
Connexió amb la Carretera de 
les Aigües i la Font Gomis

Recorregut botànic per 
etapes: prats de solell - 
boscos d’obaga

Passeig per la zona de riera 
del Torrent del Maduixer

Aproximació al bosc d’obaga 
del Torrent del Maduixer.
Panoràmica ecològica de 
l’hàbitat de ribera

Connexions amb punts 
de pujada cap a la casa 
modernista Ca n’Arús.
Passejada pedagògica 
forestal

Punt de connexió a les 
plataformes per a Centre 
Educatiu

Parc veïnal i d’accés per a la 
UOC, centre d’informació del 
Parc de Collserola.
Connexió amb el clavegueram 
i tractament primari de les 
aigües negres

Punt de connexió a les 
plataformes per a Centre 
Educatiu.
Punt de trobada i d’estar

Parc lineal - barrera sonora 
entre el barri i la ronda

Fitodepuració d’aigua per via 
subterrània (terra+plantes).
Connexió peatonal per sobre 
de la ronda

Fitodepuració d’aigua per via 
superfi cial (aigua+plantes).
Connexió peatonal per sobre 
de la ronda

Connexió amb la Carretera de 
les Aigües.
Estació de Bicing

Zona d’estiraments

Zona de descans i panoràmica 
de la ciutat

Zona de picnic i d’esbarjo

Àrea de màquines 
(mobiliari urbà per exercitar 
musculatura i articulacions)

Circuit ciclista.
Passeig entre zones 
boscoses 

Punt de trobada i d’accés de 
les zones veïnals intermitges

Punt de trobada ciclista. 
Estació de Bicing

Pista circular d’atletisme 
(150 m)

Àrea de patinatgeÀÀÀÀrea dÀrea de patinatgeSkate stadium.
Connexió amb el clavegueram 
i tractament primari de les 
aigües negres

Circuits ciclistes i de jogging

Fitodepuració d’aigua per via 
subterrània (terra+plantes).
Connexió peatonal per sobre 
de la ronda

Fitodepuració d’aigua per via 
superfi cial (aigua + plantes)

Connexions en forma de 
pasarela (prolongació circuits)

Pont sobre la riera

Punt de control del sistema 
(fi todepuració, trànsit, nivells 
acústics i de contaminació)

Parcs lineals i jardins 
terapèutics connectats al Parc 
Sanitari Pere Virgili

Segona fi todepuració 
superfi cial (aigua+plantes)

Dipòsits d’aigua depurada 
per a ús en jardins lineals i 
terapèutics

Sanitari Pere Virgili

Prolongació de circuits 
esportius fl otants i connexió 
amb l’espai públic inferior

Parcs lineals i jardins 
terapèutics connectats al Parc 
Sanitari Pere VirgiliSa a e e g

Nodes de connexió amb el 
Parc Sanitari Pere Virgili i el 
Centre Mèdic Delfos

Parcs lineals i jardins 
aromàtics terapèutics 
connectats al Centre Mèdic 
Delfos

Tancs i circuits de fi ltratge 
antimicrobià amb rajos UV

Increment de superfície per a 
activitats esportives, circuits 
d’atletisme i ciclisme a 
diferents nivells

Piscines d’aigua recuperada a 
l’aire lliure

Decantació de l’aigua neta en 
dipòsit a través d’una turbina 
hidroelèctrica, generant 
energia elèctrica que s’usarà 
per l’enllumentat públic

Node d’unió entre circuits 
de vianants i ciclistes amb el 
nivell inferior (cota carrer) i el 
nivell superior (cota viaducte)

Horts urbans aterrassats 
fent de franja de transició i 
contacte entre la ciutat i els 
parcs sobre turons

Zona de picnic i descans per 
a grups

Plataforma de jocs 

g

Plataforma de jocs relacionats 
amb la natura

Horts urbans aterrassats amb 
regatge per gravetat d’aigua 
recuperada

Pujada des de la cota de 
l’Av Vallcarca fi ns al Turó del 
Putget

Nodes de connexió de la 
hiperestructura amb les 
sortides de la parada de Metro 
Vallcarca

Horts urbans, sistema 
de paisatge productiu, 
autosufi cient i generador de 
riquesa local

Jardins productius per a petits 
cultius i plantes medicinals o 
aromàtiques

Punt de connexió de la 
hiperestructura amb l’Hospital 
Quirón

Proposem una única infraestructura, 
un únic projecte, que permeti la 
connexió de la ciutat amb el parc, 
però que alhora produeixi un nou valor 
social i ecològic situant la ciutat de 
BCN al capdavant de les GREEN 
CITIES. Una única intervenció 
infraestructural i paisatgística que 
redueix l’impacte de la ronda; que 
neteja les aigües brutes de les 
urbanitzacions sobre ronda i que 
s’utilitza després per a regar els espais 
verds de la ciutat tot oferint un nou 
espai d’esbarjo; que connecta els 
espais públics amb nous programes 
i que ofereix espais productius i de 
relació social en forma d’horts urbans i 
circuits de passeig i esportius.
El projecte es podria explicar com el 
cicle de depuració de l’aigua, com 
un intercanviador entre la ciutat i la 
muntanya. L’arquitectura té sentit 
si produeix un bé quantifi cable 
econòmicament i/o socialment.

VIA VERDA QUE 
CONNECTA ELS 
PARCS
Per unir la ciutat a la seva muntanya, 
es proposa connectar el Parc de 
Collserola amb el Parc del Turó del 
Putget i al Parc Güell a través d’un 
únic sistema lineal verd de caràcter 
peatonal. Aquesta estructura té la 
doble intenció de portat a la ciutat el 
verd i d’acompanyar el fl ux peatonal 
fi ns a la muntanya.
El passeig al Parc de Collserola 
comença des de la mateixa ciutat.
Les espècies usades en la via 
verda són autòctones de la serra 
de Collserola, però s’organitzen 
paisatgísticament per crear un jardí 
lineal.
A banda d’aquest últim, es proposa, 
coincidint amb la presència de 
parcs sanitaris, de jardins aromàtics 
terapèutics i d’un sistema d’horts 
urbans cooperatius al voltant del 
viaducte de Vallcarca i cap als parcs 
existents.

PARC 
COLLSEROLA

CORREDORS
VERDS

JARDINS
TERAPÈUTICS

HORTS
URBANS

PARC
DE TURÓ

PARC
DE TURÓ

5 10 50 200 m
Escala 1/2000

INFRAESTRUC-
TURA URBANA

Mercat local on es 
comercialitzen els productes 
generats als horts urbans 
(cooperatives, etc.)

Node de connexió de la 
hiperestructura amb la parada 
de Metro Penitents

HIPERESTRUC-
TURA PER AL 
FLUX PEATONAL
Per tal que Collserola sigui el parc de 
Barcelona és necessari que s’hi pugui 
arribar amb transport públic combinat 
amb recorreguts ciclables i peatonals. 
Per això, es proposa que la 
hiperestructura, que es superposa 
com una capa més a la ciutat, capti 
el fl ux peatonal des del principals 
nodes de transport, especialment des 
de les parades de metro Penitents 
i Vallcarca, i l’acompanyi fi ns a la 
Carretera de les Aigües. Es pot, 
doncs, creuar per sobre de la Ronda 
en dos punts amb el mateix recorregut 
de l’aigua. Així mateix, es localitzen 
nodes de connexió entre els barris de 
Penitents i Collserola. És important 
mencionar que no es preveuen àrees 
d’aparcament per sobre de la Ronda 
de Dalt per tal d’obstaculitzar l’accés 
rodat en favor de l’accés peatonal. 
Al Parc de Collserola s’hi va 
caminant per anar-hi a caminar.
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VIANANTS

MÀQUINA PER
PURIFICAR 
LES AIGÜES 
NEGRES
Per tal que les noves àrees verdes 
puguin desenvolupar-se en la ciutat 
és necessari disposar d’aigua per al 
rec. Es proposa, per tant, per evitar 
usar els escassos recursos hídrics 
de Barcelona, utilitzar l’aigua de 
la xarxa de clavegueram dels 
barris de muntanya i purifi car-
la a través d’un sistema de 
fi todepuració. Aquest sistema 
biològic permet netejar l’aigua usant 
plantes específi ques i aprofi tant la 
pendent natural del terreny. 
S’utilitza l’energia potencial vinculada 
a aquesta diferència de cota per 
alimentar una turbina hidroelèctrica 
que genera electricitat per 
l’enllumenat públic del parc linial. 
L’aigua, una vegada purifi cada, 
s’utilitza per regar els jardins 
terapèutics i els horts socials.

UV

AIGÜES DE 
DRENATGE

FILTRATGE
INICIAL

FITODEPURACIÓ

JARDINS
TERAPÈUTICS

FILTRE UV
ANTIMICROBIÀ

HORTS
URBANS

GENERACIÓ
ELECTRICITRAT
AMB TURBINA

RECORREGUTS 
TEMÀTICS I 
ESPAIS SOCIALS 

PASSEIG
PEDAGÒGIC

CIRCUIT
ESPORTIU

JARDINS
TERAPÈUTICS

HORTS 
SOCIALS

MERCAT

La hiperestructura s’adapta 
al territori que travessa tant 
morfològicament (elevant-se al 
creuar la Ronda i baixant al nivell 
del terreny al apropar-se al parc) 
com temàticament. Per això les 
diverses parts del recorregut tenen 
una especialització diferent segons els 
tipus d’activitat que es desenvolupen 
al voltant. En la seva part baixa, el 
recorregut es tematiza amb els horts 
socials i el mercat dominical de fruita 
i verdura. Més amunt es troben els 
jardins terapèutics associats a la zona 
d’hospitals, on els pacients poden 
accedir-hi. A la rotonda, s’incrementa 
la superfície esportiva afegint pistes 
d’atletisme i ciclisme, una piscina 
i altres equipaments i es posa en 
connexió amb un dels dos ramals 
de connexió amb la Carretera de les 
Aigües. L’altre ramal s’especialitza 
com passeig pedagògic d’exploració 
de la natura del parc.

Accés a zones esportives a 
diferents cotes

PHYTODUCT1/2

ACCÉS PEATONAL, 
PASSEIG ELEVAT

CONNEXIONS A DIFERENTS
NIVELLS DE COTA

BASSES DE FITODEPURACIÓ,
JARDINS FLOTANTS

ESTRUCTURA DE SUPORT
CENTRAL

JARDINS PENJATS

CANALITZACIONS D’AIGUA

INFRAESTRUCTURA 
COM A MÀQUINA 
AUTOSUFICIENT



PHYTODUCT2/2
16 CENTRALS DE FITODEPURACIÓ D’AIGUA

ESTUDI ELEMENTS DE SUPORT PER A LA
HIPERESTRUCTURA

ÀMBIT TERRITORIAL DE LA PORTA 7

Estanys de 
fi todepuració

Passeig elevat 
amb canalitzacions

Connexió 
al dipòsit

Nivells 
d’aigua, 
de vianants 
i de bicicleta

Maqueta de fusta de 
balsa i fi lferro del 
conjunt del projecte 
entre la Carretera de 
les Aigües, la Ronda 
de Dalt i la Ronda 
General Mitre. 
Escala 1/2000.

Hiperestructura

Entorn construït

Sustrat 
geo-orogràfi c

L’estructura, a banda de 
connectar la muntanya 
amb la ciutat, és una 
màquina que contrarresta 
els efectes de la Ronda.

1 Fitodepuració de les 
aigües negres i grises

2 Producció d’energia 
elèctrica per l’enllumenat 
públic

3 Purifi cació de l’aire 
contaminat dels cotxes

4 Reducció de la 
contaminació acústica 
de la Ronda

5 Connexió entre barris
6 Protecció de la llum solar 

3

4

1

2 5

6

ESTRUCTURA PERFORMATIVA SOSTENIBLEESTRATS DE PROJECTE

El projecte respon 
als problemes de 
l’entorn amb una solució 
única i clara, proposant 
una nova infrastructura que 
connecta el territori però que 
s’adapta a ell.

Secció pel viaducte de Vallcarca

Secció pel carrer d’Esteve Terrades

El tractament de depuració de les aigües 
consisteix en l’eliminació dels sòlids en 
suspensió (2) i dels greixos (3) mitjançant 
un tractament primari soterrat (evitant males 
olors), seguit de l’eliminació de la matèria 
orgànica dissolta mitjançant un tractament 
biològic que empra bacteris i plantes 
(fi to-depuració inodora) en el tractament 
secundari. Aquest últim és un sistema 
alternatiu natural, efi cient, net i de baix cost 
a la cara i contaminant depuració físico-

química tradicional. Es basa en primer lloc, 
en l’extracció de la matèria orgànica (carboni) 
a través de la digestió aeròbia de bacteris 
en el fang (4); i, en segon lloc, en l’absorció 
de nitrògen i fòsfor per part de plantes 
macrofi tes (5-6).     
Al fi nal d’aquest procés s’aconsegueix una 
depuració de l’aigua residual (11-12) que 
complirà els requisits establerts pel RD 
1620/2007 en l’annex A.1, referent a usos 
agrícoles (qualitat 2.1).

ESTUDI DE LA XARXA DEL CLAVEGUERAM EL CICLE DE L’AIGUA FITODEPURADA
1 Recollida d’aigües negres del 

clavegueram
2 Fossa sèptica tricameral
3 Separador de greixos
4 Digestió aeròbia de bacteris en el 

fang 

5 Seqüència de basses de 
fi todepuració amb fl ux subterrani

6 Seqüència de basses fi todepuració 
amb fl ux superfi cial

7 Turbina hidroelèctrica amb 
generador per l’enllumemat públic

8 Dipòsit d’aigua depurada
9 Rec de jardins terapèutics
10 Filtre UV antimicrobià en preparació 

pels horts urbans (opcional)
11 Rec de jardins d’arbres fruiters
12 Rec d’horts urbans

Diagrama de funcionament del fi ltre de macrofi tes en fl otació
TRACTAMENT
SECUNDARI

1
2

3

5 6
7

8 10

TRACTAMENT
PRIMARI

9

11

TRACTAMENT
TERCIARI

ESPÈCIES FITODEPURADORES

Núm. d’habitants equivalents (h-e)

Dotació (l/hab/dia)

Cabal diari (m3/dia)

2000

200

400

Dades inicials barris Penitents i Collserola

pH

Sòlids en suspensió (mg/l)

DBO5 (mg/l)

Temperatura (ºC)

Fòsfor total (mg/l)

NTK (mg/l)

5,5-8,5

500

150-300

25

<2

<15

6,6

0,6

2-5

25

0,03

0,7

Paràmetres físico-químics Abans Després

Es localitzen els pous de les quatre 
xarxes de clavegueram dels barris 
Penitents i Collserola, que es troben 
a una cota de 5 metres per sobre 
del ramal de la Ronda. 
Es proposa captar aquesta aigua 
residual i portar-la a les zones de 

depuració per sobre de la Ronda 
aprofi tant la diferència de cota 
sense la utilització de bombes 
mecàniques. 
Aquestes aigües, un cop ja 
depurades, s’utilitzen per regar el 
sistema de jardins, parcs i horts. 

 
+192 m

+177 m

 
+183,40 m

+178,50 m

+197,15 m

+175,30 m

 
+170,5 m 

+192 m

LA FITODEPURACIÓ EN DADES

DBO5: Demanda biològica d’oxigen. És un 
paràmetre que mesura la quantitat de matèria 
orgànica susceptible de ser consumida o 
oxidada per mitjans biològics que conté una 
mostra líquida, i s’utiliza per determinar el seu 
grau de contaminació. Normalment es mesura 
transcorreguts 5 dies (DBO5) i s’expressa en 
mg O

2
/litre.

NTK: Nitrògen total Kjeldahl. És un paràmetre que 
denota els compostos nitrogenats, excepte nitrits i 
nitrats. Aquesta composició és determinant per al 
tractament dels abocaments.

DBO5
200 mg/l

DBO5
25 mg/l

DBO5
2-5 mg/l

Iris germanica Phragmites australis Scirpus lacustris Iris pseudacorusTypha domingensis Arundo donax Phormium tenaxPennisetum orientale

ÀREA D’HORTS SOCIALS

Canalització 
d’aigua depurada

Dipòsit

Distribució
d’aigua per 
gravetat

Zona de mercats 
horto-frutícoles 

Accés 

Accés 

Accés 

Arbres 
fruiters

Arbres 
existents

Arbres 
fruiters

Horts

Casetes 
d’eines

M 

M 

+129 m
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+108 m

+112 m

+118 m

+123 m

A

B

D

E

F

G

C

D

E

A B

C F

G

P
ho

en
ix

ca
na

rie
ns

is
S

ar
ot

ha
m

nu
s

ca
ta

la
ni

cu
s

P
ru

nu
s

ce
ra

si
fe

ra
C

er
ci

s
si

liq
ua

st
ru

m
S

an
to

lin
a

ch
am

ae
cy

-
pa

ris
su

s

C
at

ha
ra

nt
hu

s 
ro

se
us

A
rb

ut
us

un
ed

o
Er

ic
a

ar
bo

re
a

P
op

ul
as

al
ba

S
tip

a
gi

ga
nt

ia
O

le
a

eu
ro

pa
ea

C
itr

us
au

ra
nt

iu
m

ESPÈCIES VEGETALS DEL PARC LINEAL

Barcelona, ciutat verda i saludable

El PHYTODUCT és una única intervenció infraestructural i paisatgística

El PHYTODUCT redueix l’impacte de la ronda

El PHYTODUCT catalitza noves activitats ecònomiques i socials

Plantes 
remeieres

+104 m

+126 m

4

12

procéss inodor 
al aire lliure

Accés 
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