
VINE A BERENAR 
AL CAS SARRIÀ,

LA COLLITA DEL BARRI
Arquitectes de Sarrià-Sant Gervasi

Què és un refugi climàtic?
Un refugi climàtic són aquelles actuacions que podem 
adoptar des de l’arquitectura i disseny per apaivagar l’im-
pacte del canvi climàtic en les nostres ciutats, com són els 
espais urbans protegits per ombra i fonts d’aigua, l’orienta-
ció, l’aïllament tèrmic així com les façanes i cobertes verdes, 
entre d’altres. L’augment del verd a la ciutat s’ha comprovat 
que disminueix el sobreescalfament que acompanya el canvi 
climàtic.  La imatge tèrmica adjunta mostra l’impacte en la 
temperatura de l’espai públic de Melbourne durant l’onada 
de calor de gener de 2017, i es pot veure clarament com la 
diferència de temperatura entre les zones de calçada as-
solellades i les ombrejades gràcies als arbres pot arribar als  
30 °C. El verd a la ciutat també és un factor reductor de 
la contaminació. Els més de 155.000 arbres dels carrers de 
Barcelona redueixen la contaminació en un 25%.

La configuració del verd i l’ombra al jardí del CAS fa que sigui 
un espai fresc i amb capacitat per segrestar CO2 i altres 
contaminants. El jardí del CAS també és un bon exemple de 
biodiversitat, concepte lligat al nombre d’espècies animals 
i vegetals que habiten un espai. En un taller amb persones 
usuàries del CAS Sarrià dirigit per l’enginyer agrònom Edgar 
Peñas, van comparar el seu jardí amb els Jardins públics del 
Doctor Reig i Reventós, just a tocar, i van comprovar que la 
biodiversitat del CAS Sarrià era un 30% superior. Potser per 
això al CAS s’hi està tan bé!

En aquest aquest enllaç pots trobar la comparació d’espè-
cies dels dos jardins

El Grup d’Arquitectes de Sarrià-Sant Gervasi ens trobem cada quart dijous de mes per compartir i 
debatre els reptes dels nostres barris. La Festa d’Arquitectura d’aquest any 2020 vam considerar que 
volíem dedicar-la a donar a conèixer espais amagats i afavorir la seva inclusió: el jardí del CAS Sarrià.
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Abir Sultan/EPA

http://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/127/comparacio_biodversitat.jpg
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El CAS de Sarrià és un servei de l’Ajuntament, especialitzat 
en el tractament de les addiccions. Compta amb un equip 
de professionals sanitaris que treballen per atendre i fer se-
guiment de veïns i veïnes del barri que ho necessiten.

Situat al carrer Dalmases 76, el centre disposa d’un ampli 
jardí on les persones usuàries del CAS fan treball d’horta, 
jardineria i ecologia. Aquestes feines, vehiculades amb dife-
rents activitats i tallers, serveixen per reforçar qualitats per-
sonals com la responsabilitat, la constància, la continuïtat, 
la iniciativa, la participació i la dedicació. També és útil per 
fomentar la conducta reactiva d’“esforç és igual a recom-
pensa”, afavorir les relacions personals mitjançant la coope-
ració i col·laboració, així com oferir alternatives a la gestió 
del temps lliure i promoure el contacte amb espais naturals. 
La Coordinadora del CAS Sarrià Karen Nadal ens ha facilitat 
aquest enllaç, on podem trobar-hi més informació.

CAS Sarrià. Saps a qui ajuda aquest equipament?

Arquitectes de Sarrià-Sant Gervasi

Quina diferència hi ha entre un hort en alçada 
i un hort vertical?
Un hort en alçada segueix sent un hort de plantació horit-
zontal (com els horts tradicionals al terra) però a certa alça-
da del paviment. En canvi, un hort vertical té la plantació 
seguint el pla d’una superfície en vertical, normalment una 
façana o una mitgera. Aquests últims estan fets de diversos 
materials, com teles especials o plàstic, i s’estan fent moltes 
proves com a solució per reduir l’escalfament en edificis, 
ja que aquests horts protegeixen les parets de la radiació 
directa del sol.

Els horts en alçada els podem dividir en 2 grups:

- Hort de petita alçada: es construeix en un espai limitat 
(amb fustes, travesses de tren, pedres...) i s’omple de terra, 
i normalment s’utilitza en llocs on hi ha una capa petita de 
terra bona per plantar, augmentant aquesta capa uns 30 
cm i millorant el cultiu. El jardí del CAS és un bon referent 
per aquest tipus d’horts, ja que té una capa petita de bona 
terra i a sota té runes i altres materials que poden dificultar 
alguns cultius.

- Hort en taules de cultiu: fabricat amb diversos mate-
rials (normalment fusta) i amb una forma que s’assembla 
a una taula. Són horts que s’utilitzen en terrasses i altres 
espais que no tenen terra, i són molt adients per a persones 
que tenen mobilitat reduïda, ja que l’espai de treball els està 
a una alçada còmoda.

Un bon exemple d’hort en alçada és el que podem trobar a 
la Seu del Districte de Sants-Montjuïc que, a més, és inclu-
siu; impulsat pel IMPD i amb el suport d’equips de recerca 
de l’IRTA. Descobreix aquest reportatge del 2018.

Edgar Peñas

Sabies que cuidar plantes és terapèutic? 

La teràpia hortícola es remunta a l’època mesopotàmica. 
Consisteix en utilitzar plantes i el món natural per millorar el 
benestar social, espiritual, físic i emocional de les persones.  
Té com essència fer créixer el nostre propi aliment, la bellesa 
del resultat, l’alegria de la connexió amb la natura, i sobretot, 
la relaxació que implica aquest procés.

Al CAS Sarrià, mitjançant el cultiu de l’hort, es treballa la re-
compensa a llarg termini, per contrarestar la recompensa im-
mediata que genera l’addicció. La base del projecte està en el 
fet que aprendre a cuidar les plantes ens permet aprendre al-
hora a cuidar-nos nosaltres mateixos. L’arquitecta i paisatgis-
ta Beatriz Borque ens comparteix unes reflexions en aquest 
article sobre el verd a la ciutat en temps de confinament.

https://www.aspb.cat/arees/drogodependencies/tractament-a-adults/
https://beteve.cat/btv-noticies-73/hort-terrat-sants-montjuic-primera-collita/
http://www.escolasert.com/es/actualidad-y-agenda/actualidad/arquitectura-plantas-confinamiento
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Ara, el CAS Sarrià vol obrir el jardí al tota la ciutadania per tren-
car amb l’estigmatització de les persones usuàries del CAS. 
Amb aquest projecte se’ls vol empoderar a través del treba-
ll, donant-los l’oportunitat de compartir amb altres persones 
tots els seus coneixements sobre jardineria i horticultura.

El CAS Sarrià i el COAC, a través del Grup d’Arquitectes de 
Sarrià-Sant Gervasi, vam iniciar un treball conjunt des de la 
primavera del 2019 per tal de seguir millorant aquest jardí. Fruit 
d’aquesta col·laboració, s‘ha definit un pla director d’inter-
vencions per a la millora del jardí. Les principals actuacions 
són la consolidació de murs de contenció, així com la instal·la-
ció de mesures de seguretat i la reordenació de l’espai d’horts 
millorant el seu aprofitament. Es planteja la creació d’un espai 
de pèrgola per afavorir les activitats a l’exterior, uns micro-hi-
vernacles i una façana verda vertical a la mitgera que dona al 
passatge on hi hauria la porta d’accés directe des del carrer i 
el barri.

L’hort del CAS de Sarrià, un hort de barri 
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Com es fa un microhivernacle?
Un hivernacle és una construcció més o menys permanent 
que permet modificar el microclima del seu interior i perme-
tre el conreu de vegetals en millors condicions o fora d’èpo-
ca. Sovint són metàl·lics o de fusta, coberts amb una làmina 
plàstica. 

El Col·legi d’Arquitectes i els estudiants d’Arquitectura de La 
Salle, tutoritzats pel professor Jaume Pla, estan dissenyant 
un petit hivernacle que construirem conjuntament el dia que 
se celebri la Festa d’Arquitectura de Sarrià al CAS de forma 
presencial. L’objectiu d’aquesta construcció és establir es-
tratègies d’aprenentatge i servei ApS que fomentin el treball 
en equip, el reciclatge, i la sensibilització en temes ambien-
tals. Ens ho expliquen aquí.

Pixabay/ThorstenF 

A partir de 1997, el Grup Roig va desenvolupar, conjuntament 
amb l’IRTA, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, 
una genètica pròpia en geranis que s’ha materialitzat en les 
sèries ‘’Costa’’, que engloben les tres espècies ornamentals 
de gerani. Tenen com a particularitat el fet d’haver estat ob-
tingudes, seleccionades i cultivades en el clima mediterrani 
i, per tant, són molt més resistents a les altes temperatures. 
Entre les seves espècies trobem el gerani Costa Barcelona 
(Pelargonium grandiflorum), que necessita poc fred per florir 
i, per tant, té un període més llarg de floració.

I què es planta en aquest hort. 
Coneixes el gerani Costa Barcelona?

Grup Roig

http://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/127/projecte_lasalle_districte_sarria.pdf
http://www.gruproig.com/index.asp?idm=es


Cuinem el pavelló Mies amb fruites?
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L’Arquitectura i la Gastronomia són dues arts que tenen 
en comú el desig d’estimular els sentits i crear sensa-
cions noves i agradables. Què passa quan les unim?

L’arquitecta Marta Pérez ens convida a construir un pa-
velló Mies molt diferent: UN PAVELLÓ COMESTIBLE.

Si t’agrada l’arquitectura, ara et podràs menjar un 
dels referents més importants de l’arquitectura Mo-
derna a Barcelona! Pots escollir si amb xocolata, fruites 
o formatges, i gaudeix creant espais amb diferents textu-
res que després podràs assaborir.

Anima’t a experimentar! 
Troba tots els passos a seguir aquí! 

Segur que aquest taller t’ha despertat la curiositat per 
visitar aquest petit pavelló de l’Exposició Universal cons-
truït sorprenentment el 1929, a tocar de la font màgi-
ca de Montjuïc. Avui, gràcies a la Fundació Mies, hi pots 
passejar virtualment, però aviat, quan sortim de l’es-
tat d’alarma, podràs redescobrir-lo. Quan passegis per 
aquest espai tan singular, pensa si sents que estàs dins o 
fora, tot un repte! 

Comença la visita aquí!

Envia’ns la imatge de la teva obra d’art a 
i la compartirem i assaborirem amb tothom!

         ENVIA AQUÍ LA TEVA FOTO!

#FemArquitectura

Copyright © Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

El planter de geranis normalment es fa amb plantes mares i 
mitjançant la clonació, que és una manera ràpida i molt bona 
de multiplicar una planta, com es fa amb les vinyes des de 
fa més de 2.000 anys. A la planta mare se li tallen branque-
tes que es planten a un petit test perquè facin arrels i surti 
una nova planta. Aquí podràs aprendre a fer un planter de 
geranis amb branquetes d’una planta mare!

El Grup Roig va cedir al CAS de Sarrià un planter de geranis 
Costa Barcelona® per poder regalar un gerani Barcelona 
al personal laboral del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i 
ajudar a naturalitzar els espais de treball de Plaça Nova 5, i 
així celebrar l’inici de la primavera. Aquí pots veure amb la 
delicadesa que les van preparar!

Entitats convocants:

http://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/127/taller_pavello_xocolata_i_fruita_marta_perez.pdf
https://miesbcn.com/ca/el-pavello/visitavirtual/
https://www.arquitectes.cat/ca/autoritzacio-festes-arquitectura
https://prezi.com/p/jlgna2huwa1n/fer-un-planter-de-geranis-amb-oueres/
http://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/127/preparacio_planter_gruproig.pdf

