PARC DE LA SERRETA

El projecte del Parc de la Serreta
proposa, com a criteri general de
disseny i objectiu primordial, cercar
la màxima eficiència energètica, la
minimització de l’ús de recursos no
renovables i fer el mínim impacte
ambiental en la seva construcció i
posterior ús i manteniment.
S’han plantejat propostes amb
materials reciclats o reciclables en
tots els casos possibles, fomentant
solucions que permeten l’estalvi
energètic o de recursos naturals,
minimitzant l’alteració del medi amb
mesures que fomenten la recuperació
dels aqüífers i de la vegetació, i fins
i tot introduint materials que
permeten descontaminar l’aire
ambiental.

RECICLAR
La major part dels materials de
construcció emprats provenen del
reciclatge de la fracció de plàstic
i vidre de les recollides urbanes,
de les runes de la construcció i
del cautxú dels pneumàtics usats.
D’aquesta manera es contribueix
a reduir el volum de deixalles
que van a l’abocador.

En la lluita contra la
contaminació de l’aire en les
nostres ciutats, s’ha incorporat
un component químic en els
paviments de formigó que
actua com a absorbent de CO2.

RESTAURAR
Es pretén alterar el mínim el
medi i fins i tot retornar-lo a
un estat primigeni recuperant
els aqüífers naturals i les
espècies autòctones.

DESCONTAMINAR

ESTALVIAR
Es redueix considerablement el
consum energètic amb sistemes
d’il·luminació tipus Led, així com
el consum d’aigua de reg, amb la
plantació d’espècies pròpies del
prat mediterrani.

Reciclar
Els camins i zones d’estada es
realitzen amb un paviment continu
fabricat a partir d’àrids reciclats i
un material lligant procedent del
reciclatge del vidre.

SAULÓ D’ÀRIDS RECICLATS
Els paviments tipus Aripaq® són uns
paviments continus, naturals i resistents.
No precisen de juntes. Conserven l’aspecte
dels àrids i saulons amb els quals s’elaboren,
permetent gran integració amb l’entorn.
Disposen d’un element lligant, a base de

calcín de vidre, que li aporta propietats
que el fan resistent al pas de l’aigua, i a
diferents condicions climatològiques. Evita el
creixement d’herbes i per tant no requereix
manteniment. Es pot instal·lar en superfícies
de pendents fins al 15%.

Els gabions són estructures de panells de
malla electrosoldada, drenants, armades,
monolítiques i de fàcil instal·lació.
La construcció dels gabions és molt senzilla ja
que no requereixen de fonamentació.

El seu volum permet emmagatzemar grans
quantitats de runes de la construcció,
estalviant així recursos i energia per a
construir nous murs i reduint volum de
deixalles d’abocador.

Es creen zones d’estada
en el vessant oest del parc
que es delimiten amb murs de
gabions omplerts amb runa
de formigó, de manera que es
redueix el volum de material
que s’envia a abocador.

Reciclar

MURS DE GABIONS OMPLERTS AMB RUNES

Reciclar
Les àrees de jocs infantils es
realitzen amb un paviment continu
de seguretat a partir de cautxú
procedent de pneumàtics reciclats.

PAVIMENT DE CAUTXU
El paviment de cautxú tipus Playtop® és un
paviment de cautxú reciclat que a més de
poder instal·lar-se sobre les superfícies dures
habituals, també pot aplicar-se sobre una
base dinàmica existent de pedra triturada
i compactada, augmentant la capacitat
d’absorció d’impactes. La superfície és porosa

i l’aigua de pluja drena pràcticament de
manera instantània. Les proves addicionals
realitzades al producte confirmen que té una
resistència al desgast per abrasió, relliscada,
indentació, ignició i tracció superior a altres
materials.

Al mercat es poden trobar diverses empreses
que fabriquen mobiliari urbà a partir del
plàstic procedent de la recollida selectiva.
El tipus Onadis Recicla® fabrica mobiliari
urbà, la matèria primera del qual conté 80%
poliolefines procedents d’envasos. Mitjançant
un procés robotitzat de fabricació es modela

el material i es fabriquen els components.
Es fabrica en Syntrewood®, plàstic reciclat
obtingut de la recollida selectiva de deixalles
urbanes, 100% reciclat i reciclable. És un
material durable, inalterable a la intempèrie,
resistent a l’aigua i que no requereix de
manteniment.

Els bancs, tanques, papereres,
etc. es creen amb mobiliari
urbà fabricat amb plàstic
reciclat obtingut de la recollida
selectiva de deixalles urbanes.

Reciclar

MOBILIARI DE PLÀSTIC RECICLAT

Reciclar
Els jocs infantils escollits
estan constituïts per
elements reciclats en un 73%
i són alhora de materials
reciclables.

JOCS INFANTILS DE MATERIAL RECICLAT
Es poden trobar al mercat jocs infantils
fabricats a partir de materials reciclats o amb
materials reciclables. El certificat ISO 14001
és una garantia que es compleix amb els
més exigents estàndards per a processos de
fabricació responsables amb el medi ambient.
Les estructures dels jocs estan formades

per: alumini anoditzat (24% reciclat, 84%
reciclable), panells Permalene® (73% reciclat,
100% reciclable), polietilè (100% reciclable),
plàstic texturitzat (100% reciclat) i acer
galvanitzat amb acabat ProshieldTM (protegeix
contra raigs UV i corrosió) (50% reciclat, 90%
reciclable). Són jocs altament antivandàlics.

Estalviar
Els vials d’accés i el parc
estan il·luminats amb
lluminàries tipus Led.

IL·LUMINACIÓ LED
Exsteixen al mercat diversos fabricants de
fanals amb lluminàries tipus Led. Aquests
equips de baix consum permeten reduir el
consum elèctric en .

Restaurar
Les aigües de pluja es
retornen al terreny evitant
la desaparició dels cursos
d’aigua subterranis naturals.

SANEJAMENT PER INFILTRACIÓ
S’ha dissenyat un innovador sistema
de drenatge alternatiu al clavegueram
tradicional, que consisteix en el retorn de les
aigües de pluja al propi terreny mitjançant
la infiltració per un dipòsit de graves, enlloc
d’abocar-les directament a la xarxa unitària
de col·lectors. Aquesta gestió en origen de

l’aigua evita que una part important de la
quantitat de pluja que cau en la zona, vagi a
parar a la xarxa de clavegueram, i per tant a
la depuradora., evitant així la desaparició dels
aqüífers naturals i incrementant la humitat
natural del terreny, la qual fa disminuir les
necessitats hídriques de la vegetació.

Les obres d’enjardinament consisteixen en
la plantació d’espècies tapissants pròpies del
prat mediterrani en els talussos, i la plantació
d’arbres d’alineació en els camins i zones
d’estada. Totes les espècies escollides són

adaptades al clima d’interior propi de Rubí,
són resistents a les glaçades, resistents o
tolerants a la sequera, pateixen escasses
plagues i són susceptibles de provocar
poques al·lèrgies.

La replantació d’espècies
pròpies del prat mediterrani
permet recuperar fauna
pròpia del lloc i evitar
consums innecessaris
d’aigua de reg.

Restaurar

REPLANTACIÓ ESPÈCIES AUTÒCTONES

Descontaminar
Els paviments de formigó
s’enriqueixen amb un
component químic captador
de CO2. Cada m2 de paviment
depura 5.000m3 d’aire.

PAVIMENTS CAPTADORS DE CO2
El Geosilex és un potent captador de C02,
amb cost mediambiental amortitzat, obtingut
de la purificació de cals residuals de carburs
seleccionats. La incorporació al paviment el
dota d’una important activitat depuradora,
alhora que recicla en la seva fabricació els

residus de la indústria química de l’acetilè. El
material produït té una capacitat de captació
de CO2 equivalent al 50% del seu pes. 1 m2
de paviment amb Geosilex depura 5.000m3
d’aire.
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