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Procés evolutiu de les Fibres connectores

En tot el recorregut del
parc, situats en punts
estratègics
d’intersecció de camins, s’ eleven
uns elements cilíndrics a
mode de landmark que
contenen informació i
senyalització del parc,
així com il•luminació i
connexió wi-fi servint als
ciutadans de punt de referència visual

Estan repartits
homogèniament
per tot el parc i són activitats adreçades per al públic infantil de diferents edats.

Mitjançant la creació d’una topografia de formigó, es configura un espai dissenyat per a patinar amb diferents piscines, obstacles, rampes i half-pipes.

jocs infantils

skate park

Composició de les fibres:
-Estructura: espècies que estan sempre present al llarg del parc i que pel seu caràcter configuren l’estructura morfològica i visual.(Washingtonia robusta, Pinus halepensis)
-Densitat: introduïda per les espècies de volum i creixement ràpid (Fraxinus angusifolia Celtis australis, Acer campestre)
-Color: espècies de port petit que aporten variabilitat cromàtica a nivell de flor i fulla. (Koelreuteria paniculata,
Diospyrus lotus, Cercis siliquastrum, Punica granatum)

Dos camps de futbol amb grades i dos
nuclis de vestuaris permeten dotar al
parc d’una gran infraestructura esportiva de servei al ciutadà.

La Washingtonia robusta i el Pinus halepensis
són els elements estructurants pel seu caràcter
perennifoli, tot i el seu
creixement lent. Les
masses arbòries de port
petit i mitjà comencen
a omplir els buits donat
el seu creixement ràpid.
Son els elements d’estrats inferiors (arbustiu
i herbacis) els qui aporten frescor i variabilitat
al sistema.

Adjacents als camins que travessen el
parc es proposen aparelles de fitness
adequats per seniors. Aquesta ubicació
permet als usuaris dels jocs gaudir del
anar i venir dels vianants que transiten
pels camins i a la vegada cuidar el seu
benestar.

1ª fase: inici

Es proposa un sistema de panells fotovoltaics que a mode de brànquies cobreixin
parcialment els grans buits del final del
parc matisant l’entrada de llum i permetent la ventilació. Aquests captadors
permetran cobrir el consum d’enllumenat
del parc. Aquest element es preveu que
es desenvolupi conjuntament amb tota
l’operació de tallers Integria i Talgo.

Espai de grans dimensions sota una catifa verda ideat per a activitats informals recreatives, familiars i d’ oci.

panells fotovoltàics

gran espai obert

Gran explanada aire lliure que
s’adequa a múltiples esdeveniments
i a un gran nombre de públic com
actuacions musicals, representacions, happennings i altres activitats
efímeres.

totem

zona esportiva

jocs seniors

Els arbres de creixement
ràpid, tant de port petit
com mitjà, s’han desenvolupat aconseguint
major volum que els
individus de les espècies lentes. Proporcionen
grans àrees d’ombra i
asumeixen el protagonisme d’aquesta fase.

actes colectius auditori

2ª fase: 5-10 anys

fibres connectores

vores

Les masses arbòries
es consoliden i les fibres connectores aconsegueixen el seu estat
madur, estabilitzant-se
i garantint així la seva
pervivència en el temps.
A partir d’aquest punt ,
els exemplars condicionats per les masses
seran eliminats i substituits selectivament cercant millors condicions
de creixement.

unitats de paisatge
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DUNAR
3ª fase: 15-20 anys
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Dades generals

El caràcter sostenible del parc lineal de la Sagrera–Sant Andreu es defineixen en tres grans principis de la sostenibilitat:

- Arbres
125 arbres/Hc

FUNCIONALITAT ECOLÒGICA: Aquest parc constitueix un dels connectors
verds de la xarxa de corredors de Barcelona. És la fibra connectora qui
assumeix en gran mesura la funció de conduir els fluxos i vectors tant ambientals com socials. A més, gràcies a la seva concepció vegetal, exerceix
de controlador climàtic urbà mitigant l’efecte d’illa de calor, disminueix els
nivells de CO2 i controla els agents contaminants atmosfèrics gràcies a la
renovació anual del gran part del seu fullatge.

- Ombra
60% de superfície total en ombra,
dividit en ombra d’arbres 58,64%
i ombra de pèrgoles 1,36%

ECONOMIA I GESTIÓ DE RECURSOS: La gestió de l’aigua de pluja que
es proposa consisteix en retenir-la el màxim temps possible als tancs de
retenció per laminar el cabal d’aigua generat. S’aconsegueix un Drenatge
Urbà Sostenible. A més, l’ús de materials permeables en grans superfícies afavoreix la gestió sostenible d’aquest recurs. El disseny de topografies
ondulades provoca zones humides, disminuint així la superfície regada del
parc i minvant el consum d’aigua de reg.

El parc disposa de grans superfícies on s’implantaran captadors d’energia
Fotovoltaica per produir, tant l’energia consumida pel parc com per subministrar a la ciutat. L’ús de noves tecnologies com LED’s minimitzaran el
Tancament de les vores consum d’aquest recurs.
i carrers transversals
FUNCIONALITAT SOCIAL: El parc constitueix el gran punt d’encontre i conamb masses arbòries
nexió entre dues bandes de ciutat històricament separades. L’elenc d’actialtes.
vitats que es poden desenvolupar al llarg del parc afavoreix les relacions
entre els ciutadans, constituint-ne el suport físic d’intercanvi entre els distints sectors de la població, afavorint la consolidació dels teixits socials a qui
serveix.
ALÇAT LONGITUDINAL

C
abc

vegetació i paisatge

7 Olivar i Vinya

D

Sostenibilitat

8Dunes

9Pineda

- Pressupost/m2
Fase1. Sant Andreu: 199€/m2
Fase2. Sagrera: 189€/m2
Fase3. Bac de Roda: 225€/m2
Fase4. Tallers Talgo: 183€/m2
Fase5. Tallers Integria: 180€/m2
Mitja: 194€/m2
- Manteniment/m2
Fase1. Sant Andreu: 2,85€/m2
Fase2. Sagrera: 2,75%€/m2
Fase3. Bac de Roda: 2,76%€/m2
Fase4. Tallers Talgo: 2,69%€/m2
Fase5. Tallers Integria: 2,73%€/m2
Mitja: 2,77%€/m2

10 Palmerar
Pistacia lentiscus
Teucium fruticans
Phlomis fruticosa
Viburnum tinus
Laurus nobilis
Pinus pinea
Arbutus unedo

Vitis coignetiae
Olea europaea
Ficus carica
Cupressus sempervirens
Vitis vinifera
Salvia greggii
Nassella tenuissima
Tamarix africana
Juniperus phoenica
Westringia fruticosa
Tamarix gallica
Hyparrhenia hirta

Parque Lineal de la Sagrera - Sant Andreu en Barcelona, fases 1ª, 2ª y 3ª

- Paviment segellat
20,05% paviment dur
25,48% paviment tous i filtrants
(sauló, fusta i peces amb junta
verda)

Yucca gloriosa
Cycas revoluta
Phornium tenax
Chamaerops humilis
Agave americana
Phoenix dactylifera
Butia capitata
Phoenix canariensis
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