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RESUM 
 
 

L’objectiu d’aquesta memòria és explicar la meva experiència laboral a l’empresa Eixverd 

durant el Pràcticum realitzat com a Projecte Final de Grau. Aquestes pràctiques d’empresa 
han tingut una durada total de 5 mesos. 
 
El meu interès pels temes que tracta l’empresa  Eixverd ve donat pel DAC escollit. Vaig voler 
escollir unes optatives que tractessin sobre temes no estudiats durant la carrera o pels quals 
només es passa per sobre. Després de llegir-me les diferents propostes de DAC, vaig 
escollir el DAC en Impacte Ambiental de l'Edificació i Rehabilitació Energètica.  
 
L’empresa es dedica a realitzar projectes d’implantació de cobertes verdes o blanques, murs 
verds, la realització i gestió d’horts urbans i la instal·lació de plaques solars entre d’altres. 
Jo, durant el pràcticum, he participat específicament en cobertes verdes i cobertes agrícoles, 
no tant en les altres vessants de l’empresa. 
 
Durant aquest període de pràctiques m’he dedicat a realitzar documents tècnics per a clients 
utilitzant programari com Revit o AutoCAD, assistir a reunions amb clients i proveïdors, 
forma part de grups de investigació i prendre decisions tècniques per a projectes concrets. 
 
He compartit la meva experiència a Eixverd amb una altre estudiant, l’Anabel Garcia, amb la 
qual també vaig realitzar el DAC. Inicialment vam començar realitzant tasques diferenciades, 
però les necessitats i els projectes de l’empresa ens han portat a treballar de manera 
conjunta en alguns dels projectes. 

 
La memòria que comença a partir d’ara explica la meva motivació i objectius del pràcticum, 
situa l’empresa Eixverd i a mi dintre d’ella, explica projectes concrets i altres activitats 
realitzades, els coneixements i experiència professional assolida i acaba amb  unes 
conclusions finals. 
 
Un punt important del treball és l’explicació del projecte d’investigació realitzat al campus 
Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, durant el qual es realitzarà l’anàlisi i motorització 
de vuit mostres de cobertes verdes. A més ens han donat una beca des de l’AMB (Àrea 
Metropolitana de Barcelona) tant a la meva companya Anabel com a mi per a continuar 
treballant en ell durant un any. 
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1 INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Antecedents 

 
El Projecte Final de Grau a continuació explica la meva experiència durant les pràctiques 
d’empresa realitzades a Eixverd. Durant les pràctiques he treballat en varis projectes de 
diferents característiques com veure’m més endavant. 
 
Entre les opcions de fer un pràcticum o un treball teòric tenia molt clares les meves 
preferències. Durant 4 anys estem fent treballs teòrics i per tant estem preparats per a fer-ne 
un últim, però en canvi l’oportunitat de aplicar coneixements al mon laboral real no es té si 
no es fa un pràcticum. Al fer practiques d’empresa, a més, pots provar una tipologia de feina 
per a començar a decidir cap a on tirar o no dins el ventall de possibilitats que ofereix la 
nostra titulació. 
 
El meu interès per l’empresa ve donat pel DAC escollit. Vaig voler escollir unes optatives 
que tractessin sobre temes no estudiats durant la carrera o pels quals només es passa per 
sobre. Després de llegir-me les diferents propostes de DAC, vaig escollir el DAC en Impacte 
Ambiental de l'Edificació i Rehabilitació Energètica.  
 
Un cop cursades aquestes assignatures i tenint com opció principal fer pràctiques d’empresa 
vaig buscar empreses que tractessin temes de sostenibilitat i eficiència energètica en 
l’edificació. Vaig contactar amb un parell d’opcions però no tenien projectes en marxa. La 
segona setmana de juny la Montserrat Bosch ens va enviar un missatge als alumnes del 
DAC interessats amb la possibilitat de fer el pràcticum un parell d’opcions, una d’elles era 
treballar a Eixverd. 
 
Ràpidament em va semblar interessant el que feia l’empresa, vaig enviar-li un mail a la 
persona de contacte mostrant el meu interès i posteriorment vaig ser seleccionada. Com ja 
explico més tard, he estat treballant a la vegada amb una altre estudiant, l’Anabel Garcia, 
amb la que he compartit alguns dels projectes explicats a continuació. 

 

 
 

Figura 1. Utopia o possibilitat? (Font: http://www.designrulz.com/) 

http://www.designrulz.com/
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1.2 Objectius  

 
Els objectius d’aquest treball es poden dividir en el que espero que m’aporti el fet de 
començar la meva vida professional i en concret el que hem pot aportar Eixverd, ja que té un 
perfil específic com a empresa. 
 

1.2.1 Objectius del Pràcticum 

 
Els meus objectius a aconseguir durant el Projecte Final de Grau en modalitat pràcticum, 
són els següents: 
 

- Ser capaç d’aplicar els coneixements assolits durant la carrera i especialment durant 
el DAC en projectes reals i veure la seva repercussió. 
 

- Trobar-me en la realitat d’una empresa i les seves possibles dificultats.  
 

- Poder ajudar a superar aquestes dificultats.  
 

- Tenir la possibilitat de treballar en equip, tot i que sigui una empresa petita, poder 
intercanviar opinions i arribar a un punt comú un cop debatut. 
 

- Ser capaç d’assolir nous coneixements mentre realitzo un projecte que m’ho 
requereixi. 
 

- Ser capaç de arreglar errors de projecte in situ o realitzar canvis per raons que ho 
requereixin amb el projecte en marxa. 

 

1.2.2 Objectius de la feina a Eixverd 

 
A més, fer les pràctiques a una empresa com Eixverd espero que m’aporti uns objectius més 
específics com: 
 

- Assolir coneixements tècnics sobre les cobertes verdes, els murs verds i les plaques 
fotovoltaiques. 
 

- Tracta temes d’horts urbans, tot i que inicialment sembla que no serà un dels 
sistemes més importants dintre l’empresa 

 
- Veure mitjançant pràctica professional els beneficis que les estructures verdes poden 

aportar a la ciutat de Barcelona. 
 

- Ser capaç d’aplicar coneixements assolits al DAC sobre la sostenibilitat i l’eficiència 
energètica en el projectes que es realitzin a l’empresa. 
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1.3 Descripció de l’empresa 

1.3.1 Context d’Eixverd 

 
Eixverd és una empresa social situada a Barcelona 
que s’encarrega de promoure la sostenibilitat 
mitjançant projectes d’adaptació i de mitigació del 
canvi climàtic com és la implementació d’energies 
renovables i la rehabilitació de cobertes i façanes de 
l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 
En concret es dedica a realitzar projectes d’implantació de cobertes verdes o blanques, murs 
verds, la realització i gestió d’horts urbans i la instal·lació de plaques solars entre d’altres. 
Jo, durant el pràcticum, he participat específicament en cobertes verdes i cobertes agrícoles, 
no tant en les altres vessants de l’empresa. 
 
La seva fundadora és la Lidia Calvo, enginyera industrial amb una llarga experiència com 
Enginyera de I+D a Hewlett-Packard. A més va fundar una empresa a Uganda 
desenvolupant puzles, va ser cooperant internacional a Bolívia, Uganda i Moçambic 
gestionant projectes de seguretat alimentaria, agricultura, polítiques institucionals i de canvi 
climàtic amb l’Agencia de Desenvolupament del EUA.  
 
Amb ella hem treballat de manera conjunta i ens ha inclòs sempre en totes les situacions 
com són reunions amb possibles clients i proveïdors, grups d’investigació, entre d’altres, 
cosa que m’ha facilitat molt aprendre sobre la vida laboral i extreure el màxim d’aquests 
mesos. 
 

 
 

Figura 2. La Lidia, l’Anabel i jo al despatx 
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1.3.1 Metodologia de treball 

 
El primer pas un cop decidit que volia fer un pràcticum va ser buscar empreses, vaig 
contactar amb un parell d’empreses i finalment vaig rebre el correu de la Montserrat amb la 
informació sobre Eixverd. Era el perfil d’empresa que estava buscant i, per tant, de seguida 
vaig enviar el meu Currículum Vitae junt amb una carta de presentació explicant les raons 
per les que volia treballar allà. 
 
El següent pas va ser fer una entrevista amb la Lidia, al despatx, i al cap d’un parell de dies 
vaig rebre el correu dient que havia estat seleccionada. Un cop escollida vaig fer la sol·licitud 
de pràcticum via la web de la universitat i tots els tràmits que van ser necessaris per a 
començar el més aviat possible. 
 
Les pràctiques han tingut una duració de 5 mesos i he treballat de dilluns a divendres de 
9:30 a 13:30 excepte durant esdeveniments especials com per exemple quan vam estar 
exposant al congres SmartCity o durant la instal·lació del projecte de Cobertes 
Experimentals en els que si ha fet falta i sempre dintre la meva disponibilitat he fet 
puntualment un horari diferent. 
 
Durant aquests mesos he realitzant diverses tasques i projectes que explicaré a continuació. 
He posat en pràctica els meus coneixements i habilitats i n’he assolit molts de nous. Ha estat 
una gran experiència professional el poder tenir contacte amb persones de tots tipus i estar 
dintre de projectes de diverses característiques. 
 
Aquests mesos he estat treballant amb una altre estudiant de l’EPSEB, també fent el PFG 
en modalitat Pràcticum, l’Anabel Martínez, amb la que també vaig realitzar el DAC en 
Impacte Ambiental de l'Edificació i Rehabilitació Energètica .  
 
La metodologia de treball va començar d’una manera i va anar evolucionant a mesura que 
entraven diferents projectes a la empresa. A l’inici les nostres tasques estaven clarament 
dividides, la Lidia ens va plantejar dos focus diferenciats que ella necessitava de nosaltres, 
però els diferents esdeveniments han fet variar aquest fet i hem acabat treballant juntes en 
alguns projectes per diverses necessitats.  
 
M’he dedicat a realitzar documents tècnics per a clients utilitzant programari com Revit o 
AutoCAD, a assistir a reunions amb clients i proveïdors, a formar part de grups de 
investigació o prendre decisions tècniques per a projectes concrets.  
 
A continuació comença la memòria on explicaré els diferents projectes en els que he 
participat, exposaré les meves tasques concretes i anomenaré en els que ha participat la 
meva companya, l’Anabel. També faré un anàlisi dels coneixements i habilitats assumides 
durant el projecte. 
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2 MEMÒRIA  

2.1 Projectes en els que he participat 

2.1.1 Projecte: Cobertes experimentals a la UPF 

2.1.1.1 Antecedents del projecte 

 
Aquest projecte ha estat un dels principals ens els que he participat i ha estat de manera 
conjunta amb l’Anabel Martínez, també estudiant de l’EPSEB realitzant el Pràcticum a 
Eixverd tal i com he explicat anteriorment. 
 
Era un projecte que Eixverd havia començat a plantejar i la primera setmana d’entrar a 
treballar la Lidia ens el va explicar per a tal de començar a treballar-hi a fons i entres les tres 
fer-lo possible.  
 
En quan al contingut del projecte, té dues parts, una secció de mostres de cobertes verdes i 
una secció de horts urbans a terra o en taula. Tot i que es un projecte conjunt, nosaltres hem 
participat més en la part de les cobertes verdes ja que ha estat la que més ha tirat endavant 
i per la qual podíem oferir més coneixements.  
 
A la part de cobertes verdes, es tracta de realitzar anàlisis a 8 seccions diferents de coberta 
verda per a tal de justificar quina d’elles es la més adequada pel clima de Barcelona. Entre 
les 8 mostres hi ha fins a 5 fabricants que actualment instal·len cobertes verdes al nostre 
país i que han cedit el material per a fer-lo possible. La part d’horts urbans sempre la l’hem 
tingut en compte i s’ha anat avançant però encara no esta instal·lada i segueix un altre 
cronograma.   
 
Mentre arrencàvem el projecte, vam presentar-lo a una beca de 
l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) del departament de 
Sostenibilitat. Les condicions de la beca per a presentar el projecte 
eren que estigues fet per estudiants universitaris i que aportes 
beneficis per lluitar contra el canvi climàtic a la ciutat de Barcelona.  
 
Al cap d’un parell de mesos ens van comunicar que ens l’havien concedit. Aquesta beca ens 
l’han concedit a parts iguals a l’Anabel i a mi, i ens permet seguir vinculades al projecte fins 
a la seva finalització. Tindrà una durada d’un any i el 15 de desembre de 2016, és la data 
límit per a l’entrega de la memòria final sobre la investigació realitzada.  
 
Per altre banda, el projecte va poder sortir endavant no només gràcies a que els fabricants 
van cedir el seu material, si no també perquè la UPC va cedir les sondes de mesura i el data 
logger a través del Laboratori de Materials de l’EPSEB, a que l’empresa Eixverd va assumir 
la resta de costos extra i la UPF va fer les instal·lacions auxiliars.  
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2.1.1.2 Metodologia del projecte 

 
Un cop la Lidia ens va explicar el projecte a les dues estudiants, el vam resumir tal i com 
l’AMB requeria a les condicions de l’ajut a la sostenibilitat i el vam presentar el 21 de juliol 
per poder obtenir la beca. (Veure document entregat a l’annex, pàgina 39) 
 
Per a començar, el primer pas era trobar un espai per a poder realitzar les mostres de 
cobertes verdes, Eixverd tenia contacte amb la UPF (Universitat Pompeu Fabra) ja que 
havia fet una crida en cerca d’espai per a la investigació prèvia a la nostre arribada i des de 
la universitat havien respòs amb un gran espai de 3000 m2, la coberta del dipòsit de les 
aigües del seu Campus Ciutadella. 
 
El dipòsit de les aigües és un edifici emblemàtic i de grans dimensions i per això, amb un 
equip d’investigadors que ha anat creixent, es va decidir que el més adequat era realitzar-hi 
un altre estil de projecte, de grans dimensions. Donat que l’interès de realitzar probes de 
cobertes verdes seguia estant, la UPF, va decidir cedir la coberta d’un altre edifici també del 
Campus Ciutadella, la coberta de l’edifici Mercè Rodoreda 23. 
 
A partir d’aquí es va començar un document d’implementació del projecte i es van fer tots els 
estudis necessaris per a fer-lo possible. No es va esperar a saber de la beca ja que com 
hem dit es van assumir costos des de diferents institucions i empreses i l’interès del grup 
seguia estant.  
 
Un cop la beca ens va ser concedida, a mitjans de novembre, vam preparar una memòria i 
el 15 de desembre de 2015 la vam entregar per tal de demostrar que s’estava realitzant el 
projecte i poder començar a rebre l’ajut.  
 
Del 14 de desembre al 20 de gener s’ha realitzat la instal·lació de totes les mostres dels 
diferents fabricants i dels diferents elements necessaris per a que aquestes es mantinguin 
en bon estat i siguin motoritzades, com el reg automàtic o les sondes amb el data logger. 
 
Durant la investigació es mesuraran diversos paràmetres com la temperatura en quatre 
punts determinats de la secció mitjançant sondes, la quantitat aigua necessària per a 
sobreviure controlant el reg o el drenatge d’aigua a través d’un punt controlat de sortida, 
entre d’altres. 
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2.1.1.3 Descripció de les tasques realitzades 

 
La coberta tenia dos espais lliures que podien ser bons per a la col·locació de les cobertes 
verdes i les seccions d’hort urbà, però ens havíem de decidir per un d’ells. Per tal de prendre 
la decisió, vaig realitzar un model de l’edifici en Revit i a partir d’aquest vaig fer l’anàlisi solar 
dels dos espais amb potencial per a veure quin era millor per cada una de les investigacions.  
 
A continuació podem veure una de les imatges que van resultar del treball realitzat. Els 
resultats de la incidència solar ens van portar a decidir que la millor opció per les mostres de 
cobertes verdes era l’espai inferior, ja que l’ombra arriba i marxa de manera més uniforme y 
per tant les mostres no tenen diferencies d’incidència solar, cosa no tant important en quan a 
la secció d’hort ja que no serà mesurada en aspectes d’aquest tipus. 
 

           

Figura 3. Anàlisi d’ombres al Juliol 7:30 i 18:30 respectivament 

 
 

          
 

Figura 4. Anàlisi solar acumulatiu de juliol i desembre respectivament 

N 
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El següent pas era crear un document d’implantació on es parlés de tots els elements 
necessaris per a poder fer possible la investigació i explicar com aquests serien instal·lats. 
Aquest document el vam fer entre l’Anabel i jo, i se’n van fer múltiples versions fins a arribar 
a la solució més optima en tots els aspectes. 
 
En aquest documents hi ha molta informació gràfica entre plànols de la coberta i  seccions 
de les mostres que hem anat fent entre les dues en funció de les altres feines simultànies 
que realitzàvem al despatx. En el següent apartat veurem alguns d’aquests plànols i 
documentació gràfica. 
  
El document va ser entregat a la UPF per tal de firmar un conveni d’actuació a la coberta. Hi 
vam fer un parell de modificacions demanades pel cap de manteniment de la universitat i 
finalment es va començar amb la instal·lació de les mostres de cobertes verdes. 
 
La UPF va instal·lar el punt de llum i d’aigua que havíem demanat i que eren necessaris per 
a la instal·lació dels aparells de monitoratge de les sondes i el programador de reg.  
 
Nosaltres vam realitzar personalment les jardineres de fusta i els hi vam posar un aïllant 
tèrmic, poliestirè extrudit, per a que les temperatures exteriors no interferissin en les 
mesures de les sondes. A aquestes jardineres se’ls hi va fer una sola sortida de desaigua 
per tal de poder mesurar l’escorrentia d’aigua. 
 
 

 
Figura 5. Instal·lació de les jardineres a Mercè Rodoreda 23 

 
Un cop les jardineres realitzades, el següent pas va ser la instal·lació de les mostres per part 
dels fabricants. Es van anar fent en fases, en alguns casos una mateixa mostra era 
instal·lada en un sol dia per un sol instal·lador, però algunes mostres van requerir de més 
temps o més personal, un altre punt a tenir en compte.  
 
Es va començar la instal·lació el dia 14 de desembre i la última mostra finalitzarà el 28 de 
gener. Un cop totes les mostres estiguin assentades es començaran a mesurar tots els 
paràmetres. A la següent pàgina veiem imatges de la instal·lació. 
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Figura 6. Imatges de la instal·lació de les mostres 
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En quan als paràmetres més tècnics, es mesurarà la temperatura mitjançant sondes per 
demostrar com aquestes mostres ajuden a la eficiència energètica de l’edifici en el que 
s’instal·lin, la quantitat d’aigua que necessiten per viure i com aquest factor les pot fer menys 
sostenibles, i el drenatge d’aigua per veure com ajuden a l’escorrentia d’aigua en cas de 
pluges torrencials.  
 
També es tindrà en comte altres paràmetres com la procedència i cicle de vida dels material 
que s’utilitza per a fabricar les diferents capes, el temps que es tarda en fer una instal·lació, 
els recursos que s’utilitzen per instal·lar la coberta, les hores de manteniment requerides  i el 
preu del metre quadrat.  
 
Tots aquests factors ens donaran una taula amb la qual es podrà extreure quina és la millor 
coberta per cada client o per cada situació en especial dintre del clima de la ciutat de 
Barcelona. 
 

 
 

Figura 7. Imatge de 6 de les mostres finalitzades. 
 
Aquest projecte és un primer pas pel projecte Hort de les Aigües que anomenava 
anteriorment. És un projecte que pretén realitzar una gran intervenció a la coberta de l’edifici 
emblemàtic de la universitat UPF, el Dipòsit de les Aigües, el qual antigament abastia 
d’aigua la cascada del Parc de la Ciutadella i el Zoo de Barcelona però que actualment té la 
coberta abandonada per diferents factors.  
 
El projecte del dipòsit consta d’un gran equip humà darrera, el lidera la Lidia des d’Eixverd, 
hi ha tres investigadors de l’ICTA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals), un tècnic de 
la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), un tècnic de la UPF (Universitat Pompeu 
Fabra), una persona de Drenaje Urbano Sostenible, un arquitecte paisatgista i un agrònom. 
Aquest gran grup de recerca que s’ha anat format poc a poc es reuneix de manera 
desinteressada per mirar de tirar endavant el projecte. Estar present en aquestes reunions 
ha estat molt interessant i m’ha despertat una gran motivació per a seguir estudiant i 
investigant temes de sostenibilitat.  
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Aquesta va ser una experiència molt enriquidora per a mi, ja que vaig poder escoltar 
opinions molt interessants de gent amb alts nivells de coneixement específic i interès pel 
projecte. A més s’ha parlat sobre ajudes europees i com és millor enfocar i entregar cada 
document, cosa que considero molt útil i poc probable d’haver assolit si no hagués estat dins 
aquest equip al que molt amablement se’ns hi va afegir. 
 
Per aquest gran projecte jo he realitzat un render amb Revit per a que posteriorment la 
dissenyadora gràfica el sobreposes a una imatge real. A continuació podem veure la imatge 
de l’abans i el després de sobreposar-hi el render. Aquesta imatge es va utilitzar per a 
realitzar un pòster de dos metres d’alçada per tal d’explicar el projecte i a que es dedica 
Eixverd. Va estar exposat durant el Smart City Congress al que vam estar exposant dintre 
els estands de l’Ajuntament com més tard explicaré.  
 

 
 

Figura 8. Render realitzat amb Revit per veure com quedaria el projecte. 
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2.1.1.4 Dades tècniques del projecte MR23 

 
Ja que aquest projecte és un del principals en els que he col·laborat i com he explicat ens 
han donat una beca per seguir amb ell durant un any, a continuació s’explica més a fons els 
detalls tècnics com la composició de les mostres, com i que es mesurarà i quins són els 
resultats que s’espera obtenir. 
 
En quan a les mostres, hi ha 8 mostres de 5 fabricants diferents, dues de ZinCo, dues 
d’Igniagreen, una de Renolit, una d’Urbascape i dues de Mas Was. Aquestes últimes 
mostres de Mas Was han estat incorporades durant el mes de desembre ja que inicialment 
hi havia un fabricant que ocupava l’espai, però al decidir que marxava de la investigació es 
va proposar a Mas Was la possibilitat d’entrar, i van acceptar. 
 

 
 

Figura 9. Plànol general de la coberta 
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A continuació veiem les seccions constructives de sis de les mostres, ja que les de Mas Was 
encara no estan instal·lades de tot i per tant no estan les seccions comprovades. (Es pot 
veure la descripció de les capes de cada mostra al document complet a l’annex, pàg. 50). 
 
 

Mostra de sedum de Renolit   Mostra de sedum de Urbanscape 

    
 

Mostra de sedum de Zinco   Mostra de sedum de Igniagreen 

    
 

Mostra de gramínies de ZinCo   Mostra de gramínies de Igniagreen 

     
 

Figura 10. Seccions constructives de 6 de les mostres. 

 
 
Un cop les mostres ubicades dintre la coberta, es van projectar totes les instal·lacions 
auxiliars per fer possible la subsistència d’aquestes.  
 
La Universitat Pompeu Fabra es va fer càrrec de les 
instal·lacions bàsiques:  
 

- Punt d’aigua amb doble sortida, una per les 
cobertes verdes i l’altre per la secció d’hort urbà. 
Aquesta instal·lació va estar demanada i feta amb 
una pressió d’entre 1 i 4 bars i un cabal de 
2000l/h. 

 
- Punt de llum que consta de dos endolls d’exteriors 

de 2000w, amb el corresponent PIA de protecció, 
i un punt de llum estanc pel data logger que va 
del quadre a un petit armari estanc de 
50x80x50cm. 

    
 

Figura 11. Ubicació a la coberta  
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El següent pas eren les instal·lacions realitzades per nosaltres: 
 

- Instal·lació d’una estació meteorològica que recollirà dades sobre les temperatures i 
precipitacions. Servirà per poder comparar resultats amb el coneixement del clima 
propi de Barcelona. A més també s’instal·larà un pluviòmetre bàsic que reculli les 
dades i les guardi a la seva memòria. 

 
- Instal·lació d’un tub central de reg amb derivació per cada una de les mostres amb 

programador individual. A més hi ha tres mostres que han estat instal·lades amb una 
electrovàlvula la qual és alimentada per una derivació del tub. Aquestes diferencies 
són degudes a que cada fabricant ha aportat el seu propi sistema de reg. 
 

 
 

Figura 12. Plànol de distribució del reg 

 
- A més un altre factor que es mesurarà serà l’escorrentia d’aigua, això es possible 

gracies a que cada mostra esta instal·lada dintre d’una piscina feta amb la 
impermeabilització pròpia de la mostra. Aquesta impermeabilització estarà unida a 
una canaleta de PVC de 50x110x300mm.  
 

 
Figura 13. Secció de la instal·lació de la canaleta 
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- Instal·lació de les sondes de mesura de temperatura, facilitades i projectades pel 

Laboratori de Materials de l’EPSEB i el GICITED-UPC, es realitzarà a les capes a 
continuació detallades: 
 

     
 

A les capes intermèdies no es procedirà a la recollida de dades posat que aquestes 
són de materials estables poc influenciables per les condicions climàtiques i de les 
quals n’obtindrem dades des del laboratori. 
 
Es disposaran 32 termopars (4termopars x 8mostres) connectats a un data logger 
que recollirà dades sobre la temperatura ambient. Aquest ha d'estar protegit de les 
inclemències del temps i com hem vist, anirà a un armari estanc. Tots els cables 
aniran en mànegues de protecció. 
 

 
 

Figura 14. Plànol de distribució de les sondes 
 

 
Fins aquí les diferents instal·lacions que s’han realitzat, a partir del mes de febrer es 
començaran a registrar les dades dels aparells a dalt especificats i es començarà a realitzar 
un seguit d’informes setmanals i mensuals segons el protocol que s’ha establert. Aquestes 
visites setmanals les farem entre l’Anabel i jo, ja que hem estat les dotades per la beca d’un 
any per a completar la investigació. 

T1: Temperatura ambient a la 

vegetació. 

T2: Temperatura sobre la capa de 

substrat . 

T3: Temperatura sota la capa de 

substrat. 

T4: Temperatura sota la solució 

completa  i sobre l’aïllament que 

independitza la mostra. 

T1 T2 T3 T4 
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2.1.1.5 Pressupost i finançament del projecte 

 
Un projecte d’investigació porta molta feina prèvia a la realització física, i requereix d’una 
aportació econòmica important. En el cas de la investigació explicada, ha estat cofinançada 
per Eixverd, el Laboratori de Materials de la UPC, el GICITED-UPC i la UPF. A continuació 
veiem el pressupost fet per Eixverd i el pressupost del Laboratori de Materials. 
 

 
 

Figura 15. Pressupost fet per Eixverd 
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Figura 16. Pressupost fet pel Laboratori de Materials 
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2.1.1.6 Que he aprés durant el projecte  

 
Aquest projecte és un dels més extensos en els que he treballat durant el període de 5 
mesos de pràctiques i per tant el que més coses m’ha aportat i he pogut aportar. 
 
Una de les primeres coses que vaig aprendre va ser a tractar amb fabricants i clients, durant 
les reunions que vam anar fent. En aquestes havíem  d’explicar la idea i poder transmetre-la 
de tal manera que els fabricants hi estiguessin prou interessats per a cedir-nos el material i 
assumir el cost de la instal·lació de manera gratuïta. Va ser una gran experiència durant la 
qual vam rebre alguna negativa però moltes reaccions positives. 
 
Presentar-me a una beca pública ha estat una experiència molt interessant. Aprendre com 
fer el format adient i com explicar-ho per a que s’enfoqui al que les bases demanen i que 
posteriorment un comitè professional l’escollís com a projecte guanyador ha estat molt 
satisfactori. Crec que és una experiència que potser he de tornar a utilitzar en un futur si 
demano algun tipus d’ajuda i difícil d’assolir en segons quina empresa. 
 
Al trobar-me davant del document d’implementació, realitzant la primera memòria tècnica 
que es portaria a la practica vaig poder assolir molta experiència i aprendre dels meus 
errors. Quan estàs fent treballs teòrics potser no ets tant conscient del que pot comportar un 
petit desajust escrit al passar-ho a la realitat. 
 
Per altre banda, el fet de estar en un grup d’investigació com el de l’Hort de les Aigües m’ha 
portat a conèixer gent amb grans coneixements d’altres àmbits i respirar les bones iniciatives 
que es tracten de dur a terme dintre aquest equip. Sens dubte, ha estat una molt bona 
experiència poder estar en aquest equip de treball amb gent que esta treballant de manera 
desinteressada en un projecte amb grans possibilitats. 
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2.1.2 Projecte: Coberta verda a Girona 150 

2.1.2.1 Antecedents del projecte 

 
Aquesta tipologia de projecte és el que inicialment se’m va assignar a mi dintre de l’empresa 
segons les necessitats que tenia la Lidia en aquell moment. Ella necessitava que fes un 
dossier tècnic per poder enviar-lo a clients i que servis posteriorment de plantilla per altres 
cobertes. 
 
Jo vaig realitzar segons interès de la Lidia els diferents apartats i explicacions, enfocant 
sempre el dossier a un possible client que no coneix els beneficis de les cobertes verdes. 
Per tant calia explicar què aportaria aquest canvi de coberta a l’edifici, a la illa i a la ciutat.  
 
Aquest és el primer que vaig fer, però a posteriori n’he fet d’altres, sempre seguint la plantilla 
i de cobertes de l’Eixample. La coberta explicada està acabada amb làmina asfàltica, 
ubicada al pati d’illa del Carrer Girona 150 i és un pàrquing amb propietari privat. 
 

 
 

Figura 17. Coberta a pati d’illa a carrer Girona 150. 

 

2.1.2.2 Metodologia del projecte 

 
Vaig iniciar el dossier segons una sèrie de paràmetres que la Lidia considerava importants i 
amb aquests com a guia i a mesura que anava avançant es va acabar de definir els diferents 
apartats. Aquest serà un dossier de proposta inicial pels clients. (Veure document complet a 
l’annex, pàg.70) 
 
A més, gràcies a fer aquest projecte al complet i com a pilot per altres, ens va ajudar a veure 
que abans de fer un dossier tècnic d’una coberta, s’havia de saber si aquesta coberta era 
vàlida per a la intervenció, ja que totes les cobertes són d’interior d’illa i tenim un 
inconvenient important, les ombres dels edificis que la envolten. 
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Donat que no hi havia una manera establerta de comprovar-ho dintre de l’empresa, jo vaig 
proposar de fer-ho mitjançant el programa Revit, és un programa que jo coneixia gràcies a 
un curs realitzat amb anterioritat i que té moltes possibilitats. Al decidir que aquest programa 
seria el utilitzat li vaig ensenyar també a l’Anabel per a que pogués fer altres propostes. 

 

2.1.2.3 Descripció de les tasques realitzades 

 
Com he comentat he realitzat el dossier al complet per tal d’utilitzar-lo com a mostra per a 
futurs projectes. Dintre d’aquest trobem una part teòrica i més explicativa, i una part 
important d’infografia per tal de demostrar com quedaria i explicar perquè és possible fer-ho 
de manera clara per a un possible client.  
 
Amb Revit es realitza la illa de l’Eixample on es troba la coberta mitjançant volums, aquests 
es fan a partir de les dades d’altures i mesures que et dona el cadastre. Un cop feta la illa i  
col·locada la coberta interior, utilitzant l’eina d’anàlisi solar és realitza l’estudi. 
 
Es pot extreure un estudi d’incidència solar acumulada del dia o període que interessa o 
només estudiar hores puntuals. També es pot fer un estudi de les ombres mitjançant el camí 
del sol i fent la projecció de cada hora podem veure quines hores són les que esta la coberta 
exposada al sol, ja que no tenen la mateixa intensitat dues hores al migdia que dues hores 
quan el sol ja marxa. 
 
A continuació podem veure la imatge d’incidència solar en els mesos més desfavorables 
juny i desembre, el més i el menys radiat respectivament.  En projectes que requerissin més 
informació s’estudiaven també els dies que representen primavera i tardor com veurem més 
endavant. 
 

 
 

Figura 18. Incidència solar durant juny i desembre respectivament. 
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Un altre punt que extrèiem del Revit, com ja he dit, són les ombres, a continuació veiem 
imatges fixes del camí que fa el sol. Aquesta informació ens diu quan arriba i quan marxa el 
sol i per tant d’on surt l’acumulació de radiació que ens donava la imatge anterior.. 
 
 

     
 

Figura 19. Ombres en dos punts del 21 de juny, de les 8:00 i les 17:00h respectivament. 

 

 

     
 

Figura 20. Ombres en dos punts del 21 de desembre de les 13:00 i les 14:30 respectivament. 

 
 
Per últim, el Revit ens aporta la possibilitat de fer una abans i després de la coberta 
estudiada, aquest apartat que vol causar una bona impressió visual, ja que l’aspecte de la 
coberta verda és molt més bo i reforçar així tots els beneficis explicant al punt anterior. 
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A continuació veiem les dues imatges extretes del programa de com és i seria la coberta. 
 

 
 

 
Figura 21.Imatges de abans i després de la coberta. 

 

2.1.2.4 Que he aprés durant el projecte 

 
Durant aquest primer projecte, he pogut assolir millors nivells del programa Revit mitjançant 
la pràctica dels coneixements apresos durant el curs teòric que havia realitzat i gràcies a 
això posteriorment els renders realitzats han estat més realistes. 
 
També ha estat molt interessant el poder aplicar els meus coneixement assolits durant la 
carrer a un document professional i a la vegada mirar de fer un document que atragui el 
possible client.   
 
Ha estat molt satisfactori realitzar un document que posteriorment s’ha utilitzat per altres 
clients i que seguirà sent útil per la empresa un cop jo finalitzi les meves pràctiques. 
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2.1.3 Projecte: Coberta verda a Sofia Barat 

2.1.3.1 Descripció del projecte 

 
En aquest cas, no només es tracta d’aprofitar una coberta en desús per fer-la verda, aquesta 
és una illa especial on la proposta engloba 4 de les cobertes d’una illa de l’Eixample de 
Barcelona. Hi ha dues cobertes de propietat privada i dues cobertes de la biblioteca Sofia 
Barat pel que em sembla interessant presentar-lo també. El dossier es va fer partint del 
explicat anteriorment però ampliant a 4 cobertes i enfocant-ho a diferents propietaris com un 
projecte d’illa. 
 
A continuació veiem la illa estudiada amb l’anàlisi solar de cada una de les cobertes durant 
els mesos més desfavorables 
 

       

 
Figura 22. Incidència solar del dia més desfavorable de març, juny, setembre i desembre 

respectivament. 
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Aquest anàlisi solar junt amb estudi de les ombres, em va ajudar a decidir que la coberta 
situada a l’esquerra de la imatge no era vàlida per a la instal·lació d’una coberta verda, així 
que es va seguir la proposta amb les altres tres. 
 
Aquesta proposta serà presentada als diferents propietaris per tal d’intentar arribar a un 
projecte conjunt. A més també s’intentarà incloure els veïns mitjançant un micromecenatge 
social per una millora de la illa. Aquesta és només una de les opcions de finançament que 
s’ofereix en el dossier i la més adient en aquest cas. 

 

 
 

Figura 23. Render de les quatre cobertes si es realitzes la instal·lació 
 
 
 

2.1.3.2 Que he aprés durant el projecte 

 
Aquest projecte al ser alternatiu em va servir per aprendre a adaptar la plantilla a un altre 
projecte i veure que tot i tenir un dossier a seguir, cada projecte té característiques 
concretes i cal tractar-lo com a tal. 
 
Amb els resultats obtinguts vaig poder comparar amb els números mínims i concloure que 
una d’elles no era vàlida per la vegetació de tipus sedum, tot i ser una tipologia de planta 
que suporta característiques adverses de diferents tipus, i per tant, va ser descartada. 
 
També, al fer una altre illa i un anàlisi solar em va fer millorar utilitzant el programari Revit i 
agafar rapidesa fent aquest tipus de projectes. Això m’ha anat molt bé per a realitzar-ne 
d’altres i saber quan descartar una illa més ràpidament. 
 
A partir de fer varis projectes del mateix estil vam arribar a una conclusió, segons la 
orientació de la illa i la ubicació d’aquesta en el mapa podíem aproximar la seva viabilitat i 
això ens feia escollir illes amb més possibilitats. 
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2.1.4 Projecte: Coberta agrícola al Centre Comercial 

2.1.4.1 Antecedents del projecte 

 
Ens trobem estudiant la possibilitat de realitzar una coberta que combina coberta verda 
productiva (hort urbà) i zona amb coberta transitable pels clients d’un Centre Comercial. 
Aquest projecte era diferent als anteriors i per tant no es va seguir amb el dossier estàndard 
explicat anteriorment si no que es va fer el format demanat. 
 
No ubico el centre comercial ja que es va firmar un contracte que no m’ho permet. La 
proposta de projecte ha estat entregada i estem a l’espera que s’accepti. 
 

 

2.1.4.2 Metodologia del projecte  

 
La part inicial d’aquest projecte va constar d’una reunió amb els encarregats del projecte 
dintre de la direcció del Centre Comercial on la Lidia va explicar a grans trets el que ella 
proposava per la coberta mitjançant una presentació. 
 
Un cop superada aquesta fase ens van demanar que realitzéssim un document amb tot el 
que s’havia dit i aprofundint una mica més en la part financera per tal de demostrar a partir 
de quan es tindrien beneficis i quin cost inicial suposava per cada una de les parts 
implicades. 
 
Un cop entregat el dossier de proposta preliminar i donat que aquest els hi va agradar als 
encarregats del projecte, vam realitzar una reunió a tres bandes amb els arquitectes de 
l’edifici per tal d’apropar postures . 
 
Aquest dossier va ser acceptat i per últim ens van demanar un document de sensacions 
amb imatges i idees, tot gràfic, per poder imaginar-se el resultat final. 
 
Actualment el projecte ha estat aprovat pel departament de direcció del centre comercial  
que s’encarrega de gestionar-ho, però ha de passar una ultima fase de confirmació per part 
del departament que decideix els fons econòmics en cada projecte. 
 
A continuació explico les tasques realitzades per mi, ja que en aquest projecte hi hem 
treballat la Lidia i jo. 
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2.1.4.3 Descripció de les tasques realitzades 

 
Per a la presentació inicial jo vaig realitzar un anàlisi solar de la coberta per passar-li la 
informació al agrònom que col·laborava amb nosaltres i que ell pugés determinar quina seria 
la zona d’hort i quina la zona de tallers o esdeveniments. 

   

   
 

Figura 24. Anàlisi solar de la coberta estudiada. 

 
En el dossier posterior a la primera reunió, hi vam treballar la Lidia i jo. La Lidia va realitzar 
la part més financera i d’empresa de la proposta per tal d’enfocar-ho i presentar-ho a uns 
clients concrets com aquests. Jo vaig realitzar plànols de distribució dels espais, jugant amb 
dues modalitats, l’espai distribuït de dia i, mitjançant unes taules de cultiu amb rodes, com 
es podria modificar l’espai per esdeveniments que ho requerissin. 
 

   
 

Figura 25. Distribució de la zona d’hort i d’estança en dues situacions diferents 
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Com ja he dit, un cop acceptat el document i realitzada la reunió pertinent amb els 
arquitectes per veure la viabilitat estructural, ens van demanar que enviéssim un document 
de sensacions, per poder-se imaginar que seria caminar per l’espai. A continuació podem 
veure un parell de renders que formen part d’una sèrie completa. 
 

 
 

 
 

Figura 26. Dos renders de l’espai per a la proposta de sensacions 

 

2.1.4.4 Que he aprés durant el projecte 

 
Aquest projecte m’ha aportat experiència en un projecte per una gran empresa, els anteriors 
dossiers eren enfocats a una persona o varies però mai era per una gran multinacional com 
aquesta i per tant tenia diferents característiques. 
 
He pogut assolir molta experiència durant les reunions sobre com tractar amb cada tipologia 
de persona. Saber escoltar i no parla abans d’hora o sense coneixement és molt important 
en aquest tipus de reunions. 
 
A més he pogut assimilar nous coneixements de Revit gràcies a realitzar renders de 
elements que només apareixen en aquest projecte, i ha esta molt enriquidor. 
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2.2 Activitats fora despatx 

2.2.1 Reunions i instal·lació MR23 

 
Com hem vist anteriorment aquest projecte requeria d’una fase inicial de contacte amb tots 
els fabricants que actualment fan cobertes verdes a Barcelona. Aquesta part va ser una 
novetat per mi i molt enriquidora ja que durant aquestes reunions havíem d’explicar el 
projecte de manera que fos prou interessant  per a que els fabricants volguessin donar el 
seu material a canvi de les dades obtingudes de la investigació. 
 
Vam fer fins a 6 reunions fora del despatx per aconseguir que s’involucressin i totes van 
anar prou bé, només un dels fabricants que inicialment havia dit que si finalment va decidir 
que no es volia comparar amb empreses que ell considerava més potents en l’àmbit de les 
cobertes verdes. Ens vam reunir amb ICOPAL (que posteriorment va decidir marxar), 
Renolit, ZinCo (i els seus instal·ladors Vallimper, Jardinatura i Massoni), Urbanscape 
(cobertes verdes de Knauff), Igniagreen i Mas Was. 
 
Un cop el document finalitzat també vam realitzar una reunió amb els encarregats del 
manteniment per tal que la implementació fos aprovada i poguéssim començar a instal·lar 
les mostres. Prèviament havíem estat enviant vaires versions del documents a la persona 
encarregada per anar el dia de la reunió amb el document pràcticament final, sobre el qual 
no vam haver de fer masses variacions. 
 
Un cop aprovat el document es van realitzar reunions tècniques amb cada un dels 
instal·ladors a la pròpia coberta per tal de resoldre els dubtes que els hi poguessin haver 
sorgit durant l’anàlisi del document d’implementació i poguessin veure l’espai. 
 
A continuació és va comença amb la instal·lació de les jardineres fetes per nosaltres i les 
instal·lacions de cada fabricant durant les quals vam estar presents i per tant també fora del 
despatx durant els dies que va ser necessari. 
 
Un cop instal·lades les mostres, hem fet una visita setmanal per tal de comprovar que tot 
esta funcionant de manera correcte i durant les primeres visites també hem regat de manera 
manual totes les mostres segons indicacions del fabricants, ja que no estava finalitzada la 
instal·lació del programador i inicialment el reg és diferent. 
 

    
 

Figura 27. Montant les jardineres amb fusta i aïllant. 
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2.2.2 Reunions Hort de les Aigües 

 
Aquest projecte, parteix de l’anterior. La investigació que es fa a Mercè Rodoreda 23 és una 
proba pilot per portar després a la coberta del Dipòsit coneixement específics en el clima i 
les característiques de Barcelona. 
 
El projecte, és liderat per Eixverd però el grup actualment consta de tres investigadors del 
ICTA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals), un tècnic de la UPC (Universitat 
Politècnica de Catalunya), un tècnic de la UPF (Universitat Pompeu Fabra), una persona de 
Drenaje Urbano Sostenible, un arquitecte paisatgista i un agrònom. 
 
Durant aquests 5 mesos he assistit a totes les reunions que els membres del grup han 
realitzat, un total de 4 reunions molt enriquidores en varis aspectes. He pogut estar present 
mentre molta gent de diferent àmbits i característiques es posava d’acord per a fer un 
projecte en conjunt que compleixi amb els objectius de totes les parts involucrades.  
 
A més posterior a cada reunió s’ha fet un resum d’aquestes i s’han fet diferents documents 
com per exemple un seguit de documents explicatius sobre els integrants per tal de 
presentar el projecte a convocatòries europees i rebre finançament, ja que fins ara, tot el que 
s’està fent és de manera desinteressada per part de tots els membres de l’equip. 
 

 
 

Figura 28. Imatge del dipòsit quan encara complia amb la seva funció original. 
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2.2.3 Jornada tècnica a IRTA 

 
Un matí, en lloc d’anar al despatx vam assistir a una jornada tècnica que organitzava 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) anomenada Selecció d’espècies, 
maneig de l’aigua i eficiència energètica en cobertes i façanes verdes.  
 
Ens va semblar interessant a les tres de cara als projectes que portàvem a l’empresa i ho va 
ser. La jornada constava de tres conferencies: 
 

- Using Sensor-based Control Systems in Specialty Crop Production  
 

- Estalvi d’energia en edificis mitjançant l’ús de sistemes d’enjardinament en cobertes i 
façanes. 

 
- Resposta de diferents espècies de plantes al reg mínim en terrasses verdes en clima 

mediterrani. 
 
Va ser molt interessant, especialment la segona ponència impartida pel Doctor Gabriel 
Pérez Luque del grup de recerca GREA Innovació Concurrent de la l’Escola Politècnica 
Superior de Lleida. Va fer la conferencia amb un estudiant, graduat en enginyeria 
d’edificació, fent el seu doctorat sobre cobertes verdes, això va aportar-hi un interès més 
personal per part meva. A la universitat de Lleida tenen uns cubs motoritzats als qual els hi 
instal·len els diferents sistemes de cobertes verdes i murs verds i ho monitoritzen segons 
necessitat. 
 

 
 

Figura 29. Certificat d’assistencia a la jornada tècninca. 
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2.2.4 Congrés Smart City 

 
El dies 17, 18 i 19  de novembre es va celebrar el Smart City Expo World Congress a 
Barcelona i Eixverd tenia un estand dintre de les empreses escollides per l’Ajuntament de 
Barcelona. Aquest era un espai on, diferents petites i mitjanes empreses que ajuden a la 
ciutat de Barcelona a ser una ciutat intel·ligent d’alguna manera, tenien un espai propi per 
donar-se a conèixer. 
 
Eixverd, també va ser escollida com a solució guanyadora gràcies al projecte de l’Hort de les 
Aigües dintre del ‘Call for Solutions’. Com a conseqüència teníem un espai reservat a la 
Smart City Plaza on durant els tres dies va estar exposada una mostra d’un metre quadrat 
de coberta verda i el pòster explicant el projecte amb la imatge del render anteriorment 
explicada (veure figura 8 pàgina 15). 
 
Va ser una experiència mol enriquidora i vam poder aconseguir molts contactes de gent 
interessada en conèixer més l’empresa i els seus projectes. Ens guardàvem el contacte de 
totes les persones que venien a preguntar interessades a una llibreta juntament amb la 
targeta en el cas que en tinguessin i posteriorment hem contactat amb aquells que volien 
informació. 
 
 

    
 

Figura 30. A l’esquerra jo a l’estand dintre l’espai de l’Ajuntament de Barcelona. A la dreta, el nostre 
espai com a solució guanyadora del ‘Call for Solutions’. 
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3 CONCLUSIONS   

3.1 Conclusions de la feina a Eixverd 

 
Durant el meu període a l’empresa a Eixverd he pogut aprendre moltes coses i també 
aportar-ne d’altres. Les meves conclusions dels objectius concrets de treballar a una 
empresa com Eixverd són els següents: 
 

- He pogut veure com les cobertes verdes són una opció molt important a tenir en 
compte quan es fa un edifici nou o una rehabilitació de la coberta, per exemple un dels 
moments en els que es podria proposar es en el moment de renovar la impermeabilització. 
Són una opció pels beneficis d’eficiència energètica en l’edifici, pels beneficis socials i 
perquè econòmicament hi ha opcions que no fan pujar tant de preu el projecte com 
inicialment jo pensava. 

 
- Amb la recerca de Mercè Rodoreda 23 he aprés detalls més tècnics fora de l’obvi ajut 

a l’eficiència energètica de l’edifici que ja m’esperava. A les cobertes verdes s’ha de tenir en 
compte la quantitat d’aigua, ja que en un clima com el de Barcelona, durant alguns períodes, 
no hi ha suficients pluges i això ens obliga a posar reg i controlar la quantitat d’aigua. També 
he pogut veure com aquesta solució de coberta ajuda graciés a la seva capa drenant a 
l’escorrentia d’aigües i a no col·lapsar el clavegueram de la ciutat quan hi ha pluges 
torrencials. 

 
- Una altre cosa de la qual m’he donat compte, és la importància de seguir fent recerca 

i donant a conèixer les cobertes verdes com a solució. Jo potser si no hagués assistit al DAC 
escollit pràcticament no n’hauria sentit a parlar durant la carrera, com d’altres coses, però el 
poder treballar amb aquesta solució m’ha fet veure que és important parlant-ne i intentar tirar 
al terra els mites que les rodegen. 

 
- A més, aquestes cobertes poden no només ser verdes i anar més enllà sent 

productives implantant així horts urbans. Aquest és un punt que inicialment  no havia tingut 
tant en compte ja que inicialment no semblava que l’empresa anés per aquest camí, però les 
circumstancies han canviat i hem acabat participant en un parell de projectes que en 
tractaven. M’ha semblat molt interessant anar més enllà de les cobertes verdes de sedum i 
fer cobertes amb horts. 

 
- En horts urbans la gestió és un punt feble però Eixverd ho converteix en un punt a 

favor ja que no només fa la instal·lació i es queda a dirigir la gestió de l’hort a través de 
treballadors en atur, inserció social als barris o voluntaris, entre d’altres, cosa que ho 
converteix en un punt a favor. 

 
- Un dels objectius que jo havia posat parlava de plaques fotovoltaiques, en el meu 

cas, tot i ser un projecte que Eixverd podria liderar, no he coincidit durant aquests 5 mesos 
amb cap projecte que en parli. 
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3.2 Conclusions del pràcticum  

 
Les conclusions més concretes del fet de realitzar el Projecte Final de Grau en modalitat 
pràcticum, són els següents: 
 

- M’he sentit molt còmoda aplicant els coneixements assolits en projectes reals i així 
veure plasmat tot els que he aprés especialment durant el DAC. 

 
- Estar dintre una empresa del meu àmbit ha estat molt enriquidor, hem tingut que 

realitzar projectes en poc temps en algun cas però això no m’ha suposat un problema i he 
pogut treballar bé sota pressió. 

 
- En quan a l’equip, ens hem entès molt bé entre les tres, sempre que ha estat 

necessari s’ha debatut el tema per tal de no crear conflictes i s’ha creat un molt bon ambient 
de treball. 

 
- Les reunions, tant de clients com de fabricants, per a la investigació han estat un 

punt que potser jo no m’esperava trobar, ja que al ser nova pensava que no m’hi portarien, 
però com ja he dit anteriorment la Lidia ens ha inclòs en tot i gràcies a això he pogut assolir 
més competències.  

 
- El fet de treballar en temes que potser no coneixia tant a fons m’ha portat a realitzar 

una investigació exhaustiva cada cop que era necessari i d’aquesta manera he anat molt 
més enllà del tema inicial. 
 
En global crec que ha estat molt encertat fer un pràcticum i en específic l’empresa escollida. 
Se’ns dubte ha esta una gran experiència que recomano ferventment a tots els alumnes que 
no sàpiguen quin tema de recerca escollir o cap on anar professionalment.  
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5 AGRAÏMENTS 

 
Els meus agraïments van primer a la Lidia, perquè ha estat una gran directora, ens ha inclòs 
en tots els projectes, ens ha deixat participar a totes les reunions i ens ha comunicat els 
moviments que realitzava en cada instant. Ha estat se’ns dubte una gran experiència i la 
seva manera de treballar en equip i de tractar-me des del principi com una més la ha fet 
millor. 
 
Evidentment no hauria esta possible si la Montserrat Bosch no ens hagués donat la 
oportunitat de fer aquest pràcticum  tant enriquidor pel que part dels agraïments van cap a la 
meva tutora. 
 
També a tots els fabricants i instal·ladors que han fet possible el projecte d’investigació a la 
coberta de Mercè Rodoreda 23, ja que si no haguessin accedit a participar i a cedir el 
material no hagués estat possible realitzar-lo. 
 
El projecte també ha estat possible gràcies a la UPF i l’EPSEB (UPC). La Universitat 
Pompeu Fabra ha cedit l’espai on es troben les cobertes i ha realitzat les instal·lacions 
bàsiques d’aigua i llum demanades a cost propi. I la Universitat Politècnica de Catalunya a 
través del Laboratori de Materials de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona 
ha cedit el temps dels seus investigadors i els materials necessaris per a la mesura de 
temperatures a cada capa (sondes i data logger). 
 

            
 

         
 
 

       
 

  
 

 
Figura 31. Logotips de les empreses que han fet possible la meva experiència laboral 
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6 ANNEX 

6.1 Projecte: Coberta Experimental 

6.1.1 Proposta enviada a l’AMB 

 

OBJECTE 
 

Som dues estudiants d’Enginyeria d’Edificació a la Universitat Politècnica de Catalunya 

realitzant el treball final de grau  en modalitat Practicum, durant el qual es fan pràctiques 

d’empresa, en el nostre cas a Eixverd. És una empresa situada a Barcelona i que s’encarrega 

de promoure la sostenibilitat mitjançant projectes d’adaptació i de mitigació del canvi 

climàtic com és la implementació d’energies renovables i la rehabilitació de cobertes i 

façanes de l’Àrea metropolitana de Barcelona.  

Eixverd és part d’un grup de recerca format per ICTA, UPF i UPC amb l’objectiu de fer un 

estudi comparatiu dels beneficis que suposaria l’aplicació de diferents tipologies de cobertes 

verdes a l’àmbit de Barcelona i la seva repercussió en el canvi climàtic.  

Dins del grup de recerca, el nostre objecte de treball és mesurar els beneficis relacionats 

amb l’eficiència energètica i amb l’aïllament acústic i tèrmic, de diferents tipologies de 

cobertes verdes. Per altre banda, els altres socis del grup de recerca estudiaran beneficis 

socials, econòmics i de biodiversitat així com la gestió de l’aigua pluvial i la contaminació 

atmosfèrica. 

Mitjançant la comparació de les diverses tipologies de cobertes verdes es pretén arribar a 

una recomanació de la solució constructiva més adient per un entorn mediterrani com el de 

la nostre ciutat. Caldrà estudiar diferents paràmetres que ens permetin escollir la coberta 

més adient, tenint en compte quina s’adequa millor al lloc, és la més rentable i ajuda amb un 

major grau a l’adaptació del canvi climàtic, ajustant-se així a la temàtica 4 del concurs.  

Serà per tant, un projecte de recerca científica durant el qual, es tindran en compte aspectes 

com l’augment de les temperatures al nucli urbà de Barcelona durant els últims anys, la 

problemàtica de l’aïllament tèrmic i acústic de la majoria de les cobertes, la mala qualitat de 

l’aire a causa de la contaminació i la problemàtica de l’escorrentia d’aigües en període de 

pluges molt intenses. A més, es farà un anàlisi del cicle de vida dels material aportats i el 

balanç de les emissions associades, ajustant-se així també a la temàtica 1 del concurs. 

Tot i que hi ha força recerca de cobertes verdes, considerem que, a escala del territori en 

què es troba l’àrea metropolitana de Barcelona la recerca en aquest àmbit és molt escassa, 

un punt feble a millorar i per tant idoni que com objecte d’estudi. Es tracta de 

problemàtiques destacades i suficientment  importants com per tenir informació especifica 

sobre l’àrea metropolitana de Barcelona i que aquesta consti a les bases de dades. 

Donat el coneixement adquirit durant la formació obtinguda el darrer any de grau en 

Ciències i Tecnologies de l’Edificació enfocat a l’impacte ambiental, creiem interessant 

realitzar un projecte d’aquest àmbit en què podem projectar totes les cognicions assolides i 

poder adquirir-ne de noves al llarg de la realització de l’esmentat projecte.    



  Pràctiques d’empresa a Eixverd 42 

ÍNDEX 

 

El següent índex de treball és el que, a priori, es pretén complir durant l’estudi, sempre 

tenint present que durant la realització del mateix poden aparèixer nous punts interessants 

que modifiquin els esmentats a continuació. 

- Anàlisis i recerca de les opcions constructives disponibles actualment en el mercat 

per triar no menys de 6 solucions diferents incloent-hi la mostra per defecte. 

- Avant projecte d’instal·lació de les solucions constructives. 

- Instal·lació de les solucions constructives incloent-hi el reg i els sensors per fer les 

mesures necessàries. 

- Monitoratge dels sensors, del sistema de reg i de la qualitat de les plantes durant no 

menys d’un any. 

- Anàlisi de les dades obtingudes durant l’època d’hivern i d’estiu. 

- Elaboració de l’informe amb la quantificació dels beneficis i l’operativa de cada 

sistema constructiu. 

- Escollir com a sistema més adient una de les opcions analitzades. 

- Divulgació dels resultats 
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METODOLOGIA 
 

Es començarà amb un anàlisi i documentació de les solucions constructives de cobertes 

enjardinades existents per a la posterior selecció de les tipologies més adequades i 

interessants de cara a la recerca. Abans de la implantació es tindrà en compte la 

sobrecarrega que cada mostra provoca a l’estructura de l’edifici, mitjançant un anàlisi de pes 

de cada solució. 

L’estudi es realitzarà a la coberta de l’edifici Mercè Rodoreda 23 de la Universitat Pompeu 

Fabra al campus de la Ciutadella. En un espai de 80 metres quadrats s’instal·laran les 

diferents mostres amb els sensors corresponents per tal de registrar els paràmetres 

necessaris per estudi. Aquesta coberta ha estat estudiada i compleix els requisits necessaris 

per a la realització de l’estudi; és una zona amb un pendent màxim del 5%, té el mínim 

d’elements constructius que dificultin la presa de dades i consta condicions de radiació solar 

i exposició climatològica uniforme per totes les mostres.  

Les cobertes enjardinades poden ser de tipus extensius o intensius. Les cobertes extensives 

són aquelles amb una tipologia de plantes herbàcies o sedums que suposen poc pes per a la 

coberta i necessiten poc manteniment. En canvi, les cobertes semi-intensives i intensives són 

aquelles que suposen més pes per metre quadrat de coberta, amb vegetació de més volum i 

alçada i per tant més manteniment.  

Inicialment les mostres mínimes que ens semblen rellevants són la coberta verda amb 

Sedum, la coberta extensiva amb gramínies, la coberta semi intensiva i la coberta actual 

sense cap modificació, tot i que com hem dit abans les tipologies de mostres que 

s’estudiaran seran un punt a definir a mesura que avança la recerca.  

Per altre banda, de cara a tenir un informe complet, es farà un anàlisi del cicle de vida dels 

material aportats i el balanç de les emissions associades, així com la manera d’adaptar tant 

tècnica com constructivament la coberta actual a les necessitats especifiques de les cobertes 

verdes per tal de tenir informació necessària per la posterior implantació a gran escala.  

La recerca que tindrà una durada d’un any per tal de ser concloent i es podrà realitzar 

gràcies a l’empresa Eixverd, a la UPF per l’espai cedit a la investigació, als proveïdors de 

materials constructius per obtenir  cada mostra i al Laboratori de Materials de l’EPSEB 

facultat de la UPC pel material d’anàlisi cedit. 

Per tal que la nostra recerca tingui una gran difusió s’utilitzaran els medis destinats a 

aquestes tasques de les diferents institucions involucrades com són la UPF, la UPC, ICTA de la 

UAB, ATSF (Arquitectes Tècnics sense Fronteres), Agenda 21, on es farà públic el 

desenvolupament del projecte i es comunicaran els resultats parcials i acumulatius dels 

quals es vagin disposant.  

Com a via de difusió, també ens semblaria interessant poder proposar a la Fàbrica del Sol, 

COAC, CAATEEB o altres institucions similars, fer visites culturals a la coberta per tal de fer 

educació mediambiental a traves de les mostres i utilitzant el fet que paral·lelament s’estarà 

fent una recerca a la mateixa coberta amb horts urbans. 
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RESULTATS ESPERATS 
 

Gràcies a aquesta recerca esperem obtenir dades de diverses tipologies de cobertes, totes 

beneficiàries pel medi ambient i l’eficiència energètica, però a més, mitjançant la 

parametrització de molts factors, volem tenir resultats per saber quines són les solucions 

més adients tant en l’àmbit econòmic com en l’ambiental i energètic. 

S’espera poder realitzar un estudi exhaustiu dels paràmetres que condicionen l’eficiència 

energètica d’una coberta i com aquestes diferents solucions constructives introdueixen  una 

millora fent especial esment de les temperatures internes i externes de la coberta, la 

humitat ambiental i del substrat escollit i l’evapo-transpiració de cada mostra.  

A més, aquest estudi també es centrarà en la reducció de l’illa de calor que suposaria cada 

mostra, l’aportació d’aïllament acústic, la repercussió d’aquestes en el resultats 

d’escorrenties d’aigua i l’estat en què aquestes aigües retornen al sistema de recollida.  

Aquests paràmetres s’estudiaran mitjançant el sensors ja nombrats anteriorment, els quals 

seran col·locats en diferents punts de la secció constructiva de cada mostra per tal d’obtenir 

resultats vàlids. 

A part de parametritzar simultàniament tots aquests punts d’estudi, es realitzarà una 

extrapolació d’aquests beneficis amb el supòsit que el 25% de cobertes a Barcelona es 

renaturalitzessin i així poder contemplar els efectes d’adaptació al canvi climàtic d’aquest 

tipus de solucions un cop l’adopció es propagues per tota l’Àrea metropolitana. 

També es pretén realitzar una bona tasca de divulgació, esperem així aconseguir una 

transmissió del coneixement al ciutadà i que l’adopció d’aquestes solucions sigui més fàcil i 

cada cop més atractiva, utilitzant la coberta amb les seves mostres com a àrea de 

demostració per poder fer educació ambiental a possibles propietaris interessats. 
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CALENDARI DE TREBALL 
 

FASE 0 (juliol de 2015): 

- Pre-disseny del  projecte de manera que sigui beneficiari per a totes les parts del grup 

de recerca. 

- Recerca de les solucions constructives de cobertes enjardinades existents per a la 

posterior selecció de les tipologies més adequades i interessants de cara a la recerca. 

FASE 1 (setembre de 2015): 

- Decidir definitivament quines mostres mínimes volen instal·lar; l’àrea de cada mostra 

i el tipus. 

- Decidir posició dels sensors més adequada per obtenir resultat vinculants. 

- Fer l’avantprojecte de cada mostra per a posterior instal·lació. 

- Buscar patrocini de materials per part d’empreses externes. 

FASE 2 (octubre de 2015): 

- Instal·lació de la presa d’aigua, per a posterior ús com reg. 

- Instal·lació de les mostres implantant a cada una d’elles els sensors. 

- Deixar un mes per que les mostres s’aposentin i els resultats comencin a ser reals. 

FASE 3 (novembre de 2015 – març de 2016): 

- Fer manteniment de les mostres i del sistema de reg. 

- Començar a recollir resultats parcials donats pels sensors. 

- Fer anàlisis dels resultats obtinguts en període hivernal i realitzar un primer informe 

per a posterior difusió.  

- Inici de la divulgació mitjançant visites a la coberta de col·lectius com COAC, 

CAATEEB, la Fàbrica del Sol, ATSF. 

FASE 4 (abril de 2016 – setembre de 2016): 

- Seguir amb el manteniment de les mostres i el sistema de reg. 

- Recollir resultat parcials i finals donats pels sensors. 

- Fer anàlisi dels resultat obtingut en període estival i realitzar informe parcial. 

- Continuació amb la divulgació. 

FASE 5 (octubre de 2016) 

- Realització de l’informe anual dels resultats obtinguts. 

- Anàlisi dels resultats obtinguts sobre cada mostra al llarg del projecte. 

- Conclusió i decisió de la mostra més adequada segons paràmetres establers. 

- Exposició de la recerca realitzada als col·lectius nombrats als punts anteriors. 
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1. Àrea on es realitza l’estudi 

L'estudi es realitzarà a la coberta de l'edifici Mercè Rodoreda 23, situat al campus Ciutadella 

de la Universitat Pompeu Fabra, amb adreça a Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27, 08002, 

Barcelona.  

Es tracta d'una coberta transitable invertida constituïda per una làmina impermeabilitzant i 

llosetes de tipus Filtrón, aquestes, incorporen una capa d'aïllant tèrmic i una capa d'acabat 

final de formigó alleugerat. La pendent és de 2% i la estructura aguanta fins a 300kg/m2. A 

continuació veiem imatges de la coberta en qüestió. 

 

 

 

 

 



  Pràctiques d’empresa a Eixverd 48 

Aquí podem veure una plànol general de distribució de l'espai. Aquest projecte constarà de 

dues parts, en el plànol de coberta veiem les dues zonificacions, la implantació de mostres 

de cobertes verdes i la zona on es realitzarà l'agricultura urbana.  
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2. Cronologia del projecte  
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3. Mostres de coberta verda 

Es realitzarà un anàlisi de les qualitats de cada mostra, obtenint així una eina per a la presa 

de decisions al moment de l'elecció d'una coberta verda. 

Amb aquest estudi es pretén realitzar una comparativa de les prestacions que ens 

proporciona cada mostra versus les seves necessitats pel seu correcte funcionament, es 

realitzaran informes trimestrals i un informe final que incorporarà una taula comparativa 

dels diferents paràmetres estudiats. 

Es compararà el pes de les mostres, el cost, les dificultats i/o avantatges de gestió, les 

necessitats hídriques, el drenatge de les aigües i l’eficiència energètica. 

 

 3.1. Distribució de les mostres 

 A continuació veiem el plànol de la zona d'implementació i com es distribuiran en ella les 

diferents mostres cedides pels fabricants. 
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3.2. Explicació de les mostres 

Es tracta de 8 mostres situades en un espai de 2x2m2 format 

per una jardinera de fusta, cada una d'elles impermeabilitzada, 

pel propi fabricant tal i com s’indica a cada secció, i aïllada en 

tot el seu perímetre amb poliestirè extrudit de 6cm de gruix. A 

continuació veiem les seccions constructives de cada solució 

cedida pels corresponents fabricants, indicant cada un dels seus 

components, d'avall a dalt. Com es pot veure en el plànol 

anterior, també es deixarà una mostra 9 amb la coberta actual per comprar els beneficis 

obtinguts.  

 

Mostra 1 – MAS WAS: Sistema amb sedums - 1,8 x 1,8 m 
Pes mostra: 90 kg/m2 

Gruix mostra: 130 mm 
Capes de la mostra: 
 1. Coberta actual: Texlosa (acabat de formigó) amb impermeabilitzant TEXSA 
MORTERPLAS SBS i geotèxtil ROOFTEX. 

2. Membrana antiarrels (Làmina Asfàltica que funciona com a impermeabilitzant) 
tipus ESTERDAN PLUS 50/GP verde  

3. Capa drenant i de retenció DANODREN R-20 
4. Filtre geotèxtil de protecció DANOFELT PY 200 
5. Substrat  Pendent de confirmació 

 

Mostra 2 – MAS WAS: Sistema amb Semi-Intensives  1,8 x 1,8 m 
Pes mostra: 160 kg/m2 

Gruix mostra: 180 mm 
Capes de la mostra: 
 1. Coberta actual: Texlosa (acabat de formigó) amb impermeabilitzant TEXSA 
MORTERPLAS SBS i geotèxtil ROOFTEX. 

2. Membrana antiarrels (Làmina Asfàltica que funciona com a impermeabilitzant) 
tipus ESTERDAN PLUS 50/GP verde 

3. Capa drenant i de retenció tipus DRANODREN JARDÍN 
4. Filtre geotèxtil de protecció DANOFELT PY 200 
5. Substrat  Pendent de confirmació 
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Mostra 3 - RENOLIT: Sistema ALKORGREEN amb sedums - 1,8 x 1,8 m 
Pes mostra: 166,28kg/m2 

Gruix mostra: 134,5mm 
Capes de la mostra: 
 1. Coberta actual: Texlosa (acabat de formigó) amb impermeabilitzant TEXSA 
MORTERPLAS SBS i geotèxtil ROOFTEX. 

2. Filtre geotèxtil de protecció RENOLIT ALKORPLUS 81014 
3. Impermeabilització de tipus RENOLIT ALKORPLAN LA 35177 (PVC) - 1.5mm 

 4. Filtre geotèxtil de protecció RENOLIT ALKORPLUS 81014 
 5. Capa drenant i filtrant RENOLIT ALKORPLUS 81015 - 8mm 
 6. Capa de retenció d’aigües RENOLIT ALKORPLUS 81016 - 25mm 
 7. Substrat - 60mm   
 8. Vegetació sedums - 40-50mm de tepe de sedums 

Mostra 4 - URBANSCAPE: Sistema URBANSCAPE amb sedums - 1'8 x 1'8 m 
Pes mostra: 80,11kg/m2 

Gruix mostra: 140mm 
Capes de la mostra: 
 1. Coberta actual: Texlosa (acabat de formigó) amb impermeabilitzant TEXSA 
MORTERPLAS SBS i geotèxtil ROOFTEX. 
 2. Membrana antiarrels URBANSCAPE (PVC, que actua com impermeabilitzant) - 5mm 
 3. Sistema de drenatge URBANSCAPE amb dipòsit d’aigua - 25mm 
 4. URBANSCAPE Green Roll (Llana mineral) - 40mm 
 5. Reg entre manta i substrat de tepe - 16mm 
 6. Tepe URBANSCAPE Sedum-mix - 30mm de substrat i 20-40mm de sedum  
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Mostra 5 - ZINCO: Sistema Sedum Tapizante - 1,8 x 1,8 m 
Pes mostra: 120kg/m2 
Gruix mostra: 180,636mm 
Capes de la mostra: 

1. Coberta actual: Texlosa (acabat de formigó) amb impermeabilitzant TEXSA  
2. Filtre geotèxtil de protecció RENOLIT ALKORPLUS 81014 
3. Impermeabilització de tipus RENOLIT ALKORPLAN LA 35177 (PVC) - 1.5mm 
4. Filtre geotèxtil de protecció RENOLIT ALKORPLUS 81014 

 5. Làmina antiarrels WSF 40 - 36μm 
 6. Manta protectora i retenidora SSM 45 – 5mm  
 7. Capa drenant Floradrain FD 25-E - 25mm 
 8. Capa filtrant Sistema SF – 0,6mm 
 9. Substrat Zincoterra per Sedum - 100mm   
 10. Vegetació: manta de sedum - 50mm  

Mostra 6 - ZINCO: Sistema Coberta de Gramínies - 1,8 x 1,8 m 
Pes mostra: 145kg/m2 
Gruix mostra: 495,636mm 
Capes de la mostra: 

1. Coberta actual: Texlosa (acabat de formigó) amb impermeabilitzant TEXSA 
2. Filtre geotèxtil de protecció RENOLIT ALKORPLUS 81014 
3. Impermeabilització de tipus RENOLIT ALKORPLAN LA 35177 (PVC) - 1.5mm 
4. Filtre geotèxtil de protecció RENOLIT ALKORPLUS 81014 

 5. Làmina antiarrels WSF 40 - 36μm 
 6. Manta protectora i retenidora SSM 45 - 5mm  
 7. Capa drenant Floradrain FD 40 - 40mm 
 8. Capa filtrant Sistema SF - 0,6mm 
 9. Substrat Zincoterra Floral - 200mm   
 10. Vegetació: gramínies - 200mm  
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Mostra 7 - IGNIAGREEN: Sistema IGNIAGREEN  Sedums – 1.6 x 1.6m  
Pes mostra: 140kg/m2 
Gruix mostra: 150mm 
Capes de la mostra: 
 1. Coberta actual: Texlosa (acabat de formigó) amb impermeabilitzant TEXSA 
MORTERPLAS SBS i geotèxtil ROOFTEX. 
 2. Impermeabilització de tipo PVC  - 1,5 mm 
 3. Conjunt Igniagreen (es solapa i té una altura total de 150mm:  

- Igniaqua amb reg  - 60mm 
- Igniaclack15 - 150mm 

 4. Substrat (tot el igniaclack) - 100mm 
 5. Vegetació: Sedum - 40-50mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mostra 8 - IGNIAGREEN: Sistema IGNIAGREEN  Semi-Intensiva – 1.6 x 1.6m 
Pes mostra: 220kg/m2 
Gruix mostra: 200mm 
Capes de la mostra: 
 1. Coberta actual: Texlosa (acabat de formigó) amb impermeabilitzant TEXSA 
MORTERPLAS SBS i geotèxtil ROOFTEX. 
 2. Impermeabilització de PVC – 1,5 mm 
 3. Conjunt Igniagreen (es solapa i té una altura total de 200mm):  

- Igniaqua amb reg 60mm    
- Igniaclack20 - 200mm 

 4. Substrat (tot el igniaclack) - 150mm 
 5. Vegetació: Semi-Intensiva - 200 mm  
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Mostra 9: Actual  
Pes mostra: 65kg/m2 
Gruix mostra: 75mm 
Capes de la mostra: 

1. Impermeabilitzant actual TEXSA MORTERPLAS SBS 
2. Geotèxtil protector ROOFTEX 
3. Lloses TEXLOSA de 60x60cm: polietilens extrudits (40mm)  + formigó (30mm) 
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4. Instal·lació mostres de coberta verda 

Cada mostra anirà aïllada de manera estanca perquè no hi hagi influències entre elles, 

d'aquesta manera s'evitarà que la mostra s'espatlli o que aquesta absorbeixi l'aigua drenada 

per les altres. Es realitzaran jardineres de fusta de 2x2m que aniran aïllades en tot el seu 

perímetre amb un gruix de 6cm de poliestirè extrudit (XPS). A continuació s'exposa com es 

realitzarà la preparació prèvia de l’espai per cada mostra i fins a on arribarà la 

impermeabilització que els fabricants instal·laran.  

SITUACIÓ ACTUAL: Coberta invertida amb tres capes sobre 

l’element de suport: 

- Capa1: Impermeabilizació actual TEXSA MORTERPLAS SBS 

- Capa2: Geotèxtil de protecció ROOFTEX 

- Capa3: Lloses TEXLOSA de 60x60cm: polietilens extrudits (40mm)  + formigó (30mm) 

 

SITUACIÓ PRÈVIA A LA INSTAL·LACIÓ DE LA MOSTRA: Jardinera de fusta de 2x2m implantada 

directament sobre les llosetes filtron. 
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JARDINERES 

Les jardineres són de 2x2m, 1,75x1,75m i d'1,75x1,95m de fusta. L'altura de cada jardinera 

va en funció de les altures de cada mostra. L'espessor de la fusta perimetral per formar les 

jardineres és de 3,5cm, i aquestes es col·locaran directament sobre les llosetes filtron. 

Les jardineres s'aïllaran perimetralment mitjançant poliestirè extrudit per evitar pèrdudes o 

transmissions de temperatura entre la mostra i l'exterior. 

 

PREVI A LA INSTAL·LACIÓ DE LA MOSTRA: Impermeabilizació del forat mitjançant el material 

propi de cada mostra. Aquesta ha de pujar per tot el perímetre lateral de la jardinera, pel 

que s’ha de tenir en compte les següents característiques: 

- Part de la impermeabilizació quedarà a la intempèrie 

- Hi ha d’haver compatibilitat entre els materials existents i la impermeabilització 

INSTAL·LACIÓ DE LA MOSTRA: un cop impermeabilizada la jardinera de cada mostra, 

s’implantarà cada sistema de coberta verda per part del propi fabricant. 
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5. Instal·lacions i maquinària per a les cobertes verdes 

Per poder dur a terme el projecte s'han de realitzar prèviament les instal·lacions d'un punt de llum i 

un altre d'aigua per a les mostres del projecte disposades per tota la coberta. 

5.1 Punt de llum 

Es precisa de la instal·lació d'un punt de llum per a la distribució d'energia elèctrica que 

proveirà als aparells necessaris per al monitoratge i la instal·lació de les mostres.  

Es disposaran dos endolls d’exterior de 2000W, amb el corresponent PIA de protecció, per a 

l’alimentació dels elements de treball.  

El Datalogger tindrà un punt de llum propi directe de la caixa, és l’aparell que recull les dades 

dels sensors de cada mostra i és important que estigui permanentment connectat a la 

corrent. Aquest Datalogger es situarà en un petit armari estanc de 50x80x50cm.  
 

 

5.2 Punt d’aigua 

Es precisa de la instal·lació d’un punt d'aigua que permeti el reg diferenciat entre les dues 

zones de la coberta. La pressió mínima del punt d'aigua ha de ser de 1bar i la màxima de 

4bars. 

Aquest s'ha de situar sota el punt de llum sempre i quan es disposin a la mateixa zona, a una 

distància mínima de 110cm, per evitar curtcircuits en cas de fugides d'aigua, tal com indica la 

norma. 

És necessari un cabal de 2000l/h servit en dues aixetes, una per a les mostres de cobertes 

verdes i una per les mostres d'hort urbà. 

 

5.3 Estació meteorològica  

S'instal·larà una estació meteorologia que recollirà dades sobre les temperatures i 

precipitacions per poder comparar resultats amb el coneixement del clima. 

També és necessari per tenir en compte durant l’estudi del diferencial de temperatures 

quina és la temperatura exterior i interior. 
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6. Monitoratge de les mostres de coberta verda 

Hi ha propietats d’algunes capes que no seran mesurades, ja que els fabricants han realitzat 

probes degudament controlades i regulades, i han aportat les dades en les seves fitxes 

tècniques. Parlem doncs, del pes, cost/m2, dimensions, etc. 

És interessant estudiar el comportament de les diverses mostres sotmeses a condicions 

ambientals reals, en aquest cas del clima Mediterrani i en més concret a la ciutat de 

Barcelona. 

Paral·lelament al monitoratge amb les mostres exposades a les condicions ambientals reals 

que suposa el clima Mediterrani, es realitzarà un control i anàlisi d'aquestes en condicions 

controlades a laboratori. 

6.1 Comportament tèrmic 

6.1.1 Avant projecte de le sondes 

L'anàlisi del comportament tèrmic es centrarà en els acabats de cada mostra ja que són les 

que poden mostrar major variabilitat dels resultats i són més desconegudes. 

La recollida de dades es realitzarà, per tant, en els següents punts: 

 

En les capes intermèdies no es procedirà a la recollida de dades posat que aquestes són de 

materials estables poc influenciables per les condicions climàtiques i de les quals obtindrem 

dades des del laboratori.  

De la capa de vegetació podrem observar la mortalitat i els factors d'ombra que cada 

vegetació suposa. En quan al substrat observarem el grau de retenció de la humitat i la 

variació del vessament segons les precipitacions, entre altres dades. 

Cada mostra disposarà d'un termopar de lectura de temperatura en els quatre punts de 

presa de dades. 

T1: Temperatura ambient a la vegetació 

T2: Temperatura sobre la capa de 

substrat  

T3: Temperatura sota la capa de 

substrat 

T4: Temperatura sota la solució 

completa  i sobre l’aïllament que 

independitza la mostra 

T1 T2 T3 T4 
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Es disposaran 32 termopars (4termopars x 8mostres) connectats a un Datalogger que 

recollirà dades sobre la temperatura ambient. Aquest ha d'estar protegit de les inclemències 

del temps tal i com hem vist, anirà a un armari estanc. Tots els cables aniran protegits en 

mànegues de protecció, caixes de derivació i passamans.  

La recollida de dades serà cada “x” minuts a determinar al llarg de cada dia sencer i durant 

un any. La recollida de dades es farà manual de manera setmanal. 

6.1.2 Sondes instal·lades 

Al plànol següent veiem la distribució del cablejat corresponent a les sondes de presa de 

dades. Totes amb protecció. 

 

A continuació veiem detalls constructius de cada mostra amb la localització de les 4 sondes 

que mesuraràn la temperatura entre capes, ja que cada secció té caracteristiques propies. A 

més també hi haurà una sonda que mesurarà la secció de coberta actual. 

 
 
 
Mostra 1 – MAS WAS  Pendent d’instal·lació 
 
 
Mostra 2 – MAS WAS  Pendent d’instal·lació 
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Mostra 3 - RENOLIT: Sistema ALKORGREEN 
amb sedums  
 
De dalt a baix, les sondes es troben entre: 
3A: La llosa i la impermeabilització entre dos 
capes de geotextil.  
3B: La capa filtrant i la manta retenidora 
(considerada part del substrat) 
3C: Entre el final del substrat i l’inici de la capa 
verda 
3D: Sobre verd 
 
 
 
 
Mostra 4 - URBANSCAPE: Sistema 
URBANSCAPE amb sedums  
 
De dalt a baix, les sondes es troben entre: 
4A: La llosa i la impermeabilització entre dos 
capes de geotextil.  
4B: La capa drenant i la manta de llana de 
vidre (considerada part del substrat) 
4C: Entre el final del substrat i l’inici de la 
capa verda 
4D: Sobre verd 
 

 

 

Mostra 5 - ZINCO: Sistema Sedum Tapizante 
 
De dalt a baix, les sondes es troben entre: 
5A: La llosa i la impermeabilització entre 
dos capes de geotextil.  
5B: El geotextil  filtrant i l’inici del substrat 
5C: Entre el final del substrat i l’inici de la 
capa verda 
5D: Sobre verd 
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Mostra 6 - ZINCO: Sistema Coberta de 
Gramínies  
 
De dalt a baix, les sondes es troben entre: 
6A: La llosa i la impermeabilització entre dos 
capes de geotextil.  
6B: El geotextil  filtrant i l’inici del substrat 
6C: Entre el final del substrat i l’inici de la capa 
verda 
6D: Sobre verd 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mostra 7 - IGNIAGREEN: Sistema 
IGNIAGREEN  
 
De dalt a baix, les sondes es troben entre: 
7A: La llosa i la impermeabilització entre 
dos capes de geotextil.  
7B: La base de la caixa i l’inici del substrat 
7C: Entre el final del substrat i l’inici de la 
capa verda 
7D: Sobre verd 
 
 
 
 
 
 
 
Mostra 8 - IGNIAGREEN: Sistema 
IGNIAGREEN  
 
De dalt a baix, les sondes es troben entre: 
8A: La llosa i la impermeabilització entre dos 
capes de geotextil.  
8B: La capa drenant i la manta de llana de 
vidre (considerada part del substrat) 
8C: Entre el final del substrat i l’inici de la 
capa verda  
8D: Sobre verd 
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6.2 Requeriments Hídrics de les mostres 

Per poder extreure dades simbòliques sobre el funcionament del drenatge de cada mostra, 

cal prèviament tenir la documentació referent als requeriments hídrics de cada mostra. 

Mostra 1 – MAS WAS: Sistema amb sedums  
 

 
Mostra 2 – MAS WAS : Sistema Semi – Intensiu  

 

Mostra 3 - RENOLIT: Sistema ALKORGREEN amb sedums  
 

 
Mostra 4 - URBANSCAPE: Sistema URBANSCAPE amb sedums  

 
 

Mostra 5 - ZINCO: Sistema Sedum Tapizante 
 

 
Mostra 6 - ZINCO: Sistema Coberta de Gramínies  
 

 
Mostra 7 - IGNIAGREEN: Sistema IGNIAGREEN - Sedum 

El sistema de reg disposa de dos degotadors per cada capsa. Tenint present que cada mostra 

disposa de 16 capses, el total de la mostra té 32 degotadors que serveixen al reg i que  

proporcionen 2 litres cada hora.   

El reg està programat per realitzar-se durant 10 minuts els dimecres. 

Per tant sabem que en un mes es rega un total de  40 minuts. Per tant suposa que al mes la 

mostra té un requeriment hídric de 1,33 litres/mes. 

 
Mostra 8 - IGNIAGREEN: Sistema IGNIAGREEN – Semi Intensiva 

El sistema de reg disposa de dos degotadors per cada capsa. Tenint present que cada mostra 

disposa de 16 capses, el total de la mostra té 32 degotadors que serveixen al reg i que  

proporcionen 2 litres cada hora.   

El reg està programat per realitzar-se durant 10 minuts els dimecres. 

Per tant sabem que en un més es rega un total de 40 minuts. Per tant suposa que al mes la 

mostra té un requeriment hídric de 1,33 litres/mes. 
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6.3 Caudal i Drenatge 

Per a l'anàlisi del cabal i resultats sobre el drenatge es procedeix de la següent manera. 

Cada mostra disposarà d'un desaigua al punt més baix, tal i com s'indica en el plànol. A cada 

sortida es disposarà de canaletes de 30cm de PVC enganxades al sistema a través de la 

impermeabilització. 

Les canaletes de PVC escollides tenen una altura de 50mm, un amplada de 110mm i una 

llargada de 300mm. Les canaletes s'instal·laran a la sortida de desaigua ja marcat en plànols, 

i s'impermeabilitzaran les unions per proporcionar una correcta estanqueïtat a l'aigua.  

Aniran instal·lades de la següent forma: Queda a determinar la viabilitat de sensors per al 

càlcul del drenatge.  

S'instal·larà un pluviòmetre bàsic per poder realitzar correctament l'estudi de l’aigua 

recollida de la pluja i diferenciar-la de l’aigua de reg. 
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6.4 Reg 

El reg suposa un factor molt important per al correcte funcionament de cada sistema. Per a 
això s'ha contactat a tots els proveïdors, i consultat les quantitats d'aigua i períodes de reg 
que es necessiten. 
Del punt d'aigua, sortirà un tub de coure amb resistència a la pressió de 25mm de diàmetre 
que anirà pel centre de l'espai destinat a les mostres de coberta verda degudament protegit. 
En arribar a cada mostra cada fabricant situarà, o no, en funció de les necessitats, un 
temporitzador que regularà el reg de cadascuna de les seves mostres, es per això que serà 
necessari que el tub sigui resistent, estarà en pressió constant.  
Cada fabricant connectarà el seu propi sistema de reg tenint en compte que el diàmetre del 
tub de coure que surt d'aquesta és de 25mm, a més ens hauran de facilitar les necessitats 
hídriques del seu sistema així com els intervals i freqüència de reg per a tenir en compte 
durant l'estudi. 

 

Informació coneguda fins al moment dels diferents fabricants: 

 Igniagreen amb sistema propi de reg complet  

 Zinco sistema propi de reg complet. Falten dades hídriques. 

 Urbanscape – necessitats hídriques: reg 2 cops per setmana. Pot ajustar-se a un cop 

per setmana d’Octubre al Març de 2l/m2 (aproximadament una hora - hora i mitja de 

goteig). 

Els fabricants que no instal·lin el seu propi sistema de reg amb tots els components 
(temporitzador, degotadors…) hauran de facilitar les necessitats hídriques del seu sistema 
per, des del projecte, poder connectar totes les mostres restants a un temporitzador general 
programat per proveir a cada mostra segons les seves necessitats. 
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7. Mostres d’Hort urbà 

L'estudi de les tipologies d'horts urbans ens suposa una eina molt útil per escollir la millor 
solució d'hort urbà per a cobertes i poder extrapolar situacions. 
En aquesta secció de treball es realitzarà una comparativa dels requeriments versus les 
prestacions que suposa cada combinació, amb la tipologia de substrat, de gruix i de cultiu 
corresponent. Es compararan els costos associats d'aigua i substrats, la producció i la 
qualitat d'aquesta, els pesos i el cost del sistema. 
Es realitzarà la gestió d'aquests horts mitjançant 3 o 4 voluntaris socials, als quals 
prèviament se'ls haurà explicat el protocol de gestió per a horts urbans, i que estaran 
supervisats per tècnics formats. 
Finalment i amb les dades obtingudes, es realitzarà una comparativa de cada combinació 
indicant tots els punts analitzats. Totes aquestes dades serviran a més, per aportar solidesa 
científica a la literatura existent d'horts urbans en coberta. 

7.1. Distribució de les Mostres 
A continuació veiem el plànol de la zona d'implementació i com es distribuiran en ella les 
diferents mostres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punt d'aigua, de llum i l'estació 

meteorològica seran la mateixa que 

correspon a la secció de cobertes verdes, 

ja que aquests tres punts donaran servei 

per a les dues zones d'estudi. 
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7.2. Tipologies de Mostres  

Com es pot veure a la llegenda corresponent al plànol de distribució de l'hort, existeixen 8 

combinacions possibles obtingudes al combinar diferents substrats, gruixos i contenidors per 

la idònia ubicació.  

 

Totes les combinacions existents disposen dels mateixos metres quadrats de cultiu, amb un 

total de 47,02m2. 

 

A més, per a realitzar la distribució i ubicació de cada secció d'hort s'ha tingut en compte 

l'estudi d'ombres i de la incidència solar de la zona, establint així unes condicions similars per 

a cada secció d'hort urbà. El pes màxim de cada taula de cultiu és de 150kg/m2. 

 

- Combinació 1: Substrat 1, amb un gruix de 10cm. Sobre taula de cultiu. 

- Combinació 2: Substrat 1, amb un gruix de 15cm. Sobre taula de cultiu. 

- Combinació 3: Substrat 1, amb un gruix de 25cm. Sobre taula de cultiu. 

- Combinació 4: Substrat 2, amb un gruix de 10cm. Sobre taula de cultiu. 

- Combinació 5: Substrat 2, amb un gruix de 15cm. Sobre taula de cultiu. 

- Combinació 6: Substrat 2, amb un gruix de 25cm. Sobre taula de cultiu. 

-  Combinació 7: Substrat Organopònic, amb un gruix aproximat de 30cm. Delimitada 

i sobre la coberta. En aquest cas aquesta mostra pesa 300kg/m2 saturat d'aigua. 

- Combinació 8: Substrat Mineral, amb un gruix aproximat de 30cm. Delimitada i 

sobre la coberta. En aquest cas la mostra pesa 400kg/m2. 

 

S'ha proposat escollir entre els següents cultius una selecció que es vagi repetint al llarg de 

cada tipología i usuari. Aquesta llista prové d'altres estudi d'horts urbans: 

Tomàquet (diverses varietats), pebrot, albergínies, meló, síndria, enciams (diverses 

varietats), col, coliflor, bledes, remolatxa i herbes aromàtiques. 
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8. Instal·lació de les Mostres 

La instal·lació dels horts és molt més senzilla ja  que la major part de les mostres no 

requereixen de cap modificació sobre 

l'acabat de la coberta per adequar 

l'espai. 

Les taules de cultiu estaran elevades 

40cm i seran de 210x70x40cm d'acer 

galvanitzat, amb la opcióde tenir acabat de pintura.  

Es necessiten un total de 24 taules amb aquestes característiques que que representen una 

capacitat de 270litres de substrat. 

Les dues combinacions que contenen substrats mineral i organopònic, se situaran 

directament sobre la coberta i amb unes dimensions de 580x100x30cm segons disseny.  

El perímetre que delimita la zona és de fusta de pi tractada per exteriors. Cal afegir una capa 

antiarrel, sempre i quan la impermeabilització no compleixi aquest requisit ja, una manta 

protectora i retenidora, la capa de drenatge, la capa filtrant el substrat corresponent i 

finalmen la capa vegetal. Secció constructiva i detall: 

 

 

Sistema ZinCo al complet (amb Zincoterra) 

1. Impermeabilizant actual TEXSA MORTERPLAS SBS amb geotèxtil ROOFTEX 

2. Làmina antirrarrels WSF 40 - 36μm  

3. Manta protectora i retenidora SSM 45 - 5mm 

4. Capa drenant Floradrain FD 40 - 40mm 

5. Capa filtrant Sistema SF - 0,6mm 

6. Substrat Zincoterra Floral - 300mm  

7. Plantació 
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9. Gestió de l’hort 

9.1 Gestors 

De la gestió dels horts s'encarregaran 3 o 4 voluntaris que seran prèviament formats per 

tècnics especialitzats. 

Es realitzarà un control dels usuaris de gestió, anotant els metres quadrats dels que cada un 

disposa, dels cultius i de les tasques que realitzan, per a poder obtenir resultats comparatius 

vàlids.  

Els voluntaris seran escollits a travès d'una convocatòria realitzada per la UPF i destinada al 

consell d'estudiants i/o professorat d’aquesta universitat. 

La repartició de les zones de cultiu serà equitativa per a cadascun dels gestors per a tal de que 

l’estudi sigui vinculant. 

 

9.2 Reg 
Pel que fa al reg de l'hort, es disposarà d'una 

sortida diferent a la de cobertes verdes, de la 

qual sortirà una mànega de 25mm que 

transcorrerà entre les mostres d'hort urbà. 

S'instal·larà un programador per tal de dividir 

i poder programar la quantitat d’aigua rebuda 

per cada tipologia. El programador anirà 

connectat al tubs de reg de 25mm.  

 

9.3 Producció 

De la producció obtinguda s'estudiarà el pes i 

la qualitat d’aquesta. Les dades recollides ens 

permetran obtenir les comparacions de 

l’anàlisi entre cada combinació d'hort.  

La producció se la quedarà cada gestor 

encarregat de la zona. 
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6.2 Projecte: Coberta verda a Girona 150 
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1. Qui som? Que fem? 

 

Eixverd és una empresa social que promou la sostenibilitat dels nuclis urbans amb projectes 
d’adaptació i de mitigació al canvi climàtic mitjançant la implementació de propostes per a la 
resiliència de les ciutats i, en definitiva, la millora de la qualitat de vida urbana. Alhora que pretén la 
sensibilització i participació ciutadana per concertar l’acció per fer front al canvi climàtic. 
 
Aquestes propostes pretenen millorar la eficiència energètica dels nuclis urbans i els seus edificis; 
fomentar la instal·lació d’energies renovables; reducció de l’efecte illa de calor; l’absorció de les 
emissions de CO2; reducció de l’efecte escorrentia superficial de l'aigua de pluja; aprofitament de 
l’aigua de pluvials; augment de la biodiversitat; augment de zones verdes per habitant; reducció de 
partícules pol·luents; augment de l'albedo (fracció de la llum solar que es reflexa); i, en general, 
millora de les condicions de confort i d'habitabilitat urbana per als ciutadans. 
 
Es aquesta llarga llista de beneficis socials que fa que Eixverd sigui una empresa social. Eixverd neix 
per resoldre el problema mediambiental dels nuclis urbans a traves de d’utilització de mètodes i 
tècniques de gestió empresarial innovadores i dinàmiques per afrontar els reptes i fer que l’empresa 
sigui sostenible financerament. Així, l’objectiu final d’Eixverd no es maximitzar el rendiment financer 
sinó aconseguir més beneficis socials per més ciutadans de manera sostenible.  
 
Algunes d’aquestes propostes (els efectes de les quals han estat validats per estudis científics), es 

concreten entre d’altres, en cobertes verdes, cobertes fresques, murs verds, horts urbans i 

instal·lació de plaques solars a les terrasses i patis d’illa d'edificis residencials o corporatius. El nostre 

mercat són els edificis de rehabilitació (residencial o corporatius) al centre de Barcelona en l’àrea 

preferent de l'Eixample, on existeix un ampli parc immobiliari.  

A més de ser una empresa social altres trets distintius de les propostes d’EixVerd són el compromís 

amb la recerca i la innovació, a partir del monitoratge de cadascun dels sistemes emprats per tal 

d’extreure’n conclusions i millores globals; la recerca de patrocini amb capital privat per donar suport 

a la viabilitat econòmica de les propostes; i el foment de la participació ciutadana i la conscienciació a 

través de la xarxes socials i activitats a peu de carrer.  
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2. Les cobertes verdes 

 

Les cobertes verdes es refereixen al fet d’enjardinar les terrasses o cobertes d’edificis i de patis 
interiors d’illa. L'enjardinament de terrats pot ser de tipus extensiu o intensiu i pot combinar altres 
projectes com horts urbans, plaques solars i/o espai lúdic. En el teu cas donat que ens trobem en una 
coberta no transitable es recomanar una coberta verda extensiva amb una tipologia de plantes 
herbàcies o Sedums que requereixen poc substrat (que significa un pes de uns 100-150 kg/m2) i poc 
manteniment (dos cops a l'any).  

El millor moment per instal·lar aquestes cobertes verdes és quan arriba el moment de tornar a 
impermeabilitzar la coberta, tot i que si la impermeabilització és recent i esta en bon estat, es pot 
aprofitar i el sistema de cobertes verdes assegura protecció al 100% front humitats i arrels. A 
continuació s’exposen els beneficis que aportaria el fet de fer la teva coberta verda 

- Efecte illa de calor: disminució de l'efecte illa de calor on el centre de la ciutat pot estar 2 o 3 

grau més calent que les afores.  

 
- Reducció emissions de carboni: disminució d'emissions de carboni per l'efecte acumulat de: 

 El que s'ha deixat d'emetre perquè la coberta aïlla 

 Pel que es deixa d'emetre a nivell municipal si no hi ha illa de calor  

 Pel que absorbeixen les plantes 

 
- Escorrentia aigua: disminució escorrentia d'aigua ja que la coberta acumula aigua i deixa anar 

a poc a poc l'excedent permetent un dimensionat més petit de les clavegueres 

 
- Biodiversitat urbana: Augmentar biodiversitat urbana mantenint els corredors verds des de 

Collserola fins el Mediterrani. Augmentar els m2 de verd per habitant 

 
- Absorció partícules contaminants com NOx i PPM10 

 
- Augment de l’albedo: fracció de la llum solar entrant que és reflectida per la superfície. La 

llum solar que no es reflexa s’absorbirà i escalfarà l'atmosfera contribuint a augmentar la 

temperatura 

 
- Aspectes social: espai agradable pels veïns de l'edifici que vulguin gaudir de millor vistes 

mentre fan ús del seu balcó. 

 
- Aspectes financers: 

 Coberta més duradora ja que al tenir substrat no es fa malbé la impermeabilització 

 Revalorització de la finca 

 Possible disminució de la taxa del clavegueram per haver reduït l'escorrentia d'aigua 

quan plou 

 Possible disminució de l' Impost sobre béns immobles 

 Si s’instal·len plaques solars per aigua calenta, reducció de la factura 
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3. Coberta estudiada 

 

L’ objecte de l’estudi és la coberta del pàrquing amb direcció a Carrer de Girona 150 de Barcelona, la 

qual forma part dels diferents elements del pati interior d’illa. La coberta ha estat escollida ja que ens 

sembla que es una bona superfície per tal d’implantar una coberta verda  i a la vegada perquè va 

haver-hi veïns que ens van comunicar el desig de poder realitzar un canvi a millor. Te una superfície 

de 535m2. A continuació veiem unes imatges de com és actualment. 
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3.1 Coberta abans i després 

 

A continuació podem veure l’aspecte que té la coberta actualment i com quedaria un cop feta la 

rehabilitació. A la imatge inicial veiem una coberta finalitzada amb la làmina asfàltica, li dona un 

aspecte poc agradable pels veïns que vulguin gaudir dels balcons i les terrasses del pati interior d’illa. 

En canvi a la següent imatge podem veure la coberta amb vegetació, molt més agradable pels veïns i 

a la vegada amb tots els beneficis pel medi ambient anteriorment exposats. 

Com es veu actualment la coberta 
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Com es veuria després de la rehabilitació 

 

 

 

En aquesta imatge podem veure la coberta després de la rehabilitació, es un tipus de coberta 

extensiva, les especies de planes i l’aspecte d’aquestes seria escollit amb comú un cop fet el projecte, 

però amb aquesta imatge podem veure el gran canvi a millor i això només estètic, també té tots els 

beneficis abans exposats.
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3.2 Ombres produïdes a la coberta 

Aquí podem veure el camí que fa el sol des de que surt fins que es posa en els dos dies més extrems 

de l’any per tal de poder realitzar el posterior estudi de radiació. A continuació, veiem dues posicions 

de les ombres durant el dia. D’aquesta manera podem veure com els edificis produeixen ombres a 

tenir en compte, les quals retarden l’arribada del sol a la coberta estudiada en gran mesura, sobretot 

durant l’època d’hivern on fins passat el migdia no arriben els primers rajos. 

 21 de juny: dia més favorable de l’estiu, fotografies fixes de les 8:00h i 17:00h respectivament 

que són el moment que es sol comença a radiar a la superfície de la coberta i que quan esta 

desapareixent. 

   

21 de desembre: dia més desfavorable de l’hivern, fotografies fixes de les 13:00h i 14:30h 

respectivament que són el moment que es sol comença a radiar a la superfície de la coberta i que 

quan esta desapareixent. Com veiem es redueix molt la quantitat d’hores en que la coberta esta 

exposada al sol. 
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3.3 Estudi de radiació solar 

La radiació solar és un punt important a tenir en compte al moment d’escollir quina tipologia de 

vegetació s’implanta ja que al ser un pati interior d’illa estarà exposat durant menys hores i en menor 

superfície a la radiació del sol. A continuació veiem una imatge, pels mesos més desfavorables, des 

de que surt el sol fins que es posa en cada punt de la coberta i es simbolitza de més a menys amb els 

diferents colors (veure llegenda). 

 Coberta més exposada: estudi acumulatiu fet durant el 21 de juliol, el dia amb més radiació 

solar de l’any. 
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Coberta menys exposada: estudi fet el 21 de desembre, dia durant el qual al coberta rep la 

mínima radiació solar de l’any. Es pot veure com la màxima radiació es de 0.76 kWh/m2, radiació 

bastant baixa donat la falta d’exposició de la coberta durant els dies d’hivern 
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3.4 Estudi de sobrecarrega provocada 

 

Abans de començar a donar les dades es important tenir en consideració que és un estudi preliminar 

on es consideren les característiques constructives que té l’edifici segons l’any de construcció de 

l’estructura (any de construcció segon cadastre: 1969), ja que no s’ha tingut un accés directe a la 

informació del projecte constructiu.  

Un cop es tirés endavant el projecte es faria un estudi a fons del que pot aguantar l’estructura tenint 

en compte les dades exposades al projecte original, però amb aquestes dades preliminars volem 

veure si suposa o no un esforç per l’estructura actual el fet de fer aquesta rehabilitació.  

Dades a tenir en compte: 

- Estem considerant una coberta de tipus extensiva, aquesta tipologia són les que suposen un 

menor pes de sobrecarrega  té un pes d’entre 60 i 150 Kg/m2, en funció del fabricant i la 

tipologia escollida 

 

- Considerant l’any de construcció, 1969 segons la informació oficial de cadastre, podem 

extreure que es un forjat unidireccional amb biguetes que passen la carrega rebuda a les 

parets de carga.   

 

- Es considera una coberta no transitable, però que ha estat projectada amb sobrecàrrega de 

manteniment (100kg/m2) i agents climatològics (entre 60 i 80 m2).  

 

- A més, hi ha la possibilitat que la coberta hagi estat sobredimensionada per si en un futur ha 

de absorbir instal·lacions, ja que estem en una illa d’habitatges ens donaria encara un 

sobredimensionat major (entre 500-800kg/m2). 

 

Per tant, considerant que es va fer un sobredimensionat de l’estructura de la coberta i tenint en 

compte les dades exposades, la coberta seria capaç d’assumir el pes d’una coberta verda intensiva 

sense aparent problema. En el pes de la coberta de tipus extensiva ja es té en compte l’aigua 

acumulada en el seu punt màxim en cas de pluja, si sumes la cargues del sobredimensionat sempre 

són majors a les de la pròpia coberta. 
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4. I ara? Viabilitat econòmica 

 

Si la proposta li sembla interessant i vol seguir endavant, ens agradaria poder accedir a la zona per 

avaluar la coberta i a més a fer una reunió per tal d’aclarir possibles dubtes i parlar de quin seria el 

següent pas. A continuació fem un petit resum de diferents maneres complementaries de fer viable 

econòmicament aquest projecte: 

- Mitjançant crowdfunding (micromecenatge): és un sistema de recaptar diners per tal de dur 

a terme un projecte. Hi ha diferents portals que s’hi dediquen, es publica el projecte en 

qüestió i aquelles persones que considerin bo que aquest es pugui realitzar aporten la part 

que poden o creuen.  Es faria un crowdfunding intern a l’illa i que les aportacions 

provinguessin dels propis veïns ja que ells també obtenen part dels beneficis. 

 

- Cedint (o llogant) la coberta a una entitat interessada en explotar la superfície per al seu 

propi negoci. Per exemple es podria fer créixer lavanda, una planta aromàtica i se’n podrien 

buscar d’altres. En cas de no escollir aquesta variant s’hauria d’escollir entre diferents 

opcions de vegetació. 

 

- Mitjançant una subvenció pública: actualment l’ajuntament subvenciona fins el 50% de 

cobertes verdes. 

 

Esperem que aquesta proposta sigui ben rebuda i puguem col·laborar en un futur pròxim. 

 
 
 
 
 
 

 
 


