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Proposta d’intervenció en el barri de Vista Alegre en la ciutat de Castelldefels

RESUM

 
El barri de Vista Alegre està situat en el Nordest de la ciutat de Cas-
telldefels, municipi de la comarca del Baix Llobregat en la província 
de Barcelona.

El Barri de Vista Alegre ubicat en la perifèria de Castelldefels va ser 
creat en els anys 60 pel moviment migratori de l’época. Vista Alegre 
va ser construït amb rapidesa i poca previsó. En els nostres dies, 
amb el creixement i desenvolupament de la ciutat, és un barri conso-
lidat amb tots el serveis i subministraments (llum, gas, equipament, 
etc...). El barri forma part del límit entre la ciutat de Castelldefels (Es-
pai urbà) i el massís del Garraf (Espai natural) fent que la trama ur-
bana i l’espai natural es relacionin de forma no definida creant espais 
de marginalitat i degradació.

L’objectiu de la proposta d’intervenció és la creació d’un parc per tal 
de relacionar els dos espais i l’entorn del barri, eliminant les zones 
marginals i recuperant les zones degradades. I a més donar una sor-
tida coherent a les expectatives d’ús de l’espai públic que la nova 
situació del barri suposa.

Paraules clau: Barri, Trama urbana, Espai natural, relació.

El barrio de Vista Alegre está situado al Nordeste de la ciudad de 
Castelldefels, municipio de la comarca del Baix Llobregat en la pro-
víncia de Barcelona.

El barrio de Vista Alegre ubicado en la periféria de Castelldefels fue 
creado en los años 60 por el movimiento migratorio de la época. Vista 
Alegre fue construido con rapidez y poca previsión. En nuestros dias, 
con el crecimiento y el desarrollo de la ciudad, es un barrio consoli-
dado con todos los servicios y subministros (luz, gas, equipamientos, 
etc...). El barrio forma parte del límite entre la ciudad de Castelldefels 
(Espacio urbano) y el macizo del Garraf (Espacio natural) haciendo 
que la trama urbana y el espacio natural se relacionen de forma no 
definida creando espacios de marginalidad y degradación.

El objetivo de la propuesta de la intervención es la creación de un 
parque para relacionar los dos espacios y el entorno del barrio de una 
forma coherente, eliminando las zonas marginales y recuperando las 
zonas degradadas. Además de dar una salida coherente a las expec-
tativas de uso público que la nueva situación del barrio supone.

Palabras clave: Barrio,Trama urbana, Espacio natural, relación.
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ABSTRACT

Vista Alegra is part of the city of Castelldefels, a town in the Baix 
Llobregat County in the province of Barcelona, in Catalonia, Spain.

Situated in the periphery of Castelldefels, the district was constructed 
in a fast and little sustainable way during the 1960s in the context of 
an important migration process. Today, Vista Alegre has become an 
integrated part of the city due to the general growth of Castelldefels, 
providing essential supply and maintenance infrastructure to its 
residents. The district is part of the border between the urban space 
of Castelldefels and the natural space of the Garraf mountain range. 
The merge of the urban grid with landscape through an undefined 
way and form creates marginal and destructed spaces in this area.

The aim of this intervention is the creation of a park, which produces 
a relationship between the natural and the urban space as well as 
the environment of the district of Vista Alegre by eliminating marginal 
spaces and reconstituting destructed areas. The new identity of Vista 
Alegre shall be strengthened by gratifying the needs of public open 
spaces in this part of the city.

Keywords: District, Urban space, Natural space, Relationship. 
          

Der Stadtteil Vista Alegre befindet sich im Nordosten der Stadt 
Castelldefels in der Gemeinde Baix Llobregat, Provinz Barcelona 
(Katalonien, Spanien).

Vista Alegre ist an der Peripherie Castelldefels situiert und wurde 
in den 1960er Jahren durch die in dieser Epoche stattfindende 
Migrationsbewegung errichtet. Der Stadtteil wurde sehr schnell 
und wenig vorausschauend entworfen. Durch das allgemeine 
Wachstum der Stadt ist Vista Alegre heute ein integrierter Stadtteil 
mit jedweder Dienstleistungs- und Versorgungsinfrastruktur. Das 
Viertel ist Bestandteil der Grenze zwischen der Stadt Castelldefels 
(urbaner Raum) und dem Bergmassiv Garraf (natürlicher Raum). 
An dieser Grenze verflechten sich sich der urbane Raster und der 
Landschaftsraum in einer undefinierten Form, wodurch zerstörte und 
marginale Räume gebildet wurden.

Das Ziel des Intewrventionsentwurfs ist die Schaffung eines Parks, der 
den urbanen und den Naturraum sowie die Umgebung des Stadtteils 
miteinander in Beziehung setzen kann. Die marginalen Zonen sollen 
eliminiert und die zerstörten Räume wiederhergestellt werden. Ein 
weiteres Ziel ist es, eine befriedigende Lösung für die steigenden 
Ansprüche auf öffentliche Freiräume in diesem neuen Stadtteil zu 
finden. 

Schlagwörter: Stadtteil, urbaner Raum, Landschaftsraum, 
Beziehung.
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En aquest apartat donem a conèixer les característiques físiques 
de l’espai de la proposta, és a dir, l’àmbit d’actuació, estat actual, 
climatologia i geologia.

Àmbit d’actuació 

En la província de Barcelona, comarca del Baix LLobregat es troba la 
ciutat de Castelldefels. En la perifèria està el barri de Vista Alegre i al 
peu de la Serra del Llopart, es troba en nostre espai d’intervenció.
 
L’espai està limitat pels carres de Ramón y Cajal i de l’Alhambra 
a l’oest i pel Passeig de l’Ormont al sud. Al nord trobem un camí 
forestal que travessa la serra del Llopart i a l’est un camí forestal que 
s’uneix amb la riera dels Canyars. (veure plànol nº1)
 
 

Estat actual

L’espai compren una superfície total de  37.737,1 m2 dels quals una 
gran part té una pendent elevada. Del total, 16.581,4 m2 seran de-
dicats a la realització d’un parc, situat a la cota més baixa. Els altres 

21.155,6 m2 a la reforestació i manteniment de la zona vegetal situat 
a la cota alta.

En la zona dedicada al parc trobem dues explanades amb els sòl 
molt compactat per la seva utilització com aparcament. Aquestes 
estan rodellades per un prat d’herbàcies i algunes arbustives en 
estat molt degradat. Aquest prat es entravessat per multitud de petits 
camins. Alguns,  s’uneixen al camí forestal que porta fins a la Riera 
de Canyars o un camí forestal que s’endinssa a la Serra del Llopart.
En la plataforma d’aparcament, situada a cota més alta, trobem restes 
de dues alineacions de Morus alba i en una cantonada, una  estació 
tranformadora. L’espai està rodejat de cases unifamiliars en el carrer 
Ramon y Cajal, on nomès hi ha vorera en la part edificada. En l’altra 
part, la superfície està limitada per un vorada sense cap alineació 
d’abres. En el Passeig de l’Ormont si troben blocs de pisos dins d’un 
recinte ajardinat on hi ha un vorera amb els seus arbres d’alineació.

Al nord trobem una massa vegetal força degradada. Aquesta massa 
es atravessada per un camí que desemboca a un camí forestal que 
envolta la Serra del Llopart. En tot el recorregut d’aquest, trobem 
antigues feixes abandonades podent reconèixer l’antic ús de la zona 
i també petites escorrenties que posan de manifest el problema 
de l’erosió.  A l’est hi ha una petita superfície amb restes d’incedis, 
es poden trobar arbres amb troncs cremats i una reduïda població 
d’arbustives. En tota aquesta zona hi ha una gran població de 
Ampelodesmus mauritanica degut a la recurrència d’incendis en la 

DESCRIPCIÓ DE L’ESPAI 
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zona. A l’oest es situen les darreres de les cases unifamiliars del 
carrer de L’Alhambra. Aquest espai té una marcada degradació a 
nivell antrópic ja que hi ha un contacte total entre les cases i la massa 
vegetal. Es pot veure una gran quantitat de deixaies, i a més a més, 
hi ha algunes cases que utilitzen un petit espai d’aquesta massa 
a mode de terrassa. En la cota més alta es poden veure restes 
d’antigues feixes. (Veure plànol nº 5) 

Climatologia

El projecte s’enmarca en un lloc de clima mediterrani, amb una forta 
influència marina per la proximitat del mar. Tot queda reflexat en les 
següents dades estadístiques obtingudes de la central metereológica 
de: Astrofels, Agrupació Astronòmica / 100 m 41° 17’ 11” N 1° 57’ 
49” E 

Altitud – 100m

Tª mitjana anual – 24,4 ºC
Tª mitjana màx. anual – 24.4 ºC (juliol)
Tª mitjana min. anual – 1,1 ºC (febrer)
Pluja total: 214,4 mm

Màx. Taxa de pluja: 135,6 mm (abril)
Min.  Taxa de pluja:  11,4 mm (juny)

De forma general, el clima en la zona d’intervenció es caracteritzarà, 
a grans trets, per uns hiverns amb temperatures suaus,estius 
calorosos i secs amb una pluviometria molt irregular. La presència 
de la massa d’aire mediterrània modera les temperatures alhora que 
pot originar pluges torrencials a la tardor. El més significatiu del clima 
són els tres o cinc mesos de sequera a l’estiu. Per aquest motiu, una 
de les principals limitacions pel desenvolupament i la implantació de 
la vegetació en aquesta zona, és la manca d’aigua produïda per la 
poca freqüència de pluges. Per tant, la climatologia ens permetra la 
implantació d’espècies de clima mediterrani que siguin acceptables 
dins d’un marc de manteniment racional i sostenibles. 

Geologia

En la nostre zona d’actuació tenim un sòl format en el Triàsic mitjà 
superiors anomenat Calcari mitrític i dolomies. Les calcaries són 
roques sedimentaries que contenen al menys un 50 % de carbonat, 
fonamentalment calcita. El terme dolomies ens indica que la meitat 
dels minerals els trobarem en forma de carbonat càlcic i magnesi. Al 
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ser també mitrític hi ha un percentatge de roques calcaries que tenen 
una mida de gra de 0,001 mil.límetres. 

Aquest sòl acostuma a tindre el 30 primers centímetres un alt nivell 
de calci i una materia orgànica de qualitat, que permet la formació 
d’un interessant complexa argilos-húmic. Sota l’horitzó de terra, 
ens trobem graves amb arena i poca quantitat d’argiles i llims que 
permetrà enmagatzemar una certa humitat.

Aquest sòl dins del calcaris és el més pobre i podriem tindre diversos 
problemes: falta de nutrinets, clorosis fèrrica o un pH elevat. Per 
tant, seria convenient fer un anàlisis del sòl per saber amb exactitut 
les seves propietats i pogué millorar les seves deficiències amb 
esmenes. 
 



ANÀLISIS
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ANÀLISIS

En la nostre proposta creiem important analitzar el territori on s’ubica 
el nostre espai d’intervenció per entendre el seu funcionament, 
les seves característiques i la seva relació amb l’entorn. Per tant,  
parlamen de la seva ubicació entre el parc natural del Garraf i la 
ciutat de Castelldefels (espai periurbà), els incendis de 1982 i 1994, 
la seva ocupació humana i com a conseqüència la seva vegetació.

Un espai periurbà i de transició:

L’àmbit de la proposta es troba entre el límit de la ciutat de Castelldefels 
i  el Parc Natural del Garraf, aquest espai periurbà esdevè en tot el 
perímetre entre la ciutat i el parc. D’aquesta manera, l’àmbit és un 
espai de transició entre l’urbà i lo natural. (veure mapa nº 2) 

Aquests espais frontera estan poc definits, formen part de dos espais 
amb característiques oposades i crea tot una classe d’úsos a nivell 
antròpic i natural. De vegades el usos són incompatibles generant 
espais de degradació i marginació, sense cap sortida pública.

Un espai agrícola

L’ocupació humana i l’activitat agrícola del Garraf eren molt importants 
a finals del segle XIX. Els darrers incendis forestals han deixat al 
descobert gran quantitat de construccions de pedra (estretes feixes) 
que ocupen de forma esglaonada molts vessants, des dels fons de 
vall fins a la mateixa carena, i que no són res més que el record 
històric d’una activitat agrícola important. Als indrets de més pendent 
i amb menys sòl es practicava una agricultura dedicada al conreu 
d’arbres fruiters (garrofers, ametllers, oliveres i vinyes). A les zones 
de pendent més suau i amb sòl més profund, es sembrava cereal i 
es feia una mica d’horta si hi havia disponibilitat d’aigua per regar.  
 
Aquest període de 100 anys començà amb una importància 
manifesta de la ramaderia i l’agricultura. Les terrasses, dedicades 
quasi exclusivament al conreu de la vinya, configuren el paisatge del 
Garraf i limiten l’extensió de la superfície forestal. Les 3.659 ha. de 
terrasses i conreus  posen de manifest que molts dels vessants del 
Garraf avuí ocupats per brolles, màquies i garrigues eren destinats a 
conreus. Els sectors interiors eren les zones on l’acció humana era 
més important.
 
La davallada de la vinya està associada a la plaga de fil·loxera (1890). 
Després d’aquesta plaga, el conreu tan sols es mantingué en els 
sectors més interiors, on encara el trobem actualment. Als sectors 
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litorals, la desaparició de la vinya fou total. Des d’aquesta data les 
superfícies destinades als conreus davallen de forma molt important 
i arriben a ser, actualment, testimonials.

En aquestes zones de terrasses abandonades es va iniciar un procés 
de successió vegetal amb la introducció progressiva d’espècies 
herbàcies, arbustives i arbòries. Aquest ha estat un dels motius que 
han fet augmentar considerablement la superfície forestal del Garraf 
ocupada per comunitats herbàcies i arbustives des de l’any 1900 fins 
a l’actualitat.  

Incendis

El Parc Natural del Garraf ha estat afectat en els darrers anys per 
importants incendis, entre els quals destaquen els dos més recents, 
de 1982 (d’unes 10.000 ha d’extensió) i de 1994 (4.300 ha cremades). 
Després d’una pertorbació com el foc, les espècies es regeneren 
seguint dues estratègies bàsiques: la rebrotada de les soques o 
les arrels, o bé la germinació de les llavors que han sobreviscut a 
l’impacte de les altes temperatures. La recuperació de la vegetació 
del Garraf es veu afavorida pel fet que aproximadament el 70% 
de les espècies principals presenten capacitat de regeneració per 
rebrotada, fenomen que provoca que la composició d’espècies es 
modifiqui poc després del foc, però també que amb més o menys 
rapidesa les espècies primeres tornin a aparèixer. 

Però no totes les comunitats responen seguint la mateixa evolució, 
sinó que moltes vegades s’observen canvis més o menys importants 
segons la resistència i capacitat de recuperació de les espècies que 
componen el sistema. En aquest sentit, tenen molta importància, 
a més de la característica de resposta esmentada, factors com la 
intensitat de la pertorbació (mesurada segons el nivell de destrucció 
estructural, reducció de la diversitat, eliminació d’individus o de 
poblacions, etc.) i la seva freqüència (nombre de pertorbacions per 
interval de temps). Segons aquests paràmetres, els canvis produïts 
sobre l’ecosistema seran més o menys importants i tindran una Antigua feixa agrícola en l’espai d’intervenció
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repercussió més o menys gran en el temps. 

Com hem apuntat, amb la resiliència de les comunitats del Garraf, 
que en garanteix l’autosuccessió, els canvis qualitatius (florístics 
o de comunitats vegetals) són poc importants, sobretot passats 
els cinc primers anys des de la pertorbació. Tanmateix, davant 
d’incendis recurrents, es poden produir canvis quantitatius, 
modificant l’abundància relativa dels individus d’una espècie, amb 

una intensificació dels efectes i una major irreversibilitat a curt o mitjà 
termini. Una freqüència massa elevada d’incendis pot disminuir la 
capacitat de supervivència de les espècies rebrotadores, pot impedir 
una acumulació suficient de llavors al sòl, i també pot afectar la 
recuperació de les propietats físiques i químiques del sòl.

Vegetació 
 

En aquest apartat es presenten els efectes que han tingut els incendis 
i la pressió humana sobre l’estructura i la composició de les principals 
comunitats del Garraf: 

El massís del Garraf presenta un clima mediterrani típic, posant de 
manifest l’existència d’un gradient tèrmic i pluviomètric des del nivell 
del mar cap a l’interior del massís. Per tant, la vegetació que creix 
des del litoral fins a uns 300 metres d’altitud (territori potencial de 
la màquia de garric i margalló - associació Querco-Lentiscetum) és 
força diferent a la de les zones d’interior (territori potencial de l’alzinar 
litoral (associació Viburno-Quercetum ilicis).

L’acció antròpica sobre el Garraf sempre ha estat important (incendis 
forestals, ramaderia, agricultura, etc.) i, per tant, són freqüents les 
comunitats pròpies de la sèrie de regressió de la vegetació potencial Incendi del Massi del Garraf de 1994
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de la zona, com les brolles calcícoles (de l’Aliança Rosmarino-
Ericion), les garrigues (Rhamno-Quercion cocciferae) i els prats 
xeròfils (Thero-Brachypodion), especialment llistonars i extensions 
de càrritx.

A nivell de resum, parlarem només de les comunitats vegetals 
agrupades en complèxides que es troben en el nostre àmbit de 
proposta. Aquest sistema d’agrupació ens permet analitzar d’una 
forma coherent la vegetació, ja que, pels factors abans esmentats 
seria gairabé impossible per comunitats vegetals. Les  zones 
d’anàlisis estan ubicades en la zona  de transició entre Castelldefels i 
el Parc natural del Garraf, concretament, el nostre espai de proposta 
i els fondos d’Amairic, de Can Jové i del Fanxó. (veure plànols nº 3 
i 4. A part del nostre espai d’actuació es seleccionen també aquest 
fondos perquè reuneixen unes sèries de caracterísitiques importants: 
tot tipus de formació geogràfica, estan intervinguts per l’ajuntament 
de Castelldefels i afectats pels incendis. Per tant, el coneixement 
dels fondos ens permetrà extrapolar a la nostre zona d’intervenció i 
fer comparacions.

Les principals complèxides trobades són:

Pinedes secundàries de pi blanc sobre brolles i/o prats 
calcícoles:

Les pinedes que apareixen al territori del Garraf són, bàsicament, 

brolles calcícoles i prats xeròfils amb un estrat arbori de pi blanc (Pinus 
halepensis). La majoria d’aquestes pinedes són boscos secundaris 
resultants de la propagació dels pins per acció antròpica, ja sigui de 
manera directa a través de repoblacions forestals o, indirectament, 
decantant l’equilibri a favor de la pineda i en contra l’alzinar al llarg 
dels processos de successió regenerativa. Amb rigor, hauríem de 
parlar de brolles arbrades, ja que la sola presència de l’estrat arbori 
no qualifica de bosc a aquesta comunitat. Algunes vegades amaga 
una fase de l’etapa de la successió reconstitutiva de l’alzinar.

-Espècies:
 
Pinus halepensis
Pistacia lentiscus
Quercus coccifera
Globularia alypum
Lavandula latifolia
Rosmarinus officinalis
Erica multiflora
Chamaerops humilis
Rhamnus alaternus
Rhamnus lycioides
Quercus ilex
Arbutus unedo



Proposta d’intervenció en el barri de Vista Alegre en la ciutat de Castelldefels

Memória descriptiva - 8

Ampelodesmos mauritanica
Brachypodium retusum

Màquia litoral, brolla calcícola, garriga i/o prats xeròfils 
intercalada amb afloraments rocosos:

La màquia entesa com a formació arbustiva densa amb alçades que 
oscil·len entre 2-4 m fa temps que no existeix al Garraf. Actualment 
es troba en un estat important de degradació, prenent un aspecte 
semblant al de la garriga, però amb una tendència a assolir més 
alçada. Tanmateix, encara poden trobar-se alguns fragments residuals 
que es presenten en forma de matollar dens, amb una fisonomia 
i composició florística semblants a l’original, on predominen el 
llentiscle (Pistacia lentiscus) i el garric (Quercus coccifera) barrejats 
en proporcions variables.

A més d’aquestes, les plantes més característiques d’aquesta 
comunitat són el margalló (Chamaerops humilis), l’arçot (Rhamnus 
lycioides), l’ullastre (Olea europaea var. sylvestris) i el garrofer 
(Ceratonia siliqua). D’aquesta darrera espècie hi ha dubtes sobre si 
en aquestes latituds és una planta espontània o una planta escapada 
dels cultius..

L’estrat herbaci és poc important, amb l’excepció del llistó 

(Brachypodium retusum), que és abundant. Aquesta manca de 
recobriment heci està relacionat amb la teòrica compacitat de l’estrat 
arbustiu, que impediria el desenvolupament d’un gran nombre 
d’espècies

.
-Espècies:

Pistacia lentiscus
Quercus ilex ilex
Ceratonia siliqua
Oloea europaea sylvestris
Quercus coccifera
Chamaerops humilis
Erica multiflora
Smilax aspera
Euphorbia characias
Phillyrea angustifolia
Rhamnus alaternus
Rosmarinus officinalis
Clematis flammula
Arbutus unedo
Daphne gnidium
Globularia alypum
Ampelodesmos mauritanica
Brachypodium retusum
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Brolla calcícola , garriga i prats xeròfils:

La brolla calcícola és un matollar perennifoli més esclarissat 
(recobriments del 60 al 90%), que no sol superar el metre d’alçada, 
on dominen el romaní (Rosmarinus officinalis) i el bruc d’hivern 
(Erica multiflora).Es tracta d’una comunitat fonamentalment arbustiva 
on els subarbusts són molt abundants en biomassa i en diversitat 
específica. Així podem trobar força espècies com la bufalaga tinctòria 
(Thymelaea tinctoria), la foixarda (Globularia alypum), el barballó 
(Lavandula latifolia), diverses fumanes (Fumana laevipes, F. ericoides 
i F. thymifolia), el llentiscle (Pistacia lentiscus), el càdec (Juniperus 
oxycedrus), la farigola (Thymus vulgaris) i la botja d’escombres 
(Dorycnium pentaphyllum) entre d’altres. 

A les àrees afectades pel foc, el matollar del Rosmarino-Ericion mostra 
un enriquiment en espècies de l’ordre Quercetalia ilicis. La causa 
principal d’aquesta transformació resideix en la diferent estratègia de 
regeneració després del foc d’ambdues comunitats. Mentre que les 
brolles es regeneren principalment per germinació, les garrigues ho 
fan per rebrotada i, per tant, poden ocupar l’espai cremat amb més 
facilitat, tot dificultant la germinació de les altres espècies. Aquest 
fet s’accentua quan els incendis són recurrent, al massís del Garraf, 
es posa de manifest per l’expansió del garric (Quercus coccifera). 
L’estrat herbaci hi juga un paper secundari, i sol trobar-se el llistó 
(Brachypodium retusum), la jonça (Aphyllanthes monspeliensis) i 

la farigola borda (Coris monspeliensis). Les herbes anuals hi són 
escasses.

-Espècies:

Quercus coccifera
Thymus vulgaris
Rosmarinus officinalis 
Erica multiflora 
Cistus sp.
Globularia alypumhalepensis 
Smilax aspera
Chamaerops humilis 
Rahmnus licoides 
Olea europaea
Pistacia lentiscus
Brachypoduim populneum 
Ampelodesmus mauritanica

Càrritx (Ampelodesmus mauritanica)

En aquest punt creiem important destacar l’espècie Ampelodesmus 
mauritanica, anomenat Càrritx, pel fet de la seva gran abundància 



Proposta d’intervenció en el barri de Vista Alegre en la ciutat de Castelldefels

Memória descriptiva - 10

en totes les complèxides abanç esmentades i la seva relació amb els 
incendis.

Ampelodesmus mauritanica es una gramínea de grans dimesions 
distribuïda per totes les rieres mediterrànies, especialment en la 
regió magrebí. Fou importada en el segle XVIII de Menorca al massís 
del Garraf pel seu interès económic. Aquesta espècie era el sustent 
durant segles de rebanys, i utilitzada per obtenir els més diversos 
materials: sostres de les cabanes, cordills resistens, aillament térmic, 
matéria primera per paper.... Per tant, les Carritxeres són producte 
de l’activitat humana sent el resultat d’una pràctica secular de focs 
pasturals per una millora dels prats.

En el massis del Garraf, el Càrritx a tingut un augment  de densistat 
d’individus significatiu  per la alta freqüència d’incendis ja que el foc 
no disminueix la probabilitat de germinació i afavoreix l’expansió de 
l’espècie. Sense gestió es pot veure que la formació vegetal es tanca, 
s’incrementa el perill d’incendi i la pèrdua de biodiversitat.Per tant 
creiem convenient que en el nostre espai d’actuació es tracti d’una 
manera coherent el desenvolupament del Càrritx per poder millorar  i 
assegurar el desenvolupament de totes les espècies vegetals.
 

 

 Càrritx (Ampelodesmus mauritanica)
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Fitxes de variació cromàtiques i densitat de les complèxides

Al parlar de les diferentes complèxides que conformen la nostre 
zona de proposta, creiem important estudiar l’impacte paisatgístic 
d’aquestes. Per tant, s’han confeccionat uns taules que ens indicaran 
quin és l’impacte. Les taules consten de tres apartats:

-En la fitxa de variació cromàtica hi ha una taula en color de 
variació cromàtica que indica la densitat de la complèxida globalment 
y com varia l’impacte cromàtic de les seves diferent components 
-abres, arbustos i tapitzants- en funció de la fulla, flor i el fruit amb 
les estacions de l’any. També indica el porcentatge de cadascún dels 
estrats, el cel que es divisa desde l’interior de la complèxida i el sòl. 

-En els components i densitat dels estrats de les complèxides 
s’indica les espècies principals (amb el seu nom científic) i la densitat 
de cada estrat.

-Es mostra les fotografies de les espècies més rellevant amb el 
seu nom científic.
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Pinedes secundàries de pi blanc sobre brolles i/o prats calcícoles:

Components i densitat dels estrats de la complèxida:

Abres: Pinus halepensis---------Densitat mig densa    Arbust:  Pistacia Lentiscus---------Densitat densa    Tapitzan: Rhamnus latifolius------Densitat mig densa
           Quercus coccifera--------Densitat mig densa                                                                                                           Erica multiflora-----------Densitat mig densa

Fotografies de les espècies predominants:
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Màquia litoral, brolla calcícola, garriga i/o prats xeròfils intercalada amb afloraments rocosos:

Components i densitat dels estrats de la complèxida:

Abres: Ceratonia siliqua----------Densitat lleugera     Arbust: Rahmnus lycoides--------Densitat mig densa   Tapitzan: Rosmarinus officinalis------Densitat densa
           Quercus coccifera--------Densitat mig densa              Pistacia lentiscus---------Densitat mig densa                   Thymus vulgaris---------------Densitat densa
Fotografies de les espècies predominants:

Fitxa de variació cromatica de la complexida: Màquia litoral, brolla calcícola, garriga i/o prats xeròfils intercalada amb afloraments rocosos Densitat: Mitja
Hivern Primavera Estiu Tardor

Gener Ferbrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Septembre Octubre Novembre Decembre

Tapitzan
Terra

Cel

Arbre

Arbust
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Brolla calcícola , garriga i prats xeròfils:

Components i densitat dels estrats de la complèxida:

Abres:  Olea europaea----------------Densitat Molt lleugera                                                 Tapitzan: Thymus vulgaris-----------------Densitat lleugera                            
Arbust: Chamaerops humilis-------Densitat Leugera                                                                        Rosmarinus officinalis--------Densitat lleugera.

Fotografies de les espècies predominants:
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El criteri per realitzar la proposta ve condicionada pel fet de què 
treballem en un espai de transició entre dos espais molt diferenciats. 
A demés, es tracta d’un espai periurbà amb els seus úsos i estat 
actual. Per aixó s’ha volgut establir un criteri de proposta que uneixi 
l’espai urbà amb l’espai natural d’una forma gradual fent que la seva 
relació sigui estable i sostenible, donant  unes expectatives d’ús 
públic.

Utilitzant aquesta criteri com a premissa, s’intenta crear una 
parc seguint la pauta de la morfologia del terreny, basant-se en 
els processos tradicionals de terrassament de les pendents per 
fins agrícoles. L’intervenció genera un sistema de terraçes, que 
conseguieix la creació d’espais per diferentes activitats, facilitant la 
seva accesibilitat, creant recorreguts per veure la relació gradual dels 
dos espais, i a més a més, conectar-lo amb l’exterior. A més a més, 
la zona arbrada que rodeja el parc es realitzarà un manteniment per 
millora  el seu desenvolupament i la relació amb el parc.(Veure plànol 
nº 6)

Desenvolupament

En la proposta es pot diferenciar dos tipus d’espais que es desarrollen 
de diferent manera:

-La cota més baixa, es troba adjacent per edificis en la part sud 

sud-est i per vegetació a l’est. Aquí es on es formaran tres terrasses 
per crear espais d’ús públic i fer la relació progressiva de l’urbà a  
lo natural. Les terrasses tenen una disposició paral.lela al Passeig 
de l’Ormont (direcció oest-est) per mantindre l’antic moviment creat 
per l’ús antrópic de l’espai (Plataformes aparcament). Aquesta 
disposició permet crear la progressió de lo urbà al natural, mostrant 
la seva relació entre ambdós, ja que, es comença per un carrer 
amb edificacions i s’endinsa paulativament al vegetació adjacent. 
Aquesta procés és realitzarà  a partir de plantacions, modificant la 
seva densitat i disposició en l’espai. 

Al Nord i a l’est del parc ens trobem el segons espai, que s’exten 
al voltant de les plataformes fins al camí de la Serra del Llopart i 
el de la riera de Canyars. Sobre un terreny inclinat s’assenta una 
complèxida de pineda secundaria amb máquia litoral i brolla calcícola 
molt degradada per factors abans esmentats. En aquest espai es 
realitzará una gestió per millorar la estructura i el desenvolupament 
de la complèxida. Aquest punt serà tractat amb més profunditat en el 
apartat d’implantació vegetal.(Veure plànol nº 6)

Murs de contenció

La propósta ve constituida per  murs de diverses alçades que 
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conformen l’espai. Els murs estan construits a partir d’una base de 
formigó del tipus HA-25/p/20/IIa que sosté el pes de la peça vertical, 
també del mateix tipus de formigó. Les dos peçes tenen una malla 
metàl.lica per assegurar la durabilitat i compactació del formigó. La 
peça vertical, per la part vista està revestida amb pedres unides a la 
part vertical per morter tipus M-40. L’utilització de pedra ve donada 
per recrear les antigues terrasses agrícoles. Per millorar la subjecció 
del morter amb la peça vertical utilitzarem un fleix metàlic d’acer 
galbanitzat. Aquest murs mesuren de 2 a 4 metres d’alçada.(Veure 
detall del mur, plànol nº 11)

Encara que els murs estiguin construits d’igual forma i material la 
seva funció no és sempre la mateixa. Els murs de la par sud formen 
l’aterraçat del parc i els situats en la vegetació adjacent, realitzen la 
funció de reduir l’erosió del terreny.

Accesibilitat

En la proposta es defineix una manera per accedir dins de la 
intervenció com per les diferentes terrasses a partir de rampes. Les 
rampes són peçes de formigó polit, amb una amplada que varia de 
2 a 4 metres.

La terrassa de cota superior serà la que permetra la comunicació 
del parc amb l’espai natural, es a dir, conecta amb tres camins que 
atravessen la vegetació. A l’oest troben un camí que comunica fins 
l’intersecció del carrer de l’Alhambra amb el de la Serra del Llopart. 
Al mig, l’antic camí forestal es redibuixa un nou traçat per millor la 
problemàtica de l’erosió i connectar-lo amb el camí de la Serra del 
LLopart. Al extrem est, la terrassa és comunica amb el camí que 
porta fins la riera de Canyars. 

Les plataformes inferiors es connecten entre si i amb els carrers 
adjacents a partir de rampes. 

Paviments

La selecció de paviments es fonamenta pel criteri de relacionar 
l’espai urbà amb el natural. Per aixó utilitzem materials com l’asfalt 
simbolitzant la ciutat (impermeable,dur ) o el sauló que simbolitzat 
la natura (permeable, tou). Igualemt trobarem algun paviment que 
més que una funció conceptual té una funció totalment técnica. A 
contiuació s’explica cada paviment i la seva ubicació.(veure plànols 
nº 6 i 12)
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Sauló

El sauló és una arena que prové de la descomposició de terres 
d’origen granític. Té una gran permeabilitat i la capacitat de formar 
agregats amb les argiles.El seu color i composició pot variar segons 
la localització geogràfica dels llocs d’extracció, en el nostre cas 
utilitzarem un sauló groc-rosat.

En la nostre proposta el sauló estarà en les tres terrasses on ens 
permetra fer plantacions en la seva superfície i crear un sistema de 
drenatge per recollir l’aigua de la pluja que serà utilitzada per regar 
els tal.lusos adjacents.

Per a la col·locació del sauló el primer que es farà serà compactar 
el terreny. Seguidament es faran les rases on aniran col.locats els 
tubs de drenatge. El segon pas consistirà en posar una tela geotèxtil  
amb la funció de deixar filtrar l’aigua però no particules que permet 
obstruir el sistema de drenantge. A sobre, anirà una capa de graves, 
de 20 cm de gruix que posarem per aconseguir una millor filtració 
de l’aigua. Per últim el sauló ben compactat i anivellat amb un 2% 
d’inclinació per evitar l’erosió i l’entollament.

Paviment de formigó polit:

Aquest paviment el trobarem en la terrassa més al nord, creant una 
gran superficie per realitzar diverses activitats que necessiten un 
gran espai sense obstacles. Tambè el trobarem constituint totes les 
superfícies de les rampes.

El formigó estarà limitat amb una línea de peces multiblock amb unes 
mides de 17,3x17,3x20,8 centímetres tot el seu perímetre. Per la 
construcció d’aquest paviment els passos seran els següents:Sauló
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Sobre el terreny previament compactat, posarem 20 cm de subbase 
granular  per estabilitzar el terreny i proporcionar una millor adherència 
al formigó. Després disposarem el formigó i un cop assentat es farà 
el polit.

Paviment d’asfalt

L’asfalt és un material viscos, enganxifos i de color negre, utilitzat com 
aglomerat en mescles asfàltiques per la construcció de carreteres, 
autovies o autopistes.

Aquest paviment el trobem en les entrades de les tres terrasses 
situades al carrer de Ramon  i Cajal. Intentem mitjançant aquest.  
introduir un paviment totalment urbà dins del parc, es a dir, relacionem 

Formigó polit

Asfalt
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els dos espais.

El sistema de construcció serà el següent: Primer compactarem el 
terreny, seguidament el ruixarem el betun en tota la superfície. Per 
últim, posarem la capa de 7 cm d’asfalt.

Paviment d’arena

En les dues zones destinades a les activitats del més petits s’ha 
disenyat dos areners.

Els areners estaran construits a partir d’una cavitat delimitata per 
peces multiblock arrodonides per evitar perill de lesions. Primer, 
compactarem el terreny i farem unes rasses per disposar un sistema 
de drenatge que evacuarà l’aigua infiltratada procedent de la pluja 
i l’aigua ascendent per capilaritat. Aquests drentatges estaran 
envoltats d’una cap geotèxtil per evitar la obturació del conducte per 
partícules. Per últim, omplirem les dues cavitats amb arena natural 
d’origen al.luvial disgregada y rentada. La forma de les partícules 
seràn equidimensionals i no angulars sino arrodonides. Al ser una 
zona infantil haurem de tindre especial cura en mantenir l’espai 
desinfectat per evitar enfermatats. A més a més, serà inevitable la 
renovació i la reposició de la arena al.luvial.

Drenatges

En la propósta, els drenatges estan dissenyats per realitzar el máxim 
de recollida d’aigua de la pluja i així evitar l’erosió i a més a més 

Arena al.luvial
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poder-la reutilitzar per regar les noves plantacions. En la proposta 
existeixen diferents sistemes de recollida d’aigua:(Veure plànols nº8 
i 9)

El primer cas, es la recollida per la part interna del mur a partir d’una 
capa vertical de graves i un tub dren de polietilè de diferent diametre 
depenent del seu recorregut. Aquest tub esta conectat a diversos tubs 
de polietilè perforats que distribuiran l’aigua de forma homogènia en 
les zones de nova plantació.

El segon cas, es la recollida d’aigua a peu de talús formats per les 
terrasses on es recollida per un embornal fins un tub de polietilè. 
Aquest es conectat a diversos tubs de polietilè perforats que 
distribuiran l’aigua per les diferentes terrasses.

En les terrasses l’aigua que s’infiltri en la superficie serà recollida per 
tubs de polietilè distribuits de forma homogénia per sota del tot-ú que 
forma el paviment de les terrasses. Aquesta aigua anirá a un tub de 
recolecció  que estaré conetctat a altres tubs de polietile, els quals 
distribuiran l’aigua en els talussos.

Sistema de reg i aigua potable

En la proposta creiem conveient aportar un sistema reg que doni 

suport a la implantació de la vegetació i a les époques de sequera. 
Aquest reg de suport es realitzarà amb mànegues, de manera, que 
s’intalarà a cada terrassa una xarxa de boques de reg que amb una 
mànega de 25 metres s’arribi a tota la vegetació. La xarxa estarà 
conectada a un pericó de comandement de xarxa situat a la dreta de 
la estació transformadora (terrassa de cota superior). 

El sistema d’aigua potable serà una xarxa conectada a diverses fonts 
repartides en les diferentes terrases. La xarxa estarà conectada al 
pericó de comandement de xarxa.

El tubs de la dues xarxes seràn de polietilè d’alta densitat.

Mobiliari

Com a mobiliari trobarem tres models de bancs repartits en la zona 
més propera a les edificacions per reforça la ideia de l’espai urbà i 
a l’hora donem ús de la seva funció per crear espais de lleure on es 
podran tindre diverses vistes panoramiques o simplement espai de 
relació social.

Els característiques dels diferents bancs són les següents:
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-Banc Modular: Aquest banc es de formigó amb lineas molt rectes i 
estará situat en la plataforma de formigó polit recolzat al mur.

 -Material: formigó
 -Color: gris granític
 -Acabat:  “Decapado e hidrofugat“
 -Colocació: recolzat sense ancorar
 -Pes: 960 kg / 1430kg
 -Palet: 75x190 / 75x290
 -Diseny: Ramón Benedito / Josep Lluscà

-Banc Sitzen: banc rectangular amb base de formigó e iluminació 
en la base. Aquest té en la superficie superior llistons de fusta del 
tipus Iroko de color marró, preparada per una gran resisténcia a 
les condicions d’exterior i vandalisme. En la base de formigó hi ha 
uns rectangles d’acer galvanitzat on reposa el sistema d’iluminació: 
Aquest tracta de tubs florecens que iluminarán el terra creant lineas 
de llum. La llum està protegida per un plastic acrílic que deixa pasa la 
llum però no la humitat o la pols. El banc esta situat en la plataforma 
més al sud i la plafroma més al Nord. 
 
 -Material: formigó llis de color blanc.
       Fusta de Iroko color marró
 -Colocació: recolzat sense ancorar
 -Pes: 850 kg / 1125kg
 -Palet: 75x190 / 75x290
 -Diseny: Marc Moreno Gonzalez

Banc Modular Banc Sitzen
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-Banc rectangular de formigó: Banc rectangular de formigó pul.lit 
situat en las zones de jocs .

 -Material: formigó pul.lit
 -Color: verd
 -Acabat:  “Decapado e hidrofugat“
 -Colocació: recolzat sense ancorar
 -Pes: 960 kg / 1430kg
 -Palet: 75x190 / 75x290
 -Diseny: Ramón Benedito 

Iluminació: 

En la proposta trobem dos elements d’iluminació. El primer element 
és la lluminària Kanya que l’utilitzarem per iluminar tot el parc. Les 
seves característiques són les següents:

1.Columna troncocónica de 12.5% de 12 metres d’alcada:
     a. Acer galvanitzat (e=4mm)
     b. Acer corten (e=5mm)
2. Portes de registre y tancament amb clau de tub               
rectangular
3. Placa de fixació i anell de reforç. Perns enroscats d’ancoratge 30 

mm.
4. Protector circulars de revolució parabólica tipus IEP-pr-31/ae, de 
150-400w.Carcasa d’alumini i suport d’acer inoxidable..
5.Cimentació amb dau de formigó
6. Pes 284 Kg

Lluminària Kanya
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El segon element de la iluminació es la balisa Morella que serà 
utilitzada per marcar els accessos, camins i rampes del parc. Les 
seves característiques són les següents:

           -Material: xapa de Cor-ten
 -Color: óxid
 -Acabat:  Pintat efecte Cor-ten
           -Colocació: ancorat amb cargols
 -Pes: 28 kg
 -Palet: 100x100 (9uds)
 -Diseny: Helio Piñon

-Paperera Laurel&Hardy:

Utilitzarem un model únic de diseny sencill és l’únic element que es 
present en tota la extensió de la proposta. Així intentarem no impedir 
que els ususaris poguin desar els seus desperdicis evitant així la 
degradació de l’espai. Les seves caracteristiques són:

           -Material: formigó aramat color beige
 -Acabat:  “Decapat e hidrofugat“
 -Colocació: ancorat amb cargols
 -Pes: 155kg
 -Capacitat: 60 litres
 -Palet: 70x70
 -Diseny: Miquel Milla

Balisa Morella Papelera LAurel&Hardy
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-Font Carmel:

Aquesta font estará en els espais més utilitzats pel usuaris, es a dir,  
on hi han els bancs i les zones de jocs. Les seves característiques 
són les seguents:

 -Material: Acer Inox, ASIS 316
 -Vas:funció d’alumini
 -Base: Formigó armat “Decapado e hidrofugat“
 -Colocació: empotrat
 -Pes: 190kg
 -Palet: 100x100
 -Diseny: Enric Perclas

 
 
 
 
 
 
 
 

Font Carmel
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IMPLANTACIÓ DE LA VEGETACIÓ 

En el projecte, la vegetació és l’element que ens permetrà relacionar 
l’espai urbà i l’espai natural amb més flexibilitat. Seguint la premissa 
de la proposta, intentarem fer una plantació de característiques 
ornamentals (reflexant l’espai urbà) que anirà transformant-se en una 
plantació de tipus natural, imitan les estructures de les complèxides 
estudiades (reflexant l’espai natural). Aquestes plantacions estaràn 
relacionades i lligades amb l’entorn, per tant, la intervenció inclou 
el manteniment, gestió i millora de vegetació existent del projecte.  
Així mitjançant la vegetació, els usuaris podran veure o sentir aquest 
canvi d’estructures vegetals i valorar l’espai on viuen, que és un espai 
de transició.(Veure plànols nº 9 i 12) 

En la implantació parlarem en cada ocasió d’una complèxida en 
concret i ressaltarem les espècies més importats que són rellevants 
per entendre el tractament de la vegetació i el concepte en un espai 
determinat (l’existencia de moltes comunitats vegetals que estan 
mesclades en el nostre espai d’actuació creiem convenient utilitzar  
el sistema de les complèxides emprat en altres apartats per descriure 
la vegetació). L’objectiu a llarg termini és que totes les complèxides 
s’acabin complementant amb espècies vingudes desde l’exterior, ja 
que, seria molt difícil plantar tot una complèxida en la seva totalitat i 
també és interessant que s’autorregulin en el futur i trobin l’estabilitat. 
Per tant, plantarem les  espècies més importants de cada complèxida 

esperant que en el futur acabin completant-se conseguint un sistema 
estable. Al final de l’apartat es troba un quadre amb totes les espècies 
emprades. 

A continuació, explicarem el tractament de cada terrassa, talús 
i la vegetació adjacent aquestes per separat. Aquest sistema ens 
permetra entendre la intenció de cada part dins del global. 

-Terrasses i talussos:

En les terrasses i talussos es concentra tota l’intenció de la relació i 
progressió entre els dos espais. La progressió és farà d’oest a est, 
partint del carrer Ramon y Cajal, que es la part edificada, i acabant 
al final de les terrasses on comença la vegetació adjacent. En la 
implantació ornamental es buscarà distribucions més rectes i amb 
densitats molt elevades. En contra, la implantació natural buscarà 
distribucions més aleatòries amb densitat típiques de les complèxidas 
estudiades.

Nombrarem la terrassa de cota més baixa com la número 1 i així 
successivament fins arribar a la de cota més alta, la número 3. En el 
cas dels talussos seguiràn el mateix criteri d’enumeració fins el talús 
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número 5.

Terrassa i talús nº.1:

La terrassa i el talús són limítrofs als dos carrers edificats i la terrassa 
conté la zona de jocs infantils i divers mobiliari. Al ser l’espai més 
proper a les edificacions i amb un ús més públic,  implantarem una 
vegetació baixa utilitzan un estrat arbustiu de port baix i algún peu 
aïllat d’arbre per crear un espai obert.

En el talús, a l’oest es comença amb una plantació d’herbàcies 
amb una densitat molt alta creant línies molt definides en la seva 
disposició. En la mateixa superfície hi haura alineacions de Pinus 
halepensis, algunes d’aquestes alineacions s’introduiràn en la 
terrassa. També s’implantarà alguns individus aïllats de les espècies  
com Olea europaea sylvestris o Quercus coccifera. Un cop passada la 
rampa d’accés, es plantaran dues línies d’herbàcies amb alineacions 
de Pinus halepensis seguint la mateixa estructura. Poc a poc la 
vegetació tendirà a una densitat molt més baixa i s’implantaran 
espècies de la complèxida màquia litoral, brolla calcícola, garriga i 
prat xeròfil adoptan la distribució naturalitzada que acabarà unint-se a 
la vegetació existen que es troba a final de talús, es a dir, la vegetació 
limítrofa. 

En la terrassa  s’implantarà nomès unes alineacions de Pinus 

halepensis fins l’últim arener.A partir d’aquest, s’implantarà la 
complèxida màquia litoral, brolla calcícola, garriga i prat xeròfit amb 
tots seus estrats amb una distribució naturalitzada que s’unira ala 
vegetació adjacent i al talús.  En els areners es plantaran a cada 
extrem un exemplar d’Acacia dealbata per donar una nota de color 
en l’espai infantil.En l’extrem més a l’est de la terrassa es farà una 
plantació molt densa per crear un límit físic.

Terrassa i talús nº.2:

En aquesta terrassa i talús implantarem una vegetació tancada amb 
una major utilització del estrat arbustiu. Al crear un espai més tancat 
intentem aproximar la distribució i la estrucutra del espai natural al 
carrer edificat.

En el talús s’implantarà una vegetació típica de la complèxida. A 
l’oest es comença implantan una superfície amb densitat molt alta 
de les arbustives Pistacia lentiscus, Rahmnus lycoides i Phyllirea 
angustifolia. Tot seguit, es plantaràn línies d’herbàcies també amb 
una densitat molt alta. El talús té alineacions de Pinus halepensis que 
provenen de la terrassa número 1 amb individus aïllats de les espècies 
Quercus ilex ilex, Ceratonia siliqua i Olea europaea sylvestris. Un 
cop passada la rampa d’accès la distribució es va tornant cada cop 
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més naturalitzada utlilitzant un major nombre d’espècies típiques de 
la complèxida fins unir-se a la vegetació adjacent.

En la terrassa troben a l’oest nomès alineacions de Pinus halepensis 
d’un calibre més gran que els de la terrassa número 1 per crear la 
sensació d’espai tancat gracies el seu volum de copa més elevat. 
Passada la rampa d’acces, igual que en el talús,  les linies del Pinus 
halepensis es trenquen per aconseguir una distribució més natural 
utilitzant tres calibres diferents per reforçar la sensació d’espai 
natural. Tambè s’utilitzara espècies de tots els estrats típics de la 
complèxida  màquia litoral, brolla calcícola, garriga i prat xeròfit ja que 
l’intenció es fer una progressió de la distribució fins unir l’implantació 
a la vegetació adjacent. En l’extrem més a l’est de la terrasa es farà 
una plantació molt densa per crear un límit físic.

Terrassa i talús nº3:

Aquesta terrassa és la de cota més alta i la que està contigua a tota 
la vegetació limítrofa de l’espai d’actuació. A més a més, és la que a 
partir de diferents accesos comunica el parc amb  la serra del Llopart 
i el camí forestal de la riera de Canyars. Aquí s’intentarà portar la 
vegetació adjacent a la terrassa implantant la complèxida de pi  blanc 
sobre brolles i prats calcícoles. En el talús realitzarem una plantació 

que uneixi tant la distribució ornamental com el natural i fer referència 
a l’agrícola. Creiem important no oblidar l’antic ús agrícola de la zona 
i el significat de les terrasses que es troben en tot el massís del 
Garraf ja que forma part de l’historia de la zona. 

En la terrassa, adjacent al carrer Ramon y Cajal trobem una superfície 
de formigò polit amb escoçells repartits en la superfície que cadascún 
albergarà un peu de Pinus halepensis. Desprès ens trobem una 
superfície de formigò polit sense cap vegetació. Un cop acabada 
aquesta superfície, s’inicia una implantació de la complèxida de pi  
blanc sobre brolles i prats calcícoles que s’integra en la vegetació 
adjacent que és de la mateixa complèxida.

En el talús s’implantarà també una vegetació típica de la complèxida 
de pi  blanc sobre brolles i prats calcícoles. Es comença amb una 
alineació de Pinus halepensis i arbutus unedo, l’estrat herbaci serà 
una sembra de prat. Un cop en passat l’accès s’implantara l’espècie 
Ceratonia siliqua, antigament utilitzada en l’agricultura de la zona, 
en tota la superficie del talús en un marc de 4x4 metres. Una de 
les línies s’introduirà en la terrassa número dos. L’estrat arbustiu 
el trobarem també en petits grups. En la resta de superficie lliure 
s’implantara un estrat herbaci típic dels prats xeròfils. Quan les 
alinecions de Ceratonia siliqua s’acaben s’implantarà una vegetació 
típica de la complèxida màquia litoral, brolla calcícola, garriga i prat 
xeròfit amb la seva distribució natural unint-se paulativament a la 
vegetació adjacent.



Proposta d’intervenció en el barri de Vista Alegre en la ciutat de Castelldefels

Memória descriptiva - 28

Talús nº 4:

En aquest talús s’ubiquen el pericó de comandement de la xarxa 
d’aigua i l’estació transformadora. Per tant, utilitzarem espècies de 
port alt com l’Euphorbia characias, Chamaerops humilis i Pistacia 
Lentiscus per dissimular aquestes estructures. A nivell arbori 
utilitzarem tres calibres de Pinus halepensis i Quercus ilex ilex. La 
resta de superfície serà coberta per una sembra de prat xeròfil. 

Talús nº5:

Aquest talús es la prolongació de la vegetació adjacent a la terrassa 
numeró tres. Per tant, es realitzatrà una implantació típica da la 
complèxida de pi  blanc sobre brolles i prats calcícoles fins adherir-se 
a la plantació de la terrassa.

Manteniment, gestió i millora de vegetació existent del projecte

Al nord de l’espai de intervenció trobem una massa vegetal que 
s’esten en la vessant de la Serra del Llopart. En tota aquesta massa 
hi han diverses situacions: a l’oest ens trobem una massa limítrofa 
al darreres de les cases del carrer de l’Alhambra amb una marcada 
degradació antrópica. Al nord, hi ha síntomes clars d’erosió i a l’est, 
la massa vegetal té restes dels incendis amb una gran densitat 
d’Ampelodesmus mauritanica.  Per tant, es realitzaran diferentes 
actuacions depenent de cada situació però en general es portan a 
terme els següents objectius:

- Reforçar la funció de la vegetació en la protecció del sòl i els 
recursos hídrics, frenant els processos de degradació progressiva 
del ecosistemes.

- Mantenir criteris de biodiversitat en les plantacions per l’estabilitat 
del ecosistema.

- Conformar la massa forestal per ser fàcilment defensable dels 
incendis forestals.

A continuació es parlarà especificament de cada situació i de la seva 
consequent actuació:
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Raderes de les cases:

Aquesta part de la massa vegetal està força degradada degut 
principalment a l’acció antrópica. A demés, es construeix un camí 
que comunica el carrer de l’Alhambra amb la terrassa número tres 
convertint els darrers de les cases en façanes i l’espai obté un nou 
ús públic.

En aquest part es relitzaràn les accions següents:

-Neteja tota la zona de deixaies provocada per l’ús antrópic.

-La creació de murs de contenció per evitar l’erosió i ajudar a 
l’implantació de la vegetació.

-Creació d’un sistema de drenatge per la recollida d’aigua i les seva 
disperció controlada que facilitarà la reducció de l’erosió i l’aportació 
d’aigua a les plantacions.

-Plantació de la complèxida de pi  blanc sobre brolles i prats calcícoles 
amb una distribució naturalitzada utilitzan tres calibres de pinus 
halepensis.

-Creació d’una pantalla amb espècies arbustives i arboreas per 
separar i crear un límit entre el camí i els darreres de les cases.

-Poda i neteja del sotabosc per evitar risc d’incendis.

Part central:

En aquesta zona ens trobem un camí forestal en el vessant de la 
Serra den Llopart amb síntomes destacables d’erosió i es fa patent 
una degradació en la vegetació. Amb la nova proposta es redibuixa 
el camí per disminuir la seva pendent aconseguint una reducció de 
l’erosió i una millor accessibilitat. Tambè es construieix dos murs 
de contenció que ajudaran a evitar l’erosió i la implantació de la 
vegetació.

En aquest part es relitzaràn les accions següents:

-La creació de murs de contenció per evitar l’erosió i ajudar a 
l’implantació de la vegetació.

-Creació d’un sistema de drenatge per la recollida d’aigua i les seva 
disperció controlada que facilitara la reducció de l’erosió i l’aportació 
d’aigua a les plantacions.

-En tota la zona es millorara la biodiversitat fent una plantació de 
diferentes espècies de la complèxida màquia litoral, brolla calcícola, 
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garriga i prat xeròfit. En l’antic pas del camí forestal es descompactarà 
el sòl i es farà una aportació de terra de qualitat, seguidament, es 
portarà a terme una implantació de la complèxida màquia litoral, 
brolla calcícola, garriga i prat xeròfit.

-Poda i neteja del sotabosc per evitar risc d’incendis.

Part cremada:

A l’est, com hem comentat abanç, hi ha una superfície amb restes 
d’incendis. Es pot observar arbres amb troncs cremats i molt poca 
biodiversitat degut a la gran densitat d’Ampelodesmus mauritanica 
que ocupa una gran extensió de superfície, síntome de la recurrència 
dels incendis en la zona.

En aquest part es relitzaràn les accions següents:

-S’eliminaran els individus afectats pels incendis sense cap possibilitat 
de supervivencia o desenvolupament.

-Elimiminació de les superfícies d’Ampelodesmus mauritanica 
mitjançant l’eliminació total de soques mecanicament o per incenis 
controlats.

-Implantació de la complèxida de pi  blanc sobre brolles i prats 
calcícoles.

-Poda i neteja del sotabosc per evitar risc d’incendis.

A continuació es troba una taula amb les espècies utilitzades:

Estrat arbori

Espècie Presentació Altura/perimetre
Pinus halepensis C10L 100-125
Pinus halepensis C3L-C2,5L 40-60
Pinus halepensis C30L 175-225
Acacia dealbata C10L 100-125

Quercus coccifera C10L 40-60
Olea europaea syl. C10L 60-80

Arbutus unedo C10L 60-80
Quercus ilex iles C30L 150-200
Ceratonia siliqua C3L-C2,5L 40-60
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Estrat arbustiu:

Espècie Presentació Altura/perimetre
Pistacia lentiscus C1,3L 30-50
Rahmnus lycoides C3L-C2,5L 40-60
Rahmnus alaternus C3L-C2,5L 40-60
Euphorbia caracias C3L-C2,5L 40-60
Phillyrea angusolia C10L 60-80

R o s m a r i n u s 
officinalis C1,3L 10-20

Erica multiflora C1,3L 20-40
Cistus salviifolius C3L-C2,5L 30-40

Smilax aspera AFF300cc.
Lavandula latifolia C1,3L 10-20

Chamaerops humilis C3L-C2,5L 20-30
Clematis flammula C3L-C2,5L 30-40
Genista scorpius C3L-C2,5L 30-50

Estrat herbàci:

Barreja Densitat

40%Brachypodium phoenicoides
30% Hyparrhenia hirta

20% Brachypodium retusum
60 g/m2

Maneniment de la implantació vegetal

El criteri de manteniment de tota la impantació vegetal ve condicionada 
per la premissa de la proposta. Es a dir, diferenciarem dos tipus de 
manteniment en la vegetació depenent si és ornamental o natural.

En tot el projecte, al inici  és regarà tota la plantació fins el total 
establiment. Un cop estable, les plantacions ornamentals es portaràn 
a terme un manteniment típic d’aquestes característiques. Es a dir, 
reg,poda de formació, tractaments fitosanitari i remplaçament de 
peus malmesos .
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En les plantacions naturals de les terrasses es farà un manteniment 
mínim perquè s’autoregulin i tinguin un desenvolupament natural  
que amb el temps aconsegueixin una estrucutura estable. Igualment 
al ser un espai d’ús públic es faràn els mateniments necessaris per 
l’utilització de l’espai com pot ser poda de branques i s’assegurarà la 
supervivència dels especimens i l’accès pels usuaris del parc.

En tota la massa vegetal al vessant de la Serra d’en Llopart es 
mirarà d’evitar condicions que augmenti la possibilitat d’incendis i 
en la part de darreres de els cases es posara especial interés en el 
manteniment de les pantalles vegetals. 
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