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. ZONA PARC: DECONSTRUCCIÓ

Actualment el paviment predominant és l’asfalt. Tenint en compte que tenim 2ha de terreny i el què pot suposar canviar tot el paviment, es planteja zonificar l’espai, recuperant la 
permeabilitat del sòl en algunes zones, i mantenint el paviment existent en d’altres, segons l’ús que se li vulgui donar. 

Es planteja un modulatge seguint el mateix patró de la Nau 17, mantenint les distàncies dels pòrtics a 7,65 metres entre ells. D’aquesta manera, s’aniran generant zonificacions, sem-
pre mantenint les distàncies horitzontalment. 

. APARCAMENTS

Es considera que els aparcaments formen part de l’espai verd, ja que en moments on no hi hagi cotxes podran ser utilitzats per a altres usos, com fer-hi un mercat, una fira o l’esde-
veniment que es desitgi. D’aquesta manera, seran tractats amb el mateix patró. Però en una primera fase es mantindrà l’asfalt en tota la seva superfície.

. PARC A LA ZONA DE LA NOVA FAÇANA

En aquesta zona, on s’han afegit terres d’altres parts del recinte, es mantindrà un paviment drenant de sauló, amb tarimes de fusta que van apareixent des de l’edifici, donant més 
contacte entre interior i exterior. 
Els murets que formen les pendents són murs de gabions.

. PLACES

Dins del recinte es defineixen dos zones de màxima intensitat: la plaça metropolitana a la banda sud, la qual conforma una gran esplanada per sota de la cota del terreny, i que tindrà 
un paviment dur per a poder-hi fer esdeveniments de qualsevol tipus i afegir-hi qualsevol suport necessari, i la plaça veïnal, la qual també es preveu que tingui un paviment dur de 
lloses de formigó.

TARIMA DE FUSTA

El paviment de la nova façana es 
planteja com un element semi-ex-
terior, de manera que surt cap a 
l’espai lliure.

SAULÓ

Per a la zona d’estar del parc es 
planteja un paviment drenant de 
sauló.

MURS DE GABIONS

Els murs que separen els desnivells 
de l’espai lliure seran de gabions.

DECONSTRUCCIÓ L’ASFALT

En les zones on no hi hagi asfalt, 
anirà apareixent vegetació autòc-
tona, que requereixi poc reg.

PAVIMENT DE FORMIGÓ

Per a les places de paviment dur 
s’utilitzarà un paviment de formigó.

3. Il·luminació i elements singulars
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1. Pavimentació

. RECONVERSIÓ DELS COL·LECTORS EN CUNETES VERDES

Actualment els col·lectors dels baixants de pluvials dels edificis són un element emblemàtic que es repeteix en tots els carrers del recinte. Es proposa aprofitar-los i reconvertir-los en cunetes verdes com un element drenant.

. IL·LUMINACIÓ I ELEMENTS SINGULARS

Es conserven i rehabiliten elements singulars, alguns d’ells 
patrimonials, com els murs d’accés i la xemeneia.

A més, es conserven les lluminàries actuals, ja que són un el-
ement emblemàtic, per a la il·luminació dels carrers interiors. 
D’aquesta manera es preserva el caràcter industrial del lloc. 

La resta de l’espai lliure es segueix il·luminant amb el mateix 
tipus de lluminàries que funcionen actualment, i s’afegeixen 
les requerides. És una il·luminació espacial de grans dimen-
sions i de major alçada que l’anterior.

Les portes d’accés a l’edifici estan il·luminades des del terra, 
amb lluminàries empotrades, amb leds de baix consum i llum 
difosa, per potenciar les façanes existents.

2. Vegetació

. VEGETACIÓ EXISTENT

Es conserva la vegetació existent, es trasplanta l’olivera de la plaça sud, i es planta nou arbrat. Les espècies plantades aniran en funció del tipus d’espai 
que es vulgui generar.  En algunes parts de l’espai públic es col·loquen tensors verticals anclats a les parets dels edificis existents per permetre el 
creixement de plantes enfiladeres que ajudin a qualificar l’espai. 

A l’aparcament de la Gran Via es col·loquen fileres d’arbres alineades amb els vials més pròxims, per tal de protegir del sol algunes parts de l’espai 
públic i marcar una separació visual i acústica respecte el vial rodat.

PARC: ARBRES DE FULLA PERENNE 

A La resta dels espais, al parc i a les places, es plantaran arbres de fulla 
perenne que mantinguin el cicle i les fulles a l’hivern. Es proposa el Fals 
pebrer (Shinus Molle), caracteritzat per tenir gran capçada, no li cau el 
fruït però sí la flor. I la Grevilea robusta, el qual té una fulla molt carac-
terística i vistosa.

FAÇANES: ENFILADISSES

Vinya falsa (Parthenocissus tricus-
pidata), la qual canvia de color a 
mesura que passen les estacions. 
És de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA CADUCA

A la façana sud-oest de la Nau 
17, on es necessita protecció 
solar a l’estiu, però a l’hivern 
es vol aprofitar la llum solar, es 
col·locarà Tipuana tipu, ja que és 
un arbre ornamental i de copa 
densa a l’estiu.

Plataner (Platanus hispanica)

Figuera (Ficus carica) Magnòlia (Magnolia grandiflora)Olivera (Olea europaea)

Àlber (Populus alba)  Pi pinyer (Pinus pinea)

 Tipuana i Prunera del japó (Prunus pisardii)

Ailant (Ailantus altisima)

Morera (Morus alba)

EXISTENT PROPOSTA

Recollida 
d’aigües pluvials 

dels edificis

Sauló/Terra vegetal

Graves

Canalització existent

Tub de drenatge

Baixant existent

Enfiladisses
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