
perform such a space occupation. 

"CITY BORROWERS" ingredients necessar to 

conditions. 

over, they return the space to its original 

benefit. Once the exploitation period is 

intensively and use it for their private 

Metropolis, people "borrow" public space 

In the negotiated environment of Asian 

Tall / Recollida

8m

Diàmetre

mutual agreement among citizens. 

"Negotiated activities" are the result of a 

mutual agreement among citizens. 

"Negotiated activities" are the result of a 
senceres.

ràpidament un gran nombre d'òrgans amb capacitat per desenvolupar plantes 

sembrar al camp i així s'obté de cadascuna d'elles de 7 a 10 brots, aconseguint 

per parts iguals de sorra, matèria orgànica i terra negra sense esterilitzar per 

Al viver es transfereixen les plantes en bosses de poliestirè amb substrat compost 

assolir el volum de producció projectat.

garanteixin l'homogeneïtat en la qualitat del producte i la quantitat necessària per 

Al laboratori, s'obtenen les plàntules -resultat del cultiu in vitro de rizomes- que 

plantes.

La distància de sembra és important doncs disminueix la competència entre les 

més el desenvolupament dels diàmetres i les altures de les tiges.

als 5x5 m, donen els millors resultats pel que fa a la prductiviad, afavorint 

Per a la creació d'un bosc productor es reporten, les distàncies van dels 4x4m 

de 80 centímetres, el més esponjós possible.

de ser repicats amb una pala petita, deixant el sòl, en un diàmetre aproximat 

Arat i prou rastellat el terreny, els llocs on seran sembrats els chusquines han 

que tota l'àrea sigui tractada sota les mateixes condicions.

fa una neteja general de l'àrea, però que com a regla general no es requereix 

d'eliminar tota la vegetació existent sinó de facilitar les tasques de traçat. Es 

Per a l'establiment del bosc es realitza un desmunt moderat, no es tracta 

història del bosc i analitzar els resultats de l'experiència.

(àrea sembrada, data, distàncies, ...) serà molt important per a seguir la 

El registre de tota la informació que es produeix en el moment de la sembra 

que dos mesos després es substitueixen fent resembres.

Un 15% aproximadament, sol tenir problemes per prendre i s'assequen així 

s'adhereixin a la terra. 

pluges ja que l'aigua és l'element més important per tal que les plantes 

Si es tracta de plàntules desenvolupades en viver, s'ha de fer en època de 

ben descomposta o humus) s'acaba d'omplir el forat.

parts de sòl negre per una de matèria orgànica (gallinassa, polpa de cafè 

piló de sola s'ha de cuidar el piló adherit a les arrels. Amb una barreja de 3 

En posar la plàntula al forat després d'haver retirat la bossa de plàstic del 

5 - SEMBRA

7. FERTILITZACIÓ

8. PODES I TALLS DE SELECCIÓ

PLÀNTULES PRODUÏDES

1 - OBTENCIÓ DE LES 

DISTÀNCIA DE LA SEMBRA

2 - SELECCIÓ DE LA 

TERRENY

3 - PREPARACIÓ DEL 

DELS CLOTS

4 - TRAÇAT I OBERTURA 

MANTENIR SA EL CULTIU

6. NETEJA PER 

sigui una operació senzilla.

terreny, de manera que en sembrar la plàntula i col·locar les seves arrels 

Els clots mesuren normalment 30x30 cm, se suggereix repicar molt bé el 

distància de sembra seleccionada. 

Una vegada preparat el terreny es traça, marcant amb estaques la 

solars al seu interior.

herbes ja que la densitat del seu fullatge no permet l'entrada dels raigs 

nutrients. Després de dos anys el propi bosc modera el creixement de males 

primers anys i s'eliminen les males herbes que escamotegen espai i 

Aquestes tasques es programen de 4 a 6 vegades l'any durant els dos 

les fertilitzacions posteriors.

desenvolupament de la mateixa. En aquesta àrea serà també on es realitzen 

Mantenir neta una zona de 80 cm que envolti la planta propiciarà un millor 

S'aplica a la zona de 80 cm al voltant de la planta i a 20 cm de la plàntula.

és el següent de major a menos: K, N, Ca, Mg i P.

L'ordre d'extracció d'elements majors tant en plàntules com en guaduals adults 

en els costos i desfavorir el desenvolupament del cultiu.

producció i en els seus costos i que l'aplicació incorrecta pot provocar l'augment 

És indiscutible que la presència o absència de nutrient repercuteixen en la 

fongs i bacteris.

d'aigua en "dipòsits" formats en la canya ja que són focus de desenvolupament de 

primer o segon nus, evitant al màxim talls mal fets que provoquin l'acumulació 

El tall de les tiges amb altures mitjana de 2.20m totalment secs es fa arran del 

Les eines bàsiques per a aquestes tasques són les tisores podadors i el matxet.

doblegades. 

periòdica i és convenient tallar i extreure les tiges malaltes, caigudes, trencades o 

Durant els primers tres anys el tall es redueix al què es realitza amb la neteja 
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dinamisme dins el parc. 

creixement i alhora incrementa la sensació de 

simultaneïtat de derivats i promou la diversitat de 

Sistema rotatiu de recollida de bambú que permet la 

creixement més ràpid i saludable. 

controlades que permeten un futur 

La naturalesa del rizoma accepta podes 

Solera de formigó

Sauló

Aigua

Bambú 

Vies tren

llegat industrial del lloc. 

actuacions al lloc, el formigó formarà part del 

Com a resultat projectual de minimitzar les 

inundacions espontànies. 

drenar l'aigua i controlar possibles 

Permeabilitat del terreny que ajudarà a 

arribar als 20 metres d'alçada. 

Plantacions de rizomes de bambú. Podem 

important. 

el parc. Alhora pren un paper climatitzador 

conductor al projecte, dotant de simbolisme 

L'aigua és un bé natural que fa de fil 

d'aquest llegat ferroviari. 

deixant que la vegetació invaeixi part 

La platja de vies es manté gairebé intacta, 

Vegetació controlada

autòctones amb netejes controlades. 

mercè del lloc, que seran invaits per plantes 

La vegetació d'aquests espais quedarà a 

Línia de tall

Rizoma

Culmo

Entrenus

Nus

60% canyes madures

30% talls joves

10% brots

Línia de tall per sobre del primer nus. 

volum

forma

textura

del lloc sinó en el seu propi manteniment. 

L'apropiació del territori no només cau en les activitats recreatives 

Les vies prenen un paper cabdal pel la recollida del bambú. 

 les vies evoca paisatges d'un altre món. 

La sensació de profunditat i perspectiva a través de

 textura dels materials i elements que la composen. 

 compositiu en el contrast, la forma, el volum i la

La composició del parc centra el seu atractiu

contrast color

vegetació - verd

Aigua - blau

Terra - marró

Bambú - 20 m

Persones - 1.70 m

Bambú - orgànic

vies de tren - lineal 

Parcel·les de la plantació - rentangular

Edificació - metàlic/petri

Bambú - vegetació

Sauló - granulat

la Sagrera. 

Amb aquesta premisa, s'enceta el parc productiu de 

l'asfalt i el formigó que caracteritzen el nostre llegat. 

agrícola de manera que generi un clar contrast amb 

ciutat necessita ser plasmada en el seu concepte més 

Creiem pertinent en aquest cas, que la silvicultura a la 

elements bàsics: aigua, vegetació i terra. 

La materialitat del parc queda reduïda a tres 

Sòl permeable

Camins

Plantació

Tipus de sòl

PROJECTE FINAL DE CARRERA JUNY 2017

XAVIER VANCELLS 

B A M B Ú 

ELISABET FARRÉ CÁMARA

 diferenciats.

 han estat històricament

El paisatge industrial i urbà

 rural s'uneixen. 

El paisatge industrial, urbà i
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