La proposta tanca la perspectiva de l’Avinguda de la Platja, actualnt com a fita horitzontal a escala urbana, jugant amb la fita
vertical que ofereixen les torres de l’antiga tèrmica de Badalona.
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Conscients de la dificultat de connexió dels vías maris amb la platja pel pas
de l’infraestructura ferroviària, la proposta es planteja amb la voluntat d’explotar el potencial del passatge com estratègia connectiva genèrica pel litoral
de la ciutat postindustrial.
Heretada de la ideologia de l’espai urbà industrial, la infraestructura ferroviària
com instrument d’expansió urbana sovint ha condicionat la configuració urbana i la connectivitat biofísica de la ciutat contemporània. Però alhora els en-
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clavaments infraestructurals ferroviaris han esdevingut avui espais de confluència i d’intercanvi de les diferents modalitats de transports. Espais de
pas amb un elevat potencial estratègic que aglutinen diversitat d’activitats
i esdeveniments pel seu potencial intrínsec d’intercanvi.
Abstracció, rigor geomètric i dissolució de límits caracteritzen la nostra
proposta. Una arquitectura quasi virtual que intensifica el valor del flux, de
l’intercanvi, de la experiència de les dimensions físiques com el temps i el

Sant Adrià del Besòs

paisatge. Un espai concebut des del seu potencial d’apropiació, que cobra
vida amb la presència dels éssers vius i de les activitats que genera el pas de
diferents vianants del lloc a diferents velocitats.
Escenari pur, cartesià, despullat de tot, inclus de la seva aparent materialitat,
que només pren sentit quan els usuaris activen el lloc. És precisament la
rotunda simplicitat de la proposta i el seu reduccionisme dràstic, el que la
caracteritza i posa en valúa la qualitat invisible del lloc.
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FLUXES D’INFORMACIÓ
La marquesina tanca la
perspectiva de l’avinguda i
genera una nova plaça

connexió verda peatonal

mobilitat reduïda
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Plaques solars
Coberta vegetal

27ºC
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coberta verda per les aus

panells solars

pàrking elèctric

NIVELL DE LA INFORMACIÓ
La pèrgola informativa il·luminada és un referent visual a nivell urbà que unifica la intervenció i proporciona informació dinàmica sobre les opcions i timings d’interconnexió entre els
diferents mitjans de transport presents a l’intercanviador

espai verd arqueològic
temporal

TRAM futur
BICI

Mobilitat obligada

Informació dinàmica
-Fluxe direccional
-Ritme accelerat
-Leds en movimet

panells solars

BUS

connexió verda peatonal

Av. de la Platja

Connexió platja

Informació estàtica
-Fluxe ralentitzat. Reorientació
-Ritme pausat
-Panells informatius / Plànols
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JARDÍ ARQUEOLÒGIC /COLONITZACIÓ NATURAL D’ANTICS ESPAIS
Com a intervenció temporal, es mantenen els murs de l’antic accés com a
memòria activa de l’espai, demolint el paviment i reomplit amb terres on es
plantaran diverses espècies d’arbustives, herbàcies i enfiladisses del litoral
mediterrani per tal d’iniciar un procés evolutiu que generi un biòtop estable.
Els espais destinats a la plantació tenen com a objectiu principal potenciar la
biodiversitat vegetal i animal i actuar com a ‘stepping stones’ que afavoreixin
la connectivitat ecològica dels corredors verds urbans.
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VISTA DEL PASSATGE SOTA LES VIES
Av. Eduard Maristany

Difusió dels límits:
La sensació espaial s’amplifica amb els reflexos dels elements exteriors sobre els panells
d’alumini. El forat s’amplia visualment en horitzontal.
Les superfícies llises faciliten el manteniment i la neteja.
La llum led linial acompanya la circulació i redueix la sensació de tancament.
El paviment aixecat amb pou de drenatge inferior evita l’afloració d’aigua i les inundacions.

PLANTA DE LA INTERVENCIÓ.
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panells reflectants d’alumini que magnifiquen
l’espai

Informació actualitzada
Pantalles de leds
Policarbonat retroil·luminat

Potenciació de la biodiversitat
vegetal i animal
Percepció del verd des del tren
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SECCIÓ TRANSVERSAL
Blanes

Malgrat de Mar

Santa Susanna

Pineda de Mar

Calella

Sant Pol de Mar

Jardí arqueològic.
Memòria activa del lloc
Espai de transició temporal

Paviment aixecat < recorregut
Millora del drenatge
+4.85
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LÍMITS DIFUSOS / REFLEXIÓ DE L’ENTORN / ESPAIS AMPLIATS
Com a intervenció temporal, es mantenen els murs de l’antic accés com a memòria activa de l’espai, demolint el paviment i reomplit amb terres on es plantaran diverses espècies d’arbustives, herbàcies i enfiladisses del litoral mediterrani per tal d’iniciar un procés evolutiu que generi un biòtop
estable. Els espais destinats a la plantació tenen com a objectiu principal potenciar la biodiversitat
vegetal i animal i actuar com a ‘stepping stones’ que afavoreixin la connectivitat ecològica dels
corredors verds urbans.
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