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Resum: La Plaça del Centre es troba ubicada a la zona limítrofa entre els barris de 

Sants i les Corts de la ciutat de Barcelona. És un espai públic de dimensions 

reduïdes travessat per una gran avinguda i conté, entre altres serveis, les 

instal·lacions d’una parada de metro amb la seva conseqüent ocupació del sòl i 

subsòl. 

 

Utilitzant els recursos de l’enginyeria, la Proposta de Remodelació de la Plaça 

del Centre és un exercici de paisatgisme dins del medi urbà que, com a tal, 

estudia els paràmetres que determinen una porció d’espai caracteritzada per 

un tipus de combinació dinàmica d’elements i en modifica les qualitats 

estètiques i funcionals. 

 

L’idea de la proposta neix d’entendre la plaça com a conjunt. Malgrat 

mantenir la separació física en tres grans superfícies i la presencia evident 

d’elements emergents, la utilització de pèrgoles que travessen la totalitat de 

l’espai, arrossegant amb elles vegetació enfiladissa, juntament amb la 

unificació de criteris al realitzar plantacions i distribuir el mobiliari urbà, 

generen nous espais, a l’hora que canalitzen els moviments de persones i 

vehicles. 

 

 

 

Paraules clau: Espai públic. Paisatgisme. Plaça. Remodelació. Medi urbà. 

 

 

Titulo del proyecto:  PROPUESTA DE REMODELACIÓN DE LA PLAÇA DEL CENTRE, BARCELONA 

Autora:  Puig Segura, Cristina 

Profesor tutor: Maldonado Rius, Luís 

 

 

 

Resumen:  La Plaça del Centre se encuentra ubicada en la zona limítrofe entre los barrios 

de Sants y les Corts de la ciudad de Barcelona. Es un espacio público de 

dimensiones reducidas, atravesado por una gran avenida y contiene, entre 

otros servicios, las instalaciones de una parada de metro con su consecuente 

ocupación del suelo y subsuelo. 

 

Utilizando los recursos de la ingeniería, la Propuesta de Remodelación de la 

Plaça del Centre es un ejercicio de paisajismo dentro del medio urbano, 

que, como tal, estudia los parámetros que determinan una porción de espacio 

caracterizada por un tipo de acción dinámica de elementos y modifica sus 

cualidades estéticas y funcionales. 

 

La idea de la propuesta nace de entender la plaza como conjunto. A pesar de 

mantener la separación física en tres grandes superficies y la presencia 

evidente de elementos emergentes, la utilización de pérgolas que atraviesan la 

totalidad del espació arrastrando con ellas la vegetación trepadora, juntamente 

con la unificación de criterios al realizar plantaciones y distribuir el mobiliario 

urbano, generan nuevos espacios, a la vez que canalizan los movimientos de 

persona y vehículos. 

 

 

Palabras clave: Espacio público. Paisajismo. Plaza. Remodelación. Medio urbano. 
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Project title:   PROPOSALS FOR REMODELLING THE PLAÇA DEL CENTRE, BARCELONA 

Author:  Puig Segura, Cristina 

Professor Guardian: Maldonado Rius, Luís 

 

 

Summary: The Plaça del Centre is located in the area bordering the adjoining 

neighbourhoods of Sants and les Corts in the city of Barcelona. It is a small 

public space crossed by a broad avenue and contains, among other services, 

the facilities of a metro station with its consequent occupation of the surface 

and subsurface. 

 

Using the resources of engineering, Proposals for remodelling the Plaça del 

Centre are an exercise in landscaping within the urban area, which, as such, 

studies the parameters that determine a section characterised by its dynamic 

elements and modifying its aesthetic qualities and functionality.  

 

The idea of the proposal is to understand the square as a whole. Despite 

maintaining physical separation into three broad areas and the obvious 

presence of elevated objects, the use of pergolas across all the space, draped 

with climbing vegetation, and the unification of criteria in planting and 

distribution of street furniture, creates new spaces while at the same time 

channelling the movements of people and vehicles. 

  

 

Keywords:   Landscaping. Public Space. Square. Remodelling. Urban area. 

 

  

 



Índex: Proposta de Remodelació de la Plaça del Centre (Barcelona) 

Juliol 2008 
 
 

 
1 

Autora del projecte: Cristina Puig Segura 
Professor tutor: Luís Maldonado Rius 

 

ÍNDEX 

 

DOCUMENT N.1: MEMORIA 

1- Objecte de la proposta 

2- Àmbit d’actuació 

3- Estat actual 

3.1- Distribució de l’espai 

3.2- Topografia 

3.3- Drenatges 

3.4- Paviments 

3.5- Instal·lacions i serveis 

3.6- Mobiliari urbà 

3.7- Vegetació 

4- Descripció de la proposta 

4.1- Distribució de l’espai 

4.2- Topografia 

4.3- Drenatges 

4.4- Paviments 

4.5- Instal·lacions i serveis 

4.6- Mobiliari urbà 

4.7- Vegetació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT N.2: PLÀNOLS 

01- Situació i emplaçament 

02- Estat actual 

02.1- Planta general 

02.2- Paviments i topografia 

02.3- Instal·lacions i serveis 

02.4- Mobiliari urbà 

02.5- Vegetació 

02.6- Seccions (2fulls) 

03- Proposta 

03.1-  Planta general 

03.2- Paviments i topografia 

03.3- Instal·lacions i serveis 

03.4- Mobiliari urbà 

03.5- Vegetació 

03.6- Seccions (2fulls) 

 

 

DOCUMENT N.3: BIBLIOGRAFIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 



Memòria: Proposta de Remodelació de la Plaça del Centre (Barcelona) 

Juliol 2008 
 
 

 
1 

Autora del projecte: Cristina Puig Segura 
Professor tutor: Luís Maldonado Rius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  OBJECTE DE LA PROPOSTA ................................................................ 2 

2-  ÀMBIT D'ACTUACIÓ .......................................................................... 2 

3-  ESTAT ACTUAL ................................................................................ 2 

3.1- Distribució de l’espai .......................................................................... 2 

3.2- Topografia ........................................................................................ 3 

3.3- Drenatges ........................................................................................ 3 

3.4- Paviments ........................................................................................ 3 

3.5- Instal·lacions i serveis ........................................................................ 3 

3.6- Mobiliari urbà .................................................................................... 3 

3.7- Vegetació ......................................................................................... 3 

4- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA ............................................................... 4 

4.1- Distribució de l’espai .......................................................................... 4 

4.2- Topografia ........................................................................................ 4 

4.3- Drenatges ........................................................................................ 4 

4.4- Paviments ........................................................................................ 4 

4.5- Instal·lacions i serveis ........................................................................ 4 

4.6- Mobiliari urbà .................................................................................... 5 

4.7- Vegetació ......................................................................................... 6 

4.6.1-Tractement de la vegetació existent ................................................... 6 

4.6.1-Vegetació de nova implantació ........................................................... 6 

 

 



Memòria: Proposta de Remodelació de la Plaça del Centre (Barcelona) 

Juliol 2008 
 
 

 
2 

Autora del projecte: Cristina Puig Segura 
Professor tutor: Luís Maldonado Rius 

1- OBJECTE DE LA PROPOSTA 

Com sol passar en molts espais públics de les zones urbanes, la Plaça del Centre és actualment 

un indret degradat i desordenat on les necessitats d'ús i funcionament s'han anat cobrint a 

mesura que anaven apareixent, oblidant el concepte d'espai com a conjunt. 

 

L’objecte de la proposta és la remodelació de l’espai existent, abordant l’exercici a partir de tres 

premisses: 

 

- Generar la sensació d’unitat entre les 3 superfícies que conformen la plaça. 

 

- Canalitzar els fluxos de circulació de manera que contribueixin a generar diferents 

espais. 

 

- Integrar els elements emergents que comporta la presencia d’una parada del metro. 

 

2- ÀMBIT D'ACTUACIÓ 

La Plaça del Centre es troba ubicada a la zona limítrofa entre els barris de Sants i les Corts de la 

ciutat de Barcelona.  

 

Limitada lateralment pels carrers de Vallespir (a l'oest) i Comptes de Bell-Lloc (a l'est) i dividida 

en dos per l'avinguda de Madrid, la plaça té una superfície total de 3.677m2 dels quals 1.250m2 

queden situats al nord de l'Avinguda Madrid i pertanyen al districte de les Corts i 1.197m2 al sud, 

pertanyents al barri de Sants. Els 1.230m2 restants es troben situats a la zona central i estan 

destinats al transit i aparcament de vehicles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presencia d’una parada de metro comporta a més d’afluència de persones cap a punts 

determinats, la utilització del subsòl i la presència d’elements emergents com són les ventilacions 

i els accessos. 

 

Veure plànol 01.0 Situació i emplaçament. 

 

3- ESTAT ACTUAL 

3.1- Distribució de l’espai 

L’espai esta dividit en tres grans superfícies. Les dues parts extremes en sentit nord-sud estan 

destinades al trànsit i estada de persones (amb excepció d’un petit tram de la zona nord on es 

permet el pas de vehicles per l’accés a l’aparcament d’un dels immobles), mentre que la zona 

central s’utilitza pel trànsit i aparcament de vehicles. 

 

Ambdues superfícies de vianants estan a la vegada subdividides en dues parts diferenciades. Una 

zona dura on es concentra el flux de gent que circula i utilitza els habitatges, comerços i serveis i 

una zona tova destinada a l’estada. 

 

La superfície rodada actua com un embut en termes de circulació, ja que suposa la pèrdua d’un 

carril en un sentit i el naixement d’un nou sentit en direcció contraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veure plànols: 02.1 Estat actual, planta general. 

   02.6 Estat actual, seccions. 

Costat nord 

Costat sud 

Zona central 

Moviment persones 

Moviment persones 
Estança persones 

Estança persones 
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3.2- Topografia 

La topografia manté els mateixos pendents que els carrers que l’envolten. Pràcticament sense 

més desnivells que els que permeten separar la vorera de la calçada, la plaça té un pendent 

descendent en sentit nord-sud del 2.2% i del 0.6% en sentit oest-est. 

 

Veure plànol 02.2 Estat actual, paviments i topografia. 

 

3.3- Drenatges 

La plaça utilitza els mateixos punts de drenatge que els carrers que l’envolten. Aprofitant els 

pendents, l’aigua es recull en imbornals ubicat a l’Avinguda Madrid, al carrer Vallespir i davant la 

boca de metro del costat sud. 

 

Veure plànol 02.3 Estat Actual, instal·lacions i serveis. 

 

3.4- Paviments 

A més a més de la superfície asfàltica de la zona rodada, dins de les superfícies de vianants es 

poden diferenciar tres tipus de paviments diferents: 

 

- Paviment dur de rajol hidràulic de color blanc i vermell: concentra el flux de circulació. 

 

- Paviment dur de rajol hidràulic gris: afegit recentment per garantir l’accés a l’ascensor 

del metro 

 

- Sauló: conforma l’espai destinat a l’estda. 

 

L’element separador entre els paviments durs i la superfície de sauló és una vorada plana de 

formigó. 

 

Veure plànol 02.2 Estat actual, paviments i topografia. 

 

3.5- Instal·lacions i serveis 

Un dels elements característics de la Plaça del Centre és que és un indret que dóna resposta a un 

gran nombre d’usos i serveis diferents.  

 

Un servei d’especial importància és la presencia d’una parada de metro ja que per una banda  

atreu la circulació de persones cap a punts determinats, i per l’altre, totes les construccions i 

instal·lacions que a ella van lligades (accessos, respiradors, senyalitzacions), contribueixen a  

 

definir una fisonomia emergent i desordenada de l’espai. 

 

Altres instal·lacions i serveis que s’hi troben són: un quiosc de premsa, una floristeria, terrasses 

de bar, cabines de telèfons, casetes de la ONCE, un pipi-can, diferents tipus de senyals i 

semàfors. 

 

Veure plànol 02.3 Estat Actual, instal·lacions i serveis. 

 

3.6- Mobiliari urbà 

Els elements de mobiliari urbà que actualment es troben a la plaça són: 

 

- Bancs: situats exclusivament a les superfícies de sauló, resseguint el límit que aquesta 

conforma amb les zones pavimentades. 

 

- Barana metàl·lica: utilitzada com element separador entre la zona rodada central i les 

dues zones de vianants. 

 

- Fanals: hi ha 5 tipus diferents de fanals i crida l’atenció observar que la gran majoria 

es troben concentrats a la zona sud, mentre que la zona nord està molt menys 

il·luminada. 

 

- Papereres: igual que els bancs però a l’inversa. Es troben ubicades sobre el paviment 

dur, resseguint el límit entre aquest i la superfície de sauló. 

 

- Zona de jocs infantils. 

 

Veure plànol 02.4 Estat Actual, mobiliari urbà. 

 

3.7- Vegetació 

 

Amb excepció d’una petita plantació de Lonicera japonica al voltant del pipi-can, la vegetació és 

en la seva totalitat arbòria i composta per dues úniques especies caducifòlies, Platanus hispanica 

i Firmiana simplex. 

 

Es pot diferenciar entre exemplars adults i exemplars joves de recent plantació. Els exemplars 

adults de plataner estan plantats en escocell i de manera majoritària sobre paviment, mentre 
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que els exemplars joves s’han plantat recentment directament sobre el sauló alineats amb la 

carretera a mode de pantalla.  

Els exemplars adults de firmiana estan plantats en escocell sobre el sauló, resseguint el límit 

entre paviments i els exemplars joves estan plantats en el sauló de la meitat nord a la dreta de 

la zona de jocs infantils. 

 

Veure plànol 02.5 Estat Actual, vegetació. 

4- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

4.1- Distribució de l’espai 

Malgrat haver de mantenir la divisió de l’espai en tres grans superfícies, amb l’objectiu de 

generar la màxima sensació d’unió possible, l’eliminació de les zones destinades a l’aparcament 

de l’Avinguda Madrid, permet la creació d’una illeta intermèdia que, a la vegada que dirigeix la 

circulació de vehicles, proporciona un punt d’anclatge per les pèrgoles i de plantació per la 

vegetació. D’aquesta manera el fet que el mobiliari i la vegetació travessin i ocupin la totalitat de 

l’espai genera una sensació visual de conjunt. 

 

La modificació del límit de la part nord de la plaça, que toca a l’Avinguda Madrid permet 

augmentar la superfície destinada als vianants i genera una nova simetria amb la part sud. 

 

Dins de les zones de vianants, la distribució del mobiliari urbà i de la vegetació dirigeix el transit 

de persones cap a la zona exterior de la plaça, de manera que el moviment de la gent es manté 

paral·lel als edificis, deixant la resta d’espai com a zona d’estada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veure plànols: 03.1 Proposta, planta general. 

   03.6 Proposta, seccions. 

 

4.2- Topografia 

L’única modificació topogràfica és la inherent a les tasques de pavimentació per tal de generar 

superfícies uniformes. Els pendents i topografia general es mantenen com en l’estat actual. 

 

Veure plànol 03.2 Proposta, paviments i topografia 

 

4.3- Drenatges 

En eliminar les superfícies de sauló, que tenen certa capacitat d’absorció d’aigua, i substituir-les 

per paviment dur impermeable, per evitar possibles inundacions per manca de drenatge, es 

proposa la instal·lació de dos nous imbornals alineats amb l’existent davant de la boca de metro 

de la part sud, separats entre si 20m. 

 

Veure plànol 03.3 Proposta, instal·lacions i serveis. 

 

4.4- Paviments 

Perseguint el concepte de conjunt, per garantir la major accessibilitat a tots els punts i facilitar-

ne les tasques de neteja i manteniment, la utilització dels elements de pavimentació és la 

següent: 

 

Amb excepció de les zones enjardinades i dels escocells dels arbres, el paviment de les 

superfícies de vianants i de la illeta intermèdia és del tipus “pavimold”, el qual presenta una 

superfície rugosa i antilliscant de gran durabilitat en àrees exteriors sotmeses a un elevat 

desgast per abrasió, derivat del trànsit de vianants i rodat. Els escocells dels arbres i les zones 

de plantació van enrasades a la cota de pavimentació per evitar desnivells. 

 

L’element limitador entre el paviment amb les voreres existents i la superfície rodada és de 

rigoles de formigó de 20x20x8cm. 

 

A la superfície destinada al transit de vehicles es manté el paviment asfàltic existent. 

 

Veure plànol 03.2 Proposta, paviments i topografia. 

 

4.5- Instal·lacions i serveis 

Un factor important considerat és la presencia de les instal·lacions de la parada de metro, tant 

en el subsòl com en superfície.  

Moviment persones 

Estança persones 

Moviment persones 

Estança persones 

Illeta 
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Per motius de seguretat, la presencia d’instal·lacions submergides condiciona l’elecció i ubicació 

d’espècies vegetals, així com el seu sistema de plantació. S’han seleccionat especies que no 

presenten sistemes radiculars agressius i els clots de plantació s’aïllen mitjançant una capa de 

formigó i malles anti-arrels. 

 

L’ integració dels elements emergents s’efectua per mitja de 3 sistemes diferents: 

 

- A les boques de metro i en una de les ventilacions, s’hi instal·len gelosies que 

permeten l’ascens de la vegetació enfiladissa cap a les pèrgoles. D’aquesta manera 

deixen de ser elements solts i independents per passar a formar part de les 

estructures de conjunt. 

 

- Dues de les ventilacions passen a formar part del mobiliari urbà, ja que degut a la 

seva altura, actualment els usuaris de la plaça les utilitzen a mode de banc. En la 

proposta s’hi annexen bancs en un dels costats més llargs, als altres, seguint el criteri 

de unificar mitjançant la vegetació, s’hi realitza plantació lineal d’espècies arbustives. 

 

- Les dues ventilacions més petites i que generen més problemàtica degut a la seva 

ubicació, s’enrasen a nivell de terra mantenint lliure la mateixa superfície de 

ventilació. 

 

La resta d’instal·lacions i serveis es reubiquen tal i com es mostra en els plànols, amb excepció 

del pipi-can que s’elimina.  

 

Veure plànol 03.3 Proposta, instal·lacions i serveis. 

 

4.6- Mobiliari urbà 

La distribució del mobiliari urbà és un dels elements que s’utilitza per canalitzar els fluxos de 

moviment dels vianants i generar diferents zones (estada i circulació) així com la sensació d’unió 

entre les grans superfícies. 

 

Bancs:  Es distribueixen sota les pèrgoles seguint les alineacions dels pilars i entre arbres 

seguint les línies de plantació. Com que l’arbrat és caducifoli, tots els bancs tenen 

ombra a l’estiu i primavera, mentre que a la tardor i hivern els bancs situats sota 

les pèrgoles disposen d’ombra i els que estan entre arbres de sol. 

 

Baranes:  Les baranes són elements limitadors que impedeixen l’accés directe de les 

persones a la zona rodada, composades per l’extensió de cables metàl·lics, iguals 

que els utilitzats en les gelosies, anclats en pals metàl·lics.  

 

Fanals:  Es conserven els fanals de paret existents i se n’instal·len de nous. Aquest tipus de 

fanals il·luminen la zona destinada al trànsit de persones. 

 

 Fanals penjants instal·lats en les barres de càrrega de les pèrgoles. Il·luminen la 

zona immediatament inferior a aquestes ja que d’altre manera les ombres que 

generen les pròpies estructures juntament amb la vegetació crearien zones 

excessivament fosques. 

 

 Fanals de peu instal·lats als eixos centrals de ambdues zones d’estança i a la illeta 

intermèdia per il·luminar la carretera. 

 

Gelosies: Elements que permeten l’ascens de la vegetació enfiladissa cap a les pèrgoles i a la 

vegada actuen com element separador entre les zones de vianants i la zona 

rodada. S’utilitzen gelosies de fusta i cables metàl·lics tal i com s’indica en els 

plànols corresponents. 

 

Papereres: Es distribueixen uniformement en les superfícies de vianants. 

 

Pèrgoles:  S’instal·len tres pèrgoles de dimensions diferents, totes amb una alçada mínima de 

5m per permetre el pas de vehicles i autobusos per sota seu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espaiament entre biguetes 
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Una de les funcions més importants de les pèrgoles a més de permetre la 

implantació de la vegetació, és que són l’element d’unió entre els dos costats de la 

plaça, al mateix temps que ajuden a generar diferents espais, proporcionen ombra 

i integren les instal·lacions emergents de majors dimensions. 

 

Les pèrgoles 1 i 3 tenen els pilars exteriors alineats amb el límits dels edificis, 

col·laborant a mantenir el límit amb el carrer des de l’interior de la plaça i les 

pèrgoles 1 i 2 els pilars interiors alineats amb les boques de metro.  

 

Són elements amb les estructures de càrrega metàl·liques i biguetes de fusta de 

20x10cm, separades 40cm entre sí per permetre el creixement de la vegetació i 

generar ombres. Per evitar que les enfiladisses s’estenguin sobre els carrils 

centrals de circulació de vehicles, zona on seria complicat el seu manteniment, les 

biguetes de fusta s’espaien a 1.2m de distancia entre en aquest punt. 

 

Deixant els càlculs de càrregues i dimensionament a un hipotètic projecte executiu, 

considerant de manera general les accions de pes propi, carregues mortes 

(vegetació, enllumenat i senyalitzacions) i sobrecàrregues variables (personal i 

estris de manteniment, neu i vent) s’estima que les estructures serien viables 

considerant uns pilars de càrrega tipus HB200. 

 

Veure plànol 03.4 Proposta, mobiliari urbà. 

 

4.7- Vegetació 

4.6.1-Tractement de la vegetació existent 

Degut al seu escàs valor, tant ornamental com de qualitat, els exemplars de Platanus hispanica i 

de Lonicera japonica s’eliminen per complert mentre que pels exemplars de Firmian simplex es 

preveu el seu trasllat a viver municipal o reubicació en altres emplaçaments. 

 

4.6.1-Vegetació de nova implantació 

El criteri bàsic per l’elecció i emplaçament de les espècies vegetals consisteix en que, en un espai 

tant petit que ha de donar resposta a un gran nombre de usos en el seu interior, no hi ha espai 

físic per implantar la vegetació a nivell de terra. Per aquest motiu, al igual que la resta 

d’elements no vius, neixen al terra i creixen per estendre la seva superfície verda a un segon 

nivell.  

Les especies vegetals utilitzades en la proposta són les següents: 

 

Arbres: Melia azedarach. Arbres caducifoli o semipersistent de 10-12m d’altura i 

creixement ràpid. Sistema radicular extens però poc 

agressiu. Tronc recte, cilíndric amb l’escorça fosca i 

esqueixada amb el pas del temps. Copa frondosa i 

aparasolada amb fulles alternes i compostes de 25-80cm 

de llarg i color verd clar. Flors perfumades de 2cm d’ample 

es presenten a principis d’estiu en panícules axil·lars més curtes que les fulles, són 

petites i de color lila blavós, amb cinc pètals. El fruit és una drupa globosa de color 

groguenc, esfèric, una mica carnós d’ 1 cm de diàmetre, es presenten en raïms i 

romanen a l’arbre durant tot l’hivern. 

 

 Les mèlies es planten per parelles, en escocells de 1x1m2 segons les alineacions 

indicades en els plànols i a una distància mínima de 5m entre arbre i arbre. 

 

Arbusts Teucrium Fruticans. Arbust perennifoli de port mig, amb fulles allargades de 1-3cm 

i color grisaci. Les tiges joves també tenen aquest color 

característic abans d'esdevenir llenyoses. Flors de poc més 

de 2cm i d'un color blau lilós que surten per parells al llarg 

de tota la primavera. 

Densitat de plantació: 1u/ml 

 

 

Enfiladisses: Parthenocissus tricuspidata. Planta caducifòlia de creixement ràpid que pot arribar 

fins a 20m d’alçada. Fulles diferenciades en 3 lòbuls, 

lluents que viren a tons vermellosos a la tardor. Flors 

insignificants. Fruit aplatat de 6-8mm de diàmetre de color 

blau fosc. Els seus circells acabats en ventoses adhesives li 

permet enfilar-se de manera autònoma.  

Densitat de plantació: 0.5u/ml 
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Passiflora caerulea. Planta perennifòlia de creixement ràpid i port vigorós. Fulles 

alternes, dividides en 5 lòbuls. Flors aromàtiques de color 

blau violaci que apareixen des de l’estiu fins a la tardor. 

Fruit en forma d’ou de color taronja. Els circells simples 

que neixen de les fulles li permet enfilar-se per qualsevol 

suport. 

Densitat de plantació: 0.5u/ml 

 

Solandra maxima. Planta perennifòlia i robusta de creixement ràpid i port vigorós. 

Fulles de color verd brillant de fins a 25cm.de llarg. Flors 

grans de uns 20cm de color groc amb taques violetes que 

apareixen gairebé tot l’any en climes càlids però sobretot a 

l’hivern i l’estiu. Els fruits son baies de uns 5cm de 

diàmetre. No te circells, per tant les seves branques 

semblants a les lianes necessiten un suport per enfilar-se. 

Densitat de plantació = 0.5u/ml 

 

En la següent taula es representa els canvis de coloració de la vegetació al llarg de l’any: 
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Les mèlies, al ser arbres caducifolis, generen ombres en les èpoques de calor i permeten 

l’entrada de sol en les èpoques fredes. A més a més de complir els requeriments del seu 

emplaçament a nivell de sistema radicular i estructura són una de les especies seleccionades en 

el “Pla de gestió de l’arbrat viari de Barcelona” per la substitució de falles en els carrers del 

voltant, per tant, cal esperar que al llarg dels anys els arbres de l’interior de la plaça siguin 

iguals que els de l’entorn. 

Les plantacions arbustives, s’associen a les ventilacions on no hi ha pèrgoles mantenint el criteri 

d’utilitzar la vegetació com a element integrador de les instal·lacions emergents. 

 

La combinació d’espècies enfiladisses caducifòlies i perennifòlies amb diferents períodes de 

floració que s’estenen per les pèrgoles entravessant totes les superfícies de la plaça, són 

l’element més dinàmic . Apareixen i desapareixen, floreixen i perden la fulla, creixen de manera 

desordenada en un entorn completament pautat. Usualment poc utilitzades en els nostres espais 

públics, són un recurs interessant a considerar. 

 

Degut a l’existència de les instal·lacions del metro en el subsòl, per evitar que les arrels es 

poguessin extendre de manera descontrolada i causar algun dany, tots els clots de plantació van 

revestits de formigó i protegits per una malla anti-arrels. 
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