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La residència geriàtrica Gran Via Parc té una edificació principal en alçada, i un cos 
baix situat a l’interior d’illa. Es proposa convertir les dues cobertes d’aquesta darrera 
edificació en espais d’ús i d’intercanvi d’experiències entre els residents, familiars 
i treballadors (hi resideixen 170 persones, hi ha 15 treballadors, i es comptabilitzen 
350 visites setmanals). Es planteja crear un jardí comestible de diferents espècies 
hortícoles que puguin ser cultivades pels residents i aprofitades per a les dietes 
del centre. La diversitat d’espècies garantirà el conreu durant tot l’any. Utilitzant 
mòduls de cultiu regulables i ergonòmics, incloent taules adaptades, s’assegura 
que persones amb mobilitat reduïda també puguin gaudir dels horts, fins i tot des 
d’una cadira de rodes.

A més, per a afavorir la biodiversitat, s’implantaran diversos nius i menjadores 
per aus, així com hotel d’insectes que ajudin a pol·linitzar els cultius. També es 
contempla la instal·lació d’un petit hivernacle per preparar planter, així com un 
compostador per gestionar els residus orgànics.

Per tal d’avaluar el benefici en benestar i qualitat de vida, es preveu el seguiment 
per part del Grup Àgora de Recerca Psicològica  (St Joan de Déu) que analitzarà 
la capacitat terapèutica dels horts.

El conjunt edificat de les escoles Salesianes de Sarrià tanca perimetralment 
una gran illa que a l’interior disposa de dos patis situats a diferent nivell, 
entre els quals se situa una pèrgola actualment no transitable. Es proposa 
fer-la accessible, i implantar-hi una coberta extensiva amb plantes 
entapissants, així com arbustives a la nova barana, i enfiladisses junt a 
la façana, creant un nou espai d’estada. Aquesta nova superfície verda 
se situa en un interior d’illa desproveït actualment de vegetació, i per tant 
tindrà un gran impacte visual des de l’edificació principal, on se situen les 
aules. 

Sobre la coberta, s’ubicaran plaques fotovoltaiques, que instal·laran els 
propis alumnes del cicle formatiu d’energies renovables.  Per tant, a més 
d’aprofitar-ne l’energia produïda, seran un recurs pedagògic en aquest 
camp tècnic.

La coberta comptarà amb un sistema de reg per degoteig amb sensors 
d’humitat. Per potenciar la biodiversitat del lloc es proposa la instal·lació 
d’un hotel d’insectes que ajudarà a la pol·linització de les espècies vegetals.

Cultiu i complements

Sistema de reg

Estructura fixa i tipus de substrat

Sistema semi-intensiu d’horta. L’elecció de les varietats es farà tenint en 
compte criteris de: preferències dels usuaris, cicles de cultiu, adaptabilitat 
sistema al cultiu, capacitat d’aprofitament.  

Mòduls de cultiu regulables i ergonòmics. Per maximitzar l’accessibilitat als 
cultius i alhora permetre una major flexibilitat en la distribució de la coberta, 
s’ecodissenyaran mòduls de cultiu que en facilitin la interacció dels usuaris de la 
coberta, persones amb mobilitat reduïda, amb cadires de rodes...

Sistema de reg localitzat d’alta eficiència i programable. A través d’un sistema 
de bombeig, es recuperarà l’aigua emmagatzemada i s’utilitzarà per regar les 
dues cobertes. El reg es realitzarà amb sistema de màxima eficiència hídrica i 
autoprogramable, en base a les dades dels sensors del sòl.

Substitució del paviment actual malmès per recuperar espais de circulació amb 
paviment flotant de fusta.

Sistema  multicapa: capa  impermeabilitzant, protectorde  la  impermeabilització, 
placa drenant, filtre i 20cm de substrat específic per coberta verda intensiva 
(mescla de turba, compost vegetal, volcànica, sorra de silici i fibra de coco). 
Aquest mateix substrat és el que es farà servir a la resta de sistemes de cultiu.

Sistema de cultiu en vertical i instal·lació d’un sistema de cablejat d’acer que 
permeti el creixemnt del cultiu emparrat. 

Sistema de recollida lixiviats i aigua de pluja. Mitjançant la impermeabilització 
de la coberta, està prevista la canalització, tant de l’aigua de pluja, com 
dels possibles lixiviats dels diferents punts de reg de la coberta. Aquesta aigua 
s’enmagatzemarà en un dipòsit a la planta inferior de l’edifici. 

Sistema de reg puntual. Per tal d’aprofitar el reg com una possible activitat a 
realitzar pels usuaris, i amb l’objectiu de regar les taules i els mòduls, s’instal·laran 
dos punts d’accés a l’aigua, on s’hi podran connectar mànegues o omplir 
altres utensilis de reg.  

Sistema de cultiu extensiu o de baix manteniment. Elecció de varietats de 
baixa demanda hídrica, amb algun tipus d’aprofitament culinari. 

Coberta verda intensiva. Sistema de cultiu dissenyat per coberta verda, conju-
gat amb la presència de sensors de temperatura, humitat i pH, que mitjançant 
un sistema de connectivitat inhalàmbrica permetran el seguiment de l’estat del 
cultiu a temps real i a distànica, facilitant les labors de manteniment i alhora per-
metent una màxima regulació del reg. 

56 m2  irrigació localitzada i 
30 m2  reg manual
600 l.   capacitat de recollida de lixiviats

Taules verdes. Amb l’objectiu d’incentivar l’ús de la coberta, i alhora augmentar 
la superfície de cultiu, s’ecodissenyaran taules d’exterior, pensades per l’ús 
recreatiu i alhora permetin el creixement de vegetals. 

56 m2  sistema de coberta intensiva
9 m2    taules verdes
23 m2  mòduls de cultiu
20 m2  jardineres d’obra 
30 m2  cultiu emparrat
26 m2   jardí vertical paret
26 m2   jardí vertical mur central

PROJECTE COBERTA VERDA 
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99 m2  Varietats tradicionals d’horta
9 m2    Plantes autòctones amb parts comestibles
30 m2  Plantes enfiladisses caduques 
26 m2   Plantes xeròfites autòctones
26 m2   Plantes perennes amb parts comestibles

Sistema de cultiu emparrat. Té per objectiu de subministrar ombra a l’estiu i 
alhora augmentar la superfície de cultiu sense comprometre superfície útil 
pels usuaris.

Sistema de cultiu
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56 m2  sistema multicapa
20 m2  jardineres d’obra (ja existents)
30 m2  sistema sosteniment cultiu emparrat
26 m2   jardí vertical paret
26 m2   jardí vertical mur central

Sistema de cultiu extensiu en vertical. En aquest cas es prioritzaran espècies 
autòctones, adaptades a condicions de baixa necssitat hídrica. 

Sistema de cultiu semi-intensiu en vertical. L’objectiu és seguir augmentant 
la superfície de cultiu en aquest cas en vertical. En aquest cas es prioritzaran 
espècies perennes amb aprofitament culinari. 
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COBERTA INFERIOR - EL JARDÍ COMESTIBLE

COBERTA SUPERIOR - LA COBERTA ACTIVA
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Els alumnes del Cicle Formatiu de Renovables, instal·laran, 
com a pràctica, uns panells solars que la propietat ja té i 
vol reaprofitar.

SU
BS

TRAT
Substrat per cobertes verdes amb una granulometria 
que permet el fàcil drenatge d’aigües pluvials; amb 
una garantia de l’estabilitat estructural dels agregats; 
amb capacitat de retenció d’aigua; un pH entre 6.5-8.5; 
contingut de matèria orgànica inferior a 65 g/l i una 
densitat saturat d’aigua inferior a 1500 kg/m3.
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La impermeabilització és de EPDM o TPO i hi haurà 
capes tècniques amb material reciclat en tota la seva 
superfície. El substrat prové de proveïdors situats al 
Maresme. El passadís està fet amb lloses de pedra 
natural granítica, mentre que els diferents gruixos es 
contindran amb muret d’obra.
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On la coberta verda i la façana es troben, 
es farà un recrescut de terra per plantar 
enfiladisses que pujaran per una xarxa 
metàl·lica instal·lada al mur creant-se un 
mur vegetal.
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S’instal·larà un sistema multicapa (feltre protector, 
làmina impermeable, feltre absorbent protector, 
capa drenant, làmina geotèxtil i substrat vegetal 
(especial per sedum) col·locat sobre l’acabat actual.

ÚS I GESTIÓ
La coberta serà utilitzada com un espai de pràctiques per 
tots els estudiants i en específic pels del grau de renova-
bles. Per això s’afegeixen baranes i una escala de cargol per 
a ser poder ser utilitzada per l’equip de manteniment i els 
estudiants.

IMPACTE PAISATGÍSTIC
La coberta està situada en una primera planta a l’interior 
de l’illa envoltada per aules del mateix institut on estudien 
uns 1700 estudiants. També es veurà des de l’entrada de 
l’institut i des d’ambdós patis. L’execució d’aquesta coberta 
suposaria l’única aportació de verd als dos patis utilitzats 
pels estudiants.  

Capa drenant Feltre protector
absorbent

02 COBERTA SALESIANS DE SARRIÀ    
Realitzat per:
Sol·licitant: José Abascal (Director del centre)CONCURS DE COBERTES VERDES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

S’instal·larà reg automàtic per degoteig 
soterrat, distribuït segons les diferents 
bancades i tipologies de verd. Una sonda 
d’humitat controlarà l’aigua retinguda en el 
substrat, minimitzant l’ús d’aigua.
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Muret perimetral
maó perforat amb 

acabat de xapa 
metàl·lica

Aromàtiques

Sedum

Làmina 
geotèxtil
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GRÀCIA

A partir de l’experiència prèvia desenvolupada al jardí de la parcel·la, la 
comunitat de veïns proposa un terrat on els cultius i la biodiversitat es 
potenciïn. Es generen espais amb diverses espècies hortícoles i taules de 
cultiu aprofitant l’adob generat a les compostadores i l’aigua de pluja que 
es recull en un dipòsit a la coberta. També es preveu plantar-hi aromà-
tiques i arbustos per crear una protecció contra el vent, així com enfila-
disses als murs.

Un petit estany de peixos ajuda a la fertilització d’un àrea de cultiu acua-
pònic on es cultivaran verdures de fulla. Un jardí amb plantes mediterrà-
nies, susceptibles de ser refugi d’insectes, es planteja com a jardí de pa-
pallones, que junt a un hotel d’insectes faciliten la pol·linització dels horts. 
També s’implanten nius i menjadores per a aus.

La selecció de plantes, més l’ombreig i l’encoixinat reduiran les necessi-
tats hídriques, que es nodriran d’aigua de pluja, distribuïda amb un siste-
ma per degoteig, la bomba del qual utilitza l’energia produïda per la nova 
instal·lació fotovoltaica.

SANT 
QUINTÍ 
75-89

HORTA 
GUINARDÓ

Es proposa actuar en un edifici del nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i en 
l’Institut de Recerca. La primera coberta queda a nivell de l’accés a l’hospital, a 
peu de carrer, i per tant tindrà un important impacte paisatgístic a l’entorn. A la 
segona coberta hi podran accedir els 330 treballadors de l’Institut de Recerca.
A l’edifici de l’hospital es proposa una vegetació semi intensiva, amb plantes en-
tapissants i arbustives, amb reg per degoteig. A l’institut de recerca, una solució 
de coberta extensiva amb planta crassa i entapissant, en una solució de coberta 
aljub.

El projecte cerca també potenciar la biodiversitat, amb la incorporació d’un hotel 
d’insectes que millorin la pol·linització. S’hi incorporen plaques fotovoltaiques.

equip tècnic

Xavier Balagué
equip tècnic

Eix Verd
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SANT 
ANDREU

El projecte planteja convertir les cobertes d’un edifici industrial en un espai natu-
ral de formació. El grup cooperatiu TEB, iniciativa social per a la integració soci-
al i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, compta entre les seves 6 
cooperatives de treball amb el Centre Especial de Treball TEB Verd. El seu per-
sonal s’encarregarà de la construcció i manteniment de la coberta verda.

La coberta TEB de Sant Andreu està dissenyada com un projecte d’espai eco-
lògic, integrador i sostenible. Amb la intervenció de les cobertes del conjunt es 
busca millorar el confort tèrmic interior de l’edifici, minorar l’impacte paisatgístic 
de la coberta amb la utilització d’espècies mediterrànies que promoguin la pre-
sència d’abelles i altres insectes pol·linitzadors i controladors de plagues. Es plan-
tegen zones de gaudi pels usuaris i zones de cultiu. 

El compost aprofitarà les restes del menjador i de treballs de jardineria. S’emma-
gatzemarà aigua de pluja per al reg de les cobertes vegetals. La proposta busca 
potenciar l’estalvi energètic, incorporant  panells fotovoltaics i aerogeneradors. 

SEDUM

FLORAL MEDITERRANIHORT URBÀ

AMPLIACIÓ EXISTENT
FASE 2 FASE 1

TERRAT SOLAR TERRAT XERÒFILTERRAT DE L´HORT

TERRAT MEDITERRANI FLORAL

TERRAT XERÒFIL

AMPLIACIÓEXISTENT
FASE 2FASE 1

TERRAT DEL VENT

TERRAT SOLARTERRAT XERÒFIL TERRAT DE L´HORT

TERRAT MEDITERRANI FLORAL

TERRAT XERÒFIL TERRAT XERÒFIL TERRAT XERÒFIL

FRA 
JUPITER
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La proposta suposarà crear una illa verda en mig d’un entorn de naus 
industrials al barri del Bon Pastor.

Es projecta un entapissat del terrat amb plantes crasses i arbustives 
(com farigola), i vegetació en vertical per ocultar les instal·lacions i cobrir 
el perímetre. Es preveu recollida d’aigua pluvial en un dipòsit, generació 
d’energia mitjançant plaques fotovoltaiques i aerogenerador eòlic. Es fo-
menta la biodiversitat amb la instal·lació de menjadores i caixes niu per 
ocells,  un estany i zona per amfibis i hotel d’insectes.

L’execució i manteniment de la coberta el farà el departament de jar-
dineria de la pròpia empresa. Aquest nou espai verd, juntament amb 
una sala interior conformaran un aula de formació mediambiental. Ac-
tualment, es dona el servei de visites guiades a escoles i cursos.

N

APARELLS
AIRE  CONDICIONAT

A
C

C
É

S
   

   
P

A
R

C
   

   
C

EN
TR

AL

ZONA ENJARDINADA

NOVA COBERTA PLANA

NOVA CLARABOIA

ZONA NIUS
RATPENAT

D'ESTORNELL
MÀSTIL PER NIU

FALCIOT + RATPENAT
ZONA NIUS

A.

E.M.

DE MALLERENGA I PARDAL
MÀSTILS PER NIU

ESTANY

ZONA NIUS
MALLERENGA

E.M. ESTACIÓ METEREOLÒGICA

A. AEROGENERADOR

GENERACIÓ D'ENERGIA

FOMENT DE LA BIODIVERSITAT (FAUNA)

RAT PENAT

PARDAL

MALLERENGA CARBONERA

PLANTA PROPOSTA

CONTROL MEDIAMBIENTAL

CONTROL D'ESPÈCIES ANIMALSGENERACIÓ D'ENERGIA

FALCIOT

ESTORNELL

MALLERENGA BLAVA

CAIXES NIU PER A INSECTES

MENJADORES PER A OCELLS

ESTANY. ZONA AMFIBISTÒTILCARGOL D'AIGUAPUÇA D'AIGUA

ESTACIÓ MET. AUTOMÀTICA

FOTOVOLTAICS

AEROGENERADOR

I CLIMATOLOGIA.

PANELLS SOLARS

CARRER         DE         FRA         JUNÍPER         SERRA
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ACCÉS
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AIRE  CONDICIONAT

NOVA CLARABOIA

ESTANY

N

ZONA ENJARDINADA

ZONA ENJARDINADA
MUR PERIMETRAL

ZONA ACCÉS A LES 
INSTAL·LACIONS

MUR VERD (perímetre coberta
i mur instal·lacions)

PLUJA

DIPÒSIT 
EXISTENT

RECOLLIDA PLUVIAL COBERTA VERDA 

RETORN AIGUA DIPÒSIT PER REG

PRODUCTES ECO
SISTEMA DE REG
MP ROTATOR TELEGESTIONAT

PLANTA PROPOSTA

ZONA ENJARDINADA

SECCIÓ LONGITUDINAL  A-A

MUR ZONA INSTAL·LACIONS
LLOSES DE PEDRA NATURAL

ZONA D'ESTADA
BANCS DE FUSTA

KALANCHOE HIBRID

SEDUM ACRE

SEDUM ALBUM

SEDUM DASIPHYLLUM

SEDUM MORANENSE

SEDUM RUPESTRE
AUREUM

SEDUM RUPESTRE
REFLEXUM

SEDUM SEDIFORME SEDUM 
MORGANIANUM

SEDUM 
RUBROTINCTUM

SEMPERVIRUM
ARACHNOIDEUM

MUR VERD A LA BARANA PERIMETRAL
VEGETACIÓ AL MUR DE 
LES INSTAL·LACIONS.

A A

ALGUNES DE LES ESPÈCIES ESCOLLIDES

JUNIPERUS COMMUNIS

I  BARANA DE LA COBERTA

Vegetació

Substrat mineral

Capa filtrant
Capa de drenatge
Capa protectora
Membrana impereable

ESQUEMA DE COBERTA

equip tècnic

Urbaser
equip tècnic
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