Enginyeria ambiental
15. Paisatgisme i jardineria
Jardineria

Altres serveis
17. Seguiment ambiental d’obres i activitats
Jardineria

Treball
Direcció de les obres d’enjardinament i assistència tècnica a la direcció d’obra d’Arquitectura i
Urbanisme de Vila Olímpica, S.A (Jocs Olímpics Barcelona 92’)
Àmbit: Façana litoral del Poble Nou a la ciutat de Barcelona
Promotor: Vila Olímpica, S.A.
Any: 1989-1992
El contracte incloïa una oficina tècnica permanent a l’obra per la realització dels treballs de direcció de
l’enjardinament, amb les següents funcions:
• Seguiment dels treballs de realització d’un viver de planta ornamental en l’àmbit de la Vila Olímpica.
• Assistència tècnica en la contractació de tota la planta necessària per a l’enjardinament de la Vila Olímpica.
• Actualització de l’oferta i la demanda de planta.
• Control del manteniment de la planta dels diferents vivers als quals se’ls va fer un contracte de subministrament de
planta.
• Direcció, seguiment i control de totes les obres de jardineria que es varen fer dins de l’àmbit de la Vila Olímpica.
• Gestió de terres vegetals per als jardins de la Vila Olímpica.
• Coordinació i seguiment de la climatització de les plantes que es varen implantar dins del viver de la Vila Olímpica.
• Control econòmic durant totes les fases (projecte i execució).
• Establiment i explotació del model de gestió de la informació (base de dades)
• Gestió i administració del viver de la Vila Olímpica, que ocupà una superfície total de 6 ha.
• Gestió dels trasplantaments d’arbrat afectats per diverses obres d’urbanització dins de l’àmbit de la Corporació
Metropolitana de Barcelona.
• Assessorament quant al tipus d’arbrat i aspectes específics tècnics de jardineria als equips d’arquitectes
encarregats dels diferents projectes de jardineria dins l’àmbit de la Vila Olímpica.
• Direcció i seguiment de les obres d’infraestructura i urbanització de la Vila Olímpica per a l’establiment d’un
programa temporalitzat de les obres d’establiment dels diferents jardins.
• Visites a diferents vivers, obres en curs de realització i arbres aïllats al camp per aconseguir planta ornamental de
mida gran per a la Vila Olímpica.

Fotografies

Imatges actuals de la zona de la Vila Olímpica enjardinada on es poden veure les plantacions i sembres realitzades per
l’enjardinament de la zona on ECAFIR va realitzar els treballs de direcció de jardineria

Fotografies d’arxiu

(www.tempusfugitvisual.com/20-Aniversario-JJOO-barcelona92.html)

Imatge de la plantació de pins al parc
del Poble Nou enfront de l’actual Mar
Bella. 1991

Imatge de la plantació del primer pi del
parc del Poble Nou. 1991

Imatge dels treballs de
transplantament de plataners al parc
de la Ciutadella previs a la construcció
del collector. 1989

Imatge del viver de l’empresa Vila
Olímpica S.A. situats als terrenys de
l’actual Fórum. 1989

Imatge de la vista general del viver de
l’empresa Vila Olímpica SA situat als
terrenys de l’actual Fórum. 1989

Imatge d’extracció de palmeres a la finca
de El Arenal. 1991

