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Alzina Querqus robur  
(h = 20-40m, fulla perenne)

Col·lcació Agrupada 

Col·lcació Aliniada

Col·lcació Agrupada 

Col·lcació Aliniada

Robinia Robinia pseudoacacia bessoniana 
(h = 15-20m, fulla caduca)

Peces de formigó prefabricat amb texturització de fusta 

Llosa de formigó prefabricada vibro-
prensada amb textura de fusta impresa 
al relleu.
Les dimensions d’aquestes peces a 
l’eix cívic i a les places és de 200x100x-
13cm i en els eixos transversals de 
100x50x13cm.

Situació: eix cívic, places i eixos transversals

Castanyer Castanea  
(h = 20-40m, fulla caduca)

Acàcia de 3 punxes Gleditsia triacanthos 
(h = 15-25m, fulla caduca)

Granit
Situació: places i eix cívic

Freixe de flor Fraxinus Ornus  
(h = 8-10m, fulla caduca)

Til·ler de fulla gran Tilia europaea 
(h = 25-30m, fulla caduca)

Sauló
Situació: camins terciaris

Roure vermell Quercus pendula  
(h = 10-12m, fulla perenne)

Acàcia del japó Sophora japonica  
(h = 10-20m, fulla caduca)

Gespa
Situació: zona d’estar

Asfalt colorejat gris
Situació: voreres

Vegetació zona ajardinada

Vegetació eixos peatonals Vegetació eixos viaris

Vegetació filtre

Paviments

LA VEGETACIÓ

Es proposa vegetació autòctona a la zona ajardi-
nada del campus, arbres grans, de gran altura i 
de tons diferents. Es situen a les vores d’aquesta 
zona per crear espais interiors més privats i aïl-
lats del soroll de la Via del Lavoro.

Es proposa vegetació més baixa i amb floració 
que es col·loquen a la zona de filtre que és aquel-
la que es troba entre les places i les zones ajar-
dinades. Aquestes zones són les zones d’estar ja 
que es a on si situaran bancs.

Eix Cívic
Eixos transversals
Passeig Via del Lavoro i Via della Industria
Camins

El Campus de per si és peatonal amb carrils bici i vies de zona 30, tot i així 
hi ha uns recorreguts peatonals a resaltar que són els següents:

Es proposen diversos paviments segons l’activitat.Es proposa un tipus de vegetació diferent depenent de la localització 
d’aquest, d el’activitat que s’hi realitzi i de la voluntat de crear un tipus 
d’ambient o un altre.

ELS RECORREGUTS PEATONALS ELS PAVIMENTS

Reprogramació dels edificis 

existents

Edifici existent Ex-Merca-

to Ortofrutticolo
Activitats puntuals Plaça CÍVICA: Punt de trobada i focus d’atracció Eixos transversals que uneixen l’eix cívic amb 

el barri existent

EIX CÍVIC
gran flux peatonal

NOU BARRI
mixticitat d’usos

BORGO ROMA
obertura del barri cap al 

Campus

Encontre dels paviments

Eix cívic

Eixos transversals
Camins

Filtre

Plaça

Voreres

Es proposa un tipus d’arbre baix per crear un es-
pai més recollit.

Es proposa un tipus d’arbre utilitzat a les vies 
properes.

CAMPUS NOU BARRI BARRI BORGO ROMA
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