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Resum 

 

Es tracta d’una proposta per establir les línies bàsiques per la construcció d’un jardí on els 

protagonistes siguin les espècies animals de la fauna urbana de Barcelona .  La situació del 

lloc escollit; la plataforma guanyada al mar entre la platja de la Mar Bella y el Parc dels 

Auditoris del Fòrum, és excepcional per la seva proximitat al mar, a la trama urbana i proper 

a altres grans jardins com son Montjuïc, la Ciutadella, Diagonal mar, la desembocadura del 

Besos o Collcerola. 

El jardí es planteja com una àrea que s'haurà de protegir del seu entorn (de la climatologia 

adversa que ve del mar i de la pressió que arriba de la ciutat), i on s’han de construir 

diferents hàbitats en un espai relativament petit, per tal que pugui acollir gran varietat 

d’espècies.  

Agafant com a model els biomes que podríem trobar al litoral barceloní, es crearà una zona 

de platja, una de llacunes amb aigües dolces i salades i una de bosc amb pins i rambles. En 

cada tram, es plantarà vegetació autòctona i es diferenciaran hàbitats que ampliaran  les 

possibilitats per la vida animal. 

L’entrada de persones estarà controlada i es faran camins per on es restringirà la circulació 

per facilitar l’observació de la fauna. 
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Resumen  

 

Se trata de una propuesta para establecer las líneas básicas para la construcción de un 

jardín donde los protagonistas sean las especies animales de la fauna urbana de Barcelona. 

La situación del lugar elegido, la plataforma ganada al mar entre la playa de la Mar Bella y el 

Parque de los Auditorios del Fórum, es excepcional por su proximidad al mar, a la trama 

urbana y próximo a otras grandes jardines como son Montjuïc, la Ciutadella, Diagonal mar, 

la desembocadura del Besos o Collcerola.  

El jardín se plantea como un área que se deberá proteger de su entorno (de la climatología 

adversa que viene del mar y de la presión que llega de la ciudad), y donde se construirán 

diferentes hábitats en un espacio relativamente pequeño , para que pueda acoger gran 

variedad de especies.  

Tomando como modelo los biomas que podríamos encontrar en el litoral barcelonés, se 

creará una zona de playa, una de lagunas con aguas dulces y saladas y una de bosque con 

pinos y ramblas. En cada tramo, se plantará vegetación autóctona y se diferenciarán 

hábitats que ampliarán las posibilidades para la vida animal.  

La entrada de personas estará controlada y se harán caminos por donde se restringirá la 

circulación para facilitar la observación de la fauna. 
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Abstract  

 

This is a proposal to establish the basic line for the construction of a garden where the 

protagonists are the animal species of wild fauna urbana de Barcelona. The situation of the 

site, won the platform at sea between the beaches of Mar Bella and the Parc del Forum 

Auditorium, is exceptional because of its proximity to the sea, in the urban area and close to 

other large gardens are Montjuïc as the Barcelona, Diagonal Mar, the mouth of the Besos 

and Collcerola.  

The garden is an area to be protected from its environment (the weather is adverse to the 

sea and the pressure that comes from the city), and where to build different habitats in a 

relatively small , so that it can accommodate wide range of species.  

Taking as a model biomes that could see the coast from Barcelona, will create a beach area, 

a lagoon with fresh water and salt and with a forest of pine trees and avenues. In each 

section, we will plant native vegetation and habitats identified to expand the possibilities for 

wildlife.  

The entrance will be controlled and people will be on ways to restrict the movement to 

facilitate the observation of wildlife. 
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1.- Introducció 
 

Les ciutats del món es van poblant i van deixant endarrere la seva vinculació a la 

terra i cada cop més, la vida silvestre queda tancada en espais protegits, allunyats 

de la ciutat . La fauna que en altres temps criava i vivia prop de les concentracions 

humanes  té ara moltes dificultats de penetrar en la trama urbana i fer-se un forat 

entre la pol·lució el soroll, els cotxes i la multitud. 

Algunes espècies oportunistes, per contra, troben en la ciutat un bon lloc on 

prosperar i criar sense dificultats: coloms, rates, gavines, cotorres, estornells i altra 

fauna urbana creix i acaba sent un problema per excés. 

Els jardins de les ciutats són de gran ajuda per aquesta fauna autòctona que 

necessita àrees verdes, aigua, tranquil·litat i espai on descansar, menjar, fer niu i 

aixoplugar-se.  

Hi ha molts exemples d’àrees naturals properes a grans ciutats o a àrees molt 

poblades, que amb normativa adient i actuacions correctes, s’ha aconseguit mantenir 

i en alguns cassos augmentar-ne el nombre.  

El treball que presento  és una proposta per fer un jardí pensat per ajudar a aquesta 

fauna barcelonina i on en sigui la protagonista per tal que el ciutadà la pugui 

observar, conèixer i estudiar. 

Plànol 1: Referències i concepte 

 

2.- Objecte del projecte 
 

L’objecte de la proposta és fer un jardí construït de manera que el jardí sigui una 

àrea naturalitzada al front litoral de Barcelona on es pugui percebre el clima, el vent, 

la vegetació, la topografia, l'aigua, els animals urbans, els animals marins, el mar i 

les característiques del litoral mediterrani.  

Ha de ser un jardí on el protagonista no sigui el ciutadà, sinó que ho sigui el paisatge 

i sobretot la fauna que pugui acollir.  ha de ser una petita illa, que evoqui la 

naturalesa salvatge amb la pretensió de convertir-se en un niu de colonització de les 

espècies que s’acosten a Barcelona o que ja viuen en altres jardins con la 

Ciutadella, els voltants del riu Besos, Collcerola o Montjuïc. 

Ocells marins com corb-marins, gavines, amfibis com el tòtil, la reineta, la granota 

verda, rèptils com sargantanes, llangardaixos i tortugues d’aigua, mamífers com 
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esquirols, eriçons i altres exemples, poden trobar les condicions ideals per instal·lar-

se i suportar la pressió de la ciutat, si protegim una mica l’hàbitat i provoquem unes 

condicions adequades per la vida.  

El ciutadà podrà entrar al parc però sempre conduit per camins marcats i evitant la 

massificació. No pretén ser un jardí pedagògic, però sí que es vol que el ciutadà que 

vingui al jardí ho faci amb una voluntat d'exploració, d'observació i de coneixement. 

 

La topografia, la vegetació i les estructures que protegeixen l’espai estaran totes al 

servei d’aquest pla per convertir l’espai en un bressol d’espècies i en un passeig 

naturalista al cor de Barcelona i davant mateix del mar. 

 

L’Ajuntament de Barcelona ja ha fet diverses actuacions per activar la biodiversitat 

urbana i un jardí d’aquesta mena només fa que apuntar en la mateixa direcció. La 

creació de corredors verds que travessen la ciutat i la connecten amb Collcerola i 

amb els jardins urbans, l’ajuda a poblacions de falcó a Montjuic, el Parc dels esculls 

al litoral, el manteniment d’una colònia de bernats pescaires i eriçons al Zoo de 

Barcelona, el programa per deixar anar cigonyes o els plans de col·locació de nius 

de gralles, avions i passerells son alguns dels exemples en el que el Departament de 

Medi Ambient està treballant. 

Plànol 2: Fauna de Barcelona 
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3.- Antecedents de la plataforma i situació 

 

Des de que Barcelona va iniciar la seva política de millora del litoral, tots els esforços 

per construir la ciutat de cara al mar han estat molt exitosos. Diversos 

esdeveniments han ajudat a aportar recursos per poder dur a terme aquestes 

millores urbanístiques.  

La celebració dels Jocs Olímpics al 1992 va donar la oportunitat de refer tot el front 

litoral, obrint la ciutat al mar i re-dibuixar el litoral pensant en el ciutadà. La 

construcció de la vil·la olímpica va possibilitar refer un barri i ocupar tota una part de 

Barcelona que havia quedat oblidada. 

Seguint amb la mateixa política, l’any 2004 es va celebrar el Fòrum de les cultures, 

moment que urbanísticament es va aprofitar per reconstruir el tram de ciutat que 

actualment s’anomena Diagonal Mar. L’allargament de la Diagonal fins al mar amb la 

conseqüent urbanització de tota la zona, la construcció de l’àrea del Fòrum, els nous 

edificis de vivenda i de negocis, la millora de les platges i el redreçament del barri de 

la Mina va aconseguir augmentar encara més l’espai públic i allargar la ciutat fins 

gairebé la desembocadura del riu Besos. 

 

En aquest context, l’any 2003 es va decidir traslladar el Parc Zoològic des del Parc 

de la Ciutadella a una nova ubicació on pogués créixer i modernitzar-se.  

La zona escollida per construir aquest Zoo marí va ser al costat mateix del Fòrum, 

entre la Rambla Prim i el carrer Josep Pla i entre la platja de la Mar Bella y el parc 

dels Auditoris. En aquest indret hi havia 2,7 hectàrees de terra ferma i es va decidir 

guanyar 5 hectàrees més, construint una plataforma guanyada al mar. 

La plataforma es va fer i també els concursos per tirar endavant el projecte.  

Els avatars de la vida municipal i els dubtes de finançament de la proposta han fet 

que encara no s’hagi construït res a sobre la plataforma. La idea actual es de 

construir a la plataforma només la part dels oceans (dofins, foques i altres animals 

lligats al mar)  i a la Ciutadella es quedarien els animals terrestres després de fer una 

remodelació en profunditat de l’actual Zoo. 
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Vista aèria de la construcció de la plataforma guanyada al mar 

 

La meva proposta tracta de fer un jardí naturalitzat en una part d’aquesta plataforma 

guanyada al mar descrita anteriorment, i construïr al seu costat, el Zoo marí que 

estava projectat al 2004. 

La possibilitat de fer un jardí d’aclimatació per la fauna lliure de Barcelona a costat 

d’un  dofinari  crec que pot crear una dualitat molt interessant. 

La fauna captiva i controlada (el Zoo marí) a costat de la fauna lliure  i no controlada 

(jardí d’aclimatació) és un atractiu que pot mostrar molt be com és possible 

conservar i protegir la natura de formes diferents. 

La proposta pretén també fer un jardí diferent i aportar diversitat en el paisatge litoral 

barceloní, aprofitant la situació privilegiada i excepcional de la plataforma; un troç de 

terra endinsat toalment al mar. 

Plànol 3: Litoral barceloní i situació de la plataforma 

 

4.- Estudi de la zona objecte de la proposta 

 

Les coordenades geogràfiques són: 41.24ºN 2.13ºE 

La plataforma és actualment un terreny totalment pla i erm. Consta de 7,7 hectàrees 

de les quals 5 son guanyades al mar. La terra presenta una elevació respecte el 

nivell del mar de més de 6 metres depenent de la zona, degut a l’acumulació de terra 

per construir la plataforma. 
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La frontera amb el mar es una escullera feta amb blocs de formigó de 15 tones, que 

estan enfonsats al mar i sobresurten uns quants metres per sobre l’aigua. 

Limitant la plataforma i perpendicular al mar en situació Sud-Oest, sobresurt un 

espigó de 210 m de longitud. 

En l’altre límit, en situació Nord-Est hi ha un gran passadís de 230 m de llarg i 40 

d’ample que cobreix una entrada de mar i que limita el jardí del Fòrum. En aquesta 

zona es construirà un passeig marítim amb vistes espectaculars al mar. 

La part que limita amb la ciutat, actualment esta ocupada per terres, pàrquings i 

restes d’obra. Limita amb el carril lateral de la ronda litoral. 

La proposta del jardí es centra en una part d’aquesta plataforma i ocuparia unes 7,3 

ha de terreny, tenint en compte que 1,5 ha estarien ocupades per un passeig que 

envoltaria el jardí. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.1.- Condicions ambientals 

 

Catalunya es caracteritzarà, a grans trets, per uns hiverns amb temperatures suaus i 

estius calorosos i secs. La pluviometria és molt irregular. La presència de la massa 

d’aire mediterrània modera les temperatures alhora que pot originar pluges 

torrencials a la tardor, especialment a la zona litoral i prelitoral. 
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Segons el servei meteorològic de Catalunya, Barcelona estaria des del punt de vista 

termopluviometric en la divisió de clima mediterrani litoral central amb les constants 

següents:  

PPT Mitjana Anual (mm) 550-700 

Règim Pluviomètric Estacional (RPE): Màxim a la tardor 
Temp Mitjana Anual (ºC) 14,5-16,5 

Amplitud Tèrmica Anual (ºC) 14-15 

 

4.2.- Condicions del mar 

 
L’àrea del projecte té la particularitat de estar totalment endinsada al mar. Aquesta 

característica és la que el farà ser un jardí diferent i que tindrà condicions molt 

especials. El mar, el vent, les vistes i la situació general pràcticament a dins del mar 

el converteix en una espècie d’illa que cal potenciar i a la vegada, protegir. 

 

En la franja litoral de Barcelona hi ha un vent dominant de llevant que te molt 

importància a l’hora de pensar en quina vegetació es podrà plantar en el jardí. El 

llevant pot portar turmentes fortes i afavorir la problemàtica de les sals a sobre les 

plantes que es plantin a primera línia. 

 

Un estudi fet per l’IRTA demostra que els problemes que s’han donat a primera línia 

de mar son deguts a la contaminació que aporta l’aerosol marí, el qual contacta amb 

les fulles dels arbres i els hi arravata la protecció natural que tenen contra la sal. Els 

estudis demostren quines plantes poden aguantar millor aquest efecte de la 

contaminació i quines mesures es poden dur  a terme per minorar aquest efecte. 

 

Per altra banda, algunes tempestes de llevant a Barcelona son molt potents i poden 

fer onades que poden sobrepassar els blocs de formigó i entrar a la plataforma. 

Aquesta situació ha d’estar prevista i permetre una evacuació de l’aigua que 

eventualment pugui annegar la primera línia del parc. 

 

També a sota el mar i davant de la construcció, s’ha enfonsat blocs de formigó que 

es situen paral·lels a la costa per dissipar l’energia de l’onatge. 
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4.3.- Entorn urbà 

 

La plataforma esta situada entre la platja de la Mar Bella i el Parc del Fòrum. Tots 

dos espais són zones públiques on hi ha grans aglomeracions de gent i on s’hi fan 

molts actes multitudinaris. Al parc del Fòrum, s’hi fan festes municipals, concerts i 

fires, i a la platja hi va molta gent a banyar-se a l’estiu. 

 

El límit posterior, el parc limita amb el lateral del cinturó, amb cinturó litoral i amb la 

ciutat nova que està creixent a la Diagonal. A l’altre cantó del cinturó s’aixequen 

edificis alts d’oficines, centres lúdics i botigues. 

 

S’espera que amb la creació del Zoo marí, i l’èxit esperat d’aquesta instal·lació faci 

que s’ompli de gent que ve del passeig marí, entra i surt del Zoo i que enllaça amb el 

Fòrum. 

Aquesta característica condiciona també els passos i les entrades al jardí i la 

construcció de tot una zona pública amb jocs i serveis al voltant per poder assumir 

tots els usuaris i evitar l’entrada massiva. 

 

 

 

 

5.- Pla General. bases de la proposta 

 

Per la situació i a voluntat de fer un jardí d’aclimataci, tota la proposta es basa en: 

oceanari

parc marí

passeig 
maritim 

passeig 
maritim 
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1.- la formació d’un petit jardí en el litoral de Barcelona, que ens recordi la Natura i 

que acosti a la fauna urbana i marítima 

2.- el tancament del jardí en els límits del dofinari i del Fórum per protegir-lo i obrint 

de forma controlada l’entrada de la ciutat i del mar 

3.- la creació d’una topografia elevada per aïllar el jardí del públic massiu que pot 

venir a través del passeig o del Zoo marí i creant un passeig diferent amb actuacions 

als dos cantons 

4.- la formació de diferents biomes on es procurarà que la vida aflori gracies a la 

instal·lació de masses d’aigua, topografia adequada i vegetació 

5.- La creació de diversitat d’hàbitats a dins dels biomes per afavorir i maximitzar els 

espais que puguin ser ocupats per la fauna   

6.- la creació de camins i senders que condueixen al públic visitant de forma 

controlada i dedicats a l’observació de la fauna 

Plànol 4: Pla general 
 
 
6.- Protecció de l’entorn 

 

Es col·locaran elements que protegeixin el jardí de les agressions externes, tant les 

que venen de la ciutat com les que venen del mar, per afavorir l’establiment de la 

màxima fauna possible. 

Aquesta intenció de convertir el parc en una mena de reservori o de zona de cria 

d’animals “barcelonins”, no està renyida amb la voluntat de que el ciutadà pugui 

gaudir de l’espai. Amb certes restriccions de pas i acomodant una zona perimetral 

per ubicar-hi tots els serveis, es pretén que la gent pugui gaudir i descobrir un 

paisatge i una natura emocionant.  

6.1.- Límits del jardí i anàlisi de fronteres.  

 

Els límits del jardí son molt importants, ja que condiciona el que passa a dins. S’ha 

de protegir de la pressió de la ciutat (soroll, persones, pol·lució, brutícia,..), del mar 

d’on venen moltes agressions climàtiques (vent, sal, aigua, turmentes, tenso-actius 

de la pol·lució marina) i s’han de fer uns límits que permetin l’entrada del que ens 

interessa (paisatge, vistes, animals, persones en control) i evitar el que no interessa 

(pol·lució, soroll, cotxes, masses de gent). 
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Aquests límits seran diferents segons la mena de relació que vulguem establir amb 

l’entorn.  Fronteres tipus segons T.S. Forman 

   frontera jardí-mar   frontera jardí-dofinari frontera jardí-passeig 

   i jardí-forum 

A més, entre el jardí i l’exterior (ciutat, mar) haurem de fer un filtre per controlar les 

entrades i la relació entre els dos. S’haurà de pensar un espai de transició entre les 

dues fronteres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Frontera amb el mar.  

 

 

Esquema general de les fronteres del jardí 

 

6.1.1 Frontera amb el mar 

 

MAR 

DOFINARI 
PASSEIG 

PASSEIG 

JARDÍ 
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La relació amb el mar es oberta. Volem que tot el que ve pel mar ens vingui a visitar 

(gavines, flamencs, ànecs, etc...), i que hi creixin plantes pròpies de les platges, però 

s’ha de tenir en compte també com el protegirem dels desordres que pot ocasionar 

el vent, les partícules de pol·lució que vindran amb la aspersió de les onades, la sal i 

les turmentes de llevant que ataquen cada set o vuit anys. 

 

Com protegim del mar: 

- fer un passeig paralel al mar (transitable de forma controlada) 

- col·locar una àrea de platja a primera línea on només hi viuran 

espècies de plantes i animals amb adaptacions especials  

- fer un monticle de 7 m d’alçada mirant a llevant per protegir del vent la 

vegetació que creixerà darrera. 

- preveure les entrades de mar possibles i fer sistemes de desaiguat 

eficients  

6.1.2 Frontera amb la ciutat  

 

La part del jardí que dona a la ciutat per la part posterior s’ha de protegir de la 

pressió de les persones. S’ha d’aconseguir fer un espai prou atraient pels passejant, 

de manera que només aquells que tinguin un interès específic per la natura i els 

animals, entrin al jardí. S’ha de dificultar l’entrada, però no fer-la impossible. S’ha de 

fer un passeig de referència del jardí, però que no inviti a entrar. S’ha de fer una 

espècie de vestíbul d’entrada on es vegi la intenció del jardí, però que es vegi de 

lluny. Sense entrar-hi. 

 

Com protegim de la pressió humana: 

 -  construint elevacions de 12 m tot el voltant del jardí.  

- construint un passeig a peu pla i de fàcil accés des de les platges que 

condueix la gent per l’exterior del parc  

 - fent que només hi hagi 2 entrades al jardí des d’aquest passeig 

- creant totes les infraestructures necessàries per l’oci (bars, jocs infantils, 

pistes de patins, bicicletes, pipi-cans, lavabos, restaurants) en aquest passeig 

- no posar cap servei per les persones a l’interior del parc. 

- tancant amb una paret el límit que dona al dofinari 
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- possibilitant les vistes del jardí des d’un passadís elevat a dins del dofinari 

- fent doble protecció a la zona que dona a la ciutat. El passeig passarà entre 

unes muntanyes que s’aixequen a cada cantó. Així es fa una doble capa de 

protecció de la ciutat (soroll, gent, cotxes, pol·lució) 

 

Plànol 5: Proteccions 

 

7.- Formació de biomes i comunitats de referència 

 

Els paisatges, la vegetació, els elements que es proposen son una fotografia del que 

podria ser la costa barcelonina a prop d’un riu i tocant al mar. 

 

Es construirà i es planificarà cada element pensant que pugui donar lloc al 

creixement espontani de la vida vegetal i també la animal. Creant biòtops adequats 

per tal que diferents espècies ho puguin colonitzar.   

 

La vegetació, la topografia i l’aigua son els que donen forma al parc i configuren 

diferents petits ecosistemes que van canviant a mesura que ens endinsem terra 

endins. Es fa un gradient artificial de mar a muntanya, per poder promoure una 

varietat d’hàbitats propicis pel establiment de les espècies del nostre entorn. 

 

Els biomes que es proposen son aquells que es trobarien de forma natural a 

Barcelona des de Collcerola al mar si la ciutat no hi fos. Amb aquest criteri i estudiant 

el pla de Barcelona en segles passats, en el jardí es construiran artificialment  petits 

espais que recordaran aquests ecosistemes del pla de Barcelona:  

 la platja.  

 les llacunes  

 les rambles  

 el bosc litoral  

 

Plànol 6: Biomes del jardí 
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          Bosc litoral 

 

Platja i dunes  Llacunes costaneres   Rambles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunitat de 
Jull de platja 
 
Comunitat de 
Borró 

Comunitat de 
jonquera 
amb 
cesquera 

Comunitat 
de 
salobrar 

Canyissar 
amb jonc 
marítim 

Comunitat 
platatge i 

Tamarigar 
 

Pineda 
litoral 

.-Sargantana cua-roja 
(Acanthodactylus 
erythrurus) 
.- serp verda (M  alpolon 
monspesulamus) 
.-sargantana cua-llarga 
(Psamodrommus algirus) 
.- llangardaix (Lacerta 
lepida) 
.- corb-mari 
.- gavina  
.- bivia iberica (Chalcides 
bedriagai) 
 

.- cames llargues 
(Himantopus 
himantopus) 
.- bec d’alena 
(Recurvirostra 
avosetta) 
.-corriol camanegre 
(Charadrius 
alexandrinus 
.- gamba roja 
(Tringa totanus) 
.- gavina (Larus 
ridibundus) 
.- xatrac menut 
(Sterna albifrons) 
.- fredeluga 
(Vanellus vanellus) 

.- bivalbs (Cardium, 
Nereis, Mytilus, 
.- crancs (Carcinus 
maenas) 
.-esplugabous (Bubulcus 
ibis)  
.- martinet blanc (Egretta 
garcetta) 
.- anecs 
.- polla d’aigua (Gallinula 
chloropus) 
- fartet ( 
.- gambusia ( Gambusia 
affinis) 

.- rata d’aigua (Arvicola 
sapidus) 
.- anec coll-verd (Anas 
platyrrhincos) 
.- Fotja ( 
.- Xarxet 
.- Bernats pescaires 
(Ardea cinerea) 
 
.- martinet menut 
.- arpella  
.- granota verda 
.- gripau  
.- llangardaix  verd 
.- espinos  
.- papallona dels joncs 
(Nonagria typhae) 

.- rata cellarda 
(Eliomys 
quercinus) 
.- raspinell 
.- picot 
- mallerenga 
.- garça (Corvus 
monedula) 
- gamarus 
- esquirol 
-  oreneta 
-  abellarol 
- rossinyols 
- mussaranya 
- rat-penat 
- conill 
- eriçó 

Paisatges evocats en el jardí, amb la fauna potencial associada 
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7.1.- La platja 

 

A primera línia s’hi instal·la una zona de sorres paral·lels a la costa. Serà una zona 

que pot tenir una certa ondulació, però no pretén aixecar-se molt, ja que no es vol 

tapar la vista del mar i ha de ser una àrea de protecció de les possibles entrades de 

mar en cas de fortes turmentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Area de platja: 5.000 m2. Fa una amplada en el tros més ample de 33 m i una 

llargària de 220 m abastant tot el front primer de mar. 
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El terreny on està situada es la terra acumulada, compactada i deixada assentar 

durant un any, construïda a sobre el mar. La pretensió es rebaixar aquesta terra fins 

a la cota 0, donar-li una certa inclinació (1 %) en direcció del mar cap a la ciutat per 

poder desaiguar en un canal construït entre la platja i les llacunes. 

 

A sobre d’aquesta plataforma, s’hi acumularà sorra i es repartirà per tota l’àrea 

destinada a platja. L’acumulació de sorres serà de mínim 1 m i màxim de 2 m. en la 

part posterior on es formaran diverses elevacions. 

 

Aquesta platja i les petites dunes s’hauran de fixar per evitar que el vent i el mar les 

acabin transportant a les llacunes o les destrueixin. La manera de fer-ho serà amb el 

sistema d’estacades semipermeables i biodegradables, amb les que es pretén que 

quedi retinguda la sorra acumulada, y poder retenir aquella que pugui arribar pel 

mar. 

Aquestes estacades es construeixen amb canya seca (Arundo donax) i Espartina 

(Spartina versicolor), que es van lligant a unes estaques que es claven a la sorra i es 

disposen en una trama ortogonal. Separades entre elles una longitud de 4 cops la 

seva alçada, permeables al vent un 40-50% y una alçada de 50-80 cm.  

Segons anteriors experiències, en 2-3 anys les estaques queden cobertes, en 4-5 

anys es podreixen i acaben desapareixen al 6 o 7é any. 

Aquestes estaques es col·locaran només en les elevacions de sorra que es formen 

en la part posterior. 
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.   

foto del sistema d’estaques en l’Albufera de València 

 

Plànol 8: Perfil i detalls de la platja 

7.1.2.- Vegetació de platja 

 
La vegetació que es plantarà es molt important per tal de que fixi la sorra. S’ha 

escollit tres comunitats adaptades als climes extrems de davant del mar , plantes 

psamòfites de duna i de reraduna autòctones que poden créixer en aquest hàbitat.  

a) vegetació de platja 

Comunitat de Jull de platja (Agropyretum mediterraneum) 

 Jull de platja Elytrigia juncea o Agropyrum junceum 

 Esporobolus (Sporobolus pungens) 

 Polygonum marí (Polygonum maritimum) 

 Mansega marina (Cyperus capitatus) 

Comunitat del Borro (Ammophiletum arundinaceae) 

 Borro (Ammophila arenaria) 

 Melgó marí (Medicago marina) 

 Equinòfora (Echinophora spinosa) 

Tan d’una comunitat com de l’altre, s’espera que altres espècies puguin arribar i 

colonitzar les sorres tals com: corretjola marina (Convolvulus soldanella) , panical 

marí (Eryngium maritimum), lletersa marina (Euphorbia paralias) lliri de mar 

(Pancratium maritimum), cascall marí (Glaucium flavum), rave de mar (Cakile 

maritima). 
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b) Vegetació de reraduna amb plantes que faran la transició cap a les llacunes 

La comunitat de crucianel·la marina (Crucianelletum maritimae) és la que es 

representarà, forma un tapis dens de 30-40 cm d’alçària d’arbusts i planta perenne 

 crucianel·la marina (Crucianella maritima) 

 timó marí (Teucrium polium) 

 maçanella (Helichrysum stoechas) 

 escabiosa (Scabiosaatropurpurea) 

 l’ungla de gat costanera (ononis natrix) 

 bufalaga (Tymelaea hirsuta) 

 

Plànol 7: Vegetació 

7.2.- Les llacunes 

 

En segona linia, s’instal·laran grans llacunes d’aigua artificials que s’ompliran amb 

aigua de mar, aigua salobre i aigua dolça per crear diferents hàbitats per plantes i 

animals. Es pensa en recrear llacunes costaneres, un ecosistema abastament 

estudiat i que té les seves propietats. 

Ocupa unes 1,4 ha entre l’espai dedicat a les aigües i les terres que les envolten. 

Els espais entre aquestes llacunes seran àrees de terra inundables o hauran de ser 

sols molt humits per aguantar vegetació halòfita i de salobrar que haurà d’aguantar 

diferents salinitats del sol i de l’aigua. 

Hi haurà una diferenciació de cada llac amb aigües de més a menys salades per 

poder representar diferents hàbitats pròpies dels litorals, amb la vegetació adaptada 

a cada tipus d’aigua. 

S’haurà de fer tot un sistema de recollida d’aigües de pluja per tal que reverteixin 

totes a les llacunes. També hi haurà un sistema per reomplir d’aigua (tan de mar 

com dolça) de forma forçada per poder fer renovacions, millorar les condicions de 

salinitat o per evitar l’eutrofització de l’aigua. 

Les 4 llacunes estan comunicades però hi haurà un mecanisme per poder-les 

separar, amb comportes d’obertura i tancament.  
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Aquesta zona haurà e tenir un manteniment i sistema hidraulic controlat per 

aconseguir que els animals y la vegetació el puguin colonitzar. 

S’haurà de tenir en compte 

 l’aportació d’aigua, el flux i la sortida 

 la correcta construcció del vas de contenció i els tal·lusos 

 la vegetació del voltant que actua com a filtre i descomponedor de la matèria 

orgànica  

 l’acumulació de sediments en zones no desitjades 

 
llacuna1: 3.000 m2 , aigua salada 

llacuna 2: 918 m2, aigua salobe 

llacuna 3 i 4: 1.400 m2, aigua dolça 

llacuna 5: 762 m2, aigua dolça 

 

Moviment de terres 

Es buidarà de les terres existent fins arribar a la cota +2. 

A partir de la cota +2, es rebaixarà el terreny de tota l’àrea que compren les llacunes, 

inclos els espais que les delimiten fins a cota +1. 

Les llacunes propiament, es rebaixaran fins a cota –0,6 en el cas de la llacuna 

salada i – 2,5 com a màxim en les altres. Les pendents seran suaus i poc 

pronunciades. 

 

Es pretén que els espais entre les llacunes espuguin innundar d’aigua a voluntat, 

amb un sistema de sobreeixidors i entrades d’aigua controlada. de manera que 

segons convingui i l’época, s’inundaran aquestes terres. 
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Impermeabilització del fons 

Un cop fets els forats, s’estudiarà la composició de la terra i es farà un aport de 20 

cm de terres argiloses que es col·locaran al fons i es compactaran degudament amb 

maquinaria. 

A sobre d’aquets capa de terra argilosa es col·locarà una lona a base de bentonita 

(lona fabricada amb argiles totalment biodegradable i de materials naturals que no 

contaminen i que no degraden el medi ambient) per impermeabilitzar el fons dels 

llacs. 

A sobre de la lona s’hi tornarà a abocar 20 cm de terra argilosa (amb baixa matèria 

orgànica) que es compactarà a sobre de la bentonita. 

 

Revestiment dels talussos i bordes dels llacs 

Els talussos es faran amb pendent molt suaus per evitar el desgast i l’erosió.  

En el límit de la llacuna més salada que no ha d’innundar-se es farà un límit amb 

pedres de diferent forma i mida, per protegir la vegetació que es planti envoltant les 

llacune per evitar un exces de sal. Aquestes pedres no seran inferiors a 1 m3, 

sobresortint un mínim de 50 cm per sobre de l’aigua i aprisonaran la tela 

impermeable que s’ha col·locat al fons. 

Es plantarà profusament vegetació de canyissar tot el voltant de les llacunes per fer 

un cinturó vegetal en tot el voltant. En la llacuna més salada es protegira el contacte 

d’aquest cannyissar per tal que no pateixi excessivament de la sal de les terres 

 

Entrada, fluxe i sortida d’aigua 

 Aportacions 

Es preveu que de les tres grans llacunes, dos siguin d’aigua dolça (2.162 m2), una 

segona d’aigua marina (3.000 m2) i la tercera i situada entre les altres dues sigui 

d’aigua salobre (918 m2). 

 

Per aconseguir aquestes tres qualitats de l’aigua, es faran aports separats d’aigua 

dolça i d’aigua de mar a través de conduccions subterrànies que faran arribar l’aigua 

a cada cubeta. 
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L’aigua dolça es portarà de l’estació de l’EDAR (estació depuradora d’aigues 

residuals) del Besos, aprofitant les aigües ja netes que es llencen al mar, i l’aigua 

salada es bombejarà directament del mar aprofitant les canalitzacions i les 

infraestructures que també s'hauran de construir per bombejar aigua marina per les 

piscines del dofinari que es construirà al costat. 

 

Les entrades d’aquesta aigua es faran a la part superior dels llacs (Oest) per crear 

un flux descendent contrari al moviment dominant del vent (Est) , cosa que afavoreix 

l’aireació de les aigües i la barreja de tota la cubeta. 

 

 Sortides 

L’estructura de sortida d’aigua de les llacunes determina el nivell d’aigua en la 

cubeta i permet que es mantingui un flux d’entrada i sortida mantenint les aigües en 

moviment i no estancades. Aquest punt es important de preveure també en cas de 

turmentes de mar que inundin la zona o si es necessita baixar el nivell de l’aigua 

amb finalitats operatives. 

 

Un dispositiu molt adequat es el de construir una caixa quadrada vertical al fons del 

llac amb l’extrem superior sobresurti per sobre del nivell de l’aigua i que es connecti 

amb una tuberia de sortida. L’alçada de la caixa es pot variar a voluntat, ja que son 

planxes soltes que es poden col·locar o no depenent del nivell desitjat y aconseguir 

un sobreeixidor d’alçada variable. 

La caixa estarà connectada a un tub de desguàs que llençarà l’aigua al mar, o en 

cas necessari, es reconduirà a la planta de depuració d’aigües. 

 

 Instal·lacions 

Les llacunes han de ser ecosistemes equilibrats i han de tenir molt poc manteniment. 

En teoria, si hi ha unes entrades i sortides d’aigua, vegetació que neteja i que filtra, i 

animals que ho colonitzen, els procediments i operacions necessàries seran molt 

poques y tot el sistema ha de funcionar quasi sol. 

 

Així i tot s’ha de preveure un control de les aigües i del sistema, ja que es una 

instal·lació en mig d’una ciutat i s’ha creat de forma artificial. Per tant s’haurà de tenir 

en compte i construir un petit edifici on hi hagin les següents instal·lacions 
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.- Estacions de bombeig per garantir el subministrament tant d’aigua dolça com 

d’aigua salada, i les eines necessàries per poder manipular-les 

.- Petita estació de control d’aigües amb laboratori, ordenador i estris d’oficina per 

poder fer anàlisis de l’estat de les llacunes i poder tenir una base de dades 

informatitzada. 

Plànol 9. Perfil i detalls de les llacunes 

7.2.1.- Vegetació de les llacunes 

 
La vegetació que es plantarà respon a diverses comunitats i es divideixen segons la 

qualitat de l’aigua de les llacunes. 

 

a) Vegetació de salobrar: plantes que suporten la salinitat 

A l’entorn de la llacuna d’aigua salada es plantaran plantes halòfiles que són 

aquelles adaptades a les aigües salades amb capacitat d’acumular sal i augmentar 

la pròpia pressió osmòtica per poder aprofitar l’aigua que les envolta.  

Comunitat Arthrocnemion fruticosi son plantes subarbustives. 

 salicornars (Arthrocnemum fruticosum, A glaucum,) 

 salsones (Inula crithmoides) 

 salats (Atriplex portulacoides) 

 

b) Vegetació e transició: plantes que suporten tant a salinitat com les aigües dolces 

A l’entorn de la llacuna d’aigua salobre s’hi plantaran plantes que suporten una gran 

variació de salinitat ambiental. 

Comunitat Schoeno-Plantaginetum crassifoliae   

 plantatge crassifolo (Plantago crassifolia) 

 aster suculent (Aster tripolium) 

 joncs (juncus maritimus, J. Acutus, Scirpus holoschoenus) 

 

 Espartina (Spartium patens) que pot formar grans cinturons al voltant de 

les llacunes 

 

c) Vegetació de zones inundades: plantes pròpies d’aigües dolces 
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A l’entorn de les dos llacunes d’aigua dolça es plantarà vegetació pròpia, pero que 

també pot aguantar la salinitat de l’ambient i poden ser innundades o aguantar 

temps més secs. 

Comunitat de canyissar amb jonca marítima (Scirpetum maritimi-littoralis) 

 Canyissos (Phragmites australis) aguanta la sal 

 Bogues (Typha angustipholia, T. latipholia) 

 Jonca d’estany (Schoenoplectus  lacustris) aguanta la sal 

Aquesta vegetació es plantarà també a tot l’entorn de la zona aigualosa per fer un 

cinturó protector i limitant. 

Plànol 7: Vegetació 

 

7.3.-Rambles 

 

Les rambles son uns ecosistemes molt habituals del nostre país. Les aigües 

torrencials que cauen a les muntanyes properes al mar creen canals de desguàs 

dirigits al mar. En aquests ambients hi ha una vegetació adaptada a la humitat 

estacional, ja que durant molts mesos les rambles van seques i en altres èpoques 

van plenes d’aigües amb salinitat elevada. 
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En el jardí es plantarà un tamarigar en les dos vessants de les elevacions fetes al 

jardí que van descendent cap a les llacunes i més a prop del mar.  Només són dos 

llengues que van de terra a mar, però que aporten diversitat i variació per la fauna. 

Ocupa aproximadament  0,4 ha 

7.3.1.- Vegetació de rambla 

El tamarigar es una comunitat que també creix en alguns indrets amb alta 

concentració de sal i per tant es troba també prop del mar. En el Jardí es plantarà a 

les vessants més properes al mar. 

 Tamarius (Tamarix gallica, T. africana) 

 Canya (Arundo donax) 

Plànol 7: Vegetació 

7.4.-Bosc i pineda litoral 

 

En la zona més allunyada del mar i envoltant les elevacions es formarà un bosc a 

base de pi pinyoner i pi blanc, amb arbusts al sotabosc. 

La intenció es protegir de la ciutat, crear un hàbitat apropiat per ocells i altra fauna 

de bosc, evocar les pinedes litorals tan típiques del nostre país i oferir un un paisatge 

molt mediterrani, amb la vista del mar a través dels pins. 

Aquest mateix criteri es el que omplirà les elevacions que estan a l’altre cantó del 

passeig marítim, per establir una connexió visual que indiqui al passejant que està 

entrant en una zona diferent  i lligada amb el que hi ha al jardí, i a la vegada seveix 

de connexió vital per la fauna entre la ciutat i el jardí. 

Ocupa una àrea de 3,5 ha. 
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Es farà el moviment de terres necessari per fer les cotes marcades, amb elevacions 

de 12 m a la part posterior del jardí. La feina principal serà treure terres i trasportar-

les a l’altre cantó del paseig per fer les elevacions que s’han previst. 

 

Es plantaran grups d’arbusts baixos en grups de 10 m2  dispersats per tota l’àrea per 

afavorir la multitud d’hàbitats diferents per la fauna. 

 
Plànol 10: La pineda i les rambles 
 

7.4.1.- Vegetació de bosc. Pinedes de pi blanc i pi pinyoner 

 

Els boscs de pins són els ecosistemes litorals que poden suportar els rigors de 

l’ambient marí i els que han conquerit les nostres terres apartant altres formacions. 

En el jardí, els arbres es plantaran a la part alta de les elevacions i en laplana que es 

forma posteriorment a les llacunes. 

Les comunitats arbustives es situaran en les vessants de la topografia i 

acompanyant aquesta pineda. 

La vegetació que es plantarà serà: 

arbres: 

 Pi pinyoner (Pinus pinea) 

 Pi blanc (Pinus halepensis) 
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arbusts: 

 Càdec (Juniperus oxycedrus) 

 Llentiscle (Pistacia lentiscus) 

 Galceran (Ruscus aculeatus) 

 Esparraguera (Asparagus acutifolius) 

 Aritjol (Smilax aspera) 

 

Plànol 7: Vegetació 

8.- Tipus de plantació i manteniment de la jardineria  

 

L’elecció de les espècies que es plantaran és una acció arbitraria estudiant quines 

son les comunitats que corresponen a aquesta latitud i que es trobarien de forma 

natural en aquesta àrea. 

Per projectar quines espècies s’han de plantar en cada bioma i en quina proporció 

s’han dissenyat uns mòduls de plantació que seria la unitat elemental de plantació 

de cada biòtop per una superfície de 100 m2. 

El marc de plantació tampoc haurà de ser seguint una retícula lineal, ja que s’haurà 

de plantar de forma aleatòria per tal que la primera plantació tingui un aspecte el 

més natural possible. 

Les espècies escollides son només un inici, ja que s’espera que en el futur altres 

espècies es puguin arribar a implantar. De manera que la vegetació escollida es un 

punt de partida per deixar que els hàbitats evolucionin i madurin. 

 

Les condicions difícils de primera línia de mar, amb els vents i la salinitat seran un 

limitant important per tal que només es puguin implantar aquelles espècies ben 

adaptades al litoral. 

El manteniment que s’haurà de fer es molt diferent del tradicional dels jardins de 

Barcelona. Ha de ser una jardineria de control i d’ajuda a la implantació de la primera 

vegetació.  S’haurà de controlar que tot e paissatge prosperi sense que cap espècie 

invasora ho acapari tot i no permeti formar un ecosistema equilibrat. 
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La ma del jardiner ha de servir per reconduir el paisatge, més que per enjardinar-lo.  

A més si es pretén que els animals trobin aixopluc, els treballs de jardineria s’hauran 

de fer en èpoques que no alterin la biologia d’aquestes espècies. 

S’haurà d’estar alerta i estudiant la vegetació per prendre les decisions que ajudin a 

avançar cap un equilibri entre les espècies i ajudar a que els hàbitats puguin ser 

veritables llars pels animals 

 

Amb aquestes premisses, el manteniment es restringirà a : 

- regar els arbres de nova plantació els primers 2 anys 

- replantar alguna espècie que tingui dificultats per arrelar i créixer 

- fer un repàs florístic cada any per treure aquelles plantes que s’estan apoderant del 

terreny i que no són pròpies de l’hàbitat o que no aporten res  

- conservar aquelles plantes colonitzadores que aportin biodiversitat i millores pels 

animals 

- fer reposició de sorres quan un temporal se les endugui o deformi 

 

9.- Hàbitats per la fauna. Separacions i connexions 

 

En els diferents biomes es creen hàbitats per afavorir que els animals s’hi 

estableixin. També es connecten per tal que puguin passar lliurement d’un hàbitat a 

l’altre, però també es separen per protegir les espècies i augmentar l’espai possible 

a colonitzar.  A partir de la vegetació, la topografia, els paviments, l’exposició al vent i 

altres consideracions es creen situacions que intentaran ser favorables per la vida.  

9.1 Separació entre hàbitats  

Sistemes per separar biomes o per aïllar hàbitats a dins del jardí amb sistemes 

paisatgístics (exemples) 

- Entre la platja i les llacunes, un cinturó de vegetació protegirà les 

llacunes de la invasió de les sorres. 

- Aquest cinturó de vegetació alta es un lloc ideal per dormir pels ànecs, 

polles d’aigua i altres ocells aquàtics 

- Les tres basses amb aigües diferents es una divisió per animals i 

plantes 
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- Les llacunes estaran connectades entre elles, però podran dividir-se 

amb comportes quan sigui necessari. 

- Es permetrà que les llacunes s’omplin de vegetació espontània (algues, 

llentia d’aigua, etc...) el que crearà protecció als de sota i aliment pels 

de sobre 

- L’alçada dels monticles i la seva exposició al mar i al vent tenen una 

situació que els limita la colonització d’espècies animals i vegetals. 

- La creació de parcel·les amb arbustos densos i pedres i troncs 

separades entre elles, afavoreix la concentració d’algunes espècies en 

aquests indrets. 

- L’escullera de protecció exterior pot ser utilitzada per alguns ocells 

marins que no penetraran mes a l’interior. 

- La diversitat de biomes mostrats (bosc, platja, aigua, tamarigar) es una 

divisió pels animals que prefereixen diferents ambients (obert, tancat, 

asoleiat, amagat...) 

 

9.2 Connexió entre hàbitats 

Corredors vitals que cohesionen els biomes i possibiliten la colonització de les 

espècies en tot el jardí (exemples) 

- El bosc d’arbres s’uneixen en les copes per poder fer un camí en 

alçada. 

- Es creen parcel·les aïllades d’arbustatge que s’uneixen per petits fils 

conductors de la vegetació que fan de corredors. 

- Es planten les mateixes espècies vegetals a cada cantó del passeig 

marítim per facilitar la connexió 

- Les clapes de vegetació sempre s’endinsen en les àrees on comença 

un altre bioma per connectar 

- Es construeixen i col·loquen nius, caixes, menjadores, es fan caus, 

coves i aixoplucs  i es proporciona material i en alguns cassos aliment 

per ús de les espècies 
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- Es vigila atentament amb estudis i rastreig constant, el nombre i la 

afluència d’espècies presents al parc, i es fan els anellaments, 

seguiments i tota mena de control per fer inventari zoològic. 

- l’alimentació que es prepara i es dona en del dofinari es un reclam de 

primer ordre per aus marines que vindran a menjar i a viure a prop (tal 

com passa avui al Zoo de la Ciutadella) 

 

Plànol 10 i 11: Hàbitats fauna 1 i Hàbitats fauna 2 

 

10.- Camins 

 

Els camins que permetran que la gent transiti per dins del jardí o pel voltant seran de 

tres tipus segons funció i ús. 

 

10.1.- Camins principals:  

 funció: passeig litoral per conduir la gent que ve de les platges, del dofinari, 

del fòrum, del pàrquing i de la ciutat. Es preten que l’utilitzi la gent per veure el 

mar i el jardí però que evita l’entrada massiva.  

 ús: S’esperen aglomeracions i s’han de donar serveis per l’oci i la passejada 

dels diumenges. Ha de recordar la ciutat i fer referència als elements urbans 

(arbres d’alineació com a la trama urbana: plàtans, mobiliari, jocs, il·luminació, 

etc..) 

 amplada: entre 40 m el que va perpendicular al mar, 17 m el que l’envolta per 

la part posterior  

 paviment: panot i/o ciment igual que el passeig que ve de la Mar Vella, i blocs 

de formigó en el de primera línia 

 vegetació: Arbres d’alineació. Plàtans o l’arbre que l’Ajuntament hagi decidit 

pel barri 

 mobiliari: el mateix que a la ciutat i seguint amb el mateix criteri que el passeig 

de la Mar vella 

 il·luminació: la mateixa que el passeig litoral de la Mar Vella 

 serveis: bars, restaurants, jocs infantils, casetes de interpretació del jardí, 

zones de patinatge, bancs, etc... 
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10.2.- Camins secundaris: 

 funció: camins que entren al jardí i condueixen als visitants per varis itineraris 

per observar la flora i la fauna. Te àrees d’observació i permet el pas de 

cadires de rodes. 

 ús: per passejar en calma, parar a veure la fauna, excursió ornitològica i vistes 

al mar 

 amplada: 3 m  

 paviment: passeres de fusta elevades. En alguns indrets va elevada (per 

sobre desnivells, llacs) i en d’altres va a ran de terra. Te baranes i no permet 

el pas lliure pel jardí. 

 El passeig que limita amb el mar es un passeig també secundari, pero esta fet 

de blocs de formigó ja construïts. 

 mobiliari: bancs de fusta en llocs d’observació, “hides” en llocs determinats, 

rètols indicatius de la flora i la fauna 

 il·luminació: no n’hi ha 

 

10.3.- Senders 

 funció: camins per conduir a les zones elevades del jardí per poder tenir vistes 

espectaculars al mar i a tot el jardí. No pujen cadires de rodes 

 ús: camins que s’enfilen per la topografia i que només hi pujarà gent jove i 

amb ganes de fer un camí dificultós. 

 paviment: sauló i pedres 

 vegetació: la vegetació que l’envolta es la pròpia que s’especifica. El camí va 

envolant la muntanya fins fer el cim 

 mobiliari: no hi ha mobiliari, només una barana que el limita feta amb postes 

de fusta i una corda que va lligant cada barana de fusta per indicar el camí i 

protegir. 

 il·luminació: no hi ha il·luminació. 

 

Plànol 12: camins 
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