
PAISATGE · Planta general

Aquesta làmina fa referència a la vista en planta de la proposta del parc de les flors. 
En el marge esquerra es poden apreciar diagrames de circulació de la proposta. El parc de les flors 
no està pensat per estar obert les 24 hores del dia. Per aquest motiu, s’ha de contemplar la circula-
ció secundària durant la nit. Territorialment, el recorregut no s’ha d’interrompre mai. L’estratègia 
territorial no està hipotecada al tancament del parc de les flors ja que s’han pensat recorreguts 
alternatius que rodejen el parc de les flors. 
Al diagrama inferior de la franja esquerra de la làmina, es pot apreciar com la proposta incorpora les 
pre-existències de l’entorn. A la part nord-oest de l’àmbit, actuament hi ha un parc por freqüentat 
pels habitants de Rubí. La proposta uneix aquest parc amb el parc de les flors per tal de crear un 

únic parc que comença al teixit urbà i acabarà al futur equipament. La zona del parc de les flors 
que cumplirà aquest objectiu, es tracta actualment d’un camp d’ametllers pla. Es reforçarà aquest 
espai amb més arbres de la mateixa espècie i la seva circulació serà lliure, no estaran marcats els 
recorreguts. 
Els diagrames del marge dret de la làmina, expliquen on es troben les diferents espècies de plantes 
permanents dels espais intersticials entre els recorreguts i els cultius. S’han disposat aquestes es-
pècies amb estudi de les olors, dels colors i del seu tamany. És important l’altura de les diferents 
espècies i la seva posició. Les plantes amb més altura, s’han ubicat als taluds baixos del recorre-
gut. Les plantes més baixes s’han instal.lat als taluds baixos. L’idea és no comprometre les vistes 
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als camps de cultiu. Pel que fa a les zones més naturalitzades (quart diagrama) es vol apostar per 
camps més salvatges amb espècies autòctones com la rossella o l’ull de bou, espècies molt esta-
cionals.

La planta general vol transmètre els recorreguts de la proposta i l’organització productiva de l’àm-
bit. Per aquest motiu s’han representat els moviments interns de vehicles, l’ordenació dels camps 
productius, les edificacions de suport, les basses de regadiu i el tipus d’espècies permanents. També 
s’ha distingit entre les arbres existents i els propossats. La tipologia de camins també està present 
a la planta general. Els materials utilitzats en la proposta s’explicaran en detall a les làmines de 

seccions constructives. En la planta general es distingeixen clarament els llenguatges de la proposta. 
Per una banda tenim tot allò que prové del món industrial (edificacions, camps de producció) amb 
formes quadrades, regides per criteris productius. En canvi, observem les formes més orgàniques 
en tot allò que pertany al llenguatge de circulació del parc de les flors, els camins i les plantacions 
de flors permanents. Els patrons organitzatius de les flors permanents, està dissenyat per crear un 
degradat lineal entre les espècies en contacte. D’aquesta forma, el pas d’una espècie a unaltre es 
produeix de forma que el vianant no és conscient. 
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