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P L A   G E N E R A L   M E T A P R O J E C T E   L E S   P L A N E S La Creu d’en Blau: centre social del barri on hi ha el centre cívic i les 
3 cases més antigues del barri. Actualment aquesta zona també esta 
ocupada per gent amb problemes socials. La proposta consisteix en 
reordenar, reconfigurar i reprogramar aquest espais per tal de que 
esdevinguin el centre neuralgic, a nivell social i  organitzatiu del projecte 
d’autoregenració del barri. 
Es proposa reconfigurar la gestió del centre cívic per tal de poder abarcar 
més usuaris de diferents tipus i edats.
Es generen uns espais d’autoaprenentatge per tal d’ampliar la formació 
dels havitants fomentant una aprenentatge més artesanal i tècnic. 
D’aquesta manera tambè es  pretèn aportar motivacions a la gent amb 
problemes socials que estan en “el corner”.
Es pretén ampliar part de les cases esxistents (actualemnt una funciona 
com a bar del barri) per tal d’acoseguir espais socials de reunió i discussió.

“el corner”. Centre de reunió de 
persones amb problemes socials.

Centre cívic. Actualment molt vincu-
lat a activitats per la gent gran

Cases que van donar origen 
al barri

Bar de recent 
creació destinat 
a un client més 
jove

Espai destinat a la col·locació 
d’una terrassa coberta pel 
bar per poder donar un major 
servei durant l’hivern 

Bar “el talisman”. Bar de tota la 
vida del barri

Dipòsit d’aigua del barri situat en el punt 
més alt. És on hi arriben les aigues de 
Barcelona per suministrar a tot el barri. 
Es pretén, amb el projecte de gestió de 
les aigues, reduir-ne el consum total.

Pous privats que s’omplen a partir del freàtic. 
La major part de l’any es pous estan pràctica-
ment buits.
Amb el projecte de gestió d’aigues es buscar 
aconseguir una major dependència de l’aigua 
que es pugui acumular en el pou

Estació depuradora . Capacitat de 1.200.000 l per a 
5.000 hab. + act.comercial associada. (Les Planes: 
4.000 hab). S’ha remodelat recentment amb 
sistema de separació de sòlids per membranes + 
tractament d’eliminació de nutrients.
Amb el projecte de gestió d’aigues es pretén acon-
seguir una reducció considerable del cabal diàri que 
arriba a la depuradora. D’aquesta manera es pot 
controlar millor la qualitata ambiental de la riera

L’actual estació depuradora no pot man-
tenir el cabal ecològic durant tot l’any 
de la riera. S’ha de millorar la qualitat 
química de la riera. La brosa a les lleres 
de la riera es considerable

Cabal de Les Planes 20/30 litres /egon

Brosa

Sistema de recollida de les aigües de pluja de les 
cobertes per el posterior reaprofitament tant per el 
consum d’aigua de la dutxa com per l’enmagatzematge 
en el pou per tal de tenir sempre aigua disponible 
per regar l’hort

Millora de les condiciona ambientals de la riera. 
Es necessaria la neteja de la vegetació existent 
de la llera.
Reduir el pendent dels talussos laterals que dificul-
ta l’arrelament de la vegetació de ribera i allunya el 
nivell freàtic de la vegetació potencial

Petites parades de fusta, destinades a vendre 
productes del horts d’autoconsum de Les Planes als 
visitants o pasatger que vinguin amb el ferrocarril. 
Per una banda els que utilitzen el “park and ride” 
de manera diària i per altra els que venen durant el 
cap de setmana al lloc de Barcbacoes

Projecte de millora d’eficiència de l’enllumenat pú-
blic a partir de la regulació del tipus d’enllumenat 
en funció de la jerarquització dels carrres i de la 
franja horària. 
Amb una petita inversió en la infraestructura de 
l’enllumenat podem reduïr encara més la despesa 
econòmica de l’enllumenat públic mitjançant un 
sistema d’encesa intel·ligent que permeti ser més 
eficients.

Franja de protecció contra incendis que serveix per 
generar combustible per produir pellets de biomassa 
que escalfaran els vivendes rehabilitades

Central de biomassa. Pellets extrets del desforastament de la 
franja de protecció d’incendis del perimetre del barri i de la gestió 
forestal del Parc de Collserola.
Abasteix a les vivendes del barri, a les que prèviament se’ls hi ha 
realitzat una rehabilitació/millora energètica 

Vivenda d’alta despesa en la seva climatització a la 
qual se l’hi realitza una rehabilitació energètica per 
tal d’aconseguir un rescat econòmic. Es realitza la 
integració d’un sistema comunitàri de calefacció per 
biomassa 

Casa d’en Juan i la Conchita. Familia en pobresa en-
ergètica. Aquesta vivenda és el model pilot de millora 
energètica en el barri de Les Planes. El resultat busca 
millora les condicions qualitatives de vida de la familia

Hort privat d’autoconsum regats amb 
aigua del pou i principalment amb aigua 
de suminitre de red.
Per una banda el projecte de gestió 
d’aigües prtén que l’hort nomes uilitzi 
aigua reciclada o recuperada.
Per altra banda el projecte d’alimentació 
busca aconseguir suministrar el 70 % de 
la dieta familiar amb espais d’hort de 75 
m2 per familia.

Sistema de fitodepuració de les aigües grises. 
Funciona per decantació de pendents i depura-
cions naturals a partir de plantes.

Sistema de depuració de les aigues negres a apar-
tir d’un sistema d’Aquatron conectats en serie

Hort privat d’autoconsum regats amb 
aigua del pou i principalment amb aigua 
de suminitre de red.
Per una banda el projecte de gestió 
d’aigües prtén que l’hort nomes uilitzi 
aigua reciclada o recuperada.
Per altra banda el projecte d’alimentació 
busca aconseguir suministrar el 70 % de 
la dieta familiar amb espais d’hort de 75 
m2 per familia.

Sistema de fitodepuració de les aigües grises. 
Funciona per decantació de pendents i depura-
cions naturals a partir de plantes.

Sistema de depuració de les aigues negres 
a apartir d’un sistema d’Aquatron conectats 
en serie


