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PARC AMB PLAÇA DE LA REPÚBLICA DE TERRASSA
QUALITAT ARQUITECTÒNICA I PLANTEJAMENT UNITARI DEL PROJECTE

Arguments
El Parc amb Plaça de la República que ens apareix en l’ordenació del buit que ha 
quedat en la construcció d’una munió d’equipaments, esdevé un especial espai urbà on 
podem descobrir els següents valors de nova urbanitat:

•  Un espai - lligam d’escala urbana que relaciona els carrers d’aquest barris nord amb 
l’Avinguda Béjar i per tant els distints microcentres i el gran centre de Terrassa.

•  Un espai central en el nou eix cívic urbà que sorgeix amb des del buit a mitja cota 
entre el pla i la muntanya vallesana, amb un traçat de recorregut lineal a través.

•  Tot un nou paisatge de la porositat verda de la ciutat, amb el tractament proposat 
com a gran illa verda en el mig de l’encreuament de barris permetent l’articulació del 
paisatge cultural de Terrassa.

•  El Parc amb Plaça vol ser un espai unitari, però a la vegada mostrar un repertori 
d’espècies d’espais que donin resposta tant a la vocació de porta metropolitana de 
Terrassa com del parc que ara s’inicia per als barris nord.

Components compositius i constructius.
El Parc amb Plaça es dissenya com una topografia suau amb planes i ondulacions per 
fer una illa verda, a partir dels següents accions bàsiques:

•  La topografia projectada és una “Y” que acorda tots els punts topogràfics en con-
tin uïtat i sense desnivells, amb acords suaus i progressius. Aquesta es conformen 
amb platines d’acer que, a manera de corbes de nivell, dibuixen tot el buit de l’illai 
s’omple entre línies amb diferents paviments que conformen les espècies d’espais que 
proposem: plaça de ciutat, esplanades per activitats lúdiques, zones per a la pràctica 
de l’esport, placetes d’estada i joc, greens de gespa, àrees de plantacions. 

•  Els paviments responen a la diversitat d’usos que proposem per als diferents 
espais –sauló, cautxú flexible, gespa, entapissants, herbàcies-, amb l’aposta per la 
llamborda llisa, adaptable i de fàcil substitució com a paviment a utilitzar en les àrees on 
el paviment dur és necessari: voreres, calçada, recorreguts interns de gran ús, places 
amb usos intensius, sortides de metro i aparcaments…

•  S’estableix un màxim del 30% de la superfície del parc amb paviment no permeable, 
quina recollida d’aigua de pluja es condueix al dipòsit projectat per al reg al subsòl, i 
un altre 70% dedicat a paviments permeables que permeten la infiltració d’aigua de 
pluja al freàtic.

•  Damunt les traces es col·loca l’arbrat i els elements del mobiliari: arbres de diferent 
alçada i coloració, bancs que s’il·luminen de nit, cadires que giren, sorrals per als 
infants, cistelles de bàsquet, fanals que s’inclinen segons el recorregut,… tot disposat 
pensant per a un ús intensiu però alhora amable de les diverses espècies d’espais 
projectats.

•  Les plantacions d’arbres, arbusts, entapissants i enfiladisses es proposen a la ma-
nera dels badius: mescla d’espècies –llimoners amb xiprers i palmeres, buguenvíl·lies 
amb micacos i pereres- i diversitat de plantació: directament al sòl o en testos mòbils 
i jardineres penjades a la paret.

Un Parc construït amb natura i elements d’arquitectura bàsica 

Un Parc per una ciutat hidràulica, de colors i cromatismes, plantacions, geome-
tries i estratègies autòctones; des d’un principi pensat des de la gestió i mante-
niment de l’espai, amb signes i senyals propis

Dispositius 
•  Regeneració d’espai lliure com infraestructura ecosistèmica
•  Articulació dels barris Nord de Terrassa
•  Integració social i de la centralitat de serveis entre barris
•  Intercanvi d’activitat, usar el parc com espai de la persona i dels vivents
•  Mixed-use per integrar els equipaments que envolten el Parc i que fan plaça 
•  Vertebració de recorreguts (encara que no sigui un gran parc) per Passejar i lligar  
   amb els GR i grans caminades del Vallès
•  Gestió de la Qualitat ambiental: aire, soroll, emissions, generador d’energia
•  Pacificació de trànsit i Seguretat vial i de gènere
•  Establiment d’espai de sol i ombra
•  Creació d’Imaginaris urbans i símbols, el parc com a referent 
•  Periscopi de la Mola i del Pla del Bonaire
•  Funció de Node articulador d’avingudes
•  Plaça d’events i espectacles: Castellers, Geganters, Concerts aire lliure, Balls
•  Instal·lació de carpes i altres mòbils: la casa dels jocs, la bibliobús, la nòria
•  Lloc d’actes Magna Celebratio
•  Lloc de fires urbanes (Nadal, terrissa, gastronòmica,..)
•  Regulador metabòlic de la ciutat

Un espai d’espais, de barri, de ciutat i de l’arc metropolità
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Mobilitat
•  concebem el Parc dins el concepte de ZUAP, “Zona Urbana d’Atmosfera Protegida” 
per tal de contribuir a la progressiva substitució de cotxes de combustibles fòssils per 
altres mitjans més ‘sans’ de mobilitat dolça alimentats per la captació elèctrica del 
propi Parc.

•  Per això proposem integrar les mobilitats de vehicles en una mançana més gran 
perimetral de manera que alliberi espai per a crear una gran àrea de parc i plaça, i per 
tant treure el carrer existent que talla avui en dia el parc per la seva meitat.

•  Per tal d’afavorir la pedagogia participada per una nova cultura de la mobilitat pro-
posem que tota la ‘tira’ de vehicles que tenim al costat del Carrer Provença esdevingui 
punt de recàrrega elèctrica, per tal de contribuir a la minva dels vehicles de motor a 
pistó els propers anys.

•  En els extrems de la traça diagonal proposem la dispoció d’aparcamets i bicicleta 
i estudiar la possibilitat d’interacció d’intercanvi amb les possibles línies d’autobús i 
connexions vers FFCC.

Un espai per una nova mobilitat sense emissions 

1 Edificis i espais:
 1.1  Foyer parc
 1.2  Foyer edificis
 1.3  Passatge vers la riera
 1.4  bar snack- seu social
 1.5  Vestuaris
 1.6  Local de joventut
 1.7  Proposta d’ampliació Casal

2   Intercanviador nord Terrassa.  
 2.1  Pàrquings amb serveis de mobilitat 
 2.2  Parades de transports- connexions vers FFcc 
 2.3  Punt INFO de mobilitat i transports 
 2.4  Pàrquing (punts recàrrega elèctrica)  

3 Plaça Parc d’ambients  
 3.1  Esplanades verdes  
 3.2  Esplanades arbredes 
 3.3  Esplanades d’usos i Placetes d’activitats 
 3.4  Plaça d’aigua  
 3.5  carrers circulació pacificada (30 kms/hora) 
   
4  Bioplaça 
 4.1  NEO-Arbres Elements d’Eficiència Energètica 
 4.2  Infraestructura ambiental bIO-INFrA  
       4.3  Gabions drenatge i recollida d’aigües superficials, 
     4.4  Emmagatzematge i distribució de reg 

5 Share facilities 
 5.1  Neos (elec-wifi-bluetooth)
 5.2  bicing-Terrassa 
 5.3  Punt de car-sharing (car to go)
  
6 Vialitat i Recorreguts 
 6.1  Eix Verd Avda béjar- Territori
 6.2  Passeig perimetral
 6.3  camins del Parc

7 Elements urbans de nova generació 
      7.1   Amenitats i jocs: Playground i jocs infantils: Giratoris, Plataformes, 
         Enfilar-se, d’aigua; Pala i galleda 
       7.2   Escenaris-Graderies 
        7.3   Mobilitat: bucks accès parquings de bicicletes, Parades bUS

8 Fonts i Làmines d’aigua 
9 Il·luminació
10 Mobiliari: bancs; cadires; butacó; baranes; papereres, bol·lards; fonts 
11 Pavimentacions:  llamborda, vegetació, catifa,  sauló , slurry,  mixtes
12 Verd Vegetació: 
 12.1  Arbrat alineació
 12.2  Arbrat grups
 12.3  Arbustives 
 12.4  Enfiladisses
 12.5  Prats i Floracions 
13. Serveis domèstics: Pipican 

14. Quioscs : Punt informació, Cub informació, Bar, Primers auxilis, Premsa 

ÀMBITS, ESPAIS I COMPONENTS DEL PARC AMB PLAÇA 
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L’ORDRE DE LES FASES PER OPTIMITZAR LA FUNCIONALITAT I L’ÚS DEL 
PARC AL LLARG DEL TEMPS

Proposem començar amb l’apropiació del que ara és un espai latent, mitjançant una 
festa d’inici del procés de regeneració urbana de l’espai, amb una retirada dels ve-
hicles, neteja intensiva i informació sobre el procés. Així podrem dir que la primera 
fase de la construcció del Parc ja hi és!
La segona fase correspon a la presa de consciència, a través del concurs, de la 
voluntat de federar els distints col·lectius de persones a través de la unicitat 
dels equipaments que conformen l’entorn del Parc i el carrer Provença com a 
frontissa dels barris.

Una tercera fase, serà el disseny sobre el lloc dels àmbits, traces i llocs del 
Parc que proposem fer amb els col·lectius de les institucions, gent del barri més 
proper i de la ciutadania a través d’una setmana d’apropiació del lloc utilitzant el 
dibuix sobre el terra a escala real, acompanyat de sessions de presentació del pro-
jecte; això permetrà ajustar les mides i les dimensions alhora que enfortir la relació 
de les persones amb el lloc en evolució.

A partir d’aquestes fases que facilitaran l’elaboració del projecte executiu com 
a quarta fase, s’iniciarà una mena de procés que podem anomenar “obert per 
obres” on es delimitaran els àmbits d’actuació informant permanentment a la ciuta-
dania. “Som Parc!” podrem anomenar aquesta cinquena fase.

Una sisena fase correspondrà a l’establiment del moviment de terres per crear els 
suaus bancals, el gabions de contenció i la infraestructura bàsica de gestió del cicle 
de l’aigua: conducció i aprofitament d’escorrenties, captacions de reforç per al reg, 
desplegament del mateix; i les rases bàsiques per a la implantació d’infrastructurals 
tècniques (totes elles ja dissenyades com topografies constructives de les traces 
del Parc; enllumenat, disposició dels Neoarbres; així com la construcció de les pas-
sejos, camins, plaça, esplanades i espais de joc. 

Al mateix temps, i un cop avançada la infraestructura de suport de les activitats, una 
setena fase procedirà, en part amb un format participatiu i en part a través de 
la gestió del servei de Parcs i Jardins, a la plantació de la vegetació i desenvolu-
pament dels hàbitats vegetals del Parc.

En una fase següent disposada en el temps anirem posant els elements de mo-
biliari: Bancs, fonts, punts d’informació, senyalètica.

Sense fer part del projecte executiu, hom creu que cal presentar i treballar con-
juntament amb els equipaments d’entorn la seva possible ampliació (Ex.: cen-
tre cívic); l’adeqüació de les tanques per conformar un tipus de nova mem-
brana vegetada i amb materials comuns a tots per tal de donar unicitat a la seva 
façana respecte el Parc; així com treballar la possibilitat consensuada d’obrir pas-
satges del Parc vers la Riera de les Arenes.
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Arquitectures amb capacitat d’integració amb l’entorn
 •  Integració parc / edificis:  arquitectures concebudes a partir de la  presència 
de natura al seu entorn creant-se una atmosfera de gran qualitat lumínica i am-
biental amb el parc. Un elevat nivell de transparència material dels edificis que 
facin propicia la seva integració amb la natura del parc.

•  Flexibilitat constructiva / execució per fases: estratègies projectuals conce-
budes per fer possible l’ ampliació d’edificis existents i alhora relacionar-se amb 
els espais existents que tenen a l’entorn, compatibilitzant la nova actuació amb 
les precedents.

•  Contextualització i coherència del conjunt amb l’entorn existent els materials 
emprats estableixen una sinèrgia material efectiva amb la natura de l’entorn i ge-
neren una atmosfera de confort per als usuaris. L’ús del vidre laminar es realitza 
amb la intenció de treballar amb la llum com a material de construcció essencial, 
considerant les interaccions positives que genera en l’entorn i entre les persones.

Criteris de sostenibilitat i eficiència energètica:
•  Façana: pells exteriors de baix cost construïdes a partir d’estructures senzilles  
i de tancaments de vidre amb càmera, resolent l’estanqueïtat i simplificant el pro-
cés constructiu al màxim.

LES ARQUITECTURES PERMANENTS, EFÍMERES O TRANSITÒRIES

•  coberta: solució de recollida aigües pluvials a dipòsit per reduir la demanda i per 
potenciar el reg del parc.

• Estructura: ús de materials com la fusta, reciclables 100% (provinent de tala con-
trolada), amb solucions constructives desenvolupades en sec  que eviten  solucions  
contaminants de l’entorn durant el procés. Es tracta d’elements constructius de llarga 
vida útil, baix cost i alta inèrcia tèrmica. relacions òptimes secció-llum, reduint el 
nombre d’elements a l’essencial.

• Instal·lacions: els edificis s’ha concebut per afavorir el comportament passiu i 
d’aquesta forma minimitzar l’ús d’energies no renovables.  Instal·lacions de suport 
com l’ús de caldera per biomassa en el soterrani; s’aconsegueix una reducció molt 
elevada del consum energètic.

•  bio-climatisme: adaptar la pell exterior de l’edifici; obertura o tancament d’espais 
intermedis  per regular la temperatura ambient. Espais intermedis temperats entre 15-
25º reduint la demanada energètica de l’edifici.

Un Parc simbiòtic entre natura i nova tecnologia
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ESTUDI DE L’ÀMBIT D’INFLUÈNCIA DEL PARC A NIVELL DE CARRER, BA-
RRI I DISTRICTE DE CIUTAT

Les imatges ens mostren la força i el potencial del lloc: la cohabitació entre el procés 
antròpic de la gent per tenir habitatges, equipaments, carrers i aparcaments, però al 
mateix temps la geografia encara tant característica del territori terrassenc: l’orogra-
fia de terrasses i de torrenteres que solquen l’espai del bonaire des de Sant Llorenç 
fins a la cubeta de la riera de rubí vers el Llobregat. 

L’espai és doncs un espai de la trama verda i blava de Terrassa, gran prestador 
d’infraestructura ecosistèmica. Un gran espai que contribuirà amb la renaturalitza-
ció a incrementar el patrimoni verd del barri i de la ciutat territori sota els principis de: 

-  més verd, a partir d’un bosc urbà continu d’ombra, 

-  més aigua en gestionar els aiguavessos de la ciutat de rieres i torrents, 

-  més terra en recuperar una configuració que potencia els terres naturals i les 
mínimes pavimentacions com a catifes d’activitat al servei de les persones.

El Parc és un àgora de trobada dels equipaments existents. Front a les espe-
cialitzacions de cadascun d’ells en aquest espai, la seva concentració, essent de 
naturalesa diversa, permet un ampli espectre d’usuaris i de freqüències d’ús. En 
aquest sentit, el nou espai que es projecta és l’espai que permet reformar les re-
lacions cap al parc de manera que les activitats es percebin com sinèrgiques i així 
mateix les cooperacions entre els gestors i usuaris. 

Aquesta concentració cal remarcar-la com una situació excepcional que no es 
dona freqüentment en ciutats d’aquest rang, i per tant configura una centralitat 
que, bo i estant al servei de Sant Pere Nord, estableix una cadena de valor per la 
ciutat general i per la constel·lació vallesana, atesa la seva proximitat al quart cintu-
ró. En conseqüència val la pena l’esforç per dinamitzar una concertació entre Ins-
titucions i entitats per donar la volta a la situació de les tanques actuals que 
donen l’esquena al parc de manera que s’obrin “portes” i microespais d’accés 
i de visualització de la munió d’activitats. 

Una opció que ens sembla factible i estimulant és la conversió de les tanques en 
jardins verticals que augmentin la condició de tovor, a partir dels treballs de 
topiari i de gestió de floracions cromàtiques. 

OPTIMITZACIÓ DELS ESPAIS A TRAVÉS DE LA POLIVALÈNCIA D’USOS JA 
EXISTENTS EN ELS EQUIPAMENTS DE L’ÀMBIT

Un Parc en el camí de l’aigua entre Sant Llorenç i el Bonaire
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COMPRENSIÓ I APROFITAMENT DELS PROJECTES JA REDACTATS DE 
L’ÀMBIT

El projecte planteja clarament l’articulació del mosaic de peces i dels tempus 
que els han realitzat, així com els projectes en curs de redacció i/o realització que 
existeixen dins l’àbit del Parc. És per això que considerem els projectes ja exis-
tents en base a tres conceptes: 

- “adaptació” pel que fa als que es consideren mantenir perquè son estructurants 
i coherents a una opció d’ordenació integral de l’àmbit; 

- “reestructuració” d’aquells que, bo i considerant la seva coherència programà-
tica, sembla oportú actualitzar i revisar en funció de l’ ordenació integral de l’àmbit 
per adequar-los millor a les relacions amb tots els components del Parc; 

- “redefinició” per aquells que cal reformar en funció dels objectius previstos en 
l’ ordenació integral de l’àmbit.

Segons aquests pressupòsits i desprès d’estudiar cadascun d’ells i establir les 
relacions amb el projecte del Parc proposem:

-  A1, Urbanització executada de la primera fase del projecte del Parc de la repú-
blica a Terrassa“adaptació”

-  A2, Projecte executiu de la urbanització de la segona Fase del Parc de la república 
a Terrassa > “redefinició”

-  A3,  Avantprojecte de l’amfiteatre > “reestructuració”

-  A4, Avantprojecte dels locals annexes de l’amfiteatre > “adaptació”

-  A5, Estudi previ de l’ampliació de la zona esportiva > “adaptació”

-  A6, Avantprojectes dels vestidors i locals socials del club de Futbol Lument > “re-
estructuració”

Un Parc que instaura valor des de l’escala de barri al sistema verd i d’equipa-
ments de la ciutat
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METODOLOGIA A SEGUIR PER ACTUAR ACTIVAMENT COM A MEDIADOR 
DEL PROCÉS DE RELACIÓ AMB ELS VEÏNS O  CIUTADANS O ENTITATS.

La gestió d’una acció pública com la del present projecte, no pot desenvolupar-se 
correctament sense el coneixement, l’opinió i l’implicació dels ciutadans; per aques-
ta raó cal posar un especial èmfasi en la participació pública de particulars, 
entitats i associacions, al llarg del seu procés i molt especialment en la fase pre-
paratòria del projecte i en la potencial co-construcció col·lectiva de l’actuació amb 
els veïns i ciutadans i amb les entitats implicades en el projecte.

Més enllà de l’afirmació anterior, l’obertura d’un procés de participatió en torn a 
una acció projectual com la present ha de possibilitar l’assoliment dels següents 
objectius:

  - Permetre una reflexió de la ciutadania tant associada com individual sobre quin 
projecte cal pel lloc

  - Fer possible l’enriquiment dels coneixements tècnics de l’equip autor del 
projecte amb l’experiència de la quotidianitat dels ciutadans i ciutadanes 

  - Entendre les complexitats del lloc i elaborar propostes constructives que 
afavoreixin l’interès general i pel bé de la comunitat fent possible la construcció del 
projecte amb tots i per tots. 

En aquest sentit, sembla recomanable implementar un primer espai de participa-
ció-aportació en el moment inicial dels treballs per tal de garantir una primera fase 
de participació coincident amb el període d’elaboració del model de parc que es vol 
realitzar i que finalitzaria amb la presentació del document del projecte.

Posteriorment, hi pot haver una segona fase corresponent amb el període de l’exe-
cució del projecte en la que caldrà trobar espais de complicitat i col·laboració ciuta-
dana en la construcció conjunta i col·lectiva del mateix projecte i que aquesta fase 
pot incorporar desde la tutela i seguiment dels treballs, fins al implicació més activa 
del veïns, ciutadans i entitats interessades, tot cercant la inclusió de totes les pers-
pectives possibles per part d’assegurar el principi de diversitat i representativitat 
dels diferents sectors de població.

En funció dels mecanismes específics de participació que es determinin caldrà va-
lorar la possibilitat de proposar una primera fase inicial d’informació, que hauria de 
servir en primer lloc per tal d’informar i explicar l’oportunitat de la iniciativa a través 
d’accions concretes que garanteixin la difusió general de l’inici dels treballs i dels 
mecanismes de participació.

La proposta que presentem durà a terme la participació centrada en xarxa as-
sociativa i activitats obertes que puguen garantir la representativitat dels 
col·lectius mobilitzats en torn al territori i la participació individual. 

La nostra estructura participativa es basaria en:

  - Participants de l’administració local: polítics i tècnics

  - Seleccionar una mostra representativa dels col·lectius mobilitzats al municipi

  - Accions obertes: espais de participació i/o informació als que poden assistir totes  
aquelles persones que ho desitgen, a alguns casos, prèvia reserva de plaça

  - Eines de seguiment: amb entitats als que presentar els avanços del procés del 
projecte

En aquest procés es genera el compromís de nodrir de tota la informació necessària 
al procés de redacció del projecte i de la informació necessària per a comunicar el 
procés participatiu en quant a funcionament i calendari.

En general es produiran informes preliminars de cada acció participativa des-
envolupada, convocatòries per a les accions participatives, una presentació inicial 
per a donar a conèixer el procés de participació i una final de resultats. 

Es proposen les següents accions respecte les propostes vinculades a activitats, 
conferencies i altres actes que facilitin la comunicació i explicació dels treballs del 
projecte:

  - Col·laboració amb l’Ajuntament en la concreció i organització d’una jornada-vi-
sita “think tank” al lloc, en la que es convidin determinats veïns, ciutadans i entitats 
implicades, de perfil divers a visitar el territori per que, posteriorment, puguin apor-
tar reflexions i debat al voltant del projecte.

  - Addicionalment a la elaboració dels materials corresponents al projecte, es 
proposa elaborar un tríptic informatiu amb el continguts bàsics de la proposta.

Un projecte d’urbanització és un document tècnic molt especialitzat però, cada 
vegada més, hi ha la voluntat de que es converteixi en un “objecte social” com-
partit en el que, a través del procés de participació ciutadana, els veïns, les asso-
ciacions i les organitzacions poden expressar les seves preocupacions i ampliar el 
coneixement del seu territori i del seu entorn.

Pels processos de participació ciutadana, i per la seva divulgació final serà neces-
sari elaborar documents, tant escrits com gràfics, clars, fàcils d’entendre i atractius, 
per tal d’ajudar a la participació de les persones en el procés de construcció del 
Projecte, i per facilitar l’intercanvi entre els tècnics i els ciutadans per a que 
aquest sigui lo més àgil i intensa possible.

               LEMA: PArc AMb PLAçA  
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IDENTIFICACIÓ DELS ASPECTES MEDIAMBIENTALS MÉS SIGNIFICATIUS I 
PROPOSTES

Mesures per implementar la Biofilia:

Preveure un sistema d’associacions de vegetació per la qualitat ecosistèmi-
ca i de la salut de l’hàbitat i les persones amb els criteris següents:

•  Ampliar la massa d’arbres i dibuixar-los molt més a prop dels eixos evitar aspec-
te d’espais desolats i poc qualificats al llarg dels eixos.

•  reduir la intensitat dels eixos viaris en el dibuix, veure menys paviment.

•  reforçar la idea des tres estrats: capa herbàcia, arbustiva i arbrada. considera 
que la vegetació no cal que sigui estrictament mediterrània sinó adaptable.

•  Tipus de vegetacions:

    - Arbres alineats a un costat de l’eix principal (diagonal)
    - Arbres del passeig perimetral
    - Arbres en alineació als camins (més junts)
    - Formació de fons d’arbres en zones més àmplies (arbredes)
    - Suds/gabions amb enfiladisses
    - Arbustives

    - catifes que es poden alternar amb horts urbans

Un Parc per situar-nos en el panorama internacional com a ciutat biofílica 
Per l’autosuficiència i la innovació en la manera de gestionar el fer, cons-
truir, mantenir

Els Neo-ARBREs

Elements que fan de  ‘Estacions transformadores d’Energia’

Analogia al arbre natural. Inspirar-nos en el concepte de vida que ens ofereix un arbre 
com a element projectual per a crear un Parc d’Energia total i costel més proper 
a 0! .
Aquest ‘Neo-Arbre’, es construeix en primer lloc reciclant metalls i fustes de les 
deixalleries properes al parc de la República. 

Les funcions del Nou Arbre seran:
  - Membranes Solars.captació d’energia elèctrica fotovoltaica.
  - Foto-catàlisis [Transformació de diòxid de carboni en oxigen]
  - Il·luminació ambiental
  - Il·luminació puntual i dirigida
  - comunicació visual. 
  - Interacció en xarxa.

  - Wifi + bluetoth. 
 

Terrassa ciutat hidràulica. concepte i dibuix: Oscar Galeote. 
    LEMA: PArc AMb PLAçA  
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Les membranes Solars:  Captació energia fotovoltaica:

Aquests captadors d’energia solar, son làmines de 3mm de gruix que es poden 
corbar tenen la capacitat de captar poca llum i transformar-la en electricitat que 
acumulen en bateries a on es transforma de Dc en Ac per a poder-la utilitzar en 
temps real o compartir-la a demanda.

Amb aquestes dades, aplicant-ho a les membranes solars fotovoltaiques:

Suma diària [mitjana] irradiació global x M2 membrana = 6,97 Kw/h
Suma anual [*] irradiació global x M2 membrana = 12.546 Kw/h
*Mitjana de 10 hores de sol descomptant 57 dies ennuvolats (mitjana)

117,5 m2 de membranes solars = 1.474.155 w/any = 1,47 MW/any
Equivalent per abastir unes 950 habitatges /any

Podrem suplir tota la energia elèctrica de la plaça i inclús cedir-ne als equipaments 
existents.

Els Foto-Catàlisis

Proposem en la construcció del Neo-arbre i en altres zones del propi parc la utilitza-
ció de pintures que afavoreixen la Foto-catàlisis.

El procés és similar a la fotosíntesi, amb la qual els arbres transformen el diòxid de 
carboni en oxigen. Es produeix gràcies a l’acció de la llum solar i la humitat ambien-
tal en combinació amb un agent catalitzador, el diòxid de Titani.

Quanta més radiació solar rep una superfície tractada, més eficaç i ràpida és la 

Il·luminació ambiental  + Il·luminació puntual i dirigida

Comunicació visual  +  Interacció en xarxa.               Wifi + Bluetoth. 

Els Orgànic LED tenen la capacitat d’il·luminar i transmetre i rebre informació.

Els OLED (Díodes emissors de llum orgànica) son una tecnologia de pantalla plana, 
realitzada mitjançant la col·locació d’una sèrie de films prims orgànics entre dos 
conductors. En aplicar un corrent elèctric, es genera una llum brillant. Els OLED uti-
litzen materials semiconductors orgànics en comptes de materials semiconductors 
inorgànics utilitzats en els díodes emissors de llum convencionals (LED). A través 
d’un procés anomenat electrofosforescència, els OLED emeten llum en presència 
d’un corrent elèctric. Igual que qualsevol altre díode, els OLED permeten que el 
corrent elèctric passi només en una direcció.

A diferència dels díodes fabricats amb semiconductors inorgànics, els OLED són 
molt flexibles, ja que només són de 100 a 500 nanòmetres de gruix (el cabell humà 
és 200 vegades més gruixut). com a resultat, les pantalles OLED són molt flexibles 
i es poden fer en fulls molt grans. Els OLED també utilitzen menys energia que els 
LEDs.

La manera més fàcil d’entendre els OLED és comparar-los amb els LcD. Les pan-
talles LcD es realitzen col·locant un filtre de color a través d’una font de fons de 
llum blanca: filtrant els colors que no es desitgen per a cada píxel. Si voleu mostrar 

Un Parc esponja d’humitats entre cresta i vall, incrementar amb tecnologia Smart

seva acció des contaminadora. Segons estudis, un metre quadrat d’aquesta subs-
tància equival a la capacitat de fotosíntesi d’un arbre de tamany i fulla mitjana.

Una comparativa ràpida:  100m2mateixaefectivitat que un bosc de 100 arbres !

               LEMA: PArc AMb PLAçA  
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COST MÀXIM DE LA INTERVENCIÓ. JUSTIFICACIÓ PER CAPÍTOLS DELS 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ

ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA

Proposem formar un equip del projecte, l’obra i la gestió del temps. que s’organit-
zarà en funció de les fases licitades, i segons criteris de racionalitat constructiva.

Això no obstant, per optimitzar els recursos econòmics existents i afavorir la real 
apropiació de l’espai en obres per part dels veïns i veïnes, es proposa l’execució 
de la mateixa en fases no sols espacials, sinó programàtiques i funcionals comp-
tant amb el factor temps com a ingredient fonamental de la operació urbanística, 
arquitectònica i paisatgística. 

ESTIMACIÓ DE COSTOS

SUBTOTAL MOVIMENT DE TERRES 3,15% 100.043,02 €       
SUBTOTAL MURS 4,36% 138.434,07 €       
SUBTOTAL PAVIMENTACIÓ 30,63% 972.580,96 €       
SUBTOTAL DRENATGE 9,36% 297.087,79 €       
SUBTOTAL SISTEMES D'ENERGIES PASSIVES 16,40% 520.722,47 €       
SUBTOTAL APROFITAMENT D'AIGUA FREÀTICA 7,84% 248.996,47 €       
SUBTOTAL XARXA DE REG 1,36% 43.292,87 €         
SUBTOTAL ILꞏLUMINACIÓ I SENYALITZACIÓ 1,76% 55.925,59 €         
SUBTOTAL ENJARDINAMENT 7,87% 250.009,27 €       
SUBTOTAL SERVEIS URBANS 1,35% 42.881,50 €         
SUBTOTAL MOBILIARI URBÀ 5,29% 167.910,09 €       
SUBTOTAL VARIS 10,62% 337.315,90 €       

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 100,00% 3.175.200,00 €    

Despeses generals ( 13,00%) 412.776,00 €         
Benefici industrial ( 6,00%) 190.512,00 €         
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA S/IVA 3.778.488,00 €      
IVA 21% 793.482,48 €         

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 4.571.970,48 €    

En concret, es proposen les següents etapes per a una metodologia que sigui sensi-
ble amb els factors esmentats:

•  Una primera reprogramació del projecte conjunt de l’àmbit i l’adequació dels terren-
ys, que no es limiti a la esbrossada i neteja, sino que abasti la totalitat de la modelació 
de la topografia, permetent veure el futur de l’actuació i establir el programa funcional 
del conjunt.

•  La construcció de la plaça com a “primera pedra” no simbòlica sino real, per a 
l’apropiació immediata del lloc mitjançant una sèrie d’actes informatius i participatius. 

•  La construcció del tractament i els components hidràulics de la totalitat del lloc, com 
a explicació visible i pedagògica de la proposta formulada detallant en panells infor-
matius el contingut i abast de la intervenció

•  La plantació de l’arbrat –en temps climatològic adequat- de tot el parc, abans de 
l’execució de la resta de partides, per permetre la visualització de la formació de la 
vegetació al llarg del temps de la seva construcció.

•  L’adequació al llarg del procés de micro-llocs vinculats als equipaments existents 
amb “plantades de cadires”, com a llocs de discussió i debat de l’evolució de l’obra 
per part dels futurs usuaris.

•  La presentació periòdica del projete, obra i gestió.

•  El seguiment de l’evolució del projecte i consolidació del Parc.

el blau, s’ha de filtrar verd i vermell. Les OLED, per contra, són emissives, el que 
significa que només haureu de mostrar els colors que necessiteu per a cada píxel, 
que es realitza a partir de tres píxels de color “rGb”.

Tenen la capacitat de treballar colors purs, combinacions, oferir imatges den UHD, 
(ultra-high-definition) que poden ser missatges institucionals, anuncis municipals i 
inclús publicitat que pugui generar un acte al Parc de la República.

Altres capacitats dels orgànic leds

Aigua

Les acumulacions d’aigües pluvials a Terrassa es produeixen bàsicament de fe-
brer a maig i al voltant dels finals d’octubre. Aigües provinents de una mitja anual 
amb puntes d ’acumulació de 67L/m2  que és recolliran en dipòsits artificials i que 
rebran tractament de salubritat. Les capacitats d’acumulació són variables si be 
es pot garantir segons dades dels darrers 10 anys, un mínim d’un 45% i un màxim 
del 72% de l’aigua a utilitzar en el Parc i les seves instal·lacions. Tenint en compte 
el període estiva, Amb unes precipitacions molt puntuals però de gran intensitat.

3 dipòsits de 35.000lts per a redistribució per reg i zona d’aigües.

5 dipòsit de 6000lts de cadascun a sota d’un Neo-arbre per a vaporitzacions.

Aigües per a:

 -  rEG de les zones arbrades i arbustives.

 -  Vaporitzacions per a refredarem: temperatura superior a 31ºc i vents  
 menors de 0.9 m/s.

 -  creacions ambientals de núvols en èpoques fredes, com a interac       
 cions escèniques.

 -  Suport  de l’espai lúdic vinculat a l’ús de l’Aigua. Amb reciclatge de l’Ai 
 gua utilitzada.

Un Parc I+D introduint noves tecnologies smart per la sostenibilitat ambien-
tal i la ecoeficiència 
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