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PARK-IN arenys de mAR 

El projecte PARK-IN

El concepte park-in es la sintsis dels mots en anglés aparcament i parc  (parking + park).

La proposta es situa en el nus viari més importat d’Arenys de mar, la sortida i entrada a la autopista c-32, en el punt on a més hi ha el creuament 
amb la riera i la carretera que uneix els dos Arenys. Aquest punt és la porta principal d’entrada, en quant a volum de vehicles, a la vila. 

És un clar espai de límit amb terra de ningú, on hi han vivendes afectades per la franja de separació de l’autopista, hi queden alguns horts residu-
als, zones on s’hi aparquen alguns vehicles, un taller mecànic, i unes grans zones desaprofitades com els nusos viaris. La sensació que produeix al 
vianant és la de indefensió ja que no hi ha vegetació ni espais adequats a les persones.

Seguint un model de bosses d’aparcament que alliberin el centre del poble de la pressió que provoquen els aparcaments en superfície, degut a la su-
perficie en metres quadrats que consumeixen els vehicles. El projecte proposa un aparcament de 250 places que descongestioni un tram del centre 
de la riera al mig del poble. Al mateix tems aprofitant l’emplaçament del projecte, al costat de l’autopista, és presenta un lloc ideal per convertir-se 
en un punt de trobada de conductors amb cotxe compartit, a més de la necessitat d’implantar un servei de bus que connecti arenys amb Barcelona 
i amb la resta de la comarca del maresme a través de l’autopista, ja que a nivell de transport públic, el tren fa anys que no es eficient, al Maresme 
encara hi ha molt per fer.

Les linies vermelles del projecte són un pas peatonal per unir els dos pobles, un parquing que alliberi una part de la riera, un punt de trobada entre 
els dos municipis y un parc esportiu que dinamitzi el lloc i el qualifiqui positivament. 

El pàrquing es conforma a través d’uns aterrassaments del terreny, i el cobriment de les places de pàrquing de tal manera que esdevenen uns es-
pais semioberts que recullen els vehicles, protegits en gran part de la pluja, però sense esdevenir un espai tancat completament. La capacitat de 
projecte contempla donar cabuda a  uns 250 vehicles amb la possibilitat d’oferir algun nombre major de places en moments puntuals ja que les ter-
rasses son uns espais polivalents.
El projecte consta així d’un pàrquing que s’adapta a la topografia i que en crea una de nova on els espais més plans s’utilitzen com a pistes espor-
tives de lliure accés.
El projecte preveu la instal•lació una pantalla a la part sud del “park-in” que té dues funcions, aïllar l’espai del soroll dels cotxes i a la vegada albergar 
una pantalla gegant de vídeo (tipus video-marcador de leds) per projeccions de cine a l’aire lliure o per reproduir tota mena d’espectacles, tant espor-
tius com de música.
El projecte també consta d’un petit bar i d’un restaurant de menjar ràpid associat a l’ús del vehicle, també s’ha projectat una zona de control de vehi-
cles.

El programa esportiu esta molt relacionat amb el projecte si tenim en compte que esta prevista la construcció d’una zona esportiva mancomunada 
entre tres pobles veïns (Canet i els dos Arenys), molt pròxim a l’eix de la mateixa riera.
És per aquest motiu que el parc es dota de pistes esportives i d’elements de fitness.

En un àmbit mes general, el projecte requereix la reorganització del transit rodat al voltant del nus viari, aquest problema s’ha resolt simplificant  els 
recorreguts d’entrada i sortida a l’autopista a més de la construcció de dues rotondes que distribueixen el transit. també es proposa la elevació de 
dos carrils (un d’accés i un de sortida) de l’autopista, per tal de permetre que els peatons no hagin de creuar les vies.

REFERENTS

La proposta s’inspira en projectes molt 
diversos, entre ells; el cementiri d’igualalda 
d’Enric Miralles, el restaurant de menjar 
ràpid dels njiric&njiric, la pista de tennis 
de Abalos-Herreros a Madrid, el parquing 
museu de francois Roche a Tokyo, com 
també els parcs d’olot dels RCR,han servit 
de referent.
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