




En aquesta parcel·la situada al costat del mar i en una zona desnivellada, hi trobem
espais tancats i definits per el paisatgisme.
Intentarem que en aquests espais els colors ressaltin per la seva intensitat i contrast:
donarem importància als colors verds intensos, als liles, als blaus, als grocs i als blancs.
D'aquesta manera, el jardí serà un contrast de línies cromatiques sobretot a les
èpoques estivals i primaverals.
La majoria de les plantes seran d'origen tropical i s'adaptaran a la zona desnivellada on
hi ha la parcel·la propera al mar; totes elles característiques perquè faci poques gelades
a les èpoques hivernals (perjudicials per al desenvolupament de les plantes).



A continuació, foto de demostració de la favorable adaptació del jardí de Arecastrum

romanzoffianum i Bougainvillea spectabilis de fulla simple al costat de la parcel·la on hem
fet el disseny.





ZONA ENTRADA





A l´entrada ens trobem una jardinera rectangular tancada per un mur d´un metre i la
paret de la casa i amb una Olea europaea.
En aquest espai proposem col·locar quatre Pittosporum tobira 'nana' el qual es
desenvolupa de forma globulada de verd intens i cerosa, transmetent una sensació de
roca.
Distribuïm tres grups de plantes crasses de color verd blavós, com els Agave attenuata.



Aquestes plantes contrastaran amb els Agapanthus africanus distribuïts per tota la
jardinera.
Els Agapanthus africanus sortiran de la terra com a joncs, quedant així amb diferents
verds i alçades.
A més, donaran una floració blava que ressaltarà per sobre del mur d'un metre d'alçada.

Al fons reforcem amb Bougainvillea spectabilis de color vermell ja existents i s'allargaran
per tota aquesta paret fins a la porta, fent una nova jardinera.
Tots aquests elements estaran convivint en harmonia i sense treure protagonisme a
l'Olea europaea.
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ZONA ESQUERRA



Aquesta zona és una zona llarga i estreta on al pis hi ha gespa i la paret del veí que té
una tanca de Cupressus sempervirens.
Nosaltres deixarem la gespa del terra i la millorarem col·locant un sistema de reg
adequat.
A la paret col·locarem una bordura d'acer corten que donarà la volta per tota la zona de
gespa, fent una jardinera perimetral per tot el jardí.
A la jardinera que creem entre l'acer corten i la paret, col·locarem unes enfiladisses com
les Bougainvillea spectabilis de flors senzilles lila que són més fortes que les que hi ha ara
i creiem que es podran desenvolupar.
A la part baixa es desenvoluparan els Agapanthus africanus que arribaran fins al fons del
jardí donant una sensació de riu.





línia de les Bougainvillea spectabilis color lila;
línia dels Agapanthus africanus verd intens i floració blava;
línia d'acer corten - marró rovellat;
línia de la gespa del terra.

Així en aquesta zona creem 4 línies:

Aquests quatre colors es prolongaran per tot aquest espai a la mateixa direcció.
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ZONA FONS





Aquesta jardinera és la més gran i on culmina tot el nostre disseny.
És per tant la que donarem més importància.
Els Agapanthus africanus que col·loquem a les jardineres dels costats continuen i
s'eixamplen a la part central d'aquesta donant la sensació de riu que desemboca a la
part final.
Aquests Agapanthus africanus fan d'alçada màxima 30 cm d'alçada; després amb la
floració primaveral i estival poden arribar a 40 o 50 cm com a màxim, per tant, no ens
taparà la visió del centre (la més important: la visió del mar).









Phormium
tenax

Citrus  x  l imonStrel i tz ia
reginae                                                

Agapanthus
afr icanus 



Acompanyant els Agapanthus africanus en una franga d'aproximadament 1 metre,
col·loquem les Strelitzia reginae de color verd amb floració taronja (au del paradís).
Darrere d'aquests, ocupant més espai, col·loquem els Phormium tenax grocs.
Aquests seran com a bambús que canalitzaran els Agapanthus africanus.
Les Strelitzia reginae i els Phormium tenax són més alts i intentarem que ens facin un
efecte embut visual, aconseguint més importància al centre on hi ha protagonisme a la
visió del mar.

Accentuant aquest embut posem dos Citrus x limon als costats els quals es
desenvoluparan per sobre de les Strelitzia reginae i Phormium tenax. Aquests seran
col·locats als costats perquè quan es desenvolupin no tapin la vista. Amb el groc del
Citrus x limon i el verd de la fulla entonaran amb els Phormium tenax i Agapanthus

africanus.



ZONA DRETA





Aquesta zona es pot explicar en dues parts.
La primera és la jardinera d'acer corten que continua per aquesta paret on seguim amb
els Agapanthus africanus i com a enfiladora col·loquem mini rosers blancs que donaran
un altre color en aquesta paret, així creem tres línies de color: el blanc, el verd i el blau.
Al bell mig d'aquest espai col·loquem els Arecastrum romanzoffianum en línia,
transmetent una forma ordenada i tropical.





La segona és al fons de la jardinera, on tenim un altell i una entrada a l'edificació, zona
amb molta ombra.
Les unirem just amb un passadís d'un àrid, potser pedra de riu mini, que permet
caminar-hi descalç que anirà des de la terrassa, piscina a aquestes zones.
Les cobrirem amb el mateix àrid del camí i li col·locarem plantes com les Cycas revoluta,
Festuca arundinacea, Stipa tenacissima, Aspidistra elatior i els rosers blancs que estaran a
la tanca.
Hem pensat fer una petita actuació d'obra on farem graons per accedir a l'altell; just a
la cantonada d'aquest altell, envoltant l'Arecastrum romanzoffianum, col·locarem Strelitzia

reginae.
Aquest serà un espai especial on podrem col·locar unes hamaques a forma de zona de
reflexió, creant un ambient àrid zen.
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PLÀNOLS





En aquest pla, il·lustrem els moviments de terra i reformes estructurals representats
per tres colors diferents: el groc, el vermell i el taronja.
El groc simbolitza la formació d´una nova jardinera perquè les Bougainvillea spectabilis

puguin arribar fins al final de l´edificació.
El vermell està pensat en una actuació d'obra per fer una escala que vagi en
consonància amb la casa i poder accedir a la zona de relax.
El taronja representa la part desnivellada. L'acció en aquesta zona serà emplenar fins
assolir un mateix nivell a tot aquest espai.





el vermell representa els tres difusors;
el blau representa el degoteig de les jardineres de la zona gespa;
el taronja representa el degoteig de lentrada.

El pla del reg tindrà tres colors: el vermell, el blau i el taronja.

Tenim cinc electrovàlvules, tindrem tres de difusors amb toberes rotator. Aquest és una
tobera que funciona bé amb poc cabal i així solucionem el problema de la instal·lació
de les electrovàlvules amb tubs de calibres petits. De difusors rotators hi haurà tres
sectors que faran que l'aigua es reparteixi molt millor per tota la gespa tenint així millor
color.



zona entrada;
zona jardineres, gespa (zones dreta, esquerra i fons).

Després posarem dos sectors de degoteigs que seran:

Proposarem la instal·lació d'una bomba nova ja que l'aigua i el bon repartiment al jardí
són les més essencials.



MEMÒRIA DE LES PLANTES
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