P L A Ç A E S P A N YA
SECCIÓ GENERAL ESCALA 250 - SECCIÓ DETALL ESCALA 50
El projecte proposa no només la substitució del parquing, per un espai pensat més per les persones, sinó una millora substancial en
l’accessibilitat i permeabilitat de la zona. Es proposa un espai on a part de connectar i donar accés, pugui tenir altres qualitats per
desenvolupar-hi altres activitats. Aprofitant el moviment de terres que s’ha d’efectuar, es dissenya la plaça com a zona de captació
i filtració de l’aigua de pluja.
Es dissenya la modificació de la topografia de tal manera que es fa compatible la pavimentació dels itineraris que creuen la plaça,
amb la gestió de l’aigua de pluja. S’augmenta el màxim el recorregut que ha de fer l’aigua per arribar a la xarxa de clavegueram,
augmentant per tant, el temps que té per poder filtrar-se altre cop al terreny. Per aumentar la efectivitat del sistema, es col·loquen
bosses de grava en els trams on l’aigua redueix la velocitat, per tal que actuin com elements de retenció i infiltració.

[Academic use only]

Sistemes de recollida d’aigua, i infiltració al terreny natural. Evita
el col·lapse de la xarxa pública de
clavagueram, apforitant l’aigua de
pluja per renaturalitzar la zona.

Plantació d’arbrat nou. En aquest àmbit es combinen les següents espècies:
Auró blanc (Acer campestre).
Auró de Capadòcia vermell (Acer cappadocicum ‘Rubrum’)

Enllumenat públic. Model iGuzzini, Maxiwoody, direcció ajustable.

Camí amb recorregut accesible, de
formigó. Pendent longitudinal no
superior al 6%, i pendent transversal del 2%.

Cuneta verda d’infiltració a les
mitgeres permetent la revegetació
de la zona, i la vegetació d’aquestes.

Conservació dels pins existents.
(Pinus pinea)

Construcció d’un mur ciclopi, com
a mur de contenció per gravetat,
del moviment de terres.

Sistemes de recollida d’aigua,
i infiltració al terreny natural.
Gran dipòsit en la part inferior
de l’àmbit per tal d’acomular l’excés d’aigua i permetre que s’infiltri
altre cop al terreny, sense haver
d’aportar aigua a la xarxa pública.
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Conservació dels arbrats
urbans existents en la
zona.
(Magnòlia grandiflora
‘Galissonnière’)

