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horts urbans arbrat urbà jardineres

Els espais verds prenen una importància capital. Per
una banda milloren la qualitat ambiental i el benestar dels
habitants, per l'altra són espais de biodiversitat.

La introducció de l'agricultura urbana en el sistema
del verd permet el reciclatge dels residus i l'aigua i també
produeix aliments de proximitat per afavorir el localisme.

Els horts urbans representen al sector
primari en la proposta.

Són espais autogestionats destinats a l'oci
i l'autoconsum, que també es poden
caracteritzar per crear llaços comunitaris i i
desenvolupar activitats de formació i
autoocupació.

Per donar forma als horts en un espai com
el port, m'he inclinat per la implantació de
una col·lecció de cúpules geodésiques
com a hivernacles. Aquestes estructures
permeten una protecció de les plantacions,
alhora que concentren el calor en el centre
gràcies a la seva forma.

La construcció d'aquests volums és ben
senzilla: una estructura de barres d'acer
galvanitzat i una envolvent de policarbonat
i obertures zenitals per ventilar.

Les zones d'arbrat urbà tenen una finalitat
pràctica i estética. Per una banda són
grans captadors de dióxid de carboni i
proporcionen bones ombres sota les que
amparar-se a l'estiu, i per l'altra contrasten
amb el trist gris que impera en les zoones
industrials.

Hi han 3 grans zones d'arbrat urbà
repartides per el passeig marítim, que
coincideixen amb els punts on estan els
dipòsits de recollides de pluvials. Hi ha un
a cada extrem i un altre al punt central,
d'aquesta manera sempre hi ha a la vista
un espai verd (sense tenir en compte el de
Montjuic).

L'arbrat urbà es troba tancat en uns grans
contenidors amb una varietat d'arbres i
arbustos aptes per un clima mediterrani a
primera línia de mar.

Per últim tenim un seguit de jardineres
que ens acompanyen tot el passeig. Més
enllà de la funció estètica, el seu ús es
redueix a fer de límit del canvi de cota
entre el passeig i el viari de servei dels
creuers i proporcionar un espai d'ombra
on poder seure.
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