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Paviment de llamborda de formigó prefabricat model Inca 12x16x8cm color
pedra de GLS Prefabricados de Hormigón.

Paviment de panot de formigó model Cuadros 20x20x4cm color gris de
Mosaics Capdevila.

Recobriment de fusta triturada (mulching) de 5-10cm de gruix sobre capa
de terra vegetal (sorrenca-franca, 70-80% sorra de riu) amb 2% de
matèria orgànica, i sobre capa de graves de 20-30mm de 10cm de gruix.

Heura vegetal (Hedera Helix) 400cc 9pl/m² plantada sobre llit de terra
vegetal de 30cm de gruix.

Coberta vegetal arbustiva de 50cm d'alçada aproximadament, mitjançant
plantació aleatòria de: 30% Chamaerops Humilis (C-3L, 1pl/m²), 30%
Pistacia Lentiscus (C-2L, 3pl/m²), 40% Viburnum Tinus (C-2L, 3pl/m²),
plantada sobre llit de terra vegetal de 40cm de gruix.

Escocell de fundició model C-47 de ∅1200mm i forat central de ∅450mm
de Fàbregas.

Banc urbà model Doble Montseny de fundició d'alumini amb llistons de
fusta tropical d'Escofet.

Banc urbà model Montseny de fundició d'alumini amb llistons de fusta
tropical d'Escofet.

Paperera model Urbana color gris d'Escofet

Magnolia Grandiflora

Ligustrum Japonicum

Prunus Cerasifera Var. Pissardii

Cercis Siliquastrum

Mur de formigó armat de 40cm d'amplada i 50cm d'alçada amb
impermeabilització en cares internes de jardineres.

Xapa d'acer corten de 2cm de gruix amb cantell superior bisellat ∅15cm i
50cm d'alçada

Vorada de jardí 8x20cm
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Cercis Siliquastrum

Chamaerops HumilisHedera Helix

Ligustrum Japonicum Magnolia Grandiflora

Pistacia Lentiscus

Prunus Cerasifera Var. Pissardii

Viburnum Tinus

. A l'hora d'escollir l'arbrat s'ha optat per la Magnolia com a arbre gran amb tons neutres i flor blanca, i els
altres de tamany més petit són arbrat d'accent per donar color puntualment.

. Respecte l'edifici, es situaran els petits davant dels grans per a poder llegir diferents plans visuals.

#vegetació

. Les zones verdes contigües a l'edifici actuen com a buffers acústics i com a elements generadors de plans
als espais interiors.

Panot

#paviments

Llamborda

. S'ha escollit un únic paviment de llamborda en tota la
plaça per donar continuïtat a l'eix central.

. En les entrades d'artistes i administració s'ha donat
continuïtat al panot del carrer.

#mobiliariurbà

Bancs Paperera Escocell Xapa d'acer corten
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