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Espai públic actual:
Escocells mínims

Espai públic proposta:
Maximització de l’escocell

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

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

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

SUPERESCOCELL

Una plaça per a tots i per a tot

Una plaça autosuficient

Una plaça comfortable

Sauló estabilitzat

Sauló drenant o sorra

Terra vegetal plantable, sòl permeable

Panot Barcelona

Llambordí sobre solera

Cicle de l’aigua

Cicle energètic

Jardins de retenció i filtració

Jardins de retenció i acumulació

Ombracle amb plaques fotovoltaiques

Possible doble pell energètica en façana

Espai multiús

Àmbit d’ombra urbana

Jardins

Plantes baixes comercials

Espais creatius i de joc

Àmbit plaça, entorn segur

Càrrega/Descàrrega

Distribució DUM

Pas puntual de vehicles

Fluxe de vianants

Una plaça  amb prioritat pels vianantsUna plaça-jardí



Superescocell 

MEMORIA 
 
UN CANVI D’ESCALA 
L'escocell és la unitat mínima per introduir el verd a la ciutat i un element present i protagonista de 
l'eixample projectat per Cerdà. Actualment, en una ciutat impermeabilitzada, l'escocell és una minúscula 
finestra a l'interior de la naturalesa, del planeta i, malgrat la seva reduïda magnitud, pot conformar un 
complex ecosistema metabòlic. Proposem prendre aquest element bàsic de la urbanització com a 
concepte principal, per transformar la cruïlla Girona-Consell de Cent, en un gran escocell de 2.000m2. 
Amb aquest canvi d'escala s’inverteix la situació actual, transformant els paviments impermeables i 
lleugerament foradats en noves superfícies toves amb elements petris sobreposats que compliran, amb 
molta precisió, amb cada un dels usos i necessitats que la ciutat té definits, a traves de la necessària 
participació ciutadana. Per tant, la recuperació del terreny permeable i la despavimentació són objectius 
principals en aquesta proposta. 
 
TRACES HEREDADES 
Les traces que defineixen aquest SUPERESCOCELL consideren el diàleg que, necessàriament haurà 
de produir-se entre les diferents propostes que s'elaboraran pels eixos verds dels carrers Girona i 
Consell de Cent (objecte de l'altre concurs). Les futures traces que determinaran el paviment, arbrat, 
vegetació i circulacions de vianants i vehicles són previstes en aquesta proposta, plantejant un fluid joc 
de línies-camins que s'estenen per la plaça i defineixen llocs i ambients diferents. Aquestes traces es 
deformen, definint geometries trapezoïdals i es materialitzen en elements petris de diferents amplades. 
Cada un dels espais definits adopta usos i característiques diferents segons la dureses i permeabilitat 
del seu paviment. Aquestes noves regles, permeten establir un ordre obert, flexible i replicable de les 
tradicionals alineacions geomètriques de l'Eixample, reconeixent el procés de transformació 
incremental que es porta a terme. 
 
 
1. UNA PLAÇA PER A TOTS I PER A TOT · PROXIMITAT I DRET A L'ESPAI PÚBLIC 
 

 
 
Cadascun dels llocs definits en la proposta, donen cabuda als diferents usos que reclama el nou us de 
l’espai públic de la ciutat. Tots ells es relacionen i busquen sinergies que ofereixen les activitats que en 
ells es desenvolupen. En aquests llocs, acotats però flexibles, la relació que defineix el pla horitzontal i 
la nova duresa dels paviments que els conformen, en plataforma única, estableix una nova percepció 
per a l'usuari. Alhora, construeix espais segurs, equitatius i sense barreres, per a les activitats que en 
cada un d'ells es desenvolupa. D'aquesta manera, al parterre per als jocs infantils, assolellat a l'hivern 
i protegit del sol a l'estiu, es dota d'un paviment de sorra que apropa els nens i nenes a les textures 
naturals i a una materialitat jugable, de la mateixa manera que ho son els elements de mobiliari i jocs 
dedicats a tal efecte. L'espai central de la plaça, gaudeix de suficient dimensió per a albergar activitats 
infantils esporàdiques que doten el lloc de la versatilitat perduda amb la imposició de l’asfalt necessari 
pel vehicle en temps passats. A les zones adjacents a les dedicades al desenvolupament dels drets 
dels més petits, apareixen espais d'activitats i trobada per a joves a través de taules de ping-pong i 
bancs, convidant al joc i la reunió. La plaça afavoreix la relació amb els equipaments, comerços i 
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infraestructures de proximitat que la caracteritzen amb equipaments d’altre abast, a mida del barri, a 
traves de camins i transits diagonals definits i moviments i entrades accessibles per a tothom a les 
infraestructures. Es preveuen també pàrquings i transits de 10km/h en ambdues direccions per les 
bicicletes i es promou l’autonomia per a tots els col·lectius. Una plaça amb visió inclusiva, justa i entesa 
des de la diversitat i biodiversitat, on el pla horitzontal s’entén com un mosaic divers i ecològic. 
 
2. UNA PLAÇA AUTOSUFICIENT · LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL 
 

 
SUPERESCOCELL es concep com un espai públic que busca la màxima autosuficiència dels fluxos 
metabòlics. La visió tridimensional explica l'estreta correlació entre el que passa sobre la cota urbana i 
el subsòl, per oferir respostes a les quatre dimensions: el cicle de l'aigua, l'energia, l'enllumenat i el 
verd.  
 
Per gestionar eficientment el cicle de l'aigua es posa especial atenció a les infraestructures soterrades 
i el pendent natural de el lloc (3,5% muntanya-mar). Es contempla la recollida de l'aigua d'escorrentia 
mitjançant dos sistemes. D'una banda, la captació-conducció per jardins de pluja situats a la part alta 
de la plaça (fora de l'àmbit de l'Metro) per retenir i proporcionar la major infiltració possible al freàtic. De 
l'altra, la introducció d'un sistema de recollida d'aigua de pluja horitzontal (tipus Atlantis) que captura 
l'aigua per infiltració i una sèrie de canonades permeables sota superfície, portaran l'aigua cap als tancs 
de dipòsit (prèvia decantació) situats a la part més baixa de la plaça. La reutilització d'aquesta aigua es 
fa servir per a reg automatitzat, neteja de la ciutat, etc. De la mateixa manera es preveu la relocalització 
de la font d'aigua existent al carrer Girona en una zona més central de la plaça.  
 
En relació a l'energia, es busca el seu ús racional i la generació renovable i local. Per a això l'estructura 
pèrgola jugable prevista (amb assolellament assegurat), aportarà ombra i servirà de suport per a una 
subestructura de plaques fotovoltaica de gairebé 100m2. Proveirà a la il·luminació de tota la plaça i 
d'energia per a la recàrrega de dispositius. La seva ubicació respon a la impossibilitat de plantar arbres 
de gran dimensió pel pas de la infraestructura de l'Metro. 
 
Pel que fa a l’estudi d'il·luminació es denota un criteri jerarquitzat en tres nivells, per tal de cobrir totes 
les zones de la nova plaça sense produir contaminació lumínica, millorar l'EE i la disminució de les 
emissions GEH. A l'espai central s'utilitzaran bàculs multifanal (8m d’alçada) unit a la il·luminació de la 
pèrgola, permetent els actes col·lectius (esports, festa modernista). Sobre els espais laterals de 
circulació compartida (cotxe-vianant) es preveuen lluminàries dobles i simples (4,5m d’alçada). La 
distància a façanes evita la llum intrusa o molesta. A les zones d'estada i jardins, la il·luminació baixa 
busca crear ambients més difosos garantint sempre la vigilància i seguretat de les persones més 
vulnerables (nens, dones i gent gran. Perspectiva de gènere). En tots els casos es contempla l'ús de la 
tecnologia LED optimitzant el rendiment energètic i la possibilitat, si s'estima convenient, d'incorporar 
sistemes de sensors per a millorar el rendiment i consum. 
 
El verd, mitjançant nature based solutions, és part de la solució per afrontar l'efecte illa de calor, 
aconseguir la neutralitat climàtica i crear un adequat confort urbà. En concret les superfícies permeables 
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representen més del 50% de tota la superfície i les seves dimensions superen significativament els 
15m2 minims. Més de la meitat d'aquesta superfície és tractada amb plantacions que promouen 
l'evapotranspiració, capten CO2 i regulen la temperatura. Les franges amb vegetació de biorretenció i 
protecció radicular, així com la nova vegetació, asseguren biodiversitat i garanteixen una canòpia que 
genera més del 80% de la superfície en ombra (segons el assolellament de les cruïlles de l'Eixample). 
Tot això produirà un microclima de refugi climàtic i un ambient que, gràcies a la ubicació d’un bàcul amb 
caixes niu per falciots a la part baixa, a partir de 4m, per ratpenats a la part mitjana, que colonitzarien 
els seus nius a l’estiu, amb el conseqüent benefici en la eliminació de mosquits i per pardals a la part 
mes alta fins arribar als 12m d’alçada, es contribuirà a la recuperació de certa fauna d’aus a la ciutat. 
 
Algunes propostes complementàries a desenvolupar fora del pressupost assignat al projecte de la 
plaça, podrien ser un jardí vertical fotovoltaic sobre la façana del centre López Vicuña per incrementar 
la producció energètica i millorar el condicionament climàtic del edifici. Situar en el subsòl de la pèrgola 
un dipòsit de bioresidus per a una posterior digestió anaeròbia a micro escala (m-DA), donant suport a 
la gestió descentralitzada i circular de residus. La localització d'una petita superfície d'horts urbans 
gestionada pels veïns, en el marc del verd productiu amb sentit social que es promou actualment a la 
ciutat. 
 
3. UNA PLAÇA CONFORTABLE  · LA NOVA MATERIALITAT  
 

 
 
El nou espai definit, prioritza l'ús del ciutadà, del vianant i la seva relació respecte a una nova 
materialitat. La proposta defineix un espai central tou, de sauló, com una clariana que possibilita usos 
de reunió, festa i comunicació al voltant d'un perímetre verd, frondós amb espècies bàsicament 
mediterrànies como Lledoners, Auró o Xiprés, combinat amb exemplars mitjans com Margalló o 
Magraner amb algunes d’exòtica però adaptades com la Tipuana o la Xicranda (Jacaranda mimosifolia) 
en referències al jardí modernista. També es important els estrats mig i baix de vegetació. Arbustives 
como Grevillea juniperiana, Abelia floribunda, Hedera Helix Dietes bicolor y enfiladisses com Wisteria 
sinensis, Rosa Banksiae y Muhelenbeckia complexa. Amb aquestes especies, s’aconsegueix un volum 
d’ombra casi complert a l’estiu i molta transmissió solar a l’hivern. Cadascuna d'elles s'emmarca en els 
parterres definits, acollint cada espècie amb les seves característiques concretes, amb la voluntat 
d'omplir l'espai en tres dimensions, insistint en la idea d'espai íntim, acollidor i amb la voluntat de definir 
un lloc amb diferents textures, colors i ombres en contraposició a la clariana, il·luminada amb vocació 
d'espai d'usos comuns i festius. L’elecció de les especies de vegetació que es proposen esta en 
consonància amb un consum controlat de l’aigua i el seu subministrament es garantida a traves de 
l’acumulació en dipòsits que s’omplen a traves de l’aigua de pluja que es recull en el trapezi de filtrat 
ubicada a la zona sud-est de la plaça. 
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Els elements petris que defineixen el perímetre dels parterres, es deformen i eixamplen construint bancs 
i espais d'estada i relació. L’espai d’arbrat a la zona nord, gaudeix de camins i espais d’estada amb 
paviments de terra compactada minimitzant el manteniment. A mesura que ens desplacem de l’interior, 
cap al perímetre de la plaça, els materials es van "endurint". Es combinen Sauló Sòlid: en zones amb 
trànsit ocasional de vehicles però sense estar sotmesos a altes prestacions de compressió i abrasió (8 
cm de espessor). Sauló Sòlid F: estabilitzat d’altes prestacions amb elevada resistència a la compressió 
i a la abrasió. Previst per a zones amb major volum de trànsit rodat i a on es realitzin girs i maniobres 
que requereixin major resistència del paviment. (15cm de espessor).  El trànsit esporàdic del vehicle, a 
10km/h, es produeix sobre un paviment petri prefabricat (llamborda) o inclús amb asfalt reutilitzat, 
adaptat a les necessitats de trànsit. Es tracta del aprofitament de productes amb el consegüent augment 
de la durabilitat i el cicle de vida. En canvi, el contacte amb les façanes dels quatre xamfrans, amb un 
altíssim ús comercial i l'existència de l’escola Lopez Vicuña amb molt volum de transit en moments 
concrets, convida a trepitjar un paviment resistent i a l’hora molt reconeixible com el panot de Barcelona.  
 

La pèrgola trapezoïdal fotovoltaica ubicada a la zona est de la plaça, construït en fusta, tamisa i projecta 
ombra sobre l’espai dels jocs dels infants. Alhora, serveix d’estructura pel suport de alguns jocs ubicats 
en aquesta zona. 
 
4 UNA PLAÇA JARDI · EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES  
 
El barri on s'emmarca l'actuació i en concret aquesta nova plaça, tenen un arrelat caràcter de barri que 
és determinant conservar. El patrimoni modernista d'edificis i comerços impregnen el lloc en el seu dia 
a dia. L'accés àgil a cada un d'ells des de qualsevol lloc de la plaça, a través de paviments continus i 
nets, a través del panot Barcelona, és un mecanisme en la defensa del comerç de proximitat, dinàmica 
absolutament necessària. L’alleugeriment de la barana de l'accés al metro i la plataforma única de la 
qual gaudirà la plaça, permetrà, novament, la visió completa del forn Sarret (1898) i de la façana de 
l'edifici que l'acull. La Fira Modernista, lligada a la història de l'eixample dret, que es desenvolupa a la 
zona i que inclou la plaça, és latent en la proposta a través de la vegetació, la despavimentacion, i 
sobretot dels nous espais que possibiliten el desenvolupament dels tallers, l’enjardinada popular dels 
escocells, fires, concerts i trobades que es desenvoluparan a la pròpia plaça i als trams adjacents de al 
carrer Girona. La referència al jardí Modernista pretén recuperar alguns valors del espai públic perduts 
com el sentir-se immers en una escena, un espai íntim, acollidor, amb vegetació de diferents estrats, 
textures, i colors, flors, llum i ombra...   
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(SANTIAGO RUSIÑOL, Jardín de los infantes) 

La valoració del patrimoni arquitectònic modernista, es desenvolupa també 
per aclarir els transits, dins la plaça, que possibiliten l’arribada a espais 
com el Passeig Sant Joan o el Mercat de La Concepció. I com no podria 
ser d’un altre manera, en la dinàmica de conservació del patrimoni, en 
aquest cas vegetal, es mantindrà la totalitat de l’arbrat existent (plàtans, 
til·lers i lledoners) i s’incorporaran les decisions de continuïtat d’arbrat dels 
eixos de Girona i Consell de Cent. Donada la reducció en la pressió per 
mantenir l’horitzontalitat del carrer Consell de Cent per la eliminació del 
transit intens de vehicles, es podrà suavitzar la topografia de casi 1’5m de 

diferencia entre les cotes alta i baixa de la plaça en la direcció del carrer Girona. En l’actualitat gran 
part d’aquesta diferència de nivell s’acumula a la part baixa de la plaça podent repartir l’esmentat 
desnivell al llarg de tota la plaça, de manera homogènia.  
 
5. UNA PLAÇA AMB PRIORITAT PER ALS VIANANTS · L'ACCÉS I ELS SERVEIS 
 

 
La proposta respecta l'esquema racionalitzat de circulació de cotxes previst per a les Superillas (xarxa 
de distribució veïnal 10km/h), però dóna prioritat a la mobilitat de vianants amb itineraris més directes 
(Pla d'acció per l'Àmbit) i garanteix l'accessibilitat universal en totes les zones de la nova plaça. La 
superfície total destinada al cotxe i vehicles de serveis i emergència és de 415m2 (65% menys que la 
situació actual). Per proporcionar la seguretat viària, el disseny delimita el pas de cotxes amb les traces 
que provenen dels eixos i els canvis de paviments, a més de la posició de mobiliari urbà. 
 
Per l’alta mobilitat de vianants que genera la boca d'accés al METRO (L4), es reserva una àrea de 
175m2 al voltant de les escales i ascensor, de materialitat dura i sense esglaons per facilitar l'accés de 
cadires de rodes i maletes. A més es localitza un pàrquing de bicis o vehicles de mobilitat personal per 
fomentar l'ús del transport públic. Per al flux de vianants que generen el centre López Vicuña i altres 
centres educatius i culturals propers, es plantegen recorreguts segurs i protegits del sol, buscant 
connectar-los i relacionar-los amb els diferents espais de la plaça i el comerç perimetral. L'alta afluència 
de persones en hores punta és solucionada amb superfícies dures apropiades per al tràfic diari però 
sense sobredimensionar-los. 
  
El projecte proposa resoldre les zones de càrrega i descàrrega DUM en els punts d'accés a la nova 
plaça, evitant que els moviments afecten la vida de la plaça. Aquesta posició optimitzarà l'ús de l'espai 
públic i contribuirà a millorar la qualitat de l'aire i reduir el soroll. L'aplicació SPRO pot ajudar a adaptar 
millor el temps i l'horari segons les activitats de les vores (principalment escoles i el comerç). Els 
contenidors d'escombraries es situen en quatre punts: dos sobre l'eix Girona i dos sobre Consell de 
Cent. L'espai previst són les franges que defineixen els actuals arbres alineats a carrer i als quals es 
preveu dotar-los de més espai verd. 
 
Un fet particular d'aquest lloc el constitueix la celebració de la fira modernista, moment en què s'espera 
l'alta afluència de públic. El projecte allibera l'espai necessari per permetre l'accés al centre de la plaça 
amb algun vehicle que faciliti el muntatge de la infraestructura necessària o fins i tot vehicles 
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d'emergència, neteja, enllumenat, etc. En síntesi, es busca la construcció d'un espai cívic amb 
adequada convivència dels diferents usos que esdevenen fluxos que passaran en aquesta nova plaça 
de barri de l'Eixample. 
 
6. UNA GESTIÓ PERMANENT I ÀGIL · CONTROL DE COSTOS 
 
Una metodologia basada en un Procés de Control Integrat de Canvis permetrà un major control sobre 
els costos d'execució i manteniment del projecte, però sobre tot, és rellevant per facilitar la necessària 
coordinació amb els redactors dels Àmbits dels Eixos verds adjacents. A partir de les necessitats de 
BIMSA i dels tècnics responsables de l'Espai Públic, s'elaborarà una primera classificació que tindrà en 
compte els següents aspectes: Fase: etapa en què es desenvoluparà la informació (avantprojecte, 
projecte executiu ...); Requisits d'informació: informació que ha de ser definida en cada element 
(identificador, mesurament, cost, cost de manteniment ...); Classificació dels elements: categorització 
dels elements de el projecte (mobiliari, vegetació, paviments...); Abast: Nivell de detall del projecte, 
tenint en compte tant aspectes gràfics (definició geomètrica, materials...), com d'informació 
(mesuraments, costos...). 
 
Aquesta revisió donarà origen a un document (Pla d'Execució) que contindrà aquests aspectes 
esmentats i definirà la informació que ha de tenir cada element, en funció de la fase en què estigui i del 
posterior ús d'aquesta informació per part de BIMSA. Tenir sota control tots aquests aspectes permetrà 
un major control de la informació, fent possible l'extracció de bases de dades (ordenades i 
jerarquitzades) per facilitar la compatibilitat amb programaris externs de control de costos o sistemes 
de gestió de manteniment. 
 
Les solucions constructives previstes en aquesta proposta s'emmarquen en la inversió prevista i són 
pertinents i viables amb els recursos disponibles (tècnics i humans). D'acord amb els criteris establerts 
per BIMSA en altres projectes d'urbanització, el projecte redueix els costos de manteniment. 
 
En la fase d'Avantprojecte es proposa quantificar el cost de la proposta utilitzant taules dinàmiques de 
quantificació dels elements per adaptar-se en temps real a el procés de projecte. En aquesta 
metodologia és important fixar un leads meeting per actualitzar cada vertical del projecte i actualitzar 
segons les seves necessitats específiques. Els mesuraments s'estructuraran en nivells i el dibuixat es 
realitzarà de forma optimitzada per permetre generar un stand alone d'un sol nivell de forma simple. De 
forma bàsica podran ser: 
1.- mesurables directament del plànol;  2.- dependents de la geometria; 3.- no dependents de la 
geometria, però relatives a elements; 4.- no dependents de la geometria i no relatives a elements. Es 
considera l'ús de software que permeti la generació d'fields de manera que cada vegada que 
s'actualitzin canvis, serà possible l'actualització de la totalitat. També es considera la creació de 
determinades LISP per agilitzar mesuraments, etc. de manera que si es modifica el programari de 
dibuix, s'actualitza el camp de forma automatitzada 
 
En la fase de Projecte Executiu es contempla la verificació sistemàtica al llarg del procés mitjançant la 
definició i seguiment dels valors dels paràmetres de temps, cost, qualitat, i la formulació de la seguretat, 
la generació de residus i el cost energètic dels materials. El contingut dels projectes és redactarà seguint 
el "Plec de PRESCRIPCIONS Tècniques per a la redacció de projectes executius d'infraestructures 
(versió novembre 2017)" de BIMSA. 
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RECOLLIR, INFILTRAR, INTEGRAR
Concurs de projectes obert amb intervenció de jurat 
per a la contractació dels serveis de redacció dels 
projectes de quatre noves places del programa Superilles.

LOT 4: PLAÇA CONSELL DE CENT - GIRONA

Franja de 
Bioretenció

Paviment porós. Infiltració i conducció a dipòsit

Dipòsit

Aqüífer del Pla de Barcelona

La construcció de la ciutat des de l’aigua

Origen de l’aigua
1. Precipitació. Pic màxim 52,9mm/m2
2. Reutilització de l’aigua produïda als edificis de l’entorn. 
297 habitatges equivalen a 727 habitants que generen 
77.774,46 litres/dia (30% cisternes WC)

Estratègies de projecte
3. Franja de Biorretenció de 63m2. Plantació autòctona. 
Potencial de filtració 27.720 litres. 
4. Àrea de plantació inundable. Infiltració directa a l’aqüífer 
recàrrega1m3/m2/dia. 
5. Sòl porós tipus sauló. Plantació d’arbrat de carrer. 
Infiltració al subsol i recollida de l’aigua sobrant a dipòsit. 
6. Paviment porós. Infiltració i conducció al dipòsit.
7. Dipòsit soterrat amb capacitat per a 22.500 litres.
8. Reutilització de l’aigua als edificis de l’entorn
9. Reducció de la temperatura ambiental evitant 
sobreescalfament del paviment. Es redueix l’efecte Illa de 
Calor Urbana. 4ºC menys respecte  la temperatura ambiental 
i 14ºC menys respecte la temperatura de l’asfalt. 

L’Eixample, patrimoni de tots

1. Manteniment de l’arbrat existent
2. Conservació del panot característic de les voreres

La complexitat urbana, un projecte per fases

FASE 1
Projecte de disseny urbà i d’espai públic. Es treballa el verd, 
la textura, la infiltració al subsol i la memòria col·lectiva.

FASE 2
Fer aflorar la presència de les infraestructures que construeixen 
la ciutat. Cal connectar, il·luminar, ventilar aquests espais, fer 
que hi arribi l’ombra dels arbres. És el primer pas cap a un 
plantejament urbà que integri i reforci aquesta complexitat 
inherent a la ciutat.

FASE 3
Per entendre el verd i la captació d’aigua com veritables 
infraestructures locals es proposa integrar les illes dins 
el conjunt, explotant l’aprofitament i el retorn de l’aigua 
captada, tant des del carrer, com dels edificis.

El subsol i l’energia

La presència de l’estació de la L4 suposa un impediment per 
a l’aprofitament de les qualitats hídriques del subsol, però 
d’altra banda, davant la impossibilitat de plantar, esdevé 
un emplaçament idoni per a la instal·lació d’una pèrgola 
fotovoltaica amb una superfície captadora de 127,30 m2.

Materialitat
1. Franja de Biorretenció. Plantació autòctona d’arbustives. 
2. Àrea de plantació inundable. Sòl vegetal permeable. 
Plantació d’arbrat. 
3. Sòl porós tipus sauló. Plantació d’arbrat de carrer
4. Coberta de l’estació amb paviment porós i conducció de 
l’aigua al dipòsit. 
5. Llosa flotant sobre dipòsit.
6. Pèrgola fotovoltaica. Captació energètica + ombra.
7. Voreres existents. Panot existent.
8. Plataforma única per a trànsit rodat. Panot.

Materials de baix impacte ambiental i de proximitat. Es 
recupera el mateix sòl original de Barcelona. L’asfalt arrencat 
es granula i converteix en grava pels diversos mecanismes 
de drenatge, reduint la petjada ecològica de la proposta

Infiltració aqüífer

Òcul estació L4

Pèrgola fotovoltaica
sobre estació Girona 

Zona inundable. 
Nova plantació

Plataforma única per 
circulació rodada

Llosa flotant sobre 
dipòsit

Òcul 

Estació L4

Franja de Bioretenció Zona inundable plantada Llosa Flotant sobre dipòsit

0 5 10 20 m
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RECOLLIR, INFILTRAR, INTEGRAR 

La proposta es presenta com una exploració del potencial de l’espai públic i el disseny urbà en 
la gestió ambiental dels recursos naturals de l’ecosistema urbà, parant especial atenció al cicle 
de l’aigua. Sense menystenir l’atenció al caràcter integrador de l’espai públic, es proposa una 
estratègia de màxims, que integra tots els estrats que conformen la trama urbana, dels quals el 
carrer esdevé l’element més representatiu.  

En sintonia amb el Nou Model d’Espai Públic (2020) promogut per l’ajuntament, es considera que 
plantejar la cruïlla -i no l’illa- com a unitat d’estudi afavoreix una aproximació sistèmica en sintonia 
amb el plantejament racional de la retícula ideada per Cerdà, posant l’espai públic – el carrer- al 
centre de gravetat de la discussió.  

És per això que es proposa un àmbit d’estudi més ampli que l’àmbit de projecte, que incorpora 
els fragments de les quatre illes que defineixen el xamfrà, entenent que aquest és el buit de 
referència més pròxim del que disposen aquestes edificacions. Tot i que la proposta se centra 
en l’àmbit de projecte establert a les bases del concurs, aquesta es pensa des de l’àmbit d’estudi 
general, incorporant una sèrie de consideracions sistemàtiques que poden ser vàlides per totes 
les cruïlles de la retícula. No obstant, es reconeixen les particularitats i característiques 
específiques d’aquest emplaçament concret, com es desenvoluparà més endavant.  

La construcció de l’Eixample, una lluita contra l’aigua. 

La trama urbana de Cerdà esdevé una xarxa ortogonal que se superposa als terrenys del Pla de 
Barcelona, adaptant-se a la seva geografia (cal recordar que el primer document que dibuixa 
l’enginyer és el plànol topogràfic de la ciutat de Barcelona, l’any 1855), en forma de la construcció 
de la llosa dels carrers, delimitada per uns murs d’aproximadament 1 metre d’alçada que 
esdevindrien els fonaments de les noves edificacions (imatge 1). Es tracta doncs de la imposició 
d’una nova infraestructura viària impermeable sobre el terreny existent, un territori polsegós 
format a base de sediments quaternaris que s’enfangava quan plovia, donant origen al malnom 
de “Cal Fanga” que rep la ciutat.  

Sobre aquesta trama s’hi disposen diverses infraestructures de transport, entre les quals 
destaquen els tramvies primer, els ferrocarrils (que originalment creuaven l’Eixample en trinxera, 
com en el cas del Carrer Aragó, imatge 2), i posteriorment el metro, que apareix ja com una 
infraestructura soterrada.  

 (1)    (2) 
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La progressiva urbanització -i per tant, impermeabilització- del pla de Barcelona ha solucionat els 
problemes d’enfangament, però trenca el cicle natural de l’aigua impedint-ne la seva infiltració al 
subsol. Això genera importants problemes d’inundacions que acompanyen episodis de pluja, 
doncs l’aigua que no és absorbida pel terreny rellisca per escolament fins a acumular-se en àrees 
específiques, produint múltiples estralls. Per tal d’esmorteir aquesta acumulació, a finals dels 
anys 80 i inicis dels 90 es varen construir grans infraestructures de contenció i emmagatzematge 
de l’aigua de pluja, en forma d’enormes dipòsits subterranis ubicats en emplaçaments estratègics 
al llarg de la ciutat. La solució emprada, en forma d’infraestructures subterrànies, no soluciona el 
trencament del cicle natural de l’aigua, ja que aquesta segueix sense infiltrar-se al subsol, 
impedint la recàrrega natural de l’aqüífer del Pla de Barcelona.  

La proposta busca recuperar aquesta relació original, permetent la infiltració de l’aigua en els 
mateixos escenaris urbans, mitjançant la implantació d’estratègies Nature-Based per tal de 
potenciar la recàrrega dels aqüífers (que juguen un paper clau en la lluita contra la intrusió 
salina litoral) i fer aflorar de nou el sòl del Pla de Barcelona.  

D’altra banda, el drenatge de l’Eixample és imaginat en primera instància per l’enginyer P. Garcia 
Faria (1891), a partir d’un sistema de sanejament (en detriment del sistema de pous negres del 
moment) que recull les aigües, tant de l’edificació com del carrer, i les reaprofita com a substrat 
per a irrigar els conreus dels afores. Es proposa recuperar la concepció de l’aigua residual 
com a recurs, tant dels carrers com -sobretot- dels edificis, doncs una actuació sistèmica a 
l’Eixample implica pensar-lo des de la secció del conjunt carrer-edifici-illa.  

La ciutat des de múltiples estrats 

El Urbanismo Ecológico propone una nueva concepción de la ordenación urbana y de los 
parámetros urbanísticos que la regulan. Esto significa incorporar a los parámetros 
convencionales, aquellos aspectos que condicionan la transición a un modelo de ciudad más 
sostenible como es el metabolismo urbano, la biodiversidad, la habitabilidad y la cohesión social. 
Para ello, la propuesta plantea un aprovechamiento del suelo considerando tres niveles de 
ordenación, el subsuelo, la superficie y la cubierta en altura.  

Salvador Rueda, El Urbanismo Ecológico, 2012. 

Des de la perspectiva del metabolisme, el projecte urbà ha de tenir en compte l’estratificació de 
la ciutat, entesa com el resultat de la superposició de múltiples realitats. El carrer, naturalment, 
esdevé l’element central des del quan ens aproximem a la resta. Si el que es busca és maximitzar 
la capacitat integradora del projecte urbà, a partir de l’optimització de la gestió de l’aigua, cal tenir 
en compte la capa superior (els edificis de l’entorn) i el subsol, des de les capes que composen 
la superfície fins a l’arribada del nivell freàtic, incloent-hi totes les infraestructures que conté (entre 
les quals destaca el Metro).  

El xamfrà com a unitat hídrica 

La cruïlla esdevé doncs la cara més representativa d’un conjunt que engloba des dels terrats dels 
edificis que l’envolten, els edificis mateixos (entesos com elements que tenen una demanda i 
emeten una sèrie de residus hídrics), l’espai públic, les construccions del subsol i el mateix 
subsol, format per argiles sorrenques i amb un nivell freàtic lleugerament superior als 10 metres 
sobre el nivell del mar. Es considera tot el conjunt una única unitat hídrica. Entenent que l’aigua 
es mou per gravetat, cal tenir-la en compte al llarg dels diversos nivells, començant pel més alt 
(la pluja) fins al més baix (l’aqüífer). El primer pas necessari per parlar de l’aigua que disposa 
aquesta unitat, és establir les fonts hídriques locals. Quina aigua es pot considerar que capta una 
cruïlla de l’eixample? Es poden establir dues fonts d’origen. La primera, i més evident, és l’aigua 
de la pluja, que es precipita des de l’atmosfera sobre els edificis i l’espai públic. Una segona font, 
igual d’important, és l’aigua que es genera als edificis de l’entorn, actualment considerada com a 
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residual, però que gaudeix d’un potencial d’aprofitament per a determinats usos que la converteix 
en un recurs.   

Precipitació 

Aquesta depèn del règim pluviomètric, que varia segons la zona. La ciutat de Barcelona gaudeix 
d’un clima mediterrani, caracteritzat per precipitacions intenses i de curta durada.  

El volum de precipitació anual a l’Eixample oscil·la entre els 440 i 520 mm/any. (segons l’ Estudio 
de aprovechamiento de las aguas pluviales mediante Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
(SUDS) en la actualización del Plan Técnico para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos 
Alternativos de Barcelona.) Es parteix de les dades de “pluja de disseny” segons BCASA en 
període de retorn T=10 anys, amb una intensitat pic de 169 mm/h i una precipitació total de 
52,9mm per episodi pluvial. Es pot esperar doncs, que a cada episodi extrem de pluja (seguint 
un període de retorn de 10 anys), obtinguem fins a 52,9 mm d’aigua per metre quadrat de 
superfície. És a dir, si en el punt més baix de l’àmbit disposéssim d’un dipòsit d’aigües pluvials, i 
tota la superfície fos impermeabilitzada, obtindríem una aigua acumulada del valor de 
52,9mm/m2 x S, on S=Superfície total de l’àmbit. Entenent que no totes les superfícies són 
impermeables aquest raonament no és vàlid, i per tant es parteix del valor 52,9 mm per tal 
d’establir sub-conques de recollida dins de l’àmbit.  

Capacitat productora dels edificis de l’entorn 

Urban residents rapidly convert much of the piped clean-water to wastewater flushed down drains 
and toilets. 

Richard T. T. Formann, Urban Ecology.Science of Cities, 2014. 

L’abastiment hídric de la ciutat de Barcelona queda satisfet per una complexa xarxa d’escala 
suprametropolitana, que va des dels embassaments de Sau i de Susqueda (Ter) fins als de la 
Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç (Llobregat). No obstant, tot i que l’arribada de l’aigua de 
consum estigui tan deslocalitzada, aquesta es converteix ràpidament en aigua residual en ser 
consumida pels usuaris, sent aquesta darrera aigua de kilòmetre zero, produïda al mateix xamfrà. 
Arrel d’aquest plantejament sorgeixen dues possibilitats. En primer lloc, pensar si des de l’aigua 
recollida a l’espai públic es pot abastir part d’aquesta demanda, reduint així la petjada ecològica 
territorial de la ciutat de Barcelona. També es pot llegir de manera inversa, doncs l’aigua residual 
que els edificis deriven directament al sistema de sanejament pot ser aprofitada pel mateix espai 
públic, ja sigui per la neteja, per la irrigació o per la infiltració directa al subsol. Per tots dos casos 
és important establir amb quin volum d’aigua treballem, que en aquest cas el podem trobar a 
partir de la següent formula:       Núm. Habitants   x   consum l/hab   /      Percentatge usos aigua 

El número d’habitants s’obté a partir de calcular el número d’habitatges en una zona específica 
(segons dades cadastrals), i multiplicar-lo pel coeficient 2,45, que correspon al número 
d’habitants/habitatge (segons dades de l’Ajuntament de Barcelona). Segons el cadastre, l’àmbit 
d’estudi comprèn 297 habitatges, i per tant, es considera que el conjunt inclou 727 habitants.  

Segons les dades de l’Aj. de Barcelona, el consum domèstic per habitant i dia és de 106,98 
litres/hab/dia (any 2018). Es pot extreure per tant que en un dia es consumeix el volum d’aigua 
domèstics (i per tant, es genera el volum d’aigua residual) següent: 

727 hab. x 106,98 l/hab/dia = 77.774,46 litres/ diaris.  

Aquesta quantitat, es distribueix de la següent manera: 

30% cisterna del vàter (aigües negres), 30% en dutxa i bany, 20% en rentadora i rentaplats, 20% 
en neteja de la casa, reg i altres usos (dels quals entre un 3 i un 6% del total són per beure i 
cuinar).  
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La construcció de la ciutat des de l’aigua 

A partir d’aquestes dades, l’espai públic es planteja a partir d’una estratègia de màxim 
aprofitament del cicle de l’aigua, com un element integrador tant dels cicles naturals com de 
l’entorn construït. Mitjançant diverses estratègies de gestió en funció de les característiques del 
lloc es projecta una plaça permeable, vegetada, diàfana i accessible.  

Seguint la lògica de recuperar el sòl original de l’Eixample, revertint el seu procés 
d’impermeabilització, es busca en primer terme maximitzar la superfície permeable, per tal de 
poder infiltrar l’aigua de la pluja a l’aqüífer i restablir el cicle original de l’aigua.  

No obstant, un tret característic de la cruïlla dels C/ Consell de Cent i Girona és la presència 
d’una estació del metro, de la L4, que ocupa una part significativa del seu subsol, concretament 
la part més baixa del xamfrà, comprenent el tram central de Consell de Cent i el tram sud del C/ 
Girona.  

Es concentra doncs la superfície permeable, amb capacitat infiltradora al subsol al tram superior 
de la secció. En primer terme, es proposa en el tram més alt de l’àmbit una franja de biorretenció 
de 63m², on una plantació d’espècies autòctones filtren l’aigua que arriba per escolament des del 
carrer, de manera que retenen els metalls pesats provinents dels vehicles en els primers 20 cm 
del substrat de la franja, impedint l’accés dels mateixos tant al subsol com a la nova plaça. 
Aquesta franja de biorretenció es dimensiona de manera que pugui filtrar fins a 27.720 litres, que 
es correspon a la màxima precipitació possible en aquesta àrea seguint els valors establers 
prèviament. Aquesta aigua filtrada es deriva cap a una àrea de plantació inundable, on s’hi 
planten arbres, que permet una infiltració directa al subsol. Es planteja doncs una àrea amb 
arbres, fresca, ventilada i que tot i que durant el dia a dia romangui com un espai verd esdevingui 
una plaça inundada en aquests episodis de pluja. D’aquesta manera es permet la filtració de 
l’aigua poc a poc cap a l’aqüífer, a la vegada que aquesta es converteix en un element definitori 
de l’espai públic.  

Un cop apareix l’estació de Metro l’estratègia canvia dràsticament. Tenint en compte l’alçada de 
la mateixa, sembla que el gruix del sòl en el tram central de la secció és mínim. Es proposa doncs 
un paviment porós, que permeti que l’aigua s’infiltri i es desplaci seguint la pendent natural del 
carrer (i la llosa de la coberta de la estació) fins al tram final de la plaça, on se situa un dipòsit 
que recull aquesta superfície d’aigua, amb una capacitat de 22.500 litres, de manera que en els 
episodis més extrems de pluja es pugui arribar a recollir tota l’aigua. Aquesta tan pot ser 
bombejada cap a l’àrea d’infiltració com reutilitzada per part dels edificis de l’entorn, entenent que 
l’espai públic no és únicament un element productor d’energia, sinó també emmagatzemador 
d’un recurs tan preuat com és l’aigua.  

En els altres àmbits de la zona, corresponents als extrems del C/ Consell de Cent, es proposa 
un sòl porós, tipus sauló, que permeti la plantació de nou arbrat de carrer, la infiltració d’aigua i 
la recollida de la sobrant cap al dipòsit del tram inferior.  

La frescor de l’ambient 

El conjunt d’estratègies plantejades permet, a més de garantir la correcta infiltració i 
emmagatzematge de l’aigua, reduir significativament la temperatura ambiental. La capacitat de 
retenció de l’aigua dels sòls proposats, així com l’increment de presència de vegetació permet 
que hi hagi major evapotranspiració del sòl (i per tant un descens de la temperatura atmosfèrica), 
a la vegada que s’evita el sobreescalfament del paviment (per la major superfície d’ombra i major 
transpiració del sòl), evitant l’efecte d’Illa de Calor Urbana que genera actualment milers de morts 
de manera indirecta a les ciutats.  

En dies de calor, la temperatura del sòl vegetat arriba a ser fins a 4ºC inferior a la temperatura 
ambiental. Si hi afegim que la temperatura de l’asfalt es troba generalment 10ºC per sobre 
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d’aquesta, arribem a reduir fins a 14ºC la temperatura del sòl urbà, refrigerant la ciutat en els 
moments on la calor és més intensa. 

El subsol i l’energia 

La presència de l’estació de la L4 suposa un impediment per a l’aprofitament de les qualitats 
hídriques del subsol, però d’altra banda, davant la impossibilitat de plantar, esdevé un 
emplaçament idoni per a la instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica amb una superfície captadora 
de 127,30 m2. D’aquesta manera es garanteix l’ombra a l’estiu, mitjançant la construcció d’una 
infraestructura energètica captadora, visible des de l’eix del C/ Consell de Cent, en una zona 
cèntrica i amb bon assolellament.  

L’Eixample, patrimoni de tots 

Tot i que es planteja des de la gestió de l’aigua, el projecte respecta i integra els elements més 
representatius de l’Eixample de Barcelona, com són la superfície pavimentada amb Panot (és a 
dir, les voreres originals) i l’arbrat viari.  

Els carrils de circulació de servei es plantegen com una ampliació d’aquestes voreres, convertint-
se en una plataforma única on es limita la velocitat a 10km/h i el vianant té prioritat.  

La nova plantació d’arbres respecta les traces principals de la cruïlla, distribuint els arbres en 
retícula, alineant-los amb els Plataners originals i mantenint la visual al llarg del nou eix verd del 
C/ Consell de Cent.  

La distribució de la vegetació i la pèrgola dins la cruïlla garanteix una superfície en ombra a l’estiu 
superior al 80% de la plaça, a la vegada que la concentració de l’espai de major intensitat de 
verd al tram nord-oest per tal de captar l’aigua permet alliberar la resta de l’espai, que d’aquesta 
manera pot absorbir el màxim d’usos cívics. Buscant la màxima versatilitat de l’espai urbà no 
s’especialitzen les àrees, per no condicionar els seus usos i potenciar la convivència entre els 
veïns. No es defineix una àrea de jocs infantils específica, sinó que s’ofereixen espais diversos 
(arbrats, plantats i tous, o superfícies diàfanes de sauló) per tal d’estimular la creativitat dels més 
petits.  

Partint de l’imaginari col·lectiu de l’Eixample, es planteja un banc central continu sota la pèrgola, 
ubicat a l’espai més cèntric, millor assolellat, allunyat dels cotxes i al bell mig de la visual del nou 
eix verd. Es busca doncs fomentar la convivència veïnal, convertint-lo en un element 
representatiu que alhora es converteix en un òcul que il·lumina i ventila la parada del Metro, fent 
aflorar el subsol de la ciutat a l’espai públic. 

Els arbres i la pèrgola són els únics elements que creixen en alçada, garantint un espai públic 
diàfan, inclusiu i segur, a la vegada que fa de les plantes baixes emblemàtiques del Xamfrà (El 
Bar Funicular, el Betlem, la Papereria Canut, el Forn de Pa i la Panaderia de la Concepción) els 
protagonistes del paisatge urbà.  

La proposta doncs es planteja des de dues escales socials, garantint un espai comfortable, 
agradable i segur als veïns de la zona, a la vegada que millora les condicions d’il·luminació, 
ventilació i salubritat de l’estació del Metro, integrant-lo a l’espai urbà.  

Els materials proposats són de baix impacte ambiental i de proximitat. Es recupera el mateix sòl 
original de Barcelona, a la vegada que l’asfalt arrencat es granula i converteix en grava pels 
diversos mecanismes de drenatge, reduint la petjada ecològica de la proposta. Es treballa amb 
vegetació autòctona i de baix manteniment, concentrant les plantacions arbustives allà on la 
presència de l’aigua és més elevada. El fet de potenciar el creixement del verd autòcton de 
manera natural i controlat suposa un increment de la biodiversitat a l’Eixample, on múltiples 
espècies d’insectes (i per tant, també d’ocells) poden reaparèixer als carrers de la ciutat, i es 
recuperin espècies com la papallona.  



LOT 4 – CONSELL DE CENT/GIRONA 

La complexitat urbana, un projecte per fases 

Per tal d’integrar el conjunt d’actuacions, i entenent el projecte com una proposta sistèmica 
aplicable al llarg de totes les cruïlles que conformen l’Eixample, es planteja una intervenció per 
fases.  

1- En primer lloc, es planteja el projecte de disseny urbà i d’espai públic, donant compliment a 
les bases del concurs d’idees. Es tracta d’un projecte que treballa el verd, la textura, la infiltració 
al subsol i la memòria col·lectiva.  

2- Una segona fase treballa amb la voluntat de fer aflorar la presència de les infraestructures que 
construeixen la ciutat, que tot i que ja condicionen la configuració de l’espai públic de manera 
indirecta (defineixen àrees on podem plantar i altres on no), romanen inconnexes amb la 
superfície, tret de llargues i fosques escales o ascensors que sorgeixen del no-res. És important 
entendre que els diversos estrats que conformen la ciutat no poden restar indiferents entre ells. 
De la mateixa manera que la recuperació dels terrats com elements productius i catalitzadors de 
comunitat ha marcat el debat sobre la ciutat darrerament, el subsol resta com el gran oblidat dins 
la trama urbana. Cal connectar, il·luminar, ventilar aquests espais, fer que hi arribi l’ombra dels 
arbres. És el primer pas cap a un plantejament urbà que integri i reforci aquesta complexitat 
inherent a la ciutat. S’entén que aquesta actuació és complexa i requereix l’entesa de múltiples 
agents, i és per això que es proposa per una segona fase.  

3- La fase final, per entendre el verd i la captació d’aigua com 
veritables infraestructures locals que articulen la ciutat, 
proposa integrar les illes dins el conjunt, explotant 
l’aprofitament i el retorn de l’aigua captada, tant des del carrer, 
com dels edificis. Es considera imprescindible aquest salt 
d’escala, plantejant la gestió de l’aigua com quelcom que va 
més enllà dels edificis per plantejar una gestió hídrica des del 
carrer. És precisament la dificultat per gestionar individualment 
les aigües per part dels edificis que conformen el teixit urbà el 
principal impediment per una gestió integrada -i sobretot, local- 
del cicle de l’aigua. Entenent que el veritable element que 
connecta els edificis entre sí és el carrer i no l’illa, aquest 
hauria de ser l’element fonamental per gestionar l’aigua de 
l’entorn, convertint Barcelona en una ciutat integrada, intensa, 
respectuosa amb ella mateixa i sobretot, amb el seu entorn.  



PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS DE LA PLAÇA
CONSELL DE CENT – GIRONA
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APROXIMACIONS, REFLEXIONS INICIALS I PREMISES
Amb aquesta nova revisió de l’Eixample de Barcelona, es concep l’espai públic com un conjunt d’espais que es vol ocupar de forma 
molt diferent a com es fa actualment: alta presència de vehicles i espai cada cop més residual per a la ciutadania en carrers i 
cruïlles. En certa manera recuperar la concepció inicial de Cerdà.
La dimensió de l’Eixample feia di  cil defi nir àmbits de Superilla de 3x3 mançanes, s’opta doncs per defi nir tot l’eixample com 
Superilla on es concreten quins carrers seran vies bàsiques, quins seran vies locals, i quins seran vies veïnals, que es transformaran 
en eixos cívics.
La caracterització principal d’aquests eixos és la reducció de la mobilitat rodada de forma dràs  ca, generant trencament 
de recorreguts i reducció de l’espai pel cotxe. Juntament a aquest nous eixos apareixen les trobades entre carrers. Aquests 
encreuaments de carrers, un total de 21, conformaran un nou mapa de l’espai públic.

L’eixample és un dels àmbits amb menor super  cie de places, zones verdes i 
parcs, de tot Barcelona, amb un valor inferior als 2 m2 per habitant (quan la 
recomanació de la OMS és de 10-15 m2 per habitant. La localització d’aquestes 
21 places permetrà en primer lloc augmentar la super  cie de verd per habitant 
i, en segon, crear una xarxa de places que potser recorda a les de Gràcia, on 
cada plaça és diferent i incorpora espai per a més d’una ac  vitat. Aquesta 
condició fa pensar en el potencial que té la proposta de defi nir cada plaça de 
forma diferenciada per tal de generar un JOC en XARXA, un seguit d’espais que es 
poden anar recorrent cada 200 metres, on trobar una oferta diversa d’ac  vitats 
socials, lúdiques, culturals, espor  ves, ar  s  ques, inclús econòmiques referides 
al comerç de proximitat.

Des de la lectura de les bases del concurs sorgeix el dubte de si la proposta ha d’anar més dirigida a projectar un espai urbà de 
forma individual, o bé buscar quines estratègies es poden defi nir per al conjunt d’espais urbans de l’Eixample. És a dir, Com defi nir 
una plaça per tal de defi nir tot l’eixample? La resposta la trobem en la lectura de tot el teixit i la iden  fi cació de les mancances 
par  culars i dels objec  us generals establerts.
Les primeres evidències que ens ajudaran a defi nir les línies estratègiques d’intervenció deriven, doncs, de l’anàlisi del model 
Eixample present i futur:
1- L’Eixample es caracteritza pels carrers ortogonals amb façanes alineades al carrer d’entre 5 i 8 plantes de mitjana, amb arbrat 
a banda i banda on el 60% de la super  cie es des  na a algun  pus de mobilitat, i l’altre 40% a espai per al vianant, un territori 
àmpliament servit (xarxes, equipaments, mobilitat,...). D’entre les seves virtuts n’estan l’equilibri territorial lligat a la diversitat d’usos, 
serveis, equipaments i ac  vitats comercials, l’accessibilitat a cadascun d’ells, la dimensió de carrers, l’arbrat, etc. Però, alhora, s’ha 
arribat a una situació contradictòria en la que la quan  tat de vehicles que hi circulen (el doble que per les rondes) i la ínfi ma super  cie 
de parcs i espais lliures de proximitat als habitatges, ha fet insostenible el benestar del conjunt dels seus habitants i usuaris.
2- El nou model d’espai públic que es planteja des de fa temps a Barcelona vol donar resposta a les mancances del benestar ciutadà, 
de forma que els carrers passin de ser espais per a la mobilitat a ser espais per a les persones.

Des d’aquest primer anàlisi i entenent l’objec  u de les bases del concurs, establim 3 
criteris estratègics d’intervenció en les places de l’Eixample: espais d’ombra i sol, espais 
de vegetació i aigua, espais socials.
Els dos primers tenen a veure amb paràmetres referents a la iden  tat mediterrània de la 
ciutat de Barcelona, de la seva interpretació històrica de comportament estacional, del 
compromís amb el medi natural, però també de la salubritat i confort tèrmic dels seus 
usuaris. Emfa  tzem, però, en el darrer punt, en els espais socials, perquè aquest nou 
model ha de permetre canviar el concepte del carrer com a espai de pas pel carrer com 
a espai social. Aquesta mirada ha d’incloure totes les ac  vitats que es troben al carrer, 
incloent les que fi ns ara NO es tenien presents, i això comporta una mirada social àmplia, 
interdisciplinària, transversal, amb perspec  va de gènere, per tal de donar cabuda al 
màxim d’opcions i per a totes les persones per a la millora de la vida quo  diana,...
A par  r d’aquests elements mínims cada plaça haurà de defi nir els elements específi cs 
d’acord amb les preexistències i amb les necessitats que s’hi plantegin, cada plaça té una 
singularitat que formarà part de de la xarxa d’espais de joc de l’eixample.

Nova plaça a l’Eixample s. XXI  
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La cruïlla de Girona caracteritzada principalment per la sor  da 
del Metro, al sud de la plaça, i envoltada de centres d’educació 
primària, secundària i post obligatori, el conservatori de 
música i el mercat de la concepció, ens dona uns referents tant 
de l’ac  vitat diària com de l’eventual, fi res i festa major.

El mercat, com a element iden  tari d’una acció social, 
mercan  l, diària, anar a plaça. Una estructura lleugera de 
ferro que et cobreix de la pluja, et recull n’és el màxim 
exponent en el nostre territori.

Una cruïlla caracteritzada per la mobilitat tant sobre el sòl com 
sota terra. Una cruïlla plena d’ac  vitat en el subsol, però buida 
de con  ngut social en el seu centre i que es vol ocupar. Més 
que ocupar parlarem d’apropiar, una apropiació que respon a 
la voluntat de situar les persones en el centre del creuament 
de carrers, un espai formalitzat fi ns ara per al cotxe i que es vol 
transformar per encabir-hi persones, o més ben dit relacions, 
trobades, jocs,... un espai que complemen   els nostre 
espai habitable per excel·lència, la casa, des de l’espai on es 
potencien les relacions socials, l’espai lliure.

PROPOSTA

REFLEXIÓ Essència Cerdà
L’encreuament de carrers de l’Eixample Cerdà de Barcelona 
genera un espai octogonal delimitat per 4 xamfrans. El xamfrà, 
com a element propi i defi nitori, no només afavoria el gir dels 
tramvies, sinó que Cerdà els dissenyà com a punts d’intercanvi 
i relació, amb iden  tat pròpia, en els que acollir ac  vitats de 
forma ordenada, així com elements urbans del  pus quioscs 
de premsa, anunciadors, punts informa  us, monuments, 
urinaris, fonts, bancs, etc. En els diferents estudis que Cerdà 
va realitzar sobre els encreuaments a “Necesidades de la 
circulación” (1863), l’espai públic i la circulació pedestre n’eren 
elements defi nitoris. Tant per generar illetes de protecció en 
els encreuaments com per, en el cas de la imatge adjunta, 

generar un espai central cobert en el que afavorir ac  vitats a 
l’ombra. 

La proposta recull aquesta intenció, la de focalitzar l’ac  vitat al 
centre de l’encreuament però generant l’espai cobert al seu entorn, 
per encara emfa  tzar més la sensació de visió zenital oberta al 
cel, emmarcada per un cercle en el que l’absència de cantonades 
permet una visió dinàmica permanent, durant el passeig interior. 
L’estructura lleugera i sistema  tzada de la proposta vol recordar 
aquelles amb les que es dissenyaren elements com quioscos, 
urinaris i elements urbans de l’època, que ara redescobrim com a 
umbracles i Suport de diferents infraestructures.
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OBJECTIUS
• Apropiació de l’espai central del que fi ns ara ha esta 

una cruïlla de carrers, per a oferir-lo al ciutadà.
• Augmentar al màxim la quan  tat de super  cie tova 

i la vegetació de la ciutat.
• Introduir mecanismes de ges  ó de l’assolellament, 

l’energia i l’aigua, de forma coherent i inclusiva amb 
les infraestructures existents.

CRITERIS
• Mirada àmplia en la defi nició dels usos i els espais, per a totes les 

franges d’edat i població.
• Seguretat de les persones, amb especial atenció al vianant
• Potenciar connexions i recorreguts
• Senzillesa de recorreguts i fàcil iden  fi cació
• Integrar preexistències i noves necessitats
• Versa  litat, adaptabilitat i fl exibilitat
• Racionalitzar l’elecció de materials, sistemes i processos per aconseguir 

cer  fi cació Bream ES Urbanització amb un nivell mínim de BUENO.

CERCLE CÍVIC neix després de l’anàlisi de les caracterís  ques del lloc i per tal de donar resposta a les necessitats que 
planteja el nou model d’espai públic amb els següents objec  us i criteris:

Un espai que també vol ser un bosc, on el joc es 
produeixi entre els pilars, els arbres, els recorreguts 
i els materials.

EIXOS PROPOSTA

Una plaça que amb la voluntat d’apropiar-se de l’espai genera un 
espai recollit: es proposa un espai cobert, circular, que l’abraça, 
i signifi ca el centre i esdevé una fi ta reconeixible a l’Eixample

Un element captador de sol i generador d’ombra, que es va obrint i tancant segons la posició per tal d’assegurar una gran super  cie 
assolellada a l’hivern i d’ombra a l’es  u.
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ELEMENTS DE LA PROPOSTA

1. Transformar els 1.400 m2 de super  cie impermeable d’asfalt en una super  cie drenant controlada:
A. PAVIMENTS DRENANTS que perme  n la fi ltració de l’aigua amb diferents graus de fi ltració i que cobriran tota la plaça i 

l’anivellaran amb la cota de la vorera.
B. SUDS. Es plantegen 6 vasos d’acumulació d’aigua de pluja dels que, 4 la infi ltren cap al freà  c i, els altres 2, per minimitzar 

l’afectació a infraestructures en el subsòl, s’impermeabilitzen i la cedeixen directament i controlada a la xarxa de pluvials. 
2. La vegetació es planteja com un ecosistema de bosc urbà, que conformi un hàbitat per a la biodiversitat, en 3 nivells: arbres, 

arbustos i trepadores. En conjunt es transmet la idea de donar con  nuïtat de les línies d’arbres existents, augmentar la biodiversitat 
i generar un barret ombrívol a l’es  u.

3. Instal·lació d’una estructura lleugera que serà suport del verd, de la generació d’energia i de l’ombra. Aquesta estructura es 
preveu industrialitzada, amb pilars metàl·lics i fonaments prefabricats pe  ts i poc profunds, uns suports amb una fonamentació 
poc invasiva en el terreny (evitant interferir en les estructures del metro).
S’afegeix la versa  litat de l’estructura que pot absorbir diferents confi guracions segons l’època de l’any: es preveu que part de 
l’estructura es  gui coberta, altra semi coberta i altra oberta.
Durant les diferents èpoques, esdeveniments i/o necessitats es podrà u  litzar com a suport per a teles d’ombreig, il·luminació, 
especialment mentre la vegetació encara no hagi omplert les zones previstes.

S’inicia el procés amb la voluntat de gratar la crosta l’asfalt com a element iden  fi cador del cotxe, per fer el terreny més permeable. 
Un espai fi ltrant des d’on naixerà la nova vegetació.
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4. Disposi  u tècnic: la mateixa estructura metàl·lica permetrà el pas d’instal·lacions 
elèctriques, d’enllumenat, d’aigua, punt de càrrega de mòbil, wifi , etc.

5. Sobre els materials a nivell de super  cie: es preveu mantenir el panot de les voreres, i 
canviar tota la super  cie d’asfalt per un paviment con  nu de terra compacta acolorida. 
Aquest paviment serà la base per a tots els usos i espais. S’intentarà desdibuixar la 
unió entre el paviment preexistent de les voreres i el nou de la plaça col·locant 
estratègicament jardineres i elements urbans.

El nou paviment té condicions de permeabilitat i, per tant, es faran les pendents a la sub-
base per fer la recollida de l’aigua de pluja i dirigir-la als SUDS.

6. Sobre el mobiliari urbà: es preveu que en els àmbits dels SUDS les pròpies estructures 
perimetrals serveixin com a espai de descans formant bancs correguts.

7. Espai de joc basat en la modifi cació de la  topografi a amb un paviment fotocatalí  c.
8. Sobre els temes d’accessibilitat i serveis: El vehicle quedarà restringit a un carril de pas 

en els carrers Consell de Cent i Girona, havent-se de desviar per no creuar la plaça, des 
de Consell de Cent cap a Girona sen  t nord, i des de Girona cap a Consell de Cent sen  t 
Est.

9. L’accés al metro quedarà integrat sota l’estructura lleugera.
10. Els espais d’arribada i de la pròpia plaça tenen en compte les ac  vitats existents 

i potencials de l’entorn, les voreres s’eixamplaran en el punts en contacte amb el 
centre López Vicuña, així com a les façanes del sud, que també s’ampliarà l’espai de 
vianant per la presència del metro i d’establiments o edifi cis amb ac  vitat potencial 
vinculada al carrer.

11. Els serveis de càrrega i descàrrega, Bicing, escombraries es situaran als carrers, abans 
d’arribar a la plaça. Els carrers que arriben veuran reduïda la seva secció des  nada al 
cotxe, fi ns a una cinta d’una amplada de 3,5m. Aquesta cinta es preveu asimètrica, 
però sempre  ndrà en compte la situació actual de les trapes de registre dels pous de 
la xarxa de sanejament.

12. Serveis a les persones: La situació actual de l’ascensor d’accés i sor  da del Metro 
s’aprofi ta per afegir-hi un equipament sanitari públic adaptat, que dependrà d’una 
ges  ó conjunta Ajuntament-ATM dels serveis vinculats a les infraestructures de 
mobilitat

PROXIMITAT I DRET

Espai trobada. Esdeveniment comunitari

Espai estada. Porxo, umbracle 

Espai de joc

Espai de descans

Espai solàrium

Espai de terrasses existents i futures

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

Sòl drenant

SUDS

Bassa de gestió i reg

Arbres

Arbustos, aromàtiques i flors

Trepadores

Captació i distribució d’energia

Sensors

Font 

NOVA MATERIALITAT

Paviment continuo accessible

Element versàtil: jardinera-banc

Estructura: + durabilitat   - manteniment

Material reciclat o ecològic

PERMANÈNCIES

Metro, sortida integrada

Panot

Arbrat actual

Xarxa de sanejament i pluvial existent

Enllumenat existent

Esdeveniments. Fira Modernista

Comerços actuals i potencials

ACCÉS I SERVEIS

Aparcament per a bicicletes

Estació bicing carrer Girona sud 

Espai per serveis d’emergència

Càrrega i descàrrega 

Accés rodat de mobilitat compartida

Recollida d’escombraries
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METODOLOGIA DE CONTROL DE COSTOS
La metodologia per a determinar el cost de les obres es fonamenta en fer càlculs econòmics amb tres vectors paral·lels que 
convergiran en el preu de licitació fi nal. Aquests tres vectors, a més, formaran part del model parametritzat en metodologia BIM del 
projecte: 

- El vector FONT: d’on s’obté la informació. Poden ser bancs de preus propis, de BIMSA, de l’ITEC, o en base a la demanda 
d’oferta econòmica d’industrials i/o fabricants concrets.

- El vector NIVELL: Es refereix a la profunditat de defi nició del preu, que pot ser per rà  os, per capítols i per amidaments 
detallats.

- El vector FASE: Es refereix al procés de treball del projecte, que va des de l’avantprojecte fi ns al d’execució.
En base al vector FASE i la combinatòria dels altres dos, s’estableix la següent seqüència:

1. AVANTPROJECTE: Es  mació inicial de costos. En base a rà  o de super  cie, molt condicionada per la bona defi nició de l’àmbit 
d’actuació.

2. PROJECTE BÀSIC: Es  mació en base a indicadors específi cs d’obra. Es realitza des del moment en que es disposa d’una 
classifi cació per super  cies de la ordenació urbana. En aquest cas és clau, per exemple, el coneixement del sistema de drenatge 
i clavegueram existent, i la defi nició de noves captacions, etc. Un cop establerts i amidats els indicadors d’obra es valoraran 
en base a preus de repercussió basats en una bases de dades pròpia o bé en composició de diferents preus ITEC i en base als 
criteris de BIMSA. Generada la base de par  des i amidaments es pot actualitzar conforme evoluciona el projecte, de manera 
que, permanentment disposarem d’un càlcul es  ma  u de costos permeten tenir una valoració actualitzada dels pressupostos 
que al fi nal es calcularan i que ens permetran modifi car o ra  fi car els criteris de projecte o analitzar la conveniència de 
modifi car materials o àmbits d’actuació.

3. PROJECTE d’EXECUCIÓ: Càlcul en base a amidaments detallats i aplicació de preus certs, es farà un estat d’amidaments 
detallat que es contrastarà – verifi carà amb les mesures parcials que s’han fet anteriorment.

La fi abilitat dels amidaments en una obra d’urbanització, es basa fonamentalment en grafi ar rigorosament els diferents elements 
viaris i de serveis (vorada, rigola, escocell, canonada Ø1, canonada Ø2, tubular1, tubular2, cable1, cable2, etc.). El treball de modelat 
BIM del conjunt permetrà iden  fi car cadascun dels elements, ja sigui unitari, lineal, superfi cial o volumètric.

Coordinació amb els industrials i proveïdors des del minut 0: En tots els preus on intervinguin materials específi cs: peces de 
paviment, llums, arquetes, tapes, espècies vegetals, etc. es treballarà amb preu de catàleg o oferta demanada al subministrador, i 
se’ls consultarà les caracterís  ques específi ques de la col·locació per tal de descriure correcta i exhaus  vament les unitats d’obres 
corresponents.

CONTROL DE LA DESPESA
La proposta es concep des de l’inici amb criteris de racionalitat, adaptabilitat, reu  lització, materials ecològics i integració d’elements 
existents, recollim aquí el conjunt d’actuacions i elements que s’emmarquen en aquests criteris.

Minimitzar la despesa:
- Mantenir al màxim les infraestructures de serveis, i super  cies de panot existents.
- Un sol  pus de paviment per a les noves super  cies (amb coloracions diverses).
- Estructura lleugera, industrialitzada, dimensions que permeten una fàcil col·locació en poc temps
- Vegetació autòctona amb subministrament d’elements d’edats sufi cients per assentar-se i adaptar-se al medi, però amb 

procés de creixement posterior que perme   una millor integració.
Minimitzar el manteniment:
 - Estructura metàl·lica de suport, és la que requereix menys manteniment.
 - Tipus de paviment d’alta durabilitat.
 - Vegetació de baix consum hídric.
Potenciar la versa  litat dels elements:
 - Paviment per pas de cotxes, bicis, vianants, joc
 - Estructura: suport instal·lacions, captació energia ombra, protecció, joc
 - SUDS: ges  ó de l’aigua, aportació vegetació, benestar
 - Plaça: descans, joc, restauració, moviment persones, iden  tat, espai fi ra,...
Consum energè  c-petjada ecològica
 - Materials de proximitat i/o reciclats
 - Materials per paviments impermeable fotocatalí  cs 
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1. PLAÇA DOMÈSTICA

La intersecció del carrer Girona i Consell de cent es converteix en l’única plaça domèstica al barri, l’únic espai recollit 
visualment on el vianant és el protagonista. Els espais més propers amb aquest caràcter són la plaça Sant Pere (a 900 
m), la plaça del Fort Pienc (1.350 m) o la plaça de la Vila a Gràcia (1.450 m). Els interiors d’illa com els Jardins del rec-
tor Oliveras (380 m), els jardins Jaume Perich (240 m), o els jardins de la Torre de les aigües (350 m) són petits oasis, 
però sense vinculació directa amb els serveis o comerços del teixit domèstic del barri. La plaça Tetuan, malgrat tenir 
condicions favorables, queda maltreta per l’efecte muralla de la Gran Via. El mobiliari urbà és una altra de les carèn-
cies de l’entorn. Les limitacions i poca flexibilitat del catàleg actual aporten una reiteració de bancs aïllats i les úniques 
excepcions les trobem als interiors d’illa.

La proposta busca convertir la cruïlla en un jardí exterior d’illa. Una combinació de la domesticitat heterogènia dels 
espais interiors d’illa amb els fluxos intensos del carrer. L’ambient que es proposa té les seves arrels en els espais 
populars històrics com fonts i berenadors, espais d’ombra i frescor on reunir-se, als quals s’arriba per camins tous 
envoltats d’arbustos. El clarobscur és la unió de camí i estada, una plaça amb un espai obert i pla on veure el cel i un 
bosc d’arbres en una fondalada per protegir-se del sol i la calor.

Part del perímetre que defineix l’espai central de la plaça, allà on apareix més desnivell, s’aprofita com suport per a un 
nou tipus de mobiliari, aquest aprofita els canvis de cota amb espais de grada, plans i rampes on estirar-se, relaxar-se 
i estar. Altres punts amb desnivells s’omplen d’arbustives, mantenint les vistes i la seguretat de tot l’espai des de la part 
superior, creant també una sensació més natural i protegida a l’interior.

La plaça es converteixen en un espai de joc abstracte i lliure al no quedar definit específicament en una àrea de jocs, 
buscant així donar resposta a les premisses de la ciutat jugable i propiciant la convivència d’usuaris de totes edats. Es 
potencia el joc fortuït i l’autonomia dels infants, podran saltar, fer equilibris, lliscar, rodar, córrer i escalar amb diferents 
graus de dificultat per tal que sigui el més inclusiu per raó de diversitat funcional i d’edat amb totes les garanties de 
seguretat. Es proposa un mobiliari fix (taules, bancs, grades,  espais per tombar-se i per jugar) de diferents, mides, 
alçades i geometries perquè es pugui garantir l’ús tant per adults com infants amb diferents capacitats motrius i que a 
la vegada permeti múltiples combinacions i disposicions domèstiques que generin correlacions a tot l’àmbit de la 
plaça. També s’afegeix una font sota l’arbrat per a suplir la demanda d’accés gratuït a l’aigua.

Els diferents serveis existents a la cruïlla com els contenidors, pàrquing de motos, càrrega i descàrrega o l’estació 
del bicing es traslladen a les rodalies de la plaça, fora de l’àmbit, seguint la lògica de eix-serveis/ plaça-estada. La 
il·luminació passa per una solució mixta entre els quatre fanals alts existents als xamfrans i un conjunt de fanals tipus 
pal, mes baixos, repartits de forma homogènia per tot l’àmbit central, juntament amb la pèrgola del metro i la guingueta. 
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2. PAVIMENTS I PERMEABILITAT

El carrer Girona acumula entre el carrer Còrsega i Consell de Cent, 20.200 m2 de superfície de sol impermeable amb 
un suau pendent continua de 1,5 kilòmetres que mor al Born. Les úniques superfícies permeables amb capacitat de 
retenir l’escorrentia d’aigües pluvials al barri son els grans parterres del reformat Passeig de Sant Joan (240 m) o el 
parc de la Ciutadella (1.450 m), ja a Ciutat Vella. Els interiors d’illa, malgrat ser espais potencialment permeables, amb 
sols de terra i sauló i graves, no funcionen com a espais acumuladors dels carrers contigus.

A més a més, cap d’aquests terrenys drenants és tangencial al pendent natural del barri, dificultant la filtració, sent 
aquest un problema recurrent en l’urbanisme.

La proposta planteja la creació d’una conca endorreica, un petit canvi topogràfic en tot l’àmbit per maximitzar la recolli-
da d’aigua. S’utilitzen tres tipus de paviment, a més del panot existent que es manté per funcionalitat pel manteniment 
dels serveis i per reconèixer, com una capa més, part de la identitat i història urbana de les cruïlles de l’Eixample.

A l’espai central es col·loca un paviment de terra compactada estabilitzada, tipus sauló sòlid, que dirigeix les aigües 
de pluja amb pendents controlades cap a un punt central on es col·loca un gran pou d’infiltració de graves.

Per a realitzar la transició entre la superfície de terra i el paviment dur s’utilitza una llamborda de terra de la pròpia 
excavació compactada, tipus Terrapref. Aquesta peça al centre de la plaça serveix per explicitar a terra les corbes de 
nivell (cada 10cm), ajudant també al control de l’erosió. Cap a les vores de l’actuació es col·loca amb junta tancada i 
serveix per albergar usos com terrasses dels bars i la biblioteca, l’espai d’entrada al metro, a l’escola, etc. Maximitzant 
l’ús d’aquests dos paviments tous s’aconsegueix donar servei adequat a les activitats necessàries i en gran mesura 
reduir la petjada de carboni i el cost de la intervenció al no utilitzar formigó, replantejant així les necessitats d’urba-
nització actuals.

Als àmbits definits per a circulació de vehicles o carrils de servei s’utilitza paviment amb llamborda de pedra sorrenca 
i junta tancada per a una intensitat de tràfic baixa però constant. Aquests espais de circulació, amb una amplada de 5 
metres, recullen el traçat dels eixos provinents de Girona i Consell de Cent amb un canvi de materialitat que indica l’en-
trada a la plaça i la conseqüent reducció de velocitat. La finalitat és l’apropiació del carril per part dels vianants, relegant 
al cotxe el paper d’actor secundària en la cruïlla. 

panot llamborda de
pedra sorrenca

llamborda de terra de 
l’obra compactada

substrat vegetal amb 
encoixinat de graves

sauló estabilitzat pou de graves d’infiltració
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3. INFILTRACIÓ, SUBSÒL I METRO

Dels aproximadament 2000m2 d’àmbit de plaça, més de 500m2 tenen a dos metres per sota la llosa superior del ves-
tíbul de l’estació de metro i fins a 1.250m2 tenen afectacions pel metro a diferents profunditats. A més el col·lector de 
sanejament que passa pels eixos dels carrers entre 2,5 i 5 m de profunditat que afecta a uns 150m2 més.

El desig d’una vegetació arbòria i vigorosa que permeti generar espais habitables, sans i adaptats climàticament ens 
porta a dibuixar aquesta realitat de subsòl  i adequar el projecte entorn a ella.

Busquem una màxima infiltració de l’aigua de pluja sense que suposi el deteriorament de les estructures existents. 
Per això, a tot l’interior de la plaça, la intervenció té un petit pendent cap a un punt de mínima afectació, a mode de 
conca, des d’on es dirigirà la infiltració al subsòl. Aquesta conca apareix al canviar la pendent natural del carrer Girona, 
que acumula en el tram de la cruïlla un desnivell de un metre (cota 26 a 25), buscant un nou punt més baix al costat 
nord, amb una cota de 24,80 metres sobre el nivell del mar.

Per aconseguir la infiltració i alhora ajudar a la vegetació a millorar el desenvolupament es generarà una capa contínua 
de terra estructural de 1m de mitjana a les zones amb plantació i que s’unirà a un gran pou d’infiltració de graves. 
S’ha dimensionat el pou de graves segons la pluja de disseny del manual “Estudio de aprovechamiento de las aguas 
pluviales mediante Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)” encarregat per BCASA a l’any 2018. Es defineix 
una pluja de disseny V80=15mm que és la no superada en el 80% dels episodis de pluja majors de 1mm, amb aquesta 
dada orientada a gestionar escorrenties es calculen 30m3 de pluja a tota la plaça. El sistema de pou de graves té una 
capacitat de 30m3 (25m2 superfície * 2m de profunditat * 60% porositat) als quins cal afegir la capacitat de sistema de 
terra estructural (30% de porositat).

Aquest sistema disposarà de respiradors per introduir oxigen a les arrels, que són a la vegada sobreeixidors per con-
nectar amb la xarxa de sanejament en cas de saturació. Els embornals actuals se substituiran per aquest sistema de 
SUD en longitudinal, ajudant així també a l’arbrat existent dels xamfrans a arribar al port desitjat.

Totes les graves utilitzades seran obtingudes de l’enderroc produït en la mateixa obra, reduint així els residus de 
construcció.

sobreeixidor de pluvials
i aireador d’arrels

aireació de les arrels

Conexió a
xarxa de
sanejament

Infiltració al terreny

2m graves<2m terra estructural
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4. AMBIENTS I BIODIVERSITAT

L’encreuament de Girona amb Consell de Cent es caracteritza per la falta d’arbrat, i/o la dificultat d’implantació d’aquest, 
a causa de l’existència de la llosa del metro i la compactació de les capes de terra. L’arbrat existent circumdant són 
plataners i lledoners i algun til·ler.

La proposta planteja generar una identitat i caràcter de la plaça acceptant les limitacions imposades per la disponibi-
litat de terra. L’ambient que proposem per a la nova plaça, el clarobscur, és l’espai entre el camp i el bosc, un ecotò 
on les diferents sensacions que s’aconsegueixen al llarg de l’any donen peu a múltiples tipus d’activitat que busquen 
d’aquests ambients, íntims i oberts.

La conca explicada en el apartat anteriors és la base per al correcte desenvolupament d’una massa arbòria diversa 
(auró blanc, moixera de pastor, cirerer, freixe de fulla petita i om comú) adaptada a Barcelona i amb interès faunístic, 
la qual té variacions complementàries d’olor i color al llarg de l’any, totes les espècies són de fulla caduca permetent 
el màxim d’assolellament a l’hivern. Sota ella, a les zones més obagues i on la pendent és mes acusada es planta un 
sotabosc mediterrani (arç blanc, lligabosc mediterrani, llentiscle, herba de sant Jordi, lleteresa vera, Llistó i vinca). A 
les zones més assolellades les arbustives seran d’un caràcter de jardí floral i aromàtic, també autòcton i amb menys 
requeriments hídrics (murta, aladern de fulla estreta, Salvi de jardí, romaní, sàlvia, farigola, saborija, espígol, milfulles, 
alfals i fenàs).

Els petits canvis de topografia i desnivells, juntament amb els paviments, ajuden a articular diferents percepcions es-
paials i àmbits que generen domesticitat i intimitat, tot garantit l’abast visual de la cruïlla sense racons cecs tenint en 
compte la perspectiva de gènere. Les plantacions unides al canvi de topografia generaran microclimes que serviran 
com a refugi climàtic.

Llosa del metro a 2m

450m2 arbustives mediterràneas

om comú

cirerer i moixera de pastor

auró blanc
freixe
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5. ECOSISTEMES URBANS

La Dreta de l’eixample apareix com un barri dual en sentit nord-sud, amb una part clarament terciària amb predomini 
d’oficines, despatxos i hotels a l’àmbit entre Passeig de Gràcia, Pau Claris i Roger de Llúria, i una altra part residencial 
i amb mixtura d’usos entre Bruc i Passeig de Sant Joan.

Dintre d’aquesta zona, és l’entorn del carrer Girona el que conté un major nombre de comerços quotidians i de proxi-
mitat a prop del mercat de la Concepció. Als xamfrans, de la banda mar de la cruïlla tenen cabuda alguns dels locals 
comercials més antics del barri, com són el forn Sarret (1898), la papereria Canut, el Bar Funicular, el Betlem (1892) 
o el proper Café del centre (1873). L’altre xamfrà comercial, en un edifici de nova construcció, alberga actualment una 
farmàcia i una clínica dental. També resulta notable per nombre de clients, l’existència en Consell de Cent a 30 metres 
de la cruïlla d’un gran supermercat. Aquests factors juntament amb la boca d’accés al metro, converteixen la cruïlla en 
una de les més concorregudes del barri.

La proposta identifica els xamfrans de la banda mar com els més transitats i els configura com espais diàfans i amb 
voreres amples. Al xamfrà on trobem el bar Funicular i Betlem, dos locals de llarga tradició, es reserva un gran espai 
amb llambordes de terra tipus terrapref per a les terrasses.  A la cantonada del metro proposem una pèrgola d’estruc-
tura de fusta, amb vegetació i vidre, que assenyala l’accés i genera un porticat d’espera i estança on aixoplugar-se els 
dies de pluja.

La biblioteca Sofia Brat, situada a l’interior d’illa Est (100m de distància de la plaça) és un equipament amb potencial 
per enfortir la vida comunitària, però a causa de la manca de visibilitat de l’accés queda poc aprofitada. Per millorar-ne 
la visibilitat i l’ús, es proposa una ampliació de la biblioteca amb forma de guingueta, situada a l’àmbit del clar, com 
a punt de lectura i recollida de llibres, substituint la bústia del carrer Girona i generant un àmbit d’estada amb taules i 
cadires mòbils sota una pèrgola per millorar-ne el confort tant a l’estiu com a l’hivern. Aquesta petita pèrgola, juntament 
amb la del metro, aporten l’ombra necessària sobre la llosa existent al subsòl, que impedeix l’aparició d’arbres.

Un altre tret identificatiu de la zona és la seva tradició com a ecosistema educatiu d’escoles concertades i religioses 
(Lopez-Vicuña, Sagrat Cor, La Concepció, Escolàpies, Maristes, Santa Anna...). La nova plaça a Girona amb Consell 
de Cent, assumeix el paper de centralitat d’aquest ecosistema educatiu, convertint la plaça amb un espai humanitzat 
per una estada confortable i jugable. El centre Lopez-Vicuña, dedicat a l’ensenyament de batxillerat i cicles formatius, 
ocupa per complet el xamfrà oest amb un vincle directe amb la nova plaça. Al seu accés es genera un espai d’estança 
amb una separació major del vial rodat L’escola també podria tenir en un futur un nou accés principal a través del xam-
frà i així millorar la seva relació amb la plaça.
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6. FLUXES I ACCESSIBILITAT

7. CONTROL DE COSTOS

Una de les premisses que busca la proposta es la de garantir la llibertat de desplaçament i accessibilitat universal per 
als vianants en tota la plaça sense renunciar a un entorn divers i heterogeni.

Es diferencia dintre de la plaça diversos tipus de recorreguts. Per una banda, els recorreguts d’ús quotidià i veïnal, 
vinculats als comerços, l’escola o el metro, tendeixen a recórrer la cruïlla a través de les voreres perimetrals dels xam-
frans, tot seguint la línia de façanes dels carrers. Aquests es garanteixen a partir de les voreres de panot existents i les 
seves ampliacions que reconeixen les particularitats pròpies de l’espai.

Per l’altra banda apareixen els usuaris de mitjans i llargs desplaçaments, tant a peu com en bicicleta, que creuen la 
plaça de forma ràpida, sense utilitzar-la com a lloc d’estada ni relació, ja que tenen el seu punt d’origen i de destí fora 
de l’àmbit. Aquests transitants utilitzen l’ampli espai que proporciona el carril central de plataforma única als eixos per a 
moure’s de forma ràpida. La nova plaça, tot i desdibuixar materialment els recorreguts rectilinis provinents dels carrers, 
permet creuar-la lliurement tant en direcció est-oest com nord-sud a través del clar.

Els vehicles queden relegats a un circulació estricta a través dels carrils en continuïtat als eixos i units per una via de 
servei que actua com a continuïtat de la vorera sud i genera una suau transició cap al centre de la cruïlla.

L’equip representant de la proposta disposa d’una metodologia per a fer el seguiment econòmic del cost global en ca-
dascuna de les fases del projecte. Aquesta metodologia permet conèixer i controlar en tot moment la repercussió 
que té sobre el cost global cadascuna de les actuacions que es plantegen. La metodologia estarà lligada a la fase de 
projecte en que es trobi el document. Sempre es treballarà amb el programari TCQ i la última versió del Banc de preus 
BEDEC.

En primera instància, una vegada delimitats els límits de l’àmbit de projecte, es farà un primer anàlisis i revisió de la es-
timació econòmica recollida a l’Estudi Previ. En cas de que l’obra a executar provoques més afeccions extraordinàries 
s’aplicarà un factor de correcció a l’estimació inicial o bé es sumarà directament l’import estimat d’afecció a aquest últim 
en base a experiències anteriors en projectes similars.

En fase de projecte constructiu es faran tots els amidaments detallats de totes les unitats d’obra segons el Banc de 
Preus. El Banc de partida serà el BEDEC d’ITEC que s’adaptarà als condicionants de l’obra. Per la seva construcció 
caldrà basar-se en els elements simples del banc d’origen i, en cas de no existir, es demanarà oferta a 3 industrials, com 
a mínim, per la seva execució. Aquests nous preus s’incorporaran en l’informe mensual perquè BIMSA estigui al corrent 
de la seva creació. Una vegada amidats i detallats tots els capítols es podrà tancar el pressupost general de l’obra.

El pressupost s’actualitzarà cada 15 dies per entregar la ultima versió en reunió de seguiment. Sempre que es presen-
tin alternatives pel desenvolupament del projecte, s’elaborarà un dossier econòmic amb la repercussió de l’alternativa 
sobre el cost global de l’actuació.
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embastar 6x6

CANÒPIA URBANA

TRONC

VEGETACIÓ BAIXA

SUBSÒL

ESTRAT DEL SO

Barcelona és bona si la plaça 

sona!

A partir d’una base tridimensional 

estructurada, la resta d’elements 

es disposen de forma més ale-

atòria i desacomplexada (definició 
de límits de paviment, mobiliari, 

usos, etc), donant resposta també 

a un espai públic flexible, lliure 
d’obstacles.

ESTRAT VISUAL

Mira-la des del carrer, però 

també des dels balcons!

Per respondre al nou model de 

places, s’insereix una malla de 

6x6m, en sintonia amb la lògica 

reticular de l’Eixample. És el 

bastidor del nou espai públic, 

que permet acotar-ne l’escala i 

introduir la tercera dimensió de 
forma ordenada. 

ESTRAT DEL TACTE

PALIMPSEST SENSORIAL

ESTRAT DE L’OLFACTE

La proposta replanteja la lògica 

de recollida d’aigües pluvials:

-Maximitza la superfície 

drenant, preveient les preex-

istències de subsòl

-Inserció de dues àrees de 
bio-retenció (SUDS)
-Creació d’un sistema de verd 
que redueix la precipitació di-
recta un 10-30%

SÚPERFICIES:

S. Total

S. Drenant

S. Arbustives

2000 m2

 575 m2

 215 m2

COM EMBASTAR LES BASES PER A UN NOU 

MODEL D’ESPAI PÚBLIC PER A L’EIXAMPLE?

En el context de canvi climàtic 
actual, es proposa un nou sistema 

de verd i paviments drenants que 

farà compatible la inserció d’una 
nova lògica urbana, basada en els 

cicles naturals, dins la dura base 

existent de l’Eixample.

La percepció a través dels sentits 
transformar la imatge dels xamfrans 

modificant la manera de percebre l’espai 
públic a partir de reconèixer les par-

ticularitats dels xamfrans.

Una nova plaça per l’Eixample la creació 
d’un sistema de codi obert, flexible i 
sensible a les transformacions de la 

ciutat; i la capacitat de generar un 

canvi en la percepció de l’espai que el 
doti de singularitat en línia amb el nou 

model de ciutat.

Superilles jugables acostar-nos a 

un model lúdic sensorial apte per 

tothom,que es gaudeixi des tots 

els sentits i no només des de la 

possibilitat de moviment i visió. 
És un espai altament inclusiu.

jijijiji



Barri de la Dreta de l’Eixample. Plaça 4 c. Girona 

1. PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC
 

Tots els que hem viscut d’una manera o altra l’
i difícil de modificar del que la identifica
el panot, etc... formen part del nostre imaginari personal i col·lectiu.
a plantejar-nos com ha de ser aquest nou espai públic 
existents. Ens dóna l’oportunitat d’esborrar 
ment les façanes que el delimiten. Ens queda un tauler 
els desenllaços són possibles abans de moure el primer peó.
primer moviment? Ens trobem davant 
un espai públic, quina ha de ser la seva definició formal i sistèmica, i fins a quin punt el nostre disseny pot 
incidir en les dinàmiques socials. Com e

 

Què és una plaça? En termes lingüístics, una plaça és un 
o circular, sense edificar, situat a l’interior d’una població’
multitud de matisos que ens pot oferir un espai públic. 
la seva singularitat, la seva qualitat formal i ambiental, el seu caràcter social... en de
identitat, element indispensable perquè un espai passi a formar part de l’imaginari col·lectiu i s’integri
seu sentit més ampli, a la trama urbana amb èxi
niment... 

Els xamfrans de l’Eixample, però, 
homogeneïtat, en base a un sistema de
vant el buit que suposen 2.000 m², franquejats 
principal és acotar-lo, trobar-li l’escala i 
guir un canvi en la percepció de l’espai que el doti de singularita
nou caràcter d’equipament que aquestes places han 

Els recursos que s’han utilitzat històricament
cerca de la monumentalitat mitjançant 
de Vendôme, Paris); a la delimitació perimetral de l’espai
Pietro, Roma); passant per la creació 
Gardens, Londres) o per la implantació d’un nou orde d’escala 
donen respostes particulars i de qualitats formals 

A/ Place de Vendôme (Hardouin) B/ Piazza San 
 

En paral·lel, és cabdal abordar la doble escala barri
estudiada per Aldo Van Eyck dels espais 

 

Una nova plaça per l’Eixampl
les quals s’ha de donar resposta: la creació d’un sistema 
cions de la ciutat; i la capacitat de generar un 

Amb aquest objectiu, s’opta per inserir una malla isòtropa
de l’Eixample. La malla, que serà la base de la proposta de verd, ens serveix de bastidor del nou espai públic, 
ens permet acotar la seva escala i introduir la tercera dimensió de fo

Per altra banda, la nova retícula gira 45º 
trius del xamfrà (element morfològic genuí de l'Eixample que def
neix el perímetre de les futures places) 
Un petit canvi conceptual que ens ajuda a e
un espai de primer ordre dins el context de
a una articuladora dels nous corredors verds.
pròpia dins d’un sistema global de noves 
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PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC  

ots els que hem viscut d’una manera o altra l’Eixample de Barcelona, tenim una imatge 
i difícil de modificar del que la identifica. La secció segregada, la presència del cotxe, el xamfrà, els plataners, 

formen part del nostre imaginari personal i col·lectiu. El concurs de les Superilles 
nos com ha de ser aquest nou espai públic en base a unes premisses absolutament 

dóna l’oportunitat d’esborrar la majoria de preexistències formals d’un lloc
. Ens queda un tauler de joc lliure, preparat per una partida d’escacs on

s desenllaços són possibles abans de moure el primer peó. Quina ha de ser la partida? Quin
avant d’un repte que ens interroga directament sobre què és el que defineix 

un espai públic, quina ha de ser la seva definició formal i sistèmica, i fins a quin punt el nostre disseny pot 
Com embastar les bases per a un nou model d’espai públic per l’

En termes lingüístics, una plaça és un ‘Espai públic rectangular, trapezial, quadrat 
o circular, sense edificar, situat a l’interior d’una població’. És una definició molt àmplia, incapaç de reflectir la 
multitud de matisos que ens pot oferir un espai públic. No obstant, tots aquests matiso
la seva singularitat, la seva qualitat formal i ambiental, el seu caràcter social... en definitiva, 
identitat, element indispensable perquè un espai passi a formar part de l’imaginari col·lectiu i s’integri

a la trama urbana amb èxit: qualitat ambiental, ús, acceptació social, 

Els xamfrans de l’Eixample, però, formen part d’una proposta urbana que es caracteritza 
un sistema de repetició molt estructurat dins d’una malla isòtropa ben definida. 

, franquejats per quatre carrers de secció considerable (20m)
li l’escala i una lògica d’inserció dels usos requerits. El repte

de l’espai que el doti de singularitat, en línia amb el nou model de ciutat i el 
caràcter d’equipament que aquestes places han d’adquirir pel barri.  

Els recursos que s’han utilitzat històricament per definir nous espais públics són diversos
cerca de la monumentalitat mitjançant la col·locació de fites urbanes que articulen fluxos i serveis

mitació perimetral de l’espai a través d’elements arquitectònic
creació d’accidents topogràfics per generar noves dinàmiques

mplantació d’un nou orde d’escala diferent (D/ Parc de la villette, Paris
i de qualitats formals ben diferents.   

Piazza San Pietro (Bernini) C/ Robin Hood Gardens (Smithson) D/ 

abordar la doble escala barri-ciutat, fet que ens enfronta amb la complexa duali
Van Eyck dels espais In-between i sobre ‘com construir el regne dels espais intermedis’

ixample La proposta parteix de la idea que hi a dos qüestions fonamentals a 
creació d’un sistema de codi obert, flexible i sensible

capacitat de generar un canvi en la percepció del xamfrà i, per tant, de l’Eixample
Amb aquest objectiu, s’opta per inserir una malla isòtropa de 6x6m, en sintonia amb la lògica reticular 

malla, que serà la base de la proposta de verd, ens serveix de bastidor del nou espai públic, 
introduir la tercera dimensió de forma ordenada.  

la nova retícula gira 45º respecte a les direc-
trius del xamfrà (element morfològic genuí de l'Eixample que defi-
neix el perímetre de les futures places) i no pas als eixos contigus.. 

ceptual que ens ajuda a entendre la plaça com 
text de les Superilles, així com 

dels nous corredors verds. Una plaça amb lògica 
noves places de l’Eixample.  
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, tenim una imatge ben consolidada 
secció segregada, la presència del cotxe, el xamfrà, els plataners, 

de les Superilles ens convida 
sses absolutament distants a les 

d’un lloc i deixar-ne única-
una partida d’escacs on tots 

la partida? Quin ha de ser el 
un repte que ens interroga directament sobre què és el que defineix 

un espai públic, quina ha de ser la seva definició formal i sistèmica, i fins a quin punt el nostre disseny pot 
d’espai públic per l’?   

Espai públic rectangular, trapezial, quadrat 
És una definició molt àmplia, incapaç de reflectir la 

ots aquests matisos confereixen a la plaça 
finitiva, la doten d’una 

identitat, element indispensable perquè un espai passi a formar part de l’imaginari col·lectiu i s’integri, en el 
: qualitat ambiental, ús, acceptació social, respecte, mante-

caracteritza per la seva 
dins d’una malla isòtropa ben definida. Da-

per quatre carrers de secció considerable (20m), la dificultat 
els usos requerits. El repte, doncs, és aconse-

el nou model de ciutat i el 

són diversos, des de la re-
la col·locació de fites urbanes que articulen fluxos i serveis (A/ Place 

arquitectònics (B/ Piazza San 
noves dinàmiques (C/ Robin Hood 
/ Parc de la villette, Paris). Tots ells 

D/ Parc de la Villetet  (Tschumi)  

ens enfronta amb la complexa dualitat ja 
com construir el regne dels espais intermedis’. 

La proposta parteix de la idea que hi a dos qüestions fonamentals a 
, flexible i sensible a les transforma-

del xamfrà i, per tant, de l’Eixample.  
6x6m, en sintonia amb la lògica reticular 

malla, que serà la base de la proposta de verd, ens serveix de bastidor del nou espai públic, 
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Un sistema de codi obert i el dret a l’espai públic La retícula proposada s’insereix a la cruïlla gene-
rant un nou sistema i emergeix en la tercera dimensió en forma d’arbrat. La superposició de la retícula 
amb les preexistències de subsòl i espais servidors (metro, instal·lacions, accessos i serveis) ens obliga a 
dislocar la retícula respecte al clavegueram i a prescindir d’alguna unitat d’arbrat. No obstant, el conjunt és 
prou homogeni per absorbir aquestes variacions, fet que li confereix la flexibilitat necessària per adaptar-
se a les singularitats de l’emplaçament. La virtut d’un sistema de codi obert és la facilitat d’adaptar-se 
als canvis de la ciutat i, en aquest cas, facilita la integració de la plaça amb la futura proposta d’eixos verds. 

A partir d’aquesta base tan estructurada i de la coberta vegetal contínua, la resta d’elements es dis-
posen de forma més aleatòria i desacomplexada (definició de límits de paviment, mobiliari, usos, etc), 
donant resposta també a un espai públic flexible, lliure d’obstacles, més proper als espais creats a través de 
les Desire paths que als espais excessivament dissenyats. S’emfatitza el dret a l’espai públic i als seus 
beneficis, generant trobades espontànies, no projectades, tal com subscriu Richard Sennett: L’espai públic 
pot ser definit d’una manera tan senzilla com ara un lloc on es troben dos desconeguts (...). En públic la gent 
pot accedir a un nou coneixement i expandir així els horitzons de la seva quantitat d’informació. 

 

La percepció a través dels sentits Volem percebre l’Eixample d’una manera diferent i, per això, la 
proposta centra tota la concreció matèrica en la percepció de la ciutat a través dels sentits, més enllà de la 
visió. Si volem transformar la imatge dels xamfrans hem de ser capaços de transformar la manera de per-
cebre l’espai públic.  

En primer lloc hem de reconèixer les particularitats del xamfrà: en destaca la presència de la sortida 
del metro, fet que li confereix uns fluxos circulatoris puntuals i una zona d’espera, així com la doble dimensió 
barri-ciutat. Aquest punt, juntament amb les instal·lacions, incideix directament en l’afectació del subsòl en 
fase de projecte. És particular, també, el pendent més pronunciat que hi ha al tram inferior, a l’arribada pel 
carrer Girona. No hi ha arbrat destacat, hi ha tres unitats de port petit o mal desenvolupat que no es preveu 
conservar. La superposició entre les preexistències i el sistema establert, defineix les zones que po-
den ser drenants i les que no (en fase de projecte es corroborarà que la interpretació de subsòl sigui la 
correcta i el marge exacte d’excavació que existeix). Ara sí, la partida ja encarrila el desenllaç. 
 

 Vegetació, arbrat i arbustives L’arbrat  
proposat és una barreja de quaranta palmeres 
de fulla i port diferents (Washigntonia philifera i 
Syagrus Romanzzofiana) combinada amb tres 
unitats de Paulownia tomentosa, un arbre de 
port imponent, fulla caduca i floració vistosa. 
L’elecció de les palmeres es deu a la seva 
singularitat i al fet que no tenen un creixe-
ment radicular gaire vertical, fet que facilita 
la seva plantació sobre estructures de sub-
sòl i, si és necessari, a través de petites dunes 
conformades per elevar-ne la cota de plantació. 
S’han tingut en compte espècies poc afectades 
per l’escarabat morrut, no obstant, es pot consi-
derar un canvi d’espècies ja que el valor de la 
proposta és l’homogeneïtat del conjunt. El verd 
es complementa amb quatre àrees d’arbustives i 
vivaces, dos de les quals actuen de franja de 
bio-retenció.  La massa verda s’introdueix com un gran canvi perceptiu del xamfrà que tenim interiorit-
zat, ens introdueix en un espai de calma i pausa, canvia el ritme i l’entorn es fa més amable.  

 

Usos i desplaçaments Sota la canòpia urbana s’hi insereixen les traces principals i els diferents àm-
bits funcionals a través del reconeixement dels usos existents. Sortosament, la plaça té ocupades les zones 
més ombrívoles amb el metro (sud) i les terrasses de bar (est). Les zones més ben assolellades (nord i 
oest) no tenen usos associats ni un subsòl tan afectat: en aquestes zones s’hi implanten les àrees de re-
pòs i encontre, rodejades de verd, floracions diferents i materialitats diferents (paviment de pedra natu-
ral o sauló). Són espais inclusius que prioritzen una estada tranquil·la, concebuts per tot tipus de 
col·lectius, sense grans requeriments d’ús. L’únic que es proposa és estar disposat a percebre’l a través de 
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tots els sentits, els colors, els temps de floració, les textures, les olors de la terra, l’escalfor del sol a l’hivern, 
l’ombra a l’estiu... 

 

Paviments i mobiliari Es pavimenta la plaça amb la combinació de pedra natural i panot. La primera 
s’utilitza en els espais d’estada ja que creiem que mereixen un material natural i de la qualitat ambiental del 
nou l’espai que es construeix. La segona, el panot, pel seu valor simbòlic i beneficis de cost/manteniment 
s’utilitzarà en altres zones, especialment en els trams on hi hagi més instal·lacions. Les zones drenants seran 
de sauló i terra de plantació. 

El mobiliari s’escull per a servir les àrees proposades. A les zones de repòs, bancs i cadires ergonò-
mics, versàtil en dimensió i agrupació; Es col·loca una font al centre de l’espai, així com la resta d’elements 
urbans habituals (papereres, enllumenat...)  

La disposició de l’enllumenat es realitza en una retícula que deriva de la principal, de 12x12m, i distri-
bueix bàculs i projectors de poca alçada per a no entrar en conflicte amb l’arbrat. 

 

Superilles jugables En línia amb els criteris de la Ciutat Jugable, s’entén tota la plaça com a un es-
pai susceptible de joc: la pròpia disposició dels arbres, l’espai lliure de cotxes i un joc topogràfic generat, 
són la base per a un joc lliure i segur. Els pocs elements de joc que es disposen són propostes sensori-
als, que treballen amb el so, el tacte, la visió (escollits per evitar molèsties al veïnat i la seva vandalitzaci-
ós). Aquests elements, es disposen estratègicament sobre diferents paviments i àmbits, per evidenciar les 
textures, les olors, els colors, els sons, el sol, l’ombra, la vegetació, l’estacionalitat, etc. 

La proposta de joc prescindeix d’elements normatius amb l’objectiu d’acostar-nos a un model lúdic 
apte per tothom, infants i adults, que es gaudeixi des tots els sentits i no només des de la possibilitat 
de moviment i visió. És un espai altament inclusiu. 

 

2. LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL 
 

En el context de canvi climàtic actual, les noves intervencions a l’espai públic de Barcelona han de 
respondre als nous reptes i a les noves necessitats urbanes. La transformació de la Barcelona cap a un 
model més sostenible, eficient i amable pels seus habitants passa per intervenir en sintonia amb aquests 
criteris i a totes les escales de la ciutat. 

L’objecte de concurs se centra en un àmbit de projecte de 2.000 m², una superfície petita dins dels més 
de 100 km² de la ciutat de Barcelona. No obstant, entendre qualsevol transformació, per petita que sigui, com 
a part d’un sistema global és fonamental per aconseguir dotar la ciutat d’una nova infraestructura verda i 
sostenible capaç de suportar totes les exigències de qualitat ambiental, energètiques i biològiques que se li 
requereixen, així com de revertir un model que ha esdevingut poc eficient i poc saludable.  

La proposta, pren totes aquestes premisses com a punt de referència. La plaça en qüestió, situada a la 
cruïlla dels carrers Consell de Cent i Girona, s’integra dins d’un nou sistema d’eixos verds, dels qual se’n 
coneixen els requeriments de partida però no la solució final. En aquest sentit, es concep el nou espai públic 
com l’espai d’articulació d’aquests nous eixos/corredors verds que, garantint la continuïtat infraestructu-
ral que els hi serà pròpia, prioritza la seva condició de ròtula i espai referent del barri.  

Una canòpia urbana, inserida mitjançant una malla isòtropa de 6x6m, serveix de bastidor de la nova 
plaça i s’estén cap als carrers fins a diluir-se amb ells. Es proposa un sistema de verd i de paviments dre-
nants que farà compatible la inserció d’una nova lògica urbana, basada en els cicles naturals, dins la dura 
base existent de l’Eixample. La disposició del verd i de les àrees toves, responen alhora  a la majoria dels 
aspectes que contribueixen a l’ecosistema urbà. 

 

Substrats, sistema vegetal i fauna El sistema verd es projecta a tres nivells, a fi i efecte de dotar 
l’espai del màxim de qualitat ambiental: 

El nivell inferior es fonamenta en una estesa de superfícies drenants d’uns 575 m², bona part de les 
quals és terra vegetal de qualitat per a plantació d’arbrat (escocells) i arbustiva/vivaces (àrees de bio-
retenció). Es preveu l’aportació total de terres de qualitat, així com el màxim d’escocells connectats per afavo-
rir espais radiculars amplis i un bon equilibri de fongs i microorganismes vius.  

El nivell intermedi està conformat pels arbres (3 uts.) i palmeres (40 uts.) que conformen la retícula 
base. Es proposa una trama base de dos espècies de palmeres de fulla i port diferents (Washigntonia philife-
ra i Syagrus Romanzzofiana) combinada amb tres unitats de Paulownia tomentosa, una espècie d’arbre de 
ràpid creixement, fulla caduca i una absorció de CO2 deu vegades superior a la mitja. La vegetació de xamfrà 
existent no es manté (3uts.) ja que és de port poc desenvolupat o desestructurat, es preveu mantenir tres 
unitats ben desenvolupades de Platanus x hispanica del carrer Girona integrant-los a la retícula. 



Barri de la Dreta de l’Eixample. Plaça 4 c. Girona – c Consell de Cent                                   EMBASTAR 6x6 

Aquest nivell inclou, també, una combinació d’arbustives i vivaces (215. m²) de baix consumi hídric i 
baix manteniment, adequades a un entorn urbà d’aquestes característiques. Es preveu la concatenació del 
període de floració i un cromatisme variat per afavorir la percepció de l’estacionalitat i la riquesa de l’espai.  

El nivell superior, conforma la canòpia urbana, la coberta vegetal que ens nodreix d’ombra a l’estiu i 
d’espais semi-ombrejats a l’hivern, amb la caiguda de la fulla dels arbres referent (Paulownia). L’ombra que 
projecten les palmeres, sumat a la diferència d’alçada entre les espècies, és suficient per generar ombra a 
l’estiu però no prou gran per dificultar l’entrada de llum a l’hivern. La densitat i continuïtat arbòria promou 
noves nidificacions així com la continuïtat biològica de la fauna autòctona.  

 

Gestió de l’aigua S’estableix un conjunt de mesures a fi i efecte de reverti la lògica actual de recollida 
d’aigua pluvial i fer-la més sostenible. Primerament, es maximitza la superfície drenant (sauló, terra i par-
terres). En segon lloc, es planteja la inserció de dues àrees de bio-retenció (SUDS) a les dues peces prin-
cipals de vegetació baixa, millorant la capacitat de retenció de l’aigua pluvial. En tercer lloc, el plantejament 
d’una trama densa de vegetació (una quarantena d’arbres, palmeres, arbustives) que no només es plante-
gen per millorar la qualitat ambiental, si no també per afavorir la partició de la precipitació, que pot reduir la 
precipitació directa entre un 10-30%, de manera que l’aigua s’intercepta a través del fullatge (i posterior eva-
potranspiració) o a través de l’aborció del tronc.  

Aquestes tres mesures contribueixen a suportar els creixents episodis de pluges torrencials i a 
alliberar el volum d’aigua que suporta la xarxa de clavegueram, ja que només ha de sostenir l’aigua 
d’escorrentia del paviment dur o la que sobreïx de les franges de bio-retenció. 

No es descarta la possibilitat d’inserir algun sistema de SUDS amb més capacitat de retenció d’aigües 
pluvials a la cruïlles, però s’haurà de contrastar amb la informació de subsòl (infraestructures i instal·lacions, 
nivell freàtic i qualitat de terres) així com amb la lògica de SUDS implantada en algun dels dos eixos verds, ja 
que es considera que per una superfície tant petita no és proporcional la relació cost-rendiment. 

 

Reducció de soroll Malgrat la supressió del trànsit de vehicles a motor (a excepció d’accessos i ser-
veis a 10km/h) ve determinada per les premisses de partida, el projecte busca incrementar la superfície 
drenant i verda (tant a nivell de coberta com de vegetació baixa) per a mitigar la incidència del soroll. 
Al mateix temps, s’estructura la proposta per dirigir les circulacions principals (trànsit entre eixos i sortida 
metro) i les terrasses de bar, el més allunyat possible dels edificis d’habitatges. En la mateix línia, es col·loca 
la zona principal d’estada, al costat del Centre López Vicuña (façana cega, sense accés al xamfrà) per mini-
mitzar els possibles efectes del soroll nocturn. 

 

Energia i enllumenat La proposta d’enllumenat consisteix en un sistema de llumeneres LED suporta-
des per bàculs, amb els corresponents sistemes de regulació i telegestió ja previstos pel departament 
d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. Si es considera pertinent, s’instal·laran rellotges solars per a 
millorar l’encesa i apagada automàtica de les lluminàries. No obstant, la proposta deixa oberta la porta a vin-
cular el sistema d’enllumenat o possibles sistemes de captació energètica a la proposta d’eixos verds, per a 
donar coherència i energètica al sistema.  

Pel què fa a la possibilitat d’incorporar algun sistema de captació d’energia renovables, es descarta 
perquè es considera que la les dimensions i les característiques de l’emplaçament no ho fan viable. Les pos-
sibilitats de captació que admet un emplaçament d‘aquestes dimensions tindria un impacte econòmic i formal 
en relació al rendiment final que, creiem, no s’adiu ni a les necessitats de la plaça ni a la lògica de sostenibili-
tat que es defensa. No obstant, es proposa la possibilitat d’introduir un element de joc didàctic, en sintonia 
amb la proposta de jocs sensorials, de captació d’energia a través de la força del vent. Crear conscièn-
cia forma part del nou imaginari de model de ciutat.  

 

Gestió de l’obra En menor mesura, per la seva curta durada en el temps, intervenen també les mesu-
res disposades en projecte i obra: la selecció de materials certificats i respectuosos amb el medi ambient, la 
gestió eficient i controlada de residus, el seguiment d’indicadors de pol·lució durant els treballs, etc. Tots 
aquests aspectes es tindran en compte durant la redacció del projecte executiu. 

 

Sistema d’usos i valor social L’estrat social és el motor del canvi. Posar en primer lloc a les persones 
i veure quines són les seves necessitats a curt i a llarg termini ha de guiar les polítiques urbanes presents i 
futures. A través de la introducció de la vegetació, la millora de la qualitat de l’aire, els espais de trobada, la 
reducció del soroll, l’increment de la biodiversitat animal, etc... s’ afavoreix la millora de la salut i benestar 
emocional de la població, el desenvolupament cognitiu dels infants. Per això és fonamental la introduc-
ció de la proposta d’usos propers (espais de confortables d’estada, joc, circulacions quotidianes) ja que asse-
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gurar el confort de l’usuari reverteix directament en la millora de les dinàmiques socials, la salut del teixit de 
barri, el reforç del comerç de proximitat. Totes aquestes millores són el millor garant dels valors d’un 
barri, del seu patrimoni i del seu espai públic fent-lo resilient als canvis socials i econòmics d’un món 
globalitzat. 

 

3. LA NOVA MATERIALITAT  
 

El principal canvi matèric i perceptiu de la proposta és la introducció del sistema de verd/aigua/fauna 
com a element actius de l’espai públic. Canvia la percepció i canvia lògica constructiva, de manteniment i de 
reposició dels elements. Només la introducció d’aquest sistema, entendre el verd i el sòl com a elements 
matèrics de la proposta, és un canvi conceptual molt important. L’espai que es proposa té una nova materi-
alitat gràcies al paper predominant del verd, a tots els nivells, i a la seva capacitat d’embolcallar-te i transpor-
tar-te a un espai on els sentits s’activen.  

 

Sistema de codi obert El sistema projectual proposat neix de la voluntat de generar un bastidor que 
ordeni l’espai, tant en horitzontal (paviments) com en vertical (arbrat). En aquest sentit, l’arbrat assumeix la 
funció de dimensionar l’espai, per alliberar el pla horitzontal d’aquest propòsit. El pla horitzontal, doncs, es 
converteix en una estesa simplificada de diferents paviments, on les trobades s’estandarditzen i homoge-
neïtzen. Milloren les solucions constructives, baixa el seu cost, es facilita la posada en obra, manteniment i 
neteja, i incrementa la durabilitat.  

 

Materials Es proposen materials i mobiliari de baix impacte ambiental, de proximitat i amb eco-
tiqueta. Es combinarà el panot tradicional amb el paviment de pedra natural local. En el primer cas, per facili-
tar el cost/manteniment/reposició; En el segon cas, per emfatitzar el caràcter preeminent de la plaça i perquè 
el seu procés de fabricació és menys contaminant. S’afavorirà la construcció en sec, d’acord amb els reque-
riments i prèvia validació dels REP’s.  

 

Mobiliari i ergonomia El mobiliari s’escull per a servir les àrees proposades. Zona d’estada: bancs i 
cadires ergonòmics i versàtils en dimensió i agrupació; Serveis: font, papereres, enllumenat... S’utilitzaran 
elements inclosos dins el catàleg de l’Ajuntament, de manteniment i eficiència contrastada. Jocs: se 
seleccionen en base als requeriments sensorials de la proposta de joc preservant una materialitat i croma-
tisme respectuosos amb l’entorn i la filosofia de la proposta.  

 

Proposta inclusiva La proposta d’usos, els paviments i el mobiliari s’han dissenyat o escollit amb 
l’objectiu d’oferir un espai apte per tothom (edat, gènere, condició social, nivell motriu, veïnat i visitant, etc). 
És una proposta poc formalista a fi que les possibilitats de trobada siguin múltiples i versàtils. Es garanteix 
l’accessibilitat de tot l’espai.  

  

4. EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES 
 

La reflexió de concurs ens porta a entendre que el valor preeminent de l’Eixample és la geometria del 
seu xamfrà, la força del marc de l’espai públic que es caracteritza per l’alineació de vial de l’edificació i el seu 
gàlib mig de PB+5. A continuació, el panot i les alineacions de plataners són els altres elements que estan 
incorporats a l’imaginari col·lectiu, així com la vida de barri. La resta d’elements (fanals, peces específiques 
del gir de gual, etc) són peces que si bé resolen aspectes de coherència urbana la població general no identi-
fica amb l’Eixample, fet pel qual, considerem subjectes a revisió. El projecte, doncs, reforça la identitat de 
l’Eixample, a través dels tres primers punts.  

 

Ortogonalitat i retícula La proposta neix de la dificultar d’establir un nou ordre i una nova escala dins 
d’una trama urbanística tant potent i amb tant de caràcter formal i simbòlic. Al final, la solució resultant és 
inserir una malla isòtropa de 6x6m, en sintonia amb la lògica reticular de l’Eixample. El nou sistema neix del 
reconeixement del sistema mare (l’Eixample de Cerdà), però canviant-li escala i la lògica d’inserció de re-
queriments. L’ortogonalitat i la retícula també són inherents a la natura de la nova plaça. Al seu torn, la 
nova retícula gira 45º respecte a les directrius del xamfrà (element morfològic genuí de l'Eixample que defi-
neix el perímetre de les futures places) i no pas als eixos contigus.  

 

Materials i mobiliari Es pavimenta la plaça amb la combinació de pedra natural i panot. La primera 
s’utilitza en els espais d’estada, ja que creiem que mereixen un material natural i de la qualitat ambiental de 
l’espai que es proposa. La segona, el panot, pel seu valor simbòlic i beneficis de cost/manteniment s’utilitzarà 
en altres zones, especialment en els trams on hi hagi més instal·lacions. No obstant, la reflexió ens porta a 
considerar que per aconseguir un canvi real de percepció de l’Eixample ens hem d’emplaçar a nous escena-
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ris matèrics. No es considera que hi hagi elements de mobiliari prou identificatius en l’imaginari col·lectiu de 
l’Eixample per considerar-los. 

 

Teixit social, patrimoni i comerç de proximitat La supressió de la infraestructura viària modifica la  
perspectiva visual i la concepció del xamfrà. Les seves plantes baixes es perceben des d’un nou punt de 
vista, de manera que la distribució dels usos a la plaça es planteja amb l’objectiu de reforçar la seva relació 
amb el teixit de barri. En aquest sentit, es reforcen les visuals cap el conjunt protegit que trobem a la 
cruïlla (Entorn B, Girona 68-, 70, 71, 73). La nova lògica infraestructural millora la qualitat ambiental, reforça 
la salut i benestar del veïnat, fet que reforça les relacions socials així com el manteniment dels valors del 
barri. El sentiment de pertinença del barri és un dels valors més intangible i valuós de l’Eixample.  

 

5. L’ACCÉS I ELS SERVEIS 
 

El creuament definit pels carrers Consell de Cent i Girona ve determinat per la presència de la parada 
de metro al costat sud, fet que determina que les circulacions de serveis es desenvolupin als dos costats 
contigus, est i oest. En planta baixa, la façana est acull els dos únics bars del xamfrà, ambdós amb terrassa 
exterior; contràriament, la façana oest és paradoxalment cega. Davant la incògnita de la configuració dels 
eixos verds, es pressuposa l’arribada d’un vial de servei de 3,5m, centrat respecte la secció de carrer, que 
quan arriba a la plaça s’alinea amb la retícula. Es tracta d’una franja per a pas de trànsit rodat de 3,5m 
d’amplada, de paviment homogeni al de la resta de la plaça, dimensionat en la seva secció i especejament, 
per a suportar la càrrega i tracció de camions.  

 

Mobilitat privada. El xamfrà no té accessos a aparcaments particulars, de manera que els espais a 
servir són comerços de petita escala (farmàcia, forns, bars, centre d’estètica), serveis (centre d’estudis i clíni-
ca dental) o oficines i habitatges. Així doncs, la circulació prevista, de baixa intensitat (10km/h), és el pas 
puntual de veïns o parades per càrrega i descàrrega. 

 

Serveis i emergències La franja de pas permet l’accés a vehicles d’emergència i bombers. Es preveu 
que la definició de l’àmbit de parada i maniobra de bombers pugui modificar algun aspecte de la planta, però 
el sistema de codi obert de la proposta està previst perquè admeti aquestes variacions. La majoria de faça-
nes són accessibles des de l’arribada dels carrers. En fase de projecte s’acabaran d’ajustar les particularitats 
amb el REP de Bombers. Per altra banda, els vehicles de manteniment (neteja, enllumenat, clavegueram, 
etc) podran circular fora d’aquestes dues franges de pas. S’habilita una franja continua de paviment dur a l’eix 
del c. Girona per aquesta funció. No es preveu ubicar contenidors a la plaça per la seva condició d’espai arti-
culador, fet pel qual el trànsit de camions de recollida d’escombraries és només puntual. 

 

Mobilitat tova Les bicicletes, patinets i resta de vehicles sense motor, podran circular lliurement per 
l’espai segons les normes establertes (10km/h).  La configuració de la pròpia plaça dissuadeix de la possibili-
tat de circular a molta velocitat. 

 

6. CONTROL DE COSTOS 
 

Durant la redacció de projecte l’especialista en definició i control de costos, realitzarà estimacions o ac-
tualitzacions periòdiques del pressupost, 4 vegades per fase. S’establirà un valor de repercussió preu €/m² de 
referència, en base a la previsió de PEM definit a les bases del PLEC. En el cas de sobrepassa aquest valor, 
s’informarà a  BIMSA de la situació així com de les possibles solucions projectuals per a redreçar-lo. Es tre-
ballarà amb la base de preus BEDEC 2020 i s’evitaran les partides amb especificacions particulars.  

 

Avantprojecte Durant aquesta fase es treballarà, principalment, amb els capítols més representatius 
de la proposta. Aquests es definiran amb detall (segons partides i amidaments provisionals) mentre que la 
resta de capítols s’establiran segons repercussió €/m2 específic (barem extret d’una base de dades pròpia de 
projectes similars). Aquestes revisions es realitzaran mensualment. Es realitzarà el mateix exercici per a totes 
les opcions projectuals que sorgeixin.  

 

Projecte executiu Durant aquesta fase ja es treballarà per partides i capítols complerts. El pressupost 
s’anirà actualitzant periòdicament (cada tres setmanes), segons amidaments provisionals, i es contrastarà 
amb el preu €/m² de referència. El pressupost s’estructurarà segons criteris de BIMSA: base de preus BE-
DEC 2020, % de despeses indirectes, etc. El projecte executiu també avaluarà altres aspectes amb l’objectiu 
de minimitzar el cost final de l’obra:  solucions constructives senzilles (proposta amb pocs formalismes), ami-
daments ben definits, minimització de durada de les obres, etc. 
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Superplaça
Una nueva plaza cívica que promueve los cuidados
y los valores comunitarios intergeneracionales

La naturaleza cívica de un entorno como el de Carrer de Girona y Consell de 
Cent, impulsa esta propuesta basada en un modelo de diseño urbano que 
aportará gran flexibilidad en el uso y progamación de este espacio público, 
a través de un sistema de pavimentación a medida creado especialmente 
para este lugar. Una infraestructura urbana, que permite que los diferentes 
elementos y soportes personalizados se instalen en múl!ples configuraciones, 
respondiendo así a las expecta!vas cambiantes de la ciudadanía a lo largo del 
!empo. Superplaça da la bienvenida a residentes y visitantes a esta vibrante 
comunidad, un lugar para socializar, relajarse y diver!rse.
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MEMORIA 
 
La propuesta plantea transformar el cruce Plaça Concell de Cent – Girona en una Superplaça: un 
espacio público flexible, que tenga la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones, que pueda 
acomodar diversas actividades, y que fomente actividades espontáneas e inesperadas, 
particularmente el juego. La propuesta conecta una visión infraestructural del nuevo espacio público 
con una nueva materialidad. La infraestructura y la materialidad propuestas proporcionan al espacio 
público con unas cualidades que hacen que diversos colectivos puedan utilizarlo de múltiples formas, 
generando un espacio público más inclusivo y que proporciona muchas posibilidades para desarrollar 
actividades. La nueva materialidad propuesta – un pavimento equipado de infraestructura 
(Superpaviment) y un catálogo de mobiliario urbano que responde al nuevo modelo de 
Supermanzanas – ofrece continuidad con los diseños de pavimento utilizados en Barcelona y 
permiten la convivencia entre personas y aquellos vehículos que necesiten transitar la Superplaça. A 
continuación, detallamos cómo la propuesta se ajusta a los seis criterios establecidos por el 
concurso. 
 
PROXIMIDAD Y DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO 
 
Visión de ciudad y visión de barrio: En el modelo de Supermanzanas, es esencial combinar la 
visión de ciudad, la cual permite que todas las partes de Barcelona sean accesibles y que funcione 
como un ecosistema, con la visión de barrio, a través de la cual la gente se siente identificada con 
sus espacios públicos, puede desarrollar actividades sociales con sus vecinos y puede participar 
activamente en hacer ciudad. Para conseguir esto, las estrategias que se explican a continuación 
proponen una serie de principios y elementos de diseño que se pueden combinar de diferentes 
maneras con la colaboración de los vecinos, asegurando que se cumple tanto la visión de ciudad 
como la visión de barrio. 
 
Diseño colectivo de la Superplaça: la Superplaça se codiseñará de forma colectiva con residentes, 
negocios locales y otros agentes y colectivos implicados. El equipo redactor del proyecto facilitará 
este proceso de codiseño y asegurará que el proyecto resultante responde tanto a la visión de ciudad 
como a la visión de barrio, y que cumplen todos los requerimientos tales como la permeabilidad del 
suelo o la accesibilidad. Los residentes, negocios y colectivos participantes tendrán acceso a un 
catálogo de mobiliario urbano, pavimentos y otros elementos que pueden combinar (ver apartado 
Nueva Materialidad), en colaboración con el equipo redactor, para coproducir un diseño colectivo. En 
la Superplaça hemos propuesto una configuración de cómo los diferentes elementos se pueden 
combinar. Esto incluye tipos de pavimento, espacios ajardinados y plantados, arbolado y vegetación, 
espacios de juego, espacios para múltiples actividades, iluminación, y varios tipos de mobiliario 
urbano. Esta configuración se acordaría y codiseñaría con vecinos, negocios y varios colectivos en 
un proceso participativo. 
 
Diseño colectivo de infraestructura social: El diseño colectivo no sólo incluirá la configuración 
espacial de la Superplaça, sino también la infraestructura social. Esto incluye decisiones colectivas 
sobre la corresponsabilidad en el mantenimiento del espacio público, las redes de apoyo entre 
residentes y negocios locales y otras cuestiones. En esta fase, el tejido asociativo existente del barrio 
jugará un papel esencial y se trabajará sobre la infraestructura social existente. 
 
Fomentar la interacción social a través de proyectos de infraestructura cooperativa: este 
proceso de construir una infraestructura es esencial para conseguir una visión de barrio. En algunos 
casos, estas relaciones sociales ya existirán, mientras que en otros casos el tejido social y asociativo 
del barrio puede que no esté tan desarrollado y se necesitará algo más de trabajo. Para fomentar las 
relaciones sociales, proponemos desarrollar proyectos de infraestructura cooperativa. Iniciativas 
como cooperativas de autogeneración/autoconsumo de energía con paneles solares en el espacio 
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público implican tomar decisiones colectivas sobre cómo la energía generada se distribuye y utiliza, 
qué se hace si hay surplus en la generación de energía o si la cooperativa da beneficios. Estas 
decisiones colectivas implican negociaciones, las cuales dan lugar a interacción social y contribuyen 
a desarrollar el tejido social. También producen soluciones sostenibles de producción de recursos a 
través de las cuales se puede conseguir la soberanía energética, la solidaridad entre vecinos 
asegurando que todas las personas tienen acceso a recursos y combatiendo la pobreza energética. 
Además, esto también puede permitir el acceso directo a energía y recursos desde el pavimento 
infraestructural propuesto en el espacio público, para así poder desarrollar diversas actividades que 
necesiten infraestructura (ver apartado Visión Infraestructural para más detalles). En la propuesta 
para la Superplaça, hemos diseñado mobiliario de estancia que incorpora paneles solares, así como 
un pavimento que permitiría distribuir los recursos generados por todo el espacio público. 
 
Uso espontáneo del espacio público, la Superplaça jugable: el diseño abierto que se explica en 
el apartado Nueva Materialidad, así como el acceso directo a la infraestructura desde la Superplaça, 
dan lugar a un espacio público flexible, que puede ser adaptado acorde a las situaciones cambiantes, 
y que fomentan el uso inesperado del espacio público y el juego espontáneo. Los pavimentos, los 
materiales, así como el diverso mobiliario urbano propuesto para este concurso pueden dar lugar a 
una gran diversidad de actividades. Esto tendrá un impacto positivo en el derecho al espacio público, 
con espacios inclusivos para los mayores, las personas con diversidad funcional, y los menores, ya 
que se propone un pavimento y un mobiliario que es accesible, fomenta las actividades de estancia, 
el juego y la reproducción social. La propuesta incluye nuevos elementos de mobiliario urbano que 
invitan al juego espontáneo. 
 
Una Superplaça con actividades, con un tejido social fuerte y que permite la reproducción 
social produce un entorno más seguro e inclusivo para las mujeres: un lugar con espacios 
públicos accesibles, con una gran diversidad de actividades, con espacios de estancia y con un tejido 
social fuerte dan lugar a un entorno más seguro e inclusivo para las mujeres. El proceso de codiseño 
propuesto, que incluye el diseño de la Superplaça y la infraestructura social, creará un lugar que 
fomente múltiples actividades, que invite a la gente a quedarse en el espacio público, a desarrollar 
actividades lentas, que fomenten la vida de barrio. Más gente que se queda en la Superplaça y que 
no sólo está de paso genera un espacio más seguro para las mujeres. Asimismo, un tejido social 
fuerte, que permita la reproducción social, es también un espacio más inclusivo para las mujeres. 
 
VISIÓN INFRAESTRUCTURAL 
 
Infraestructura Municipal + Infraestructuras cooperativas: proponemos un sistema 
infraestructural de dos niveles: un nivel municipal que garantiza el acceso igualitario y la distribución 
de recursos en toda la ciudad; y en otro nivel fomentar y ayudar a la creación de infraestructuras 
cooperativas de barrio que permiten a vecinos y negocios locales tener autonomía en la 
autogeneración/autoconsumo de energía y otros recursos, alcanzando la soberanía energética. Estos 
dos niveles son independientes y a su vez están conectados: aunque operan de forma 
independiente, pueden intercambiar recursos. Por ejemplo, las cooperativas pueden vender su 
exceso a la red municipal. Este sistema, de hecho, ya está en funcionamiento a través de la 
compañía pública Barcelona Energia y hay buenos ejemplos de asociaciones vecinales que ya han 
puesto en marcha paneles de energía solar para el autoconsumo a través de crowdfunding. 
Proponemos que el proceso de implementación de las supermanzanas sea una oportunidad para 
fomentar este tipo de infraestructuras cooperativas, que instalen paneles solares y otras tecnologías 
para generar recursos en el espacio público.  
 
La propuesta generada para la Superplaça incorpora mobiliario urbano de estancia y captación de 
energía a través de paneles solares. Estos dispositivos de estancia y generación de energía pueden 
ser la base para generar energía para las cooperativas de vecinos y negocios locales. Asimismo, el 
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nuevo pavimento propuesto (Superpaviment) incorpora espacio para distribuir los recursos 
infraestructurales por todo el espacio público. 
 
Superpaviment: pavimento equipado con infraestructura cooperativa: este sistema 
infraestructural de dos niveles se refleja en el diseño del espacio público, el pavimento y el subsuelo. 
La red de infraestructura municipal permanece en el subsuelo donde se encuentra en la actualidad. 
Por encima de esta red municipal, proponemos una red (o redes) de infraestructura cooperativa para 
generar, distribuir y consumir energía a escala de barrio, la cual circula por una nueva capa en el 
espacio público. Esta nueva capa se incorpora en el pavimento propuesto, que alberga espacio para 
la circulación de infraestructura cooperativa a escala de barrio, y que queda por encima de la 
infraestructura municipal existente. 
 
Des esta forma, la red de infraestructura cooperativa es directamente accesible desde el espacio 
público, sin necesidad de crear costosas galerías de servicio ni de cavar zanjas. Esto permite la 
creación de un sistema infraestructural flexible, que puede cambiarse, adaptarse y mejorarse tan solo 
reemplazando una o varias baldosas de pavimento. Permite tener acceso directo a la infraestructura 
desde el espacio público, lo que abre posibilidades para desarrollar múltiples actividades, eventos e 
iniciativas. 
 
La red de infraestructura cooperativa es compatible con la red municipal. La red cooperativa se 
encuentra por encima de la municipal, por dentro del pavimento, y existen puntos de intercambio 
donde la infraestructura cooperativa se conecta con la municipal. 
 
Biodiversidad, drenaje y ciclo del agua: la Superplaça propone una configuración del espacio 
público que incluye amplias zonas ajardinadas y con árboles. La mayoría de estas zonas ajardinadas 
son mayores a 15 m2, por lo que contribuyen hacia el cómputo del 20% de superficie permeable, el 
cual cumple la propuesta. Estas zonas ajardinadas dan forma al espacio y contribuyen a reducir la 
velocidad de los vehículos que necesitan transitar la Superplaça. La proximidad entre estos espacios 
verdes genera una continuidad a lo largo de los ejes verdes y las nuevas plazas, lo que contribuye al 
modelo ecosistémico de ciudad, a conectar la ciudad con otros sistemas naturales y a la diversidad. 
Se prevé que, cuando las condiciones del subsuelo lo hagan posible, estas zonas ajardinadas 
cuenten con Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles (SUDS), los cuales reducen el riesgo de 
inundaciones. 
 
Además de estos jardines, también se proponen algunas zonas con pavimento permeable. El 
Superpaviment ofrece la posibilidad de tener una versión de éste que es permeable. Esto no significa 
que todo el nuevo pavimento propuesto es permeable, sino que se designarán unas zonas concretas, 
las cuales serán adyacentes a los jardines, donde el pavimento propuesto será permeable.  
 
Un arbolado y una vegetación que responde al microclima de la ciudad: La propuesta parte de 
mantener el arbolado existente, el cual forma parte de patrimonio del Eixample, y quitar el pavimento 
de las zonas en torno a los árboles existentes para así ofrecer espacios plantados en torno a ellos. A 
este arbolado existente se le suma nueva vegetación y nuevo arbolado, siempre utilizando plantas 
nativas acordes al clima mediterráneo de Barcelona. La disposición de las plantas tiene como 
objetivos reducir el efecto isla de calor, ofrecer espacios sombreados en veranos y soleados en 
invierno. El incremento del verde en la Superplaça tendrá un impacto positivo en la calidad del aire, 
así como en el bienestar social y la salud física y mental de las personas. 
 
Iluminación: la propuesta combina la iluminación general del espacio público, la cual asegura que 
todos los puntos de la Superplaça quedan iluminados, con mobiliario urbano iluminado y otros 
elementos que proporciona una luz más puntual y localizada que permite espacios de estancia por la 
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noche. Las farolas actuales permanecerán y se añadirán estos otros elementos de iluminación 
localizada en diversas zonas de estancia.  
 
Resultados esperados del sistema infraestructural propuesto: 

• Reforzar al tejido social: infraestructuras cooperativas pueden dar lugar a nuevas relaciones 
sociales que refuercen el tejido social. 

• Soberanía energética, autonomía en generar recurso y combatir la pobreza energética. 
• Sostenibilidad y adaptabilidad de la infraestructura. 
• Una infraestructura que facilita el uso espontáneo del espacio público y ofrece posibilidades 

para múltiples actividades e iniciativas. 
 
NUEVA MATERIALIDAD 
 
Ampliar el catálogo de mobiliario urbano, pavimentos y otros elementos del espacio público: 
Barcelona es reconocida por su calidad de diseño de mobiliario urbano, pavimentos y otros 
elementos, los cuales proporcionan al espacio público con un carácter identitario y garantizan un 
espacio público accesible. El nuevo modelo de espacio público basado en las Supermanzanas debe 
basarse en los diseños existentes y proponer nuevos que prioricen a las personas frente a los 
vehículos. Por lo tanto, proponemos un nuevo tipo de pavimento equipado (Superpaviment) que 
posibilita una gran diversidad de actividades, que es resistente al paso de vehículos, que está 
equipado con infraestructura, y que tiene una lógica modular, la cual da flexibilidad y permite anclar 
diferentes tipos de mobiliario urbano que invite a la estancia en el espacio público. Esta estrategia 
proporciona el derecho al espacio público a través de una nueva materialidad. 
 
Diseño abierto: el Superpaviment y los nuevos diseños de mobiliario urbano son diseños abiertos. 
Esto significa que, además de resistentes y durables, los elementos permiten adaptarse, 
reconfigurarse y ser combinados de diferentes formas, lo cual proporciona una infinidad de 
posibilidades. Esta ampliación del catálogo de mobiliario urbano y pavimento permite cambiar 
elementos fácilmente y alterar en diseño de la Superplaça respondiendo a diferentes situaciones. De 
esta forma, del nuevo modelo de Supermanzanas no resulta un diseño terminado, sino un diseño 
abierto que puede adaptarse continuamente. 
 
Superpaviment: Sistema avanzado de pavimentación urbana en código abierto: en el nuevo 
modelo de espacio público que proponemos, el espacio adyacente a las fachadas (donde 
actualmente se encuentran las aceras) seguirá teniendo el panot característico de Barcelona. Sin 
embargo, para aquellos espacios que pasan a ser de prioridad para las personas, proponemos un 
nuevo tipo de pavimento, el cual continúa la tradición del panot de elaborar un dibujo en el suelo que 
proporciona carácter identitario al Eixample, y que ofrece nuevas cualidades. Lo llamamos 
Superpaviment por las múltiples posibilidades que ofrece, porque incorpora infraestructura y por su 
capacidad de adaptarse. Este nuevo pavimento octogonal se basa geométricamente la forma de las 
nuevas plazas, resultantes de la intersección de dos ejes verdes del Eixample. El pavimento 
incorpora la red de infraestructura cooperativa descrita en la Visión Infraestructural, lo cual permite 
tener acceso directo a energía y recursos desde el espacio público, posibilitando desarrollar diversas 
actividades e iniciativas. Además, su modularidad permite que acoja diversos tipos de mobiliario y la 
multiplicidad de usos. 
 
El nuevo mobiliario urbano: proponemos ampliar el catálogo de mobiliario urbano de Barcelona 
introduciendo nuevos elementos que responden a la nueva configuración del espacio público y a la 
prioridad de las personas frente a los vehículos. En la propuesta para la Superplaça incluimos 
diversas zonas de estancia y un catálogo de mobiliario que incluye mesas colectivas, diversas zonas 
para sentarse, mobiliario que fomenta el juego espontáneo, mobiliario deportivo tal y como mesas de 
ping-pong, mobiliario que permite disfrutar de la sombra de los árboles, y también que genera 
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energía a través de paneles solares. Se proponen elementos sencillos que se pueden combinar. Se 
apuesta por un reducido número de materiales e introducir un color que proporcione carácter al 
espacio público.  
 
 
EL VALOR DE LAS PERMANENCIAS 
 
Continuidad con el panot y relación con el nuevo pavimento: el pavimento adyacente a las 
fachadas de los edificios, donde actualmente se encuentran las aceras, seguirán teniendo en panot 
característico de Barcelona, manteniendo así este importante patrimonio que da carácter identitario al 
Eixample. En la zona de la Superplaça a transformar a prioridad peatonal, proponemos el 
Superpaviment, descrito en el apartado Nueva Materialidad. Se presta especial atención y cuidado a 
la intersección entre el panot existente y el Superpaviment, jugando con la geometría para dar lugar a 
un pavimento atractivo que invita a la estancia y respeta al patrimonio. 
 
Arbolado: la propuesta mantiene todos los árboles existentes y los refuerza a través de crear 
amplias zonas permeables en torno a ellos, lo cual mejorará la biodiversidad de la zona, consolidará 
la infraestructura verde y favorecerá el funcionamiento ecosistémico de la ciudad. Los árboles tienen 
un fuerte valor patrimonial en el Eixample y protegerlos en un objetivo esencial de esta propuesta. 
Además de proteger y reforzar los árboles existentes, la propuesta introduce nueva vegetación y 
arbolado. Esta nueva infraestructura verde tendrá un impacto positivo en paliar el efecto isla de calor 
y mejorar el bienestar social y la salud física y mental de las personas. 
 
Ampliar el catálogo de mobiliario urbano: la propuesta da continuidad a la tradición de mobiliario 
urbano de calidad de Barcelona. Reconoce el valor que se le ha dado al mobiliario urbano en 
Barcelona y propone nuevos elementos de diseño, que utilizan un número reducido de materiales y 
tan sólo un nuevo color, para así ofrecer continuidad e innovación al mismo tiempo. 
 
ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS 
 
Convivencia de vehículos y personas, con prioridad a las personas: La nueva configuración de 
la Superplaça propuesta, así como su materialidad, su mobiliario, su vegetación y su infraestructura, 
fomentan las actividades de estancia y que las personas se queden en el espacio público. El diseño 
propuesto permite que estas actividades de estancia sean compatibles con los desplazamientos a pie 
y en bicicleta, así como con los vehículos motorizados que necesitan transitar por la Superplaça: 
carga y descarga, servicios, emergencias, acceso a parking y el tránsito vecinal. Esta convivencia se 
consigue a través de: 
 

Ausencia de demarcación: La zona por donde pueden circular los vehículos no está 
demarcada, sino que se trata de un espacio público continuo en el que se asegura que 
siempre hay un paso suficiente para un vehículo de emergencias y otros vehículos que 
necesiten transitar la Superplaça. El espacio para girar en la Superplaça es suficiente para que 
los vehículos de emergencia, carga y descarga y otros puedan tener acceso y, a su vez, hace 
que los vehículos reduzcan la velocidad. 

 
Posibilidad para las personas de desplazarse en línea recta: las personas tienen varias 
posibilidades de seguir una línea recta para cruzar la Superplaça. 
 
Zonas de servicios y usos múltiples: la propuesta incluye espacios, los cuales quedan 
comprendidos entre las zonas ajardinadas, que conforman zonas que pueden tener múltiples 
funciones, las cuales pueden ir cambiando con el tiempo a medida que la Superplaça 
evoluciona. Estas zonas pueden albergar tanto servicios y contenedores residuos, como zonas 
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de carga y descarga tanto de corta duración como DUM, o también zonas de estancia dotadas 
de mobiliario urbano e infraestructura accesible desde el suelo. El carácter modular del 
pavimento y del espacio hace que estas configuraciones se puedan cambiar fácilmente. Las 
zonas ajardinadas sí tienen un carácter más permanente, pero el espacio que queda entre 
ellas se puede cambiar de uso con facilidad. Este espacio no está delimitado, los únicos 
elementos que lo delimitan son las zonas ajardinas. 
 
Infraestructuras para el transporte sostenible: la Superplaça cuenta con aparcamiento de 
bicicletas, fomentando así los desplazamientos en bici. No se delimita un carril bici, sino que 
las bicicletas circulan a menor velocidad y comparten el espacio con las personas. 

 
CONTROL DE COSTES 
La propuesta desarrolla los requerimientos del concurso partiendo del análisis pormenorizado del 
estado existente y sus alrededores, para adaptarnos al entorno, y solucionar las necesidades 
planteadas con una estrategia integradora, a través de un análisis de posibles soluciones para 
conseguir unos costes comedidos, buscando la simplicidad, respeto y coherencia en la propuesta. 
 
Anteproyecto 
Se estudiarán los costes estimados, dividiendo la propuesta por tipologías o áreas y asignando un 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) aproximado en función de los diferentes usos o 
equipamientos previstos, para ir conformando la propuesta inicial a desarrollar, y poder adecuarla en 
cada fase.  
 
Estos importes estimados o ratios (€/m2; €/ml; etc.) estarán basados en los datos estadísticos de 
referencia, precios de mercado y las experiencias en proyectos similares o equiparables. 
 
Se mantendrá un control de costes permanente, acompañando cada propuesta o alternativa con su 
valoración económica, para ir tomando decisiones arquitectónicas y económicas al unísono, para 
avanzar en el desarrollo del proyecto forma ágil. 
 
Se obtendrán soluciones adecuadas a los requerimientos, siguiendo estrategias locales, para 
conseguir resolver la propuesta con materiales y empresas de la zona, que facilitarán la rapidez de la 
ejecución y obtendremos una recirculación, a nivel local, de los flujos económicos que generarán la 
propia obra.  
 
Proyecto ejecutivo:  
Se desarrollará el proyecto de forma exhaustiva y detallada, buscando soluciones estandarizadas 
que garanticen unos costes adecuados y un fácil mantenimiento posterior. Se comenzarán las 
mediciones y el presupuesto en paralelo al resto de documentos del proyecto (memorias, planos, 
etc.) y así valorar cada partida del proyecto cuando se vayan definiendo una a una, realizando unas 
mediciones pormenorizadas y calculando el precio de cada partida basándonos en bancos de precio, 
precios de mercado o precios conocidos de proyectos similares o equiparables. Con ello 
obtendremos una estimación aproximada del importe del proyecto que sirva de instrumento para la 
toma de decisiones en la definición final de cada elemento, encajando el proyecto dentro de los 
paramentos económicos previstos. 
 
 



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





  ESTORES DE PLUJA 
 

      1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCURS DE PROJECTES OBERT AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DELS PROJECTES DE QUATRE NOVES 

PLACES DEL PROGRAMA SUPERILLES I L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ 
D’OBRA, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES 
DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

 
LOT 4: PLAÇA CONSELL DE CENT - GIRONA  
 
 
Nº EXP. 611.2020.017  

 
 
 
 
 

Promotor: 
 
 

 
                                                                                                                                                      



  ESTORES DE PLUJA 
 

      2 

Proximitat i dret a l’espai públic 
 
Aprofitant el canvi d’hàbits de la mobilitat (amb un clar retrocés del vehicle privat a favor de 

modes de transport més actius com el transport públic, la bicicleta i els VMP), i aprofitant la 
reorganització de la mobilitat a escala de ciutat en base al programa superilles i la nova xarxa 
de bus: s’allibera de vehicles l’eix Girona – Consell de Cent, i es proposa la creació d’un espai 
d’ús ciutadà apropiable, segur i altament confortable a nivell ambiental. 
 
Aquest espai s’estructura per respondre a la realitat d’un teixit urbà divers amb l’accés al metro 
girona al sud, i la façana lliure d’accessos en planta baixa del centre Lopez Vicuña a l’oest.  
 
D’acord amb aquestes preexistències es proposa una acció fonamental del projecte: Crear una 
plataforma única a nivell de vorera destinada a l’ús ciutadà, qualificada mitjançant la creació 

d’un sostre vegetal de gran port, i alliberada del pas de vehicles motoritzats que es concentren 
al perímetre. 
 
Alliberat majoritàriament de trànsit pas, es recús l’espai  i s’ordena en àmbits funcionals, que 
del perímetre al centre són: 
 
Vorera comercial, es conserva la vorera de panot identitària de l’eixample en una amplada de 4 
m. Aquesta franja es destina a espai de pas, de passeig i de repòs. Es caracteritza per ser un 
espai ombrejat i apropiable de servei a la façana urbana. 
 
Jardí d’infiltració, és un parterre lineal de 4m d’amplada que recull la totalitat dels arbres 

existents i la majoria dels de nova plantació. Es construeix lleugerament deprimit i està preparat 
per rebre l’aigua de pluja procedent de l’escorrentiu superficial. Es pot creuar gràcies a la 
ubicació de passeres a nivell de paviment que comuniquen l’estora central amb la vorera. Les 
passeres estan modulades i els seu eixamplament permet ubicar amb certa flexibilitat les dues 
terrasses dels bars existents. Les plantacions del parterre s’intercalen amb petites zones 
d’estada i repòs en contacte proper amb la vegetació. 
 
Via parkway, és una franja de 3m al perímetre de l’estora central destinada al pas a baixa 
velocitat dels vehicles motoritzats (veïns i serveis) dissenyat com un espai de convivència 
100% ciclable i amb la prioritat cedida als vianants. 

 
Catifa central, paviment mineral altament accessible. Equipada per acollir la majoria 
d’expressions de la vida pública del barri i actuar com a catalitzador d’iniciatives cíviques. Espai 
d’alta qualitat d’ús públic que acull el joc, l’esport i el repòs dels usuaris de totes les edats.  
 
La seguretat de pas a les vies Parkway i la seguretat d’us a l’estora central es garanteix 
mitjançant la disposició de dos elements d’equipament urbà de grans dimensions que actuen 
com a mobiliari urbà polivalent i com a límits permeables al pas: una grada multifuncional a 
l’oest (sota els arbres de gran port plantats al portell)  i un filtre verd ‘parapilotes a l’est (equipat 
amb casetes per el joc infantil i una pantalla per a projeccions de cinema a l’aire lliure). 

 
Millorar la contaminació acústica i atmosfèrica és fonamental per l’habitabilitat de l’espai, en 
aquest sentit es proposa utilitzar ferms fono-absorvents i autonetejables, mitigar l’impacte sonor 
de l’activitat cívica mitjançant un filtre verd fono-absorvent i parterres densament plantats que 
també milloren la qualitat de l’aire i el paisatge urbà. 
 
Alliberat de servituds de pas o altres elements, l’estora central permet acollir fires, escenaris, i 
àpats veïnals entre altres activitats de caràcter efímer. Un espai d’ús ciutadà destinat al 
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passeig, l’estada i el joc; amb especial atenció a les necessitats dels infants i la gent gran, i que 
afavoreix el serveis i el comerç de proximitat. 
 

La visió infraestructural de l’espai públic  
 
El sistema d’espais verds urbans de Barcelona és escàs i en forma d’arxipèlag d’illes. A 
l’eixample manca la part tova de la malla urbana, que sistemàticament ha desaparegut dels 
carrers i dels interiors d’illa fins a evidenciar una baixa funcionalitat ecològica. 
 
Els espais lliures urbans s’han miniaturitzat i mineralitzat al llarg del temps. Treballar en els 
eixos verds de la ciutat per evolucionar de l’arxipèlag a extenses trames verd-blaves 
interconnectades (en paral·lel al treball pacient als interior d’illa) és una oportunitat per 
transformar l’espai públic en un proveïdor de salut, cultura, esport, producció d’aliments, gestió 

clima, etc. És a dir, en un proveïdor de serveis ecosistèmics en la línia del que promouen les 
polítiques ambientals de la UE. 
 
Per a la millora de la funcionalitat ecològica la ciutat requereix tant un treball al contacte amb 
les àrees ‘naturbanes’ com les vores de rius, turons, i la costa, etc, com el treball en espais 
lliures que es vulguin reconvertir en àmbits d’alta funcionalitat ecològica. 
 
A l’encreuament Girona – Consell de Cent es dissenya l’espai per ser altament performatiu a 
nivell ecològic. 
 
El primer gran recurs és l’atenció al cicle de l’aigua. El projecte planteja un balanç hidràulic a 

través d’estratègies que mantenen els recursos hídrics de l’àmbit dins del mateix. En aquest 
sentit es proposa aprofitar l’aigua de pluja com un recurs per al reg del verd i la posterior 
recàrrega del freàtic.  
 
L’àmbit es dissenya amb una microtopografia que separa les aigües netes (aptes per a la 
infiltració) de les aigües brutes (potencialment perilloses). L’aigua neta es desvia del 
clavegueram a la recàrrega del freàtic i s’optimitza el seu aprofitament a través del reg passiu 
de les plantacions ubicades en àmbits guanyats a la vialitat. Les aigües brutes s’evacuen 
directament a la xarxa de clavegueram.  
 

Els jardins d’infiltració són superfícies permeables especialment dissenyades per maximitzar 
l’acumulació i la infiltració de l’aigua de pluja ‘in situ’. El jardí d’infiltració és funcional fins i tot 
durant els episodis de pluja torrencial tan habituals al nostre clima, i es connecta a un 
sobreeixidor per evacuar l’aigua a la xarxa quan la precipitació és tan curta i intensa que es 
supera la capacitat de laminació del sistema.  
 
Es considerarà l’aigua del freàtic com un recurs per al subministrament sempre que el volum 
d’aigua disponible, la seva qualitat i el seu accés ho facin viable. 
 
Els plantejaments es faran d’acord a les especificacions i plecs de BCASA, i al manuals de 

bones pràctiques en el disseny de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible. 
 
El segon gran recurs és l’atenció al sòl. El projecte proposa la creació d’un sòl viu que restauri 
els intercanvis hídrics i biològics necessaris per afavorir l’aparició d’un ecosistema vegetal ric i 
divers a nivell biològic, i capaç d’actuar com a potent regulador bioclimàtic. 
 
Els jardins d’infiltració es doten d’un sòl viu per afavorir el creixement òptim de la vegetació i 
especialment de l’arbrat de gran port. S’emprarà sòl estructural quan calgui combinar la 
capacitat portant, la capacitat drenant i l’alta disponibilitat de nutrients.  
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El tercer gran recurs és l’atenció a la vegetació. Es triaran espècies poc al·lergògenes, 
autòctones o ben adaptades a les condicions climatològiques i a l’entorn urbà de la ciutat. 

Espècies amb baixos requeriments hídrics com a part de l’estratègia d’estalvi hídric 
implementada. Es proposa una diversitat important d’espècies agrupades i distribuïdes segons 
les seves necessitats hídriques i de solejament. Amb capacitat per oferir qualitat paisatgística i 
confort bioclimàtic. Incloent espècies de gran port especialitzades en la fixació de CO2. 
 
Es posarà especial atenció a la tria de cada individu, al drenatge de cada forat de plantació, a 
les distàncies de plantació, les densitats de plantació, a la distància a elements d’enllumenat o 
de canalitzacions de serveis, d’acord al plec d’Espais Verds. 
 
Es proposa obtenir un sostre vegetal que cobreixi a l’entorn del 80% de l’àmbit a la maduresa 

de l’arbrat. Es destina un 20% de la plaça a superfícies plantades i drenants, que per 
evapotranspiració previnguin l’efecte ‘illa de calor’ i permetin reduir la temperatura a l’estiu entre 
1-3 graus. 
 
El quart gran recurs és l’atenció a l’energia. Es tendirà a la reducció del consum emprant 
criteris de màxima eficiència energètica: Es proposa l’ús d’un enllumenat públic amb tecnologia 
LED i regulació del flux lumínic per presencia de vianants, franges horàries i zones. Sistemes 
de reg d’alta eficiència, sensorització i monitorització de paràmetres climàtics i mediambientals, 
etc. Es col·laborarà amb agents tant municipals com industrials per definir la viabilitat tècnica i 
econòmica de les solucions, per donar resposta al pla d’autosuficiència energètica impulsada 
per l’Ajuntament i desenvolupada per l’Agència de l’Energia de Barcelona. 

 
La nova materialitat 
 
Es farà especial atenció als materials i sistemes que ofereixin les màximes prestacions de 
durabilitat amb la mínima petjada ecològica en la seva fabricació i posada en obra. I s’empraran 
solucions d’urbanització que permetin el manteniment i la fàcil reposició seguint els criteris del 
departament d’Estructures Vials.  
 
Es preveu l’ús de materials i solucions que redueixen el cost ambiental afavorint aquelles que 
representin un estalvi d’emissions de CO2 tals com: 

 
L’ús de fustes certificades amb el segell FSC per al mobiliari urbà. 
L’ús de subbases de paviment formades per graves i tot-ú artificial procedent de granulats 
reciclats de formigó procedent de l’enderroc dels paviments existents, donat que el seu us 
minimitza tant el volum de residus a gestionar a l’abocador com el volum de materials de 
préstec per a les subbases. 
Maximitzar les superfícies de plantacions (20%) ja que funcionen com a captadors de carboni, i 

contribueixen a reduir sensiblement els nivells de CO2 al llarg del temps. 

 
L’ús de paviments millorats per a l’estora central i el parkway tals com els fotocatlítics 
(absorbeixen els contaminants atmosfèrics), els hidròfugs (repelen olis, pols) els sonoreductors 
(absorbeixen el soroll) els cool paviments (antitèrmics), els reciclats (5-20%), l’slim concret 
(menys gruix) o les MBC mescles bituminós temperades (menys energia i emissions en la 
fabricació i la posada en obra). 

 
Es proposen dos elements d’equipament urbà ‘jugable’, amb una materialitat que prioritzarà el 
baix impacte ambiental, i les solucions adaptables i ergonòmiques. 
 
Una grada de fusta apte per seure, pujar, saltar i lliscar. 
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Un filtre verd ‘parapilotes’ equipat amb casetes per al joc dels infants, que ofereix aventura en 
entrar i sortir, pujar i baixar. I escales de gat i barres de bombers que amplien els reptes i les 

possibilitats del joc. 
 
Aquest elements tindran un disseny que serà avaluat en fase de projecte amb resultat favorable 
respecte els requisits de seguretat i de disseny avaluables per la normativa europea i el plec 
d’execució i recepció d’àrees de joc infantil. 
 
El valor de les permanències 
 
L’actuació proposada és una catifa mineral i quatre parterres lineals en un encreuament de 
l’eixample cerdà. Els elements patrimonials més rellevants de l’àmbit són segurament el mateix 

xamfrà, les característiques alineacions de plataners, la vorera de panot, i el comerç de llarga 
tradició.  
 
El projecte posa especial atenció a la valoració d’aquesta realitat existent i es basa en 
actuacions de transformació física selectives per redissenyar l’espai i posar en valor aquestes 
permanències. 
 
En aquest sentit es proposa una topografia que facilita l’adaptació a la topografia original 
existent, minimitzant els moviments de terres, promovent el balanç de terres 0 dins de l’àmbit, i 
minimitzant les afeccions als elements o xarxes de serveis urbans.   
 

Es proposa conservar 4 dels 5 metres de vorera de panot existent, i incorporar els arbres 
d’alineació al jardí d’infiltració. 
 
L’arbrat existent s’inventariarà i es prioritzarà la seva conservació buscant la màxima 
compatibilitat amb la nova urbanització. 
 
Es vetllarà perquè es mantinguin els usos i les activitats en planta baixa amb la menor 
pertorbació en fase d’execució, des de la mobilitat, l’accés dels serveis, i els recorreguts per als 
vianants, fins a l’accessibilitat al comerç existent especialment en les franges horàries de major 
afluència.  

 
La gran infraestructura d’accés a la parada de metro Girona és també una permanència de la 
que cal conèixer l’estat de conservació, rasants, capacitat portant  i punts i sistemes d’accés i 
ventilació, per anticipar els extrems que puguin condicionar el projecte. Es comentaran les 
possibles afeccions amb la Direcció del projecte i el departament d’integritat estructural. Durant 
la fase de redacció es realitzaran les visites ‘in situ’ adients acompanyats dels responsables de 
la infraestructura o del seu manteniment per tal de discriminar les actuacions viables i les 
mesures a prendre per portar a terme la seva materialització. Es crearan partides específiques 
al pressupost per realitzar cales, estudis complementaris i actuacions puntuals durant la fase 
d’obra. S’inclourà el resultat de tota la cerca en apartat específic a la memòria. 

 
L’accés i els serveis 
 
La plataforma única proposada és accessible universalment i 100% ciclable a baixa velocitat 
amb la prioritat cedida als vianants a tota la superfície. El vehicle privat pot accedir-hi i creuar-la 
per dues vies ‘Parkway’ de 3m d’amplada, sentit únic i disposades al perímetre de l’estora 
central.  
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Les vies Parkway són un espai de convivència amb la prioritat cedida als vianants. Les vies 
Parkway i l’estora central es fan més segures a través de la disposició de dos elements 
d’equipament urbà de grans dimensions que actuen com a mobiliari urbà polivalent i com a 

límits permeables al pas: una grada multifuncional a l’oest i un filtre verd ‘parapilotes a l’est. Les 
vies Parkway són doncs un espai de convivència entre els vianants, les bicicletes i VMP, i els 
vehicles motoritzats (veïns, serveis -ambulància i bombers-, vehicles de manteniment del verd, 
enllumenat i neteja, càrrega i descàrrega DUM, i accés als contenidors de residus i als armaris 
d’instal·lacions). 
 
L’estora central s’ha alliberat de tota servitud de pas, per fer-ho possible es proposa la ubicació 
d’espais coixí de servitud ubicats a les quatre cantonades d’accés, i contenen: 
 
Contenidors i recollida selectiva de residus (6/8 contenidors), recollida en el sentit de la marxa 

del camió. 
Places reservades per a la parada de vehicles (4 places), preferent per a veïns i per encotxar i 
desencotxar persones. 
Places reservades per a la càrrega i descàrrega DUM (7/8 vehicles), amb un espai de maniobra 
d’amplada 5m. 

 
Actualment no hi ha accessos a aparcaments soterranis ubicats a la planta baixa de les 
façanes del xamfrà. En cas de la seva posterior creació caldria ubicar una passera al jardí 

d’infiltració per fer efectiu el seu accés. 

 
Control de costos 
 
S’actuarà emprant una metodologia específica per cada etapa del projecte. 
  
En fase d’avantprojecte es realitzarà una primera estimació econòmica en base a macropreus 
contrastats d’obres similars ja executades. En aquesta fase, el pressupost s’anirà elaborant en 

paral·lel a la definició del projecte, afinant i re definint els macropreus inicials. Per tal d’afinar el 
resultat es durà a terme una primera auditoria que validarà els amidaments, que no manquin 
conceptes, i en ultima instància, l’adequació de les partides incorporades i la seva coherència 
amb la definició del projecte. 
 
En fase de d’executiu es realitzaran els amidaments detallats, i es passarà del pressupost 
elaborat amb macropreus a un pressupost d’unitats conformades per preus simples. En 
aquesta fase també s’incorporarà les partides d’afecció als serveis existents valorades per les 
pròpies companyies. D’aquestes partides l’obra civil s’afegirà al pressupost d’execució material 
mentre que l’obra mecànica s’afegirà al pressupost per al coneixement de l’Administració. Al 

final de la fase es realitzarà una segona auditoria que revisarà la justificació dels preus, la 
descripció de les partides, i la coherència amb les fases d’obra i amb el plec de condicions 
tècniques. I es comprovarà el preu de les partides de major pes al pressupost amb preus 
certificats a obres similars.  
 
El banc de preus es confeccionarà amb preus vigents i contrastats procedents de les darreres 
versions dels bancs de preus de referència:  BEDEC, BAGURSA-IMU, i Infraestructures.cat. En 
cas de ser necessària la creació de partides pressupostàries que no figurin als bancs de preus, 
aquestes hauran de ser completes, és a dir, hauran de d’incloure tots els elements necessaris 
per a la complerta i correcta execució de la unitat. Aquestes partides es confeccionaran a partir 

d’elements simples de partides similars procedents dels bancs citats, o a partir de les 
prescripcions i valoracions econòmiques de tres industrials especialitzats del sector.  
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1. PROXIMITAT I DRET A L'ESPAI PUBLIC 
El barri de l’Eixample es un barri molt dens a Barcelona, amb moltes mancances d’espai lliure, un barri amb nivells molt 
alts de contaminació. La permeabilitat al trànsit de la trama cerdà, ha generat un trànsit tan important com el que 
suporten les dues rondes juntes. Aquest projecte de nova plaça a l’Eixample, amb un quadrat teòric de 48m x48m de 
cara a cara d’ambdós eixos té una superfície de 2.300 m2, forma part del Concurs de 4 noves places a desenvolupar 
al llarg de dos dels nous eixos verds que seran el C/Consell de Cent i el C/Girona, al tram més cèntric i més dens del 
barri de la Dreta de l’Eixample, formaran part de les 21 places que es volen crear en tot l’Eixample per assolir la reducció 
de la contaminació i donar resposta a l’emergència climàtica a Barcelona ciutat en l’horitzó de 10 anys vista, mentre 
que de les 8 places que es generarien al llarg de l’eix de Consell de Cent les 4 en concurs formaran part d’una primera 
fase a 2023. 
El projecte de Superilla a tota la trama Cerdà, ara, es concentra a l’eixample central, en la Plaça-Lot 4, a desenvolupar 
a l’encreuament de l’eix verd del C/Consell de Cent amb el C/Girona. Està formada per la reorganització de la mobilitat 
dels carrers Aragó, Consell de Cent i Diputació, en sentit muntanya-mar, i els carrers de Bailèn, Girona i Bruc, en  sentit 
Llobregat-Besós, de manera que els vehicles que circulen per CC en direcció Besós es desvien cap a muntanya pel 
C/Girona, i els vehicles que pugen per C/Girona, es desvien cap a CC-Besós. Trencar la continuïtat viaria pacificarà 
l’espai de la nova plaça, exercici ja posat a prova sobradament a la ciutat com son les superilles del Poble Nou o la de 
Sant Antoni. 
. Una plaça que no es sols la ‘plaça’, sinó que forma part de l’encreuament de dos eixos verds futurs (objecte d’un 
altre concurs en paral·lel). Hem hagut de suposar i definir la seva nova secció tipus en plataforma única per als nous 
eixos verds, per tal de poder encaixar geomètricament la proposta de la plaça. Així la plaça teòrica, s’estén amb 
l’eixamplament de les voreres a 10 m d’aquests eixos el que permet enjardinar la superfície col·locant parterres i mes 
vegetació. La resta de secció de l’eix verd seria de 5m per al pas ocasional de vehicles i de 5 m de la vorera preexistent 
de panot. El quadrat de base de la plaça s’eixampla amb unes franges de transició de 10 m, entre els eixos i aquesta, 
afegint una superfície de 260 m2 *4, es a dir uns 1.040 m2 de més. La superfície de partida de 2.300 m2 per a la plaça 
passa a estendre’s a 2.700 m2 amb les franges de 10m. Malgrat que creiem en 
aquesta plaça pot ser més extensible la proposta se centra en les bases del 
concurs.  
Aquesta extensió seria de 3.340 m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
. Un lema-un joc: MANDALAy. Segona ciutat de Birmania, - on la capital canviava periòdicament de lloc, potser seria 
una bona idea -, antiga capital res a veure amb la Dreta de l’Eixample, però Mandalay es Terra de la victòria sobre les 
quatre illes, la ciutat està dividida en 4 parts: Ashe-pyin(est), Anok-pyin(oest),Taung-pyin (sud) i Myauk-pyin(nord), vol 
dir Terra enjoiada, Terra plana o de la Bona Sort. Només es un compte per començar a jugar.   
. Una plaça amb usos per joves, veïns i treballadors. La Superilla, la plaça i les quatre illes acullen diversos 
equipaments, però el que té mes interacció amb l’espai proposat es el Centre d’estudis de batxillerat, grau mitjà, grau 
superior, al centre Lopez Vicuña, pertanyent a les Filles Religioses Maria Immaculada el qual inclou una església 
catòlica i la residencia. També els usos administratius propers de oficines, i el Col·legi de Farmacèutics conviden a 
proposar usos per majors d’edat. Per això els usos que es proposen a la plaça i les funcionalitats de la plaça son per 
franges d’edat de joves de 12 a 25 anys, que necessiten molt espai lliure, a banda del que ja disposen al propi 
equipament. A més a les quatre illes hi ha diversos edificis catalogats com a Patrimoni arquitectònic en diferent 
grau, el pla de protecció de l’Eixample ha permès protegir edificis o façanes per mantenir la seva identitat. La plaça 
acull també al xamfrà nord un edifici amb comerç catalogat tipus E2 just davant de la sortida del metro de Girona. La 
plaça no és arquitectònicament homogènia en l’estil ‘Eixample’ de fi de segle XIX, hi ha edificis de diversa tipologia i 
cronologia que conviuen, com la ciutat que l’envolta. 
. La plaça és joc, la plaça promou funcionalitat diversa. Disfrutar d’espai verd, de zones d’ombra a l’estiu, de 
diversitat de fauna i flora, escoltar el silenci, espai de trobada del veïnat, espai de relació de les persones que treballen 
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al voltant, creant  proximitat, espai per els estudiants, pel jovent, pels que arriben i surten del metro. Així els elements 
diversos com la grada permet seure, mirar, però també ser espectador de musica, teatre de format a l’aire lliure, fer de 
“speaker-corner”, la grada es transparent, no vol crear zones fosques sense visibilitat per inclusió. Els elements i 
mobiliari urbà  proposats permeten utilitzar l’espai per seure, jugar, menjar a l’aire lliure, el ping-pong, les taules 
d’escacs, son jocs sense gènere, sense edat, les taules de “picnic” son una altra manera d’usar la ciutat, o estudiar a 
l’aire lliure, la pandèmia ens ha ensenyat alguna cosa, en positiu. 
. La plaça s’identifica per una llum suspesa. La plaça no és només pel dia, 
la canòpia de llum, un núvol de mànega de llums LED enrotllada-enmaranyada-
enroscada-endredada-desordenada forma un cel de llum en tres dimensions. 
Està penjada a 12 m d’alçada, suspesa per una estructura lleugera de cablejat 
en acer inoxidable trenat que se suporta per uns bàculs a cada xamfrà, a 12 m 
de llum i de 12m d’alçada. Com les llums decoratives de nadal a a les ciutats, 
crearà un ambient especial, un confort visual als vespres, es com un abraçada 
quan se’n va la llum natural, allargant la utilitat de l’espai de la plaça més enllà 
de les hores de llum de dia. La llum suspesa identificarà la plaça, la farà reconeixible, una fita on quedar,... Apostem 
per més Art a la ciutat, així la llum pot ser una instal·lació escultòrica lluminosa com les que ens han inspirat per la 
proposta, les instal·lacions de l’artista d’origen peruà, Grimanesa Amorós o de la Janet Echelman. La plaça serà la 
Terra enjoiada.  
. La plaça té al subsòl una infraestructura important del transport públic, una preexistència molt important que 
afecta plenament la proposta, l’estació del metro de la línia L4, l’estació de Girona, dues escales emergeixen, una al 

C/Girona costat Besos al vorera i l’altra al xamfrà sud de la plaça amb una escala 
mecànica, una escala 1,80 i una ascensors que solucionen l’accessibilitat al vestíbul 
soterrat, el qual ocupa quasi un 80% de la superfície al subsòl 1.800 m2 . L’estació es 
desenvolupa en tres nivells, no disposem de les cotes precises, però intuïm que de la 
coberta del vestíbul a la calçada hi ha uns 6 m de terra. En una altre espai a la ciutat, 
potser TMB hi hauria construït un edicle, potser ja s’haurien modificat les baranes, ara 
opaques, per unes altres transparents, de vidre, transparents. La proposta preveu 
eixamplar les escales actuals fins a una amplada de 2,4 m, segur que hi ha un projecte 
de millora de l’estació pendent d’executar, el que desconeixem. Cal si o si aconseguir la 
transparència dels seus tancaments, a banda de la seguretat de les persones, cal no 

ocultar la façana dels edificis i dels locals en planta baixa protegits. 
. La plaça millora la identificació del transport públic. Un pal.li o baldaquí a 6 m d’alçada dona identitat i senyalitza, 
protegeix l’accés al transport suburbà. Es planteja realitzar una estructura lleugera metàl·lica, oberta i transparent pels 
seus costats, que protegeix l’accés, és una coberta, un umbracle que donarà ombra i aixopluc, que permetrà 
resguardar-se en dies de pluja. Acull 120m2 de plaques de fotovoltaiques si en estudiar amb mes detall, fos factible. 
. Vegetalitzar la plaça-zones d’ombra-permeabilitat de la superfície. Vegetalitzar la plaça al màxim tal com 
proposen les bases requeriria tenir en compte una possible impermeabilització de les lloses de l’estació, el que implicarà 
una major inversió, i complexitat alhora d’executar la obra. Creiem que aquesta plaça en concret es la que proposa un 
altra tipus de solució de tractament de l’espai, maximitzant la vegetació on no hi infraestructura soterrada, com a 
principal objectiu ambiental, de les bases del Concurs. S’aconsegueix així una superfície total permeable de 650 m2, 
un 25%, dels quals 320m2 son nous parterres i 214 m2 de superfície drenant a l’àrea de 
DUM i 100m2 franges de llamborda recuperada. Alguns parterres amb arbustives, prat florit 
i nou arbrat caldrà impermeabilitzar-los per sota, on sigui requerit per l’estació de metro al 
subsòl. Per millorar la zona d’ombra a la plaça que es genera per la massa arbòria del 
xamfrà sud i oest, els edificis i el pal.li, s’aprofitarà l’estructura de suport del cel de llum, per 
col·locació de teles de malla d’ombra als mesos d’estiu quan el sol està mes vertical.  
. La plaça és paviment, la plaça té un pendent molt poc rellevant, un 2%, la plaça es la Terra plana. 
La plaça te un pendent poc rellevant a la ciutat, un 2% en sentit muntanya-mar, desguassa les aigües superficials. La 
plaça s’identifica per una superfície de paviment de peces hexagonals de 785 m2 sense direcció, però podria haver 
estat una peça octogonal com la plaça (seria massa literal, en realitat l’octògon no existeix perquè te una creu buida 
enmig), cap eix es mes important que l’altre, un paviment de peça prefabricada que hem trobat al mercat i que ens 
sembla un molt bon material, que es pot combinar o triar, amb una carta de colors diversa i prou elegant, inclús es 
proposa poder utilitzar una barreja d’aquests per crear dinamisme i joc. 
Unes franges-línies -a vol d’ocell de 120 cm d’ample i longituds variables-, recuperen les llambordes originals del 
paviment de la ciutat, -es van anar traient també, pel soroll que feien, ara sense vehicles es poden recuperar, estan en 
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magatzems-, es pedra natural, de gran qualitat, poden tornar a ser materials, les franges remarquen una traça de 
muntanya a mar, -sempre es passeja ramblejant a Barcelona-, les marques generen un ordre en la plaça i un desordre 
que ajuda a endreçar les funcions. Uns 650 m2 son drenants, les juntes de sorra permeten que creixi vegetació de 
forma espontània. 
. Pla d’usos i nous interiors d’illa. A la Superilla de la plaça 4, li mancarà per completar el projecte de nova 
infraestructura ambiental, des d’una perspectiva transversal i integral, el pla d’usos, que definirà i ajudarà a mantenir 
un mix d’usos a les plantes baixes. La plaça es completarà en el futur quan l’interior d’illa del centre Lopez-
Vicuñas’incorpori al us ciutadà i complementi la massa vegetal i màxim ambiental que requereix la ciutat i les Superilles. 
 
2. LA VISIO INFRAESTRUCTURAL 
. Cicle de l’aigua. Un dels objectius clarament establerts a les bases del concurs és l’augment de la superfície 
permeable (les bases del concurs fixen l’objectiu d’un 20% de superfície permeable i d’ella un 50% plantada). 
Efectivament un dels problemes detectats des de fa uns anys a les urbanitzacions clàssiques és l’augment de 
superfícies impermeables, fet que altera greument el cicle natural de l’aigua. El canvi climàtic també ha suposat un 
canvi en els episodis de precipitació, que al sud d’Europa són cada cop menys freqüents i menys intensos, amb els 
conseqüents cabals punta més elevats i risc d’inundacions de baixos comercials.  
La proposta plantejada incorpora aquesta nova visió de l’espai urbà en relació al cicle de l’aigua basada en la 
consideració de l’aigua de pluja com a recurs i no com un mer factor de risc d’inundació a eliminar a la xarxa de 
clavegueram, separativa o no, el més aviat possible. Amb aquesta òptica, especialment en solucions de plataforma 
única, convé conduir les aigües als espais plantats, localment deprimits per a possibilitar acumulació de l’aigua similar 
a la que aportaria la caixa d’un viari segregat, procedint, en l’interior de les zones plantades, al seu filtrat cap al subsòl, 
amb la doble finalitat de laminar la recarrega l’aqüífer, quan és possible, i en tot cas de garantir la humectació del subsòl 
de les plantacions (no la seva inundació permanent que malmetria les espècies vegetals). Aquesta visió és el 
actualment anomenada sistemes de SUD’s (sistemes urbans de drenatge sostenible). Pera  la implantació d’aquest 
sistema la normativa de BCASA requereix a Barcelona que es garanteixi en tot cas la drenabilitat convencional en cas 
de colmatació dels SUDS i que es garanteixi també un sistema de sobreeixidors que aboquin l’aigua a la claveguera 
en cas de pluja excepcional que empleni els mecanismes d’emmagatzematge de l’aigua. Per a plantejar la proposta ha 
estat necessari, però, veure l’aplicabilitat del model desitjat al territori concret. Aquesta cruïlla té dos condicionants: la 
geologia del subsòl i la presència del Metro. Pel que fa a la geologia, hem pogut recavar informació existent: 1 m de 
reblert amb graves i cascots, 4 m de llims amb nòduls carbonatats, 3 m d’argila marró, 3m de llims amb nòduls 
carbonatats i 3 m d’argila marró, i amb el freàtic a 12 m de profunditat. D’acord amb valors habituals podem suposar 
una permeabilitat de 10 -6 m/s per als llims i de  10-7 m/s per a les argiles. Els valors de les argiles fan inviable la 
recàrrega de l’aqüífer però els valors del llims, tot i ser baixos, permeten una difusió de l’aigua filtrada a tota l’amplada 
de l’estar dels primers 5 m del subsòl. Pel que fa a l’Estació, la superposició ens dona que més de mitja cruïlla està 
ocupada pel vestíbul de la Estació del metro i, a una profunditat superior, les andanes de l’Estació. No coneixem les 
cotes exactes del vestíbul de guixetes i de les andanes però  hi ha 3 trams d’escala fins al vestíbul i 3 més fins a les 
andanes. Per tant podem suposar un recobriment de 6 m sobre el vestíbul i de 15m sobre l’estructura de les andanes. 
Pels condicionants expressats, en el nostre cas, com a infraestructura relacionada amb el cicle de l’aigua, es proposa, 
la creació d’un sistema combinat de  SUDS i sistemes de reaprofitament de l’aigua de pluja. 
Als efectes de la permeabilitat de la urbanització i la seva relació amb el cicle de l’aigua es distingeixen dues zones: 
les que queden fora de la petjada de l’Estació i les queden sobre l’Estació. Les zones drenants de ponent de la plaça, 
de 125 m2 i sobre els 6 parterres situats als nord de la plaça, són les que queden fora de la petjada de l’Estació. 
Aquestes són les zones que compliran la doble funció esmentada, tot i que de forma limitada pel que fa a la recàrrega 
de l’aqüífer, atesa la geologia del subsòl. Addicionalment tindrem la zona drenant de llevant de la plaça i els parterres 
de sud-est i llevant, que per la presència de l’Estació, en cap cas compliran la funció de recàrrega del freàtic però si la 
de millora de la humitat del subsòl lateralment, en la zona llimosa. També per la presència de l’Estació i per a evitar 
problemes de filtracions a la mateixa, caldrà que el fons d’aquestes àrees drenants sigui impermeable. Com no és 
possible garantir una captació completa de l’aigua de pluja amb les zones drenants i peces verdes disponibles, caldrà 
complementar amb embornals per a garantir el control de la innundabilitat. Els sistemes d’emmagatzematge dels SUDS 
hauran de disposar, a més de sobreeixidors cap a la claveguera, per quan s’emplenin o es colmatin. En aquest escenari 
i tenint en compte que sota les zones drenants tenim capacitat d’emmagatzematge de 250 m3, és pel que s’ha pensat 
en reutilitzar l’aigua no infiltrada - la major part-, per al reg de les noves peces verdes. Si la mateixa solució s’aplica al 
llarg del carrer Consell de cent es pot, a més connectar aquest sistema al del tram de carrer adjacent. El bombament 
associat pot alimentar-se de l’energia neta autogenerada a les plaques fotovoltaiques. Amb aquesta combinació de 
funcions es permet mantenir, encara que sigui parcialment, la recàrrega de l’aqüífer, reduir el volum d’aigua 
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desguassada al clavegueram i reaprofitar l’aigua de pluja per al reg del nou eix verd, afavorint-ne l’auto-suficiència i 
permetent que la pròpia infraestructura formi part orgànica del carrer. El sistema també destacaria per la seva 
resiliència, ja que per a pluges majors a la de disseny (que en un escenari de canvi climàtic cal tenir cada cop més 
presents) es disposarien de sobreeixidors connectats a clavegueram que evitarien la saturació del sistema i la inundació 
del carrer. 
. Millora infraestructura verda- proposta vegetal-naturalització -reducció temperatura ambiental- zona d’ombra- 
confort visual-biodiversitat. Tot l’arbrat existent a la plaça i franja d’eixamplament dels eixos verds proposats, està 
format per arbrat d’alineació Platanus hispànica i Celtis australis, el qual es manté completament en la seva situació 
actual, millorant les seves condicions d’aigua disponible per infiltració i aireació, amb nous escocells de major tamany 
tal com es mostra a la proposta gràfica. A la plaça hi ha el handicap de la preexistència del túnel del metro de la L4, 
amb l’estació de Girona sota la calçada al carrer CC, mes de mitja plaça i part de voreres per els accessos a la mateixa, 
amb el vestíbul situat a uns 9 m sota terra, el que dificulta l’increment de zona enjardinada de major superfície.  
L’eixamplament de voreres fins als 10 m, als eixos verds de CC i Girona, permet doblar l’arbrat, situar parterres de gran 
dimensió que permetran acollir tan plantació d’arbustives com de prat florit, en funció del seu assoleix i tamany, i nova 
plantació a mode de massa d’arbres, ja que busquem l’increment de la cobertura arbòria. Ja fa molts anys (Ulrich, 
1984) que està demostrat científicament els beneficis de la vegetació sobre la salut, que a la ciutat s’ha de traduir en 
arbres més grans, de més capçada i diferents nivells de vegetació. 
La proposta el que pretén es no repetir un sol tipus de vegetació sinó gaudir de diversitat estacional, de colors, d’olors.... 
amb moltes espècies adaptades a les condicions urbanes,  autòctones o al·lòctones adaptades agroclimàticament a 
les condicions locals, i que floreixin seqüencialment, proporcionant atracció i refugi, com per exemple la Salvia (Salvia 
microphylla), l’agapant (Agapanthus praecox) el plumbago (Plumbago capensis), la murtra (Myrthus communis) etc. 
Finalment el prat florit, format per una barreja d’espècies autòctones que es complementen amb flora rica en nèctar, 
com la centàurea, l’escabiosa i la llengua de bou, entre d’altres, interessants per a l’alimentació d’insectes 
pol·linitzadors, papallones i ocells granívors. 
A més el manteniment dels arbres madurs existents, amb les seves cavitats, són un refugi natural molt preuat pels 
ocells i altres tipus d’insectes.  
Hem repensat si calia que els parterres estiguessin a un nivell d’uns 20-30 cm per sobre del paviment, per tal d’evitar 
el mal ús, la brutícia i els gossos, així com la dificultat de manteniment posterior, o be disposar-hi unes tanques o 
baranes perimetrals d’aquesta mateixa alçada amb el mateix objectiu. S’estan provant diverses solucions a la ciutat i 
algunes opinions requeririen tancar perimetralment els parterres amb tancats transparents (tipus gàbia tal com es ve 
realitzant durant el primer any de manteniment segons els requeriments del REP d’Espais Verds), ja que l’objectiu 
principal de la vegetació es millorar ambientalment la ciutat, col·laborar en abaixar l’increment de la Tª degut al canvi 
climàtic. Però cal també posar en valor els 5 sentits, tocar, olorar, mirar,...es un debat viu. La nostra proposta manté a 
nivell els parterres col·locant un element de protecció perimetral.  
Per això es proposa l’increment d’espècies i incrementar la biodiversitat. Així a les franges de 10 m (existents voreres 
de 5m) que estan gran part de l’any ombrejades per la majoria d’edificacions existents de mes de 6 alçades, es 
proposen arbres de densitat de fulles lleugera: Densitat d'ombra Koelreuteria paniculata, el Ginkgo biloba, Sorbus 
domestica,...A les voreres assolellades, arbres de densitat de fulles i brancam més espessa, amb espècies de 
densitat d’ombra densa, Mèlies o Tipuanes per exemple, que poden créixer bé a les zones de paviment drenant i amb 
unes distancies entre aquests de 9-10 m. 

Acer campestre  Acer monspessulanum  Koelreuteria paniculata  Sorbus domestica  
 

Ginkgo biloba 
. Producció d’energia fotovoltaica. El pal.li proposat amb 120 m2 d’umbracle, a la sortida  del metro, podria acollir a 
la coberta una font d’energia fotovoltaica per generar energia renovable a la ciutat, però això donada la seva 
orientació al xamfrà nord de la plaça, no s’ha inclòs, en no ser factible, cal un estudi mes detallat del seu rendiment i 
inversió. Així i tot es proposa que a la part superior dels 4 bàculs de suport de la llum suspesa, incorporaran una 
superfície mínima, aproximadament de 0,5 m2, que donarà la cobertura energètica a l’enllumenat de la plaça. 
. Enllumenat funcional de la plaça-nivell lumínic. Com a complement de el cel de llum proposat coma intervenció 
escultòrica lluminosa, es proposa el següent: 
Extensió eix verd-plaça: Es col·loquen bàculs d’enllumenat perimetrals i funcionals per donar el nivell lumínic a 
voreres d’accés a les edificacions, que discorren de forma paral·lela a l’edificació, de doble braç amb alçades de la 
lluminària a 9 i 7 m per cobrir el sobreample de vorera.  
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Plaça: Es col·loquen 3 i 3 bàculs d’enllumenat als xamfrans est i oest, de tipus funcional per cobrir el nivell lumínic a la 
zona de desencotxat-DUM, paral·leles a l’edificació, de doble braç amb alçades de la lluminària a 7 i 5 m per cobrir 
l’ample proposat. A mes es col·locaran uns 4 bàculs de 9 m amb 3 lluminàries LED, cadascun en les zones de joc o 
d’estada que requereixin una acció mes escenogràfica de la il·luminació. Bàculs de 5 m a les zones d’estada (vorera 
eixos verds). Totes les lluminàries son amb LED per il·luminar adequadament l’espai, amb el nivell de lux requerida 
pels requeriments tècnics municipals, amb control, regulació, quadres de comandament i regulació, ... S’analitzarà 
mitjançant el estudi lumínic la homogeneïtat de la il·luminació per evitar zones fosques per seguretat. 
 
3. LA NOVA MATERIALITAT 
. Materials proposats. Tal com es descriu a la proposta gràfica i la llegenda de materials i elements urbans,  el 
manteniment del panot, llamborda recuperada, llamborda prefabricada tan rejuntada i amb base de sorra com amb 
morter, paviment prefabricat de color hexagonal, llamborda de color 
-Plaça: un paviment sense direcció hexagonal, un paviment de peça prefabricada de 25x25x6 cm que es pot combinar 
o triar, amb una carta de colors diversa i prou elegant, inclús una barreja d’aquests. A mes unes franges de llamborda 
recuperada de pedra natural amb junts de sorra de 120 cm d’ample i longituds variables, franges en les quals s‘hi 
recolzen els usos i elements urbans proposats. 
- el paviment del carril de pas per a vehicles ocasionals a 10km/h, serà de llamborda prefabricada de 20x10x10 cm, 
rejuntada. El mateix paviment, però rejuntat amb sorra, configura l’àrea d’estacionament i DUM i principal àrea amb 
paviment drenant de desguàs de les aigües de pluja de la plaça. 
. Minimització de demolicions i excavacions. Com ja s’ha esmentat la sostenibilitat està inclosa en la proposta, tan 
en la infraestructura verda, com en la reutilització de l’aigua de pluja, com en la infiltració i la permeabilitat de les 
superfícies. També la planeïtat de la plaça permetrà estalviar en excavació de rases pels serveis, i demolicions de 
paviments (com el panot que es manté si es que està en bona estat, donat que es pretén mantenir-los en la seva 
posició actua discorrent principalment perimetralment a les façanes. El major moviment de terres serà el que permetrà 
construir uns parterres en les condicions mes favorables al desenvolupament de les especies arbrades. 
. Mobiliari inclusiu. Els elements urbans i el mobiliari urbà proposat tal com s’indica a la llegenda i al plànol de la 
proposta, son tots inclusius, accessibles, polivalents,... per ex. les esferes, tan serveixen per seure com per delimitar 
visualment l’espai, per tal que els vehicles entenguin que estem en una Superilla i que no es permès accedir a l’espai 
de la plaça.  
. Als materials proposats s’estudiarà la petjada de CO2. El Banc de preus del Itec i la seva base de dades facilitaran 
l’objectiu i un bon anàlisi en fase de redacció de projecte. Evitar l’ús de plàstics (pex. en jardineres, malles de protecció 
o tanques). S’utilitzaran àrids procedents de reciclatge, el subministrament de plantes i altres materials propvinents de 
subministradors locals i les terres de jardineria propvinents d’acopis propers. S’evitaran els materials o aplicacions que 
generen Compostos Orgànics Volàtils (COV) Regular-ho es essencial per qualsevol avaluació de riscos. S’afavorirà 
la utilització de bases aquoses. Així com la no utilització compostos químics nocius. Es vetllarà per materials amb 
certificació del tractament. sense creosota o arsènic. La gestió de residus de la construcció es realitzarà amb 
requeriments específics per l’eliminació de materials amb fibrociment. La fusta, suro, ceràmica, seran procedents 
d’explotacions sostenibles. La selecció d’espècies vegetals son resistents a les plagues. La proposta millora el confort 
acústic actual utilitzant material asfàltic absorbent de capa de rodadura.  
 
4. EL VALOR DE LES PERMANENCIES 
La gran empremta la trama Cerdà a l’imaginari de tots els barcelonins i del món 
sencer, és molt forta, l’exercici de projectar una plaça en una geometria tan 
incrustada en la memòria és un repte difícil, potser mes adequat com a exercici 
acadèmic. En tan quant una plaça es un espai, però sobretot és un volum, no una 
geometria plana. Una plaça es crea al llarg del temps, té elements d’identitat que 
van quedant, o es trepitgen uns sobre els altres, com la pàtina del temps, la 
suma dels materials, dels esdeveniments, dels edificis que l’envolten, de 
l’activitat que es genera al seu entorn. La plaça que ara ens proposem generar, 
d’alguna manera serà artificial, amb visió crítica, la ciutat no ha estat capaç de 
buidar els interiors d’illa i ara per  compensar l’elevada densitat i la necessitat de 
generar espais verd degut al canvi climàtic, adopta el buit dels xamfrans per 
acollir els usos dels ciutadans.  
. Es mantenen les voreres de 5 m amb tots els seus elements que la caracteritzen: panot, escocells, arbrat, enllumenat, 
franja de pas de serveis perimetrals,... acompanyant el vial de pas de vehicles ocasional. Es a dir el gir amb gest Besós-



MANDALAy 
 

LOT 4: PLAÇA CONSELL DE CENT – GIRONA       6 

muntanya, i el gir-gest muntanya-Besós que la mobilitat de la Superilla defineix. 
. L’arbrat existent, principalment plataners i lledoners (els quals han anat substituint-
los, amb interdistàncies de 6 m, es manté com ja s’ha comentat al punt 2 . Poques 
ciutats gaudeixen de l’acompanyament que crea l’arbrat d’alineació a les voreres de 
l’Eixample, es important mantenir-los. 
. Tota la intervenció pretén deixar les  visuals des de les 
façanes d’una banda a l’altra sense obstacles que 
impedeixin entendre la potencia del xamfrà de 
l’Eixample a, a mes de vetllar per un urbanisme de    
gènere. 
 

 
5. L'ACCES I ELS SERVEIS 
Tot l’espai tractat de la plaça i extensió als eixos verds son en plataforma única, pel que la prioritat dels vianants es 
absoluta. Com s’explica a la proposta gràfica la plaça resol la mobilitat segons el principi de les Superilles. Els carrils 
de circulació de vehicles ocasionals va de CC a Girona-Besós i de CC a Girona-muntanya de manera que els vehicles 
mai travessen la plaça. Les bicicletes podran circular a 10km/h com a vehicle passeig, en qualsevol zona pavimentada 
de la Plaça. Les bicicletes com a mitjà de transport, cal que circulin per carrers fora de la Superilla o carrils bici existents. 
Dues zones a cada costat del carril de vehicles ocasional permeten aturar-se amb temps limitat a 10 minuts i per la 
DUM: Distribució Urbana de Mercaderies, també per aturar taxis, o desencotxat de veïnes, la compra, el cotxet dels 
nanos, els vehicles de servei i d’emergències, és una àrea de 110 m2 a cada costat. Ha 
d’estar prohibit estacionar fora d’horaris estàndard, ni el cap de setmana. Es un espai que 
forma part de la plaça i resol la funcionalitat inherent de mobilitat de les persones que hi viuen 
o treballen. Els contenidors d’escombraries situat actualment al xamfrans es redistribueixen 
a l’espai multiús de 2m que acompanya el carril de vehicles ocasionals. Aquest espai multiús 
acull també aparcabicicletes, -s’incrementa el nombre en proximitat a l’estació de metro-, 
zones d’aparcament de motos sense marcar les places, places que puguin haver-hi 
reservades per PMR, o desencotxat de veïns. L’estació de Bicing es manté en la mateixa 
situació actual al C/Girona. 
 
6. CONTROL DE COSTOS 
La correcta definició dels costos es basarà en una metodologia estructurada, fiable i que permeti l’assoliment dels 
objectius de despesa de partida. Les eines en el detall de preus unitaris, serà diferent a l’ avantprojecte (on 
s’utilitzaran preus unitaris basats en projectes similars) i en projecte executiu. 
A l’inici dels treballs es realitzarà l’estructuració del pressupost en capítols, subcapítols i partides d’obra 
mitjançant TCQ, junt amb la Direcció de Projecte. Es segregaran les actuacions per tipologies amb l’opció de 
reagrupar apartats per a facilitar l’anàlisi dels REP’s. L’estructura es mantindrà en Avantprojecte i Executiu, podent-se 
comparar l’evolució dels imports en cada fase.  
La fiabilitat dels imports de les partides emprades es recolzarà en diferents aspectes: 
• Utilització de preus ajustats a l’obra, amb referència del banc de preus BEDEC, IMU, Banc paramètric de 

Jardineria i INF.CAT. Els preus no presents en cap d’aquests es crearan nous, demanant un mínim de 3 ofertes a 
industrials de l’àmbit específic i realitzant una comprovació amb preus de liquidació d’obres recents. 

• Disponibilitat d’una bona informació de partida i anàlisi acurat d’aquesta. Caldrà vigilar especialment els preus 
de substrats de jardineria (paràmetres d’admissió de sòls, esmenes admissibles i no admissibles), de les 
excavacions (presència de serveis, arbres a preservar...), mobiliari urbà, pavimentació i SUDS. 

• Realització d’amidaments a mesura que es defineixi cada solució de projecte sobre plànol. Així, l’aplicació de 
canvis sobre el disseny comportarà automàticament la revisió i actualització dels amidaments segons especialitat.  

• Per vetllar pel compliment, l’informe d’evolució del pressupost, avaluarà l’import de les actuacions a mesura que 
es desenvolupi el projecte, detectant desviaments pressupostaris. En fase d’avantprojecte (2 mesos), amb una 
1a versió (amb preus unitaris) 2 setmanes després de la reunió de llançament, i amb posteriors actualitzacions 
cada 15 dies (versions 2 i 3). En fase de projecte executiu (3 mesos) l’esquema serà anàleg, amb entregues de 
l’informe també cada 15 dies també (la qual cosa generarà un total de 5 informes). Una altra eina serà l’informe 
econòmic d’alternatives, que es realitzarà sempre que hi hagi possibles alternatives de disseny. Incorporarà un 
document específic amb plànols, càlculs i pressupost. L’objectiu és incorporar els costos en la presa de decisions 
amb tots els condicionants: cost d’inversió, de manteniment i associats a temps i recursos humans/tècnics. 
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1. PROXIMITAT I DRET A L’ESPAI PÚBLIC   

Tradicionalment en la nostra socialització com a ciutadans de Barcelona, la plaça, l’àgora, és el lloc de trobada i d’intercanvi. 
El reforç del transport públic metropolità, amb metro i tren de rodalies, permetrà alliberar els carrers de la pol·lució i el soroll 
existent i tenir un medi ambient saludable.
L’arbrat d’alineació actual es complementaria amb espècies arbòries, arbustives i de prat.

En els fronts edificats dels eixos verds es vetllaria per potenciar la barreja d’usos, per prevenir els usos temàtics de les àrees 
de vianants, que propicien les botigues i restaurants a les plantes baixes (eat street) en detriment dels comerços de proximitat, 
tallers i oficines.

En aquests passejos el protagonista és el vianant, podent deambular lliurament en el mateix pla horitzontal i en tots els sentits 
de façana a façana. La bicicleta en aquests espais és de passeig i no hi ha carril bici. Es podria pensar en la introducció d’un 
petit Bus de barri que complementi la proximitat del transport públic a cada carrer de l’Eixample.

El sistema de places de l’Eixample s’entén com a estratègia de transformació de l’espai públic de tota la ciutat. D’espai de trà-
fic, de càrrega i descàrrega i d’emplaçament de contenidors de residus, passen a ser un espai de convivència, un espai dispo-
nible polivalent i s’afavoreix el comerç de proximitat.

Al deixar de ser el cotxe el protagonista, no són necessàries les cobertures de tendals i límits amb jardineres, ni tendals opacs 
o transparents, de protecció de les terrasses.

Si hi ha quioscos o altres guinguetes que fossin imprescindibles, es situarien a les places o als eixos verds adjacents.

Es proposa l’aparcament de motos als garatges existents. 

Els armaris de serveis existents es mantindrien al seu lloc mentre no tingui lloc una sistematització general.

Una banda d’accessibilitat d’aproximadament 5 metres d’amplada amb el Nou Panot, permet l’accés dels vehicles  de servei de 
porta a porta i la càrrega i descàrrega, 

Els contenidors de brossa no es troben a la plaça, es situen en dues sèries, una a l’inici i l’altra a l’acabament del passeig entre 
carrers.

Els Aparca Bicis es situen en sèries entre els arbres.

L’Enllumenat és de prioritat d’estada, pel vianant, no pel cotxe.

Mobiliari inclusiu i sostenible. Ergonòmic i flexible. Bancs múltiples antropomòrfics creant zones d’estada.

L’espai públic es relaciona amb els usos existents de les plantes baixes de les quatre cantonades i dels equipaments de l’en-
torn.

2. LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL  

Metroplaça. Es tracta de la nova plaça tova, centrípeta o central a l’encreuament dels dos eixos verds de la Dreta de l’Eixam-
ple Consell de Cent – Girona de la xarxa de vianants de 20 m. d’amplada. 
Es caracteritza per que hi ha l’estació de Metro Girona de la Línia IV.
Actualment també s’hi troba ubicada una estació de Bicing que es proposa traslladar al costat nord de la plaça o a la plaça 
següent prop del carril bici ja que és fonamental per la intermodalitat del transport sostenible. D’aquesta manera es relacionen 
intrínsecament la xarxa de vianants, la xarxa de bicicletes i la xarxa subterrània de transport públic metropolità.
Aquesta confluència d’accessibilitat és la primera qualitat que caracteritza els valors ambientals del centre de la ciutat de Barce-
lona. 
La superfície quadrangular d’aquesta plaça - de 48 m x 48 m, 2.304 m2 _ es planteja com un lloc de trobada i espai d’experi-
mentació, com una gran zona d’estada central.

Degut a l’Estació de Metro en el subsol, tres de les façanes de les cases dels xamfrans no tenen arbres. Tot i que es vol plan-
tar-los allà on sigui possible, es projecta la implantació de dues làmpades fotovoltaiques com a pèrgoles que donen ombra a 
l’espai essencialment mineral del sòl.

Degut a la discontinuïtat de l’accessibilitat rodada que es desvia 90º d’un passeig al seu ortogonal, en les diferents places ver-
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des de les cruïlles de l’Eixample, es donen 4 variants del sentit de circulació i cantonades oposades de la mateixa tipologia però 
amb sentits de circulació oposats, depenent del sentit de circulació de la via vertical o horitzontal.

En general, aquests places quadrangulars o espais centrals són ideals per a la plantació d’arbres, tipus bosquet o arborètum, 
amb diferents possibilitats de disposicions geomètriques, en relació a l’accessibilitat als fronts edificats i als usos de les plantes 
baixes.

On es donaran diverses interpretacions de l’estratègia blava i verda dins la topografia del Pla de Barcelona aprofitant el potenci-
al de l’espai de l’octàgon de costat 20 m., format per un sí i un no, pels frontals de les cases i els corredors dels carrers. 

Així com Cerdà declinava els encreuaments de dos sentits de circulació, amb diferents illetes que guiaven les circulacions dels 
diferents tipus, així ara havent reduït les possibilitats de gir, declinarem les diferents possibilitats d’ubicació dels arbres i dels 
sòls (amb paviments diversos, prat, sauló, granulars, llamborda o neopanot) depenent de l’accessibilitat, les parades, els espais 
d’estada i de joc i els usos o activitats de les cantonades.

Els escossells dels arbres de les places de l’Eixample s’engrandeixen formant una banda lineal allà on es trobin, les bandes 
de paviment tou s’amplien en més d’un 25%.La resta del paviment també adquireix un alt grau de permeabilitat. Les places del 
centre ciutat es transformen en un instrument ambiental.

Els passejos s’integren a la plaça en aquesta clara voluntat sistèmica. S’incrementa el verd a tota la ciutat en el seus diferents 
estrats, l’arbori, l’arbustiu i el prat. La concatenació del verd i el nou sistema de recollida de l’aigua pluja amb connexió amb la 
xarxa freàtica incrementa la biodiversitat.

El concepte de sostenibilitat energètica està representat per les pèrgoles fotovoltaiques. Les làmpades estan formades per pla-
ques fotovoltaiques a la part superior i una retícula de llums LEDS a la part inferior. La despesa energètica és autosuficient.

3. LA NOVA MATERIALITAT  

Mobiliari urbà
Es proposen els bancs de fusta sostenible amb respatller i recolza braços per seure llargues estones i donar més confort a les 
persones d’edat. S’emplacen prop de la sortida de l’estació de metro.

Els bancs taula on hi poden seure o jugar diversos individus, amb possibilitat d’escollir diverses formes, rodons, quadrats, trian-
gulars, amb esgrafiats i colors diferents, de materials confortables i sostenibles. Es situen en una posició central al bell mig la 
plaça, ombrejats pels arbres i la pèrgola fotovoltaica.

Els aparca bicis imprescindibles al coincidir amb una estació metropolitana central es situarien prop de la sortida del metro i en 
la cantonada oposada si es decidís traslladar l’estació de Bicing a una plaça contigua per estar en continuïtat amb els carrils 
bici.

Les papereres Barcelona duplo tipus que es situen en espais de gran concurrència es troben adequades ja que donen capaci-
tat de servei a una zona que serà molt activa. Es situarien principalment prop de les façanes de les cases. 

Pèrgoles fotovoltaiques i lloc de trobada 
Com un element destacat de la plaça del Panot, dues grans escultures de llum sostenible es situen emmarcant la plaça. 
Aquests dos elements, com unes làmpades de taula de gran escala substitueixen tots els fanals existents de la cruïlla i proveei-
xen l’enllumenat bàsic de la plaça.

Al vespre i a la nit  les dues làmpades de llum suau presenten i fan possible l’activitat constant de la plaça metropolitana.
Durant el dia, la seva forma escultural apropa el cel a l’escala de la plaça. Superfícies d’ombra refrescant es mouen amb el sol 
al llarg de l’espai de la plaça fent present el pas del temps i l’estació de l’any. 

Desenvolupament del concepte de pérgola - fotovoltaica - làmpada urbana
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Les plataformes base dels bàculs de les pèrgoles fotovoltaiques d’enllumenat  serveixen com a seients de trobada informal i 
també com a tarimes per a música en viu o petits espectacles teatrals.

Les plaques fotovoltaiques es troben a la cara superior dels panells de les làmpades. 
La llums LED situades a la part inferior de les pèrgoles activen la fibra òptica del paviment.

Els arbres existents d’alineació de la plaça i altres de nous s’il·luminen particularment des de baix cap a dalt amb focus LED, 
per ampliar l’experiència de l’espai de la plaça en la foscor.

de nit.de dia...

Espai públic  Interactiu.
La idea és emfasitzar la interacció entre la plaça i els seus usuaris. Una manera senzilla de fer-ho és establir una connexió 
directa entre els moviments de la gent i l’enllumenat de la seva superfície (estrelles al cel). Emprar peces tecnològiques de 
paviment panot embegudes de fibra òptica (Sensitile) fan que aquest concepte sigui fàcil de realitzar.

La fibra òptica. Les peces de panot del paviment que integren en el seu punt central la fibra òptica reflecteixen tot tipus de font 
lumínica, de dia i de nit. Al vespre i a la nit apareixen com a llum suau. Els cables de fibra òptica connecten les peces de panot 
en parells.

A l’estar connectats en parells, quan es bloqueja una peça de panot fibra òptic, s’afecta a l’altra peça de panot del parell. Quan 
hi ha molta gent a la plaça, hi ha un efecte d’espurneig i  quan hi ha menys gent a la plaça l’efecte de la llum és més evident. 

Desenvolupament del concepte de paviment de fibra óptica

Twinkling stars. Il·luminació del sòl.
La constel·lació incrustada en el paviment marca el quadrant de la plaça dins la xarxa de carrers de l’Eixample i incorpora l’es-
pai a l’experiència del vianant o flaneur.

A través de la fibra òptica low-tech en el sistema de pavimentació, els vianants activen literalment l’espai. Els seus cossos 
deambulant interactuen amb la llum reflectida de la plaça. 

Mitjançant la interactivitat dels punts lumínics de fibra òptica la plaça metropolitana, en els seus moments més actius, es con-
verteix en un camp estrellat. Quan la plaça està tranquil.la, també ho estan els punts lumínics del paviment. 

D’aquesta manera la identitat i l’experiència de la plaça està directament lligada a la seva gent. Tant nens com adults estaran 
temptats a explorar i interactuar entre ells i amb la plaça.
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En resum, un sempre canviant i flexible esquema d’enllumenat connecta la gent a l’instant i cada visita al lloc esdevé única i 
ofereix la oportunitat de interactuar amb l’entorn construït.

La proposta recupera la cruïlla dels carreres Girona- Consell de Cent com una vertadera plaça. 
Les intervencions escollides defineixen l’espai sense afegir elements obstructius, mantenint l’espai públic lliure i amb flexibilitat 
per a varietat d’usos.

·By being connected in pairs, blocking 
one fibreoptic tile, affects the other 
one of the pair. When there are a lot of 
people on the square, a flickering 
effect appears, while when there are 
few people present, the effect 
becomes more evident to every 
person·

·The fibreoptic tiles in the pavement 
reflect any lightsource, day and night. 
At night they appear as soft light. The 
fibreoptic cables connect the tiles 
together in pairs·      

·INTERACTIVE PUBLIC SPACE·ESPAI PUBLIC INTERACTIU:
Els panots amb fibra òptica 
capten qualsevol font de llum, 
de dia i de nit,.
A la nit son llum suau, Els ca-
bles de fibra òptica connecten 
els panots en parells.

Al estar connectats a parells, 
quan es tapa un panot amb 
fibra òptica, afecta a la seva 
parella. Quan la gent camina 
per la plaça, es provoca un 
efecte d’espurnejat, quan hi 
ha poca gent el efecte és més 
evident per a cada persona.

4. EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES  

Com a criteri general, es tracta de promoure la vitalitat del teixit urbà, d’ emfasitzar la relació entre el carrer i les cases, és a dir, 
l’accessibilitat, que és la màxima virtut de l’Eixample.
Ara, amb el paviment a nivell o plataforma única a les places dels Eixos verds, el pattern existent de ubicació del mobiliari a les 
cruïlles (els sistema de gual, paperera, línies de paviment per invidents, etc.) necessàriament ha de ser transformat. Prop dels 
eixos, en el trobament amb la plaça, sembla un bon lloc per situar papereres i contenidors de residus.

Posició i tipus d’arbrat existent. 
Es mantenen els arbres existents cada 8 metres que s’alineen amb les cantonades.  Els plàtans de gran port es troben ade-
quats per aquesta nova escala de l’espai. Si les condicions del subsol de la plaça ho permet es podrien reposar els arbres 
d’alineació existents i afegir-ne de nous al bell mig de la plaça.

Panot i declinacions Neopanot
El panot és el paviment històric de l’Eixample i forma part de la memòria. Es proposa un retrofit del panot tradicional adaptant-lo 
a les noves necessitats d’un paviment porós i sostenible.

El paviment de neopanot, disseny innovador i versàtil, conforma el sòl de la plaça de façana a façana, integrant, de més a 
menys porositat, bandes verdes, escossells lineals, paviments amb juntes verdes, paviments amb mòduls verds, paviments 
amb mòduls d’il·luminació de fibra òptica i amb mòduls d’il·luminació LED per il·luminar l’arbrat quan és fosc.

El paviment es planteja amb peces d’un nou panot amb variacions estructurals i de composició en relació al model del panot de 
la flor (Puig i Cadafalch).
Les noves variants tindran més gruix i resistència per admetre l’accessibilitat rodada i la càrrega i descàrrega 
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Desenvolupament del concepte del NeoPanot
Panot actual

NeoPanot:
encadellat a 5 cares,
permeable

Permeable:
juntes preparades 
per drenatge SuDs

Verd:
perforat per integrar 
herbàcies

Smart:
integrant fibra òptica 
i llum LED

Integraran la fibra òptica per a permetre la il·luminació per reflexió.
I integraran el verd i el desguàs.
Això permetrà una versatilitat en la determinació dels paviments de l’espai públic i l’adaptació a múltiples casuístiques, tal com 
les parades de les fires, les terrasses, les zones verdes permeables i trepitjables, els parterres, les zones de jocs i altri.

Com que la visió de la plaça des de les façanes de les cases és rellevant, i com a manifest d’aquest nou panot versàtil, es 
proposa fer un salt d’escala i fer perceptible el dibuix de la flor a aquesta escala urbana, fent un salt d’escala respecta a la peça 
tradicional de 20x20 cm. Aquesta percepció de la flor a escala urbana li dona un nou significat, queda manifesta la voluntat de 
rehabilitar el panot de la flor com a element significatiu del centre de ciutat de Barcelona i reforça l’espai quadrangular de la 
plaça amb un caràcter únic.

Es considera adient la ubicació de monuments o art públic a les noves places. En aquest cas, les pèrgoles fotovoltaiques actu-
en com a fita visual contemporània i exponent de la sostenibilitat energètica metropolitana.

5. L’ACCÉS I ELS SERVEIS   0-15

Mobilitat intel·ligent
El nou espai d’estada equipat amb bancs, terrasses i aparcaments per a bicicletes, millora la qualitat de l’espai públic i fomenta 
l’ús i la circulació dels vianants. A més, els comerços ubicats a les plantes baixes dels edificis, es revitalitzaran vinculant- los 
amb les noves activitats del Districte de l’Eixample.

La reactivació de les activitats comercials de diferents tipus pot tenir repercussions molt positives en termes de millora de la 
mobilitat. De fet, augmentant el grau de proximitat i la complexitat dels usos, es limita la necessitat de desplaçaments motorit-
zats per part dels veïns. La millora del comerç de proximitat és el mecanisme per a reduir els desplaçaments.

A nivell ambiental, això es concreta en una reducció de la congestió del tràfic, de les emissions de CO2 i d’altres gasos conta-
minants i, finalment, en una millora significativa de la qualitat de l’aire.

Els vianants que passegen pels eixos verds quan arribin a la Plaça faran una trajectòria rectilínia, a l’inrevés del que passa ara 
que s’ha d’anar resseguint els xamfrans.

En canvi, el vehicle rodat (10 km/hora de velocitat) amb espai compartit amb els vianants i les bicicletes, que prové de l’Eix 
Verd Girona no te continuïtat rectilínia amunt i es veu obligat a girar a la dreta, paral·lelament al xamfrà llevant cap a l’eix verd 
de Consell de Cent. Igualment l’accés rodat del carrer Consell de Cent no té continuïtat per la Plaça i es veu dirigit a l’esquerre, 
seguint el xamfrà ponent cap a l’Eix Verd de Girona.

Els trams transitables en determinats moments han de tenir un sistema de regulació intel·ligent, basat en les noves tecnologies, 
que permeti aforar i identificar als vehicles. Els semàfors no serien necessaris.
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L’horari de regulació de la Distribució Urbana de Mercaderies es centraria a les hores vall de  circulació de vianants i establint 
un mateix horari per a totes les Places i Eixos Verds de l’Eixample.

La càrrega i descàrrega es proposa que tingui lloc bàsicament als Eixos més que a les Places amb un horari concret, de 7 a 11 
matí, per exemple. De tota manera, puntualment, també es podria descarregar en la banda compartida de la Plaça. 

Es proposa potenciar el Mercat de la Concepció, com a node d’intercanvi de mercaderies amb sistemes alternatius (cargobikes 
o vehicles elèctrics amb o sense refrigeració).

Contenidors de residus posicionats als eixos prop de les places.

6. CONTROL DE COSTOS  0-5

Mètode de control de cost. 
Per dur a terme el control del cost, primer es farà una valoració econòmica de les propostes a partir de ràtios obtingudes d’actu-
acions similars executades per l’autora amb característiques semblants. 

Conforme s’avanci en el procés d’elaboració de les propostes i alternatives, es farà una revisió d’aquells aspectes que poden 
tenir major incidència en l’import final, i els seus condicionants, per tal de fer un seguiment acurat dels mateixos. 

Posteriorment, es farà una valoració econòmica més detallada, valorant els conceptes i partides a partir de preus unitaris, preus 
contrastats i partides addicionals estimades per experiència en projectes similars. 

En darrer terme, es faran tots els amidaments detallats i valoració de totes les partides, incorporant els pressupostos de tercers, 
per obtenir l’import final de les diferents propostes. Amb aquest metodologia, s’acotarà de forma contínua i detallada l’evolució 
del pressupost. 



PROJECTES PRESENTATS AL 
CONCURS DE LA PLAÇA
CONSELL DE CENT – GIRONA
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El barri de la Dreta de l’Eixample es delimita entre Nàpols i Balmes, i Gràcia i Ciutat Vella. És l’àrea més cèntrica 
de Barcelona, i inclou Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia. És el centre de referència de tota la ciutat, del país, i 
de visita obligada de tots els turistes. Té un caràcter de màxima centralitat i dificultats per a obtenir espai públic 
d’escala de barri per als residents. Un barri no barri, però amb una població de més de 43.700 habitants.  
 

Darrerament han començat a gaudir dels interiors d’illa, com el de la Torre de les Aigües, el primer realitzat en 
aquesta àrea. Però el mercat de la Concepció, encaixat entre els carrers Aragó i València, no té les mateixes 
possibilitats de generar espai públic de qualitat al seu voltant com el mercat de Sant Antoni. I encara més 
amagada es troba la biblioteca Sofia Barat, en un interior d’illa. 
 

A l’encreuament dels carrers Girona i Consell de Cent es localitza la parada de metro Girona de la L4, un àmbit de 
pas de molt gent i epicentre de l’àrea. El carrer Girona, entre Diagonal i Gran Via, és qui acull la fira modernista de 
la Festa Major del barri, i l’únic amb capacitat per a esdevenir el centre colꞏlectiu del barri. Dona accés al mercat, a 
la biblioteca, a un nombrós conjunt de centres educatius, i s’hi ubica un element estrella: l’estació de metro.  
 

Així com en alguns trams dels eixos verds fa patir que la pressió vehicular no permeti les condicions adequades 
per a garantir un vertader espai cívic, aquí no preocupa gens. Més aviat pot passar el contrari i gairebé morir d’èxit 
com en moltes places de Gràcia. És clara doncs la prioritat: generar una plaça el més trepitjable possible i aprofitar 
cada racó disponible per passejar, jugar, prendre un cafè i fer un concert o una fira.  
 

A aquesta gran demanda, s’hi afegeixi un entorn edificat amb identitat i personalitat, de destacable valor 
patrimonial. Els dos xamfrans sud est de la plaça s’inclouen al Catàleg de Protecció dels Establiments 
Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona (Girona 68, 71, 73 i Consell de Cent 374).  
 

En altres àmbits de pacificació, als carrers i als seus xamfrans, és possible fragmentar més l’espai i promoure més 
plantacions d’herbàcies i arbustives. Però en aquest àmbit concret, la fragmentació pot restar-li moltes possibilitats 
d’ús. Hem de poder respondre a totes aquestes demandes sense oblidar en cap moment la component ambiental. 
 

Actualment, la infraestructura ambiental del creuament Girona – Consell de Cent és “zero”. Tot l’espai es destina a 
la calçada, com a la resta de places àmbit d’estudi. En aquest cas ni tan sols hi ha arbrat als xamfrans, 
segurament per l’afectació d’un gran nombre de xarxes elèctriques que creuen aquestes voreres. Els exemplars 
presents són de mida molt petita, no es desenvolupen bé, i excepte l’ombra generada per la mateixa edificació no 
hi ha cap tipus d’ombra vegetal.  
 

És un espai que cal invertir i girar com un mitjó: convertir tot la superfície disponible, més enllà de les voreres 
atapeïdes de serveis, en un una capçada continua, un uniforme cobricel vermell format pel fullatge 
dels arbres.  
 

La proposta planteja que aquests nous exemplars siguin de port destacable i d’espècies diferenciades a les dels 
carrers, per a identificar una especialització diferent de la plaça. I per tal que tots aquests arbres es desenvolupin 
el millor possible, les seves arrels requereixen d’aigua i d’oxigen, i per això es proposa un gran sòl estructural: una 
gran esponja porosa a tota la plaça, que permeti situar les zones verdes i l’arbrat allà on correspongui i al mateix 
temps capgiri el sistema actual de drenatge. 
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Proximitat i dret a l’espai públic. Espai d’ús ciutadà, passeig, estada i joc  
 

L’estratègia d’executar un gran subsol porós, permet posar l’ús cívic i social com a primera prioritat, garantint al 
mateix temps el cicles naturals i la infraestructura verda, però adaptant-nos a les necessitats de la plaça. 
 

El vehicle modifica el seu recorregut per a cedir-lo a qui té la prioritat: venint del carrer Consell de Cent és obligat a 
anar cap al carrer Girona muntanya, i amb el mateix criteri el vehicle que puja per Girona és obligat a girar per 
Consell de Cent. Acostant aquests vials de servei als xamfrans, dels 2.000m2 de superfície disponible, es poden 
reservar els 1.500m2 centrals situats entre vial i vial, a ús exclusiu de plaça. 
 

Cal uniformar paviments per tal que no hi hagi una segregació entre carril i zona d’estada, i que aquesta no es 
resolgui fent servir els paviment de calçada i de poca qualitat com el formigó o l’asfalt. Cal estudiar diferents 
alternatives de paviments petris, llambordes de gruixos elevats que garanteixin un bon funcionament i 
manteniment de les calçades però sense renunciar a la qualitat de materials. 
 

Aquestes solucions persegueixen un únic objectiu: que l’ús cívic de l’espai públic sigui el major possible, i el 
paisatge urbà s’entengui com un conjunt pacificat de façana a façana.  
 

L’ordenació dels elements urbans es proposa a partir d’una retícula d’arbrat prou distanciada perquè els arbres de 
gran port es puguin desenvolupar bé, i prou ajustada perquè en pocs anys facin un cobricel continu. Aquest arbrat 
ha de conviure amb la pressió d’ús de la plaça i per aquesta raó es preveuen uns escocells correguts, però 
trepitjables i amb paviments drenants. 
 

Amb l’ordenació i les voreres actuals, no és viable la ubicació de terrasses de bars ni restaurants, però als 
xamfrans hi ha una gran quantitat d’establiments d’aquest sector, que amb la nova ordenació tindran molt més fàcil 
la solꞏlicitud de llicències.  
 

D’acord amb el Pla del Joc a l’espai públic de Barcelona (horitzó 2030), es proposa una doble capa de treball en 
l’espai plaça. Per una banda un espai de joc específic (segon nivell) amb un equipament lúdic integrat a la plaça 
que inclogui diferents activitats: lliscar, gronxar-se, enfilar-se, fer equilibris, saltar, sentir vertigen, balancejar-se, 
córrer i rodar, amagar-se, experimentar, interpretar rols, expressar-se, trobar-se i relaxar-se. 
 

I per l’altra no abandonar mai la idea que qualsevol racó pot ser un espai de joc, i que tota la ciutat és jugable, per 
exemple a través d’elements d’encintat que es converteixen en bancs, escalables i saltables. 
 

També s’ha previst l’espai per a poder instalꞏlar un escenari per a concerts o altres actes públics.  
 

       
1. Landschaftsarchitekten. Hamburg. Germany./ 2. Locus associated. Zhengzohov. Xina 
3. Adhoc architect. Montreal. Canadà / 4. Jeppe Hein. Lemvig Havn. Denmark 
 

La visió infraestructural de l'espai: El cicle de l’aigua, el verd i la biodiversitat, l’energia  
 

El context d'Emergència Climàtica actual força a anar més enllà d’un nou model d'ordenació de l'espai públic i 
plantejar un canvi estructural de les ciutats, un canvi de paradigma.  
 

Però no es tracta només de trobar espai per al verd. Fins ara el “nostre món” s’ha dividit en dos: urbanitzat i no 
urbanitzat. Però afortunadament no tot és blanc o negre, i cal estudiar tots els grisos entre urbanitzat i no 
urbanitzat. Cercar formes d’urbanització que s’acostin el més possible a la natura i que tendeixin a comportar-se 
com ella. 
 

Però no podem canviar els carrers per camps. L’espai públic té múltiples funcions i la tipologia d’aquest és sempre 
variable en funció de la necessitat de l’àmbit: les places que com a punts de trobada i de colꞏlectivitat requereixen 
espais menys fragmentats. Hem d’assumir doncs, que no podem aconseguir totes les demandes en cada projecte 
individual d’espai públic, especialment si és petit. Cal doncs estudiar un marc més gran, per tal que en el seu 
conjunt es garanteixin totes aquestes demandes.  
Les ciutats tenen un subsol extremadament compactat sota unes sub-bases de paviment impermeable que 
aboquen ràpidament l’aigua de la pluja a les clavegueres, amb molts sediments, posant al límit el funcionament de 
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la xarxa i augmentant el risc d’inundacions. Els especialistes en arbrat urbà fa anys que estudien la tècnica del sòl 
estructural per a millorar les necessitats de les arrels. Però un llit de graves pot ser molt més que una bona base 
per a l’arbrat. Gràcies a les propietats estructurals de la grava també constitueix una base de paviment d’alta 
resistència. Així mateix, tot el volum d’aire disponible (40% aire - 60% pedra sòlida) és volum disponible per 
acumular-hi aigua, i per tant és la millor oportunitat per a derivar-hi les aigües pluvials i convertir aquesta base en 
un gran dipòsit de laminació temporal, reformulant l’actual sistema d’escorrentia urbana.   
 

Per totes aquestes raons, es proposa una inversió ambiental a llarg termini: l’excavació i execució d’un nou 
subsol porós a tota la plaça, que permet situar les zones verdes i l’arbrat allà on correspongui i sempre amb les 
millors condicions possibles. Al mateix temps resol el gran debat sobre el percentatge adequat de paviments 
“realment” permeables, ja que aquesta nova infraestructura de base funciona tan amb escorrenties verdes a l’aire 
lliure com amb catifes de paviment. És doncs una base molt flexible per a qualsevol tipus d’ordenació urbana.  
 

Però a nivell ambiental, també cal posar prioritats. No podem pretendre que un sol projecte resolgui tots els 
nostres problemes. Una ciutat eficient i autosuficient no depèn exclusivament de la superfície disponible en l’espai 
públic. Una mançana de l’Eixample ocupa uns 13.500m2, dels quals 3.500m2 són interior d’illa, i la plaça que ens 
ocupa 2.000m2. Els terrats són clarament la major superfície disponible assolellada, mentre que l’espai públic amb 
menys superfície i menys assolellat per l’ombra de les edificacions podria tenir una captació solar molt inferior. 
 

Per altra banda la vegetació que pot créixer en un terrat no assolirà mai l’arbrat que es pot desenvolupar arran de 
terra, i per tant és clar que els terrats han de potenciar la plantació d’herbàcies i arbustives, essent aquest l’estrat 
amb més dificultats d’implantació a l’espai públic. Al carrer i les places cal potenciar l’estrat inferior i superior 
(subsol i arbrat), i també l’estat intermedi però sempre amb convivència amb la resta d’usos. Les cobertes verdes 
són en canvi el lloc idoni per a aquest estrat (herbàcies i arbustives) i també per a allotjar generadors d’energia 
fotovoltaica.    
 

El cicle de l’aigua 
 

El disseny dels diferents ambients i espais enjardinats s’ha de dur a terme 
aplicant criteris de minimització del consum de l’aigua i de maximització de 
l’eficiència. Caldrà valorar la proximitat de la xarxa d’aigües freàtiques, o la 
possibilitat d’ampliar-la per a poder-hi accedir.  
 

La retenció d’aigües en els punts de laminació superficial, permetrà la 
recreació d’ambients més humits, tot i que durant 4-6 mesos l’any, 
l’evaporació superarà les aportacions de pluja. Caldrà dur a terme una 
valoració acurada de les necessitats hídriques i de les superfícies de reg. 
 

El nou calaix porós, situat a la calçada actual, es proposa en un paquet de 
1,70m de profunditat: 1m de sòl estructural, 30cm de degradat de graves 
(10cm grava fina + 10cm ull de perdiu + 10cm sorra), i segons correspongui 
els 40-50cm de subbase i paviment rodat, o els 40-50cm de terra vegetal. 
 

S’ha fet un estudi previ de rasants per veure si l’estació del metro de Girona 
permet aquesta secció constructiva, i tot i que no disposem de tota la 
informació necessària, les primeres dades apunten profunditats acceptables 
a gran part de l’àrea, encara que hi pugui haver excepcions properes als 
ascensors i a les lloses d’escala. 
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A través de diferents punts d’infiltració, l’aigua de la pluja es condueix cap a aquesta esponja com un reservori. 
Una primera línia de recollida es formalitzarà en escocells correguts, de paviments drenants trepitjables, i en els 
punts més baixos, seran necessàries diverses depressions en zones enjardinades que permetin la inundació 
temporal d’uns 40cm de profunditat, actuant com a basses de laminació i retenció, i permetent que aquesta 
infiltració es resolgui de manera progressiva. Aquests punts se situaran estratègicament als punts més baixos, i als 
extrems de la plaça per no deixar de maximitzar-ne les activitats i l’ús.  
 

Cadascun d’aquests punts disposarà d’un sobreeixidor uns centímetres sota la rasant de la plaça, per tal que en 
cas de pluges torrencials, eviti la inundació. Cal fer els càlculs hidràulics en fases posteriors, però és clar que en 
aquest nou model d’urbanització desapareixen un gran nombre d’embornals i es redueix el cabal d’aigua abocat a 
les clavegueres. Serà important garantir la discontinuïtat entre aquest subsol i les edificacions que es puguin veure 
afectades per infiltracions d’aigua, com ara l’estació de metro. Evitar l’aigua en llocs no desitjats serà una de les 
prioritats del procés constructiu. Paralꞏlelament caldrà incorporar làmines anti-arrels més enllà del calaix porós, 
especialment per a protegir els serveis urbans.  
 

La biodiversitat 
 

Per tal d’abordar la gestió de la biodiversitat des d’una perspectiva integral (diversa, funcional i en continuïtat), es 
proposa dur a terme un disseny global dels hàbitats i ambients que es volen recrear, segons interès i funcions en 
el conjunt de l’ecosistema urbà, i els objectius del projecte en relació als mateixos. 
 

El projecte inclourà la documentació necessària indicant les condicions ambientals que requereixen (tipus de sòl, 
condicions d’insolació, etc.), les espècies vegetals que els caracteritzen, i les espècies faunístiques objectiu.  
 

També inclourà propostes que potenciïn la connectivitat de l’àmbit amb la resta d’infraestructura verda de la ciutat, 
com el tractament de la vegetació o definició de l’arbrat viari en carrers propers a l’àmbit, en consonància amb les 
propostes globals de projecte i altres solucions que puguin millorar la connectivitat biològica. 
 

El verd 
 

A nivell d’arbrat, el projecte proposa cobrir més del 80% de la superfície amb les 
capçades dels arbres, amb un mosaic variat d’espècies, i obtenir així la màxima 
ombra a l’estiu. Per a fer-ho es proposen diverses accions: 
 

1. Millorar les condicions del subsol perquè els arbres es puguin desenvolupar bé. 
 

2. Distribuir una retícula d’arbrat de 9m per a arbrat de port gran i de 6m per a 
arbrat de port mitjà, i que aquesta distribució suposi un mosaic ric i variat 
d’espècies, que caldrà validar amb Parcs i Jardins. Els arbres de copa gran poden 
ser Brachichyton acerifolius, amb tonalitats vermelloses per a donar un punt 
diferencial a la plaça, i els de copa mitjana poden ser Acer monspessulanum, Acer 
campestre o Ginkgo biloba, i potser també algun exemplar subtropical com la 
tipuana o la xicranda, que encara que tinguin fulla durant l'hivern, si no és una 
plantació uniforme, també donen variables de volum i color al llarg de l’any. 
 

Pel que fa a la plantació d’arbustiva, distingim entre arbustives llenyoses (més 
rígides i resistents a l'abús) i herbàcies de port mig que combinaran mates 
aromàtiques, vivaces de flor i gramínies ornamentals. Per a protegir-les de la 
pressió social, es proposa utilitzar bancs correguts en punts estratègics que 
impedeixin el trepig massiu. També cal preveure una vegetació adequada en els 
punts més baixos, per a suportar la inundació temporal en el punts de retenció i 
infiltració de l’aigua de la pluja. 
 

Pel que fa al reg és preveu automatitzat i segurament amb sistemes de degoteig, 
més eficients amb el consum d’aigua.  
 
L’enllumenat  
 

Els darrers anys s’ha portat a terme diferents actuacions de renovació de l’enllumenat de l’Eixample, d’acord amb 
els criteris d’ilꞏluminació de la ciutat de Barcelona i les normatives vigents. El criteri ha estat unificar el model pel 
fanal Eixample amb tecnologia LED, i generar una imatge unitària a tot l’Eixample. Tot i així, en actuacions 
singulars com ara Passeig de Sant Joan o Enric Granados, el model és diferent.  
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Serà necessària una adaptació dels punts de llum, més ajustada als nous usos, però abans de proposar una 
substitució total, cal reflexionar si és possible una nova versió del model Eixample 2.0 per a zones pacificades, 
possiblement a alçades inferiors. Serà necessari un estudi lumínic detallat per a poder determinar les necessitats i 
el compliment de les demandes i normatives vigents. 
 

La nova materialitat, amb noves solucions i materials de baix impacte ambiental, adaptables i ergonòmics  
 

El concepte de materials de baix impacte ambiental va directament associat al cicle de vida dels materials: 
reciclats, reciclables, o directament cradle to cradle.  
 

Es donarà prioritat a l’ús de materials reciclats (àrids reciclats a partir de tractament de residus de la construcció i 
demolició, plàstics reciclats, etc.). De manera similar els nous materials per a paviments i mobiliari urbà, també 
acreditaran la procedència, donant prioritat als materials naturals, 100% reciclables (sorres, saulons, fusta), i  a 
aquells que siguin resultat d’un procés de reciclatge. 
 

S’exigirà l’acreditació amb segells de garantia de qualitat: La fusta haurà de tenir Segell de certificació forestal FSC 
(Forest Sterwardship Council) o Forestal Paneuropea (PEFC). En cas que la fusta no estigui en possessió de 
segell de certificació només serà acceptada si pertany a explotacions forestals de boscos sostenibles. 
 

Pel que fa a materials adaptables o ergonòmics, en projectes d’espai públic recents hem vist combinar elements 
per a garantir el compliment de les normatives de mobiliari urbà, jocs infantils, fonts; amb d’altres elements que no 
compleixen i que no són considerats “tècnicament” com a mobiliari (pedres de grans dimensions, troncs d’arbres, 
túnels de salze verd, brolladors, etc.), etiquetats d’escultures o d’altres elements urbans. És un canvi que demana 
la ciutat i la societat perquè sigui més variada, més inclusiva, i tingui en compte tots els colꞏlectius: a vegades 
minoritaris i a vegades més majoritaris però sense vot, com els infants.  
 

El valor de les permanències, dels elements existents, del paisatge o patrimonials  
 

  
 
Ens trobem en un entorn edificat amb identitat i personalitat, de destacable valor patrimonial. Els dos xamfrans sud 
est de la plaça s’inclouen al Catàleg de Protecció dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona (Girona 
68, 71, 73 i Consell de Cent 374). Per tal de posar de relleu aquest valor històric, es preveu una urbanització poc 
aparent, sense elements discordants, una gran catifa de paviment únic que emmiralli i reforci la imatge d’aquestes 
façanes patrimonials. El color es reserva a la nova vegetació i als seus canvis d’estacionalitat.  
 

A nivell d’urbanització, més enllà del panot que es creu necessari mantenir com unitat estilística de vorera 
d’encintat en tots els xamfrans edificats, l’espai urbanitzat actual no conté ni arbrat ni altres preexistents 
destacables. 
 
L’accés i els serveis  
 

La ordenació proposada ha tingut en compte tots els requeriments per al correcte funcionament de la ciutat però 
qüestions com els contenidors de recollida d’escombraries o la càrrega i descàrrega de dia s’han d’ubicar a l’eix 
del carrer i no pas a la plaça. Aquesta és una oportunitat única per a tenir una plaça pacificada al bell mig de la 
Dreta de l’Eixample i tractar-la com a tal. L’abastament dels comerços de la plaça s’ha de fer regulant un horari de 
càrrega i descàrrega sense hipotecar un espai específic per a aquest ús temporal. 
 

En tot moment es garantirà les amplades i alçades mínimes d’accés dels vehicles de manteniment, així com el 
rigorós compliment del CTE-DBSI del Codi tècnic pel que fa a la Intervenció dels bombers. 
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Control de costos  
 

Es treballarà a tres nivells: estimació inicial de costos en base a ràtio de superfície, estimació preliminar 
d’avantprojecte en base a indicadors específics, i càlcul de cost d’executiu en base a amidaments detallats i 
aplicació de preus. 
 

L’estimació inicial té una fiabilitat estadística i és molt sensible a una bona determinació del límit de l’àmbit de les 
obres, que s’ha de definir sobre la topografia vigent a la millor escala disponible. Obliga a prendre decisions sobre 
com: mantenir o modificar un gual que estrictament queda fora de l’àmbit, renovar o no una superfície de paviment 
fora de l’àmbit però necessària per al pas a l’obra, modificar o no una disposició semafòrica exterior, etc. 
 

L’estimació preliminar a nivell d’avantprojecte es realitza des del moment en que es disposa d’una classificació 
per superfícies de la ordenació urbana: asfalt, formigó, llambordes, enjardinat, etc; i d’una primera anàlisi dels 
serveis urbans necessaris: longitud de clavegueres, aigua potable, xarxa elèctrica; o altres elements com: nombre 
d’arbres a plantar, encintats, etc. Alguns elements no es podran saber amb detall en fase d’avantprojecte i 
aleshores es fa una estimació comparant amb projectes similars, per exemple el número de punts de llums. 
 

Els indicadors habituals en obres d’urbanització són: paviments (i la distorsió dels encintats lineals), jardineria i 
xarxa de reg, enllumenat, clavegueram, i serveis urbans afectats (aigua, gas, comunicacions, electricitat).  
 

Un cop establerts els indicadors, es valoren, o bé en base a preus de repercussió d’obres ja projectades amb 
ràtios resultants, o bé en base a preus ITEC vigents. En funció de les característiques del projecte s’optarà per una 
o altra manera d’obtenir el cost unitari. Els amidaments s’actualitzen conforme evoluciona el projecte, també 
s’actualitzen els preus segons canvis o nous requeriments, de manera que, permanentment es disposa d’un càlcul 
de costos amb una valoració actualitzada. 
 

En el càlcul final del cost es farà un estat d’amidaments detallat, sobre el que s’aplicaran els preus unitaris ITEC 
vigent ajustats als preus de catàleg i als pressupostos d’industrials. 
 

La fiabilitat dels amidaments, en una obra d’urbanització, es basa fonamentalment en grafiar rigorosament els 
elements viaris i de serveis. Tots els elements han d’estar dibuixats i cada capa ha de correspondre a un únic 
element. Aquesta metodologia, mantenint actualitzat el contorn de les obres, ens permetrà tenir amidat el 100% de 
l’àrea amb fiabilitat. 
 

Quant a moviments de terres disposem del programa de traçat ISTRAM que permet la definició exacta del terreny 
preexistent i de nova execució, elaborant seccions transversals amb interdistància convenient per obtenir un 
amidament real.  
 

El pressupost descriurà les característiques específiques dels materials i una definició detallada d’acord als 
requeriments de l’Ajuntament de Barcelona. La base de preus incorporà tots els requisits que es demanen 
específicament (per part de les REPs per exemple), fins a confeccionar descripcions exhaustives dels preus.  
 

Per acabar, qualsevol part del projecte que pugui tenir alternatives o similars, s’inclourà en un capítol/subcapítol 
específic per a poder valorar la seva supressió o variació de forma ràpida. 
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MEMÒRIA TÈCNICA 

Ens plantegem aquest projecte des de la voluntat 
de donar una solució projectual innovadora i que 
respongui amb responsabilitat, rigor i creativitat a 
la complexitat de les necessitats de la Barcelona 
contemporània i dels seus ciutadans.

El traçat de l’Eixample es caracteritza per la seva 
regularitat i neutralitat, valors que permeten mantenir 
la qualitat de l’espai urbà independentment de la 
qualitat dels edificis o del tipus d’activitat que ocupen 
les plantes baixes. Aquesta homogeneïtat del traçat 
urbà ho fa al seu torn adaptable, flexible i capaç de 
donar resposta a noves necessitats contemporànies, 
sense perdre la seva identitat. I són els xamfrans 
un element singular i diferencial d’aquesta identitat 
de l’eixample barceloní. Els xamfrans, una decisió 
aparentment funcional vinculada a l’eficiència 
de la mobilitat rodada, acaba sent una decisió 
arquitectònica transcendent que genera espais 
centrípets a les cruïlles de la xarxa dels carrers, i 

confereix una posició de visibilitat preeminent a certes 
façanes. És des d’aquest punt de vista, arquitectònic 
i espacial, i des del reconeixement dels xamfrans 
com una fortíssima i complexa característica de 
l’Eixample, que comença la nostra reflexió.

Considerem que les exigències vinculades al trànsit 
motoritzat han obligat a reduir dramàticament l’espai 
de vorera enfront de les façanes limitant aquestes 
voreres a una mera funció de pas. A el mateix temps, 
el buit que es produeix en el punt focal de les cruïlles 
genera falta de tensió espacial entre les façanes dels 
xamfrans. Eliminat el trànsit en aquesta cruïlla podrem 
per primera vegada abordar aquesta “deficiència” 
espacial i podrem recuperar un sòl privilegiat per a la 
ciutat i per a les persones en la seva activitat. Aquest 
sòl guanyat als cotxes ens permetrà a més introduir 
aquest verd urbà, aquesta terra permeable, que 
tant es necessita en aquesta part de la ciutat.
Amb la nostra proposta volem el màxim i millor 

espai per a les persones a la ciutat. Un espai fet 
a partir de la reflexió sobre l’activitat de les persones 
i pensat per al millor desenvolupament d’aquesta 
activitat social i de convivència. Un espai per a les 
persones en què el verd, més enllà de ser un element 
que acompanya el traçat urbà, ha d’augmentar i s’ha 
de convertir en una infraestructura urbana central 
i estructurant.

La nostra proposta parteix de la premissa que l’espai 
públic és l’espai de tots, l’espai de la comunitat, 
l’espai compartit. Un espai que no té sentit sense 
nosaltres i es construeix des de la nostra acció. Tots 
tenim dret de gaudir plenament d’aquest espai i el 
deure de preservar-lo com a espai de convivència i 
llibertat. Un espai que ha de permetre que tothom se 
senti còmode sigui quina sigui la seva edat, gènere, 
condició social o econòmica. El nostre espai serà 
doncs un espai obert, actiu i inclusiu, la seva 
forma serà el contra motlle de l’activitat humana.

48
 m
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És una gran oportunitat poder recuperar per a les 
persones un espai que fins ara no era més que 
el estressant, sorollós, estret i contaminat espai 
residual que permetia la circulació dels cotxes en 
els xamfrans. Però no es tracta només d’aconseguir 
espai, sinó que aquest sigui de qualitat. En termes 
mediambientals és fonamental introduir el màxim 
verd urbà possible i en termes espacials aquest verd 
ens ha d’ajudar a reestructurar i reconceptualitzar 
aquest espai en concret.

Creiem important mantenir, millorar i potenciar la 
castigada activitat social i comercial en els rics 
xamfrans d’aquesta illa. Per a això és necessari 
propiciar l’estada de major densitat de gent en el 
perímetre, a prop de les façanes, de les botigues, 
dels serveis. La posició del verd-topogràfic en el 
centre ens ha d’ajudar.

Ens agrada pensar que la muntanya, que el bosc, es 
manté una mica al marge de l’acció. El verd pot ser 
un espai parcialment usable però no hiper explotat i 
que la seva preservació contribueixi a el benestar i 
confort urbà. El verd que introduïm no és només un 
element estructurant des d’un punt de vista espacial 
o ambiental. És un element fortament morfològic 
amb cert caràcter simbòlic. És una muntanya i és 
un bosc. 

Una nova centralitat topogràfica i geològica 
en continuïtat amb la terra. Un espai per a la 
biodiversitat en l’entorn inorgànic de la ciutat 
postindustrial. Entenem que aquest projecte és una 
gran oportunitat per renaturalitzar una ciutat que és 
massa dura i impermeable. Hem de permetre que la 
terra, llargament asfixiada per les capes asfalt torni a 
respirar i nosaltres amb ella.

La nova plaça es concep com una infraestructura 
ambiental, que aportarà nous serveis ecosistèmics 
que contribuiran a una millora ambiental d’aquesta 
part de l’Eixample. L’arbrat és una part fonamental 
d’aquesta infraestructura verda. És un arbrat que viu 
amb la ciutadania i que ajuda a viure. 

La nostra proposta reconeix aquest valor, no només 
introduint més arbres i vegetació, sinó actuant 
amb estratègies perquè aquest verd sigui de millor 
qualitat des d’un punt di vista de la sostenibilitat de 
les activitats pel seu creixement, manteniment etc..
Definim el tipus d’arbres i vegetació d’acord amb 
aquests criteris, i en relació a la compatibilitat amb 
l’arbrat existent, al volum d’ombra que considerem 
necessari, a la biodiversitat, canvis estacionals, 
floració, colors, etc…
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El verd ocupa l’espai central i es configura com 
una massa arbòria densa, amb un elevat valor 
ecològic. Per això, introduïm uns tipus de vegetació 
autòctona pròpia de la serralada de Collserola - per 
exemple el roure cerrioide (Quercus cerrioides) - que 
resulten adequades des del punt de vista biogeogràfic 
a Barcelona, i tenen una certa capacitat d’hostatjar 
biodiversitat - molt superior a la dels plàtans - resultant 
atractiva per a molts ocells i invertebrats. 

Adoptem una combinació d’espècies que ens 
proporcionen certa varietat de floració i de colors 
en els canvis estacionals, evitant en tot moment les 
espècies invasores. A més, considerem que el 50% 
de l’espai verd ha d’estar plantat amb herbàcies 
vivaces i arbustives, i proposem la plantació d’unes 
espècies pròpies de la serralada de Collserola, que 
s’adapten perfectament a les condicions climàtiques 

de la ciutat - el llenticle (Pistacia lentiscus), l’aladern 
(Rhamnus alaternus) i l’aladern de fulla estreta 
(Phillyrea angustifolia). Es tracta d’espècies resistents 
i de baix consum d’aigua, capaces de contribuir a 
una millor racionalització del consum d’aigua de 
reg. Perquè això sigui factible, cal treballar des del 
principi en la millora de la permeabilitat del terra. Ens 
caldrà recuperar una superfície permeable de 400 
m2 destinada a plantació, i ampliarem de 250 m2 la 
superfície semipermeable de paviment. Obtindrem 
d’aquesta manera una superfície total de 650 m2, 
permeable i semipermeable - aproximadament un 
30% de la superfície total d’actuació. 

L’espai urbà ha de ser flexible i ha de funcionar igual 
de bé quan està buit que quan està ple, de nit o de 
dia, quan està en plena activitat o quan no passa res. 
Un espai confortable, moblat, per estar. Ha de ser 

un espai accessible i que permeti la circulació fluïda 
de persones i mercaderies. Un espai que permeti 
el joc dels nens i les activitats lúdiques de la gent 
gran o els espectacles de carrer. Un espai recuperat 
per a les persones gràcies a la necessària i urgent 
transformació de les polítiques de mobilitat. 

La regularitat i la neutralitat del traçat de l’Eixample 
permet, curiosament, l’expressió de la màxima 
singularitat individual. Aquesta necessitat dels 
locals de identificar-se i fer-se visibles sense 
transgredir el marc físic i normatiu en el qual ens 
movem obliguen a un estimulant exercici de creativitat 
en l’oferta de serveis, que ha fet de Barcelona un 
referent en aquest àmbit. 
Els baixos de Barcelona estan vius, proporcionen 
una oferta molt diversificada, i són atractius. Aquesta 
condició serà part fonamental en la nostra proposta. 

1.arbolat existent

2.arbolat nou

3.arbustos

verde permeable

verde en escocells

verde semipermeable
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Considerem crucial mantenir aquests espais 
d’oferta i intercanvi per estimular la vitalitat social i 
econòmica de la ciutat. Ens sembla molt important 
la permeabilitat dels baixos que han allotjar 
comerç i serveis generant atracció i activitat. Quan 
tenim una façana cega com en el cas de el centre 
López Vicuña, plantegem la incorporació d’una peça 
exempta lleugera que ens permeti incorpora funcions 
comercials o de socialització a aquest baix. Ens 
agradaria pensar que operacions d’aquest tipus, 
fins i tot amb amb cert caràcter de temporaneïtat, 
siguin possibles cada vegada que sigui necessari. La 
pavimentació de el nou espai públic ens ajudarà en 
aquest sentit.

Plantegem un espai pavimentat i dotat, que incorpora 
el mobiliari per l’estada confortables, ombrejats 
gràcies a la nova incorporació d’arbrat, els elements 
urbans polivalents, ia més unes instal·lacions que fa 
que pugui funcionar amb certa flexibilitat i capacitat 
d’adaptar-se a les diverses necessitats d’ús. 
La pavimentació tindrà cert caràcter de singularitat, 
acompanyarà el natural desnivell del terreny present 

en aquesta part de la ciutat amb mínimis canvis de 
cotes i amb pendents suaus, garantint que l’espai 
sigui accessible en tot moment per a tothom. Una 
xarxa d’instal·lacions i sistema d’“esperes” permetran 
tant el subministrament d’energia i d’aigua com la 
futura possible implantació d’estructures temporals i 
efímeres. Una malla modular posa en evidència en 
superfície la presència de la xarxa soteranea.
 
En els punts d’encreuament de la malla, apareixen 
les “tapes”, elements singulars que indiquen i donen 
accés a les esperes. Aquestes “tapes” tenen un 
caràcter functional, poden allotjar punts de llums de 
baix nivell iluminico, coadjuvant la il·luminació dels 
fanals, i arribar a ser en si mateixes elements de 
senyalètica. A més, són també importants a nivell 
visual i representatiu, poden constituir un llenguatge 
propi interpretant elements patrimonials típics de 
l’paisatge urbà de l’Eixample. Aquest paviment serà 
el suport per a les futures activitats de la nova plaça 
i permetrà diferents nivells d’activació, tant físic - 
poden aparèixer unes arquitectures efimeres vives, 
canviants i de temporada - com energètic.

El que plantegem és un nou model d’espai públic, 
sostenible en termes mediambientals, socials culturals 
i econòmics. Un projecte que en la seva materialitat 
optimitza els recursos energètics, i que entén que els 
elements urbans han de ser polivalents, inclusius, 
ergonòmics, accessibles i adaptables als nous usos 
i al seu manteniment. En termes de sostenibilitat 
i d’optimització dels recursos energètics, aquesta 
proposta s’han basat en 4 eixos de treball:

1. cicle de l’aigua
El primer factor que s’ha de valorar, és el perfil de 
recollida pluviomètrica de la ciutat. A Barcelona, 
com al conjunt de la mediterrània, el patró de les 
plujes es caracteritza per tenir temporada de plujes 
discontínues i torrencials, que produeixen una 
recollida d’aigua poc abundant i irregular al llarg de 
l’any. Amb aquest patró de plujes, el més efectiu 
per tal de garantir la màxima sostenibilitat a la 
urbanització de la plaça, és la de reduir el consum 
d’aigua, a l’hora que es maximitza el volum d’aigua 
recollida durant les plujes, per tal de dosificar-ne el 
seu consum durant la resta de l’any.
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Per tant plantegem ubicar en el centre de la plaça una 
bassa drenant de gran volum, que farà de reservori 
d’aigua. La zona verda central que la cobreix actuarà 
com una gran superfície permeable de captació, 
coadjuvat per a la recollida  superficial que permet 
el espai pavimentat amb pendent cap al centre, i la 
pendent dels carrers que hi conflueixen. 
Al perímetre de la plaça, se situaran dos dipòsits 
alimentats des de la bassa, que allotjarà els equips 
de bombeig de l’aigua per als sistema de reg per 
degoteig i per a les fonts de microclima que es 
van situar en l’espai de la plaça. Aquestes fonts es 
realitzaran amb sortides d’aigua temporitzades amb 
un sistema de control que optimitzi la reducció de 
consum i el control climàtic, i s’incorporarà una 
recollida d’aigua sobrant al paviment, de forma que 
en aturar-se les fonts, no hi hagi cap làmina d’aigua 
susceptible d’evaporar-se. D’altra banda, el sistema 
de reg serà per degoteig, per evitar l’augment 
del consum per escorrentia i per evaporació, i es 
verificarà eventualment la possibilitat de connexió a 
la xarxa d’aigua freàtica més propera.  

2. reducció de emissions
Es realitzarà tant amb estratègies passives (disseny 
dels espais), com amb estratègies actives (equips de 
baix consum). La previsió de pacificació del transit 
garantirà la reducció de la contaminació atmosfèrica 
i acústica, a més la millora de la permeabilitat 
del terreny i l’increment de l’verd urbà permetran 
aconseguir una millora de la qualitat de l’aire. Es 
preveu la incorporació de places d’aparcament per a 
bicicletes, bicicletes elèctriques i bicing en els punts 
que millor s’adaptin a l’estratègia que es definiran per 
als nous eixos verds. 
Considerem que totes aquestes estratègies 
conjuntament tindràn un efecte directe per a la 
reducció de l’efecte illa de calor en aquesta zona el 
Eixample. Per tant, preveiem la possibilitat d’instal·lar 
uns dispositius que ens permetin mesurar i avaluar 
l’efecte de les estratègies de sostenibilitat a la zona de 
la plaça, ia més sistemes per informar i conscienciar 
els ciutadanos sobre l’estat de salut en aquesta part 
de la ciutat. 

El verd que introduïm haurà de servir també per a 
això; serà un verd actiu, capaç de col·laborar amb 
l’activitat humana i de la ciutat i de donar-li suport. 

3. producció d’energia neta
La proposta ofereix la possibilitat d’ubicar estructures 
per contenir noves funcions i activitats als baixos. 
Aprofitem d’aquestes estructures per a més generar i 
emmagatzemar energia, treballant solucions mixtes. 
Le plaques fotovoltaiques i l’instal·lació de petits 
molins de captació eòlica situats al centre de la plaça, 
garantiran una captació energètica 100% ecològic i 
alimentaran un sistema de bateries que donaran 
servei al conjunt de consumes elèctrics de la plaça 
(enllumenat, bombeig de reg,...). Les energies solar 
i eòlica, tenen patrons de producció complementaris, 
donat que durant les hores de sol, amb més captació 
fotovoltaica, la captació eòlica és menor, però quan 
el sol baixa, l’aire escalfat a la part baixa de la ciutat, 
produeix un corren d’aire més elevat, que augmenta 
la captació eòlica. Així doncs, la captació simultània 
solar i eòlica, produeix un patró de captació més 
regular i augmenta l’efectivitat del sistema.O2H2o

H2o
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4. materialitat
S’adoptaran criteris de sostenibilitat tant en la 
selecció dels tipus de materials, prioritzant la 
proximitat i els sistemes de producció sostenibles, 
com en els sistemes constructius, que garantiran un 
fàcil manteniment i un mínim cost de construcció o 
en una possible deconstrucció d’una part o la totalitat 
dels elements proposats. 

Apostem per un mobiliari fix que respongui a criteris 
d’ergonomia i confort per a tots tipus d’usuaris i 
per a totes les edats i gènere, i que sigui fàcilment 
accessible. Per a la seva realització s’utilitzaran 
materials de baixa toxicitat i emissions i de proximitat. 
Estaran ubicats bancs per seure a la vora de la 
“muntanya” i en la zona de sortida de metro, on cal 
generar un espai d’espera confortable i adequat. 
Treballarem amb la pavimentació per aprofitar dels 
diferents nivells i recrear petits espais de seients en 
graons.

L’enllumenat tindrà particular importància per a gaudir 
de l’espai públic i s’ubicarà de forma compatible 
amb el nou espai verd arbrat. Proposem revisar 
la il·luminació existent, treballant en dues línies 
conceptuals:
1. Il·luminació funcional
es caracteritza per adoptar, segons els casos, una 
llum terrestre, amb luminaries molt baixes i la font de 

llum absorbida - per senyalitzar camins, carrils per 
paso de bicicletes i de vehicles etc..- o una llum de 
fanals, en els punts que requereixen una il·luminació 
més difusa.
2. Il·luminació temporal
destacarà per la seva versatilitat, per adaptar-se a 
les necessitats de flexibilitat d’ús del nou espai de 
la plaça. L’instal·lació d’enllumenat serà en tot cas 
respectuosa amb el entorn ciutadà, serà d’alta 
eficiència, incorporant sistemes d’alimentació 
mitjançant energia fotovoltaica i eòlica.

Pensant en el futur manteniment de l’espai públic 
s’aplicaran fórmules que garanteixin que sigui segur, 
net i estigui ben cuidat a el mínim cost i amb el mínim 
treball; des del punt de vista de el disseny urbà que 
inclogui l’aportació ciutadana, tant en la fase de 
participació prèvia en la fase de projecte, com en la 
conscienciació per a la cura de l’espai públic i per al 
desenvolupament del sentit de pertinença veïnal a el 
nou espai proposat. L’espai públic ha de pràcticament 
autogestionar-se i auto mantenir. Haurà de ser un 
espai simbiòtic i un models de coexistència per la 
vida dels ciutadans.

METODOLOGIA I DEFINICIÓ DE COSTOS

En l’Avantprojecte.  
En base a l’amidament real i criteris constructius. 

Utilitzant conjunts de partides de costos d’execució 
real d’obres similars i l’adequació als criteris TCQ. 
Tenint en compte un percentatge dels imponderables 
que acostumen a sorgir en intervencions a la via 
publica.  Les partides de clara execució es valoraran 
com si fossin definitives d’un executiu. Sempre 
estaran comparades al mòdul del cost destinat a les 
obres.

En el Projecte Executiu. 
En tot moment la progressió del projecte anirà de 
la mà del control de costos. Abans de projectar 
s’analitzaran costos. En totes les reunions, sempre 
hi haurà el responsable de costos. Sobre un 
quadre de CONTROL d’amidaments, s’actualitzarà 
constantment el pressupost. Aquest control es 
farà amb partides unitàries descompostes, els 
controls de qualitat i de Seguretat i Salut, així com 
les interferències amb els diferents industrials i 
necessitats veïnals i viaris. Aquest seguiment es farà 
en base al programa TCQ, quadres de seguiment 
de costos, gràfiques de l’evolució amb alertes de 
desviaments i altres. Així mateix, es farà un seguiment 
de la petjada ecològica i criteris de sostenibilitat del 
procés constructiu. Aquest anàlisi servirà pel control 
del projecte executiu i la seva afectació. Els costos 
tot i seguir una base oficial de preus, SEMPRE es 
contrastaran amb diverses empreses i industrials 
especialistes del sector.
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AJ. BARCELONA- BIMSA
CONCURS NOVES PLACES
LEMA: PLAÇA MAJOR CONSELL DE CENT-GIRONA

LLEGENDA

1. RAMBLA CONSELL DE CENT, PASSEIG CENTRAL CONTINU PER A VIANANTS, AMPLADA 6,40M, ENRASAT AMB LES VORERES LATERALS,
PAVIMENT MICROAGLOMERAT GRIS
2. RAMBLA GIRONA, PASSEIG CENTRAL CONTINU PER A VIANANTS, AMPLADA 6,40M, ENRASAT AMB LES VORERES LATERALS, PAVIMENT
MICROAGLOMERAT GRIS
3. PAS DE VIANANTS
4. PARTERRES NETS (PRAT RÚSTEC, BANDES DE MYOPORUM, CONS DE XIPRERS, NOU ARBRAT XICRANDES, REG PER DIFUSIÓ, SUDS) AMPLADA
4-1. ESCOCELLS NETS AMB PRAT RÚSTEC ENRASATS AMB PAVIMENT - TESTOS SOBRE LLOSA
5. BANC LINEAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ, AMB BANCS DE FUSTA AMB RESPATLLER I SENSE
6. ACCESSOS TRANSVERSALS, ESPAIS D'ESTADA, ESPAIS PER A TERRASSES, PAVIMENT NOU PANOT
7. VORERES LATERALS, PAVIMENT NOU PANOT, AMPLADA 3,40M
8. FITA-MÀSTIL TRONCOCÒNIC D'ACER INOX, ALÇADA 20M, PLAQUES FOTOVOLTAIQUES DE 10X1M, 4 PROJECTORS DE LEDS
9. JOCS INFANTILS COMPACTES DE TRONCS, OBERTS I DIÀFANS
10. FONT EXISTENT INTEGRADA
11. ACCÉS METRO
12. PECES D'ART PÚBLIC REPARTIDES PER LA PLAÇA: GORMLEY

PLANTA PLAÇA E 1/400

SECCIÓN PLAÇA E 1/400

VISTA CARRER DE GIRONAVISTA PLAÇA CARRER DE GIRONA- CONSELL DE CENT

1

0 2 4

3 5

10

15



LEMA: PLAÇA MAJOR CONSELL DE CENT- GIRONA 
AJ BARCELONA-BIMSA_CONCURS NOVES PLACES 
LEMA: PLAÇA MAJOR CONSELL DE CENT-GIRONA 
 

“El andar es un acto cognitivo y creativo capaz de transformar simbólica y físicamente tanto el espacio natural 
como el antrópico. (...) el acto de deambular no sólo como una herramienta de configuración del paisaje, sino como 
una forma de arte autónoma, un instrumento estético de conocimiento y modificación física del espacio atravesado 
que pasa a convertirse en intervención urbana. (...) en todas las épocas, el andar ha producido arquitectura y 
paisaje”. Texts de síntesi del llibre Walkscapes de F. Careri, Ed GG 2013. 

“Walking is first and foremost a type of transportation, a way to get around, but it also provides an informal and 
uncomplicated possibility for being present in the public environment.(...) Walking demands space; it is necessary to 
be able to walk reasonably freely without being disturbed, without being pushed, and without having to maneuver too 
much”. J. Gehl Life Between Buildings, Using public Space 

“Streets and their sidewalks, the main public places of a city, are its most vital organs. Think of a city and what 
comes to mind? Its streets. If a city's streets look interesting, the city looks interesting; if they look dull, the city looks 
dull” l. J. Jacobs. The Death and Life of great American Cities, 

“Walkability is really just shorthand for everything that creates a neighborhood’s desirable character: the quality of 
architecture, density, humane streets featuring pedestrian-oriented design, mixture of uses, and proximity to parks and 
usable public space”. M. Lydon & A. Garcia. Tactical Urbanism, 2015 

“Un voyage, fût-il de mille lieues, commence sous votre chaussure”. Confuci. Je ne suis qu’un piéton, rient de 
plus”. Rimbaud. “Marcher est peut-être le geste les plus trivial, donc les plus humain”. Barthes. “Peut-être la marche 
est-elle la meilleure façon d’apréhender le monde, à vitesse humaine”. J. Barozzi. Le goût de la marche. M de France. 

“Caminar nos introduce en las sensaciones del mundo, del cual nos proporciona una experiencia plena sin que 
perdamos por un instante la iniciativa”. D. Le Breton. Elogio del caminar. Siruela. 

 
1. INTRODUCCIÓ I CONCEPTES PRINCIPALS: BARCELONA CIUTAT DE PASSEJOS I DE PLACES 
Barcelona és ciutat de passejos i de places, de diferent tipologia i dimensions, en tot tipus de contexts, urbans, 

paisatgístics i oberts als paisatges: avingudes, passejos, bulevards, rambles, passejos marítims, places entre 
passejos, places dels barris, Gràcia, Sant Andreu, Barceloneta,  molls del Port Vell, passejos de les Aigües, permeten 
i encoratgen l’acte cívic de caminar, de desplaçar-se a peu, de passejar, de badar, de connectar diferents punts, 
equipaments, parcs, barris, districtes, i al mateix temps, convertir-se en referents urbans, en espais de identitat 
urbana, on es fonen totes les activitats cíviques i ciutadanes, des del comerç de proximitat, mercats, comerços 
emblemàtics, als equipaments como biblioteques, centres cívics, hospitals, monuments, parcs, i la connexió il·limitada 
entre diferents espais públics, que creen una xarxa que qualifica tota la ciutat. Els ciutadans omplen els passejos i les 
places, caminant i passejant, estant, jugant, trobant-se durant tot l’any. 

I sobre tot caminar, passejar, desplaçar-se a peu, gaudir de la ciutat pacificada, equitativa, dels seus espais 
públics únics, dels seus cels i dels seus arbres... de la seva arquitectura, dels seus paisatges, de vistes properes i 
llunyanes, de les seves gents... a peu, el sistema de mobilitat més antic i també el més contemporani i permanent, el 
més adient per a tothom, a peu, percebent la ciutat a la velocitat més adient, sense estris estranys, siguin elèctrics i 
de darrera generació, simplement a peu, caminant, passejant, en silenci, conversant... tots som vianants... espais 
també de trobada, de civisme, de creació de la identitat i de la memòria col·lectives. 

La plaça de la Catedral, espai fantàstic amb molta identitat que integra un aparcament soterrani situat davant de 
la Catedral i permet tot tipus d’activitats cíviques. Un altre exemple molt positiu d’eix històric amb identitat vianalitzat 
és el carrer Major de Sarrià i la Plaça de Sarrià, que té la capacitat d’integrar amb identitat l’església i la nova 
biblioteca, amb começos emblemàtics i terrasses de bars, mercats. Les places de Gràcia són de mides similars, 
lligades a la trama de carrers vianalitzats com Verdi i Astúries, són una referència en el projecte de la nova Plaça 
Major de la Dreta de l’Eixample. 

Una altra referència molt similar de mides, un espai públic central, amb molta identitat, i que a més té una 
estructura ortogonal d’arbrat que ombreja tot l’espai central és la Plaça Major de Banyoles, d’uns 2.000m2, plaça 
vianalitzada en un context de casc històric vianalitzat. L’arquitectura perimetral de la plaça amb porxos es 
complementa i s’enriqueix amb una estructura ortogonal de plàtans separats uns 6m entre si, que qualifiquen i 
ombregen l’espai central la plaça permetent tot tipus d’activitats cíviques, com el mercat setmanal els dimecres i les 
festes amb sardanes amb quatre cobles situades davant de cada façana. L’estructura de plàtans ombreja totalment 
l’espai central i l’omple d’una llum especialment lluminosa i fresca. 
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2. LA PLAÇA MAJOR DE CONSELL DE CENT–GIRONA A L’ENCREUAMENT DE DUES RAMBLES 
De les diferents tipologies de passejos de la ciutat i del seu context, les diferents rambles sintetitzen les qualitats 

dels millors espais públics i cívics, sent la principal característica l’espai central de passeig, espais lineals i il·limitats 
emmarcats per arbres proporcionats que filtren la presència dels edificis creant un espai urbà generat per l’estructura 
d’arbrat que ombreja l’espai, emmarca el cel i matisa els dos plans de les façanes, i definit també per la continuïtat 
il·limitada del pla del paviment; l’espai públic de passeig situat a l’àmbit central del carrer suposa una transformació 
radical i posa en valor tota la qualitat espacial, urbana, de l’espai públic amb passeig central: la Rambla de Catalunya 
i la Rambla del Poble Nou són dues rambles diferents i representen la seva capacitat de qualificar i aportar identitat a 
dos barris diferents situats a la trama de l’Eixample, sent al mateix temps eixos comercials, eixos amb una gran 
identitat, amb edificis emblemàtics, i connectors de diferents àmbits, barris i districtes de la ciutat, són dos espais 
públics de gran qualitat i formen part de la identitat de la ciutat, i són també espais públics plens de gent passejant. 

La Rambla de Catalunya connecta el bulevard de la Diagonal amb la plaça de Catalunya i les Rambles, formant 
un eix il·limitat de passeig i amb una gran capacitat comercial i d’identitat; la Rambla del Poble Nou connecta el barri i 
el parc del Clot, a través de la Gran Via, amb la Diagonal, amb Pere IV, i travessant i qualificant el barri del Poble 
Nou, arriba al Parc del Poble Nou, al Passeig Marítim del Bogatell i al mar.  

La Rambla del Poble Nou té uns espais públics puntuals i característics que la pauten, que són part de la 
continuïtat de l’espai de passeig i la fan única reforçant la seva identitat i especificitat, i que son les places circulars i 
ovalades situades a les cruïlles amb els carrers transversals i que suposen els primers espais públics 100% per 
vianants situats als encreuaments de la trama de Cerdà. Són autèntiques illes de civisme, on la rambla s’amplia, són 
espais de passeig, de trobada, d’estada, amb vegetació que crea un contrapunt tant en l’estructura d’arbrat com en 
les superfícies drenants plantades. Aquestes places són referències per a la plaça de Consell de Cent-Girona.  

Les dues rambles tenen peces d’art públic que les qualifiquen aportant identitat, algunes peces estan situades a 
l’eix dels passejos centrals, i altres estan situades en posicions laterals al passeig central. 

Els carrers Consell de Cent i Girona com a Rambles Verdes 100% per a vianants. L’encreuament de dues 
rambles ortogonals és un fet insòlitament positiu i genera un nou espai transformat 100% per a vianants: la Plaça  
Major, un espai cívic i amb identitat, capaç d’acollir tot tipus d’activitats cíviques, i d’aportar la nova identitat de 
l’Eixample amb nous eixos verds Rambles Verdes i noves Places Verdes que obren esls espais lineals dels carrers, 
places àmplies. arbrades, diàfanes, amables, transformadores, plenes de gent passejant, descansant, jugant... 
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3. LA PLAÇA MAJOR DE CONSELL DE CENT–GIRONA A LA CRUÏLLA DE LA RAMBLA VERDA DE 

CONSELL DE CENT I DE LA RAMBLA VERDA DE GIRONA 
Proposem que el carrer Consell de Cent sigui la Rambla Verda de Consell de Cent, eix per a vianants al 100%, 

una via verda urbana que, travessant tot l’Eixample, connecta el Parc de Joan Miró amb el Passeig de Sant Joan 
(amb l’eix verd Ciutadella-Lluís Companys-P S Joan-Pi i Margall), amb el Parc de les Glòries, amb el passeig central 
de la Meridiana i amb la Rambla d’Aragó i de Guipúscoa. La proposta transformadora i viable que el carrer Consell de 
Cent sigui la Rambla Verda de Consell de Cent, permet crear una rambla horitzontal amb un passeig central continu 
per a vianants definit per dues franges laterals discontínues drenants i de vegetació, mantenint la qualitat, continuïtat i 
dimensions de les voreres laterals que són part de la identitat de l’Eixample. La tipologia de Rambla, millorada amb el 
qualificatiu de Verda i vianalitzada, és l’espai públic que estructura, pacifica  i qualifica el centre de l’Eixample, amb un 
eix vianalitzat horitzontal que es complementa amb els eixos verticals pacificats, afavorint l’acte cívic de caminar, de 
passejar i posant en valor la bellesa i les qualitats urbanes del carrer Consell de Cent, d’un carrer de l’Eixample. Un 
nou concepte de jardí lineal. La mateixa proposta de Rambla de Consell de Cent és lògic aplicar-la a la Rambla de 
Girona, completant dos eixos verds ortogonals que transformen, estructuren i qualifiquen l’Eixample. 

L’encreuament de dues rambles vianalitzades ortogonals és un fet insòlit, i genera un espai públic per a vianants: 
la cruïlla es transforma en plaça, el gran espai actualment dedicat als vehicles es transforma en un espai central per 
als vianants, un espai ple d’arbres, que posa en valor la qualitat espacial i urbana de les cruïlles de l’Eixample.  

Passejar i usar l’espai públic pel centre del carrer i de la plaça és una transformació radical que obre als vianants 
la percepció de la qualitat del carrer de l’Eixample i posa en valor totes les seves característiques intrínseques i 
úniques; els arbres, les façanes dels edificis i les seves relacions espacials es perceben d’una nova manera, les 
seves proporcions són revelades, la llum que filtren els plàtans i el cel que emmarquen transformen el carrer en la 
Rambla Verda de Consell de Cent i la de Girona, en jardins lineals, i la Plaça Major en plaça verda. 

Els carrers Consell de Cent i Girona com a Rambles Verdes 100% per a vianants. Els carrers per a vianants són 
els exemples que permeten explicar que la transformació necessària i transformadora, és viable i totalment positiva. 
El concepte transformador és clar: crear un eix verd 100% per a vianants, una rambla verda, un jardí lineal, que 
connecta dos grans parcs de la ciutat situats als extrems de l’Eixample, i que suposa una autèntica revolució en la 
creació d’un carrer en un eix cívic i verd, amb identitat, un espai de bellesa amb una forta presència de la vegetació. 
Tot l’espai de les rambles verdes està lliure de vehicles, espais per a vianants.  

La radicalitat, la bellesa que es genera a partir de posar en valor un carrer de l’Eixample, i la seva funcionalitat 
urbanes com a eix verd, coma jardí lineal de passeig creen un nou paradigma de carrer, amb unes qualitats que 
estan per sobre i justifiquen la no presència de vehicles. 

Els veïns i visitants poden accedir puntualment als aparcaments existents als edificis, i en cas de necessitat, 
mudances, emergències. No hi ha espais de càrrega i descàrrega, no hi ha àrea verda ni zona blava, ni aparcaments 
de motos. Aquestes funcions estan habilitades als carrers transversals i propers. 

Les Rambles Verdes de Consell de Cent i Girona i la mobilitat. La creació de dues Rambles Verdes per a 
vianants és possible a l’Eixample ja que el carrer Consell de Cent està acompanyat per Aragó i per Diputació-Gran 
Via, i el carrer Girona està acompanyat per Bruch i Bailèn, el que permet que el trànsit i el transport públic de 
superfície, amb els carrils bici, es mantinguin, i permetin la mobilitat a l’entorn dels nous eixos vianalitzats. Major de 
Sarrià és per a vianants ja que l’Av Foix canalitza la mobilitat vehicular i el transport públic. 

El model de carrers per a vianants de Ciutat Vella i dels exemples descrits permet entendre que els carrers per a 
vianants funcionen i són la tipologia que transforma els carrers en eixos cívics plens de vida. 

La proposta de creació de diferents eixos verds situats entre 2 i 6 carrers, i de 21 places a la trama de l’Eixample 
permet estructurar-la de manera viable i raonable, posant en valor aquests eixos verds amb prioritat als vianants, i 
permetent la mobilitat vehicular a la majoria de carrers, combinada amb els carrils bici, el que garanteix l’accés de tots 
els tipus de mobilitats a tots els carrers, a tots els edificis i aparcaments de gestió pública i privada de l’Eixample. 

La Plaça Major Consell de Cent - Girona i les superfícies vegetals i drenants: el concepte espacial 
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És molt encertat el requeriment d’un mínim del 20% de superfície vegetal i drenant, ja que aquesta proporció 

permet compensar i equilibrar les superfícies minerals necessàries per a un espai públic urbà en un context dens de 
centralitat, un espai públic entre edificis alts, que es transforma així en una Plaça Verda, cruïlla de dos corredors 
verds urbans, un autèntic jardí quadrat. Aquest 20% de superfície vegetal representa literalment la transformació de 
la cruïlla asfaltada actual en un jardí quadrat. Les superfícies verdes regulars i geomètriques de prat rústec amb reg 
per difusió permeten el millor estat de l’arbrat existent i que el nou arbrat creixi en òptimes condicions. Es saneja el 
sòl dels parterres. El sistema de parterres continus incorpora el concepte de SUDs. Es planteja els parterres amb prat 
rústec pautat per grups acotats d’arbustives compactes, com a espais usables per seure-hi i gaudir de la nova 
condició de Plaça Verda-jardí quadrat, tal i com ens mostra la referencia de la Place des Vosges: la regularitat 
geomètrica dels parterres i arbusts posa en valor l’espai públic, la seva geometria i l’arquitectura en un tot harmònic. 
A la nova plaça l’arbrat existent es respecta, s’estudia la plantació d’arbres nous fletxats perllongant les alineacions, 
completant l’arbrat dels xamfrans, per tal d’assolir el 80% de superfície ombrejada pels arbres, com a la Plaça Major 
de Banyoles.  

Descripció sintètica de la Plaça Major de Consell de Cent–Girona (adaptable a altres places pacificades) 
La tipologia de Rambla Verda de Consell de Cent i Girona amb passeig central continu i il·limitat, permet crear 

espais públics útils, bells i ben construïts, abstractes i metafísics, que posin en valor el lloc i les seves qualitats 
espacials úniques, i que al mateix temps donin resposta a diferents requeriments funcionals que enriqueixin la 
tipologia de rambla convertint-la en Rambla Verda, que en creuar-se creen la nova Plaça Major verda i 100% per a 
vianants. S’introdueix les superfícies vegetals àmplies que posen en valor la geometria del xamfrà i aporten el 21% de 
superfícies permeables, amb uns passos a 45º per a accés directe als edificis, i es completa l’arbrat; els passejos 
centrals estableixen la continuïtat de la Rambles Verdes, que s’obren a la Plaça Major. 

Elements singulars que qualifiquen la nova Plaça Major 
A-Màstils verticals d’acer inox per a plaques fotovoltaiques a cada mançana, fites a escala de la trama marcant 

els ritmes del carrers, amb projectors compactes de leds per als espais centrals de les places de les cruïlles. 
B-Millora de l’enllumenat: les columnes amb dos braços asimètrics dels llums de l’Eixample són recents i tenen 

una configuració correcta que els identifica amb el barri; es proposa estudiar millores de manera respectuosa, 
lluminàries de leds de darrera generació amb possibilitat d’establir colors sobris i respectuosos cromàticament, 
graduar la intensitat, estudiar la il·luminació més adient pel nou espai central per a vianants. En alguns casos 
especials s’estudiarà d’il·luminar molt suaument alguns edificis significatius de l’arquitectura de l’Eixample, evitant 
enlluernaments molestos. 

C-Jocs integrats, abstractes, útils, segurs, oberts, diàfans, i estèticament compatibles amb un entorn urbà 
construït de qualitat: els jocs d’agrupacions abstractes de troncs per a jocs d’equilibris permeten configuracions 
adaptades a les dimensions disponibles al espais dels trams rectes i dels xamfrans, del tipus Movement by Climbing 
de Richter o equivalent, amb troncs fins a 2m d’alçada. En principi es col·loquen al costat muntanya i davant de les 
façanes amb menys obertures d’accessos i locals, sent jocs diàfans i oberts, són molt versàtils. 

D-Art Públic: a la nova Plaça Major es proposa estudiar una estratègia d’Art Públic de qualitat recollint la gran 
experiència de Barcelona, i un tema podria ser fer un nou monument col·lectiu a Cerdà, fet de moltes peces 
repartides al llarg del nou passeig i de les places i realitzades amb la participació de diferents artistes de qualitat. 

E-Nou panot Cerdà, que qualifica les voreres de la nova Plaça Major, i que es descriu a 4.3. 
 

4. PROPOSTA TÈCNICA  
4.1. Proximitat i dret a l’espai públic. LA PLAÇA MAJOR generada per la intersecció de dos passejos per a 

vianants, Rambles Verdes  jardins lineals, en un entorn urbà central i dens, representa el millor de l’espai públic en 
tots els aspectes: és per tots i totes, és per a tothom, per passejar, per trobar-se, per jugar, per seure i badar, per 
prendre el sol, per seure a la terrassa del bar i restaurant, en silenci, sense vehicles, sense elements aliens, un espai 
on la bellesa del carrer i de la seva arquitectura estan posats en valor, on la vegetació que crea ombra, lluminosa, 
diàfana, fàcil de mantenir i neta, qualifica i reforça la seva bellesa, dialogant amb els paviments i amb les façanes, 
emmarcant els espais de passeig i d’estada, emmarcant les vistes aportant la bellesa única dels arbres i arbustives, 
sàviament col·locades posant en valor les qualitats espacials del lloc, i permetent l’ús d’estada sobre l’herba, millorant 
la funcionalitat del carrer i transformant-lo també en jardí lineal. Aquest eix verd transformat i posat en valor, s’omple 
de ciutadans i totes les funcions urbanes, públiques i privades s’activen. 

4.2. La visió infrastructural. LA PLAÇA MAJOR és la tipologia que completa la rambla per a vianants, com a la 
Rambla del Poble Nou, introduint un 21% de superfícies verdes, zones de jocs, i un espai per a vianants al 100%, és 
a dir, un espai públic de passeig i d’estada lliure de vehicles, lliure de contaminació de l’aire i acústica. Com a 
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infraestructura ambiental la plaça major estableix unes superfícies verdes contínues als perímetres el seu traçat, 
adaptant-se a les diferents condicions de cada xamfrà, de manera que es crea un equilibri entre els espais continus 
de passeig central, de voreres laterals, espais d’estada i les superfícies verdes. Aquest espai públic per a vianants i 
amb una forta component vegetal, millora la visió ecosistèmica fent-la compatible i viable en un a plaça urbana. El 
21% del total són les superfícies vegetals que estan basades en prats rústecs, de màxima resistència i mínim consum 
d’aigua. S’integra el sistema de SUDS per a l’aprofitament de les aigües pluvials i de reg a tots els parterres. Tots els 
arbres existents i nous estan situats es superfícies verdes de manera que les seves condicions de reg i drenatge són 
immillorables, el que permet el seu òptim desenvolupament.  

En relació a l’enllumenat es redueix el consum amb lluminàries de leds, i amb l’aportació de l’energia solar 
recollida per plaques fotovoltaiques verticals col·locades en màstils de 20m d’alçada situats a l’eix del passeig, com a 
element tecnològic i fita urbana, i suport d’enllumenat complementari per a les noves places de les cruïlles. 

Sostenibilitat. Amb la incorporació de grups de plaques de 9x1m s’assoleix la màxima eficiència amb el menor 
impacte en el passeig de cara a la coberta de cel obert ambiental, i situats a cada mançana per poder generar i no 
impactar en la interacció del vianant amb el passeig, amb un manteniment òptim. L’enllumenat del carrer és 
directament alimentat per l´energia generada. També es pot incorporar l’emmagatzematge per tal de fer funcionar les 
lluminàries en horari nocturn. És possible un estalvi de més de 30.000kwh cada dia. L´emmagatzematge es pot fer de 
manera calculada segons les hores de sol i de foscor. Amb una alimentació temporitzada amb el quadre elèctric, amb 
un comptatge de l´energia generada amb un mesurador especial de l´energia generada, i la que es pot alimentar 
cada nit amb l´energia emmagatzemada cada dia. Sent diferent cada dia segons la temporada i dia. L’energia va 
consultada de forma remota, amb el mesurador, i vista a distancia pel seu manteniment i bon funcionament. Quan hi 
ha excés de generació d’energia elèctrica es bolca a la xarxa, generant energia per al municipi. 

4.3. La nova materialitat. La Plaça Major és viable constructivament, econòmicament, és ràpida de construcció, 
és sòbria en els materials, recollint, actualitzant i millorant l’experiència de Barcelona en la construcció dels espais 
públics. L’estudi afinat de la secció constructiva i topogràfica permet optimitzar els pendents, ampliant les amplades 
de voreres quedant un desnivell de 8-9cm de recrescut d’aglomerat al passeig central sobre la calçada. Com la 
Rambla de Catalunya, Guipúscoa, las calçades pacificades dels laterals del P de Gràcia, el passeig central és de 
microaglomerat gris. Un material sobri, ràpid d’execució i lligat a la tipologia de Rambla-passeig central, Plaça Major. 

Les voreres són de panot, tal i com requerit, i tal i com són les voreres dels carrers de l’Eixample. Es proposa un 
nou panot específic per a l’Eixample, de quatre pastilles amb xamfrans, segons les proporciones de les mançanes i 
dels carrers tipus. Un peça tipus integrada en el nou eix per millorar la seva identitat i especificitat, i que és la mateix 
temps la peça tipus de les voreres de l’Eixample. S’estudia reduir algun mil·límetre la profunditat de la llaga i fer la 
superfície més rugosa per millorar la capacitat antilliscant. El panot de 4 pastilles té la gran virtut de que és sobri, 
abstracte i l’aigua evacua adequadament per les llagues. Pot ser d’un tò gris més fosc que l’actual, per posar en valor 
el passeig central. Una variant seria que les mançanes de les quatre pastilles siguin com les mançanes que va 
projectar Cerdà amb dues files d’edificis en paral·lel o en L, i l’interior buit com a jardins: la col·locació d’aquest panot 
en dues peces lleugerament diferents o més variants, donaria una vibració especial al paviment de les voreres. Els 
parterres tenen una configuració flexible, sòbria i neta tant geomètricament com de manteniment i agrupen tots els 
elements d’estada dintre de les seves. A les places posen en valor els xamfrans. Les superfícies són de prat rústec, 
que permeten seure-hi i gaudir-ne les seves virtuts, superfícies pautades amb agrupacions transversals de d’arbusts 
baixos i densos, com myoporum, i un pautat de formes geomètriques d’alçada mitja, uns 2,5m, com troncs de cons 
que s’afinin cap amunt, augmentant el volum diàfan de vegetació per reforçar el caràcter de jardí lineal, i respectant la 
necessària diafanitat de l’espai públic i la integració del context. Els perímetres dels parterres estan limitats per bancs 
prefabricats de formigó que agrupen molts metres lineals per seure, i  sobre dels que es col·loca bancs de fusta amb 
respatller i sense, sense cadires soltes, alliberant espais per a accessos transversals, terrasses de bars i restaurants. 
La plaça integra l’excepció de l’accés al Metro acotant-lo amb parterres amb arbrat, que estenen les superfícies 
drenants i reforcen la lectura de la geometria especial de la plaça de xamfrans. L’arbrat és de xicrandes fletxades que 
són arbres que creixen  bé en parterres i grans testos amb el gruix limitat de terres, creixen ràpid i garanteixen que 
creixen  en aquesta plaça on el subsòl està ocupat en gran part per les lloses de l’estació del Metro. Es farà un estudi 
afinat de microtopografia per pujar al màxim el punt central de la plaça amb els pendents <2% als dos passejos, el 
que permet guanyar 60cm de gruix de terres sobre les lloses al centre de la plaça; el parterres i els testos circulars 
augmenten en 40cm el gruix de terres per tal que els arbres creixin en les millors condicions possibles. 

4.4. El valor de les permanències. La Plaça Major entre dues Rambles Verdes, està construïda amb els 
elements essencials inherents a l’espai públic, configurant un espai diàfan i obert, sense obstacles ni elements 
superflus, mantenint la visió del cel, que posa en valor les qualitats espacials del carrer Consell de Cent, integra 
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l’arquitectura i espai públic en un tot harmònic, estructurat per l’arbrat, i tots els elements que s’hi col·loca son 
necessaris i són sobris, columnes d’enllumenat, mobiliari integrat, jocs sobris de fusta de configuració abstracte i 
oberta; la configuració de la nova Plaça posa en valor l’estructura espacial del carrer, integra tots els elements que el 
configuren de manera respectuosa. El panot s’actualitza tal i com explicat a 4.3. 

4.5 L’accés i els serveis. La Plaça Major, on la prioritat és crear un espai lliure de vehicles, que posi en valor 
una cruïlla de l’Eixample només pels vianants; aquesta és la oportunitat i el repte que la nostra proposta viable fa 
possible; on no hi ha càrrega ni descàrrega, no hi ha accés de vehicles (excepte per a veïns, aparcaments existents, 
emergències, neteja, serveis), ni contenidors d’escombraries. Als carrers transversals poden habilitar-se els espais 
per a càrrega i descàrrega, i s’estudiarà la recollida d’escombraires porta a porta. (En tot cas, la versatilitat del carrer 
de l’Eixample i de la nostra proposta permetria integrar els contenidors alineats entre els arbres per tal de respectar el 
passeig central lliure d’obstacles visuals, i situar-los prop de les cruïlles alliberant la plaça sense contenidors).  

4.6. Control de costos. És una eina molt important per ajudar a la correcte presa de decisions durant la totalitat 
del procés de desenvolupament del projecte. Aquest ha de ser constant, àgil i paral·lel a la redacció dels diversos 
documents. D’aquesta forma, s’executarà un control de costos associats a cada un dels documents previstos 
(Document de model d’espai públic, avantprojecte i projecte executiu). Aquest control de costos s’adaptarà en funció 
de cada una de les fases del procés en que ens trobem: 

Document de model d’espai públic. El control de costos és bàsic i s’executa a través de ratis d’urbanització 
generals, que s’extreuen gràcies a les dades obtingudes en les diverses actuacions similars realitzades en espai 
públic. Aquest rati (cost del m2 urbanitzat) permet disposar d’un valor estimat del cost de l’actuació, sent un bon punt 
de partida per a les següents fases de disseny. La disposició d’un número important de costos d’urbanització de 
diferents tipologies i de diferent grau d’intervenció permet que aquest rati general s’adapti àmpliament a la tipologia 
d’actuació que es defineixi; s’ajusta a la tipologia de reurbanització que es plantegi.  

Avantprojecte. El control de costos s’executa a través de ratis permenoritzats, per a cada un dels capítols 
d’obra, en base a les diferents propostes plantejades, es defineix un rati associat al cost de reurbanització. Dintre de 
cada capítol, s’estableixen al voltant de 3 a 6 ratis concrets que permeten avaluar el cost del mateix, assolint-se al 
voltant de 30-40 ratis diferents. D’aquesta forma, durant tot el procés, en base a aquests ratis, es pot disposar d’un 
cost estimat molt fiable de l’actuació i poder observar com aquest cost varia en funció de les definicions o propostes 
que es plantegen. Es defineixen ratis associats al m2 d’enderroc en funció de la tipologia de paviment incloent la 
gestió del residu associada, m2 de cost per a les diferents seccions de ferm o paviments plantejats (permet valorar 
diverses solucions d’acabat superficial), rati per unitat de punt de llum col·locat, rati de metre lineal de canalització 
associada a l’enllumenat incloent rasa, rati de metre lineal de rehabilitació de col·lector existent (actuació habitual en 
aquest entorn), rati de metre lineal d’afectació de línia elèctrica de baixa o mitja tensió, etc., així per a tot el ventall de 
possibles actuacions a incorporar en la definició general de l’espai. El resultat d’aquest procés viu i àgil és l’obtenció, 
a partir d’uns amidaments molts clars, d’un pressupost estimat molt acurat dividit per capítols i per a cada una 
de les possibles solucions constructives que es plantegin. 

Projecte executiu. El control de costos s’executa a través de la concreció de partides específiques i la 
definició de l’amidament exactes, estructurant el pressupost per capítols concrets que permetin tant el seguiment 
del pressupost general com el seguiment específic per matèries concretes (jardineria, enllumenat públic, 
pavimentació....). L’execució d’aquest pressupost s’executa amb el programa TCQ i partint de la base de preus del 
BEDEC vigent en el moment de la redacció del projecte. Les partides de la base de preus, s’ajusten en funció de les 
característiques singulars de l’actuació, obtenint-se un pressupost específic i adequat a l’actuació concreta que es 
desenvolupa. Aquest pressupost no s’executa en una última instància, com a punt final del document; el pressupost 
s’executa de forma paral·lela al llarg de tot el procés podent determinar ajustaments al llarg de tot el procés. El 
resultat d’aquest procés és l’obtenció d’un pressupost detallat i coherent on es defineixen al voltant de 300 partides 
diferents d’obra (número de partides estimat per aquest tipus d’actuació), associades a uns amidaments específics i 
detallats, associats a plànols constructius concrets.  Amb aquest pressupost, a banda de tenir l’import de partida per 
al procés de licitació posterior, es defineixen els diversos quadres de mètriques associades a GESTBIMSA i dades a 
incloure en el quadre NATURA de l’actuació. Fruit de l’elaboració del pressupost es disposarà dels quadres de preus 
1 i 2, justificació de preus, llistat d’amidaments, estadística de partides, pressupost i resum del pressupost; així com el 
plec de condicions associats a les diferents materials i unitats d’obres definides. Afegint altres aspectes com el control 
de qualitat o despeses associades a pagaments a companyies, s’obtindrà com a últim valor el pressupost per a 
coneixement de l’administració. 
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            El present projecte vol reflexionar sobre la complexitat que constitueix inter-
venir en la graella de l’Eixample de Cerdà sense pervertir la seva essència cartesiana 
i la seva qualitat de malla extensa. Per aquest motiu, la proposta L’Interior d’Illa pretén 
incorporar a la cruïlla dels carrers Consell de Cent amb Girona un dels elements repre-
sentatius del seu propi teixit urbanístic. Els interiors d’illa de l’Eixample són, dins del seu 
planejament regular, els indrets més singulars i amb més identitat pròpia. Cada octàgon 
edificat ha vist com es transformaven els seus interiors amb tot tipus de possibilitats 
diverses. Malauradament, i traint el projecte original, la gran majoria han acabat quedant 
colmatats i excessivament atapeïts per treure’n més rendiment. Tanmateix, d’altres han 
arribat a esdevenir jardins magnífics que es consideren autèntics oasis enmig de barris 
de gran densitat.

L’Interior d’Illa vol recrear l’esperit d’aquests indrets de pau i pausa que tant contrasten 
amb l’espai que ocupa el sistema viari de l’Eixample. Es tracta fonamentalment de tras-
lladar la composició formal i matèrica d’aquests jardins a una cruïlla a l’exterior i adap-
tar-la per tal de fer-la compatible amb els seus usos i context.   

  
CRITERIS DEL PROJECTE

Proximitat i dret a l’espai públic 

Tot l’espai d’intervenció de la cruïlla es planteja sobre una plataforma única situada a 
la cota actual de les voreres. En aquest sentit, apareixen 4 guals a tots els extrems per 
assolir aquest nivell des de les respectives calçades. Aquest gest contribueix a com-
prendre la integritat de l’espai com a prioritari per als vianants i sense interrupcions per 
a la seva circulació.  

S’introdueix vegetació i arbres en zones de certa dimensió sempre amb relació amb la 
ubicació del mobiliari urbà perquè  l’estada de les persones sigui més arrecerada del sol 
i del vent. En proporció, els espais intersticials pavimentats esdevenen buits òptims per 
a permetre tot tipus de recorreguts, el joc espontani dels nens i el muntatge ocasionals 
de fires i altres tipus d’esdeveniments.

En quant al tractament de l’activitat en les plantes baixes s’han tingut en compte les 
següents solucions en base a les preexistències:

Planta general



  - Cantonada Muntanya- Besós: espai de vorera lliure, amb proximitat de zona de des-
cans vegetada i aparcament de bicicletes per als alumnes del Centre López Vicuña.
  - Cantonada Muntanya- Llobregat: és la cantonada amb major assolellament i ja comp-
ta amb 3 plataners de certa envergadura. Se’ls amplien els escocells  sense entorpir 
l’accés als comerços de petita escala existents en planta baixa i s’optimitza la proximitat 
amb la pèrgola circular i la font per pal·liar el sol a l’estiu.
  - Cantonada Mar- Llobregat: degut a la presència de dos bars molt concorreguts i amb 
terrasses, s’amplia la vorera respecte la del xamfrà existent i es col·loca una filera d’ar-
bres i arbustives que facin de filtre sonor i visual a les taules. A l’altre banda d’aquesta 
zona vegetada hi ha espai apte per a càrrega i descàrrega.
  - Cantonada Mar- Besós: s’allibera l’espai al màxim per permetre l’entrada i sortida de 
la boca de Metro Girona amb tota comoditat i l’accés als comerços. 

La visió infraestructural 

El projecte contempla 6 zones vegetades superiors en tots els casos als 15m2 a part 
de l’ampliació de tots els escocells existents i l’aportació de nous paviments drenants 
que en conjunt acaben constituïnt gaire bé el 25% de la superfície intervinguda. Tot i 
tractar-se d’una plataforma única, es preveu forçar lleugerament els pendents de les 
zones pavimentades. D’aquesta forma, es podrà  reconduir l’aigua d’escorrentia cap a 
les zones enjardinades les quals seran vegetades amb espècies amb capacitats filtrants 
i resistència a entollaments temporals; netejant, retardant i minimitzant i les aigües que 
es desaprofiten al sistema de clavegueram municipal.
En aquest sentit, es proposa un dipòsit soterrat en la part de la cruïlla apte per a po-
der-hi fer excavacions sense afectar ni el vestíbul ni el túnel del metro. Aquest dipòsit 
recolliria les aigües drenades a les zones vegetades que s’emmagatzemaria i tractaria 
pertinentment per a poder-la utilitzar-la cíclicament com a aigua de reg d’aquestes ma-
teixes àrees. 

El verd

Es pren e verd coma element estructural de la proposta mitjançant la seva presència en 
múltiples àrees vegetades que suposen el 58% de les zones infiltrants. Aquests espais 
amb vegetació acullen nous arbres i es mantenen tots els existents amb l’excepció d’un 
situat a la cantonada Muntanya-Llobregat degut al seu mal estat. A més a més, l’estruc-
tura de la pèrgola s’aprofita per allotjar enfiladisses.

En quant a l’arbrat, es vol evitar aportar espècies que ja representin un 15% dels exem-
plars del municipi, promovent diversitat d’espècies sempre adaptades al clima medite-
rrani, que propiciïn hàbitat i aliment a papallones i altres pol·linitzadors. 
Es garanteix un grau d’ombra adequat a l’estiu mitjançant la previsió de les copes dels 
arbres i l’estudi d’ombra dels edificis de l’entorn i de la nova pèrgola.

Els nous escocells circulars superen els 6m2 per la qual cosa tots els elements vegetals 
seran aptes per abastir-los amb reg automatitzat. Es dissenyaran els espais vegetats 
amb espècies adaptades al clima mediterrani amb baixos requeriments hídrics, infe-
riors a 300l/m² i any, i altes resistències a períodes de sequera, sense necessitat de 
reg assistit després dels 3 anys d’arrelament. El sistema de reg automatitzat serà per 
goteig en zona radicular, maximitzant l’aigua subministrada evitant la evaportranspiració 
d’aquesta com passaria en cas de regs superficials. 
Les superfícies permeables poden connectar el seu drenatge per tal d’aprofitar al màxim 

Digrama superfícies drenants

Secció detall dipòsit soterrat

Àrees d’infiltració 

Illes de biodiversitat 
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l’escorrentia pluvial (SUDS) garantint així la irrigació de les zones vegetades després 
dels 3 anys de reg assistit.  
S’estudiarà també la instal·lació d’elements mòbils que promoguin la biodiversitat; 
caixes niu, insectaris, jardins de papallones, etc.  

L’energia

S’ubicaran plaques fotovoltaiques en una zona determinada de la coberta de la pèrgola 
circular. Se situa en un dels espais amb menys grau d’ombra i sempre en conjunció 
amb el verd abundant del seu voltant. L’energia captada es pot vincular a l’enllumenat 
públic i/o a un quadre de fires que doni servei per a esdeveniments puntuals. 

L’Enllumenat

Se substitueix tot l’enllumenat existent en l’àrea intervinguda per un model de llumenera 
de caire més domèstic. L’alçada dels punts de llum seran menys elevats amb llum més 
tènue tot i que més nombrosos. Es pretén il·luminar d’una forma més càlida, amb tecno-
logia LED que suposi un estalvi i amb uniformitat arreu per tal de garantir un espai segur 
i visible en tots els seus punts. 
El fet de canviar el tipus d’il·luminació respecte la dels carrers en contacte amb la cruïlla 
vol transmetre la idea de canvi, d’un punt d’inflexió tant per a conductors com a vianants 
que s’estan endinsant en una singularitat del teixit de l’Eixample.   

Axonometria general
*Amb infraestructura 
existent soterrada

Pèrgola amb plaques 
fotovoltaiques i zona 

d’escolament d’aigües 
pluvials
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La nova materialitat 

S’utilitzaran materials provinents de la zona o el més pròxim possible per disminuir la 
petjada de CO2 causada per el transport. Es mirarà d’assolir un mínim del 10% (sobre 
els materials en cost) mitjançant materials amb ecoetiquetes I i III. El paviment per als 
vianants estarà acord amb l’existent i majoritari a l’Eixample de peces prefabricades de 
formigó de mida  i color similar i amb un acabat que no generi reflexió ni s’escalfi exces-
sivament a l’estiu. 
L’espai per al trànsit de vehicles es proposa de formigó drenant per augmentar el grau 
de porositat del terra.
El mobiliari urbà, com per exemple els bancs, es proposa de fusta i de fabricants locals 
que prescriguin el manteniment dels seus productes. Es volen evitar materials amb ele-
vada quantitat de COV o que continguin compostos químics nocius, com per exemple; 
asbest, mercuri, cadmi, polietilens clorat i clorosulfonat, clorobenzens, etc.   

El valor de les permanències 

Es preserva i es milloren les condicions de tot l’arbrat existent amb una única excepció 
abans esmentada. La majoria de la vegetació aportada, sobretot la de més alçada, se 
situa en contacte amb les façanes de la banda muntanya i s’alliberen visualment les 
dels costat mar atès que corresponen a edificis d’època amb elements i motius en faça-
na i a les plantes baixes molt destacables. 
Respecte a les noves aportacions, com per exemple la pèrgola, s’utilitza un llenguatge 
arquitectònic centrat en la lleugeresa i en la pretensió de fer-la el menys matèrica possi-
ble per tal de  no consolidar una nova edificació amb una presència contundent. Enlloc 
de la seva estructura, es ressaltarà la vegetació que se suporti en ella.   

L’accés i els serveis 

Es garanteix l’accés i la circulació de vehicles per un vial d’un sol carril definit amb un 
paviment propi i una vorada (tot a la mateixa cota) que indica el seu perímetre. No hi 
ha presència d’accés a aparcaments soterrats. Per aquests carrils poden circular els 
vehicles de servei així com poden sortir-se també dels marges en les àrees pavimenta-
des dels voltants si ho requereixen. S’habiliten espais per a la càrrega i descàrrega de 
vehicles aturats en línia sense entorpir notablement el recorregut dels vianants. 
Es dóna continuïtat als carrils bici existents tant al Carrer Girona com a Concell de Cent. 
No es fa una distinció del paviment respecte als vianants amb la intenció que circulin a 
un màxim de 10 km/h i se li dóna prioritat al creuament amb els carrils per a vehicles.  
S’han considerat prioritaris els recorreguts dels vianants que podran creuar els carrils 
bicis i els de vehicles amb preferència. S’ha tingut en compte mantenir la circulació en 
l’eix de la banda Besós del Carrer Girona actualment amb un carril de la calçada cedit 
als vianants. 
La ubicació dels contenidors de residus són sempre tangents als carrils de circulació 
de vehicles per facilitar la seva tasca de recollida i perquè no entorpeixin les àrees de 
descans així com tampoc tinguin presència a les zones més concorregudes per les 
persones. 

Diversitat de paviments i 
sectorització de recorreguts

Diagrama circulacions
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Control de Costos

La metodologia proposada per a la definició dels costos del projecte que es proposa és 
mitjançant modelatge en sistema BIM vinculat al quadre de preus de TCQ on s’inclo-
guin, des de principis de l’avantprojecte, les partides estructurals de la intervenció. 

SÍNTESI

L’oportunitat de repensar l’Eixample ha de centrar-se en el respecte i el coneixement 
profund de les seves preexistències. L’Illa Interior sorgeix de l’observació detinguda 
de l’encreuament Girona-Consell de Cent, en com funcionen i s’articulen els elements 
urbans que hi són presents. En aquest cas concret, la parada de metro esdevé un con-
dicionant que atrau bona part dels recorreguts dels vianants a la cantonada on se situen 
les escales i l’ascensor. En conseqüència, ens trobem que ben bé la meitat del subsòl 
de la cruïlla està ocupat per el seu vestíbul d’accés a les andanes i els túnels per on 
circula el metro. 

L’Illa Interior recull aquestes casuístiques per situar el gruix de la proposta en la canto-
nada oposada que casualment és la més assolellada i es troba en el recorregut camina-
ble de l’actual calçada de Girona. D’aquesta manera, es busca un equilibri entre zones 
aptes per a ser recorregudes sense impediments i d’altres més aptes per a l’estada i el 
repòs. El verd s’integra homogeni arreu amb més concentració en determinades zones 
on s’introdueixen a les àrees infiltrables el sistema de drenatge i canalització d’aigües 
pluvials per al dipòsit de reg.

Considerar com canviar l’Eixample només es pot a partir dels elements que ja la cons-
titueixen. L’Illa Interior ressitua un dels seus espais arquetípics en un altre aparentment 
contraposat per la divergència dels sues usos. Prenent l’esquema de taques de buits i 
plens del propi Cerdà, es desplaça un d’aquests buits en el taulell de joc per contribuir a 
desasfaltar i renaturalitzar la ciutat.       
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LEMA     SOTA LES LLAMBORDES HI HA LA PLATJA 

 

Repensar què poden ser els xamfrans a l’Eixample, alliberant-los del trànsit rodat, és un projecte 
apassionant. 

Podríem dir que els xamfrans són els que defineixen l’Eixample, amb les seves cantonades 
esquinçades a 45º, que permeten un fàcil gir dels vehicles i faciliten la mobilitat i l’aparcament. 

També podem dir que l’Eixample són els seus carrers de 20m d’ample, i les illes de 110m, amb 
passos de vianants cada 85m. Voreres de casi 5m, arbrades, i carrils centrals de 10m de diferents 
usos, rodats, aparcament, carrils taxis i busos i últimament també carrils bici. 

La mida de les illes sí és un tret del primer Eixample, si bé no la densitat actual, amb una alçada i 
profunditat edificada que sobrepassa en molt la desitjable, i que fa que al carrer en molts moments 
no hi arribi el sol. 

La densitat de l’Eixample és de 360 habitants/hectàrea, molt lluny dels 100 habitants/hectàrea que 
diu Jane Jacobs que ha de tenir una ciutat “sana”. 

Aquí parlaríem d’una ciutat “malalta” amb molts problemes, amb falta d’infraestructures verdes, amb 
una contaminació altíssima, amb manca d’espais per a tota la gent que hi viu. 

Fa uns anys es van començar a habilitar els interiors d’illa que ho permetien, i això va ser una 
revolució. Per fi els habitants de l’Eixample tenien petits parcs de proximitat on anar amb la canalla, 
on relaxar-se una mica, on relacionar-se amb la natura en una ciutat que està molt petrificada, que 
és molt poc permeable.  

Barcelona és una ciutat asfaltada, pavimentada, fins i tot els escocells es van arribar a pavimentar 
amb material que pretenia ser permeable, però que finalment colmatava els pors i es feia 
impenetrable. 

La ciutat ha de canviar perquè la qualitat de l’aire ha de canviar. I perquè la gent té dret a viure en 
una ciutat “sana”. 

Els espais verds no són un luxe, són una necessitat. No podem viure en un rusc, ens calen espais 
naturals aprop en el dia a dia, com a éssers humans. 

L’apropiació i canvi d’ús dels interiors d’illa, va ser un pas gegant en la cerca d’una ciutat pensada 
per a la gent. Augmentar els espais verds als interior d’illa ha estat medicinal, però insuficient. 

Pensar que un sistema d’espais verds es pot implementar al mateix carrer, és una segona revolució. 
I augmenta exponencialment la quantitat d’arbres i de verd possible. 

Treure la mobilitat rodada de certs carrers, ens obre tot un món. Converteix els carrers en 
infraestructures verdes, en espais per a la gent, en llocs per jugar, per estar, per gaudir, per “sortir” 
de la ciutat. 

Els xamfrans, que pensem que ens defineixen com a ciutat, són llocs pensats pel cotxe, per girar 
amb comoditat, per aparcar, i quan desapareix la mobilitat rodada són fulles en blanc per imaginar. 
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ALLIBERAMENTS lema  SOTA LES LLAMBORDES HI HA LA PLATJA 

 

Podem repensar els xamfrans perquè els alliberem de les condicions i responsabilitats que tenen 
ara.  

Volem alliberar certs carrers del seu pes d’infraestructura viaria, i donar-los la oportunitat d’agafar un 
nou paper. Seran espais per a la gent, per passejar, per viure. I aquests carrers, quan conflueixin 
entre sí, donaran lloc a xamfrans alliberats de la seva funció actual. 

Als eixos verds la mobilitat ha de ser de 10km/h, permetent pas de vehicles a garatges, a 
descarregar, ambulàncies i vehicles de servei, bicicletes i patinets, però no hi haurà continuïtat entre 
illes. A cada tram de carrer la mobilitat rodada haurà de girar, i això permet als xamfrans confluència 
entre eixos verds agafar un paper totalment diferent. 

PER SALUBRITAT 

Un cop més la salubritat. Vivim en una ciutat molt contaminada, que afecta la nostra salut. 
Necessitem reduir la mobilitat rodada, i encara que els cotxes seran cada cop menys contaminants, 
així i tot cal reduir-los. Els trajectes a la ciutat han de ser a peu, en bicicleta, i si no és possible, en 
transport públic.  

Reduir cotxes i augmentar l’arbrat. Els arbres són productors d’oxigen, milloren la qualitat de l’aire, 
els necessitem. Necessitem una ciutat més verda per salubritat. 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Tenim una assignatura pendent amb això que no solucionem sinó en part amb els eixos verds. 
Barcelona és una ciutat molt sorollosa. Ens cal pacificar la ciutat, reduir la mobilitat rodada. 

LA GENT 

Què és la ciutat? Què volem que sigui? S’ha parlat tant de la ciutat... La ciutat són els edificis, el 
teixit, el ple. Però sobretot la ciutat és el buit, el seu espai públic, el que passa entre el que està 
construït i les relacions que és capaç de generar entre les persones. El lloc de la trobada, el lloc del 
conflicte, on els individus són éssers lliures i iguals, que es relacionen en una esfera de coexistència 
on és capaç de barrejar-se lo heterogeni de la societat. 

Però això que ens sembla tan desitjable, sovint no ho aconseguim. La ciutat es gentrifica, es ven a 
qui la pot comprar, es privatitza. Cal lluitar contra això des de tots els fronts, amb una bona gestió, 
des de la política. I des de l’arquitectura  podem intentar oferir espais per a tothom. Espais per 
passejar, espais per a seure i estar, espais ambigus sense prejudicis, llindars que ens permetin 
reescriure les coses que es poden fer a la ciutat. 

La ciutat és per a la gent. Els eixos verds i les seves places han de ser espais per a passejar i per a 
estar, amb gran predominança del verd, que ens aporta salut i ens recorda qui som, un ésser viu 
més del planeta. 

EL TEMPS 

La ciutat canvia cada dia. Les necessitats són unes i demà unes altres. El projecte ha de permetre 
canvis. Hi ha decisions que són estructurants, la mobilitat, possibles zonificacions i altres que han de 
permetre que apareguin noves necessitats i que tinguin cabuda al projecte.  

El projecte ha de ser flexible, perquè els canvis es puguin donar amb facilitat i economia. 
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COM HO VOLEM FER? lema SOTA LES LLAMBORDES HI HA LA PLATJA 

DECONSTRUÏM 

Quan alliberem els xamfrans de la seva càrrega viària, de cop ens adonem de tota la superfície 
asfaltada que ja no necessitem. 

I no tenim clar que la necessitem pavimentada.. 

Quan aixequem l’aglomerant del carrer, i retirem les capes de base i subbase, arribem a la terra. 

Fem un procés de deconstrucció, de depuració del que ja no ens cal i ens quedem aquí, amb la 
terra en el seu estat natural. 

EL CARRER 

Pensem que els nous eixos verds han de ser un espai per passejar i gaudir de la natura. I aquest 
passejar per badar ens el imaginem al ben mig de l’eix de simetria del carrer. 

A una banda del passeig hi haurà el pas pensat per a la mobilitat rodada a 10km/h i , que girarà pels 
xamfrans per anar a buscar els carrers perpendiculars i sortir dels eixos verds. 

I a l’altra banda, entre el passeig central i les voreres que toquen els habitatges deconstruïm el 
carrer. Eliminem capes de paviment, bases i subbases i ens quedem amb el terreny en el seu estat 
pur. Tenim 4m d’amplada al carrer que només necessitem per poder plantar, passar si s’escau 
d’una banda a l’altra, i recordar-nos el que hi ha sota la ciutat, la terra. 

Per tant, aquest deconstruir capes de paviment que no necessitem comença al carrer, i a la plaça 
s’allibera tot el centre. 

LA PLAÇA 

Foradem tot l’espai que ha perdut l’ús i anem a buscar la platja que hi ha a sota. 

Deixem només el que és estrictament necessari, unes voreres al costat dels habitatges, uns passos 
rodats a velocitat reduïda a 10km/h que giren i marxen i molt d’espai buit sense pavimentar. 

La proposta vol intensificar la sensació d’haver tret el que no necessitem, de tenir un forat. 

I sobre aquest forat, el passeig central de l’eix verd passa per sobre, formant una creu i anant a 
buscar l’altra banda. Proposem una cinta de 4,60m, que és la mida del passeig central del carrer i la 
portem pel mig de la plaça fins a l’altra banda. 

Potenciem la idea de passeig, perquè aquest passa per sobre la plaça, i ens porta al mig del xamfrà, 
espai que abans estava ocupat pels vehicles. I passem per “sobre” la terra, la natura sense tocar 
que hi ha sota la ciutat. 

EL FORAT 

El concepte és deconstruir i anar a buscar lo natural. Però lo natural ho haurem de construir. El forat 
estarà uns 30cm per sota el nivell del paviment, delimitant un espai segur i diferent, on establim 
relacions diferents entre els que passegen i els que passen per les voreres.  

El forat és un espai per imaginar, jugar, establint nous codis. 

L’acabat seria de sauló, però construint les bases i subbases per a que sigui un sistema drenant 
sostenible. Al carrer aquestes SUDS podrien retornar l’aigua als aqüífers naturals. 

Però a les places, es podria recollir tota l’aigua de pluja dels casi 2.000m2 i filtrarla i guardarla en 
dipòsits, per a poder ser utilitzada per regar. 

El forat és una finestra a la natura, un espai per plantar, drenant, per recuperar relacions perdudes. 
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LES VORERES lema SOTA LES LLAMBORDES HI HA LA PLATJA 

Les voreres, es pavimenten i mantenen la seva cota actual. El paviment serà el mateix que es faci 
servir als eixos verds, i el mateix que passi pel passeig central. Les voreres són l’espai de la ciutat, 
es mantenen els arbres existents i se’n planten de nous, i es col·loquen bancs de fusta amb 
respatller i braços per la gent gran. Les voreres són com un moll que mira la platja. 

NECESSITATS 

Tot espai públic té unes necessitats d’ús que cal cobrir i solucionar 

CÀRREGA I DESCÀRREGA 

Proposem la càrrega i descàrrega al carrer, en horari restringit, a primera hora del matí, per a que 
els diferents comerços i restaurants puguin fer acopi dels productes que necessiten. Per tant, en 
aquestes hores pactades, els transportistes podran deixar el seu vehicle al mig de passeig, sense 
tapar el pas rodat del carrer, deixar o recollir el que necessitin i marxar. En aquestes hores els 
vianants poden passar per les voreres, com han estat fent fins ara, i el centre del carrer torna a ser 
pels vehicles. Un cop se supera l’horari no pot haver cap vehicle al passeig, i el carrer es recupera 
per a la gent. A les places no hi ha càrrega i descàrrega. 

GARATGES 

No hi ha garatges just al xamfrà, però seria possible que això canviés a les zones on passa la via 
rodada. 

EL METRO 

Hem treballat la plaça Girona-Consell de Cent pensant que no és el metro la que la defineix. El fet 
de tenir una entrada de metro ens aporta molta gent que passa, i molta visibilitat, igual que el fet de 
tenir escoles aprop farà que molts infants hi passin. L’entrada al metro modifica la simetria de 
l’espai, i és un element més que cal integrar 

APARCAMENT DE BICICLETES 

Al carrer, a la part dels escocells es poden col·locar els aparcaments de bicicletes i també als 
xamfrans.  

CONTENIDORS DE DEIXALLES 

Els contenidors de deixalles es preveuen als xamfrans, i que els camions de recollida no hagin de 
passar per l’eix verd. Volem els contenidors a més de 5m de les façanes, i això és possible als 
xamfrans. Per tant, a cada banda dels xamfrans hi haurà espai per als 5 contenidors de reciclatge, 
plàstic, cartró, vidre, orgànic i rebuig. 

Però en el cas de les places verdes, caldrà valorar si es col·loquen també contenidors de reciclatge i 
per tant el camions, de manera excepcional passen per l’eix verd, o es mantenen en el xamfrans on 
hi ha carril rodat , i en les places verdes no.  

ELEMENTS URBANS 

Al carrer hi ha bústies, armaris elèctrics, papereres, senyals, diferents elements urbans que han de 
trobar el seu lloc. 

Plantegem tots aquests elements a la part pavimentada entre els arbres del carrer, i també a les 
places. 

MOBILIARI URBÀ 

Els bancs de la plaça estan a les voreres, tocant les cases i són de fusta, amb respatller i braços. A 
la vorera hi ha les relacions de “la ciutat”. Al forat els seients son blocs de fusta, seiem a terra, o en 
unes proteccions de fusta envers els passos rodats. El forat permet noves maneres de fer. 
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PASSERA DE FUSTA lema SOTA LES LLAMBORDES HI HA LA PLATJA 

El forat de 4m d’ample que s’endinsa al carrer cal travessar-lo cada tant, amb unes passeres de 
fusta que permeten drenar i que es poden treure o posar amb facilitat. També és drenant el 
paviment del passeig que passa sobre el forat de la plaça, elevat amb una estructura que deixa les 
juntes del paviment obertes per on l’aigua passa. 

LA GESTIÓ DE L’AIGUA  

Aquest és un dels temes claus d’un projecte d’urbanització del segle XXI. No podem abocar 
l’escorrentia superficial a la claveguera, cal que retorni als aqüífers, i necessitem sòls més 
permeables perquè la terra respiri, i els arbres hi puguin créixer. 

Hem pensat els pendents del carrer perquè vagin a buscar la franja oberta permeable i es 
converteixin en un sistema urbà de drenatge sostenible.  

A la plaça, amb el gran forat, tota l’aigua de pluja es podria recollir  dels casi 2.000m2 i filtrar-la i 
guardar-la en dipòsits, per a poder ser utilitzada per regar. L’escreix aniria a recarregar aqüífers. 

El rec dels espais verds es podria fer amb aigua recollida de pluja, amb sistemes de rec automatitzat 
que ajusten el consum segons l’època de l’any. 

SANEJAMENT 

Tota l’aigua de pluja de la plaça es preveu que pugui ser recollida, filtrada i emmagatzemada.  

ENLLUMENAT 

Els eixos verds podrien tenir fanals propis, no mantenir els que ara hi ha a l’Eixample. Els eixos 
verds tenen entitat pròpia, són una nova manera de viure la ciutat i aquesta diferència es pot marcar 
també amb l’enllumenat. Fanals que cobreixin les necessitats d’economia, amb làmpades de baix 
consum, uniformitat sobretot en el pas rodat, i lux adequats. I les places han de tenir el mateix 
enllumenat que els eixos. 

VEGETACIÓ 

Mantenim tots els arbres que es pugui. També la seva alineació actual. I en la franja oberta, dels 
eixos implementem amb una nova línia d’arbrat, més petit, amb flor, que ens deixi veure les 
estacions de l’any i que giri per la plaça, pel forat,  fins anar a buscar la franja oberta del carrer 
perpendicular. També hi haurà plantació de matoll, i plantes de tipus mediterrani. El forat ha de 
servir per estar, jugar, córrer, i per plantar i conviure amb la natura. 

MATERIALS 

Es proposa un paviment de pedra artificial que emfatitzi la junta recta, i potencii la imatge de línies 
infinites. Amb un format per als vianants, més ample, i més estret per als passos rodats. La vorada 
es farà amb el mateix material, més gruixut, que permet el petit graonet entre la gent i els vehicles. I 
el pas central que passa per sobre el forat té una estructura que l’aixeca, permetent que l’aigua i la 
natura passi per sota 

UN PASSEIG INCLUSIU 

Les places han de ser inclusives per a tothom. 

Parlem de la seguretat, amb il·luminació suficient, amb total control visual de l’espai. 

Parlem de l’accessibilitat, un espai que poden gaudir tots els col·lectius, un espai per passejar, amb 
bancs a la vorera per a la gent gran que necessita respatller i braços, i espais i zones per estar 
diferents al forat, per infants i joves, per “sortir” de la ciutat, i que ha de tenir en compte les 
necessitats de les persones amb discapacitat visual. 
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CONCLUSIONS lema SOTA LES LLAMBORDES HI HA LA PLATJA 

1- DRET A L’ESPAI PÚBLIC 

L’eix central de passeig dels carrers passa pel mig de la plaça per anar a buscar l’altra banda, en els 
dos sentits, col·locant-nos al ben mig del xamfrà, construint una creu passant, potenciant el 
passejar. La plaça es buida de tot el que no necessita, l’aglomerant dels cotxes, amb les seves 
bases i subbases, i arriba fins al terreny, que s’acondiciona per a que sigui drenant. 

Les voreres de la plaça mantenen la seva cota actual, i es retallen cap al forat, essent espai de 
relacions de ciutat. La banda rodada de baixa velocitat que ve del carrer, gira cap al carrer contigu i 
allibera la plaça per a ser una altra cosa. 

El forat, que està 30cm més baix que la rasant del passeig, és un espai drenant, de paviment 
permeable on es pot plantar, jugar i seure de maneres diferents. Es un espai per a noves relacions. 

2- LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL 

Els arbres són una infraestructura generadora d’oxigen, que millora la qualitat de l’aire. Mantenim el 
que hi ha, de gran port, i els implementem amb la franja verda que gira per la plaça. Convertim la 
franja verda del carrer en un sistema urbà de drenatge sostenible, i infiltrem un 50% de l’aigua de 
pluja al terreny, ja que els pendents transversals del carrer proposats ens permeten aquesta solució. 

A la plaça, recollim tota l’aigua per filtrar-la i guardar-la en dipòsits i fer-la servir per a regar. Volem 
un sostre verd, que es veurà des dels habitatges. No plantegem una estació captadora d’electricitat. 
Pensem que això ho hauríem de potenciar des dels terrats. 

3- NOVA MATERIALITAT 

Paviment en línies longitudinals de diferents amplades que potencien la visió infinita del passeig. 
Mateix material per a tot el carrer i per les places, donant unitat a la proposta. Nous fanals de baix 
consum, amb bona il·luminació que doni seguretat, i espais d’estada de fusta. La fusta és càlida per 
seure, i sostenible en la seva fabricació i reciclatge. Alguns elements els pensem més polivalents, 
com estructures de fusta davant els eixos rodats que giren, i espais de fusta per seure al forat, però 
hi ha d’haver bancs ergonòmics amb respatller i braços per a la gent gran. La plaça ha de ser 
accessible per a col·lectius amb mobilitat reduïda, gent gran, cadires de rodes, cotxets, i també cal 
tenir en compte altres col·lectius com persones amb discapacitat visual. 

4- LES PERMANÈNCIES 

Mantenim tots els arbres i n’implementem de nous. Però decidim que el paviment tant del carrer 
com de les places serà un de sol, no el barrejarem amb el panot, pensem que no hi ha mida per 
això. Serà un gran canvi per l’Eixample, els xamfrans deixaran de ser llocs on aparcar per ser llocs 
d’estada per a la gent, i el carril central serà un Passeig. 

5- L’ACCÉS I ELS SERVEIS 

Solucionem la càrrega i descàrrega al carrer a hores pactades. Permetem el pas de vehicles als 
garatges i l’accés d’ambulàncies i bombers. Els camions de recollida selectiva no passaran pels 
eixos, sinó que ho faran pels carrers verticals. Les places són espais tranquils per estar 

6- CONTROL DE COSTOS  

Es farà en totes les fases del projecte, decidint els pressupostos assignats a les grans partides, 
paviment, enllumenat, i controlant des del primer moment totes les necessitats de les xarxes 
urbanes i possibles complicacions. 

Els sistemes de drenatge sostenibles, i la construcció d’infraestructura verda, no són elements cars, 
i el seu retorn és immediat i riquíssim.  Els elements singulars que es volen dissenyar es valoraran 
econòmicament des del primer moment, amb preus reals. Es faran servir els preus de referència de 
l’Ajuntament, programa TCQ i especialistes amb experiència contrastada. 
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La plaça que proposem és resilient perquè està desespecialitzada. Tots els usos cohabiten sense cap 
mena de compartimentació. Ara, el vianant es mou evitant el cotxe, buscant cada vegada més el seu lloc. 
L’espai resilient és aquí per a retornar-la, al mateix temps que acull diverses funcions sense modificacions 
geomètriques. El lloc resilient és un espai que no es predetermina. Compartim els recorreguts, en una 
àmplia plataforma, procurant evitar els encreuaments dels fluxos emplaçant traçats al sòl i una senyalització 
adequada. 

Volem que aquest lloc sigui durable! Durable gràcies a la seva permacultura sinèrgica: 
- la naturalesa al cor de la ciutat, de l’espai públic 
- una distribució igualitària dels espais, de l’energia i de les funcions 
- l’humà que gaudeix d’un espai dinamitzador de valors de compartir i d’intercanvi 

Oferim una biosfera, que és un suport que permet:
Cada objecte té múltiples funcions i aquestes funcions poden ser col·locada amb un sol objecte.

 la plaça plural

permanence

Schéma extension des rdc actifs sur la place  
sentit bicicletes
direccio vehicles rodats

Schéma matérialités
espaces verts

revêmentement minéral absorbant

sable

eau 

+

espaces évolutifs / usages di!érents Une place d’imbication d’objets et 
d’usages 

permanència / suport espais evolutius / diferents 
una plaça inclusiva

permanence

Schéma extension des rdc actifs sur la place  
sentit bicicletes
direccio vehicles rodats

Schéma matérialités
espaces verts

revêmentement minéral absorbant

sable

eau 

+

espaces évolutifs / usages di!érents Une place d’imbication d’objets et 
d’usages 

direccio vehicles rodats
sentit bicicletesextenciÓ de la vida

un dinar a la plaça plural 

l’exposiciÓ del mes prend lloc

La plaça plural per a totes i tots

Veniu a veure la funcio del alumnes a la plaça plural
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LOT 4: PLAÇA CONSELL DE CENT - GIRONA

C O N T E X T

En els aspectes i les inquietuds d’un urbanisme higienista 
ja present en la concepció de l’Eixample de 1860 dut a 
terme per Ildefons Cerdà es preveien uns interiors d’illa 
enjardinats, unes àrees verdes lineals obertes a la població. 
Amb l’especulació tot això va canviar, les illes es van tancar 
i els seus interiors van ser ocupats per tallers i edificacions 
de baixa alçada. D’aquesta manera, l’Eixample va passar a 
ser el barri de Barcelona amb menys m² verd per habitant.

Tornar als orígens;
sanejar l’Eixample intervenint en l’espai públic.

del buit de la cruïlla a la plaça,
entendre el punt de partida

1.

Esquema anàlisi evolució espais públics Eixample

IDEA CERDÀ e s p e c u l a c i o
0 espais verds P L A Ç A

9h 14h

18h 22h cap de setmana

esquema d’usos.
un espai dotat de fortes activitats locals, 
una àrea d’oportunitats que brinda un 
caràcter de barri a l’Eixample.

L’esquema de les activitats en planta baixa, que serveixen 
a la plaça en un radi d’entre 10 i 15 minuts caminant, ens 
proporcionen certes pistes per entendre la seva atmosfera.

El que predomina en aquesta àrea són els locals de 
restauració seguit dels comerços, l’administració pública i 
l’educació, certa presència de centres religiosos, alhora que 
trobem una mancança de centres d’esport o salut. El verd, 
el gran oblidat, és quasi inexistent en aquesta trama.

entendre l’escala.
hem comparat les dimensions de 
la plaça amb Times Square, un 
espai cèntric i contingut pels edificis 
perimetrals.

franja horària.
activitat, ritme, 
vida de la plaça.

LA PLAÇA PLURAL
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2.

9h 14h 18h

ESTIU HIVERN

Espais resilients

La condició de la vegetació cercada 
des d’un primer moment ens porta a 
pensar en la lògica de la permacultura.

Aquesta noció no és concebuda com 
un afegit, sinó com la protagonista. 
És entesa com un element viu i no 
merament decoratiu. Les plantes 
escollides tenen com a característica 
predominant la no necessitat d’una 
atenció o manteniment constant, 
podent abastir-se de manera 
autonoma.

Això fa que la intervenció constructiva 
passi en segon pla, facilitant i donant 
lloc a l’evolutivitat dels usos existents.
La noció de permacultura ens permet 
amabilitzar l’espai sense imposar 
delimitacions d’ús. En un sol objecte 
hi caben infinites possibilitats d’usos i 
relacions. L’objecte com a element al 
servei de la necessitat o del desig de 
l’usuari. Aquesta sensibilitat permet 
una apropiació puntual de l’espai 
oferint així una continuïtat en el canvi 
del seu ús.

Apropiació de l’espai públic

L’inici d’una bona experiència 
per a l’usuari no coincideix amb 
l’entrada o la sortida a un edifici. 
Pensem l’arquitectura d’una manera 
articulativa, per a crear comunitat en 
l’espai que aquesta ocupa.

El ciutadà percep, sent l’arquitectura 
a través de l’experiència pròpia, a 
través dels records; és per això que la 
nostra intenció proposa generar una 
continuïtat d’ús en les plantes baixes, 
obrint-les i fent-les participes del ritme 
de la plaça.

Ara com ara no es pot pensar en 
valer-se de l’espai públic a l’hora de 
descans, esbarjo o aprenentatge. És 
per això que es tindrà en compte fins 
al punt de convertir-se en una prioritat.

Emfatitzar la cohesió social

Oferir claredat en l’espai és un 
concepte important quan parlem 
de benestar. Aquest ens brindarà 
espais més segurs per a totes i tots. 
Per tal de dur-lo a terme utilitzarem 
un urbanisme inclusiu, que tingui en 
compte l’accessibilitat.

Avui en dia l’espai públic és dominat 
pel tràfic rodat, deixant en segon 
pla al vianant. En la proposta es 
preté desbancar la circulació rodada 
concedint a l’usuari un espai d’estança.

En qüestions de seguretat es dissenyen 
visuals àmplies i una il·luminació 
homogènia. L’ús de materials com 
la grava avisen de la proximitat de 
persones viandants mitjançant el so 
propi, ens prevené.

Per facilitar l’estància de persones 
amb dificultats motrius prescindim 
de tota vorada; un únic pla engloba 
l’espai complet.

LÒGICA PERMACULTURA LLIGAM PLANTES BAIXES INTERMODALITAT

circulació impermeable activació ext-int comerços

I N T E N C I O N S

9h 14h 18h
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La creació d’espais resilients

Per tal de crear un espai públic per a totes i tots hem concebut la plaça com 
a model de resiliència urbana, tant a petita com a gran escala. Equilibrant 
l’espai públic, centralitzant-lo, donem resposta a situacions de vulnerabilitat o 
d’emergència que transcorren en una gran ciutat com és Barcelona.

Alhora que implementem espais flexibles sense funcions definides també 
treballem la petita escala. El mobiliari proposat és versàtil, mutable en quant a 
usos i, o, funcions. Els bancs lineals de fusta poden ser utilitzats per seure, però 
també com a jardineres; o fins i tot l’escola pot servir-se’n oferint tallers als més 
petits.

Quedem a les 18 h sota la pèrgola? La pèrgola ens ofereix una zona d’estada 
ombrejada però també és un element identitari. Ens serviex com a punt de 
trobada, com a protecció, com a suport per col·locar una exposició.

Per oferir a la ciutat aquesta continuïtat funcional hem partit d’una catifa, un tapis, 
vegetal que ens permet crear espais inclusius capaços d’acollir diferents usos.
No és determinant, ni està acotat o estipulat, sinó que és un espai democràtic 
que té la voluntat de posar a tots els ciutadans al mateix nivell.

Una plaça plural

No són poques les particularitats 
enriquidores de la plaça Girona:
la parada de metro pròpia; la diversitat 
d’usos i la seva atmosfera i fluxos 
canviants al llarg del dia.

Enaltir la presència vegetal en un 
entorn tan asfaltat. Apoderar-se de 
‘l’espai fent un lloc d’estada i no de pas, 
esquivant tots els objectes col·locats 
actualment en ella. D’aquesta forma 
assolim, a més d’aconseguir un 
espai més amable amb el ciutadà, 
que aquest pugui travessar-lo sense 
trobar-se amb cap obstacle.

La suma d’aspectes permanents i 
espais evolutius donen com a resultat 
un nou lloc en el qual l’habitant podrà 
contemplar i estar.

P R O P O S T A3.
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P E R M A N È N C I A

Esquema materialitat

La voluntat de l’aspecte permanent per part de la vegetació
resideix principalment en la creació d’un pla verd. El disseny es basa en la creació 
d’una vegetació natural, en la utilització de plantes autòctones.

En l’elecció de les espècies s’ha tingut en compte el seu valor ornamental al llarg 
de l’any i la diversitat de formes de creixement, coloració i textura. D’aquesta 
manera, es pretén que la verdura mantingui l’interès tot l’any, independentment 
de les èpoques de floració o creixement. L’ús de planta autòctona i la recreació 
de vegetació natural que es vol aconseguir, són una garantia d’una major 
sostenibilitat en tot el jardí, tant pel que fa al consum de recursos naturals com 
l’aigua, el cost de manteniment o l’aplicació de productes fitosanitaris.

Com a alternativa a la gespa convencional s’ha pensat en la possibilitat d’ús de 
la seva variant ecològica.
La gran capacitat d’entapissat de la superfície sembrada forma una catifa 
contínua, compacta i uniforme; l’ombreig que exerceix sobre el sòl impedeix en 
gran part l’aparició d’herbes no desitjades.
En tractar-se d’una espècie lleguminosa, s’autoproveeix de nitrogen. Això 
favoritza un bon i poc manteniment i el seu creixement favorable.

Claredat en l’espai

Partim d’un sistema d’eixos lineals que segueixen la directriu dels xamfrans. 
Aquests ens permeten ordenar, en primer terme, la circulació, els usos canviants, 
els espais. Des de la materialitat, trobem fragments d’aquesta retícula inicial en 
mode de memòria o de record, en forma de petjada, en certes franges de la 
pavimentació.

El valor de les permanències

Tanmateix, tot i transformar per complet 
l’espai singular, hem cuidat part de la 
naturalesa i essència del lloc. D’una 
banda no es toca la flor de Barcelona,   
sino que el nou paviment adjacent es 
troba anivellat a ella. Es mantenen 
els arbres deixant-los intactes. Es 
respecta el disseny infraestructural de 
les boques de metro oferint tant una 
entrada com sortida més atractiva.

Durant la Festa Major del barri, a finals 
del mes de Juny, la cruïlla es converteix 
en l’epicentre de la Fira Modernista de 
Barcelona. De fet, ubicat en la mateixa 
trobem el Forn Serret, un local distingit 
com Establiment Comercial Centenari. 
Dit edifici va ser projectat el 1866 
i forma part de la Ruta Modernista 
barcelonina. Els seus marcs de fusta, 
que miren a la plaça, ens reflecteixen, 
ens transmeten i ens fan pensar 
en les formes típiques arrodonides 
d’aquest moviment politicocultural de 
finals del segle XIX i principis del XX 
que anhelava transformar la societat 
catalana.

espais verds
paviment mineal permeable

grava
aigua

permanence

Schéma extension des rdc actifs sur la place  
sentit bicicletes
direccio vehicles rodats

Schéma matérialités
espaces verts

revêmentement minéral absorbant

sable

eau 

+

espaces évolutifs / usages di!érents Une place d’imbication d’objets et 
d’usages 

0 10!

0 10!
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E V O L U T I V I T A T

Un espai versàtil

Un espai capaç de respondre a noves 
activitats, nous estils de vida, noves 
idees. Un espai que pugui respondre 
a la necessitat de qualsevol moment. 
Un escenari per omplir-lo amb el 
programa o l’activitat que és precisi en 
aquesta oportunitat en concret.

Les directrius organitzatives citades 
anteriorment ens orienten a com fer 
front a aquests nous espais. Són zones 
canviants, polivalents, a disposició de 
nous usos i activitats en funció del 
temps, programa, activitat o desig.

permanència espais evolutius / usos diferents una plaça d’objectes i usos
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I N T E R M O D A L I TAT

Actualment la gran presencia de 
cotxes estacionats, motos mal 
aparcades o contenidors forçament 
visibles ens fan concebre la plaça com 
un magatzem d’objectes inmobils. En 
ella hi trobem un buit, un espai inactiu, 
un plaça que mai ha estat plaça. Mai 
abans als peatons sels hi havia oferit 
la possibilitat de gaudir d’ella. 
Podem arribar a pensar en la cruïlla 
com un amenaça, degut als vehicles 
privats que travessen l’Eixample cada 
dia. La proba la trobem en els accessos 
de l’escola, colocats lateralment per 
tal d’allunyar-se de l’vehicle, principal 
protagonista.

La nova condició de la plaça és 
desbancar el tràfic rodat de la seva 
centralitat.

El vianant i la bicicleta, nous usuaris 
del espai. Això ha estat possible 
incorporant la pista ciclable a l’espai 
central, combinant-lo amb el vianant. 
Aquesta acaba creuant d’una forma 
no invasiva. 
Aquest nou espai inclusiu per a la ciutat 
és concebut com un escenari continu, 
sense obstacles ni interferències. La 
seva àmplia visual i la seva claredat en 
l’ordenació proporciona una situació 
de seguretat i de benestar, afavorint 
els retrobaments i la convivència.
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Reciclando farolas es una 
propuesta de intervención 
para el cruce entre la calle 
Girona y la Calle Consell de 
Cent, basada en la 
reutilización masiva de las 
farolas que las obras de 
ejecución de los nuevos ejes 
verdes van a retirar de las 

calles.
La intervención ocupa todo el 
espacio disponible dado que 
supone un macromueble 
versátil y flexible, donde se 
acumulan muchos de los usos 
del espacio público actual, 
además de incluír varios 
parches grandes de verde y 
arbolado. La estructura de las 
farolas es resistente a usos 
dispares pero 
complementarios, que 
permiten mezclar edades y 

grupos poblacionales.
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trepable
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Las obras 
retirarán

que habrá que
reciclar

o a lo mejor....
¡Reutilizarlas!
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Reciclando farolas es una propuesta de intervención para el cruce 
entre la calle Girona y la Calle Consell de Cent, basada en la 
reutilización masiva de las farolas que las obras de ejecución 
de los nuevos ejes verdes van a retirar de las calles.

En la zona objeto de este concurso existen varios tipos de farolas, 
pero todas ellas son de acero galvanizado, de entre 6 y 9 metros y 
van empotradas al suelo atornilladas a una zapata de hormigón.

Calculamos que se retirarán unas 180- 200 farolas de las 30 
manzanas que se reurbanizarán, a razón de unas 6 farolas por 
tramo de calle. 

La intervención ocupa todo el espacio disponible dado que 
supone un macromueble versátil y flexible, donde se acumulan 
muchos de los usos del espacio público actual, además de incluír 
varios parches grandes de verde y arbolado. 

La versatilidad de uso de las farolas permite aportar una gran 
cantidad de mobiliario (cuyo diseño definitivo será definido 
mediante un proceso participativo), de todos los tamaños 
necesarios: desde iluminar el espacio (claro) hasta un banco 
donde sentarse o una zona de juegos para niños de 0-3 años. 

De hecho, la integración de usos es una de las características 
fundamentales de esta propuesta, ya que las farolas tienen una 
forma y una resistencia que habilita combinar en una misma 
estructura resistente usos dispares pero complementarios, que 
permiten mezclar edades y grupos poblacionales.

La cuestión de la integración de usos, produciendo una plaza 
donde cada cual puede encontrar su rincón, sin aislarse de los 
demás nos parece una manera eficaz de asegurar la apertura del 
espacio público a todo el mundo.

Las farolas aportan una dimensión simbólica importante, dado que 
son objetos reconocibles, cercanos y muy abstractos, que 
cualquiera puede sentir como propio: no tiene las formas infantiles 
de las zonas de juego, ni la dureza habitual del mobiliario urbano

RECICLANDO FAROLAS
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Las farolas 
sirven también para 

trabajar mobiliario en altura:
placas solares, señalización,

iluminación, sonido,
nuevas tecnologías...

un sistema de sombras
arti!cial que pueda 
ser cambiante

las farolas admiten
toda clase de instalaciones
 dentro de ellas

pérgolas de 
            todo tipo

ALGUNOS
USOS POSIBLES

zona de juegos 
 y estancia

banco
     sombra
 vegetación

        hamacas
parking de bicis

            escenario
espacio educativo
                    jugable

            zona work out
    y de acrobacias

            
   picnic 
          jugable 

trepable

            
   placa solar
carga de 
baterías

            
   lugar de 
encuentro de
Riders

        nuevas maneras
de marcar caminos
y sendas

Podemos pensar e integrar todos 
aquellos usos que el proceso de 
co-diseño nos marque
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Las farolas son muy resistentes
y permiten soldadura y empotramiento
lo que produce gran variedad de diseños

Casi todas las farolas del mundo son de acero, habitualmente 
galvanizado, con paredes de 4 mm de espesor.

Eso las hace increíblemente resistentes a la intemperie y a los 
ataques naturales. Por ello, conviven muy bien con los elementos 
naturales: se pueden hincar en un suelo permeable sin problemas, 
ya que este no va a atacar a las farolas, se las puede poner a 
trabajar con plantas, que estas no van a producir daños en el 
galvanizado, incluso pueden servir como tubería de transporte de 
riego y monitorización de las necesidades de los elementos 
vegetales. 

En la propuesta incluímos muchas situaciones de encuentro entre 
naturaleza y farolas, incluso con vegetación colgante de las 
farolas o trepadora por las celosías. Especialmente incluímos 
suelos vegetales y suelos de grava (perfectos para el juego libre) y 
de arena prensa y albero, permeables pero accesibles a las 
personas que necesitan ruedas (sillas, carros de bebé, etc.)

Proponemos un sistema modular de sombras textiles , que puede 
ir acoplándose a las farolas a distintas alturas del suelo, pueden 
ser retiradas en invierno cuando no son necesarias. junto con los 
suelos permeables, contribuyen a que el espacio no estará 
recalentado, permitiendo que las plantas estén menos exigidas 
hídricamente.

Incluimos también algunos elementos naturales en el juego, 
sabiendo que la mezcla entre elementos naturales y farolas 
produce situaciones de juego informal, que es el más intresante: 
no se trata de “jugar como te indica el columpio”, sino de ofrecer 
infraestructuras de juego libre, que además, en este caso, servirán 
como infraestructura medioambiental, permitiendo más días de 
juego al año 

LAS FAROLAS EN RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS NATURALES
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Las farolas son fácilmente 
apropiables y reparables y 
por su modularidad permiten 
muy buen diseño participativo

Desde hace ya más de dos décadas, el reciclaje se ha impuesto 
como el pensamiento único cuando hablamos de desechos. 
Nosotros proponemos en cambio el proceso de reutilización, otras 
de las 3 R más recomendable, por detrás de la R imprescindible, 
que es la de reducir.

Parece importante para desarrollar un proceso de reurbanización 
como el que se plantea que no resulte despilfarrador y destructor 
del medioambiente que no se utilicen materiales nuevos: tratar de 
usar una mayoría de materiales ya existentes, es decir REDUCIR 
la cantidad de material utilizado. 

Sería muy importante, también REUTILIZAR los muchos residuos 
que se van a generar en una de las transformaciones urbanas 
más importantes de un centro urbano de la historia reciente. El 
sector de la construcción es responsable de una cantidad enorme 
de residuos, y los intentos de reciclar masivamente los escombros 
que genera no han sido muy fructíferos. 

Por eso, proponemos esta intervención basada casi al 100% en 
materiales ya existentes, como son las farolas que se van a retirar. 
Las farolas, dedicadas a alumbrar una calzada por la que ya no 
circularán coches, quedarán felizmente obsoletas y serán 
seguramente reemplazadas por luminarias más puntuales y 
cálidas. 

Se ha trabajado reutilizando farolas desde hace años, con muy 
buenos ejemplos en todo el mundo. Se han producido muchas 
ocasiones zonas de juego, aunque en nuestro caso proponemos 
muchos más usos, más allá de la trepa y escalada. 

Nosotros proponemos completar los materiales reutilizados con 
neumáticos y maderas de bancos, dos materiales de los que 
disponen todos los ayuntamientos, y que, como las farolas, ya han 
pasado a formar parte de los circuitos globales de reciclaje, 
aportando muy poco valor ecológico a la gestión de residuos. 

REUTILIZACIÓN EN LUGAR DE RECICLAJE
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La propuesta incluye
espacios que pueden
ser utilizados por todas
las edades

Aseguramos el acceso a los servicios liberando una franja 
alrededor de la intervención por la que pueden circular, además de 
señalando una zona de paseo expedita que circila por la 
intervencióin. Esa franja- carril interactúa también con la 
intervención, ya que las farolas lo equipan y enriquecen: se 
pueden instalar señalizaciones, equipos, sombras y toda clase de 
las tecnologías necesarias en las ciudades contemporáneas: 
contaminación, riego, flujos, etc.

La intervención también está en contacto con el Metro, que tiene 
una salida de la estación Girona en este cruce, incluyéndolo, así 
como las terrazas de bar y los demás servicios que hay en la 
plaza, que podrán disfrutar de la intervención, participando de la 
fase de co-dieño para hacer la definición concreta de todas las 
piezas

UN ESPACIO PARA TODAS LAS EDADES

La dreta del eixample, donde proponemos instalar “reciclando 
farolas” es una de las zonas con más abolengo de toda Barcelona: 
fue la primera parte del ensanche en completarse, y está en 
continuidad con algunas de las partes más monumentales de la 
ciudad. Por su parte, hoy en día es un lugar que está en contacto 
con los centros neurálgicos del turismo mundial: La pedrera, la 
sagrada familia, el paseo de gracia, etc. 

Para ello, proponemos el uso de un material reconocible, 
apropiable por todos, reubicado y reinterpretado, pero al fin y al 
cabo doméstico, sin que falte el homenaje a las inolvidables 
farolas-banco del Paseo de Gracia. 

Proponemos utilizar pavimentos reconocibles, como el panot de 
flor, hormigón poroso, adoquines, grava y arena prensada, así 
como plantas autóctonas de Barcelona y su región, con el objetivo 
de no proponer un OVNI en esa plaza tan clásica, sino una 
manera de recolocar elementos que cualquiera puede manejar, 
también para co-diseñarlos sin necesidad de mucha mediación.  

LA FAROLA COMO ELEMENTO DOMÉSTICO
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Las farolas son un material
abundante en todas las ciudades
y que admiten una reutilización
sencilla versátil y barata

En ocasiones, el reciclaje resulta más caro que 
trabajar con materiales nuevos.

No es el caso de este proceso de 
reutilización de materiales locales: los costes 
sobre todo sería de almacenamiento (el 
transporte es de “0 kilómetros”), de modo que 
serían asumibles por el Ayto de Barcelona o la 
empresa encargada del alumbrado público 
hasta su nueva instalación. 

Asimismo, se puede contar con material 
desechado de otras localizaciones; tal y como 
hacen todas las empresas de alumbrado urbano 
del mundo, acumulan gran cantidad de farolas 
en mal estado (por ejemplo, chocadas por un 
coche) pero que tienen buena parte de su 
tamaño aprovechable. 

La manera de instalar las farolas es muy 
sencilla, y conocida por cualquier albañil, lo 
cual hace que el coste en personal sea 
reducido, a excepción de los soldadores. Se 
pueden producir muchas piezas prefabricadas y 
terminar el trabajo in situ contando con gruas 
pequeñas.

Para su instalación, se podrían aprovechar los 
agujeros en el asfalto que se van a realizar 
para conseguir los objetivos de 
permeabilizar el suelo y producir 
infraestructura verde. 

Por su parte, las propias farolas sirven 
perfectamente para albergar instalaciones 
urbanas, que de ese modo podrían ir en 
superficie para abastecer esta plaza, 
ahorrando costes de soterramiento y registro. 

CONTROL DE COSTES




