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 Equipaments publics     
        Superfi cie util

EB Escola bressol            1200,0 m2

LU Ludoteca              800,0 m2

CC Centre cívic            1200,0 m2

CA Casal d`avis            1200,0 m2

 Equipaments del parc
        Superfi cie util

 B Bar     230,0 m2

 Q Quiosc       92,0 m2 
 S Serveis      16,5 m2

 M Manteniment parc i jardins  167,7 m2
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futura ampliació

zones infantilsactivitats per 
a seniors

fi res i concertsesports “low impact”nòduls plantes medicinalsamfi teatre

hortsplacesesportsjardí d’ombra jardí aromàtic jardí de sentit 

En el cor del parc es preveu una 
zona molt important destinada 
als infants. Els nens gaudiran dels 
jocs tradicionals i també de camps 
de bàsquet de dimensions reduï-
des o àrees per a jugar a futbol.

La gent gran podrà practicar es-
ports o activitats dedicats a la 
seva edat. Es proposa camps de 
petanca, màquines d’easy fi tness, 
etc

El parc ofereix als visitants la pos-
sibilitat de tornar al coneixement 
tradicional dels mètodes curatius 
de les plantes medicinals.

Continuant amb l’àrea dels horts, del 
sentits i de les plantes medicinals, es tro-
ba  una zona de plantes aromàtiques que 
estimulen els sentits de l’olfacte i també 
els de la vista.

Generalment és estrany trobar la presèn-
cia d’horts a la ciutat. El projecte pretén 
incorporar-los i acostar el mon rural a la 
ciutat.

Els talussos o el que anomenem “arru-
gues”, conformaran una zona de depres-
sió destinada a un espai de característi-
ques similars a un amfi teatre.

Es proposa un espai de sensacions, un espai 
“d’ombra vegetal” que es disposa estratègi-
cament a zones del parc generant ambients 
d’estada i relaxació. Aquest espai es confor-
marà a partir d’un pla horitzontal generat 
per les copes i entramats d’arbres.

La fl exibilitat dels grans espais previstos 
ens permeten el muntatge i desmuntatge 
d’instal·lacions efímeres.

La fl exibilitat dels grans espais previstos 
ens permeten el muntatge i desmuntatge 
d’instal·lacions efímeres.

El projecte té molt en compte les venti-
lacions  tan necessàries a la zona subter-
rània. Tots els patis i espais de ventilació 
s’han respectat i s’han adequat al llen-
guatge del projecte de manera que for-
min part del recorregut i de l’espai. Una 
de les peces que ens ajuden a realitzar 
aquesta ventilació, és la que anomenem 
nòduls. Els nòduls son petites places ele-
vades del nivell de terra i ens proporcio-
nen dues funcions: per una banda són 
espais d’estada i per una altra banda ge-
neren ventilació i pas d’il·luminació grà-
cies a la tipologia de paviment.

Els ciutadans podran practicar els seus esports 
favorits perquè al parc trobaran camps de bàs-
quet, voleibol, tennis i bàdminton.

El parc urbà de la Sagrera, per les seves dimensions, actua com un gran pulmó verd per a Barcelona i un gran espai d’esbarjo 
que té en consideració tot tipus d’usuari. El projecte és sensible al lloc on s’ubica: analitza i entén l’entorn responent a les seves 
connexions, etc. Bàsicament es generen dos grans àmbits: una zona anomenada intensiva que agruparà gran part del programa 
més fragmentat i una zona extensiva, de majors dimensions, que permetrà programes més fl exibles i diversos.

Les zones d’ús intensiu es desplacen al llarg del recorregut principal que creua tot el parc en sentit longitudinal i queden més 
protegides respecte els carrers delimitadors. A través dels camins anem redescobrint espais com places, eixamplaments,etc Unes 
peces a destacar serien les que anomenem nòduls: espais circulars, lleugerament elevats i estratègicament situats al llarg del 
parc. L’ús de diverses tipologies de vegetació ens ajuden a l’hora de generar espais segons la fi nalitat volguda i sempre procur-
ant que l’espai fl ueixi amb el recorregut descobrint jardins aromàtics i de sentits, espais d’ombra vegetal, zones d’horts, zones 
infantils, etc. Totes aquestes zones s’han organitzat tenint en compte, l’equipament proposat.

Les zones d’ús extensiu es col·loquen a l’àrea més properes a la ciutat i estan destinades al que s’anomenen “low impact sports”. 
De la mateixa manera, també trobem àrees destinades a activitats per la gent gran o nens. La fl exibilitat del sistema proposat, 
ens permet que les àrees estiguin preparades per a allotjar fi res i concerts i altras tipus d’usus. La idea és generar un parc ofert, 
creatiu, innovador i participatiu.

En aquesta zona els usuaris es troben im-
mersos en un mon de sons de la natura. 
Sistemes de captació del moviment de 
l’aire transformaran el vent en música.
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