
%
 C

os
t f

ísi
c

 % Valor monetari

en aquest cicle ambiental, parlarem dels sistemes tancats com l’únic procés perdurable 
en el temps, i la necessitat de conduir el creixement tecnològic cap al tancament de 
cicles, sobretot donada la incapacitat de que els cicles es tanquin en si mateixos. Com 
a espècie biològica estem inclosos en el funcionament sistèmic, dinàmic i evolutiu de la 
natura i això significa que no és possible deslligar-nos d’aquesta pertinença. D’aquesta 
manera, haurem d’analitzar detingudament els fluxos metabòlics, el conjunt de cade-
nes de producció i consum a l’interior d’un ecosistema que representen la capacitat 
productiva d’energia, bens materials i serveis necessaris pel benestar de la població i la 
qualitat de la vida comunitària.

Seguint amb el concepte de resiliència i aquest 
cop en la seva adaptació al cicle econòmic (“oi-
kos”-casa i “nemó”-administrador) com a  conjunt 
de costum, lleis... mitjançant les quals s’adminis-
tren els bens de la casa, de la comunitat, del barri, 
al servei de les persones.

Aconseguir una relació més equitativa entre re-
cursos i el valor monetari dels processos. Efecte 
Notari.

AGRÍCOLA BOSCOS
(absorció C02 i productes 

forestals)

BIOCAPACITAT
(ha globals)

PETJADA
ECOLÒGICA
(ha globals)

PASTURESMAR
(pesqueries)
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La biocapacitat pretén valorar la màxima 
capacitat productiva en termes ecològics d’un 
territori en un moment determinat. Calcular 
aquest valor potencial ens permet valorar si 
la petjada ecològica està convenientment 
ajustada a aquesta capacitat biològica i, si 
no és així, establir quin és el dèficit ecològic 
corresponent.

0,15 ha/hab

0,02 ha/hab

0,02 ha/hab

0,03 ha/hab

0,03 ha/hab

0,06 ha/hab

SÒL CONSUMIT EN ASSENTAMENTS 
HUMANS 
SÒL CONSTRUIT

20,97 ha
Edificacions: 6,01 ha
Viari: 14,96 ha

ESPAI RESERVAT PER LA CONNECTIVITAT BIOLÒGICA (12%)

37,49 ha
Verd Privat protegit: 28.225 m2 = 2,82 ha

PASTURES o CONRREUS EXTEN
SIUS DE CEREALS

41,62 ha
SUPERFÍCIES FRANJA DE PROTECCIÓ AN
TIINCENDIS

SÒL DE DISPONIBILITAT LIMITADA
BOSCOS, explotació forestal

20,82 ha
xSuperfície d’alzines per l’explotació del suro

SÒL NECESSARI PER A PODER PRODUIR 
ENERGIA
ENERGIA I BENS DE CONSUM

196,87 ha
Superfície de Bosc mixt per l’absorció de CO2

De les quals, producció per llenya/biomassa: 88,75 ha

CONREUS

20,49 ha
Verd Privat: 11,66 ha = 23,33 ha x 0,5 (factor de disminució per terrasses i superfícies 
pavimentades / potencialitat d’horts a les vivendes)

Verd Privat protegit: 28.225 m2 = 2,82 ha
Verd Públic (franja de protecció): 2,85 ha

Superfície de Conrreus actuals:
actius: 0,78 ha
inactius: 2,37 ha

SÒL D’ÚS HABITUAL O QUOTIDIÀ SÒL CONSUMIT EN ASSENTAMENTS 
HUMANS 
SÒL CONSTRUIT

20,97 ha
Edificacions: 6,01 ha
Viari: 14,96 ha

ESPAI RESERVAT PER LA CONNECTIVITAT BIOLÒGICA (12%)

37,49 ha
Verd Privat protegit: 28.225 m2 = 2,82 ha

PASTURES o CONRREUS EXTEN
SIUS DE CEREALS

41,62 ha
SUPERFÍCIES FRANJA DE PROTECCIÓ AN
TIINCENDIS

SÒL DE DISPONIBILITAT LIMITADA
BOSCOS, explotació forestal

20,82 ha
xSuperfície d’alzines per l’explotació del suro

SÒL NECESSARI PER A PODER PRODUIR 
ENERGIA
ENERGIA I BENS DE CONSUM

196,87 ha
Superfície de Bosc mixt per l’absorció de CO2

De les quals, producció per llenya/biomassa: 88,75 ha

CONREUS

20,49 ha
Verd Privat: 11,66 ha = 23,33 ha x 0,5 (factor de disminució per terrasses i superfícies 
pavimentades / potencialitat d’horts a les vivendes)

Verd Privat protegit: 28.225 m2 = 2,82 ha
Verd Públic (franja de protecció): 2,85 ha

Superfície de Conrreus actuals:
actius: 0,78 ha
inactius: 2,37 ha

SÒL D’ÚS HABITUAL O QUOTIDIÀ

SÒL CONSUMIT EN ASSENTAMENTS 
HUMANS 
SÒL CONSTRUIT

20,97 ha
Edificacions: 6,01 ha
Viari: 14,96 ha

ESPAI RESERVAT PER LA CONNECTIVITAT BIOLÒGICA (12%)

37,49 ha
Verd Privat protegit: 28.225 m2 = 2,82 ha

PASTURES o CONRREUS EXTEN
SIUS DE CEREALS

41,62 ha
SUPERFÍCIES FRANJA DE PROTECCIÓ AN
TIINCENDIS

SÒL DE DISPONIBILITAT LIMITADA
BOSCOS, explotació forestal

20,82 ha
xSuperfície d’alzines per l’explotació del suro

SÒL NECESSARI PER A PODER PRODUIR 
ENERGIA
ENERGIA I BENS DE CONSUM

196,87 ha
Superfície de Bosc mixt per l’absorció de CO2

De les quals, producció per llenya/biomassa: 88,75 ha

CONREUS

20,49 ha
Verd Privat: 11,66 ha = 23,33 ha x 0,5 (factor de disminució per terrasses i superfícies 
pavimentades / potencialitat d’horts a les vivendes)

Verd Privat protegit: 28.225 m2 = 2,82 ha
Verd Públic (franja de protecció): 2,85 ha

Superfície de Conrreus actuals:
actius: 0,78 ha
inactius: 2,37 ha

SÒL D’ÚS HABITUAL O QUOTIDIÀ

PARTIDES ECONÒMIQUES

oci

alimentació

energia i aigua

mobilitat

construcció

€

AUTOCONTENCIÓ - USUARI ACTIU

ESTALVIS EN LA PRÒPIA PARCEL·LA

- Vectors de intervenció per recuperar les 
antigues dinàmiques presents al barri

- Densificació de les parcel·les

2,27 ha d’ocupació remanentoci

alimentació: 364  €/mes

mobilitat: 65 €/mes

clima (gasoil): 158 €/mes

684 €/mes

electricitat: 71 €/mes

aigua: 12 €/mes

ACS (gas): 14 €/mes

construcció
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CAN FLO

MASIA
CAN

RECTORET

ARRIBADA VEÏNS

família Vilar

fgc Pla General Metropolità

propietaris de bona part 
del bosc i de la muntanya

construcció

defectes PERI
crisi econòmica

_ microsistema

Pla Especial de 
Reforma Interior
(anulat 1995)

el primer que es 
preocupa per la 

gent de les 
Planes 

tensions

prohibit edificar, només es 
permetia una caseta per 

les eines, ja que es 
considerava parcel·la 

agrícola. No podien tirar la 
casa terra si ja hi havia la 
teulada col·locada, per 

tant es construïa per la nit 
entre tots

tres torres

1 casa pairal i 2 
masoveries, la font de la 
masia subministrava als 
conrreus i a la teuleria

zona de conrreus

es basa en la 
supervivència, en viure de 

l’entorn des de 
l’autoabastiment

ESTACIÓ DE 
LES PLANES

es situa al mig de la vall, 
on es troba el límit 

municipal, la font de les 
planes i els merenderos

els primers veïns es 
comencen a situar a la 

part més alta de les 
Planes, on es troben les 

Tres Torres, propietat dels 
fills de la família Vilar, en 

aquell moment la població 
de les Planes compta 
amb 10-15 famílies

LÍMIT
MUNICIPAL

REGIONAL 
PLANNING

1957/5819161792
1960

BAR 
VICENTA

CANVI A
VINYA

FILOXERA ABANDÓ

possibilitat de parcel·lar 
un terreny i vendre’l per 
parts, amb la superfície 

mínima de conrreu

l’administració, 
indirectament, va 

provocar l’aparició de les 
Planes

de l’economia agrícola a la revolució industrial
LES PLANES RESILIENT
vers un nou estat d’equilibri

ESTRATÈGIA DE PROJECTE

parcel·lació i venda de 
terrenys als immigrants 
provinents d’altres parts 
d’Espanya, que venien a 

Barcelona a treballar

ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS

tot i que ja pagaben 
impostos no hi havia 

clavagueram, ni aigua, ni 
electricitat, ni carrers 

asfaltats, ni farmacia...

comença la lluita per la 
legalització del barri

PERI I PLA DE 
BARRIS

PROJECTE 
ENERGÈTIC

MEDI FÍSIC
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MEDI BIÒTIC

MEDI ANTRÒPIC

VECTORS

VEÏNS + UNIVERSITAT VEÏNS + ADMINISTRACIÓ + UNIVERSITAT

VEÏNS + ADMINISTRACIÓ 
+ PARC +UNIVERSITAT

RESILIÈNCIA

SISTEMA DE GOBERNANÇA GENERAL
L’ADMINISTRACIÓ COM A FACILITADORA DE PROJECTES AUTOGESTIONATS

GESTIÓ COMUNA DEL PARC NATURAL
EVOLUCIONANT CAP A UN NOU SISTEMA DE PARC PRODUCTIU

MODEL DE PARC PRODUCTIU
LA PROXIMITAT DELS RECURSOS I EL CONSUM LOCAL

ECONOMIA DE LES FAMÍLIES
LES FAMILIES COM A UNITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA

ECONOMIA DE PRODUCCIÓ
RECUPERANT L’EQUILIBRI ENTRE NECESSITATS I RECURSOS

BIOCAPACITAT
EL BARRI COM A ORGANISME BIÒLOGIC EN EQUILIBRI

CONNECTIVITAT BIOLÒGICA
iNTERRELACIÓ ENTORN NATURAL I CIUTAT PAISATGE

PETJADA ECOLÒGICA I AUTOCONTENCIÓ
SISTEMES SOCIOECOLÒGICS EN XARXA PER LA REDUCCIÓ DE L’IMPACTE

ESTAT DE COOPERACIÓ ENTRE VEÏNS
LA CONSTRUCCIÓ SOCIAL COM A MODEL IDENTITARI DE BARRI

Repensar el model de relacions amb la introducció d’un altre agents al 
territori que faci d’agent d’interfície, assistents personal que col·labori 
amb l’usuari en el seu mateix entorn. L’agent observa i interpreta les 
accions realitzades per l’usuari en la interfície, aprèn d’allò, i suggereix 
millors camins per a realitzar la tasca.

PUd

FASE 01

els veïns volien 
aconseguir que el pla els 

ofegués el mínim 
possible, tots van 

acceptar menys un veí

1) cases dibuixades en 
negre, edificabilitat 

diferenciada 400m2 vs 
90m2

2) cases negres, no es 
permeten elements 

auxiliars

3) cases negres, no es 
pot moures l’edificació

4) les cessions són molt 
desiguals, alguns s’exigeix 

molt més que a altres, 
diferències del 50%

5) cessions fora del 
perímetre del PERI

Pla Especial de 
Reforma Interior

PERI II
àmbit de les Planes, Can 
Flo classificat com a sòl 
urbà (zona 16, renovació 
urbana i rehabilitació) per 
la modificació del PGM

proporciona serveis 
primaris: la creu roja, la 
ambulància, les monjes 
que venien de l’hospital 

de St. Pau

inicia tota una sèria 
d’activitats per fomentar la 

COHESIÓ del barri: 
excursions, activitats 

culturals, celebracions, 
festes majors, club pels 
joves i residencia per la 

gent gran Ca l’Avi

diferència de rentes. uns 
eren immigrants de classe 
treballadora, altres de les 
massies de la zona. Ja hi 
ha la diferenciació entre el 

barri de StQ i BCN

1956193219151887 1900SXI SXIX

LLEI DEL 
SÒL proporcionava els 

materials per que la gent 
pogués construir les 

seves vivendes

COLÓN

aparició de l’àrea 
metropolitana de la ciutat 

de Barcelona

PLA DIRECTOR 
DE L’ÀREA 

METROPOLITANA 
DE BCN

modificació del PGM per 
l’aprovació del Pla 

Especial de Protecció del 
Parc i Serra de Collserola

PEPCo
construcció del casal de 

les Planes
Manuel Centeno, 

president de l’associació 
de veïns aprovació del pla de 

barris, s’inverteix la major 
part en la millora de les 

infraestructures del barri, 
l’asfaltat de gran part dels 

carrers

des de la etsav, el bernat i 
el jordi, inicien el seu 
projecte de final de 
carrera a les Planes, 

l’objectiu del seu projecte:

“Reactivació social del 
barri a partir de millorar la 

qualitat de vida del 
habitants, mitjançant 

processos d’autogestió i 
d’autoconsum col·lectius. 
Convertint el barri en un 

“pol” d’atracció i de gestió 
del territori”

a través del projecte 
enrgètic del bernat i el 
jordi, es promouen una 
sèrie de projectes dintre 

de l’àmbit acadèmic 
universitàri, que tenen 

com a punt de partida les 
Planes, i que han de 

respondre a uns criteris 
preestablerts des del taller 
d’aqruitectura i projectes, 

aquest criteris són:

projecte col·lectiu
útil

necessari
viable

validable
possible

retorn social
1:1

CASAL

Pla Especial de Protecció 
del Medi Natural i del 

Paissatge, i creació del 
Parc Natural de la Serra 

de Collserola

PEPNat

El terme resiliència ens permetrà descriure i 
explicar perquè Les Planes, immersa en un agut 
declivi i en una realitat fràgil que la fa vulnerable, 
pot arribar a revitalitzar la seva economia, 
regenerar el teixit social i renovar els seus espais 
deteriorats. Fer que a través de la reorganització 
dels sistemes del medi es recuperin les antigues 
dinàmiques, presents en l’intel·lecte col·lectiu 
però que la legalització (i les dinàmiques associa-
des a un món global) han provocat la seva 
progressiva desaparició.

nou estat d’equilibri entre els agents a través dels vectors
Si parlem en clau de sostenibilitat, aquesta està lligada directament amb la pressió que exercim sobre 
el medi natural que ens rodeja, i per a desaccelerar aquesta pressió s’han d’identificar nous indica-
dors del metabolisme urbà, així com treballar en un nou urbanisme que gestioni de forma eficient els 
seus fluxos metabòlics i sigui capaç de transformar una ciutat amb metabolisme lineal en ciutats amb 
metabolisme circular que imitin el funcionament de la natura, i tot pugui reciclar-se i reutilitzar-se.

interconnexió d’illes i posterior 
incorporació de la zona de 
perímetre (parc), possible 
tancament de cicles dins les 
Planes

 Estratègies Bottom-Up: estratègia de planificació basada en la partici   
pació ciutadana com a punt important en la “construcció” de la ciutat. 

La governança multinivell o la governança en xarxa expressa el principi 
de responsabilitat compartida que es troba implícit en aquest compro-
mís. Per tant, les institucions i els processos que caracteritzen qualse-
vol nivell de governança només es poden entendre com a parts inte-
grants d’un sistema més extensiu de governança general. En aquest 
sentit, governança i desenvolupament sostenible són sinònims d’inter-
dependència.

Petjada ecològica per l’aprofitament de les pastures, fruit dels canvis en la indústria ramadera.

Demanda tèrmica del municipi= 62kWh/m2 * 60.200m2 d’edificació = 3.732.400 KW/h
Productivitat Carbó 55GJ/ha/any= 15.277 KWh/ha
Necessitat de 244 ha per acondicionar el municipi amb la biomassa del parc = 40% demanda

habilitació mínima dels 
carrers, col·locació dels 
pals de l’enllumenta, tota 

a càrreg dels veïns

després de molta 
insistència aconsegueixen 

que els ajuntaments, 
primer el de BCN i 

després el de StQ passin 
la línia elèctrica i coloquin 
unes fonts públiques a la 

part més alta, a partir 
d’aquest moment, de 

manera il·legal, els veïns 
tenen accés a l’aigua i la 

electricitat

col·locació del col·lector 
provicional de residuals 

en els interiors d’illa

PRIMERES
INFRAESTRUCTURES

tot i estar tot molt 
consolidat no va ser 

reconegut, es diferencia 
les Planes de StQ i les 

Planes de BCN

l’ajuntament dóna dues 
opcions als veïns: llei dels 

50 anys, usufructe del 
terreny durant aquest 
temps, un cop acabat 

fora; reubicació en pisos 
de lloguer social

APROVACIÓ 
PGM

PRIMERS 
ASSENTAMENTS

ECONOMIA 
AGRÀRIA

MOSSÈN 
PERE

1968 1976 20102000
1966 1970 1974 19911987 2004 2008 2013 2014 _ exosistema comunitariFASE 02 _ macrosistemaFASE 03
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5 SOCIAL · Valoritzar el capital humà
ECONÒMIC · Baixa renda / atur
AMBIENTAL · Autoabastiment

Impulsar mecanismes polítics i  habil itar 
espais físics que reforcin la identitat del 
barri ,  fent-lo tendir cap a l’AUTOSUFICIÈNCIA 
a nivell social , econòmic i  ambiental .

Barri AUTOCONSTRUIT VS. Urbanisme Regulador

Topografia
Mobilitat
ESPAIS INTERSTICIALS
Relació amb el Parc Natural
Mancança de serveis i 
Mancança espaïs col·lectius
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TO
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BCN

STQ

BCN

STQ

La petjada ecològica dels habitants

3,9 ha/persona
La petjada ecològica de Les Planes

5050 ha

de la superfície de tot
el Parc de Collserola1/2  

Planetes si tota la humanitat tingués 
el mateix estil de vida que la població 
de Les Planes

2x

46%
Boscos

23%
Mar 

16%
Cultius 

0,1% Terreny construït  
1% Forestal

14% Pastures 

€ T Gj CO2 ha

Capítols
arancelaris

gastos mochilla ecològica energia total petjada de carboni petjada ecològica

Intensitat
energètica

Factor
emissió

Factor
absorció

51%
Aliments

39%
Energia

0,1% Terreny construït  
0,1% Altres bens orgànics  

0,1% Forestal

7,6% Importació de bens

juan josé rosalia

juan josémanuelana
llei del sòl + llei teulada

les Planes
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a

/h
a
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