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Jardín ILLA
L’Eixample és el districte de la ciutat amb una major densitat de població considerant la superfície total, amb uns 355
habitants per hectàrea, però també és el més mancat de verd urbà amb només 1,85m2 per habitant. De les 421 illes
de l’Eixample, 154 contenen espais lliures. La batalla pels nous espais verds va començar per conquerir per a l’ús
públic alguns d’aquests espais interiors d’illa, dissenyats per Ildefons Cerdà i desvirtuats per dècades d’especulació.
A l’actualitat hi ha més de 70 jardins interiors d’illa, cada un d’ells únic i diferent als demès.
Ara la implantació de les superilles aconseguirà passar dels interiors d’illes a la superilla, gràcies a 21 nous
eixos verds i 21 noves places a les seves cruïlles.
Tant sols fa uns mesos Barcelona es despertava del confinament primaveral més verda que mai. Molts ciutadans
van descobrir una ciutat diferent, més amable, renaturalitzada, colonitzada de forma espontània per espècies
silvestres com a conseqüència del descens de la contaminació i de l’escàs manteniment d’alguns parcs,
jardins i parterres. Merles, pit-rojos, cueretes blanques, mosquiteres, mallerengues carboneres, verdums, tallarols
de casquets, garses i cotorres ens amenitzaven amb els seus cants. L’Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes
comptabilitzava entre els passats mesos de maig i juny un augment de quasi el 75% de papallones observades a la
ciutat i un increment del 30% en el nombre d’espècies. Van sorgir aleshores algunes preguntes: és possible fruir
d’espais silvestres a la ciutat? Podem crear veïnatge a través de la cura del verd urbà? Pot la ciutadania
promoure la renaturalització de la ciutat i augmentar la biodiversitat que acull?
És per això, que a l’enquesta Òmnibus Municipal, realitzada entre el 2 i el 17 de juny passats, es va incloure per
primera vegada una sèrie de preguntes que exploren la possibilitat de que els barcelonins participin en aquesta tasca.
El 82,5% de les persones entrevistades (un percentatge que s’eleva fins el 92,8% entre els més joves) opinava que “la
ciutadania i l’Ajuntament han de col·laborar en la cura dels espais verds públics”. El 47% estarien disposats a
“participar puntualment en activitats de cura dels espais verds i la biodiversitat a la ciutat” i el 13,8% assegura
que ho faria de forma regular. El 15,2% estarien interessats en “fer un curs sobre jardineria, horticultura i natura
urbana” i un 25,5% també va mostrar interès.
En aquest context, l’emplaçament escollit se situa a l’encreuament dels carrers Enric Granados i Consell de Cent.
Un passeig per Enric Granados des de la Plaça del Doctor Letamendi fins al recinte del Seminari i la Universitat de
Barcelona ens permet fruir unes 200 espècies vegetals. Una singularitat i un patrimoni botànic, desconegut en altres
indrets de l’Eixample.
La nostra proposta (Jardí ILLA) és quelcom més que una plaça, o que una plaça amb vegetació, és un jardí veïnal
naturalista concebut per a recuperar el verd autòcton, convidant als membres de la comunitat a experimentar,
fruir, conèixer i tenir cura de la seva natura. El jardí es manté de manera ecològica per a proporcionar el màxim
benefici a la vida silvestre i actuar com a laboratori de gestió de nous espais verds a Barcelona.
En aquest jardí veïnal, situat a una zona amb una altra concentració d’oci i restauració que amenacen amb ressentir
la vida del barri, un sòl més ric i porós, una àmplia paleta d’espècies mediterrànies i una infraestructura afectiva,
col·laboren a detenir el temps i promoure l’estància i el joc. D’acord amb aquesta idea principal es descriuen a
continuació els principals criteris del projecte.

1

Jardín ILLA
Proximitat, participació i dret a l’espai públic
La proposta possibilita als veïns gaudir plenament del nou espai públic, donant protagonisme a les persones i al verd
com element estructurant. Es proposa un jardí que acull la totalitat de les espècies arbòries existents (Celtis australis,
Platanus hispanica, Cercis siliquastrums, tilias, entre d’altres). La posició i morfologia d’aquest jardí es beneficia de
l’ecologia, ombra i experiència visual, que proporcionen les espècies arbòries del veí conjunt del Seminari Conciliar.
De la mateixa manera, el jardí incorpora una lleugera infraestructura que hem denominat infraestructura afectiva, que
a mode de pèrgola oberta concentra la major part d’instal·lacions d’enllumenat, wifi i elements de joc (gronxadors,
cintes d’escalada, etc...), al mateix temps que serveix com a suport de fonts d’aigua potable fresca i abeurador per a
mascotes. Així s’allibera major espai d’estada pels veïns, a més de dotar el conjunt d’una imatge identitària i unitària.
Com ja hem indicat anteriorment, l’alta concentració de serveis d’oci i restauració existents a l’àmbit poden suposar una
amenaça per a la vida del barri. Per aquest motiu s’han delimitat les superfícies de terrassa per a restauració respectant
les existents, alliberant d’aquesta manera més espai per al jardí on es duran a terme la gran majoria de les activitats
veïnals, en ser aquest un lloc flexible, tranquil, confortable i on poder jugar.
Les zones enjardinades suposen el 42,3% de la superfície d’intervenció (2,8 % de zones de joc, 12,8 % de zones
d’estada i 26,7 % d’àrees amb vegetació que funcionen com jardins de pluja). Tan sols un 9,3% de l’àmbit està destinat
a terrassa. La resta de la superfície es dedica a la circulació de peatons (38%) i un 10,4% és l’espai compartit amb la
circulació de vehicles amb velocitat limitada de 10km/h.

Terrassa
Terrassa

Jardins de pluja

Plaça
Zones de jocs

Terrassa
Jardins de pluja

En paral·lel a la redacció del projecte i la futura obra, l’Ajuntament durà a terme un procés participatiu que tindrà per
objectiu la recollida d’informació sobre el territori entre el veïnat i els col·lectius, per introduir-la a la proposta, així com
el seguiment i validació de la redacció dels projectes i de la seva posterior implementació. La interlocució durant el
procés correspon al “Grup Impulsor i de Seguiment” format per representants veïnals i col·lectius de la zona, que anirà
validant les diferents fases de redacció i implementació. Aquest procés servirà per concretar el disseny proposat, tant
de la infraestructura afectiva com de la paleta d’espècies pre-seleccionades per al jardí. D’aquesta manera es podrà
ajustar el grau de compromís dels veïns i veïnes en el seu manteniment i gestió. També es podran identificar els primers
voluntaris i voluntàries de Jardí ILLA, la seva disponibilitat i les seves preferències. Per aquest motiu s’ha destinat un
10% del PEM en cursos de formació de jardineria d’aquests voluntaris i voluntàries. Uns cursos que tindran lloc amb
caràcter bianual, almenys durant els 3 primers anys de vida del projecte. Aquest tipus d’experiències és comú a d’altres
ciutats i ha mostrat molts bons resultats per crear veïnatge.
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La visió infraestructural
Cicle de l’aigua
D’acord amb allò establert al Pla Clima de Barcelona, que fixa l’objectiu de “tancar el cicle de l’aigua i optimitzar l’ús
d’aigua freàtica, promoure els usos d’aigües pluvials i regenerades i afavorir la infiltració d’aigua al subsol”,
el projecte millora la permeabilitat del sol i permet així recollir les aigües pluvials temporalment, atenuant el seu cabal
i facilitant l’absorció d’aigües d’escorrentia que provenen de zones amb un grau d’impermeabilitat més elevat. També
disminueix el volum d’aigua que arriba a la xarxa de sanejament convencional y, per tant, el volum d’aigua que arriba a
les estacions de tractament d’aigües residuals.
La solució escollida entre els diferents Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) existents és el jardí
de pluja. Aquest sistema consisteix en la creació de zones enjardinades amb un substrat molt porós i lleugerament
enfonsades respecte als terrenys adjacents, que permeten retenir en superfície l’aigua d’escorrentiu de forma temporal
i permetre que aquesta s’escoli fins a unes cel·les modulars prefabricades, col·locades sota el jardí. Aquest sistema
disposa també de sobreeixidors que permetran desviar-les a la xarxa de clavegueram convencional (dimensionat per
admetre el 100% de l’aigua de pluja) en cas de precipitacions intenses. Els jardins de pluja i, en general els SUDS
permeten tornar a terra un règim d’humitat més semblant al cicle natural de l’aigua, més convenient per la vegetació i
per a les persones, i facilitar les tasques de manteniment i conservació de zones verdes, entre altres efectes positius.
Per al càlcul s’ha assumit un terreny format per una primera capa de rebliments antròpics, la potència és variable però
gairebé sempre estarà per sota dels 3m. Per sota, apareix el terreny natural, format per sols del peu de mont de la
plana de Barcelona (tricicle) que tenen un caràcter principalment argilós i que presenten permeabilitats baixes a nivell
d’hidrologia subterrània, no obstant, per al dissenyar definitiu del drenatge sostenible s’hauran de realitzar els assaigs
necessaris per determinar la permeabilitat de el terreny i realitzar els ajustos corresponents en la solució plantejada.
S’ha calculat per a un període de retorn de 10 anys, amb coeficients de escorrenties de 0,9 per terrenys impermeables,
de 0,7 per als paviments permeables i de 0,3 per a les superfícies enjardinades, el càlcul s’ha realitzat dona com a
resultat:
• Superfície impermeable equivalent: 1630 m2
• Volum de caixes de retenció: 108.86 m3
• Temps de buidat : 6.695 hores
El verd i la biodiversitat
El disseny verd ha tingut en compte la magnitud de la canòpia vegetal existent. Per això la línia d’actuació ha sigut
preservar els arbres existents, els quals seran canviats en funció del seu deteriorament, i plantar noves herbàcies i
arbustos. Les espècies han estat seleccionades considerant el clima actual i futur (fruit dels efectes del canvi climàtic),
la seva funcionalitat a l’àmbit urbà com a un jardí de tots i l’espai i el sòl disponible, predominant en tot cas l’enriquiment
de la biodiversitat de l’àrea. La paleta de possibles noves plantes herbàcies i arbustives inclou: en els jardins de pluja
(vinca minor, santolina rosmarinifolia, helichrysum stoechas, arabis spp, salvia officinalis, iris sibirica); en els petits relleus
(hardenbergia violácea, hylotelephium spectabile, deschampia cespitosa, thymus serpyllum, alcea rosea, verbena spp,
salvia officinalis); en les proximitats de les zones de joc/nens (muhlenbergia capillaris, echinacea purpurea, salvia
officinalis, abellia grandiflora, centrantus ruber, verbena spp, deschampia cespitosa, hylotelephium telephium); i a l’àrea
d’estada botànica (vinca minor, abelia grandiflora, acanthus mollis, asparagus densiflorus, aspidistra elatior, clorophytum
comosum, cneorum tricoccon, grevillea juniperina, jacobaea marítima, myrtus communis, ruscus aculeatus, vitex agnus
casatus, alcea rosea, dombeya x cayeuxll, hibiscus syriacus, asclepias purpurascens).
Així doncs, la vegetació tindrà un paper molt important en la millora de la qualitat de l’aire de l’àrea com a
conseqüència de l’absorció de partícules en suspensió (PM10) i la reducció de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle mitjançant l’absorció de CO2. És faran servir espècies amb fulles complexes, rugoses, peludes,
enganxoses, petites i abundants, així com espècies que no emeten grans quantitats de COV. Això és perquè l’emissió
d’aquests compostos converteix la vegetació en generadors indirectes de contaminats com el O3 i el CO3.
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Altre benefici d’aquests espais verds és la reducció de la contaminació acústica perquè les corones dels arbres
actuen com barrera del soroll.
Igualment el disseny de l’espai verd contribueix a la reducció de l’efecte illa de calor. Per una banda la coberta
vegetal intercepta la radiació solar, disminuint la quantitat que arriba a terra. Per l’altra banda, la radiació que arriba a
terra serà reflectida en major mesura que en altres paviments del sòl urbà, per què els materials usats de sauló, les
lloses de pedra o el cautxú tenen un bon coeficient albedo, superior al 25% (formigó =25%). A més a més, la vegetació
humidifica l’ambient i redueixen les temperatures de l’aire (entre 2 i 4ºC) mitjançant l’evapotranspiració. L’eixample,
als estudis realitzats per la UPC la temperatura de sòl (LST) a l’Eixample és 2 mes alta en relació amb els Barris
més frescos, amb una temperatura a la nit, superior als 25 , que es considera una temperatura tòrrida, trobant el seu
nucleó a l’entorn de la plaça Universitat, molt a prop de la cruïlla d’Enric Granados amb Consell de Cent. En aquest
sentit la nova plaça es pot convertir en un refugi climàtic urbà i contribuir al objectiu establers al Pla Clima 2018-2030,
que estableix que el 100% de la població a menys de 5 minuts a peu de un espais de refugi climàtic (equipaments o
parcs urbans que proporcionen unes bones condicions de confort tèrmic i que poden acollir població sensible en casos
d’onades de calor).

Energia, ús racional de l’energia
El sistema d’enllumenat es realitzarà mitjançant tecnologia LED i sistemes de regulació. dins del “Programa d’impuls a
l’energia solar” crear microxarxes i sinergies amb altres actors públics i privats.
Donada l’escala de l’actuació la disposició de panells fotovoltaiques hauria de estar coordinada amb la resta d’actuacions
previstes als eixos, amb la finalitat de consensuar la destinació de la energia captada per evitar la utilització de bateries,
de dubtosa sostenibilitat i que comporten necessitats d’espais addicionals així com un manteniment addicional. La
il·luminació es dissenyarà per garantir la seguretat i el confort dels usuaris amb criteris de disseny amb perspectiva de
gènere, i de respecte per els cicles propis de l’avifauna i vegetació proposades.
TIC’S: es crearan millorar la exclusivitat digital i la incorporació de les accions en curs dins de la perspectiva de Smart
city, per un costat incloure les xarxes obertes de wifi i per altre la Incorporació de sistema i tecnologia intel·ligent
d’equips, instal·lacions i micro xarxes (energia, aigua, bicing elèctric, reg, ...) per l’ús eficient dels recursos i control de
la qualitat de l’aire ambiental. per exemple control de reg connectat sistema de control SCADA de BCASA a la vegada
que es comunicarà mitjançant la xarxa informàtica municipal. Aquesta informació convenientment analitzada permetrà
optimitzar els recursos i consums energètics, millorar el manteniment de les infraestructures i millorar la seva utilització.

La nova materialitat
El cicle de vida dels materials comprèn totes les activitats d’extracció de matèries primeres, manipulació o fabricació
de productes, ús o consum i gestió dels residus d’aquest consum. Aquest cicle té dues fases, la primera comprèn
totes aquelles activitats que generen residus i la segona està relacionada amb la gestió d’aquest residus. Es proposen
materials reciclats pel paviment, com ara són el sauló i el cautxú i paviments drenants (Guia de Paviments, Ajuntament
de Barcelona), per minimitzar la generació en l’extracció de matèries primeres, la fabricació de productes i l’ús i consum.
A més a més, aquests materials seran de proximitat (Km0). Es treballarà amb organitzacions que també mesuren el
seu comportament ambiental amb la perspectiva de tot el cicle de vida. A més a més, durant el desenvolupament del
contracte i projecte s’utilitzaran productes que tinguin acreditat la seva empremta ambiental (Product Environment
Footprint. En resum el projecte contempla:
• L’exclusió de materials de construcció que contenen metalls pesats, materials classificats com tòxics, cancerígens,
mutàgens, perillosos per a la capa d’ozó, o molt tòxics per als organismes aquàtics
• L’ús d’àrids i materials de construcció que incorporin un percentatge de material reciclat
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• L’ús de materials constructius fotocatalítics per a reduir la presència de NO2 a l’aire
• L’ús de materials de constructius que compleixin els criteris establerts en alguna de les ecoetiquetes tipus I o que
disposin de informació ambiental relacionada amb el seu cicle de vida (EPD, Environmental Product Declaration
declaració ambiental de producte; LCA, Life Cycle Analysis, anàlisi del cicle de vida) (tipus II y III).
La proposta considera l’adaptabilitat i la flexibilitat d’usos, que són més fàcilment adaptables a les necessitats dels
veïns, a un espai que compta amb una important superfície enjardinada.
El manteniment de zones verdes contempla una gestió més ecològica, menys intervencionista, tal i com s’aconsella en
els documents de Bones pràctiques en jardineria a Barcelona per a conservar i millorar la biodiversitat, així com en el
Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona 2020.
El valor de les permanències
Són, al menys, dues les característiques de la cruïlla que li confereixen identitat i singularitat.
• El fet de trobar-se en el punt mig d’un recorregut botànic que uneix la Plaça Letamendi, amb les seves imponents
palmeres washingtònies robustes, amb els jardins de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona. Aquests jardins,
considerats de gran interès botànic, compten amb més de 150 espècies vegetals i alberguen alguns dels arbres més
antics de la ciutat: un ginko biloba i un teix. Contenen espècies exòtiques com l’ombú, la iuca, el cedre de l’Himàlaia,
l’àloe o els roures turc i australià. També hi ha espècies tant mediterrànies com l’alzina, el pi pinyoner, el xiprer, el
garrofer i la figuera. Aquí i allà, nombrosos ocells s’aixopluguen en els seus arbres i creen un murmuri. Un patrimoni i
un oasi en mig de l’Eixample.
• El valor cultural i patrimonial de dos conjunts arquitectònics claus a la imatge de Barcelona i de l’Eixample: el Seminari
Conciliar i l’edifici Històric de la Universitat. Les dues obres d’Elies Rogent, un dels mestres d’Antoni Gaudí.
La proposta posa en valor aquest patrimoni botànic i arquitectònic desconegut per a molts barcelonesos, mitjançant
la integració d’algunes de les espècies botàniques existents als jardins. Però, sobretot, ho fa al configurar la plaça
com part d’aquest sistema d’espais verds públics, singulars d’interès botànic. Interpretant la fenomenologia d’aquests
indrets (espècies, composició vegetal, estancs, el tamisat de la llum, els llocs d’estada) i posant-los al servei dels veïns
i visitants a jardí ILLA.
A més a més el paviment de lloses de pedra artificial de 60x30 del pacificat carrer d’Enric Granados es perllonga a la
cruïlla dotant de continuïtat aquest eix. De la mateixa manera el paviment de panot de les voreres es manté.

Accés i els serveis
La proposta integra i dona resposta als requeriments necessaris per al correcte funcionament de la ciutat (pas de
vehicles amb origen o destí, serveis, càrrega i descàrrega, contenidors d’escombraries, serveis d’emergència) però
donant el protagonisme i la prioritat als peatons, al verd i als usos cívics. Així es garanteix el pas de vehicles motoritzats
amb origen o destí a l’àmbit d’actuació per a accedir als aparcaments soterranis existents i per encotxar o desencotxar
persones, l’accés dels vehicles motoritzats dels serveis de manteniment, emergències, neteja, enllumenat, taxis, i
càrregues i descàrregues de qualsevol tipus. La morfologia de l’espai públic dissenyat garanteix la reducció de la
velocitat de la mobilitat rodada, que serà de 10km/h màxim, al mateix temps que fa possible que els vianants, les
bicicletes i els vehicles de mobilitat personal, a diferència dels vehicles motoritzats, puguin seguir el seu recorregut de
forma continua, sense desviar-se de carrer.
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Es preveu una plataforma única, per a millorar l’accessibilitat de tothom. La continuïtat del paviment de panots en les
voreres existents garanteix l’accessibilitat i la llegibilitat de l’espai públic.
De la mateixa manera, en els canvis de paviments que donen accés als diferents àmbits dissenyats, espais amb
un diferent ritme i intensitat d’ús, es preveuen paviments estriats i botonadures per a l’orientació i seguretat de les
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COSTOS CONTINU
GRÀCIES A
PARAMETRITZACI
Ó DE
PRESSUPOST

NO

ANÀLISI
DESVIACIONS
CORRECTE
SI/NO

PRESSUPOS
T PROJECTE
EXECUTIU

FINAL PROCES

INPUTS BIMSA:
PRESSUPOST ESTIMAT
D’INVERSIÓ / ALTRES

RECULL
D’INFORMACIÓ
SEGONS
REUNIÓ D’INICI

INICI PROCES

ESQUEMA PROCÉS

.

.

INFORMACIÓN DE
REFERENCIA /
EXTERNA

Control de costos

INFORMACIÓ
GENERADA I
D’INTERCANVI

.

NO

Un primer anàlisi mostra 3 punts crítics que poden
donar lloc a desviacions pressupostàries: serveis
afectats no inclosos a la informació del projecte,
l’ estructura metàl·lica d’activitats i instal·lacions,
per ser un element especialment dissenyat, i
el drenatge sostenible, que hi te un cost inicial
superior davant dels sistemes convencionals.
S’ha contemplat al disseny de la plaça les SSAA
existents, especialment el prisma de telefònica i
l’arqueta de distribució per evitar la seva afectació,
la resta de serveis o no se afecten o el seu cost,
com per exemple l’enllumenat públic està acotat.
La previsió realitzada per l’estructura contempla
l’execució de la mateixa en acer pintat de 12
mm de gruix i diàmetre de 200 mm amb daus
de formigó de 1x1x1 para la seva fonamentació,
amb una previsió per la disposició i ancoratge de
les instal·lacions. Finalment contem amb preus
actualitzats per l’execució dels SUDs plantejats,
amb lo que ens permet tenir una projecció del cost
de la intervenció. El pressupost inclou les partides
necessàries d’integració ciutadana que considerem
indispensables per garantir l’èxit de la plaça i que
permetran el disseny i manteniment durant 5 anys
de una pagina web que permeti involucrar al veïnat
en el us i manteniment de les zones verdes, així
como la seva formació.

PRESSUPOST
AVANTPROJECTE
APROVAT

PRIMERA VERSIÓ PRESSUPOST
CONSTRUCTIU PER DISCUSIÓ AMB BIMSA
I AJUSTOS AL PROJECTE

PRESSUPOST PROJECTE
EXECUTIU

Resum de pressupost jardí ILLA

01. ENDERROCS
02. PAVIMENTACIÓ
PEBLERTS
SAULÓ
LLAMBORDES
LLOSES 60X30
CAUTXÚ
03. DRENATGE
COL·LECTORS
CANALS I REIXES
POUS DE REGISTRE
CONNEXIÓ XARXA EXISTENT
SUDs CAIXES INFILTRACIÓ
04. ENLLUMENAT
04. REG
05. MOBILIARI URBÀ
06. ESTRUCTURES SINGULARS
07. SERVEIS AFECTATS
08. JARDINERIA
PREPARACIÓ TERRES
SUBMINISTRAMENT DE PLANTES
PLANTACIONS
OPERACIONS POST-PLANTACIÓ
09. SENYALITZACIÓ AJUNTAMENT
10. SETMAFORIZACIÓ
11. INSTITUT MUNICIPAL INFORMÀTICA
12. FORMACIÓ VOLUNTARIS JARDINERS
13. DESVIAMENTS DE TRÀNSIT
14. GESTIÓ DE RESIDUS
15. SEGURETAT I SALUT

TOTAL PRESSUPOST ESTIMAT PEM

RATI-PREU
5,60

AMIDAMENT
2.285,30 M2

39,43
17,51
78,53
78,46
67,96

2.285,30
178,74
335,34
1.077,60
37,56

M2
M2
M2
M2
M2

90.109,38 €
3.129,74 €
26.334,25 €
84.548,50 €
2.552,58 €

5,79
2,37
2,04
0,01
60,90
14,50
44,76
24,27
58.500,00
12,79

2.285,30
2.285,30
2.285,30
2.285,30
500,00
2.285,30
656,06
2.285,30
1,00
2.285,30

M2
M2
M2
M2
U
M2
M2
M2
U
M2

13.228,52 €
5.408,32 €
4.651,27 €
17,78 €
30.450,00 €
33.136,85 €
29.366,79 €
55.464,23 €
58.500,00 €
29.228,99 €

42,22
45,98
16,80
13,73
3,46
17.500,00
1,5%
10,0%
1%
5%
1,5%

656,06
656,06
656,06
656,06
2.285,30
1,00

M2
M2
M2
M2
M2
UN

27.698,86 €
30.166,58 €
11.020,53 €
9.005,60 €
7.907,14 €
17.500,00 €
8.733,35 €
58.222,36 €
5.822,24 €
29.111,18 €
8.733,35 €

692.846,04 €
2.285,30 M2
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12.797,68 €

303,18 € /M2
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28º
5.
2.

1.

4
3.

25º

5.

Ampliació
espai terrasses

Espai de pas de
serveis

Sòl vegetal 300 m2 (100% infiltració)
Paviment permeable 950 m2 (20% infiltració)

6.

Obertura jardins Seminari Conciliar

1. Platanus hispanica 2. Washingtonia filifera 3. Tilia tomentosa 4. Acer campestre 5. Ampliació SUD Enric Granados 6. Obertura jardins Seminari

6.

5.

AIGUA

VEGETACIÓ

MATERIALS

MILLORA AMBIENTAL

SUPERFÍCIE D’INFILTRACIÓ
Sòl vegetal 300 m2 (100% infiltració)
Paviment permeable SUD 950 m2 (20% infiltració)
Total superfície permemable 1.250 m2 (66% de l’àmbit)

SUPERFÍCIE OMBREIG
1.615 m2 (85% de l’àmbit)

RECICLATGE
120.000 panots reciclats
d’intervencions als eixos verds

REDUCCIÓ EFECTE ILLA DE CALOR
18% de reducció de la calor en l’estat actual

ARBRES CADUCIFOLIS
12 Til.lers argentat
9 Auró blanc

300m2 d’asfalt
com a sub-base graves paviment permeable

ÍNDEX BIÒTIC DEL SÒL (IBS)
66%
> 31,4% (valor recomanat per Salvador Rueda)

Minimització d’utiltizació d’aigua
per morters o formigó de base

MILLORA DE LA BIODIVERSITAT
Varietat vegetal i faunística

MOBILIARI | IL.LUMINACIÓ
Il.luminació amb captació solar
Mobiliari fixe i mòbil

PRESSUPOST
Estalvi del 18% destinat a prolongar els SUDs al carrer
Enric Granados

VOLUM D’EMMAGATZEMATGE
21 escocells x 25 cm profunditat: 57,7 m3
CAPACITAT D’ABSORCIÓ
Promig pluja anual (V90) 25 mm
25 mm x 1.900 m2 (àmbit supercruïlla): 47,5 m3 < 57,7 m3
Àmbit cruïlla
1900 m2

ARBUSTIVES
300 m2 d’arbustives
bosc mediterrani, aromàtiques i florals
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RE-CONCILIAR L’EIXAMPLE
PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC

Àmbit cruïlla: 1900 m2

Àmbit intervenció: 1895 m2
Plaça: 1430 m2
Enric Granados: 465 m2

Re-conciliar la trama Cerdà segons el projecte original.
Re-conciliar l’Eixample com a barri saludable.
Re-conciliar la ciutat amb els serveis ecosistèmics.
Re-conciliar la relació amb el Seminari Conciliar.
La proposta per l’encreuament entre Enric Granados i Consell de Cent vol aportar una visió panoràmica al projecte
de les superilles i eixos verds. Una visió que vincula la història i les permanències amb la idea d’infraestructura
ecosistèmica dins de la trama Eixample. Una revisió del sistema urbà que posa en valor la potència de la retícula
com a element d’ordenació de l’espai públic i planteja la diversitat com element de riquesa urbana.
En una cruïlla clarament assimètrica, marcada per la presència del Seminari Conciliar i la proximitat de la Plaça
Letamendi i la Universitat, proposem la convivència d’un nou sistema infraestructural que faciliti i millori les relacions
urbanes existents. Es mantenen tots els arbres preexistents, entent com un valor de riquesa ambiental la diversitat
vegetal de l’estrat existent que caracteritza el lloc i afavoreix la biodiversitat.
La proposta comença entenent les 6 illes compreses entre els carrers Aragó, Aribau, Balmes i Gran Via com una
gran superilla en un futur (segons la red bàsica aprovada de les Superilles de Barcelona). En aquesta superilla
Enric Granados serà l’eix verd que connecta els jardins històrics de la plaça Letamendi amb els jardins del Seminari
i la Universitat, com a espais naturals oberts a la ciutadania, de manera temporal o permanent. Aquesta obertura
suposa un nou pas després de la retirada del mur perimetral que els tancava el 2003. El projecte té la voluntat d’oferir
continuïtats amb les intervencions realitzades a Enric Granados a principis dels anys 2000 de desdoblament de les
línees d’arbres. Aquestes actuacions es basaven en la inserció d’un arbrat que oferís varietat d’espècie a base de
Til.lers de Crimea, Yucas i palmeres Washingtonia com a alineació complementària a la clàssica dels Plàtans típics
de l’Eixample. En aquest sentit el projecte pretén prolongar aquesta intervenció a la supercruïlla entre Consell de
Cent i Aragó i reforçar el caràcter pacífic de Letamendi, respectant els seus jardins històrics.
A banda de la pacificació de Consell de Cent proposem una limitació temporal (caps de setmana) del carrer Diputació
per aconseguir aquesta relació peatonal entre les 6 illes que suposen la transició entre el casc antic i l’Eixample, i la
connexió entre la muntanya i el mar.
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SISTEMA RETICULAR
LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL

Sup. escocells: 300 m2
Sup. SUD: 950 m2

Es planteja una estructura reticular de 8,7x8,7 que forma un quadrat de 38x38 m. Aquesta malla isòtropa ordena i
suposa la infrestructura ecosistèmica per la nova plaça del Seminari Conciliar. Sobre aquesta malla es planten 21
arbres de varietat autòctona i caducifòlia i diversitat de vegetació arbustiva, segons l’orientació i situació, aprofitant
la gran superficie dels escocells (entre 9 i 20 m2). La superficie permeable plantada suposa uns 300 m2 del total, que
suposa un 15% de l’àmbit. La vegetació protegeix el sòl de l’excessiva insolació i de la compactació que provoca
l’impacte directe de les gotes de la pluja sobre aquest.
En total es disposa de 1250 m2 de superficie permeable, un 65% de la superficie total de l’àmbit. Aquest valor
suposa doblar l’Índex Biòtic del Sòl recomant per Salvador Rueda (31,4%). D’aquesta superfície permeable un 24%
corresponen a plantacions i un 76% a paviment drenant. La permeabilitat del sòl millora el funcionament del cicle
hídric reduïnt la velocitat i volum d’escorrenties d’aigua de pluja fins al mar, i millorant considerablement l’efecte illa
de calor urbana i l’impacte per les pujades de temperatura provocades pel canvi climàtic reduïnt la temperatura de
confort fins a 2ºC.
A la plaça es col·locaran parterres vegetats de dimensions variables, amb un mínim de 3x3m, alguns dels quals
s’amplien per incorporar arbres existents generant uns escocells de gran format de 5 x5 m. Tots els escocells tindran
una capacitat d’emmagatzematge superficial d’aigua de 25cm de mitjana, una capa d’encoixinat de graves de 10cm,
40cm de terra vegetal per a les arbustives i 160cm de terra estructural per a la infiltració i correcte creixement dels
arbres. Tota la plaça es tracta com un gran SUD de 950 m2 de paviment permeable. Sota el paviment drenant de la
plaça es col·locarà també una capa de terra estructural de 70cm, la qual unirà els clots de plantació per generar una
xarxa de terra disponible i d’infiltració que millora el cicle de l’aigua i assegura la implantació de l’arbrat.
L’ambient serà una naturalesa ordenada però salvatge, els arbres de centre de la plaça seran Aurons blancs, podent
anar acompanyats amb Til.lers platejats, tots dos transmeten una sensació de ribera, de lloc fresc, i tenen canvis
de color vermellosos a la tardor. La selecció de les arbustives es realitza d’acord a les condicions d’assolellament, a
l’afavoriment de fauna associada, a la correcta implantació i baix manteniment. Es distingiran dos grups de vegetació,
a la zona nord-est, més assolellada, es plantaran arbustives aromàtiques i florals típiques dels jardins mediterranis:
estepa borrera, espígol, murta, aladern de fulla estreta, salvió de jardí, sàlvia, romaní i farigola. A la zona sud-oest
es plantaran arbutives de bosc mediterrani: Herba de Sant Jordi, arç blanc, lleteresa vera, lligabosc mediterrani,
llentiscle, marfull, vincapervinca i fenoll.
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RECICLATGE I BIODIVERSITAT
LA NOVA MATERIALITAT

Arbre existent. Lledoner

Nou arbre. Auró blanc

Escocell. 450 x 450 cm.
Arbustives de bosc
mediterrani.
Grava RCD. 10 cm.
Terra vegetal. 40 cm.

Paviment
permeable.
Panot reciclat
20 x 20 cm.

Terra estructural. 160 cm.
amb graves reaprofitades
de l’enderroc RCD

El projecte està pensat com una infraestructura verda que millora considerablement els valors ambientals de l’entorn
habitable i optimitza al màxim els recursos energètics naturals com l’aigua o la llum.
Pavimentació
Tot el paviment es resol amb una peça de panot de format clàssic 20x20 cm, econòmica, de baix manteniment i
fàcilment reposable. Es preveu la reutilització del 100% dels panots que es puguin extreure en el procés d’enderroc
d’aquesta cruïlla, així com d’altres eixos verds. Es planteja que el material utilitzat com a paviment tingui un cost 0 de
producció i un cost molt reduït de transport, i que aquest espai sigui com un gran acopi dels panots extrets d’altres
emplaçaments.
Aprofitem totes les peces de panot extretes per a la reurbanització de les diverses places, per generar un paviment
reciclat, evitant una despesa energètica de transport i conservant la memòria del lloc a través d’un element tant
característic de l’Eixample com és el panot. Un panot que en aquest cas es col.loca de cantell per permetre a través
de les seves juntes la permeabilitat de l’aigua. En les zones on es requereix un trànsit rodat, les juntes es cobreixen
amb morter per generar un paviment dur en llocs molt puntuals amb el mateix sistema que el que s’utiltizarà per la
creació dels suds.
Il·luminació
Plantegem uns punts de llum dins de cada espai que aniran subjectats als arbres com a elements de suport. Aquesta
il.luminació genera espais més domèstics i es diferencia clarament de l’enllumenat de carrer. Es proposa punts de
captació solar per garantir l’autosuficència elèctrica d’aquestes lluminàries de baix consum.
Mobiliari
Pel que fa al mobiliari, el sistema admet un mobiliari més estàtic i permanent, ubicat en els perímetres, mentre que
també admet uns elements mòbils a nivell temporal o estacional que es poden reubicar en diferents punts de la
ciutat. El caràcter d’aquests espais es pot decidir a través del procés participatiu amb les veïnes.
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CONTINUÏTATS I RELACIONS
EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES

El projecte busca continuïtats i relacions amb els elements preexistents que caracteritzen l’Eixample, i en especial el
carrer Enric Granados i el Seminari Conciliar. S’integren els elements patrimonials en el nou model de l’espai públic
redefinint la seva funcionalitat per donar respostes a les necessitats actuals.
Arbrat d’alineació
Es parteix del reconeixement de l’estratègia de plantació que es va realitzar a la peatonalització d’Enric Granados a
principis dels anys 2000, on es va col·locar una segona alineació de til·lers de Crimea, a 1m dels plàtans existents
intercalada entre ells. Aquests arbres no han tingut una bona implantació segurament a causa d’una insuficient
disponibilitat de terra i aigua.Proposem millorar el condicionament dels arbres existents d’Enric Granados generant
SUD’s longitudinals de terra estructural al llarg de les segones alineacions. Els SUD’s es col·loquen incorporant
els embornals actuals facilitant així la seva reutilització com a sobreeixidor cap a la xarxa de sanejament i com
respiradors de les capes de graves, per oxigenar les arrels. Al voltant dels arbres es formen parterres quadrats
amb emmagatzematge d’aigua superficial, i entre els parterres espais del mateix paviment drenant de la resta de
la intervenció amb 40cm de graves i 1,6m de terra estructural sota seu. Totes les graves utilitzades al projecte tant
com capa de drenatge com per a la terra estructural seran reaprofitades de l’enderroc de l’obra de l’ambit propi i dela
resta de les places i/o eixos verds.
Aquesta estratègia de doble alineació s’allarga pels xamfrans ampliant-se a 3m d’amplada i formant el ritme de
8,7x8,7m de la malla de plantació que cobreix tota la nova plaça, utilitzant per a aquestes noves plantacions el til·ler
platejat, amb una implantació més fàcil (vist l’exemple de la Rambla Catalunya).
Escocells
Per altra banda, el sistema dels escocells de gran format permet incorporar els arbres existents millorant
considerablement la seva capacitat d’abastiment hídric i facilitant el manteniment en compartir circuits de reg.
Panot
La utilització d’una sola peça de paviment, el panot, permet una optimització dels recursos i una continuïtat material
i històrica amb els carrers de l’Eixample. Al mateix temps permet una fàcil reposició i manteniment.
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ESPAI ADAPTABLE
L’ACCÉS I ELS SERVEIS

La proposta segueix els paràmetres marcats en el Plec de prescripcions tècniques redactat per l’Ajuntament de
Barcelona i planteja una millora dels valors recomanats pel que fa la permeabilitat de les superfícies i la plantació
de verd, seguint els criteris definits en el Pla Director de l’arbrat de Barcelona. També fomenta el protagonisme dels
vianants donant resposta als requeriments necessaris de pas de vehicles i serveis.
Pas de vehicles / serveis
El pas de vehicles es realitzarà a 10km/h i es limita al gir entre Consell de Cent i Enric Grandos fins a Aragó. Aquest
pas està integrat dins del sistema global de la plaça per provocar que el cotxe es senti com un invasor de l’espai.
Pel que fa les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal poden seguir el seu recorregut de forma contínua
sense desviar-se del carrer. S’ha previst la ubicació dels serveis permanents necessaris i les parades de càrrega i
descàrrega, prioritzant sempre els peatons i preveient una integració d’aquests elements en l’espai públic.
Accessibilitat i seguretat
Es planteja un espai amb molta visibilitat, evitant barreres visuals o racons. Les alineacions dels arbres permeten
en tot moment una visualització dels carrers que ofereix seguretat i amplitud visual als usuaris. Tota la superfície
pavimentada és plataforma única, per tant 100% accessible. La disposició dels panots permet la diferenciació tàctil
per les persones invidents.
La nova de plaça del Seminari esdevindrà un espai accessible, adaptat, projectat amb perspectiva de gènere i
especialment pensat pels col·lectius més vulnerables com els nens i la gent gran, que són els usuaris més importants
d’aquests espais. L’encreuament ha de fomentar les relacions intergeneracionals i convertir-se en un espai lúdic, on
els nens puguin gaudir d’un espai de joc espontani, segons el Pla del Joc a l’espai públic de Barcelona, amb total
seguretat i sense jerarquitzacions. Per altra banda, entenem que la plaça del Seminari es connecta amb la plaça
Letamendi, que disposa de jocs infantils.
Relació amb les plantes baixes
La proposta ordena les terrasses de les cafeteries del xamfrà i permet una continuitat de les plantes baixes, prolongant
l’espai públic.
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OPTIMITZACIÓ RECURSOS
CONTROL DE COSTOS

Avantprojecte
Pressupost per capítols. En fase d’avantprojecte es quantificarà econòmicament la proposta en base als ratis de
construcció que, fruit de l’experiència de l’equip multidisciplinari presentat, donarà un pressupost amb un desviament
màxim del ±10%.
Pressupostos d’industrials. En aquesta fase ja es demanaran pressupostos als industrials d’aquelles partides que
es considerin més significatives.
Propostes valorades. Qualsevol proposta arquitectònica que es faci en fase d’avantprojecte anirà sempre
acompanyada de la seva valoració econòmica per tal de poder prendre les decisions oportunes amb totes les dades
necessàries.
Projecte Executiu
Amidaments en ‘temps real’. Els amidaments i el pressupost s’aniran elaborant simultàniament al desenvolupament
del projecte executiu per aconseguir tenir sempre el control econòmic de la proposta i evitar sorpreses d’última hora.
Marques comercials. S’utilitzaran únicament les característiques tècniques dels materials per a definir-los evitant
sempre que aparegui qualsevol marca comercial en el pressupost.
TCQ S’utilitzarà el software de l’ITEC des de l’inici i es treballarà sempre amb la justificació de preus per tal de
garantir la precisió màxima en cadascun dels preus que intervinguin en el pressupost.
Bancs de preus. El projecte es calcularà amb el banc de preus vigent, publicat per l’ITEC, en el moment previst
de lliurament del projecte executiu. Totes les partides del pressupost estaran codificades segons el nou estàndard
definit per l’ITEC, i s’intentarà utilitzar el màxim possible les partides d’aquest banc.
El projecte preveu una reducció dels costos d’un 18% respecte el previst gràcies a les estratègies de reaprofitament
dels materials, reducció de transport a desguàs, sistematització de les solucions constructives i optimització de
l’arbrat, rec i enllumenat. Aquesta reducció en el pressupost la plantegem destinar a la millora dels trams d’Enric
Granados entre Aragó i Diputació, prolongant el sistema de suds en escocells de la supercruïlla per tal de reforçar
la idea d’espai públic extensiu.
El PEM estimat és de 695.750,00 €.
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espais
d’estada

terrasses

Sistema de drenatge sostenible amb
dipòsits permeables que retenen i
infiltren l’aigua de pluja

SECCIÓ E: 1/350

Àgora

N

Una trama regular i homogènia serveix de base per a l’actuació.

Uns buits al paviment deixen sortir la vegetació
“el verd sota el panot”.

Un disseny orgànic i reversible que estructura zones verdes i naturalitza l’espai urbà.

Una retícula que s’adapta a
les preexistències, emulant la
de Cerdà.

Una calçada única, sense
barreres, fàcilment transitable, confortable i jugable.

Una proposta vegetal àmplia
i autóctona, que fomenta la
biodiversitat.

Una trama hexagonal que repeteix la geometria del panot de
Gaudí a una escala més gran.

Un 30% de superfície permeable garanteix el retorn de
totes les aigües al freàtic.

Un arbrat caducifoli, reforçant
l’existent, garanteix l’ombra i
redueix l’efecte l’illa de calor.

Una plaça conformada per la
suma d’àrees intercomunicades, que es perceben com un
únic espai que flueix formant
diferents racons.
Llocs d’estada, terrasses, una
àgora central i la posibilitat de
gar indistintament per tot l’àmbit.

verd orgànic
i domèstic

verd monumental
de la Universitat

EL VERD SOTA ELS PANOTS
1. PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC
UNA TRAMA REGULAR I HOMOGÈNIA
L’espai ve estructurat per una trama regular
i homogènia que pren la geometria del panot de Gaudí ampliat d’escala i serveix de
base per a l’actuació.
Una retícula de gra petit que s’adapta a les
preexistències, emulant la retícula ortogonal que va utilitzar Cerdà per a la configuració de l’Eixample.

CALÇADA ÚNICA, PLÀ FORADAT
La plaça constitueix un sol pla, un espai
sense barreres, fàcilment transitable, confortable, jugable i sense jerarquies.
Un pla foradat per a garantir la permeabilitat de la infraestructura.
Uns buits al paviment que deixen sortir la
vegetació “el verd sota el panot” emulant la
famosa frase “sous les pavés, la plage” de
maig del 68.

UNA SUMA D’ESPAIS D’ESTADA
terrasses

Una plaça conformada per la suma d’àrees
d’estada intercomunicades que es perceben com un únic espai que flueix formant
diferents racons.

Racons servidors, per càrrega i descàrrega, per aparcar bicicletes o deixar els containers de reciclatge.

terrasses

Llocs d’estada, terrasses de restaurants,
taules de joc i de picnic i un àgora central.
Una plaça per als infants, per poder jugar
indistintament per tot l’àmbit.

taules de joc
o pícnics
espais
d’estada

Àgora

espais
de joc

N

terrasses

UN DISSENY ORGÀNIC I REVERSIBLE
Un disseny orgànic que no prioritza eixos, i
estructura llocs d’estada i recorreguts.
Un disseny flexible que s’adapta als elements existents, i als diferents requeriments.
Un disseny reversible, que arran del seu
organicisme i la manca de rigidesa geomètrica, pot adaptar-se en un futur a possibles
canvis en els usos.
1

EL VERD SOTA ELS PANOTS
2. LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL
NATURALITZACIÓ DE L’ESPAI URBÀ
Atenent al context d’emergència climàtica,
la proposta aprofita l’orientació i l’ombra
projectada pels edificis per implementar un
espai fresc a partir de la ubicació del nou
arbrat proposat. Complementàriament,
els espais de plantació funcionaran com
a elements d’un sistema de drenatge
sostenible que aprofitarà l’aigua de pluja
per al seu manteniment.

Façana est
Edificació

Façana sud
Edificació

Façana nord
Edificació

Façana oest
Jardins Seminari

La proposta de vegetació cerca un node de
natura dins la trama Cerdà de manera que
la millora de la biodiversitat no representi la
pèrdua d’una estructura urbana de qualitat.
Es proposa una paleta vegetal àmplia, de
caràcter mediterrani, disposada en funció
de les condicions d’assolellament dels
diferents espais i seguint la geometria de la
trama.
S’escolliran espècies amb capacitat
d’atraure determinats grups faunístics, es
conservarà la fullaraca sota les masses
arbustives per tal de maximitzar les
oportunitats de nínxols ecològics que
afavoreixin la biodiversitat.
Es proposa treballar amb tres tipologies
de plantes per ocupar els espais de
plantació i atenent a la posició d’aquests
àmbits permeables en relació a la insolació
que reben. S’han triat agrupacions on
les espècies aromàtiques prevalen i es
complementen amb espècies de gramínies,
a les zones més assolellades i vivaces als
espais més ombrejats.

N

Washingtonia
Robusta

Celtis
Australis

Pel que fa als arbres,
s’afegeixen tres exemplars
de lledoners, acompanyant
els ja existents, que marquen
l’alineació del carrer Consell
de Cent, i es proposa
una palmera washingtonia
robusta, que connecta
visualment amb els 4
magnífics exemplars de
plaça Letamendi.

GRAMÍNEES SEMINARI (orientació façana oest)

Festuca
ovina

Festuca
galuca

Trifolium
repens

Taraxacum
officinale

Trifolium
subterraneum

Origanum
vulgare

Geranium
molle

Thymus
vulgaris

Melissa
officinalis

Helichrysum
stoechas

Euphorbia
rigida

Cistus monspeliensis

Ruta
graveolens

Teucrium
fruticans

Thymus
vulgaris

Valeriana
vera

Erigeon Karsvinskianus

Euphorbia
characias

Cistus monspesulanum

Cistus monspeliensis

Cotoneaster
horizontalis

Aspidistra
elatior

Iris
foetidissima

Dianella
tasmanica

Plectranthus
zuluensis

AROMÀTIQUES (orientació façana sud)

Salvia
officinalis

Lavandula
angustifolia

Rosmarinum
officinalis

AROMÀTIQUES (orientació façana est)

Salvia
officinalis

Lavandula
angustifolia

Rosmarinum
officinalis

VIVACES (orientació façana nord)

Omphalodes
cappadocica

Lysimachia
nummularia

Pachysandra Juncus patens
terminalis
‘Carman’s Grey’
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2. LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL
PERMEABILITAT

+27,25

30% de tota la superfície es permeable garantint la sostenibilitat hídrica de la proposta
tancant el cicle de l’aigua.
Totes les aigües plujanes retornen al freàtic,
recarregant la seva capacitat hídrica.
+26,68

Els nous sistemes de drenatge sostenible
retarden la filtració cap al terreny en moments de forts aiguats, evitant el col·lapse
del sistema de clavegueram i conservant al
màxim la humitat a les zones verdes.
La constant urbanització comporta la impermeabilització del sòl, l’alteració del cicle natural de l’aigua i l’augment de l’escorrentia.
Això provoca més contaminació i el deteriorament dels recursos hídrics subterranis.
Els SUDS són dipòsits permeables que formen part de la infraestructura urbana, destinats a filtrar, retenir i infiltrar l’aigua de pluja
restaurant-ne el cicle natural i corregint els
greus efectes de la impermeabilització del
sòl.
S’utilitzen mòduls d’infiltració rectangulars
buits que proporcionen tres vegades el volum d’emmagatzematge d’un sistema d’infiltració amb grava. Així cada mòdul substitueix 1,4 tones de grava o un tub drenant de
50m. A més, en no haver d’excavar tant, es
produeix un estalvi en comparació amb els
sistemes d’infiltració tradicionals.
En la nostra proposta els SUDS se situen
sota les zones verdes, que tenen una superfície més que suficient per recollir i infiltrar
l’aigua plujana que es capti en tota l’àrea de
la plaça. En estar la plaça conformada per
un pla inclinat les aigües es condueixen de
manera natural cap als parterres. Aquests
tenen una microtopografia còncava que
reté l’aigua, que a travès del SUDS s’anirà
filtrant cap al terreny.

+26,77

N
+26,31

Plánol de desguassos cap als parterres permeables

1.5%

3%

3%

1.5%

Platina 10mm
Mulching 5cm
Panot Gaudí 4,5 cm
Formigó fresc 3cm
Formigó amb fibres 18cm
Tot-u 25 cm

Reg per degoteig
Tela antiherbes
Terra vegetal 50cm
Ecobloc Light 35 cm

Detall sistema de drenatge sostenible

APROFITAMENT D’ENERGIES RENOVABLES
Amb l’objectiu de proporcionar a les infraestructures el major grau d’autosuficiència
possible, proposem incorporar als tendals
de la plaça un sistema de captació d’energia solar.
La intenció es que sigui una prova pilot de
la tecnologia de nous teixits amb cel.les fotovoltaiques que s’està desenvolupant actualment, i que es pugui inscriure-hi dins del
projecte d’investigació Europeu Apolo que
forma part del programa Horizon 2020 i del
qual en forma part, entre d’altres, el centre
tecnològic LEITAT situat a Catalunya.
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3. LA NOVA MATERIALITAT
PAVIMENT GAUDI
Tota la pavimentació de la plaça que forma
una calçada única, serà amb la peça Panot
de Gaudí.
Una peça petita, estàndard, adaptable, resistent i de fàcil reposició, ja present a l’eixample.
La col·locació s’executarà sobre formigó
fresc per garantir-ne la resistència al pas de
vehicles.

MOBILIARI ESTÀNDARD
Dissenys coneguts, de durabilitat comprovada i mateix model que l’existent als carrers adjacents:
Bancs i seients neoromántico classico,
un disseny de Miguel Milà, d’alumini i fusta, amb respatller, amb perfil ergonòmic, i
amb una alçada convenient per a persones
grans.
Gandules Rivage, un disseny de David
Karásec, en acer i fusta, es pot ancorar a
terra amb un sistema roscat o equipar-lo
amb potes. Un element polivalent que ofereix una alternativa de descans.

TENDALS FOTOVOLTAICS ESTACIONALS PER A L’ENLLUMENTAT.
REDUCCIÓ ILLA DE CALOR
Es proposa la instal·lació, durant els mesos
d’estiu, d’una peça tèxtil semitransparent,
amb capacitat de generació fotovoltaica,
que produeixi energia per a l’enllumenat
públic.
Aquesta peça es col·locaria amb uns suports formant una pèrgola que protegiria
del sol la zona d’estada central de la plaça,
complementant l’ombra de l’arbrat, per millorar el confort urbà i contribuir a la reducció de l’illa de calor.
L’objectiu és que sigui una prova pilot de la
nova tecnologia de teixits amb cel·les fotovoltaiques i que es pugui inscriure-hi dins
del projecte Europeu Apolo.
Els tendals serveixen de complement a
l’ombra projectada pels arbres existents i
els nous exemplars proposats.
N

Mapa d’ombres a les 12h del solstici d’estiu
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Carrer d’Enric Granados

4. EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES
UN INDRET SINGULAR DINS LA TRAMA
HOMOGÈNIA DE CERDÀ
La cruïlla Consell de Cent-Enric Granados
se situa al mig de l’eix verd format per la
vegetació de plaça Letamendi i la dels jardins de la Universitat i reforçat per la visual
dels arbres al xamfrà del seminari. Es una
cruïlla propera a la part més monumental
de l’Eixample, a molt poca distància del
Passeig de Gràcia i dels seus edificis més
emblemàtics.

Carrer d’Aragó

La proposta reforça la singularitat del lloc,
potenciant el verd, un verd orgànic i a l’escala del ciutadà diferent de l’oasi de plaça
Letamendi o el verd monumental de la Universitat.
Es proposa el panot Gaudí com a element
que ens permet una trama homogènia, igual
que ho és la trama que estructura l’eixample de Cerdà, i a la vegada és la referència
històrica del Passeig de Gràcia, a poques
illes de distància.
Es manté i integra dins del disseny tot l’arbrat existent que marca les alineacions del
carrer i es reforça amb alguns exemplars
més per tal d’assolir l’ombra necessària i
reforçar l’espai proposat.

Oasi verd
fragmentat pel
carrer Aragó

Verd orgànic i domèstic
Carrer Consell de Cent

Seminari
Conciliar de
Barcelona

Carrer de la Diputació

Verd monumental
de la Universitat

S’afegeixen tres exemplars de lledoners,
acompanyant els ja existents, que marquen l’alineació del carrer consell de Cent,
i es proposa una palmera washingtonia robusta, que connecta visualment amb els 4
magnífics exemplars de plaça Letamendi.
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També es tenen en consideració les terrasses dels establiments de restauració: Una
gelateria i uns bars que serveixen menjars i
esmorzars i que ocupen tres dels xamfrans,
mentre l’altre és ocupat pels jardins del Seminari Conciliar de Barcelona.
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Es conserva l’arbrat existent a la cruïlla, incorporant-los als nous retalls verds i
complementant-los allà on ho considerem
necessari. Actualment hi trobem lledoners,
platans, xicrandes, til·lers i cercis.
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5. L’ACCÉS I ELS SERVEIS
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Una estructura orgànica que fomenta els
diferents recorreguts:

C

Recorreguts per a vianants pels eixos dels
carrers per potenciar i facilitar els passejos
llargs per la ciutat.
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Possibilitat de recorreguts lineals per situacions d’emergència, bombers, ambulàncies, pels eixos dels carrers.
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Recorreguts senyalitzats per al pas restringit de vehicles, càrrega-descàrrega, vehicles amb origen o destinació i serveis.
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Recorreguts pedestres secundaris, a manera de xarxa que recorre els diferents llocs
d’estada.
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El control de costos de l’actuació es basarà
fonamentalment en dos punts:

Espècies vegetals mediterrànies, adaptades totalment a la climatologia, de molt baix
manteniment, i disposades segons la orientació solar de les diferents parts de la plaça.
Mobiliari estàndard, de durabilitat comprovada i mateix model que l’existent als carrers adjacents.
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Disseny basat en molt pocs materials, bàsicament el Panot Gaudí, de producció estàndard, de durabilitat comprovada, resistent, de fàcil manteniment i reposició.

i

1. La idoneïtat de solucions constructives,
econòmiques, viables i de baix manteniment.
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6. CONTROL DE COSTOS
UNA TRAMA REGULAR I HOMOGÈNIA

os

Recorreguts de vianants

N
Recorreguts de vehicles

Drenatges sostenibles adaptats a totes les
inclemències climatològiques.
2. La metodologia, que permet controlar els
costos en tot moment.
Es proposa desenvolupar en projecte amb
la tecnologia BIM que ens permetrà controlar els costos de manera permanent, al llarg
de la redacció del projecte, de la seva execució i de les futures obres.
Es posarà especial enfasi en incorporar les
dades de manteniment i possibles reposicions de al llarg del temps, i fins i tot incorporar dades de reciclabilitat i reutilització, per
tal de tancar el cicle, basant-se en dades de
tecnologia cradle to cradle.
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PROJECTES PRESENTATS AL
CONCURS DE LA PLAÇA
CONSELL DE CENT – ENRIC GRANADOS

ens veiem a la Plaça Llarga
‘ens veiem a la Plaça Llarga’ respon a la idea de senzillesa, claredat i quotidianitat que vol transmetre la
proposta. Parlant en primera persona del plural sobre l’espai públic el definim com a punt de trobada, espai
proper i de referència.
La Plaça Llarga és senzillament llarga per respondre a l’entorn immediat en el qual es situa i encabir més
oportunitats per apropar l’espai públic als veïns, però alhora té l’ambiciosa voluntat de representar un nou model
d’urbanisme molt conscient de les necessitats mediambientals del present i del futur.
1. Les singularitats i necessitats d’aquesta Superilla
La Superilla a la qual s’ubica la plaça presenta una doble singularitat respecte la trama urbana de l’Eixample.
Per una banda, trobem part dels jardins històrics de la Plaça Letamendi, que constitueixen una fita important
de la ciutat. Per l’altra, l’edifici aïllat del Seminari Conciliar no respon a la trama convencional de l’illa del Pla
Cerdà; el recinte que l’envolta està tancat seguint el perímetre de la vorera i l’accés principal es troba al carrer
Diputació, sent Consell de Cent la façana posterior.
L’eix Consell de Cent presenta doncs dos trams de caràcter diferent: entre Aribau i Enric Granados és una
secció simètrica amb plantes baixes a ambos costats (àmbit d’eix verd), mentre que entre Enric Granados i
Balmes, la secció és asimètrica, doncs les plantes baixes només es troben a la vorera muntanya degut a la
presència del recinte del Seminari.
En sentit perpendicular, l’eix Enric Granados es troba actualment pacificat en el dos trams inclosos en la
Superilla, en especial a la part inferior on hi trobem varies zones d’estada. L’alta presència d’establiments
destinats a la restauració i la proximitat a la Plaça Letamendi i la Universitat de Barcelona ha consolidat el
caràcter d’aquest entorn al llarg dels anys.
Fent un anàlisi d’escala superior, trobem una falta
d’àrees de joc al barri. Els jocs actuals de la Plaça
Letamendi són escassos en relació a l’àmbit que
haurien de cobrir i estan destinats a una franja d’edat
molt acotada.
Per últim, s’ha de considerar que un espai lliure com
el que resulta dels encreuaments de l’Eixample és
una oportunitat per dotar al conjunt del barri d’espais
públics flexibles de dimensions atípiques, capaços
d’absorbir activitats que difícilment es podran encabir
als eixos.
Àrees de joc de la ciutat de Barcelona - Plaça Letamendi al centre del cercle
Font: Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

2. Plaça Llarga: justificació de la definició de l’àmbit
A partir de l’anàlisi de l’apartat anterior, es proposa una re-definició de l’àmbit de la Plaça: s’actuarà sobre la
part superior de l’encreuament, sense afectar la part inferior actualment pacificada, i s’inclourà el tram de
Consell de Cent corresponent al recinte del Seminari. Els 3 aspectes que recolzen la definició d’aquest àmbit
com a plaça són els següents:
1. L’encreuament és una oportunitat per dotar al barri d’un espai públic lliure i flexible. Aquest és el
punt de partida de la proposta, la definició d’un espai buit que permeti un ús singular, garanteixi una
relació visual creuada entre plantes baixes dels xamfrans i l’eliminació de qualsevol obstacle per
l’accessibilitat.

1
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2. Existeix una necessitat d’espai per encabir més quantitat i varietat d’àrees de joc pel barri, sent la
Superilla el punt idoni per actuar en aquest sentit.
3. El tancament de la part posterior del recinte del Seminari té una relació molt limitada amb l’espai
públic i la millora d’aquestes condicions es pot aconseguir a través del projecte d’espai públic que limiti
amb ell.
Es proposa així una Plaça Llarga, d’estructura lineal, on l’ús quotidià de l’espai públic, el joc i el verd són els
fils conductors. Al punt de l’encreuament, on s’ubica l’espai lliure de la plaça, apareixerà la pèrgola dels 3
pilars, la fita educativa de la Superilla que representa el nou model d’espai públic sostenible.
3. La formalització del projecte
L’àmbit de la plaça queda delimitat per un encintat que respecta les voreres de panot actuals fins arribar als
escocells per ampliar-los; això implica una afectació mínima de les infraestructures existents i pot facilitar la
formalització del contacte amb els nous eixos verds.
Es defineix un recorregut de circulació de servei perimetral, condicionat per l’asimetria de Consell de Cent,
que garanteix el pas lent de vehicles de servei, zones de parada i aparcament per PMR. La geometria del carril
de circulació forçarà la reducció de la velocitat i s’incorporaran elements lumínics de senyalització
Una franja de verd situada a la part baixa de l’eix Consell de Cent estructura i acompanya totes les activitats
que es duen a terme a la plaça, amb arbrat i arbustiva de nova plantació que aportarà color en les èpoques de
floració i aproparà el verd a l’escala del vianant sota les copes dels plàtans existents.
Les zones centrals resultants seran de paviment tou drenant. Al punt de l’encreuament, l’espai buit permetrà
un ús flexible i és on es situarà l’element generador d’energia, aprofitant l’assolellament que ofereix l’amplitud
dels xamfrans. Les noves àrees de joc per totes les edats es combinen amb zones d’estada, dotant de vida
a la meitat inferior de la plaça en contacte amb el recinte del Seminari. La situació dels focus d’activitat, estada
i joc en aquesta zona és idònia perquè no condiciona directament la relació amb cap planta baixa.
La circulació de bicicletes i altres vehicles de baixa velocitat és lliure a l’interior de la plaça, amb tendència a
ser més còmode per la zona de circulació de servei, sense interferir amb les zones d’estada i de joc. L’encintat
perimetral del recorregut de servei és l’element que incorporarà els elements de senyalització per invidents
com el paviment podotàctil, de forma estructurada i endreçada.
S’aposta per una imatge unitària de la plaça, reduint la pavimentació dels elements principals a:
· Perímetre d’encintat granític, fent referència a les preexistències properes del Carrer Enric Granados.
· Paviment continu de formigó raspallat i color clar al carril de servei.
· Sauló de granulometria amb capacitat drenant a les zones centrals, en continuïtat amb la Plaça Letamendi.
· En punts concrets de les àrees de joc, s’utilitzaran puntualment materials que permetin la incorporació de
color al paviment.
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4. L’increment de la permeabilitat del sòl i l’ombra com a prioritats
Els objectius principals que condicionen les solucions emprades en la proposta són els següents:
A) Increment substancial de la permeabilitat del sòl
L’extensió de l`àmbit afavoreix que es puguin incrementar les superfícies de paviment tou i en conseqüència
s’incrementi la permeabilitat del conjunt de la Superilla, arribant a un 50% de l’àmbit afectat. Les zones
enjardinades inundables es situen seguint la part baixa de l’eix per recollir l’escorrentia superficial.
La pavimentació impermeable es minimitza, intentant reduir-la a la circulació de servei, i queda ubicada sota
l’ombra de l’arbrat existent. Les zones centrals - fora de la circulació de servei i els parterres - seran de sauló
de granulometria amb capacitat drenant, per tractar-se d’un tipus de pavimentació permeable i fent referència
a la proximitat dels jardins de la Plaça Letamendi.

B) L’ombra
L’increment de l’ombra és fonamental en dos sentits. Per una banda, totes les zones d’estada i de joc han de
poder gaudir de l’ombra durant les èpoques caloroses a través de la plantació de nou arbrat o sota la pèrgola
ubicada al xamfrà nord. Per altra banda, l’ombra s’incrementa en tota la plaça per tal de reduir el sobreescalfament de la superfície. En aquesta línia, els paviments de nova execució seran de color clar, fent una
petita aportació a la reducció de l’efecte illa de calor.

5. La pèrgola dels 3 pilars: una fita educativa
Un dels eixos fonamentals per la lluita contra el canvi climàtic és la transició energètica. En aquest sentit, és
de rellevant importància fer un esforç per incorporar la ciutadania en els corrents d’opinió, incorporant les
energies renovables a la nostra quotidianitat.
És per aquest motiu que la proposta contempla la construcció d’un element singular i flexible al llarg del temps
que constituirà la fita de la Superilla. És un element que té com a funció principal generar energia i que acaba
adquirint la forma i nom de pèrgola, per garantir el màxim assolellament a les plaques i la màxima ombra als
ciutadans. La pèrgola dels 3 pilars representa el nou model d’espai públic i creix sobre els 3 pilars del
desenvolupament sostenible: el medi ambient, la societat i l’economia.
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La pèrgola està formada per 3 elements verticals, que sostenen la línia de plaques fotovoltaiques i l’element
horitzontal de lames que proporciona l’ombra, subjectant-los a mode de ‘navalla suïssa’. De 6 metres d’alçada,
aquests pilars s’afinen en el seu extrem superior, i es situen paral·lels a la façana del xamfrà per proporcionar
a les plaques el màxim assolellament, a una distància on no suposen un obstacle visual ni per la planta baixa
ni per la planta primera.

La pèrgola es construirà amb materials reciclats i
de baix impacte ambiental. Contindrà totes
aquelles instal·lacions que s’incorporin derivades
de la construcció de la plaça, relatives a
l’enllumenat i la monitorització de l’àmbit. I el més
important és que serà un element de constitució
flexible, que permeti canvis i s’adapti al futur, quan
l’avenç de les tecnologies i/o les condicions ho
requereixin.
El rendiment d’una instal·lació fotovoltaica depèn de molts factors limitants. Un d’ells és l’ombra, que a l’espai
públic sovint és crític. Per a tal de millorar la funcionalitat del generador fotovoltaic es proposen dues
tecnologies adients per minimitzar l’efecte de les ombres:
· Mòduls fotovoltaics de mitja cèl·lula amb tecnologia PERC (Passivated Emitter Rear Cell). Que permeten una
millora en el rendiment davant l’efecte de les ombres parcials. Un total de 10 mòduls de 400 Wp amb una
potencia pic de 4 kW.
· Micro-inversors amb capacitat de gestionar la producció òptima de cada mòdul individualment.
El PEM aproximat de la instal·lació fotovoltaica està al voltant dels 30.000€, aproximadament un 5% del total
del projecte, pel que es considera una inversió raonable respecte als beneficis energètics i educatius que
suposa.
Per criteris de sostenibilitat, tota l’energia excedent s’abocarà a la xarxa elèctrica. Mitjançant la compensació
d’excedents es pot assolir que tots els elements d’enllumenat, comunicació i monitorització ambiental que es
col·locaran a la plaça quedin coberts energèticament resultant un saldo energètic positiu.
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6. El verd com a fil conductor
La proposta es centra en preservar tota la vegetació existent, de gran envergadura als límits de les voreres
actuals. Els escocells que formen part de l’àmbit d’actuació s’amplien per tal de millorar les condicions de
l’arbrat actual i la meitat dels exemplars queden inclosos dins les noves zones enjardinades del projecte.
S’incorpora una nova línia de parterres que està present en tots els moments de la plaça, on es plantarà
arbustiva de port baix-mitjà que no generi obstacles visuals, i amb floració de color, que li atorgui un aspecte
canviant a les diferents èpoques de l’any. També es proposa la plantació d’arbres de port petit-mitjà seguint la
idea de pintar la plaça de color sota el verd dels plàtans existents. A la zona de l’encreuament, es proposa la
plantació d’alguns exemplars de Celtis australis, que garantiran l’ombra a la zona central.

Exemples arbres:
Cercis siliquastrum, Celtis
australis, , Parkinsonia
aculeata, Acacia dealbata

Exemples arbustiva:
Ophiopogon sp, Abelia
grandiflora, Escalonia
rubra, Vinca sp, Laurus
nobilis

7. Infraestructura i serveis
La proposta per la nova plaça implica un increment de les superfícies drenants de l’àmbit i incorpora una franja
de parterres inundable, dos aspectes que reduiran la pressió sobre la xarxa de sanejament, considerant un
possible augment de la pluviometria en el futur.
S’incorporarà enllumenat que garanteixi unes condicions lumíniques adients a les zones de joc i d’estada,
seguint un esquema clar distribució lineal a la part central de la plaça. La nova xarxa de rec també seguirà una
distribució lineal discorrent pels parterres de nova plantació. El projecte comptarà amb noves fonts d’aigua
potable, properes a les zones d’estada i de joc.

8. Àrees d’estada i joc flexibles
La incorporació de noves àrees de joc és un dels objectius principals del projecte. La premissa que s’ha de
complir és la cobertura de diferents franges d’edat, pensant en equipament que inclogui elements aptes per
diferents públics i promogui un ús flexible i no limitant. Alguns exemples proposats -que s’hauran d’estudiar
durant la fase de projecte- són zones aptes pels jocs de taula, taules de ping-pong, pista de petanca o elements
geomètrics que permetin diferents interaccions.
Les zones d’estada han de poder admetre usos quotidians de l’espai exterior, com son les reunions, els àpats
i el treball. S’inclouran elements ergonòmics sota l’ombra que permetin gaudir de l’espai exterior de forma
còmode.
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9. Definició de costos
En una fase inicial es farà una estimació global del cost del projecte, tenint en compte barems reals d’obres a
la ciutat de Barcelona i les limitacions pressupostàries. Es partirà d’un import €/m2 que s’anirà ajustant a
mesura que es vagin elaborant i definint els diferents aspectes de l’Avantprojecte. Aquest import serà la
referència que servirà com a límit.
Per tal d’ajustar el cost de l’obra al límit de pressupost, es seguirà una línia de prioritats: es començarà per
estimar el cost dels elements estructurants, la materialitat i infraestructures de la plaça, arribant a un import
aproximat. Posteriorment, es proposarà un import per a l’equipament de la proposta, diferenciant un import
aproximat per l’element singular (pèrgola) i per l’equipament de les zones d’estada i joc.

Inici
Avantprojecte

Estimació
ratio €/m2
(amb limitacions
pressupostàries)

APROXIMACIÓ DEL COST DELS
ELEMENTS ESTRUCTURANTS
(materialitat, infraestructures,
equipament essencial)
segons projectes similars de la
ciutat de Barcelona

Estimació del cost
parcial

Import restant

DEFINICIÓ DEL COST
D’EQUIPAMENT
· Element singular pèrgola
· Equipament àrees d’estada i
de joc

Modificacions

VALORACIÓ
APROXIMADA PER
CAPÍTOLS
AVANTPROJECTE

Control dels límits
pressupostaris per
capítols en
Projecte Executiu
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PROJECTES PRESENTATS AL
CONCURS DE LA PLAÇA
CONSELL DE CENT – ENRIC GRANADOS

HABITANDO
En ausencia de la ciudad, un bosque mediterráneo
cubriría gran parte de la superficie de Barcelona,
sería su clímax como ecosistema. Durante el
pasado siglo, hemos desterrado la naturaleza
a la periferia y a pequeñas zonas acotadas de la
ciudad. Cuando encuentra una oportunidad, ésta
trata de volver a abrirse camino, reconquistando
los rincones sin edificar.
Frente a una urbe ajena a lo natural que nos
aliena ¿Puede el bosque coexistir con la ciudad?
Los espacios urbanos de nuestro tiempo no
requieren de gestos grandilocuentes ni de
excesivos artificios. La nueva urbanidad ha de
conectarnos de nuevo con nuestras vivencias
más esenciales.
Habitando los claros propone una intervención
clara y sencilla: permitir la aparición de una
suerte de bosque urbano, una cobertura vegetal
que aporte fresca sombra en verano y permita
sentarse al sol en invierno. Un agradable lugar
de descanso, juego y encuentro, rodeados de un
sotobosque mediterráneo. Un espacio de la ciudad
repensado desde una urbanidad más blanda y
amable, que pone el bienestar en el centro.

h
ric s
En ado
C/ ran
G

Un nuevo nodo de enlace con Plaça Letamendi
Esta nueva plaza conforma la rótula de unión
entre la Plaça Dr. Letamendi y el nuevo eje verde
de Consell de Cent. Consolida una infraestructura
ambiental de alto valor para la ciudad.
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Los elementos de mobiliario articulan una
topografía de objetos sobre el suelo de esta
arboleda urbana. La fuente actúa como
punto de encuentro, generadora de un
espacio de juego y refresco a su alrededor.
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Fuente de agua
Punto de encuentro

ARBOLADO

C
D

Zonas vegetadas
Jardín mediterráneo

04- Tilo

‘Tilia tomentosa’
05- Palmera mexicana

*Los números de árboles
subrayados 0X son ejemplares
nuevos, el resto, existentes.
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‘Platanus x hispanica’

02- Árbol de Judea
Bancos de hormigón pulido
‘Cercis siliquastrums’
Lugares de reunión y descanso
03- Almez
Bancos de madera
‘Celtis australis’

B

‘Washingtonia robusta’
06- Xicranda

‘Jacaranda mimosifolia’
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ELEMENTOS URBANOS
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Sección del bosque

01
04

Esquema de permeabilidad
Nivel 1: Pav. impermeable
Nivel 2: Pav. permeable
Nivel 3: Parterres plantados

·Canopia arbórea: La gran cobertura vegetal aporta fresca sombra en verano, y
deja pasar el sol en invierno. Genera una atmósfera de luz filtrada.
·Sotobosque mediterráneo: Las zonas vegetadas incluirán especies de carácter
silvestre adaptadas al clima de Barcelona, reduciendo las necesidades de mantenimiento y riego.
·Suelo permeable: A excepción del perímetro de aceras y del paso de la vía vecinal para posible tráfico rodado, el resto del pavimento de la plaza es permeable en distintos grados (un 63% de la superficie).

Habitando los claros
En ausencia de la ciudad, un bosque mediterráneo cubriría gran parte de la superficie de Barcelona, sería su clímax como ecosistema. Durante el pasado siglo, hemos desterrado la naturaleza a la periferia y a pequeñas zonas acotadas de la ciudad. Cuando encuentra una oportunidad,
ésta trata de volver a abrirse camino, reconquistando los rincones sin edificar.
La ausencia de verde y la omnipresencia del coche han relegado al peatón a un segundo plano,
los recorridos un discurrir acelerado de A a B, sin ofrecer espacios de encuentro, de descanso.
Frente a una urbe ajena a lo natural que nos aliena ¿Puede el bosque coexistir con la ciudad?
Los espacios urbanos de nuestro tiempo no requieren de gestos grandilocuentes ni de excesivos
artificios. La nueva urbanidad ha de conectarnos de nuevo con nuestras vivencias más esenciales.
Habitando los claros propone una intervención clara y sencilla: permitir la aparición de una suerte
de bosque urbano, una cobertura vegetal que aporte fresca sombra en verano y permita sentarse
al sol en invierno. Un agradable lugar de descanso, juego y encuentro, rodeados de un sotobosque
mediterráneo. Un espacio de la ciudad repensado desde una urbanidad más blanda y amable, que
pone el bienestar en el centro.
El bosque nos ofrece una atmósfera de luz filtrada, un espacio de agradable sombra. Bajo la
canopia vegetal encontramos reposo y tranquilidad. La verticalidad de los troncos configura el espacio de manera orgánica. Conforme se deambula, el lugar va cambiando, la visión del espacio se
abre y se cierra. Se generan espacios difusos y no programados, rincones sin límites definidos. La
masa arbórea nos acoge y nos envuelve.
Bajo ella discurre la vida de los habitantes de la ciudad. Jugando a la pelota o al pilla-pilla en sus
claros, o sentados a la sombra bajo la luz tamizada, viendo las estaciones pasar. El bosque nos
proporciona conexión con el tiempo y las estaciones. La floración, o la caída de las hojas en otoño
nos vincula con otro discurrir del tiempo, más pausado que el frenético ritmo de la ciudad.

Un nodo en continuidad con Plaça Letamendi
De los jardines históricos a la nueva urbanidad
Los jardines de la Plaça del Doctor Letamendi, de primeros del s. XX, han constituido hasta la fecha uno de los pocos enclaves verdes en esta zona del Eixample. Es un espacio fuertemente condicionado por el paso de Carrer d’Aragó, una de las arterias de tráfico rodado de la ciudad, que
corta el espacio en dos.
A pesar de ello, su valor como infraestructura verde sigue siendo reseñable, por lo que lograr un
espacio en continuidad con Plaça Letamendi es altamente interesante para conformar toda una
infraestructura ambiental de alto valor para la ciudad. Además, esta nueva plaza supondrá la rótula
de unión entre Letamendi y el nuevo eje verde de Consell de Cent.

En cierta manera, Habitando los claros es una nueva mirada a los jardines de Plaça Letamendi.
Ambas son, en esencia, un pavimento blando, una gran zona de vegetación y una cobertura
arbórea de cierto porte. De los parterres organizados y la zonificación característicos del paisajismo clásico, se pasa a una lectura más fluida y abierta, a un orden menos jerárquico y zonificado. El pavimento de sauló tan característico, se reinterpreta a un pavimento permeable pero
menos susceptible a daños por escorrentía, y la cobertura arbórea se densifica dando valor no
sólo a la cubrición, que tan bien funciona en Plaça Letamendi, sino también al propio ritmo generado por los troncos de los árboles. Del jardín decorativo, a un verde más cercano, más sentido, con una lógica más silvestre y natural.

Los pavimentos
Grados de permeabilidad para una solución sostenible y duradera
Barcelona es una ciudad con una pluviometría moderada, con particular incidencia de fuertes lluvias y tormentas en momentos puntuales del año, lo que genera picos de complicada gestión en la
red de saneamiento. Esta situación se verá probablemente acrecentada en el futuro, ya que los
escenarios de cambio climático dibujan un futuro con episodios de lluvias torrenciales de mayor
frecuencia e intensidad que las actuales. Las condiciones de la nueva Plaza en Consell de Cent Enric Granados son idóneas para plantear una gran superficie permeable. A diferencia de otros
muchos cruces, no se ve afectada por grandes infraestructuras subterráneas como los ferrocarriles
o el metro, por lo que la estructura del suelo se presenta menos alterada, pudiendo plantear pavimentos permeables directamente en relación con el terreno.
Con la voluntad de conseguir extender el espacio de la plaza a la totalidad de la cruïlla, para que
éste sea total y no una isleta central insertada dentro del cruce, el pavimento se propone en una
solución única de adoquín, que puede recibirse con mortero en los márgenes o emplearse como
pavimento drenante con juntas de gravilla en la zona central. De esta manera, no existe un límite
definido en el espacio de la plaza, pudiendo entenderse de fachada a fachada, en un espacio unitario y coherente en su conjunto. Los materiales propuestos responden a los mismos criterios de
practicidad y durabilidad expuestos en los pliegos, proponiendo una solución alternativa. En caso
de que las directrices establecidas en el plan redactor del Eix Verd 01 lo establecieran, la pavimentación de los márgenes y la vía vecinal podría adaptarse a lo dispuesto en dicho plan, armonizando la intervención con el conjunto del nuevo eje de Consell de Cent.
Los pavimentos se plantean en 3 grados de permeabilidad:
• Alrededor de las fachadas de los edificios, en lo que constituye la franja de la acera, además de
en la vía de servidumbre para tráfico vecinal rodado, se mantiene la pavimentación impermeable, con adoquín con junta amorterada, para alejar las aguas de los edificios y evitar así posibles
problemas de humedades o infiltraciones en los mismos.
• La mayor parte de la zona central se plantea como un pavimento drenante de adoquines con
junta rellenable (con gravilla), lo que posibilita conseguir un pavimento permeable pero con mayor resistencia al desgaste por la escorrentía de aguas superficiales (algo que ocurre por ejemplo en el pavimento de sauló de Plaça del Doctor Letamendi), mejorando su durabilidad y accesibilidad a lo largo del tiempo.
• El tercer nivel lo componen las zonas vegetadas y las bases de los árboles. El sotobosque se reparte
de manera orgánica a lo largo de toda la zona central de la plaza. Las bases de los árboles se dejan
sin adoquinar y se rellenan con la misma gravilla de las juntas. Por último, la zona central de asientos, junto con la fuente, se plantea toda en gravilla, generando de esta forma un gradiente desde los
perímetros más duros y transitados hasta las zonas más relajadas de asiento y descanso.
Nivel 1: Pavimento de adoquín recibido con mortero
(aceras y vía vecinal). Porcentaje del total: 36,78%
Nivel 2: Pavimento permeable de adoquín con junta de
gravilla (zona central). Porcentaje del total: 43,84%
Nivel 3: Parterres plantados (incluyen riego automático)
Porcentaje del total: 19,38%
El porcentaje total de suelo permeable en la plaza es
del 63,22% respecto a la superficie total

Durante el desarrollo del proyecto, se realizará un estudio hidráulico de superficie y se analizarán
en detalle las soluciones de pavimentos permeables adoptadas, analizando las posibilidades que
los diversos industriales puedan ofrecer como soluciones de mercado, teniendo en cuenta el pendienteado de las rasantes, el aprovechamiento del agua en los parterres y la relación con la red de
saneamiento existente.

Elementos urbanos
La arboleda, los claros, y las piezas que forman la topografía urbana
01. Los árboles como elemento estructurador del espacio
Los árboles son el elemento más determinante para estructurar este nuevo nodo verde. A nivel
espacial, la verticalidad de los troncos configura el espacio de manera orgánica. Conforme se
deambula, el lugar va cambiando, la visión del espacio se abre y se cierra. Se generan espacios
difusos y no programados, rincones sin límites definidos que invitan al encuentro, al descanso y al
juego espontáneo. El discurrir del tiempo lo marcan las sombras cambiantes en función de la hora
del día, y los colores de la arboleda en función de la época del año.
La canopia vegetal conseguirá una cobertura sombreada de la práctica totalidad del espacio de la
plaza. Gracias a que el último tramo de Enric Granados se encuentra totalmente peatonalizado
desde hace años, la mitad inferior del ámbito de intervención cuenta ya con numerosos ejemplares
plantados, de manera que la masa vegetal está parcialmente desarrollada en toda una mitad donde habitualmente encontramos un cruce asfaltado (caso del resto de cruïllas). La operación por
tanto tiene la pretensión de completar, de consolidar este espacio, densificándolo, convirtiéndolo
en el nodo que sirva de articulación entre el nuevo eje verde previsto en Consell de Cent y la Plaça
Dr. Letamendi.
La plaza cuenta con 25 ejemplares de árboles existentes, y se propone la plantación de 14 nuevos
ejemplares. Encontramos 5 especies plantadas actualmente:
-Plátanos de gran porte (platanus x hispanica) como árboles de alineación, en el perímetro de
toda la plaza, con alturas superiores a los 15 metros.
-Árboles de Judea (Cercis siliquastrum) en el lugar que antiguamente posiblemente ocupaban
también plátanos, en varios puntos del perímetro, más jóvenes que estos primeros.
-Almeces (celtis australis) en el frente que cierra la actual zona peatonalizada del final de Enric
Granados, como árboles de alineación de calle de Consell de Cent, una vez eliminada la mitad de
la zona asfaltada de la Cruïlla.
-Tilos (Tilia tomentosa, y alguna otra variedad) en la zona del final de Enric Granados, en la cual
hay varios ejemplares de los mismos.
-Palmeras mexicanas (washingtonia robusta) en varios puntos intermedios de la zona del final de
Enric Granados.

La variedad de los árboles presentes es rica. Se cuenta con especies que proporcionan excelente
sombra en los meses cálidos. Los árboles de Judea aportan una espectacular floración de color
rosado en primavera, antes de la foliación, y los tilos aportan una fragante floración en verano. Los
nuevos ejemplares plantados serán de las especies presentes, a las que se añade únicamente las
Xicrandas (Jacaranda mimosifolia), además de por su atractiva floración, porque son el árbol principal en la Plaça del Doctor Letamendi, consiguiendo así vincular ambos espacios.

02. Parterres: un jardín mediterráneo
Los parterres suponen una zona vegetada de más del 15% de la superficie total de la plaza. Durante el desarrollo del proyecto, se trabajará el paisajismo de este jardín mediterráneo de carácter
silvestre. Se seleccionarán especies adaptadas al clima de Barcelona, buscando aumentar la resiliencia del sistema verde, así como reducir sus necesidades de agua y mantenimiento.
Las variedades escogidas responderán a los criterios de sostenibilidad mencionados, así como a
los condicionantes ambientales (analizando la exposición solar, particularmente bajo la cobertura
arbórea y en función de la orientación). Además, se tendrán en cuenta múltiples características
específicas: el ciclo biológico de las variedades escogidas, su altura, color y temporalidad de la
floración (y la combinación que las diversas especies proporcione), su interés estructural una vez
acabado el ciclo de floración, y la atracción de insectos polinizadores y valor ecosistémico.
El jardín es mucho más que los periodos efímeros en los que las plantas estén en floración. Puede
ser fascinantes durante todo el año, si somos capaces de apreciar los sutiles contrastes de textura, el color del follaje cambiando al otoñar, o las casi fantasmagóricas formas de las espigas en
invierno.
El desarrollo de la propuesta se regirá por las directrices que establezca Parcs i Jardins de Barcelona, contando en todo momento con sus consejos y aprobación.

03. El mobiliario urbano
Los elementos de mobiliario urbano se organizan de manera abierta a lo largo de todo el espacio
de la plaza, aportando domesticidad a los rincones que crea la canopia arbórea. Configurados
para generar agradables espacios de encuentro y descanso, y articular una topografía de objetos
sobre el suelo de esta suerte de bosque urbano.
Se emplean los elementos justos para crear un espacio urbano práctico, inclusivo y de calidad.
La fuente actúa como punto de encuentro, como generadora de un espacio de juego y refresco
a su alrededor, caracterizando el claro principal de la propuesta, presente en la zona más soleada de la plaza.
La acompañan sendos bancos prefabricados de hormigón, unas sencillas piezas de forma cuadrada de 175x175cm, que, a modo de grandes rocas, invitan a diversas maneras de sentarse, subirse
encima o tumbarse bajo las copas de los árboles.
Finalmente, el mobiliario de madera ofrece asientos en multitud de rincones a lo largo de todo el
espacio, rodeados del sotobosque mediterráneo. Se emplearán elementos del catálogo de mobiliario urbano de probada durabilidad y confort presentes en la ciudad de Barcelona, buscando además dar continuidad al paisaje urbano de sus calles.

Control de costes
Una intervención comedida y coherente como base para la buena ejecución
La intervención se plantea como una actuación sencilla, clara y comedida, buscando la puesta en
valor de las permanencias (particularmente, los ejemplares de árboles existentes), y empleando un
lenguaje y unos materiales sencillos, prácticos y durables. En el desarrollo del proyecto se valorará
el ciclo de vida completo de las soluciones y elementos empleados, en aras de poder evaluar la
repercusión de la intervención no sólo en su vertiente económica, sino también ambiental.

Metodología del control de costes
ANTEPROYECTO
Presupuesto por capítulos. En fase de anteproyecto se cuantificará económicamente la propuesta en base a los ratios de construcción que, fruto de la experiencia del equipo multidisciplinar participante en el desarrollo del mismo, logrará un presupuesto con un desvío máximo de ± 10%
Presupuestos de industriales. En esta fase ya se solicitarán presupuestos a los industriales de
aquellas partidas que se consideren más significativas.
Propuestas valoradas. Cualquier propuesta arquitectónica que se haga en fase de anteproyecto
irá siempre acompañada de su valoración económica para poder tomar las decisiones oportunas
contando con todos los datos necesarios.
PROYECTO EJECUTIVO
Mediciones en ‘tiempo real’. Las mediciones y el presupuesto se irán elaborando al mismo tiempo que se desarrolle el proyecto ejecutivo para, de esta manera, tener siempre el control económico de la propuesta y evitar sorpresas de última hora.
Marcas comerciales. Se utilizarán únicamente las características técnicas de los materiales para
definirlos, evitando siempre que aparezca cualquier marca comercial en el presupuesto.
TCQ. Se utilizará el software del ITEC desde el inicio y se trabajará siempre con la justificación de
precios con el objetivo de garantizar la precisión máxima en cada uno de los precios que intervengan en el presupuesto.
Bancos de precios. El proyecto se calculará con el banco de precios vigente, publicado por el
ITEC, en el momento previsto de entrega del proyecto ejecutivo. Todas las partidas del presupuesto estarán codificadas según el nuevo estándar definido por el ITEC, y se intentará utilizar el máximo posible las partidas de dicho banco de precios.

