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Les millors ciutats són aquelles que no deixen ruïnes

El parc de Sa Presó

15. Espai públic

La urbanització de l’entorn de l’antiga presó de Palma té l’objectiu de donar re-
sposta a les necessitats i potencialitats que l’activació del renovat edifici gen-
erarà en l’espai públic. Es configura un espai de vianants en continuïtat amb la 
resta del barri i s’ha generat un buit al voltant de l’edifici per a respondre a la 

seva monumentalitat. La plantació de la vegetació ajuda a explicar la història i 
a emfasitzar la identitat d’un paisatge amb un caràcter especial. 

E: 1/4.000

La Presó panòptica El Mur de la Presó La pedra de Marès
És una pedra de les Illes Balears, que s’extreu en 
blocs de 40x40x80cm, i resulta molt útil per a l’exe-
cució de murs i voltes. 

Les runes d’enderroc són un gran problema a l’illa de 
Mallorca pel que la reutilització dels residus generats 
al procés d’obra és fonamental.

La materialització d’aquests murs serà fonamental 
per al procés d’obra. La seva geometria condiciona la 
urbanització de l’entorn immediat.

Circulació ciclista Circulació peatonal

Espais verdsEl mur

Il.luminació puntualUrbàJardí Natura

El concepte global d’il·luminació segueix els principis de plantació. A l’oest, la 
il·luminació es troba “dispersa” entre els arbres. Fanals amb 2/3 punts de llum 
per proporciona una il·luminació íntima i acollidora amb efecte llum i ombra.

Les zones de pavument continu és de naturalesa més formal i urbana, i la 
plantació es troba aquí en una reixeta. Els arbres formen volums precisos per 
emfatitzar el paisatge. La plantada també contribueix a la variació estacional, 
millora la biodiversitat i el microclima de la zona.

La zona, dominada principalment pel transit peatonal, es caracteritza per arbres 
dispersos i llits vegetals per assegurar zones de vora semiprivades. Els arbres 
consisteixen en arbres fruiters més petits i en flors arbres per emfatitzar la 
sensació del jardí

A la zona nord la vegetació és salvatge i exuberant. Els arbres estan escampats 
de forma irregular, creant una barrera acústica que protegeix el Parc de Sa Presó 
del soroll provinent de la Via de Cintura. La plantació es caracteritza
de volums de matolls i arbres silvestres.

Del mur al camí
El sentit comú ens porta a reutilitzar aquestes peces mitjançant la manipulació i recol·locació en forma de camí o mobi-
liari urbà. El paviment és l’element de connexió amb la història i la memòria del lloc.


