
ORIENTACIÓ I ASSOLEIAMENT
Mosaic vegetal que es produeix gràcies a la 
seva forma que genera diversos ambients. 
Trobem (en sentit horari) pinedes, prats i 
brolles impenetrables.

MOSAIC VEGETAL ECOTÓ

GRADIENT VEGETAL 
El relleu inclinat del barri té com a conse-
qüència una vegetació “in crescendo” afa-
vorint aquesta qualitat paisatgística i senso-
rial.
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GRADIENT ECOTÒNIC

El paisatge actual del vessant està caracter-
itzat per un moisac que inclou des dels prats 
secs a ambients forestals. 

És un paisatge heterogeni amb una gran 
diversitat ambiental i és conegut que en els 
paisatges mediterranis les àrees de mosaic 
són les que presenten els més elevats nivells 
de riquesa d’espècies.

Trobem ambients:
 FORESTALS
 D’INTERFASE
 OBERTS (arbustius i agrícoles).

OBJECTIUS QUALITAT PAISATGÍSTICA
Atendre de manera particular els espais 
urbans que limíten el parc, protegir els am-
bients vegetals de la dil·latació urbana i dis-
senyar elements separadors per tal de pro-
tegir el barri de les erosions i les inundacions.

DISTÀNCIES A EQUIPAMENTS

MANTELL VEGETAL EXISTENT

VEGETACIÓ FONDAL PINEDES (pi blanc i pinyer) BROLLES MÀQUIA i GARRIGA HORTS FAMILIARS ANTROPOTITZADA PRATS

(ambient de transició) (ambient de transició)(ambient forestal) (ambient àrid) (ambient àrid) (ambient àridl)(ambient agrícola)

BUS
Mosaic vegetal que es produeix gràcies a la 
seva forma que genera diversos ambients. 
Trobem (en sentit horari) pinedes, prats i 
brolles impenetrables.

ACCESIBILITAT
En quan el transport, la ronda representa un 
punt d’inflexió. Només hi ha un bus de lin-
ea per cada barri situat sobre aquesta i amb 
freqüències molt baixes.
Sempre s’ha de recorrer a la ronda per fer un 
canvi de transport i un cop superada aques-
ta la oferta creix notablement.

Per altre banda s’aprecía la incomunicació 
que hi ha entre barris sobre la ronda desde 
el recorregut del transport públic. 

Per aixo es proposa millorar-ne els recor-
reguts peatonals amb l’objectiu de poten-
ciar-los, fer-ne el peató el protagonista.

METRO
El metro va suposar el gran canvi, els bar-
ris per sobre la ronda van passar a ser més 
visibles. Representa la connexió més directa 
amb la ciutat.

COTXE
L’arribada de les rondes com a autopista 
urbana arrel dels jocs olímpics van porta 
com a conseq¨ència grans paquets d’equi-
paments a nivell de barri al voltant d’aqiesta.


