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Estat inicial - 2008

Àmbit d’actuació: 12.872 m2
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•Espai de recorregut i trobada, de passeig i d’estada

•Parc linial amb dimensió suficient per a garantir la multifuncionalitat

• Parterres de prat naturalitzat, gramínies, arbustives i grama

• Arbrat fora de la zona coberta del torrent

•Espai lúdic i de salut per a la gent gran, taulells d’escacs, taula de ping-

pong, per als petits, un futbolito i  jocs tradicionals com la “txarranca”

•Bona accessibilitat per a vianants, amb rampes d’accés al llarg del passeig

•Espai pedalable integrat dins del passeig

•Lluminàries de 12 m d’alçària, amb projectors de baix consum i alt

rendiment energètic

•Bancs, papereres i aparca-bicicletes

Els participants van imaginar
el Torrent com un:

Taller de debat sobre el Torrent de la Pastera - 30 d’octubre 2010

El projecte recull els suggeriments i proposa:

•AMB ESPAI VERD I ZONES DE JOC

•ACCESSIBLE I AMB ESPAI PER A LA BICI

•IL·LUMINAT I DOTAT DE MOBILIARI URBÀ

•ESPAI URBÀ COMUNITARI I POLIVALENT
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Vista de la proposta

Jocs per a la gent gran

Espai de passeig i estada
ben il·luminat

Vegetació en forma d’arbres, arbustos
i prat naturalitzat

Espai pedalable (bici, patins…)

Connexions entre zones a diferent nivell

Mobiliari urbà
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Vista de la proposta

Integració amb la plaça de la Rajanta
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Vegetació generosa

Mobiliari urbà
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PRAT NATURALITZAT
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VEGETACIÓ BAIXA
•Arbustos i gramínies

Russelia

Espernallac

(Santolina)
Plumbago

Espígol

Penisetum

Grevillea

juniperiana
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ARBRAT

Schinus molle Tipuana

Lavanda

Pyrus calleriana

Acer pseudoplatanus

Platanus hispanica

Palmera

washingtònia

Xicaranda
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JOCS I ESPORTS

Gent gran i petits

Jocs tradicionals pintats a terra

p.e: “txarranca”, laberint

Espai lúdic i de salut

per a la gent gran

Jocs: futbolito,

escacs i ping-pong 


































