
Gran via de les Corts Catalanes
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DICOTOMIA

La ubicació del projecte ens dóna l’oportunitat per projectar l’entrada al parc com a tran-
sició entre una zona urbana a una zona natural. La façana planteja la presència de dos 
elements dicotòmics, plàstic i vegetació, mitjançant una estructura modular que anirà 
donant suport a la coexistència d’aquests elements, amb la voluntat de reflectir el creixe-
ment vegetal enfront de l’estat inert del residu plàstic; com a façana dinàmica, cap a una 
envolvent verda.

Divisió d’un concepte en dues meitats oposades, que s’exclouen o alternen.

El que està mort i el que està viu, el que és inert i l’orgànic. 
Asfalt i terra, creixement i sostenibilitat.

Produïm una mitja de més de 2 milions de tones plàstiques a l’any que tenen una uti-
litat de molt curta durada i que rapidament es destinen als abocadors. La mala gestió 
d’aquest residu posa en perill el medi ambient. El projecte pretén conscienciar a la ciuta-
dania de la realitat enfrontada del plàstic i la natura com exercici crític cap a una ciutat 
més sostenible.

Façana SATE
Enderrocs
Bastida

TOTAL

27.000€
4.500€
5.000€

106.400€

Barres d’acer corrugat
Unió química als forjats
Marcs perimetrals

Urbanització

2.500€
4.500€
5.200€

7.500€

Baranes
Fusteria

2.400€
7.800€

Jardineres, sistema de reg i vegetació 9.000€

Mòdul prefabricats de barres 
d’acer corrugat, malla metàl·lica 
i residu plàstic al seu interior, 
penjat de l’estructura primària.

Obertura de forats a la mitgera existent i enderroc del tancament del pati de llums.

Sistema d’aïllament tipus SATE.

Mòduls buits per a futur creixement de la pell verda.

Mòduls de plàstic reciclat donant visibilitat al problema.

Mòduls vegetals com a potència orgànica i dinàmica.

Marcs perimetrals de xapa galvanitzada.
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Detall alçat e 1:100

Detall mòdul

Secció e 1:100

Emplaçament e 1:2000
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Millorar les condicions d’habitabilitat del veïnat oferint obertures verticals per a 
balconades i substituint el tancament del pati de llums per afegir qualitat a l’espai 
sense perdre intimitat. 
L’aspecte de la façana anirà canviant a conseqüència del creixement de la vegetació que 
amb el pas del temps guanyarà terreny al residu plàstic. 
Conscienciar als veïns del barri mitjançant una recollida dels plàstics que constituirà l
a façana i així crear un espai de reflexió i autocrítica des de la seva construcció. 
Integració amb l’espai projectant la transició entre la ciutat i el parc sobre el pla vertical. 
El tipus de vegetació serà decidit amb experts en botànica per tal de triar les espècies vegetals 
més adequades per la configuració d’un jardí sostenible i de baix consum d’aigua.

Estratègies projectuals

Pressupost


