
Vinca minor
Platanus hispanica
Populus alba
Platanus hybrida
Allium sp.

Genista hispanica
Phillyrea angustifolia
Lonicera etrusca
Phlomis fruticosa
Quercus ilex
Rhamnus alaternus
Viburnum tinus

Salix repens
Prunus spinosa
Vitex agnus-castus
Cornus alba
Lonicera implexa
Populus nigra
Fraxinus angustifolia
Populus alba

Lavandula angustifolia
Lavandula stoechas
Salvia offi cinalis
Rosmarinus offi cinalis
Prunus dulcis
Malus fl oribunda 
Lavandula dentata
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totem jocs infantilspasseig a l’ ombra jocs seniors passeig de vora horts urbanshorts urbans quioscpistes petanca bar de l’estació

sistema de tancs de retenció 
per laminar el cabal d’aigua 

sistema de blocs de 
poliestiré expandit EPS 

Adjacents als camins que travessen el 
parc es proposen aparelles de fi tness 
adequats per seniors. Aquesta ubicació 
permet als usuaris dels jocs gaudir del 
anar i venir dels vianants que transiten 
pels camins i a la vegada cuidar el seu 
benestar. 

En tot el recorregut del 
parc, situats en punts 
estratègics d’intersec-
ció de camins, s’eleven 
uns elements cilíndrics a 
mode de landmark que 
contenen informació i 
senyalització del parc, 
així com il·luminació i  
connexió wi-fi  servint 
als ciutadans de punt de 
referència visual

Estan repartits  homogèniament per tot 
el parc i són activitats adreçades per al 
públic infantil de diferents edats.

Envoltat d’enfi ladisses i arbust, el passeig de les sensacions ofereix al ciutadà 
experimentar la natura amb els cinc sentits al bell mig de la ciutat. Alternant 
els espais de sol i ombra el vianant podrà observar i percebre l’evolució de la 
vegetació al llarg de les diferents estacions. 

L’objectiu dels horts urbans és acon-
seguir la participació ciutadana en el 
manteniment i creació d’espais verds 
alhora que s’estableixen noves relaci-
ons socials. 

Amb l’ideal de poder gaudir del parc en els dies 
més càlids, es disposen una sèrie de recorreguts 
sota l’ aixopluc de les copes dels arbres, fi ltrant 
la llum solar de diferent manera segons l’hora del 
dia i permetent més llum a l’ hivern gràcies de la 
combinació d’ arbres de fulla caduca i persistent. 

Es proposen uns  quioscs polivalents associats 
als totems i llocs d’activitat contigus als ca-
mins; de venda de premsa, fl ors i  serveis de 
begudes i restauració. 

L’objectiu dels horts urbans és aconseguir la participació ciutadana 
en el manteniment i creació d’espais verds alhora que s’establei-
xen noves relacions socials. 

Ubicades al costat de l’ estació i emmar-
cades per línies de vegetació es proposen 
pistes de petanca per als seniors . 

Punt d’encontre dels viatgers de rodalies, el bar de 
l’estació permetrà fer el café o llegir el diari gaudint 
de les vistes del parc tot esperant l’hora de sortida 
del tren. 
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D- Els fi ltres multicapa.

La ciutat encara no ha construït els fronts dels nous teixits que defi niran els límits visuals del parc. 
Les feixes del camps, les tàpies de les antigues estacions i les tanques dels jardins, amb la seva barreja 
d’arbusts i enfi ladisses, són llocs d’intensa biodiversitat, que ajuden a confi gurar la forma del paisatge. 
Amb aquesta idea, un sistema multicapa de pantalles calades, cobert per teixits vegetals, aprofi ta dis-
continuïtats topogràfi ques i forats damunt vies i vials per crear fondos i façanes que la ciutat encara 
no ha aportat. 

Alguns trams es confi guren com el passeig de les sensacions, d’escala més domèstica, pròpia del jardí.

E- Els sistemes de l’activitat.

Una seqüència lineal de tòtems, actuen com a nodus intel•ligents de 
servei (il•luminació, emissor wi-fi , captació de co2, nebulitzador, senya-
lètica) al voltant del quals es situen els usos tipus: quioscs, jocs,etc...
Els usos de l’estació de sant Andreu, es complementen amb petanques 
i horts urbans, per tal de integrar-la amb la vida del barri i del parc. Un 
àrea de actes col•lectius equipada, es recolza a les passeres de conne-
xió que salten la Ronda de dalt i comuniquen amb el nus de la Trinitat 
acabant amb el seu aïllament.

Circulacions transversals

Fluxes d’arribada de vianants

activitats i equipaments

B-Les unitats de paisatge.

La  infraestructura ferroviària està lligada indissolublement 
a la experiència del viatge. 
La memòria dels paisatges travessats, plantacions fores-
tals i de conreus agrícoles pròpies del mediterrani, seran 
els materials de referència, de les unitats de paisatge. 
La seqüència i la varietat de aquestes afavoreix la creació 
de llocs amb identitat pròpia, regenerant més que repro-
duint els paisatges de referència.

C-Les pells ondulades.

Les seqüències topogràfi ques, construïdes mitjançant 
l’ús de blocs lleugers de EPS, actuen com a dispositius 
de captació d’humitat, que permeten petites variacions 
en les condicions dels sòls potencien la biodiversitat del 
parc.

Totem (il·luminació, senyalètica, 
wi-fi , captació)

Skate Park

Jocs seniors

Àrea d’actes col·lectius a l’aire 
lliure

Quiosc (bar, terrassa, fl ors,
premsa, wc)     

1. Equipaments
2. Casal de joves
3. Vestuaris
4. Auditori 

Caseta manteniment 
del parc

Jocs infantils

Pistes de petanca

Horts urbans     
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