relacionan con la que
ubicamos en centro de la plaza.
Cuando los árboles no se plantan en parterres, a los pies de los árboles no aparecen alcorques
como tales, ni en los existentes ni en los nuevos, sino que el pavimento de adoquines se
desdibuja hasta desaparecer en la zona del tronco del árbol y se plantan especies herbáceas.
Lo natural es que si el árbol se riega, aparezcan las injustamente denominadas “malas hierbas”
(en la naturaleza no hay plantas buenas o malas, cada una tiene su función). Por tanto, con la
idea de ir a favor de la naturaleza y no en contra, se potencia este proceso. Desde que se dejó
de usar el glifosato en una gestión del verde más naturalizada en la ciudad de Barcelona, los
alcorques han sido colonizados en muchos casos por estas hierbas de forma más ecológica,
más natural.
Para la posición de los nuevos árboles se han considerado distancias suficientes entre ellos
para que se puedan desarrollar en todo su potencial y conseguir una forma lo más parecida
posible a su porte natural sin necesidad de realizar podas recurrentes. También se han
respetado las distancias a los árboles existentes porque no haya interferencias.
En cuanto al ESTRATO ARBUSTIVO, se eligen especies susceptibles de formar parte de los
jardines de agua, que se combinan de forma naturalizada, imitando la estética de la naturaleza,
new perennial.
Se combinan las siguientes especies vegetales: Aster (setembrinas),Rudbeckia fulgida
'Goldsturm', Kniphofia uvaria, Verbena bonariensis, Liatris spicata, Gypsophila paniculata,
Eremurus, Bulbine frutescens, Equisetum arvense, Perovskias, Alliums, Agastaches, Avenula
pratensis, Hyparrhenia hirta…
La vegetación junto con la liana, el cableado y el arbolado permiten muchísimas conexiones
entre fauna y microfauna a modo de minicorredores a distintas cotas, convirtiéndose toda la
infraestructura de la plaza en un NODO DE BIODIVERSIDAD.
- MANTENIMIENTO, GESTIÓN del verde. Se han tenido en cuenta formas de protección del
verde de los parterres mediante el propio DISEÑO (no como algo que se ha de solucionar a
posteriori por Parc i Jardins), bien ubicando mobiliario en el contacto con los parterres como
protección (así como para estar sentado y/o jugando rodeado de vegetación), pero también
mediante “ramificaciones” de la estructura de la liana, que baja hasta cota de suelo y se
convierte en límite de parterres, que además pueden ser susceptibles de ser usadas para
sentarse puntualmente.
- FACHADAS EDIFICIOS EXISTENTES. Se busca en todo momento fomentar la RELACIÓN
ESPACIO PÚBLICO y las PLANTAS BAJAS. La liana se acerca a las fachadas que
conforman la plaza, haciéndolas partícipes del proyecto pero respetándolas.
No todo el esfuerzo proyectual se vuelca en el centro del cruce de las calles, en algunos puntos
se instalan cables de acero a fachada, y también entre lianas, para proporcionar un techo verde
a la plantas bajas que proporcione confort a los comercios y que hagan más ameno y atractivo
el paseo pegado a las fachadas.
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Además a pie de calle, en el contacto con las fachadas y en puntos estratégicos de las mismas,
se considera la posibilidad de realizar agujeros en el panot para plantar trepadoras, con la idea
de que trepen por la fachada mediante cables, como se realiza en otras ciudades europeas,
aumentando el verde en vertical de la plaza de forma totalmente natural y económica y por
tanto, la sensación de frescor ambiental.

Bruselas, agosto 2020. Fotos propias

- ESPACIO PÚBLICO DOMÉSTICO, DE CONVIVENCIA, FESTIVO. La liana también es un
soporte que permite usos flexibles, ya sean expositivos, de celebraciones, fiestas, lúdicos, etc..
Además también es soporte de información permanente sobre los usos cívicos de la plaza, la
gestión del agua, el clima y la energía para ampliar la reflexión sobre el paisaje urbano
colectivo.
En definitiva hemos imaginado un espacio público amable, optimista, que acoge y
abraza, que invita a ser recorrido, pisado, paseado, jugado, interpretado y vivido
libremente.
- DEFINICIÓN DE COSTES. El presupuesto no se tiene que configurar como una herramienta
abierta, sino que tiene que tener unos límites y un contorno que obligan a establecer a menudo
de inicio unas premisas que la acoten. La creación de partidas representativas y los precios
asociados se realizará utilizando nuestra experiencia y la de nuestro especialista en definición
de costes en proyectos de urbanización para BIMSA en la ciudad de Barcelona. El objetivo final
es que el presupuesto del Anteproyecto no difiera del presupuesto final del Proyecto Ejecutivo,
que es el que lo hace útil en la toma de decisiones conjunta entre Consultor y BIMSA.
Para la elaboración del presupuesto se usará desde el inicio la herramienta TCQ2000. En el
Anteproyecto se utilizará un presupuesto paramétrico con partidas que unifican los principales
conceptos de la urbanización, mientras que en el Proyecto Ejecutivo el presupuesto tiene que
ser detallado y exhaustivo para poder ser fiable y, finalmente, licitable y ejecutable sin
significativas modificaciones posteriores. Se utilizará una base de datos, y previo a la
estructuración del presupuesto, se establecerá un árbol de interrelaciones entre las diferentes
partidas para que de manera automática, la modificación de una de ellas signifique la
modificación de todas las que estén involucradas. Se considera crítico para el éxito de la
metodología:
- La exhaustiva introducción de la situación previa del tramo o ubicación del proyecto
- La correcta tramificación del proyecto en sectores y secciones homogéneas entre ellas
- La completa introducción de las unidades de obra involucradas
- Las variables utilizadas en la parametrización: posición, dimensiones, material, características
- Las relaciones entre las diferentes partidas
Para garantizar la exhaustividad y la calidad del presupuesto, se someterá a un procedimiento
de control incorporado en el PAQ de la redacción del proyecto. Esto incluye la designación de
un equipo externo a la redacción que realizará un informe interno. En el PAQ del proyecto
figura este procedimiento, que proporciona las garantías finales de calidad.
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1. Antecedents
Com a continuació del programa Superilles de l’Ajuntament de Barcelona, s’inicia la seva aplicació a l’àmbit
central de l’Eixample Cerdà. Aquesta aplicació es concreta en la definició d’una malla homogènia de carrers
sentit mar-muntanya i carrers sentit Besòs-Llobregat que es transformaran en nous «eixos verds» i les seves
interseccions en «places». L’equidistància típica entre eixos verds verticals és de tres illes de l’eixample, i en
sentit vertical entre tres i cinc illes (amb algunes excepcions en particular on actualment ja hi ha carrers que es
poden considerar integrats en la malla d’eixos verds).
Els «eixos verds» defineixen itineraris amb prioritat al vianant que connecten entre si els espais públics de
referència i lel mateix Eixample amb els altres barris de la ciutat. Les «places» es creen a les cruïlles d’eixos
verds, destinant el seu espai a l’ús i estada del ciutadà en un espai més verd i saludable.
Dins el concurs que ha obert l’Ajuntament de Barcelona per l’inici de l’aplicació d’aquest programa en alguns
carrers i places concretes, en aquesta proposta descriurem una proposta per la nova plaça a crear a la
intersecció dels eixos verds dels carrers Consell de Cent i Rocafort, situada al barri de la Nova Esquerra de
L’Eixample. Hem anomenat aquesta proposta com «hort i jardí amb reg fotovoltaic».
2. Descripció de l’entorn
2.1 Descripció geomètrica
Els carrers de Consell de Cent i de Rocafort tenen les amplades característiques de 20 m entre façanes dels
carrers de l’Eixample, i intersecten perpendicularment formant un espai octogonal regular de 20 m de costat. El
carrer Consell de Cent te una orientació SO-NE i el carrer Rocafort NO-SE.
Cada un dels costats del l’octògon format a la intersecció correspon a: (1) carrer Rocafort costat muntanya, (2)
façana xamfrà nord, (3) carrer Consell de Cent costat Besòs, (4) façana xamfrà est, (5) carrer Rocafort costat
mar, (6) façana xamfrà sud, (7) carrer Consell de Cent costat Llobregat, (8) façana xamfrà nord-oest. La
superfície interior d’aquest espai octogonal és de 1931,37 m2.
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Figura 1. Octògon de 20 m de costat format a la cruïlla de carrers
2.2 Descripció situació actual i usos
La solució a l’espai ha de ser compatible amb els accessos i usos
actuals. A l’entorn de façanes tenim: Façana nord: Restauració
SandwiChex, Concessionari Yamaha; Façana est: Bar El Local,
Rebost i Celler, Portal 104-110, Joieria Edelfort, Bar Sort; Façana
sud: Portal 123, Ferreteria Andreu, Barc Santa Anita, Portal 100102; Façana oest: Portal 101, Forn MacxiPa, Bar la Font, Portal
103, laura Flors, Gual 129. Veure detalls al panell, costat dret. A
l’espai de calçada hi tenim: zones de càrrega i descàrrega al
xamfrà nord i oest, i aparcaments en bateria als xamfrans est i sud.
La cruïlla queda travessada per un carril bici al costat mar de
Consell de Cent.

Figura 2. Ortofotografia de la cruïlla actual

3. Descripció de la proposta
Aquesta proposta te per objecte la redefinició de la urbanització de l’espai públic, convertint la cruïlla dels
carrers Consell de Cent amb Rocafort, destinada actualment en la seva major part a l’espai dels vehicles a
motor, a una plaça destinada en la seva totalitat als vianants, amb espai ciclable compartit, als jardins, i als usos
educatius ambientals amb la presència d’horts urbans.
L’àmbit de projecte considerat per a la plaça és l’octògon interior entre façanes i una longitud addicional de 10 m
seguint l’eix de cada carrer, que serà zona de transició amb l’espai dels eixos verds. Així la superfície total de
projecte d’urbanització considerada és de 2860,68 m2.
S’ha tingut en compte que l’execució de les obres sigui amb uns costos moderats, emprant materials estàndard,
I solucions constructives convencionals.
També s’ha tingut en compte l’abastament autosuficient d’energia elèctrica per a bombament d’aigua i
enllumenat, i auto-abastament d’aigua per a reg amb dipòsits soterrats de recollida d’aigües pluvials.
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La geometria general de la nova plaça no desvirtua les geometries típiques d’una cruïlla de l’Eixample, atès que
les voreres adjuntes a edificis es mantenen amb la mateixa funcionalitat. Només hi ha un canvi d’ús de l’espai
interior, que actualment és un ambient hostil al vianant (que hi viu d’esquena), ara s’obrirà al seu gaudi com una
espai de passeig, d’estada, d’aire saludable, i d’activitats educatives ambientals i energèticament sostenibles.
A continuació es descriuen els aspectes més significatius.

Figura 3. Proposta
3.1 Voreres actuals
L’espai de les voreres actual es manté com a l’actualitat deixant la característica vorera de 5 m i el seu arbrat,
que voreja les façanes de l’eixample permetent bons accessos a tots els portals. Lògicament es renovaran els
paviments de panot per altres de similars. El ciutadà se sentirà confortable a una vorera de l’Eixample.
3.2 Vials oberts al trànsit de vehicles a motor
D’acord amb la planificació general del programa de places I eixos verds, en aquesta plaça és suficient habilitar
dos carrils unidireccionals de circulació per a vehicles a motor. El primer carril baixa per Rocafort en sentit mar,
voreja el xamfrà nord de la cruïlla I continua per Consell de Cent en sentit Besòs. El segon carril és que venint
de Consell de Cent en sentit Besòs, voreja el xamfrà nord de la cruïlla I baixa per Rocafort en sentit mar.
Aquests vials estan en una plataforma única de prioritat pel vianant, i amb una velocitat de circulació limitada a
10 km/h. Permeten el trànsit local de la zona, accés a comerços i punts de càrrega i descàrrega, i l’entrada i
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sortida dels aparcaments privats. En l’àmbit de la plaça només hi ha un gual de vehicles al número 129 de c/
Rocafort, que manté la seva accessibilitat de forma completa tal com es veu al panell adjunt.
Els vials es defineixen amb un ample de 3,5 m, suficient pel pas de vehicles. El projecte estudiarà amb detall el
pas de vehicles de manteniment, de bombers i emergències, per si cal afegir sobreamples. El vial és delimitat
únicament per un paviment de llambordes de formigó de 12 cm de gruix i franges laterals de rigola de granit que
separen del paviment general de la plaça format per peces estàndard de panot prefabricat de 20x20x4, i sense
pilones, per tal de fer més agradable el pas i evitant obstacles.
3.3 Espai d’horts
A l’espai més solell de la plaça, davant el xamfrà amb façana orientada a sud (costat muntanya-Besòs) es
proposen quatre parcel·les destinades a horts urbans. Cada parcel·la d’hort serà un quadrat de 10x10 m (100
m2), i el total d’espai destinat a horts serà de 400 m2.
En aquest xamfrà, la durada de les ombres projectades pels edificis del voltant són mínimes I per tant l’espai
més adequat pel desenvolupament de les plantes d’horta mediterrània.
La superfície dels horts estarà format per terra vegetal d’un gruix d’uns 60 cm i capes sorrenques i drenants més
en profunditat. El perímetre de l’hort estarà limitat per una vorada per a evitar embrutar amb terres els paviments
de la plaça adjunts. Una tancament perimetral de fusta amb diferents obertures practicables delimitarà l’espai.
La gestió d’aquest horts es podrà fer, mitjançant els procediments administratius escaients, a través de les
associacions veïnals o centres educatius que es comprometin amb seva explotació I manteniment. Aquest hort
servirà d’element integrador per a les persones, per a l’exercici, l’educació i la interelació.

Figura 4. Secció tipus oest-est (B-B’)
3.4 Espai pèrgola fotovoltaica
Davant el xamfrà orientat a sud, I adjunt a l’espai d’horts urbans es col·locarà un pèrgola metàl·lica amb unes
dimensions aproximades en planta de 5x10 m I coberta inclinada sobre les que es fixaran panells fotovoltaics.
Aquestes dimensions permeten la col·locació folgada de fins a 25 plaques fotovoltaiques de 2x1m de tecnologia
policristal·lina de 300 W de potència cada una (potència instantània màxima de fins 7500 W). Durant el dia,
aquesta potència s’utilitzarà per a bombar aigua del dipòsit soterrat, a la bassa. L’energia sobrant es pot injectar
a la xarxa pública o emmagatzemar en una caseta de bateries I alimentar l’enllumenat nocturn de la mateixa
plaça. En el cas de detectar bateries baixes, un commutador automàtic connectarà l’enllumenat a la xarxa
convencional.

3.5 Espai bassa
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Pel reg dels horts I de les zones enjardinades es construirà una bassa de reg a l’estil tradicional al costat dels
horts. Aquesta bassa tindrà una canonada a la seva part inferior per a desguassar per gravetat sense consum
energètic addicional.
L’aigua necessària per omplir la bassa provindrà principalment de l’aigua de pluja. En primer lloc, els baixant de
pluvials de la pèrgola fotovoltaica adjunta es podran connectar de manera que l’aigua ompli la bassa caient en
cascada sobre la mateixa. Considerant una pluviometria mitjana a Barcelona de 600 mm/any/m2, només amb
aquest sistema es podran recollir 0,6 x 10x5 x 2 = 60 m3/any (es multiplica per un coeficient de 2 atès que
també es considera l’aigua de pluja directa que caurà sobre la bassa). Aquest és un sistema sostenible de
recuperar 60000 l d’aigua/any que en altre cas anirien directament a sobrecarregar la xarxa de clavegueram.
Però la font principal d’aigua serà un el dipòsit soterrat que es descriu més a baix, al següent apartat.
L’energia necessària per a bombar l’aigua des del dipòsit soterrat a la bassa serà proporcionada completament
pels panells fotovoltaics descrits anteriorment. Un automatisme mantindrà el nivell de la bassa sempre que hi
hagi prou aigua disponible al dipòsit soterrat. En cas contrari, es commutarà a la xarxa d’aigua municipal.
La bassa tindrà unes dimensions exteriors de 5x10 m I una profunditat útil d’aproximadament 1 m, el que li dóna
una capacitat útil d’uns 40 m3 (40000 l).

Figura 5. Secció tipus nord-sud (A-A’)
3.6 Dipòsit soterrat
Al punt de cota topogràfica més baixa de l’àmbit es proposa la ubicació d’un dipòsit soterrat de formigó armat.
Aquest dipòsit tindrà la forma més adequada per encaixar-lo entre els col·lectors I altres serveis existents que
pugui haver-hi a la zona, i sense afectar-los, per a reduir costos (no cal que tingui una forma estrictament
rectangular). El projecte estudiarà amb detall quina capacitat de dipòsit és la més adequada per abastir els usos
de reg previstos.
L’alimentació d’aquest dipòsit serà per l’aigua de pluja recollida del drenatge superficial de la mateixa plaça o
dels baixants de coberta dels edificis propers que disposin de les característiques adequades. El sobreeixidor
de la bassa de reg també estarà connectat al dipòsit soterrat amb la finalitat que no es perdi aigua pluvial, si la
bassa ja es troba a la seva màxima capacitat.
El dipòsit disposarà a la seva part inferior d’un sorrer on es dipositaran les partícules pesades (sorres o fang)
que puguin ser arrossegades superficialment per la pluja, I decantaran de forma natural al fons. A la part
superior del dipòsit hi haurà un sobreeixidor que desguassarà a la xarxa de clavegueram en el cas de que les
pluges superin la capacitat disponible al dipòsit. Caldrà fer un manteniment anual del dipòsit per a retirar sorres i
fang, i controls periòdics sobre la qualitat de l’aigua amb finalitats de reg.
Una bomba elèctrica situada a la part inferior bombarà automàticament l’aigua a la bassa de reg de la plaça.
L’electricitat necessària pel funcionament de la bomba serà exclusivament de generació fotovoltaica. El tipus de
bomba necessària serà de 24V i 10A (240W) que son econòmiques i amb capacitat per a funcionar directament
de les plaques solars o de les bateries (sense inversors de potència). Aquestes bombes tenen capacitat de
l’ordre de fins 720l/h el que es considera suficient per el treball automàtic de mantenir nivells a la bassa.
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3.7 Espai plaça
L’espai perimetral de la plaça queda configurat amb voreres de 5 m i arbrat com a l’actualitat (o incrementat).
L’espai interior plaça quedarà configurat principalment pels horts urbans de 400 m2 al costat solell i les
instal·lació d’autogeneració d’energia elèctrica i auto-abastament d’aigua amb la bassa que recull les pluvials.
L’espai entre les voreres perimetrals I els horts urbans, també serà un espai vorera de panot, característic de
l’Eixample i de baix cost i manteniment, així com fàcil reparació. En aquesta zona també es distribuiran zones
verdes amb arbrat per a donar ombra, i zones amb parterres enjardinats amb flors I plantes aromàtiques, I
bancs per al descans i l’estada.
No hi haurà pilones entre l’espai de carrils de circulació I la resta de la plaça, atès que el carril ja queda prou
delimitat pel color dels paviments i rigoles perimetrals. S’estudiaran els punts més adequats per a la instal·lació
de contenidors de brossa.
Pel que fa a les bicicletes, segons la previsió del programa Superilles, els eixos verds de Consell de Cent i
Rocafort (i la seva intersecció) seran espais ciclables d’ús compartit.
Pel que fa a l’encaix de la secció de plaça amb les seccions dels eixos verds, caldrà coordinar els projectes en
els seves línies de contacte, però en principi la urbanització definida en aquesta proposta no suposa condicions
especials pel que fa a cotes, instal·lacions, o distribució d’elements, que puguin condicionar la compatibilitat.
4. Control de costos
L’avantprojecte inclourà una amidaments i un pressupost de totes les unitats d’obra en format TCQ. A partit
d’aquest es farà un llistat d’estadística de partides ordenat per preu, per tal de detectar quins amidaments i
preus són els que tenen més influència. Per tal de reduir costos s’analitzarà quins amidaments o preus (tipus de
partida) es poden modificar. Durant la redacció del projecte constructiu es tindrà en compte l’estadística de
partides anteriors per a estimar les repercussions en el preu final. Les principals partides a controlar seran els
enderrocs, els paviments, jardineria, estructures, instal·lacions, serveis afectats i mobiliari urbà. El llistat
d’estadística de partides final del projecte permetrà avaluar els costos i actuar en conseqüència. A efectes de
valorar els costos d’explotació es redactarà un annex de programa de manteniment anual de la urbanització.
5. Conclusió
Aquesta proposta d’hort i jardí amb reg fotovoltaic per a la plaça de la cruïlla Consell de Cent – Rocafort es
fonamenta en:
- Respecte i permanència de la geometria bàsica del Pla Cerdà i les idees de ciutat saludable i igualitària.
- Alta compatibilitat amb els usos actuals al contorn de façanes, al respectant les voreres i el seu arbrat en
configuració similar a l’actual.
- Creació d’una gran plaça pública de més de 2860,68 m2 amb prioritat als vianants però permetent tot el trànsit
local a velocitat super-reduïda de 10 km/h, i als vehicles de manteniment, bombers, i emergències.
- Establiment d’horts urbans amb una superfície de 400 m2, com element integrador social, de salut, i educatiu.
- Sistema de recollida d’aigües pluvials format per un conjunt de bassa de reg de 50 m2 annexa als horts, i
dipòsit soterrat amb bombament automàtic alimentat per energia solar, amb màxim aprofitament de l’aigua.
- Pèrgola fotovoltaica per l’auto-producció de l’electricitat per a finalitats de reg i d’enllumenat públic
- Implantació de zones enjardinades amb arbrat, parterres i zones verdes amb àrees de passeig i descans.
Considerem que el plantejament s’adequa als principis de fer una ciutat més verda i sostenible, saludable,
d’autogeneració de recursos energètics i d’aprofitament de l’aigua, amb costos d’execució controlats i baix
manteniment.
Cordialment,
L’equip redactor de l’hort i jardí amb reg fotovoltaic a la cruïlla dels carrers Consell de Cent amb Rocafort
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ISÒTOP
16 ARBRES I MÉS
Entrem en una nova era de la desurbanització on allò natural recupera el lloc que progressivament va perdre des del
segle XIX.
En primer lloc es tracta de transformar els terres en permeables, que redueixen l’efecte de l’illa de calor i que es transformin en grans embornals urbans. L’asfalt cedeix espai al saurò o al drenatge sostenible.
Per sobre de tot els arbres reprenen el protagonisme i donen continuïtat als eixos de Cerdà per retrobar-se en un clar
central que permet un mínim de 16 arbres. Per tal de donar correctament continuïtat a les alineacions els arbres
salten de manera asimètrica i dinàmica passant per cada carrer un arbre important (Plàtans i Llidoners) i un petit
conjunt d’ar-bres que corresponen al doblat que s’introdueix en els quatre carrers (amb diverses espècies tipus Cercis
siliquastrum), tots ells sense escocells con inats. Així els eixos admeten arbres capiculats que també envaeixen la
plaça deixant lliure el espai mes al sud per als diferents usos amb l’ombra projectada.
Aquesta estratègia, combinada amb el pixelat dels paviments i la introducció d’arbres personalitzats i monumentals al
centre permet la creació d’un lloc plenament natural que afavoreix la biodiversitat i estableix un “ecotò”; aquells espais
fronterers que en ecologia generen vida i intercanvi. En aquest cas la introducció de plantes arbustives i tapitssants
beneficiarà la generació d’aquesta biodiversitat.

ESQUEMA DE VEGETACIÓ

MAPES D’OMBRA

INCREMENT DE ARBRAT EN CARRERS ADJACENTS
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ISÒTOP
SISTEMÀTIC I PERSONALITZAT
Es proposa una plaça sistemàtica, reproduïble i personalitzada. No hi ha disseny, hi ha natura, hi han petits matisos pel
assolellament, la topografia, l’aigua...
Aquesta plaça, orientada amb els punts cardinals s’organitza amb una sèrie de pautes i de decisions que son reproduïbles a qualsevol altre punt de la ciutat.
El Pla Cerdà era precisament això, isotropia, geomètrica i també social, amb atenció a les qüestions de proximitat que
amb l’hiperdensificació va perdre visibilitat.
Aquestes places son una oportunitat per recuperar aquella isotropia personalitzada amb una mirada llançada al futur
capaç d’integrar el contacte amb la natura i amb aquest la integració social – com Olmstead va voler al Parc Centralfins a la incorporació humanitzada de les tecnologies digitals i d’allò numèric. –wifis, xarxes, dotacions,etc...-
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ISÒTOP
ACCESSIBLE
La proposta no pot ser ingènua i ha de fer compatible la renaturalització amb l’accessibilitat, de vehicles d’emergència
sí, però també permetre la càrrega i descàrrega, i l’accés puntual als aparcaments. Així si bé l’espai rodat als eixos es
redueix de 10 a 5m amb la introducció d’una segona filera d’arbres aigües a baix i l’ampiació dels escoseills actuals,
aquesta mida permet el pas dels vehicles. A les places, amb la estratègia de les slowcities, es permet el radi de gir en un
dels sentits sense envair ni els xanfrans, que deurien de trobar un altre nom perquè ara son façanes rectes, ni el centre.
La plaça s’allibera completament de espais de càrrega i descàrrega, de containers, d’elements urbans que habitualment s’agrupaven en aquests punts i s’organitzen sistemàticament als carrers que accedeixen. Els xamfrans elements
de gir i moviment, es converteixen en places, espais de tranquil·litat i recés.
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ISÒTOP
SENSE GEOMETRIA
No hi ha geometria, no hi ha disseny que es va mostrar una bona eina per apropiar-se del espai públic als anys 80 i 90
del segle passat. Es l’hora d’esborrar.
Així, apareix una catifa continua, del mateix panot tradicional de Barcelona, que fent servir noves tecnologies constructives (flexbric) pot esvair-se pixelant la seva presència tot i conservant la consistència constructiva. La convivència d’allò
natural amb lo artificial es subratlla amb aquest tipus de materialitat.
Al centre de la plaça, el saurò, les tapitzants deixan alguns espais com clars en el bosc així com passos de panot que
permeten la continuïtat de les circulacions dels vianants .
Als extrems, contra les façanes, es proposa una nova peça de granit. Si tradicionalment aquestes peces han construït
amb èxit les voreres, els guals, els límits entre els vianants i els cotxes, es hora de dignificar les edificacions. Aprofitem
doncs per fer aquest trasllat de les peces Barcelona de granit de les voreres a les portes de les cases, especialment a
la plaça, proposant una catifa de granit d’un mínim de 1.20 de llargada. Als carrers, un tall senzill d’una peça permetrà
el gir del panot amb l’orientació de la plaça i la arribada a les façanes del carrer. A més, els escocells dels carrers no
quedaran limitats per la linealitat dels cotxes sinó que envairan el espai del carrer gràcies al seu petit gir.

NOVA CONFIGURACIÓ DELS PAVIMENTS

ESQUEMA DE PAVIMENTS

Paviment mixt. Panot amb junta oberta tipus “flexbrick”
Paviment Solid. Panot
Paviment Tou. Pradera / morterenca/ tapisants
Encintat de granit

CONCURS DE PROJECTES QUATRE NOVES PLACES DEL PROGRAMA SUPERILLES: PLAÇA CONSELL DE CENT-ROCAFORT EXP. 611.2020.017 LOT 1

4/6

ISÒTOP
SQueda
Smou es un èxit! Però es temps de canviar de paradigma. Del moviment a l’estada. Així proposem un sistema de mobiliari, que certament no es nou (J.Ghel etc), però que dona sentit a un espai flexible i per a nombroses configuracions,
depenent tant de l’època de l’any com del tipus d’activitat.
Es pretén doncs socialitzar definitivament l’espai públic tot i mantenir els paràmetres de qualitat i consistència que una
ciutat com Barcelona mai deuria deixar de costat. La ciutat digital permetrà amb un aplicatiu agafar cadires, taules i
tornar-les amb uns sistemes similars als dels bicing i que puntualment podran conviure amb altres mobiliaris fixes que
poden aparèixer en el centre d’algunes places.
Aquesta voluntat democratitzadora de la ciutat s’enquadra però en un marc ja decidit. Així, els centres de les places
seran plantats amb dos o tres arbres monumentals decidits per els habitants d’aquella illa. D’aquesta manera, el marc
es isòtrop i decidir per la ciutat, però el centre, íntim, reflexa la voluntat popular

CADIRES LLEUGERES DE LLOGUER

..SQueda

FONT LUDICA

MOBILIARI ACCESSIBLE
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ISÒTOP
ELS RECURSOS
L’aproximació que fem en aquest espai es sobretot infraestructural. Lluny d’una visió decorativa ni de la vegetació, els
paviments o l’aigua, tot obeeix a una idèa d’infraestructura que té a veure amb la proposta de Cerdà, integrant la natura
en el disseny original.
En primer lloc, l’aigua reprodueix super cicle hidrològic natural, es recull en superfície i es condueix a infraestructures
drenants ubicades estratègicament per retenir, depurar i infiltrar l’aigua en el terreny.
L’aigua es capta a través de dues Elements;
1.- escocells correguts situats a banda i banda del carrer, que va recollir l’aigua gràcies a
la topografia original del carrer,
2.-jardí de pluja al centre de la plaça convertida en un gran embornal urbà.
L’aigua, abans de su port infiltració, es depura mitjançant sumi filtrat a través d’una barreja de sorres i l’ús d’espècies
fitorremediadoras capaços d’absorbir, acumular, metabolitzar, volatilitzar o estabilitzar contaminants presents en el sòl,
aire o aigua.
Per Reduir el volum del vessament d’aigua pluvial i permetre l’evapotranspiració de terra s’incorporen a l’disseny de la
plaça paviments permeables.
També considerem els arbres com una infraestructura que ve a reforçar aquest caràcter de refugi ambiental. Un mínim de el 80% de la superfície de la plaça a l’estiu estarà a l’ombra. D’altra banda, s’alternaran arbres de fulla caduca
amb perenne per amillorar l’assolellada a l’hivern. Plàtans, populus vaquera, cipresos, acàcies, cítrics, oliveres ... Amb
aquesta infraestructura es Aconsegueix millor la qualitat ambiental de l’entorn; regulant la temperatura de l’espai públic,
reduint la radiació solar, captant i emmagatzemant CO2 i regulant la velocitat de vent.
Per millor el confort climàtic de la plaça es disposaran d’uns elements de vaporització. Aquesta vaporització juntament
amb l’estrat arbori permeten la generació d’uns microclimes adequats per construir els refugis ambientals a les onades
de calor que inexorablement tenim per davant, ia més introduiran una component lúdica per als nens.
Finalment, la llum es tractarà de la manera més integrada possible, sense fer-se massa present ni bàculs ni suports.
S’enllumenarà la cota 0 i amb cables i fils s’aniran penjant diferents lluminàries que traslladin una idea de lleugeresa i
d’una certa domesticitat a la ciutat.

ESQUEMA D’ AIGÜES
SISTEMA DE DRENATJE SOSTENIBLE
SUPERFICIE PERMEABLE
RASA DE DRENATGE
CONNEXIÓ AMB SISTEMA URBÀ
CONNEXIÓ DRENATGE
ESCORRENTIA SUPERFICIAL
GEOCEL·LES DE DRENATGE I INFILTRACIÓ DE TERRA

SOLS INTERCONECTATS PER A:
. LLAMINARCIÓ DE L’ AIGUA
. MILLORAR LA TEMPERATURA AMBIENT
. MILLORAR LA VEGETACIÓ
.		

REDUIR LA NECESITAT D’IMBORNALS
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PROJECTES PRESENTATS AL
CONCURS DE LA PLAÇA
CONSELL DE CENT – ROCAFORT

Més que un verd
Ens trobem en un temps decisiu. Aquest és un moment en què les tesis entorn de noves propostes
de models alternatius i transversals de desenvolupament guanyen nous adeptes i noves expressions
en el domini públic. Per raons substancials: de les qüestions climàtiques i urgències climatèriques als
riscos d'augment de les desigualtats socioeconòmiques, de l'adveniment d'una nova economia al
reconeixement del dret a la ciutat i al territori. Les reaccions polítiques i urbanes a la present crisi
pandèmica poden accentuar o, al contrari, enfrontar de forma més vigorosa aquests desafiaments.
Sent les ciutats, per naturalesa, espais privilegiats per al conflicte, aquests dilemes seran
confrontants de forma decisiva.
Una de les narratives més fortes que es va imposar en les formes de construcció de ciutat, és la de la
ciutat verda i/o sostenible. No hi haurà projecte immobiliari, de rehabilitació o de requalificació, de
promoció pública o privada, que no invoqui la narrativa verda per a legitimar-se. Aquest fet,
aparentment positiu, ha produït riscos de buidatge de continguts i de llenguatges, per la utilització
sistemàtica de paraules com “sustentabilitat”, “social” o “participació”.
En aquest aspecte, una important forma de construir noves dinàmiques de vida urbana i de
reconstrucció de ciutat, podrà realitzar-se – tal com proposa l'estratègia global de les
superilles – a partir de la desaparició de determinades formes de consum de recursos i de
mercantilització de la vida urbana. Proposant espais i ritmes on, per experimentació de
propostes i per una sedimentació de temps llargs, es van incrementant i madurant estructures
alternatives de convivència, repartiment, circularitat, i comunitat.
Barcelona ha de liderar una nova vacant de poder urbà, de inclinació creixentment comunitari i
inter-comarca. Donant particular rellevància a un nou urbanisme, així com al desenvolupament de
noves formes de producció i de reproducció de ciutat. El “urbanisme tàctic” es una pràctica
d'implementació ràpida, d'experimentació i de correcció amb importància en la reestructuració de
camins. No obstant això, no haurà de ser considerat un fi en si mateix, sinó com una part d'un procés
més ampli de transformació, que embolica, en temps real, el projecte amb el territori i amb les
comunitats. L'espai amb el desenvolupament. La ciutat amb el futur.
Aquestes exigències transporten una elevada responsabilitat en les cultures i en les formes de
projectar. És a dir, en les pràctiques disciplinàries entorn de l'arquitectura, de l'urbanisme, de les
polítiques urbanes. Però també hauran de tenir elevat impacte en les formes de concebre el concurs
per a escollir els equips i, en el que aquí ens interessa, en la forma com els equips es presenten a
aquest concurs.
Ens sembla clar que les noves formes de construcció de ciutat a ser assajades a Barcelona – i
en les més diverses ciutats del món - també exigeixen la disponibilitat dels projectistes per
assetjar noves formes de dinamització dels propis projectes. Projectes que no siguin fins en
si mateixos, que deixin lo magnífic de les suposades solucions definitives, i que tinguin la
humilitat – i la grandesa – de, a través de la defensa de principis fonamentals, permetre així la
construcció, en major col·lectiu, d'un futur en comú. D'una utopia dialèctica, en moviment.
Concebre noves formes de presentar una idea a concurs passa, sobretot, per la construcció i
compromís davant determinats principis, incloent principis de procés. No només un procés de
projecte, o de construcció col·lectiva. Però també, com es veurà endavant, de gestió
col·lectiva.
Més que insistir en un procés semi-tancat, amb les tradicionals contractes de construcció i, com
tantes vegades, una gestió privada que és públics, aquesta proposta se centra en la constitució d'una
Societat Pública Comuna de projecte, de construcció i de gestió col·lectiva.

Més que un verd
En l'àmbit d'aquest concurs escollim presentar proposta per al LOT 1 Plaça Consell de Cent –
Rocafort.
Perquè? En primer lloc, aquest lot es el més humil de les quatre places sota concurs. No sembla
aspirar a constituir-se com protagonista major de la ciutat, però si com un instrument de gaudir entre
veïns. Aquesta humilitat és, en bona part, una de les majors dificultats per a l'afirmació del seu dibuix
en el context d'un concurs públic d'arquitectura. Malgrat estar davant d’un programa ambiciós que va
des d'una expectativa de reciclatge de les aigües pluvials a la integració d'una àrea verda molt
significativa; aquesta plaça no necessita, ni li caldrà absorbir, una intervenció de gran càrrega autorial
o de grans gestos de dibuix.
Però aquesta serà, sí, una plaça de barri, de respiració, de la comunitat i de comerç local. El que es
proposa és que es constitueixi en el context urbà de l’Eixample per l'afirmació del comú.
Per altre banda, la dimensió del comerç local i envolvent és el segon motiu per la qual l'escollim. Sent
correcte que l'enfrontament peatonalització/ comerç local es propaga a la majoria de les ciutats, ell es
basa sobretot en una narrativa anti-peatonalització o anti-bici, més que en fets o avaluacions de
situacions concretes. Es notori que aquesta no és una discussió recent ni de tot exhaurida. A 13 de
març de 2015, el Bloomberg CityLab publicava un article en què organitzava 12 estudis realitzats en
14 ciutats de tot el món sobre les formes de consum i la relació entre el comerç local i carrils bici. Els
resultats eren francament favorables als territoris més ciclables.
No obstant això, també sabem que, els últims mesos, en el quadre de la situació pandèmica, moltes
ciutats van avançar cap a polítiques d'acceleració de peatonalització i per a la construcció de molts
quilòmetres del carrils bici1. La ciutat de Mont-real, al Canadà, està fent-ho, com tantes altres, però
amb particular cura, tenint com a punt decisiu la participació i acceptació de la població de les
referides intervencions2 de manera a construir un espai públic dels comuns.
I que són béns comuns? Són béns de tota una comunitat, ni públics ni privats, però que proporcionen
béns fonamentals, necessaris i essencials per a tots els que estan en la seva influència. Però no sent
ni públics ni privats no vol dir que no siguin de ningú. Ben al contrari: exigeixen un elevat deure cívic,
una responsabilitat permanent d'atenció i de gestió comunitària.
1. PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC
Passats més de cinquanta anys després de la publicació del “Droit a la la ville” d'Henri Lefebvre
moltes de les seves qüestions i caracteritzacions són avui més identificables que mai a la ciutat
contemporània. Sabent que una plaça, per si només, no garanteix el dret a la ciutat però que pot
ajudar a reforçar-ho, importarà acompanyar, amb la màxima cura, els impactes de l'operació
urbanística a desenvolupar, per què no serveixi de pretext per a desnonaments i augments de les
rendes.
1

Jaffe Eric, (13 de Març de 2015). The Complete Business Case for Converting Street Parking Into
Bike Lanes
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-13/every-study-ever-conducted-on-the-impact-con
verting-street-parking-into-bike-lanes-has-on-businesses?fbclid=IwAR0QgkNKshA4NrhII7CJJEHvcg
mYUQH_YNY7zFy9z6hg6ueI7qMa6dispVI
2

Bilodeau Maxime, ( 2
 5 de Juny d
 e 2020). C
 losing the streets to cars: bad for business? False
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/en/impacts-of-research-cat/closing-the-streets-to-cars-badfor-business-false-french-version-only/?fbclid=IwAR32ZJX2UxWMv7rXCBoV7vOKJ6eieXBkBmp5wtSEEzN0_WAcjP5UJfmOjY
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En aquest sentit, el que una plaça pot fer és crear una lògica d'espai comú a tots els veïns, residents i
treballadors, fent què les persones la coneguin pel nom. Aquest és el primer pas per a fer front a
mesures de mercantilització de les estructures residencials i comercials construïdes a la volta i,
principalment, del seu espai públic. Com veurem endavant, importa que una part significativa, i
sobretot simbòlica, de les funcions urbanes (com la gestió dels arbres a implantar), sigui de
responsabilitat i d’us i gaudi per els veïns.
La constitució d'aquest territori comú i de no-mercantilització garanteix l'existència d'una comunitat
mobilitzada per a reaccionar als conflictes que es generen a l'espai de la ciutat i, sobretot, als
conflictes generats per la seva utilització i mercantilització.
Per a aquesta plaça és té que constituir una comissió de gestió dels béns comuns de manera que
es creïn protocols per al seu ús i gestió productiva - de l'estructura arborícola al jardí de les olors - i
per a la seva programació social, econòmica i cultural. Aquesta comissió haurà de garantir la
participació diversa del punt de vista del gènere, edat o procedència.
Pensada per a la vida quotidiana d'una “ciutat cuidadora”3, la plaça oferirà possibilitats de mobilitat i
gaudir de l'espai de maneres diverses, oberta a la diversitat de les funcions dutes a terme per qui la
utilitza al llarg de tot el curs de vida, qualsevol que sigui la seva condició física. Les àrees planes
donen espai als jocs tals com la petanca o dels nens que aquí troben un lloc per a jugar,
acompanyades per joves, dones i homes que es podran asseure en els plans inclinats o en els bancs
que delimiten l'espai de circulació viària. En les zones permeables serà possible la gestió de diverses
plantacions d'acord amb els usos pretesos per a la plaça per qui la utilitza i manté. Entre aquestes,
els espais de circulació vianant seran privilegiats i els de circulació de les bicicletes esvaït de
manera a no constituir-se com barreres per al vianant. Els espais de circulació viària són
secundaris i protegits. En altres moments hi haurà espai per a comerç de productes locals,
trobades o espectacles on els plans inclinats seran auditoris. Una de les més importants tasques de
la comissió de gestió dels béns comuns de la plaça serà el de dissenyar els usos de la plaça i
protocols (en el camp de la cultura, mercats, etc…) en coordinació amb les institucions locals i altres
xarxes cíviques de la ciutat. La visibilitat entre les diverses àrees de la Plaça i els carrers que es
creuen manté la seva identitat com espai únic i inclusiu. La possibilitat de visualitzar les diverses
àrees permet la contínua interconnexió entri qui ocupa les diferents zones observant-se en la
diversitat de funcions que duen a terme. Els murs que delimiten les àrees inclinades tindran l'altura
suficient per a ocultar els automòbils de qui ocupa els espais d'oci, assegurant que una persona
adulta que circula a peu veu i és vista, de manera a facilitar la sensació de seguretat tant per a qui
vigila nens petits per la zona - majoritàriament dones –
La Plaça, en projecte, construcció i ús, haurà de ser definida amb perspectiva de gènere de
manera a donar resposta a les funcions dutes a terme per qui es desplaça, treballa, descansa i
cuida, posant en pràctica un urbanisme feminista per una ciutat on la vida, des del naixement
fins i tot a la vellesa, té lloc per a ser viscuda.
La plaça serà un lloc de trobada al qual arribem a través d'un recorregut continu i fluid que s'adapta a
les necessitats de cada usuari locals i no locals, un lloc de permanència però també de transició. Un
lloc amb una identitat comuna que s'adapta a diversos usos i usuaris, complint el ambiciós pel Pla
Cerdà d'urbanitzar d'una forma heterogènia i sense crear noves jerarquies. En aquest sentit, la plaça
respon a dues dualitats: la de seguretat/adapta a qualsevol usuari i la coherència amb les possibles
necessitats que aquesta té i podrà tenir, tals com esdeveniments de comerç com mercats temporals,
espectacles culturals, exposicions o altres activitats del barri. Molt s'ha escrit sobre qui habita la plaça
de forma recurrent, sobre qui allí treballa o resideix, però, tractant-se d'una ciutat oberta, importarà
també considerar qui passa .Sense fronteres ni barreres, importarà identificar la gestió i identitat
comuna, les espècies i els protocols creats, en el que podrà ser una actitud gràfica sobre
l'espai i el seu entorn. Aquesta dimensió ha de ser aplicada amb compte perquè la plaça no es
transformi en un espai d'exclusió del qui ve de fora i que permet la lliure fructificació de la
urbanitat.

3

https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/en
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2. LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL
Com hem referit anteriorment, del sistema urbà proposat on es crearan aquestes quatre grans places
en l’Eixample, aquesta sembla ser una plaça més discreta i que, en la nostra opinió, haurà de tenir
una intervenció més senzilla. Les dues estructures triangulars verdes, prat de florit mediterrani, que
s'eleven a partir del terra seran espais lliures per al trepitjar i de fàcil manteniment i apropiació.
Malgrat que el concurs incentiva la reutilització i, si aquesta plaça no es integrada en una xarxa més
àmplia de reutilitzar d'aigües, no ens sembla tenir sentit que hagi un sistema propi de reutilització
específic per a aquesta plaça. La forma de garantir la sostenibilitat de l'espai públic és a través
de la gestió de qualificacions i responsabilitats a partir de la societat públic comuna. El
manteniment de l'espai és salvaguardat localment, sigui per una estructura local, sigui pels veïns
organitzats. En aquest aspecte no importa només fer el projecte a partir de moments de participació
sinó que cal crear condicions durant el projecte i obra perquè hagi qui pugui ser responsabilitzat pels
espais i per una part significativa de la seva gestió amb la respectiva transferència financera i de
qualificacions. Les estructures de participació i de debat sobre el projecte de la plaça, així com sobre
la seva programació, han d'estar integrades en les estratègies i perspectives més ambicioses de
participació i de co-governació que la ciutat de Barcelona tindrà en ment. O sigui, es pretén sostenir
una estructura que emboliqui el Ajuntament, al Districte, les institucions del barri així com els diversos
grups socials, culturals i econòmics també relacionats. Aquesta estructura podrà estar integrada als
espais i iniciatives del Districte, així com dels Centres Cívics més propers, en una primera fase
debatent i confirmant el projecte, i en una segona fase desenvolupant dinàmiques de base més
permanent, per a la seva gestió i programació. Per altre banda, en la fase inicial - de debat del
projecte - aquesta estructura ha de ser coordinada i dinamitzada per les autoritats locals, amb el
suport actiu dels projectistes, i d'especialistes en el foment de processos de participació i de
co-governació.
La substitució de la gran àrea d'asfalt que actualment ocupa la Plaça per diferents paviments
permeables intenta compensar l'excés de zones impermeabilitzades del Eixample, sense oblidar la
preocupació ambiental que la introducció inadequada d'àrees verdes podria generar. L'elecció de les
espècies vegetals no és deixada a l'atzar i són seleccionades espècies locals i de justa adequació al
clima de la regió - parlem del prat florit, una tipologia vegetal de baixa exigència hídrica, que permet
animar la plaça amb diferents tonalitats i olors al llarg de l'any, amb espècies com la Lavandula
angustifolia (alfazema), el Rosmanirus officinalis (romaní), la Ebenus cretica (ébano), Helichrysum
italicum (herba-caril), Verbena tenuisecta, Iberis umbellata o la Lithospermum fruticosum i també la
implantació de diversos arbres de fruit (de fulla caduca com el Granado, Almendro, Albaricoquero,
Membrilleros, Perales, Manzanos, Naranjos el Limonero) que, a més del gaudir de l'ombra, permeten
la recollir els fruits per a entrada en l'economia circular i en la gestió feta en comú pels usuaris de la
plaça. Es preveu que la il·luminació pública usada sigui de baix despesa energètica i que el confort
lluminós sigui equilibrat, entre les garanties de seguretat exigides a l'espai públic i els impactes de la
pol·lució lumínica (no sé si aquest concepte existeix, però és la qüestió de no utilitzar llums massa
fortes o massa blanques, que artificialitzar totalment l'espai, podent fins a perjudicar algunes espècies
d'aus)
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3. LA NOVA MATERIALITAT
En la proposta presentada, es proposa una estructura d'arbres de fruit que pugui ser decidida i
administrada per la comunitat.
La intervenció busca explorar la vinculació entre la ciutat i el camp, buscant explorar una situació
híbrida entre la gestió d'un condomini i la producció d'un fons de terres comunitàries, en què el
sistema arborícola i el prat florit introdueixen la estacionalitat del fruit i de la flor, de l'ombra i de la
cura.
L'explotació dels elements naturals volen afirmar el passatge del temps i la estacionalitat a la plaça,
escollint-se com principal material de construcció el maó que, al ser exposat en l'exterior sense
revestiment (en paviment o en mur) anirà a adquirir noves coloracions i texturas amb el temps.
A més de la seva utilització en murs o paviments, el maó es transforma encara a espai d'estada, en
la forma de bancs que són també límits, separant les vies automòbils de les zones de esplanada, o
situant-se al llarg dels camins de vianants, transformant-los en nous espais de sociabilitat, on qui
passa pot descansar, relacionant-se de diferents maneres amb les zones verdes, les preexistències i
els múltiples ocupants de la ciutat.
4. EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES
Una ciutat feta per a les persones, en primer lloc, por permetre que romangui qui vulgui romandre. En
aquest sentit, és important que una de les tasques del consell de plaça sigui la d'anar registrant els
canvis, les dificultats i les pressions que una intervenció qualificadora de l'espai públic i de la
dinamització comunitària pot tenir.
Del punt de vista de les estructures comercials existents és fonamental que estiguin presents en la
fase de concepció del projecte per a, sense aspirar a la privatització dels espais exteriors millorin les
seves formes de projecció per al carrer, càrregues i descàrregues i accés de vianant. Com venim
anteriorment i té sent provat en incomptables estudis, la disminució del tràfic automòbil dins les
ciutats i l'alliberament dels espais d'aparcament, no es tradueix en una disminució del seu potencial
de negoci, bé al contrari. En les cantonades en què alimentacions, bars o restaurants es pretenguin
projectar en l'exterior en
terrasses es proposa que també puguin utilitzar els elements de mobiliari urbà al servei de tots.
Un dels elements significatius de l'eixample barcelonès és l'ús de la vegetació com elements
protector físic, ambiental i visual del vianant en relació a la franja de tir. Com tal el propi projecte
respecta i recolza aquesta idea recol·locant aquests elements en llocs estratègics que compleixen
amb la mateixa funció en el nou dibuix viaris previst.
5. L’ACCÉS I ELS SERVEIS
El comerç i serveis de proximitat a les habitacions, al corrent d'un espai públic polivalent, enquadren
la complexitat del dia-a-dia que es pretén que trobi a la Plaça un lloc de confort. En aquest context, la
Plaça és un lloc pensat per a qui passa per a una altra destinació, qui para o no, per a qui diàriament
la travessa o aquí es dirigeix
a propòsit per a un concert, fira o botiga. La pandèmia que travessem va venir a confirmar la urgència
d'espais exteriors que, no només permeten descansar al llarg d'un recorregut més llarg, com trobar
proper de l'habitació un local on gaudir del sol o de l'ombra - d'acord amb l'estació - de l'olor de les
plantes o d'un lloc per a jugar en el camí per als locals on ens desplacem per necessitat.
La mobilitat, accessibilitat, lliure circulació i gaudir del vianant són prioritats a la plaça, garantint per a
tal la major superfície lliure per a aquesta fi i separant aquestes zones de les vies per a un altre tipus
de mobilitat (bicicletes o vehicles motoritzats). A més de la gran àrea vianant i accessible són encara
pensats recorreguts amb pis llis i confortable, adequats a qualsevol condició física com al transport
de carros de nadó assegurant la mobilitat de totes i tots els ciutadans. En la cruïlla amb aquests
recorreguts vianant axials, també les bicicletes han de cedir passatge. Els automòbils són amagats
pels murs i per altres elements verds, separant així la seva presència dels espais d'estada.

Més que un verd
Es pretén que la demarcació entre els recorreguts viaris i vianant sigui tan clara que un nen
els pugui identificar, sense posar en causa la unitat i fluïdesa en tota la plaça.
Així, aquesta demarcació serà assegurada amb mobiliari urbà que donarà resposta també a altres
funcions d'utilitat pública comuna, de les escombraries als equipaments per a aparcament de
bicicletes.
La transdisciplinarietat exigida en la planificació i gestió de les necessitats, en contínua
transformació a la ciutat, trobarà lloc per a la definició d'accés a per a vehicles d'emergència,
així com per a aturades curtes de presa i llargada de passatgers.
Sempre que possible, la recollida de residus sòlids urbans serà feta la porta-porta. Com suport al
comerç local, són previstos llocs per a càrregues i descàrregues i zones d'aturada per a recollir.

6. CONTROL DE COSTOS
El sistema de construcció d'aquesta plaça permet que gran part de la seva inversió i
manteniment sigui en costos relacionats amb el treball i no en la compra de productes.
El maó és considerat el principal material de construcció en aquesta proposta, escollit per la seva
utilització històrica a la regió, així com les seves característiques físiques i ambientals. El maó és un
material de costos baixos, resistent i amb excel·lent comportament cara a canvis de temperatura,
característiques essencials per a un ús eficient en l'exterior.
El maó és un material amb baixos costos de manteniment, cicle de vida llarg i un “relatively low
embodied carbon”. A més després té possibilitat de reciclatge. La seva flexibilitat i facilitat en el
procés constructiu permet formes diverses. També cal tenir en compte que, per ser un material
fabricat a la regió, es disminueixen costos relatius al transport i respectives emissions. La
sostenibilitat econòmica del projecte és reforçada per la preocupació per fer l'espai el més versàtil i
multiusos possible, amb recurs a materials reciclables però d'alta durabilitat - que permetin alteració
d'usos de la plaça al llarg del temps sense què això impliqui costos elevats.
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“COSTECEROBCN”
MEMORIA DESCRIPTIVA
Introducción
Es éste el desarrollo de una idea que fue ganadora en el “CONCURSO INTERNACIONAL”
convocado en 1993 por la Alcaldía de París sobre ideas relativas a “les Jardins Urbains du
futur” y que no llegó a materializarse debido al cambio de alcaldía de M. Chirac a M. Tibery ,
debido al acceso del primero a la presidencia de Francia y también al estado de las arcas
municipales en ese momento.
No obstante , la sensibilidad sobre la conveniencia de “zonas verdes” ,auténtico sumidero
urbano del dióxido de carbono , ha vuelto a poner en el tablero y con más intensidad si cabe ,
la necesidad de zonas verdes urbanas , como tan acertadamente han considerado los gestores
actuales del Ayuntamiento de Barcelona.
Si a esta necesidad se une la carencia de aparcamientos suficientes y “eficientes” en el
Eixample barcelonés , la solución que proponemos , no solo atiende a los dos temas
pendientes , sino que también podría logar que al Ayuntamiento y , como es notorio , a los
ciudadanos , el resultado de este planteamiento fuera el de “COSTE CERO” para los mismos.
Interviene en el desarrollo de esta idea el arquitecto responsable del equipo ganador , experto
en estructuras de hormigón armado, junto a un equipo que no por reducido , deja de ser
totalmente competente.

Planteamiento
El “coste cero” significa que el coste de creación de esas “plazas verdes”, no repercuta sobre
los ciudadanos ni lo que es lo mismo sobre las arcas municipales
Es un hecho que todos los ciudadanos ven mejorar su condición , con la creación de nuevas
zonas verdes , los más cercanos a la misma , por su uso y disfrute , y los demás por su
incidencia en la limpieza del aire y la eliminación de dióxido de carbono que para toda la ciudad
supone .
Pero también es un hecho incontrovertible que muchos vecinos del Eixample , cercanos a las
plazas objeto de este trabajo, tienen sería dificultades de encontrar plazas de aparcamiento
suficientemente amplias y de fácil maniobra y que podrían ver solucionado su problema con la
realización de esta idea.
Se ha hecho por este equipo , un muestreo sobre el valor de mercado de plazas de
aparcamiento en este momento y en el Eixample, y se ha obtenido un valor medio , sobre 30
plazas chequeadas , de 20.921 €/plaza , de las cuales muchas de ellas son de dimensiones
más que reducidas y con serias dificultades de maniobra.
La pregunta ahora sería , si es compatible una zona verde , no solo herbácea y arbustiva sino
también “arbórea” , con la existencia soterrada de aparcamientos u otros servicios.
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La respuesta es positiva , y ya fue dada por el Jurado de la “Mairie de Paris” en 1994 , siempre
que haya suficiente tierra vegetal que albergue las raíces de los futuros árboles que allí se
desarrollen y siempre también que la carga gravitatoria de esa tierra no haga económicamente
inviable la construcción soterrada bajo ella.
Se trata pues solamente de conjugar el valor de unas posibles plazas de aparcamiento en
venta , con el costo de una zona verde “arbórea” que la cubra en las debidas condiciones de
seguridad e idoneidad de uso.
Pues bien , entendemos que con la idea que presentamos ambas condiciones
se
complementan , haciendo posible el dotar de nueva zona verde a la ciudad con el satisfacer las
necesidades vecinales de un cómodo aparcamiento , y que pasamos a explicitar .

Propuesta
La trama que hemos considerado más idónea para esta obra es una malla cuadrada de 8,00
metros de luz entre postes en ambas direcciones ortogonales , lo que permite plazas de 4,90 m
de longitud y calles de 6,20 metros.
Hemos elegido una superficie reglada de doble curvatura para soporte de la tierra que
albergará las futuras plantaciones , de forma que su “geometría” colabore con el material
(hormigón armado) , yendo a espesores de hormigón y a cuantías de acero inalcanzables de
otra manera. Esta superficie es la de un paraboloide hiperbólico de 4,00 X 4,00 metros y una
flecha de 2,00 metros , cuya ecuación referida a uno de los vértices sería z = xy /k , en donde
“k” = 4,00 X 4,00 / 2,00 = 8.
Sobre esta superficie se añadiría una capa de 0,35 metros de altura de tierra vegetal o
pavimento , suficiente para que en los puntos más altos quepa la implantación de césped u otra
planta arbustiva , con lo que la zona para ubicar arbolado de mayor entidad , dispondría de un
espesor de tierra no menor a 2,35 metros
Estos paraboloides se agrupan de cuatro en cuatro coincidiendo el punto más bajo de los
cuatro en un poste de 0,65 X 0,65 m que soporta todo el “paraguas” de 64,00 m2 de proyección
horizontal en planta.
Bajo esta cubierta reglada y continua se habilitan, dos plantas de aparcamiento , suficientes
para albergar 105 vehículos y cuyas dimensiones no serán menores de 2,45 X 4,90 metros ,
con calles de aparcamiento no inferiores a 6,20 metros de anchura.
Se pretende además la recogida de aguas pluviales en cada punto bajo , y su almacenamiento
en depósito bajo rampa , con el fin de ser utilizadas para el riego superior , e igualmente se
pretende el disponer de paneles fotovoltaicos cubriendo rampas de acceso y salida , de modo
que el conjunto resulte autosuficiente e incluso pueda atender al servicio hostelero que en ese
ámbito se ubicara,
Los puntos bajos de la trama condicionan la vegetación arbórea superior y serán la referencia
para el mobiliario urbano en superficie y que albergará no solo jardines , sino también zonas
infantiles, bancos y “chiringuitos”.
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Se debe prever una muy limitada circulación rodada , cosa que se hace en zona perimetral , así
como la posible desviación puntual de alguno de los servicios urbanísticos que atraviesen la
plaza a considerar.
La estructura que recibe la nueva “zona verde” se reduce a grupos de 4 hiperboloides de 10 cm
de espesor , realizados en H30 y armados con acero B500S en calibres de Ǿ6 , Ǿ8 y Ǿ10 y
anclados a vigas de borde que recogen los esfuerzos cortantes generados .
Esta solución es viable , por cuanto tras el predimensionado previo , se ha podido constatar
que los esfuerzos máximos en las direcciones principales de la membrana son de tan solo
22,175 T/m en compresión y 30,435 T/m en tracción , lo que equivale a unas tensiones de
22,175 kg/cm2 en compresión y 30,435 kg/cm2 en tracción , esta última soportada únicamente
por la armadura de acero. La acumulación de esfuerzos cortantes generan unas compresiones
en los bordes de hasta 126 toneladas que deberán llevar consigo un refuerzo de 5 Ǿ 16 en las
aristas de encuentro entre paraboloides.
En cuanto al sótano inferior , baste decir que se ha predimensionado igualmente y con
suficiente holgura , que la trama de 8,00 X8,00 m. cabe perfectamente con un canto general de
0,45 m. , y decir igualmente que los muros de contención de hasta 7,00 m. de altura pueden
hacerse perfectamente por bataches dejando así su intradós como cara “terminada” de los
aparcamientos.
No es objeto de esta Memoria , dado su alcance de “AVANCE DE IDEA”, la definición exacta
de todos los elementos que la definen m pero sí hemos de apuntar que el predimensionado se
ha realizado con la teoría de membrana y que se han chequeado soméramente en teoría de
flexión nuevos esfuerzos en los apoyos que han producido en el mayor de los casos momentos
flectores del orden de 0,2 m.T , totalmente asumibles con el armado previsto.
Es básica la disposición en el fondo de los paraboloides de una capa de grava para drenaje
sobre una barrera “antiraices” , una capa de mortero y una membrana impermeable ya sobre
la superficie alabeada de la cáscara o membrana de hormigón del paraboloide.
Los acabados , diseño , mobiliario urbano e instalaciones de riego , iluminación , protección
contra incendios , señalización , etc , deberán ya indicarse en el Anteproyecto a presentar y
después materializarse en el correspondiente Proyecto Ejecutivo
Deberán recogerse en los correspondientes Proyectos , todas las indicaciones del CTE ,
principalmente todas aquellas con mayor incidencia en la sostenibilidad , medio ambiente y
accesibilidad.

Materialización
Esta propuesta debe materializarse a través de una sociedad pública o privada que gestione la
construcción y posterior “venta” o “alquiler” , así como mantenimiento y explotación , de las
plazas surgidas en una concesión de al menos cincuenta años .
Los costes estimados no deberán nunca pasar del volumen generado por el valor de las plazas
, que en base al chequeo general sobre la zona y aun considerando la poca idoneidad de
alguna de las plazas ofertadas , resultaba de 20.921,00 €/plaza , con lo que el Coste total de
esta realización de 105 nuevas plazas , no sobrepasará los 2.196.705,00 € .
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Pues bien , la evaluación de costes que hacemos resulta , siempre a expensas de la exacta
medición y presupuesto que el Proyecto Ejecutivo conforme , pero en base a una experiencia
acumulada durante muchos años de profesión y los diferentes módulos de Colegios de
Arquitectos y corporaciones municipales , consideramos para esta obra un PEM (Presupuesto
de Ejecución Material) de 1.724.775,00 € , con lo que quedaría un Presupuesto General de
Presupuesto de Ejecución Material

1.724.775,00 €

15 % Beneficio Industrial

258.716,25 €

Presupuesto de Contrata

1.983.491,25 €

Honorarios Técnicos (7%)
Varios Jardinería

PRESUPUESTO GENERAL

120.734,25 €
92,479,50 €

2,196.705,00 €

Este presupuesto coincide con el valor estimado de las plazas de aparcamiento generadas ,
por lo que se ha obtenido una nueva zona verde y de relación urbana con coste nulo ,
cargando con el coste de la zona verde los usuarios de esas plazas , que por otra parte ven
solucionado un grave problema latente en esa zona como es la falta endémica de
aparcamientos cómodos y accesibles.

