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Annex I – 1 Mesures proposades per la zona d’estudi C1 

 
 

 
 
C1.1 
Aparcament del Passeig  
Fluvial 
 
C1.2  
Parc del Congost (nord) 
 
C1.3  
Plaça de les Hortes 
 
C1.4 
Jardins Conrad Suló  
i zona circumdant 
 
C1.5 
Carrer Villena 
 
C1.6 
Passeig Fluvial 
 
C1.7 
Parc del Congost (sud) 
 
C1.8 
Zona del Pavelló municipal 
d’esports 
 
C1.9 
Avinguda Camp de les 
Moreres 
 
C1.10 
Plaça al final de Camp  
de les Moreres 
 
 
 
 
 
 

    Fig. AI.1 – Actuacions Proposades a la Zona C1 



 ANNEXES 
Ignasi Almirall Sol Inventari de Mesures Proposades  

 

- AI.3 - 

 
C1.1 ZONA D’APARCAMENT DEL PASSEIG FLUVIAL 
 
 

 

Fig. AI.2 – Aparcament del Passeig Fluvial 
 
 
Descripció de la situació actual 
 

Es tracta d’una zona bastant àmplia destinada a l’aparcament de cotxes i 
pavimentada en la seva totalitat amb mescla bituminosa. 

 
En total hi ha espai per que aparquin quatre files de vehicles en semibateria i per 

que aquests accedeixin a l’aparcament i maniobrin amb comoditat.  
 
La superfície total forma aproximadament un rectangle de 90 metres de llarg per 

30 d’ample, amb un àrea total per tant de 0.27 hectàrees. 
 
 
Actuació proposada 
 

Es proposa el repavimentat de la zona amb mòduls de formigó de manera que la 
zona passi a ser permeable. Si es permet la inundació temporal de la zona en períodes 
de pluja s’aconseguirà a més retenir un cert volum d’aigua. 

 
Com que es pretén que la zona d’aparcament segueixi podent funcionar de forma 

relativament normal durant períodes de pluja, només es permet una profunditat d’aigua 
màxima de 6 centímetres. 

 
Es rebaixa per tant tot el terreny en sis centímetres i s’obté d’aquesta manera un 

volum total de retenció de 162 metres cúbics. 
 
Tipus de mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en zona pavimentada. 
 

 Superfície Permeable Creada: 0.27 ha   
 Volum de Retenció Generat:  160 m3   
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C1.2 PARC DEL CONGOST (NORD) 
 
 

 
Fig. AI.3 – Vistes del Parc del Congost 

 
Descripció de la situació actual 
 

Terreny irregular cobert per vegetació. Bona part està només coberta per herba 
però hi ha algunes zones amb abundants arbres i algunes zones d’esbarjo –porteries de 
futbol, etc–.  

 
La superfície total d’aquesta zona del parc és de 100 per 260 metres, amb una 

àrea total de 2.6 hectàrees. Tota la superfície és ja permeable i la banda més propera al 
riu està uns dos metres més baixa que la seva oposada. 
 
Actuació Proposada 
 

Es proposa donar al parc una forma còncava de manera que s’hi pugui retenir 
aigua durant episodis de pluja. Degut a les dimensions del parc es proposa una 
estructura en terrasses com la descrita anteriorment però modificada per salvar el 
desnivell entre banda i banda del parc. 

  

 Fig. AI.4 – Estructura de terrasses proposada a l’actuació C1.2 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
 

 Superfície Permeable Creada: 0 ha (Àrea Ocupada Total: 2.6 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  17750 m3    
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C1.3 PLAÇA DE LES HORTES 
 
 

Fig. AI.5 – Plaça de les Hortes 
 
Descripció de la situació actual 
 

Àmplia plaça enrajolada amb alguns pocs arbres repartits (no suficients per que 
hi hagi cap efecte apreciable en quan a infiltració).  

 
La superfície total de la plaça és d’aproximadament mitja hectàrea (100 metres 

per 50). Hi ha però una zona d’uns 40 per 40 metres quadrats de parc infantil no 
pavimentat (cobert de sorra). 
 
Actuació Proposada 
 

(a) Excavació de la zona no pavimentada per que serveixi de microembassament 
durant successos de pluja rebaixant-ne tota la superfície 20 centímetres.  

 
(b) Permeabilitzar la resta de la plaça substituint les rajoles per algun tipus de 

paviment porós o directament per sorra o herba. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

a. Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
 b. Permeabilitzar Teixit Urbà 
 

Superfície Permeable Creada: 0.35 ha (Àrea Ocupada Total: 0.5 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  320 m3    
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C1.4 JARDINS CONRAD SULÓ I ÀREA CIRCUMDANT 

 

 
Fig. AI.6 – Jardins Conrad Suló i Voltants  

 
Descripció de la situació actual 
 

Els Jardins Conrad Suló són dues places quadrades pavimentades amb rajola i 
alguns parterres a les bandes i, en una de les dues, una zona central amb un avet (figura 
6.14, primera foto). La superfície d’aquestes places és de 20 per 20 i 30 per 30 metres 
quadrats respectivament, sumant un total de 0.13 hectàrees. 

 
Tota la zona del voltant esta formada per edificis de formes irregulars amb molts 

espais buits entre ells. Aquests espais s’han omplert amb gran quantitat de parterres 
amb gespa, algun arbre i, en alguns punts, zona de parc infantil. 
 
 Degut a la quantitat de parterres i a la diversitat de formes i mides que presenten 
s’ha fet una aproximació que consisteix a suposar 28 parterres rectangulars de 5 per 10 
metres quadrats i treballar amb aquest valor a l’hora de calcular volums de retenció. 
 
Actuació Proposada 
 

(a) Els Jardins Conrad Suló poden ser acabats de permeabilitzar usant algun 
tipus de pavimentació porosa. 

(b) Als diferents parterres se’ls pot donar una mica de pendent cap al centre per 
usar-los com microembassaments. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

a. Permeabilitzar Teixit Urbà 
b. Retenció distribuïda en terreny natural. (no transitable) 
 

 Superfície Permeable Creada: 0.13 ha      (Àrea Ocupada Total: 0.27 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  700 m3    
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C1.5 CARRER VILLENA 
 
 

Fig. AI.7 – Carrer Villena. Vorera i carril d’aparcament. 
 
Descripció de la situació actual 
 

Un carrer unidireccional amb una de les voreres molt ampla i una filera d’arbres 
tot al llarg d’aquesta.  

 
A una de les bandes de la calçada hi ha una zona per aparcament en línia i per 

càrrega i descàrrega clarament diferenciada del que és la pròpia calçada. 
 
La llargada de la zona del carrer aprofitable per les actuacions que es descriuen a 

continuació s’estima d’uns 100 metres. 
 
Actuació Proposada 
 

(a) Els escocells dels arbres es poden unir entre ells formant una franja verda 
que, per la mida de la vorera es pot fer de 2 metres d’ample. 

 
(b) El carril per aparcament, que fa 1.5 metres d’amplada, es pot permeabilitzar i 

deprimir uns centímetres per donar un cert volum d’emmagatzematge. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

a. Franja Verda 
 b. Retenció distribuïda en zona pavimentada 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.03 ha  
 Volum de Retenció Generat:  15 m3    
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C1.6 PASSEIG FLUVIAL 
 
 

Fig. AI.8 – Passeig Fluvial. Detall dels aparcaments i les zones verdes. 
 
Descripció de la situació actual 
 

El passeig fluvial està format per una calçada asfaltada i un tram sense 
pavimentar entre aquesta i el riu. 
 
 El traçat de la calçada forma una mena de dents que creen, a la banda del riu, 
una sèrie de zones més àmplies, d’uns 80 per 12 metres quadrats, que s’han habilitat 
com petits parcs, amb alguns bancs i matolls que amaguen el carrer. 
 

A l’altra banda de la calçada, es troben diverses zones d’aparcament en 
semibateria pavimentades amb mescla bituminosa que ocupen uns 40 per 4.5 metres 
quadrats cada una. 
 
 En total, al llarg del tram de passeig fluvial que queda dins la zona estudiada, es 
troben un total de tres d’aquestes zones d’aparcament i tres de les zones verdes de què 
s’ha parlat abans. 
 
Actuació Proposada 
 

(a) Les zones d’aparcament es poden pavimentar amb mòduls de formigó i 
rebaixar uns 6 centímetres per guanyar volum de retenció.  

 
(b) Les zones habilitades com parc poden ser convertides en 

microembassaments, alternativament es pot enviar l’aigua que caigui en aquestes àrees 
directament al riu ja que serà bastant neta i simplement descomptar aquesta superfície 
de l’àrea de conca corresponent. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

a. Retenció distribuïda en zona pavimentada 
b. Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 

 
 Superfície Permeable Creada:  0.05 ha  (Àrea Ocupada Total: 0.34 ha) 
 Volum de Retenció Generat:    600 m3 
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C1.7 PARC DEL CONGOST (SUD) 
 
 

Fig. AI.9 – Parc del Congost (sud) 
 

Descripció de la situació actual 
 

Aquesta zona del parc queda més aïllada i, aparentment, és menys utilitzada i 
està menys arreglada que la banda nord de la que s’ha parlat anteriorment.  

 
L’àrea està formada per un tram de terreny irregular de forma vagament 

rectangular i amb alguns arbres i matolls a les bandes. La superfície total s’ha assimilat 
a un rectangle de 70 per 40 metres quadrats. 

 
Aproximadament a la meitat hi ha unes grades que divideixen la zona en dues 

parts, deixant tota una zona enfonsada respecte la resta. 
 
Actuació Proposada 
 

La zona que queda més enfonsada, que s’aproxima a un quadrat de 40 metres de 
costat, es pot enfonsar una mica més i usar-se com microembassament en temps de 
pluja. 

 
Al ser una zona aparentment poc transitada es proposa permetre una profunditat 

d’aigua superior als 20 centímetres que s’havien proposat per aquest tipus d’actuacions i 
es treballa aquí amb mig metre d’aigua. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha (Àrea Ocupada Total: 0.16 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  800 m3 
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C1.8 ZONA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
 

Fig. AI.10 – Zona del pavelló d’esports municipal 
 
Descripció de la situació actual 
 

Es troba aquí quatre edificis col·locats en una zona tota ella ajardinada. Així, els 
espais entre els diferents edificis estan sense pavimentar i són, per tant, fàcilment 
excavables. Darrera del pavelló hi ha també una pista d’atletisme i una piscina. 

 
Hi ha, a més, diversos racons que queden fora del pas i poden fer-se inundables 

sense grans inconvenients pels usuaris del pavelló.  
 

Actuació Proposada 
 

Es proposen tres zones que queden relativament fora de pas que es podran usar 
com microembassaments (figura 6.19). La seva superfície conjunta és de mitja hectàrea 
però es deixa en tots els casos un pas central de 2 metres d’ample per permetre el pas 
quan la zona quedi plena d’aigua. 

 
 No es preveu en canvi usar la pista d’atletisme com embassament donada 

l’enorme densitat d’actuacions que s’està proposant a la zona. 
 

 
Fig. AI.11 – Fotografia aèria de la zona del pavelló 

 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha    (Àrea Ocupada Total:  0.53 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  950 m3    
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C1.9 AVINGUDA CAMP DE LES MORERES 
 
 

Fig. AI.12 – Avinguda Camp de les Moreres. 
 
Descripció de la situació actual 
 

Carrer amb zona d’aparcament en línia a una banda i en semibateria a l’altra 
separades físicament de la calçada per la rigola tal com mostra l’imatge.  

 
Els diferents trams de zona d’aparcament fan en total uns 230 metres de llargada 

i, pel que fa als amples, la franja per aparcar en línia fa 2 metres i la destinada a 
aparcament en semibateria 4.5 metres. 

 
A l’alçada del tennis Granollers hi ha una franja d’herba d’uns cent metres de 

llarg i 1 d’ample a una zona on la vorera es fa més ampla. 
 
Actuació Proposada 
 

(a) Les zones d’aparcament es poden permeabilitzar i rebaixar uns centímetres 
per obtenir un volum de retenció. 
 

(b) la zona d’herba es pot ampliar fins fer 2 metres d’ample i usar com a franja 
verda. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

a. Retenció distribuïda en zona pavimentada 
 b. Franja Verda 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.17 ha  
 Volum de Retenció Generat:  95 m3    
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C1.10 PLAÇA AL FINAL D’AVINGUDA CAMP DE LES MORERES 
 
 

Fig. AI.13 – Plaça al final d’avinguda Camp de les Moreres. 
 
Descripció de la situació actual 
 

Al final de l’avinguda Camp de les Moreres es troba una rotonda d’uns 22 
metres de diàmetre amb la part central coberta d’herba. 
 
Actuació Proposada 
 

Es proposa donar forma còncava a la plaça, amb pendent del 25% i les mesures 
que s’han explicat per glorietes, i obtenir així un volum total de 340 metres cúbics i una 
profunditat màxima del microembassament de 2 metres. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (no transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha (Àrea Ocupada Total:  0.04 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  340 m3    
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Annex I – 2 Mesures proposades per la zona d’estudi C2 
 

 
 
 
 
C2.1 
Carrer Princesa 
 
C2.2 
Plaça de la Corona 
 
C2.3 
Carrer Mare de Déu de  
Montserrat 
 
C2.4 
Plaça de Sant Miquel 
 
C2.5 
Jardins J. Sala i Perramon 
 
C2.6 
Carrer Francesc Macià i Lluçà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fig. AI.14 – Actuacions Proposades a la Zona C2 
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C2.1 CARRER PRINCESA 
 
 

 
Fig. AI.15 – Carrer Princesa. Carril d’aparcament 

 
Descripció de la situació actual 
 

El carrer Princesa no és un carrer especialment ample però, entre els carrers de 
Isabel Villena i Menendez Pelayo, hi ha un carril d’aparcament en línia per cotxes.  

 
El tram fa uns 140 metres i el carril d’aparcament és de dos metres amb el que la 

superfície total és de 0.03 hectàrees. 
 
Actuació Proposada 
 

Permeabilitzar la zona per aparcament de cotxes i deprimir- la 6 centímetres per 
obtenir un cert volum de retenció i disminuir lleugerament l’índex d’impermeabilitat de 
la zona (que a tota la zona C2 és molt elevat). 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca:  
 

Retenció distribuïda en zona pavimentada. 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.03 ha   
 Volum de Retenció Generat:  55 m3    
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C2.2 PLAÇA DE LA CORONA 
 
 

 
Fig. AI.16 – Plaça de la Corona. Mitjanes centrals i zones d’aparcament. 

 
Descripció de la situació actual 
 

La plaça s’estructura entorn un carrer principal del que neixen dues mitges 
voltes a banda i banda que envolten respectivament les dues meitats de la plaça. 
 

 
Fig. AI.17 – Fotografia aèria de la plaça. 

 
Tal com s’observa a les fotografies, a totes dues bandes de la plaça s’ha disposat 

lloc per aparcament de vehicles en semibateria i, també als carrers que envolten la plaça 
però a l’altra banda, hi ha un carril d’aparcament en línia.  

 
Aquestes zones per aparcament fan uns 50 metres de llarg cada una i tenen un 

ample de 3 metres i 1.5 respectivament. En total ocupen així una superfície de 450 m2. 
 

 Pel que fa a les mitges places, d’uns 10 per 50 metres quadrats cadascuna, en 
gran part queden ocupades per terrasses de diversos bars i estan pavimentades part amb 
formigó i part enrajolades, sent per tant completament impermeables. 
 
Actuació Proposada:  
 

 (a) Rebaixar uns centímetres i repavimentar la zona d’aparcament amb mòduls 
de formigó de forma que passi a ser permeable i a proporcionar un cert volum de 
retenció. 

 
(b) Permeabilitzar les placetes centrals 
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Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

a. Retenció distribuïda en zona pavimentada 
b. Permeabilitzar teixit urbà 

 
 Superfície Permeable Creada: 0.15 ha   
 Volum de Retenció Generat:  27 m3    
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C2.3 CARRER MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
 
 

Fig. AI.18 – Carrer Mare de Déu de Montserrat. Mitjana Central. 
 
Descripció de la situació actual 

 
Al llarg d’uns 80 metres de carrer, aquest deixa una mitjana bastant ampla, 

d’aproximadament 15 metres d’amplada, que actualment està pavimentada amb mescla 
asfàltica. 
 
 A banda i banda d’aquesta mitjana hi ha fileres d’arbres i bancs per seure. 
 
Actuació Proposada 
 

(a) Desplaçar una mica els bancs cap al cent re de la mitjana i unir els escocells 
dels arbres formant una franja verda a cada banda d’aquesta. Es proposa per aquesta 
franja una amplada de 2 metres. 

 
(b) Permeabilitzar també la resta de la mitjana amb algun tipus de paviment 

porós. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

a. Franja verda 
 b. Permeabilitzar teixit urbà 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.12 ha  
 Volum de Retenció Generat:  9 m3    
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C2.4 PLAÇA DE SANT MIQUEL 
 
 

Fig. AI.19 – Plaça de Sant Miquel 
 
Descripció de la situació actual 
 

Una plaça molt àmplia amb una zona central de sorra i preparada com a parc 
infantil que fa aproximadament uns 40 per 70 metres quadrats. 

 
Al voltant d’aquesta zona de parc infantil queda una vorera d’uns 6 metres 

d’ample per tres dels seus costats i de 25 metres d’ample pel darrer costat de la plaça. 
 
Actuació Proposada 
 

(a) La zona central de sorra es pot excavar uns 20 centímetres i obtenir així un 
volum de retenció.  

 
(b) la resta de la plaça, que ocupa aproximadament un quart d’hectàrea, es pot 

permeabilitzar amb algun tipus de pavimentació porosa. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca: 
 

a. Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
 b. Permeabilitzar teixit urbà 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.25 ha (Àrea total afectada: 0.5 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  560 m3    
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C2.5 JARDINS J. SALA I PERRAMON 
 
 

 
Fig. AI.20 – Jardins J. Sala i Perramon. Zona central de sorra i banda verda 

 
Descripció de la situació actual 
 

Plaça pavimentada amb formigó amb una zona circular central coberta de sorra 
que queda deprimida respecte la resta de la plaça i una zona amb plantes a la banda est, 
la única que limita amb un edifici. 
 
 El conjunt de la plaça ocupa al voltant del quart d’hectàrea i, pel que fa a les 
zones permeables d’aquesta, la part de sorra forma un cercle d’uns 25 metres de 
diàmetre i la zona verda té de mitjana uns 3 metres d’ample i uns 60 de llarg. 
 
Actuació Proposada 
 

(a) Excavació de la zona central sense pavimentar per generar volum 
d’emmagatzematge 
 

(b) Potenciar i aprofitar la zona verda existent com a franja verda 
 

(c) Permeabilitzar la zona de plaça actualment coberta de formigó. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca: 
 

a. Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
 b. Franja Verda 
 c. Permeabilitzar teixit urbà 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.2 ha  (Àrea total afectada: 0.25 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  100 m3    
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C2.6 CARRER FRANCESC MACIÀ I LLUÇÀ 
 
 

Fig. AI.21 – Carrer de Francesc Macià. Carril d’aparcament. 
 

Descripció de la situació actual 
 

Carrer de dos carrils més un per aparcament en línia a una banda en tota la seva 
longitud.  

 
El carril per aparcament fa un metre i mig d’ample i aproximadament uns tres-

cents de llarg. 
 
Acttuació Proposada 
 

Deprimir i permeabilitzar carril d’aparcament per potenciar l’infiltració i retenir 
part de l’aigua de pluja al volum generat. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en zona pavimentada. 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.05 ha   
 Volum de Retenció Generat:  25 m3 
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Annex I – 3 Mesures proposades per la zona d’estudi C3 
 

 
C3.1 
Parc Torres i Villà 
 
C3.2 
Plaça Pau Casals 
 
C3.3 
Parada d’autobusos a 
Avinguda del Parc 
 
C3.4 
Avinguda del Parc sobre  
la parada d’autobusos 
 
C3.5 
Rambla Josep 
Tarradelles 
 
C3.6 
Carrer Josep Umbert 
 
C3.7 
Plaça del Carrer Llevant 
amb Josep Pinyol 
 
C3.8 
Plaça d’Amadeo 
Castellano 
 
C3.9 
Carrer Llevant 
 
C3.10 
Plaça i Passatge d’Antoni 
Jonch 
 
C3.11 
Plaça Serrat i Bonastre 

      Fig. AI.22 – Actuacions Proposades a la Zona C3 
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C3.1 PARC TORRAS I VILLÀ 
 
 

Fig. AI.23 – Parc Torras i Villà 
 
Descripció de la situació actual 
 

Parc amb força vegetació i pendent mitja cap avinguda del Parc, el desnivell 
total és d’uns dos metres. El parc queda elevat entre 1 i 1.5 metres per sobre del terreny 
circumdant per 3 dels seus costats. 

 
L’entrada principal queda a la banda que dóna a avinguda del Parc, l’únic costat 

que queda a nivell de carrer, i es troba a una zona bastant plana amb una petita bassa 
just davant la porta. 
 
Actuació Proposada 
 

Es proposa excavar el parc i donar- li forma còncava de manera que es pugui 
aprofitar en temps de pluja per retenir aigua. 

 
Degut a les dimensions del parc, l’embassament es dissenya segons l’estructura 

de terrasses explicada anteriorment però, altre cop, modificada per cobrir el desnivell 
existent. 

 
Fig. AI.24 – Esquema de l’estructura en terrasses proposada 

 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha (Àrea Ocupada Total: 1.8 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  12100 m3 
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C3.2 PLAÇA PAU CASALS 
 
 

Fig. AI.25 – Plaça Pau Casals. Zones per aparcament de cotxes 
 
Descripció de la situació actual 
 

Plaça formada per dues branques en forma de L amb zones per aparcar cotxes a 
banda i banda de totes dues branques.  

 
Les zones d’aparcament, que estan totes elles asfaltades, ocupen una superfície 

total de 870 metres quadrats repartits en tres zones per aparcament en semibateria i un 
carril per aparcament en línia.  
 
Actuació Proposada 
 

Permeabilitzar les zones d’aparcament i enfonsar- les sis centímetres per obtenir 
un cert volum de retenció. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en zona pavimentada. 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.09 ha   
 Volum de Retenció Generat:  50 m3      
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C3.3 PARADA D’AUTOBUSOS D’AVINGUDA DEL PARC 
 
 

 
Fig. AI.26 – Parada d’autobusos a Avinguda del Parc 

 
Descripció de la situació actual 
 

La parada d’autobusos consta d’una zona central de vorera on els usuaris poden 
esperar l’arribada del seu autocar, i d’una zona bastant ampla que l’envolta i que és per 
on entren i surten els autocars i on aparquen mentre són a la parada. 

 
La zona per on circulen els autobusos està pavimentada amb rajola de formigó 

però sense deixar espais per donar permeabilitat al terra. Aquesta zona està formada per 
dos passadissos de 15 metres d’ample i 90 de llarg i ocupa una superfície total de 0.27 
hectàrees.  
 
Actuació Proposada 
 

Rebaixar una mica el terreny per permetre un cert grau d’inundació en període 
de pluja i donar permeabilitat al paviment. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en zona pavimentada. 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.27 ha   
 Volum de Retenció Generat:  160 m3    
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C3.4 AVINGUDA DEL PARC SOBRE PARADA D’AUTOBUSOS 
 
 

Fig. AI.27 – Avinguda del Parc, sobre la parada d’autobusos 
 
Descripció de la situació actual 
 

Just per sobre la parada d’autobusos queda un espai amb formes irregulars que 
forma una plaça i té al centre una illa de gespa amb alguns arbres. 
 
 Encara que la illa de gespa també presenta un contorn irregular, a efectes de 
treball s’ha aproximat a un rectangle de 70 metres de llarg per 17 d’ample. 
 
Actuació Proposada 
 

Donar forma còncava al parterre central per formar un petit microembassament 
que retingui les aigües durant episodis de pluja. 
 
 Es proposa per tant l’excavació amb pendent 2:3 i posterior revegetació de la 
zona de manera que s’obté un volum de retenció de 2245 m3. 
 
 En cas d’haver de mantenir alguns dels arbres que hi ha, es podria redissenyar 
l’embassament i ocupar només part del parterre per així salvar-los. En aquest estudi això 
no s’ha tingut en compte.  
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (no transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha (Àrea Ocupada Total: 0.12 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  2245 m3    
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C3.5 RAMBLA JOSEP TARRADELLES 
 
 

Fig. AI.28 – Rambla Josep Tarradelles. 
 
Descripció de la situació actual 
 

Aquest carrer forma una U de manera que els vehicles entren per una banda, 
arriben a tocar del parc Torras i Villà i tornen a sortir per la mateixa banda. 

 
Enmig d’aquesta U, queda una mitjana peatonal bastant ampla amb una filera 

d’arbres a banda i banda i una petita zona circular amb plantes a l’extrem del carrer que 
dóna al parc. 
 
 La rambla té uns 130 metres de llarg i la mitjana fa uns 12 metres d’ample i està 
pavimentada amb una rajola que la fa impermeable. 
 
Actuació Proposada 
 

(a) Unir i ampliar escocells per formar una banda de gespa de 2 metres d’ample 
a cada banda de la rambla. Caldria per fer-ho moure els bancs més cap al centre 
 

(b) Permeabilitzar tota la vorera amb algun tipus de pavimentació per blocs de 
formigó o similar. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

a. Franja Verda 
b. Permeabilitzar Teixit Urbà 

 
 Superfície Permeable Creada: 0.15 ha  
 Volum de Retenció Generat:  15 m3    
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C3.6 CARRER JOSEP UMBERT 
 
 

 
Fig. AI.29 – Carrer Josep Umbert 

 
Descripció de la situació actual 
 

En el tram entre les vies del tren i rambla Josep Tarradelles la vorera és molt 
ampla i té una filera d’arbres al mig. 
 
Actuació Proposada 
 

Formar una banda d’herba que uneixi tots els arbres. La franja verda es dissenya 
de 2 metres d’ample i tot al llarg dels 40 metres que té el tram. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Franja Verda. 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.01 ha   
 Volum de Retenció Generat:  2 m3      
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C3.7 PLAÇA AL CARRER LLEVANT AMB JOSEP PINYOL 
 
 

Fig. AI.30 – Plaça al carrer Llevant amb Josep Pinyol 
 
Descripció de la situació actual 
 

Aquest parc de sorra forma un quadrat de costat 20 metres i queda lleugerament 
enfonsat respecte la zona circumdant. 

 
Aproximadament la meitat de la superfície està ocupada per pistes per jugar a la 

petanca. La resta de la plaça és simplement una explanada de sorra amb alguns arbres i 
alguns bancs per seure. 
 
Actuació Proposada 
 

Es proposa enfonsar una mica més la plaça per crear un petit volum de retenció 
en cas de pluja. 

 
En aquests moments la plaça ja està uns 5 centímetres per sota del nivell del 

carrer, s’augmentaria aquest valor fins als 20 centímetres que s’han proposat a la 
descripció de les tipologies de mesures adoptades. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha (Àrea Ocupada Total: 0.04 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  80 m3    
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C3.8 PLAÇA D’AMADEO CASTELLANO 
 
 

Fig. AI.31 – Plaça d’Amadeo Castellano 
 
Descripció de la situació actual 
 

Es tracta d’un parc infantil de sorra que ocupa una superfície rectangular d’uns 
vint per trenta metres quadrats. 
 
Actuació Proposada 
 

Rebaixar uns 20 centímetres el terreny per així generar un volum de retenció i 
aprofitar- lo en períodes de pluja com microembassament. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha (Àrea Ocupada Total: 0.06 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  120 m3    
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C3.9 CARRER LLEVANT 
 
 

Fig. AI.32 – Carrer Llevant. Zona d’aparcament. 
 
Descripció de la situació actual 
 

Tot al llarg dels 400 metres de llarg que té el carrer Llevant hi ha carril 
d’aparcament en línia de metre i mig d’ample a cada banda. 

 
A més, des del carrer Pinyol fins a Plaça Serrat i Bonastre hi ha una zona 

d’aparcament bastant àmplia entre el carrer i les vies. Aquesta zona té un ample d’uns 
10 metres i una llargada total de 300 metres. 
 
Actuació Proposada 
 

Rebaixar una mica el terreny i posar paviment porós de manera que s’hi acumuli 
aigua en episodis de pluja i aquesta pugui infiltrar. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en zona pavimentada. 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.42 ha  
 Volum de Retenció Generat:  840 m3    
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C3.10 PLAÇA I PASSATGE D’ANTONI JONCH 
 
 

Fig. AI.33 – Plaça i passatge d’Antoni Jonch 
 
Descripció de la situació actual 
 

A una banda del carrer Calderon de la Barca queda la plaça d’Antoni Jonch, una 
explanada rectangular d’uns 50 metres de llarg per 25 d’ample, quasi tota ella coberta 
de sorra però amb alguns arbres i plantes repartits per tota la plaça. 

 
A l’altra banda de Calderon de la Barca es troba un passatge enrajolat amb una 

filera d’arbres a cada banda, el passatge d’Antoni Jonch. 
 
Aquest passatge fa uns 70 metres de llarg i té una amplada de 9 metres i mig. 

 
Actuació Proposada 
 

(a) Aprofitar la plaça per posar-hi un microembassament, rebaixant-ne el terreny 
uns 20 centímetres. 

 
(b) Permeabilitzar el passatge amb algun tipus de pavimentació porosa. 
 
(c) Fer franges verdes al passatge unint els escocells dels diferents arbres. Degut 

al reduït espai de què es disposa, les franges verdes es dissenyen de tan sols metre i mig 
d’ample. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

a. Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
b. Permeabilitzar Teixit Urbà 
c. Franja Verda 

 
 Superfície Permeable Creada: 0.07 ha          (Àrea Afectada Total: 0.2  ha) 
 Volum de Retenció Generat:  250 m3    
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C3.11 PLAÇA SERRAT I BONASTRE 
 
 

Fig. AI.34 – Plaça Serrat i Bonastre 
 
Descripció de la situació actual 
 

Rotonda molt gran amb una font central i diverses zones verdes a les voreres que 
envolten la plaça. 

 
Com que aquesta plaça està situada al límit de la zona d’estudi, només es 

consideraran les zones verdes que donen cap a l’àrea estudiada i l’illa central de la 
rotonda. 
 
 Es considera per tant la zona central de la rotonda, amb un diàmetre de 40 
metres i dos parterres de 20 i 30 metres de llarg respectivament per uns 5 metres 
d’ample cadascun. 
 
Actuació Proposada 
 

L’excavació de les diferents zones verdes per crear microembassaments que 
aprofitar durant episodis de precipitació per retenir aigua. 
 
 Al ser zones no transitables, els dissenys es faran amb pendent 2:3 en els 
parterres i del 25% la zona del centre de la glorieta. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (no transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha          (Àrea Ocupada Total: 0.15 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  2220 m3    
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Annex I – 4 Mesures proposades per la zona d’estudi C4 
 
 

C4.1 
Plaça de la Font Verda 
 
C4.2 
Pg. de la Muntanya amb J. 
Carner 
 
C4.3 
Carrer de Josep Carner 
 
C4.4 
Carrer de Xile 
 
C4.5 
Plaça Cingles de Bertí 
 
C4.6 
Plaça de la Llacuna 
 
C4.7 
Plaça Josep Umbert 
 
C4.8 
Plaça al carrer Argentina 
 
C4.9 
Plaça del Convent Vell 
 
C4.10 
Estació Granollers-Centre 
 
C4.11 
Carrer Josep Umbert 
 
C4.12 

      Fig. AI.35 – Actuacions Proposades a la Zona C4  Parc al carrer Veneçuela 
 

C4.13 
              Plaça Turó d’en Bruguet 
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C4.1 PLAÇA DE LA FONT VERDA 
 
 

Fig. AI.36 – Plaça de la Font Verda 
 
Descripció de la situació actual 
 
 La plaça està formada per una rotonda on conflueixen quatre carrers i que ocupa 
una zona  àmplia i bastant plana.  
 

La illa central de la glorieta fa 25 metres de diàmetre i està recoberta de gespa i 
un arbust al centre. 
 
Actuació Proposada 
 
 Es proposa l’excavació de l’illeta central de la rotonda de forma que s’hi pugui 
emmagatzemar temporalment aigua de pluja. 
 
 Al ser una glorieta es dissenya el microembassament amb pendents del 25%, 
obtenint-se un volum total aprofitable de 505 metres cúbics. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (no transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha  (Àrea Ocupada Total: 0.05 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  505 m3 
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C4.2 PASSEIG DE LA MUNTANYA AMB JOSEP CARNER 
 
 

Fig. AI.37 – Zona verda a Passeig de la Muntanya amb Josep Carner 
 
Descripció de la situació actual 
 

Enfonsada uns metres per sota el nivell del passeig de la Muntanya, queda una 
zona rectangular de sorra, d’uns 65 metres de llarg i 10 d’ample, amb algunes pistes 
preparades per jugar a petanca situades al fons. 

 
La zona té un accés força planer des de la plaça de la Font  Verda i diverses 

escales que baixen pel talús de gespa que separa la zona del Passeig de la  Muntanya. 
 
Actuació Proposada 
 
 Permetre la inundació de la zona durant episodis de pluja. L’alçada d’aigua 
màxima que es proposa tolerar és de 20 centímetres. 
 
 Caldria estudiar si per realitzar aquesta mesura fa falta excavació o n’hi ha prou 
amb dirigir l’aigua cap a la zona i canviar els desaigües per que permetin la inundació 
de la zona. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha (Àrea Ocupada Total: 0.07 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  130 m3 
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C4.3 CARRER DE JOSEP CARNER 
 
 

Fig. AI.38  – Vorera i plaça al carrer Josep Carner cantonada Brasil 
 
Descripció de la situació actual 
 
 Tot al llarg dels 300 metres que fa el carrer Josep Carner les voreres són molt 
amples i tenen una filera d’arbres a cada banda. 
 
 En aquest mateix carrer, a l’alçada del carrer Brasil, es troba una plaça quadrada 
de sorra que fa aproximadament 10 per 10 metres quadrats. 
 
Actuació Proposada 
 
 (a) Es proposa la creació d’una franja verda de 2 metres d’ample tot al llarg del 
carrer unint els escocells dels arbres que queden a la banda de la vorera que dóna als 
cotxes. L’altra filera d’arbres queda arran de les cases i no es preveu el seu ús per evitar 
molèsties als veïns. 
  
 A causa de les pendents d’aquest carrer, no es suposarà que hi hagi cap tipus 
d’emmagatzematge d’aigua a la franja verda. 
 
 (b) La plaça de sorra prop del carrer Brasil pot ser rebaixada 20 centímetres i 
guanyar així un cert volum de retenció. 
  
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 
 a. Franja Verda 

b. Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.06 ha        (Àrea Ocupada Total: 0.07 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  20 m3 
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C4.4 CARRER DE XILE 
 
 

 
Fig. AI.39 – Carrer Xile, camí central i zones ajardinades adjacents 

 
Descripció de la situació actual 
 
 Tot aquest carrer està sense pavimentar i baixa, amb una pendent bastant 
pronunciada, entre petites places ajardinades que van situant-se a banda i banda 
formant diverses terrasses. 
 
 Es compten fins a 5 d’aquestes zones ajardinades amb formes i mides variables 
però sumant entre totes elles una superfície total de 0.14 hectàrees. 
 
Actuació Proposada 
 
 Es proposa la creació d’un microembassament de 20 centímetres de profunditat a 
cada una de les terrasses. 
 

 
Fig. AI.40 – Esquema del sistema de microembassaments proposat 

 
 Per l’execució d’aquesta mesura caldria analitzar l’estabilitat dels murs entre 
terrasses (que no quedi afectada per les feines d’excavació) i disposar de mesures per 
evitar l’erosió dels talussos en cas de sobreeiximent de l’aigua. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha (Àrea Ocupada Total: 0.14 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  270 m3 
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C4.5 PLAÇA CINGLES DEL BERTÍ 
 
 

Fig. AI.41  – Vistes de la plaça al carrer Equador amb Cingles del Bertí 
 
Descripció de la situació actual 
 
 La plaça està formada una explanada de sorra partida per un talús que defineix 
terrasses de formes irregulars que s’han aproximat a dos quadrats de costats de 15 
metres i 20 metres respectivament. 
 

La terrassa superior (fotografia de l’esquerra) és una explanada amb alguns 
arbres i bancs per seure i la inferior està habilitada com parc infantil. 
 
Actuació Proposada 
 
 Rebaixar uns 20 centímetres el terreny de la plaça formant dos 
microembassaments amb una estructura del tipus de la que es mostrava a la figura 6.48 
en referència a l’actuació C4.4 al carrer Xile. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha (Àrea Ocupada Total: 0.06 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  125 m3 
 



 ANNEXES 
Ignasi Almirall Sol Inventari de Mesures Proposades  

 

- AI.44 - 

 
C4.6 PLAÇA DE LA LLACUNA 
 
 

Fig. AI.42 – Plaça de la Llacuna i jardins del voltant 
 
Descripció de la situació actual 
 
 La plaça de la llacuna és un cercle d’uns 22 metres de diàmetre amb part 
pavimentada amb formigó i part coberta de sorra. 
 
 Aquesta plaça és l’entrada principal d’un petit parc de forma triangular que 
s’estén a banda i banda d’aquesta. 
 

El parc compren una superfície considerable formant diversos camins que van 
entre parterres de gespa i alguns arbres, tots ells amb pendents molt pronunciades. 
 
Actuació Proposada 
 
 Es proposa acabar de permeabilitzar la plaça i rebaixar- la uns 20 centímetres per 
obtenir una certa retenc ió d’aigües de pluja. 
 
 La resta de zona del parc presenta pendents massa elevades per poder 
implementar cap mesura de forma eficaç. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.02 ha        (Àrea Ocupada Total:0.04 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  75 m3 
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C4.7 PLAÇA JOSEP UMBERT 
 
 

Fig. AI.43 – Rotonda a Josep Umbert amb Passeig de la Muntanya 
 
Descripció de la situació actual 
 
 La plaça està formada per una rotonda on creuen el carrer Josep Umbert i 
Passeig de la Muntanya i ocupa una zona  bastant àmplia i plana.  
 

La illa central de la rotonda fa 25 metres de diàmetre i queda coberta per 
vegetació diversa i un petit arbre al centre. 
 
Actuació Proposada 
 
 Es proposa l’excavació de l’illeta central de la rotonda de forma que tingui 
forma còncava i s’hi pugui emmagatzemar temporalment aigua de pluja. 
 
 Es dissenya la glorieta amb pendents del 25%, una anella de grava i una 
d’arbustos i una zona plana central tal com s’ha explicat a les tipologies de mesures 
proposades. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (no transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha  (Àrea Ocupada Total: 0.05 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  505 m3 
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C4.8 PLAÇA AL CARRER ARGENTINA 
 
 

Fig. AI.44 – Vistes de la vorera i la plaça a Argentina cantonada Uruguai 
 
Descripció de la situació actual 
 
 En els 100 metres que hi ha entre els carrers Equador i Uruguai, la  vorera és 
molt ampla i té, a banda i banda, dues fileres d’arbres. 
 
 A la cantonada amb Uruguai, hi ha una plaça amb pavimentació de formigó que 
forma aproximadament un trapezi de 12 metres de base i 25 metres d’altura. La banda 
de la plaça que dóna al carrer Argentina forma un talús amb força pendent cobert de 
gespa. 
 
Actuació Proposada 
 
 (a) La línia exterior d’arbres de la vorera pot transformar-se en una franja verda 
de dos metres d’ample. A causa de l’alta pendent del carrer no es considerarà cap 
retenció d’aigua a la franja verda. 
 
 (b) Permeabilització de la plaça i rebaixar- la uns 20 centímetres per 
emmagatzemar-hi aigua durant episodis de pluja. Caldrà deixar un petit corredor 
transitable a la banda de la plaça que dóna a les cases (aquest corredor es dissenya de 
1.20 metres d’ample). 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Franja Verda 
Retenció distribuïda en zona pavimentada . 

 
 Superfície Permeable Creada: 0.05 ha 
 Volum de Retenció Generat:  55 m3 
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C4.9 PLAÇA DEL CONVENT VELL 
 
 

Fig. AI.45 – Rotonda a la plaça del Convent Vell 
 
Descripció de la situació actual 
 
 La plaça està formada per una rotonda de vint metres de diàmetre recoberta 
d’herba i amb forma lleugerament convexa. 
 
Actuació Proposada 
 
 Excavar la rotonda per tal de donar- li forma còncava i usar- la de 
microembassament en temps de pluja. Al ser una glorieta se li dóna pendent 1:4. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (no transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha (Àrea Ocupada Total: 0.03 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  255 m3 
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C4.10 ESTACIÓ GRANOLLERS-CENTRE 
 
 

Fig. AI.46 – Vies de tren a l’estació Granollers-Centre 
 
Descripció de la situació actual 
 
 Una gran explanada amb un total de 10 vies més dues vies mortes per reparació 
o manteniment de trens. Tota ella queda lleugerament enfonsada respecte el terreny a 
banda i banda i està sense pavimentar (més que pel balast sota les vies) de forma que 
tota la zona és permeable. 
 
 En el seu punt més ample, la zona fa uns 150 metres i s’estén al llarg 
d’aproximadament mig quilòmetre, ocupant una superfície total de 7.5 hectàrees. 
 
Actuació Proposada 
 
 Permetre una lleugera inundació de la zona, amb una profunditat màxima de 
només 5 cent ímetres per no afectar al trànsit de trens. 
 
 Aquesta petita altura d’aigua, al aplicar-se a una zona tan extensa, dóna però un 
volum d’emmagatzematge considerable, 3750 metres cúbics. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny no pavimentat. (especial: trànsit de trens) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha (Àrea Ocupada Total: 7.5 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  3750 m3 
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C4.11 CARRER JOSEP UMBERT 
 
 

Fig. AI.47 – Diversos parterres al carrer Josep Umbert 
 
Descripció de la situació actual 
 
 Al carrer Josep Umbert, direcció cap a les vies i just passat el carrer del 
Maresme es troben 3 parterres d’uns 2.5 metres d’ample per 10 de llarg cadascun amb 
diversos tipus de matolls plantats.  
 
 La vorera que queda és força ampla, amb alguns bancs i arbres, però no prou 
com per plantejar incorporar-hi una franja verda. 
 
Actuació Proposada 
 
 Es proposa excavar els parterres donant-los pendents de 2:3 i usar- los per retenir 
aigua en períodes de precipitació. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (no transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha       (Àrea Ocupada Total:0.01 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  20 m3 
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C4.12 PARC AL CARRER VENEÇUELA 
 
 

Fig. AI.48 – Parc al carrer Veneçuela, sobre l’escola Granullarius 
 
Descripció de la situació actual 
 
 Es troba aquí un parc infantil distribuït en tres terrasses, la superior i més gran de 
10 metres d’ample i 22 de llarg i les altres dues, de dimensions semblants entre elles, 
d’aproximadament  4 metres d’ample i 15 de llarg cadascuna. 
 
Actuació Proposada 
 
 Es proposa una estructura de microembassaments en terrasses com el comentat a 
la figura 6.48 en referència a l’actuació C4.4 al carrer Xile. 
 
 S’enfonsaria per tant tot el terreny uns 20 centímetres obtenint-se un volum de 
retenció total de 65 metres cúbics d’aigua. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha (Àrea Ocupada Total: 0.03 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  65 m3 
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C4.13 PLAÇA TURÓ D’EN BRUGUET 
 
 

Fig. AI.49 – Rotonda a Josep Umbert amb Veneçuela 
 
Descripció de la situació actual 
 

Al final del carrer Josep Umbert, on aquest creua amb Veneçuela, es troba una 
rotonda bastant gran, amb un diàmetre de 30 metres que suposa una superfície total de 
700 metres quadrats. 

 
La illa central, amb forma clarament convexa (que a la figura no s’aprecia 

especialment bé), està coberta de gespa, alguns matolls i un avet. 
 
Actuació Proposada 
 
 Excavar per fer còncava la rotonda i usar- la per retenir-hi aigua en períodes de 
precipitació. Com a totes les glorietes, se la dissenya amb pendents del 25%. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha (Àrea Ocupada Total: 0.07 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  875 m3 
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Annex I – 5 Mesures proposades per la zona d’estudi C5 
 

 
 
 
C5.1 
Passeig de la Muntanya 
 
C5.2 
Parc del carrer Costa Rica 
 
C5.3 
Carrer Lluís Vives 
 
C5.4 
Parc Puig de les Forques 
 
C5.5 
Passeig del Cementiri 
 
C5.6 
Carrer Brasil 
 
 
 
 

     Fig. AI.50  – Actuacions Proposades a la Zona C5 
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C5.1 PASSEIG DE LA MUNTANYA 
 
 

Fig. AI.51 – Passeig de la Muntanya 
 
Descripció de la situació actual 
 

El passeig de la Muntanya és un carrer de doble sentit que discorre paral·lel a les 
vies de tren en tota la longitud de les zones C4 i C5. 

 
Tot al llarg dels aproximadament 450 metres que hi ha entre plaça de la Font 

Verda i avinguda Francesc Ribas, a banda i banda del passeig de la Muntanya, hi ha 
carrils d’aparcament de metre i mig d’ample. 
 
Actuació Proposada 
 
 Es proposa permeabilitzar els carrils d’aparcament i enfonsar- los 6 centímetres 
per crear volum de retenció. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en zona pavimentada. 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.13 ha 
 Volum de Retenció Generat:  80 m3 
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C5.2 PARC DEL CARRER COSTA RICA 
 
 

Fig. AI.52 – Parc a Costa Rica amb Josep Ma. Segarra 
 
Descripció de la situació actual 
 
 A l’encreuament entre Josep Ma. de Segarra i el carrer de Costa Rica es troba 
aquest parc que forma una terrassa de 10 metres d’ample per 50 de llarg coberta de 
sorra i amb talussos d’herba a banda i banda. 
 
Actuació Proposada 
 
 Excavar vint centímetres el terreny per proporcionar volum d’emmagatzematge 
en períodes de pluja.  
 
 S’haurà d’usar l’estructura de microembassaments en terrasses que s’ha descrit 
per algunes de les actuacions a la zona C4. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha (Àrea Ocupada Total: 0.05 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  100 m3 
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C5.3 CARRER LLUÍS VIVES 
 
 

Fig. AI.53 – Carrer Lluís Vives i Aparcament del Parc Puig de les Forques 
 
Descripció de la situació actual 
 
 El carrer Lluís Vives, continuació del carrer Argentina, presenta en el tram de 
300 metre entre Carles Riba i avinguda Francesc Ribas carrils d’aparcament de metre i 
mig d’amplada. Aproximadament la meitat d’aquest tram té carril d’aparcament a les 
dues bandes del carrer i, l’altra meitat del tram, tan sols a una banda. 
 
 Prop de l’encreuament amb Francesc Ribas, es troba la zona d’aparcament del 
parc Puig de les Forques, una zona àmplia d’uns 60 per 35 metres quadrats de zona 
asfaltada i preparada per que hi aparquin uns 50 cotxes. 
 
Actuació Proposada 
 
 Permeabilitzar les diferents zones d’aparcament i rebaixar- les 6 centímetres per 
crear volum de retenció que es pugui omplir durant episodis de pluja. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en zona pavimentada. 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.28 ha  
 Volum de Retenció Generat:  165 m3 
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C5.4 PARC PUIG DE LES FORQUES 
 
 

 
Fig. AI.54 – Diverses vistes del parc Puig de les Forques 

 
Descripció de la situació actual 
 

El parc ocupa una zona bastant extensa, formant un turó amb vistes sobre la 
ciutat de Granollers.  

 
Queda així distribuït l’espai en diferents nivells on es troben petites places o 

miradors de formes molt diverses i separats entre ells per talussos bastant importants. 
Una xarxa de camins, alguns asfaltats i altres de terra, amb trams d’escales en diversos 
punts permeten l’accés a totes aquestes zones. 
 
Actuació Proposada 
 
 S’ha localitzat 3 zones bastant planeres on és possible construir 
microembassaments excavant 20 centímetres el terreny i formant una estructura en 
terrasses com la descrita per l’actuació C4.4 al carrer de Xile. 
 
 Aquestes tres zones formen dos cercles de diàmetres 40 i 50 metres 
respectivament i una zona rectangular de 20 metres d’ample per 70 de llarg. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en terreny natural. (transitable) 
 
 Superfície Permeable Creada: 0 ha (Àrea Ocupada Total: 0.45 ha) 
 Volum de Retenció Generat:  920 m3 
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C5.5 PASSEIG DEL CEMENTIRI 
 
 

Fig. AI.55 – Zona d’aparcament al passeig del Cementiri 
 
Descripció de la situació actual 
 

Una zona per aparcar en semibatería de 40 metres de llarg per 4.5 d’ample i 
capacitat per una dotzena de vehicles que actualment està pavimentada amb mescla 
asfàltica. 
 
Actuació Proposada 
 
 Permeabilitzar i rebaixar la zona 6 centímetres per generar volum 
d’emmagatzematge d’aigües de pluja. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en zona pavimentada. 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.02 ha 
 Volum de Retenció Generat:  10 m3 
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C5.6  CARRER BRASIL 
 
 

Fig. AI.56 – Carrer del Brasil 
 
Descripció de la situació actual 
 
 Entre Cingles del Bertí i Carles Riba, un tram d’uns 250 metres, es troba al 
carrer del Brasil zona d’aparcament a totes dues bandes.  
 

Aproximadament la meitat del tram permet aparcament en bateria a una banda i 
en línia a l’altra i, la resta, aparcament en línia a ambdues bandes.  
 
 Els carrils per aparcament en línia són de metre i mig d’ample i els per aparcar 
en bateria de 4.5 metres. 
 
Actuació Proposada 
 
 Permeabilitzar i rebaixar les zones d’aparcament uns 6 centímetres per generar 
volum d’emmagatzematge d’aigües de pluja. 
 
Tipus de Mesura i efectes sobre la conca 
 

Retenció distribuïda en zona pavimentada. 
 
 Superfície Permeable Creada: 0.11 ha 
 Volum de Retenció Generat:  65 m3 




