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MEMÒRIA

Proposem endreçar i donar transparència (entesa com a física però també
evidenciant el caràcter públic de l'activitat) als usos actuals de l'àmbit d'actuació, 
principalment explotacions hortícoles d'ús domèstic.
En el reconeixement del teixit existent decidim que el gra que hi veiem ens agrada i 
en podem aprendre unes pautes lògiques de colonització d'una topografia molt
difícil. Adoptant aquest gra menut aconseguim de minimitzar-ne la modificació de la 
topografia, un tema cabdal en aquest projecte. 
Mantenim les traces principals que creuen l'emplaçament: el Camí de Can Nyac
(coincident amb la traça de la Ronda Verda i límit amb l'àmbit actual del Parc de 
Can Buxeres) i el Camí de la Fonteta. Són dos camins que cerquen la via més
planera i que complementem amb una tercera via a la part superior de l'ampliació, 
un camí de cornisa que corona la intervenció. Entre aquestes traces longitudinals
es disposen un seguit de feixes per tal d'aterrassar el terreny i aconseguir unes 
superfícies planeres. Aquestes feixes es connecten amb unes vies transversals, 
perpendiculars a la pendent, que ajuden tant a connectar com a dibuixar una 
textura d'ordenació a la intervenció, una proposta de "patchwork" on cadascuna de 
les peces que en composen el collage acull la seva activitat corresponent. Malgrat
el punt de partida siguin uns horts públics (per a l'ús dels veïns, potser per a les 
escoles de les rodalies, inclòs un viver municipal que ja està en funcionament en 
aquest àmbit), la mida i la topografia amable d'aquests elements en permet la 
diversificació d'usos tant recreatius com esportius. 
A la part superior de l'emplaçament, però (i degut a la seva proximitat amb l'ús
residencial de l'entorn) s'hi disposen unes zones de jocs i lleure infantil, així com
pistes de petanca, de bàsquet i altres tipus d'exercici a l'aire lliure.

SECCIÓ TRANVERSAL 

ESQUEMES: GESTIÓ DE L’AIGUA + USOS + TIPUS DE CIRCULACIÓ

CONSOLIDAR I POTENCIAR EL PAISATGE
D’HORTS EXISTENTS COM A ESPAIS PRODUCTIUS 

DE LA CIUTAT.

UTILITZACIÓ DE MATERIALS REPRESENTATIUS 
DE LA FONTETA PER LA CONSTRUCCIÓ

DE MARGES I ALTRES ELEMENTS

RECOLLIR LES REIVINDICACIONS DELS 
CIUTADANS PER MANTENIR UNA PART 

DE LA HISTÒRIA DE LA CIUTAT.

CONSOLIDACIÓ DE LES TRAÇES DEL BARRI I LA TOPOGRAFIA 
PER MINIMITZAR ELS COSTOS D’INTERVENCIÓ

I, ALHORA, PRESERVAR ZONES DE PAISATGE SALVATGE.


