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La ubicació:
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Vista actual

L’actuació està ubicada al costat mar de la Gran Via, al costat Besòs del Carrer Selva de Mar i al costat muntanya
del Carrer Perú, dins del barri de Sant Martí de Provençals del Poblenou.

Descripció de l’actuació:
Reordenació de la zona verda que consistirà principalment en renovar els paviments, els acabats dels parterres,
el mobiliari urbà i el sistema d’enllumenat, millorar i reubicar la zona de jocs infantils, eliminar desnivells i graons i
renovar la vegetació introduint nous exemplars.

Tot això amb l’objectiu de potenciar els espais de trobada, facilitar els recorreguts dels vianants i potenciar la
imatge de jardí.



Els principals objectius són:
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A nivell organitzatiu i d’ús de l’espai els objectius són: potenciar els espais d’estada, trobada i relació, facilitar la
improvització de jocs, eliminar barreres visuals i físiques i els espais insegurs donant més permeabilitat,
incentivar la creació de noves terrasses i la relació amb l’entorn immediat, facilitar els recorreguts dels vianants...

A nivell de vegetació: potenciar l’imatge de jardí introduint alguns exemplars d’arbres amb floració.

Pel que fa als paviments, acabats i mobiliari urbà: renovar els ferms i les bases, els paviments i els acabats dels
parterres, eliminar els desnivells i graons, renovar i/o resituar el mobiliari urbà, millorar, resituar i reforçar l’àrea
dels jocs infantils.

Finalment, respecte als serveis i instal·lacions: renovació de les ventilacions de l’Estació Transformadora existent,
renovar el sistema de sanejament i enllumenat, resituar les fonts que han quedat en una posició poc clara, i el
soterrament de la líniea aèria existent.

Les superfícies:

Superfície total actuació 2.779 m2

Superfície zona verda 8.696 m2



Els principals objectius són:
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La proposta reorganitza la distribució d’alguns dels usos existents per ordenar-los millor i potenciar-ne encara 
més el seu ús, i en crea de nous.
D’aquesta manera, a l’eliminar les construccions del frontó de l’àmbit 1, s’allibera un gran espai que la proposta
ocupa amb un gran parterre enjardinat amb una zona de jocs amb aparells biosaludales per la gent gran i una 
taula de ping-pong.

En aquest espai es crea també una nova i més àmplia plaça d’activitats pel barri, amb zones d’estar.

En la zona de la plaça central, s’eliminen els parterres alts limítrofes amb la Gran Via substituint-los per un 
parterre baix i s’elimina un altre dels parterres alts, de manera que permeti una major permeabilitat física i visual 
dins del mateix espai central i cap al passeig i la plaça d’activitats.

L’espai de jocs infantils es resitua a la plaça central de manera que quedi en el “cor” del jardí sota l’ombra dels
plàtans, proper al principal espai d’estada i trobada, i proper a les terrasses del bar. 

Les placetes laterals es reforcen com a zona de jardí més contemplatiu, amb vegetació més baixa i zones
puntuals d’estada, facilitant també amb la seva nova geometria els principals llocs de pas i passeig, evitant que la 
gent creui pels parterres.

Aquests espais queden definits per la inserció en el paviment d’unes “catifes” diferenciadores dels diferents usos: 
plaça central, plaça d’activitats, jocs infantils, terrasses bar i espais d’estada., però a la vegada formen part d’un
espai comú quedant lligats entre sí mitjançant un mateix paviment unificador.



Fitxa tècnica

Data inici: Agost 2013
Data fi: Març 2014

Operador: BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
Direcció d’obra: PRODOP S.C.P.
CSS: GABINETE TÉCNICO L&D
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