
Corredor mediterrani 



De l'anàlisi a les voluntats 



la ciutat genera el parc 

  

La ciutat de Barcelona es caracteritza per la seva varietat de trames, densitats i usos. 

  

El teixit humà darrera d'aquests barris ha estat sempre el veritable configurador dels seu caràcter. 

  

Darrera de la diversitat i la complexitat, hi ha un fil comú que identifiquem com a Barcelona. 

  

  

  

 



la ciutat genera el parc 

  

L'atenta mirada a l'entorn és el punt de partida del qual s'ha de nodrir la concepció del parc.  



la ciutat genera el parc 

  

La ciutat genera el parc. 

 



el parc dota la ciutat de nova escala 

  

El nou parc serà, també, un conjunt lògic, coherent, amb un fil argumental subtil. 

  

Nodrint-se de les arrels més estrictament locals es converteix en una peça que supera els seus límits, articula la ciutat i queda relacionada 

amb territoris força més enllà.  

  

El parc dota la ciutat de nova escala. 

 



el parc no és una muralla 

  

El territori en el qual s'implanta el nou parc ha estat històricament un territori de fractura. 

  

No és doncs estrany que aquesta barrera estigui gravada en l'insconscient dels ciutadans. 

  

Les obres en curs -i algunes de les ja executades- introdueixen, però, canvis de certa importància en la relació topogràfica entre 

ambdós costats. 

  

Cal analitzar amb rigor les seves possibilitats de permeabilitat transversal pel que fa als recorreguts peatonals. 

  

La conclusió és que resulta possible superar els desnivells entre ambdues bandes del territori. 

  

Amb una voluntat projectual clara d'atendre les necessàries connexions transversals per a vianants aconseguirem que el parc sigui 

emanació lògica de la ciutat. 

 

 



Estratègia d’ordenació 



connectors urbans 

  

Els recorreguts transversals que han de fer el parc accessible, travesar-lo i articular-lo amb la ciutat existent són cabdals.  

  

Han de convertir-se en autèntics connectors urbans que aporten al parc la sàvia de la ciutat. 

  



connectors urbans 

  

Establir una certa jerarquia entre les línies de desig que han d'articular el parc amb ambdós costats de la ciutat. 

  

Els connectors principals enllacen zones del perímetre urbà que articulen espais públics amb alt índex de freqüentació i equipaments 

col·lectius. 

  

Els altres connectors que vehiculen les línies de design veïnals tenen un caràcter menys intens. 

 



places i paisatges 

  

El parc es defineix així, a grans trets, en un seguit d'episodis de dos tipus diferents: 



places i paisatges 

  

Les places públiques dels barris, nuclis potents vinculats als connectors principals. 



places i paisatges 

  

Un conjunt de paisatges que s'alternen amb les anteriors, amb abundant arbrat i vegetació. 

 

 



places i paisatges 

  

Aquesta dualitat tipològica estableix una seqüència ritmada al llarg del seu recorregut. 
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places i paisatges 

  

Aquesta dualitat tipològica estableix una seqüència ritmada al llarg del seu recorregut. 

 



el corredor mediterrani, un fil argumental 

  

Un fil argumental que relligui els episodis verds. 
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Un fil argumental que relligui els episodis verds. 

 



el corredor mediterrani, un fil argumental 

  

El corredor mediterrani com a articulador del seguit d'espais verds del nou parc. 

  

 



el corredor mediterrani, un fil argumental 

  

Es defineixen cinc episodis bàsics al llarg d'aquest recorregut: 

  

el palmeral 

l'horta 

els jardins linials 

la devesa 

la pineda 

 



el corredor mediterrani, un fil argumental 

  

Es defineixen cinc episodis bàsics al llarg d'aquest recorregut: 

  

el palmeral 

l'horta 

els jardins linials 

la devesa 

la pineda 

 



el corredor mediterrani, un fil argumental 

  

Es defineixen cinc episodis bàsics al llarg d'aquest recorregut: 

  

el palmeral 

l'horta 

els jardins linials 

la devesa 

la pineda 

 



el corredor mediterrani, un fil argumental 

  

Es defineixen cinc episodis bàsics al llarg d'aquest recorregut: 

  

el palmeral 

l'horta 

els jardins linials 

la devesa 

la pineda 
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Passejant pel parc. De Bac de Roda al Nus de la Tinitat. 



Bac de Roda 

  

La presència del pont de Bac de Roda juga actualment un paper preeminent. 

  

Essent un inevitable referent paisatgístic, la proposta l'envolta amb un palmeral, on el nou arbrat esdevè protagonista. 

  

El pont ens oferirà una privilegiada perspectiva del parc, la ciutat i més enllà. 

  

La visual del passejant passarà per sobre el llit vegetal que suposarà el palmeral. 



Bac de Roda 

  

La Torre del Fang com un altre element singular que jugarà un paper important en la  futura vitalitat del parc. 

  

El nous rols que la Torre del Fang i el pont de Bac de Roda adquireixen canvien la lògica del lloc i donen l'oportunitat al nou projecte 

de donar el protagonisme a l'espai públic. 

 



Estació de la Sagrera 

 

Corredor clarament urbà amb pérgoles i superfícies enjardinades en bardisses. 

 

El passeig elevat de l’estació descendeix en els seus extrems i connecta amb la mateixa amplada fins a desembocar en una plaça a tocar 

l’estany sota el pont de Bac de Roda i el palmerar i amb la plaça del carrer Pont de Treball i les hortes. 

 

Continuïtat de materials i de tractament de mobiliari necessària per tal de que no es generi un trencament més enllà de les diferencies de 

cota 

 



Entre l'estació i les rambles 

 

Estructura d’un Horta: incorporació des del programa de la biodiversitat en un entorn urbà. 

 

Fragmentar l’estructura verda permet reestudiar l’escala de la implantació donant una millor organització dels usos socials inherents 

a tot equipament. 

 

La llibertat geomètrica permet des de la forta estructura ortogonal d’horta incorporar els eixos transversals i incorporar un eix longitudinal. 

 

Una organització, per tant, versàtil que permet incorporar infraestructures de caràcter mediambiental. 



Prim – Onze de Setembre 

  

L'objectiu principal: travessar les Rambles sense solució de continuïtat. 

  

Cal dotar d'entitat pròpia la trobada. 

  

Una plantació en doble filera dóna continuïtat a les dues rambles. 

 



Sant Andreu 

  

El tram entre l'enllaç de les rambles i el carrer de Sant Adrià té unes quantes característiques que el fan força singular en el conjunt del 

territori a urbanitzar. 

  

El treball que es fa sobre la topografia permet donar resposta a aquesta necessitat i, en conseqüència, el parc absorbeix les diferències 

de cotes de manera que el camí a través d'ella es produeixi de manera natural.  

  

Un entorn ajardinat, amb arbres de poda i plantacions aromàtiques en jardins linials. 



Sant Andreu 

  

El parc s'obre per la banda de Josep Soldevila, conquerint l'espai lliure que fa front als edificis. 

  

L'estació de Sant Andreu Comtal constitueix un nodus articulador. 

  

Els límits físics del nou edifici de l'estació es redefineixen perque el parc flueixi a través d'ell. 

 



De Comorera - Sao Paulo a Palomar – Potosí 

  

Les deveses són el referent. 

  

Permetent el joc i la utilització flexible de l'espai. 

 



Tallers – Passeig de Santa Coloma 

  

Un punt excepcional on es presenten oportunitats que no es donen en altres zones. 

  

En el punt en què es troben Ferran Junoy, Ciutat d'Asunción i el passeig de Santa Coloma es planteja un anclatge metropolità amb Sant 

Coloma i el Besòs: un mercadal que, a través d'un sistema de pèrgoles, crea un recinte flexible que constitueix un nodus potent. 

  

Al seu costat s'implanta un auditori, una zona de jocs extrems i dos camps de futbol, articulats per un eix de circulació que mena a una 

passera que permet la connexió amb el parc del nus de la Trinitat. 

  



Tallers – Passeig de Santa Coloma 

 

Una gran pineda sobre topografia ondulant se situa prop del carrer Martin Luther King i es vincula també amb l'operació d'enllaç amb el 

parc del nus de la Trinitat. 

 


