
Pinus halepensis
Washintonia robusta
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Cotoneaster pannosa
Pyrus calleryana
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Prunus dulcis 
Rosa canina
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passeig a l’ ombra

jocs infantils
Estan repartits  homogèniament per tot 
el parc i són activitats adreçades per al 
públic infantil de diferents edats.

Amb l’ideal de poder gaudir del parc en els dies 
més càlids, es disposen una sèrie de recorreguts 
sota l’aixopluc de les copes dels arbres, fi ltrant la 
llum solar de diferent manera segons l’hora del dia 
i permetent més llum a l’hivern gràcies de la com-
binació d’ arbres de fulla caduca i persistent. 

passeig de vora
Envoltat d’enfi ladisses i arbust, el passeig de 
les sensacions ofereix al ciutadà experimentar 
la natura amb els cinc sentits al bell mig de la 
ciutat. Alternant els espais de sol i ombra el 
vianant podrà observar i percebre l’evolució de 
la vegetació al llarg de les diferents estacions. 

jocs seniors

Adjacents als camins que travessen el 
parc es proposen aparelles de fi tness ade-
quats per seniors. Aquesta ubicació per-
met als usuaris dels jocs gaudir del anar i 
venir dels vianants que transiten pels ca-
mins i a la vegada cuidar el seu benestar. 

totem
En tot el recorregut del 
parc, situats en punts 
estratègics d’intersec-
ció de camins, s’eleven 
uns elements cilíndrics a 
mode de landmark que 
contenen informació i 
senyalització del parc, 
així com il•luminació i  
connexió wi-fi  servint als 
ciutadans de punt de re-
ferència visual
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1-Aquest sector que es desenvolupa al llarg de 2 kilòmetres al front sud del barri de Sant Andreu, del fi nal de la Rambla Prim 
pràcticament fi ns el nus de la Trinitat, té quatre àrees diferenciades:
 Un primera àrea amb una secció tipus entre 40 i 60 metres, contínua amb el futur equipament del triangle ferroviari i carac-
teritzada per un salt de cota (3/4mts) envers la ciutat consolidada. Un àrea caracteritzada per l’estació de Sant Andreu, molt 
lligada al nucli fundacional del barri. Una àrea intermèdia, amb el teixit urbà veí per desenvolupar, marcada por un trau viari 
pràcticament continuo a la vora sud del parc que bloqueja la relació amb la maquinista. Finalment, l’àrea de tallers, que limita 
amb el passeig de Sta. Coloma i el nus de la Trinitat, a on a més del trau viari, conté al seu interior una gran obertura lineal 
damunt la platja de vies al llarg dels tallers.

2-Les consideracions estratègiques, que són a la base de la proposta, tenen escales diverses:
 A escala metropolitana, es potencia el parc com a corredor verd, afavorint la millora de la biodiversitat, permeten  re equilibrar 
la relació amb el territori.
 A escala urbana es potencien les continuïtats longitudinals internes i de cosit transversal entre teixits del entorn. 
A escala de barri el parc s’equipa amb una seqüència de usos complementaris.
 Les respostes a les diferents tipus de vores del parc (salts topogràfi cs generats per la nova infraestructura amb els barris, els 
forats d’il•luminació- ventilació de vials i platges de vies), i superar el condicionament que suposa la limitació dels gruixos de 
terres sobreposades, són temes que considerem rellevants.

Abelia fl oribunda
Vinca minor
Celtis australis
Cercis siliquastrum
Parkinsonia aculeata
Escallonia macrantha
Elaeagnus ebbingei
Tipuana tipu

Jacaranda mimosifolia
Parkinsonia aculeata
Ulmus pumila
Viburnum tinus
Escallonia macrantha
Melia azedarach
Fraxinus angustifolia
Cercis siliquastrum

il·luminació 

traçats, fi bres, estructura vegetal

laberint zona d’estaresports “low impact”

cabanyes

Per als més petits, es preveu una zona 
de jocs imaginativa. Cabanyes a diferents 
alçades sobre els arbres, espais de cons-
trucció de fusta,etc incentiven el joc i la 
imaginació.

Una altra zona imaginativa pels infants és 
el laberint vegetal. Murs vegetals traça-
ran recorreguts en zig-zag, etc.

Un espai lliure, fl exible, verd, és a dir, un 
espai d estada ,de trobada.   
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fl uxes circulacions

Recorregut de vora

Recorregut mixte. vianants/rollers

Recorregut vianants

Recorregut secundari
Carril bici

El projecte s’estructura a partir dels se-
güents elements i operacions:

A-El trenat de “ fi bres connectores”.

Continuo lineal vegetal, estructurador del cor-
redor verd, que acompanya els moviment lon-
gitudinals interns del parc i és generador del 
passeig a l’ombra. Està confi gurat per fi laments 
arboris i arbustius diversos segons allò que 
aporten (estructura, densitat, textura, color) i 
els seus processos de creixement.
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