
Detall del cultiu hidropònic interior:

Disseny de l’instal·lació “between air” de selgascano en col·laboració amb josep selga (biòleg) 

i juan laureano (agrònom). spanish pavilion, venice architecture biennale 2012

Sistema d’airpots connectats i suspesos: cilinres porosos fabricats amb materials plàstics 

reciclats. Els forats permeten que la llum i l’aire arribin a les arrels, que quan accedeixen 

a l’aire exterior s’assequen, provocant l’aparició de noves arrels i el seu creixement radial.

Els tubs d’irrigació Porec conformen un sistema flexible que s’adapta a les diferents posicions 

de la instal·lació. Estan dotats de microporus que distribueixen l’aigua de manera uniforme a 

360º. 

Peces d’acer dissenyades especialment connecten cada planter, suspès del sostre amb un 

mecanisme de cables i guies que mouen les unitats en relació a la font de llum per obtenir 

unes condicions adequades i equivalents de llum i calor en les diverses unitats. El sistema es 

completa amb il·luminació artificial de suport.

El sistema hidropònic d’aportar nutrients a les plantes elimina la necessitat de manteniment 

del sòl i permet el cultiu de vegetals a un cost mínim.

En el cas de l’escola de cuina es requeria un espai de cultiu per a herbes, brots verds, 

germinats i flors comestibles, i fins i tot hortalisses de petites dimensions, com a pràctica 

integrada en la formació dels cuiners, i s’ha proveït a través daquest sistema.

Relació d’espècies que es plantaran a l’interior d’illa: arbres de fulla caduca i 

arbustos de floracions diverses.

Seleccionades a partir del NYC DOT Street Design Manual. Interior Landscape

espècie alçada forma floració tardor sequera inundació llum

Acer rubrum

auró roig

15m març

abril

sí sí

Saucer magnolia

magnolia tulípera

5-10m març no no

Nepeta x ‘Walker’s Low’ 0,6-0,8m arbust abril

setembre

sí sí

Hemerocallis 

‘Happy Returns’

0,5m arbust juny

octubre

no sí

Yucca filamentosa

Color Guard Adam’s needle

1m arbust juny 

setembre

sí sí

Spiraea thunbergii ‘Ogon’ 

Mellow Yellow

1m arbust abril sí no
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