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Acupuntura urbana a la Sagrera: Rehabilitació d’un recinte industrial com a CEA
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[ESPÈCIES VEGETALS]

L’espai públic del projecte s’estructura a través d’uns recorreguts que sectoritzen l’àmbit i la seva massa 
verda. Es creen així diversos espais verds que s’identifiquen i relacionen amb el seu entorn, donant vida a 
5 tipologies de jardins:
_Jardí d’activitats, que acollirà animacions, tallers a l’aire lliure, i tot tipus d’activitats del CEA que 
necessitin d’un espai natural dins de l’àmbit. Vegetació principal: Roure Martinenc i Lledoner
_Jardí d’exposicions, lligat a la sala museu, i que permetrà fer mostres a l’aire lliure. Vegetació principal: 
Roure Martinenc i Arbre de l’Amor
_Horts urbans, ubicats al trobament de l’equipament i l’edifici residencial que contacta amb el barri, permet 
activitats d’agricultura urbana destinada als veïns i usuaris del centre
_Jardins florals, ubicats al perímetre d’algunes naus industrials, donaran color i biodiversitat a l’àmbit i 
ajuden a crear recorreguts dinàmics i canviants a través de l’espai públic del projecte. Vegetació principal: 
flors i estrat arbustiu
_Jardins d’accés, situats a les dues entrades de l’est de l’àmbit, a cota de carrer, seran espais destinats a 
l’aparcament de bicis, una entrada suau on es produeix la transició entre ciutat i natura. Vegetació principal: 
estrat arbustiu i Lledoner.

Les espècies vegetals que s’escullen per l’àmbit formen part de la vegetació del Parc del Camí Comtal, 
potenciant així la continuitat i el diàleg entre àmbit, parc i entorn.
S’han escollit tres espècies d’arbres, de diferents alçades, amplades i tipus de fulla, inclosos al grup 
predominant, existents i singulars
Com a vegetació baixa es defineixen un seguit d’arbustos, flors, vivaces i enfiladisses que conforman aquest 
segon estrat i potencien la biodiversitat
Als horts urbans es cultivaran diverses espècies, com tomàquets, pebrots, enciam, pastanagues, etc.
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Acanthus Mollis

_ESTRAT ARBUSTIU

Pittosporum tobira nana

Hypericum calycinum

Lobelia laxiflora

Agapanthus africanus

Scabiosa atripurpurea

Ceratostigma plumbaginoides

Aster oblogifolius

_FLORS

Achillea millefolium

Aquilegia vulgaris

Bellis perennis

Centaurea cyanus

Eschzcholtzia californica

Lobelia erinus

Lobularia marítima

Lotus corniculatus

Nigella damascena

Papaver rhoeas

Taraxacum officnale

_ENFILADISSES

Wisteria sinensis

Hedera helix

Partenocissus quinquefolia

Partenocissus tricuspidata

Polygonum aubertii

Macfadyena unguis-cati

Thunbergia grandiflora

Rosa banksiae lutea


