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Vista des la primera planta de la Biblioteca, cap a Can Ricart
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COBERTA VEGETAL

En aquest projecte la cinquena façana pren una
importància vital al tractar-se d'un edifici de només
planta baixa i planta primera, tenint en compte que
tots els edificis del voltant són força més alts. Encara
que l'aspecte exterior de les façanes és més dur, d'acer
i obra ceràmica, per relacionar-se amb Can Ricart i
per estar a peu de carrer i plaça, a les cobertes s'ha
cregut important donar un tractament més tou que a la
vegada a porta inèrcia tèrmica a l'edifici.

Sistema C2C
C2C® és un sistema de safata precultivada per a la
realització de cobertes vegetals extensives en cobertes
planes o amb pendent limitada. L'element peculiar del
sistema és el mòdul C2C, compost d'un element
drenant en plàstic reciclat no tòxic.
Dimensió: 54x54x9 cm.

La vegetació recomanada per al tipus de coberta
escollit és de tipus extensiu: varietats de crasses o del
gènere Sedum, obtenint com a resultat una coberta de
baix manteniment.

Destaquen per ser plantes molt adaptades a la
sequera, a causa de la capacitat d'emmagatzemar
aigua en les seves fulles carnoses. La seva grandària
varia entre espècies que no sobrepassen els 10 o 12
cm a semiarbustivas (uns 50 cm). A més de la seva
resistència a la sequera, un altre tret característic
d'aquestes plantes és la seva facilitat de reproducció,
per esqueix, llavor o full (arrela seguida en contacte
amb la terra), aquestes dues característiques les fan
plantes idònies per al seu ús en cobertes vegetals .
El seu ús prové de l'observació de les zones en les que

de forma natural apareix, perviu i entapissa el Sedum.

Les mantes que s'utilitzen en les cobertes vegetals es
realitzen amb una barreja de diverses espècies, entre
elles:
Sedum acre, Sedum album, Sedum floriferum, Sedum
reflexum, Sedum sexangulare, Sedum spurium, Sedum
floriferum, Sedum reflexum, Sedum sexangulare i
Sedum spurium.

El fet d'usar una barreja proporciona certs avantatges,
com que si hi ha alguna d'elles que funciona pitjor, la
qual funcioni o s'adapti millor a l'entorn guanyarà
aquest espai.
L'ús del Sedum en les cobertes vegetals té unes grans
avantatges estètiques: la seva floració i el seu canvi de
color a l'hivern. Aquestes espècies usades, com pot
observar-se en les fotografies, ofereixen un floració
molt densa i acolorida, per la qual cosa, a més de
generar volums diferents en la superfície del jardí,
trenca amb la continuïtat de tons verds de les fulles. La
floració es produeix entre els mesos de maig i agost,
aconseguint molta varietat de colors. D'altra banda, a
l'hivern algunes d'aquestes espècies es tornen a colors
vermells, marrons i grocs, que s'alternen amb els verds
propis, així també es trenca la monotonia del verd
continu.

EMPARRAT PATIS LLAR D'INFANTS

Igual que el que dèiem amb les figueres, per protegir
els patis dels infants, es recorre a l'emparrat, una
forma ecològica i agradable de rebre ombra a l'estiu i
permetre el pas dels raigs solars a l'hivern.

Detall del sistema de coberta verda C2C




