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NOVES CONNEXIONS AL CENTRE DE TERRASSA

Acció PES (T) Volum (m³)

Enderroc
Gavions Àgora Productiva 1777 1024
Separar i Reciclar 517 315

Moviment 
de Terres

Terra Compactada 1414 744

A

A

A

A

Empenta Act Terreny 
(Eay=Ka·γ·h)

Empenta Act Carrga 
(Eaq=Ka·q)

Total en
punt A

Empenta 0,25T 0,24T 0,49T

Distancia a A 0,27m 0,13m

Moment Desequilibrant 0,07mT 0,03mT 0,10mT

Empenta Activa Terreny 

Pes Propi mur

Empenta Activa Carrega

0,25T 0,62T/m

0,60T/m

0,97T/m

0,5T/m

0,24T

0,27m

0,4m

2. Comprovació Estructural

GESTIÓ PLUVIALS ILLA

Emmagat. 
per filtrar

Emmagat. 
per rec

Caudal 
(m3/s)

223 (71%)7
0,59
0,25

223 (21%)7 13680
1,17 223 (11%)7

TotalVolum (m3)

8913680
505728

303

1217 107413680

0,1 Anys 

1 Anys 

10 Anys 

cap XarxaFiltratTemps de 
Retorn

Cicle de Pluja (70min) Volum Gestionat (m3)

25.500 m²

Supercifice 
illa

Jardí de l’Abisis

Emmagat. 
per filtrar

Superficial amb 
cobertura vegetal

Caudal 
(m3/s)

5.200 m²

62 (100%)4

0,12
0,052

960 m² x 0,4m (poros15%)=58m3

62 (42%)4 58

0,24

62 (25%)4

Total

Volum (m3)

058
88

148
62

248

18758

0,1 Anys

1 Anys

10 Anys

cap XarxaFiltrat

Temps de 
Retorn

Supercifice 
a Drenar

Cicle de Pluja (70min)

*SUDS: Sustainable Urban Drainage

Tipus de SUDS

Volum Gestionat (m3)

C/ de Baix

Jardí Marià Ros

Emmagat. 
per filtrar

Superficial amb 
cobertura vegetal

Caudal 
(m3/s)

3.000 m²

16 (44%)1

0,12
0,052

200 m² x 0,5m (poros15%)=15m3

16 (19%)1 15

0,24

16 (11%)1

Total

Volum (m3)

2015
70

863
36

143

12715

0,1 Anys

1 Anys

10 Anys

cap a XarxaFiltrat

Temps de 
Retorn

Supercifice 
a Drenar

Cicle de Pluja (70min)

Tipus de SUDS

Volum Gestionat (m3)

Àgora social

Emmagat. 
per filtrar

Superficial
Franja Drenant

Caudal 
(m3/s)

11.500 m²

95 (70%)0,4

0,26
0,11

100m² x 0,4m (poros15%)=6m3
50 m² x 1,2m (poros15%)=9m3

+80m3 d’emmagatzematge per rec a Porta Vapor Ros

95 (29%)0,4 15

0,52

95 (17%)0,4

Total

Volum (m3)

4215
233

328
137

549

45415

0,1 Anys

1 Anys

10 Anys

cap SUDS 3’Filtrat

Temps de 
Retorn

Supercifice 
a Drenar

Cicle de Pluja (70min)

Tipus de SUDS

Volum Gestionat (m3)

Àgora Productiva

Emmagat. 
per filtrar

Sub-base grava
Gabions grava

Caudal 
(m3/s)

42 (100%)1,6

0,26
0,11

400m² x 0,4m (poros15%)=24m3
400 m² x 0,4m (poros15%)=24m3

49 (21%)1,6 77

0,52

49 (11%)1,6

Total

Volum (m3)

070
184

233
42

454

40577

0,1 Anys (10%)

1 Anys (1%)

10 Anys (0,1%)

cap XarxaFiltrat

Temps de 
Retorn

Cicle de Pluja (70min)

Tipus de SUDS

Volum Gestionat (m3)

solstici d’estiu
25º

solstici d’hivern
72º

hivern:
captació solar passiva

Estiu
sombreig

ventilació:
acumulació aire calent
expulsió per succió
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Gràfic 1. Intensitat segons Temps de Retorn (mm/h) per SUDS s’usa T=0,1

Enderroc Residencial (Estructura obra de Fàbrica)
Espai Acció Sup. Construida (m²)

5. Passatge Esglèsia Enderroc Darreres 458
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Torrent de Sanllehi pel pas al carrer Cervantes durant la Riuda de 1962

SUDS

2. L’estratègia projectual a escala d’illa passa per reinterpretar el to-
rrent del Salt (que va ser la primera claveguera de la ciutat) i aprofitar 
el fet que és la seqüència topograficament més baixa per tal d’acumu-
lar l’aigua de pluja i drenar-la amb sistemes SUDS (Sustainable Urban 
Drainage Systems) (Es realitza la metodologia de calcul pel predimen-
sionament del SUDS a l’apartat següent)

Diagrama funcional de la proposta

Diagrama del criteri urbà per definir les arees drenants

*Realitzat a partir de: Codolà, P (2015). SUDS (...)  - ETSECCPB

Diagrama funcional de l’estat actual

3. L’Estratègia educacional sobre la gestió sostenible de l’aigua passa 
per visibilitzar l’aigua en punts concrets del projecte, com poden ser 
les “cascades” de l’Àgora del Salt i del Jardí de l’Àbsis. 

Per a dissenyar els SUDS es busca un bon equilibri entre la plu-
ja caiguda i la infiltrada a partir del curós predimensionament 
d’espais d’emmagatzematge per tal de gestionar volums més 
elevats d’aigua.

1. Pluja de disseny:
Per a calcular una xarxa de drenatge convecional es prenen plu-
jes de disseny definides a partir de períodes de retorn T=10 anys. 
Aquest període seria contraproduent per a calcular els SUDS, ja 
que ens interessa gestionar el volum d’aigua i no ens cal asse-
gurar un bon drenatge en períodes excepcionals: per això es 
dissenya per T=0,1. Els sobreixidors dels SUDS es conectaran 
amb la xarxa convencional per a garantir-ne la seguretat.

2. Capacitat d’infiltració del terreny:
A Terrassa trobem llim vermell amb un coeficient d’infiltració 

Un cop establerta la metodología de càlcul, s’ha de considerar quin és l’espai po-
tencial per situar els SUDS (Veure planta) i quantificar-ne la superfície per tal de 
poder veure quina és la capacitat del volum d’aigua que podem emmagatzemar. 
Els resultats que s’han obtingut pel disseny del SUDS al projecte són: a   mb T=0,1 
anys s’aconsegueix gestionar el 71% de pluja, amb T=1 s’aconsegueix gestionar el 
21% de pluja, i amb T=10 s’aconsegueix gestionar l’11% de pluja

baix (k=1,7E-03m/s),  fet que fa que haguem de disposar d’es-
pais d’emmagatzematge d’aigua en contacte amb el sòl per tal 
que disposi del temps suficient per a drenar-la.

3. Emmagatzematge
Els emmagatzematges pels quals s’opta en el projecte són pous 
de pedra i franjes drenants fetes de sòl estructural amb porosi-
tat 15% (80% grava triturada, 20% argila i hidrogel per a evitar la 
separació durant la mescla i col·locació). Aquest sòl ens permet 
posar paviments tous  trepitjables. La capacitat del SUDS serà:

V0 - Qlluvia · t + Qinfiltración · t = 0

*BERMEJO (2014):46

*BERMEJO (2014):46

 

La biosfera és un sistema obert pel que fa a l’energia 
(rebem constantment energia del sol) i pràcticament 
tancat pel que fa a la matèria. La natura tendeix a 
tancar el cicle material: el flux de matèria transporta 
energia (els nutrients l’emmagatzemen). Hi ha espè-

Cicle de la Matèria

Espai Acció % Sup. Construida (m²)

6. Cantonada Vapor Ros Enderroc 100% 307

1. Àgora Productiva Buidatge 60% 1725

2. Àgora Social Buidatge 60% 990

3. Àgora del Salt Buidatge 60% 270

Enderroc Industrial (Estructura obra de Fàbrica)

Espai SUDS Pes (T) Volum (m³)

1. Àgora Productiva Pou de Pedres 304 160

2. Àgora Social Franja Drenant 114 60

3. Àgora del Salt Pou de Pedres 76 40

4. Jardí de l'Absis Pou de Pedres 730 384

5. Jardí Marià Ros Pou de Pedres 190 100

TOTAL 1414 744 m³

Moviment de Terres

Llims inorgànics γ=1,9 T/m³*

* Decret 112/2012 Annex I      ** Llista Europea de Residus  

Ràtio Enderroc Industrial: 0,598 T/m²
Ràtio Enderroc Residencial: 0,710 T/m² 

LER** Descripción Acció Denisdad* (T/m³) % PES (T) Volum (m³) % Pes (T) Volum (m³)

170101 Hormigón Topografia Àgora Productiva 2,4 10,5% 20 86 7% 23 9

170103 Cerámicos (massis) Topografia Àgora Productiva 1,8 54,0% 1063 591 55% 179 99

170802
Materiales de construcción a base 
de yeso

Separació i Reciclatge 1 1,0% 20 20 3% 10 10

170201 Madera Separació i Reciclatge 1,21 8,5% 167 138 9% 28 23

170202 Vidrio Separació i Reciclatge 2,7 0,5% 10 4 1% 2 1

170203 Plásticos Separació i Reciclatge 1,35 1,5% 30 22 2% 5 4

170302
Mezclas bituminosas (alquitrán de 
hulla < 10%)

Separació i Reciclatge 1,1 2,8% 55 50 2% 6 5

170407 Metales mezclados Separació i Reciclatge 6 2,5% 49 8 3% 10 2

170504 Tierras y rocas no contaminadas Topografia Àgora Productiva 1,28 13,2% 260 203 14% 46 36

170904
Otros residuos de construcción y 
demolición

Separació i Reciclatge 2 2,5% 49 25 3% 8 4

200301 Basuras generadas por los operarios Separació i Reciclatge xx 0,5% 10 xx 1% 2 xx

170903* Otros residuos peligrosos Separació i Reciclatge xx 2,5% 49 xx 3% 8 xx

Enderroc ResidencialEnderroc Industrial

En aquesta taula podem observar els grans numeros del residu d’enderroc i 
moviment de terres que ens ajudarà a pensar en la seva gestió tant in situ com 
a material de reompliment per la topografia artificial de l’Àgora Productiva 
com la seva possible separació i reciclatge en una planta especialitzada.

L’àmbit de topogra-
fia artificial de l’Àgora 
Productiva és realitzara 
mitjantçant una nucli 
de la terra llimosa com-
pactada (del moviment 
de Terres) que estarà 
continguda per gavions 
reomplerts amb la runa 
generada durants els 
enderrocs.  L’objectiu 
del calcul es veure l’esta-
bilitat dels gavions si els 
remoplíssim amb la runa 
seleccionada en l’apar-
tat anterior considerant 
que en la col·locació hi 
hauria aproximadament 
un 30% de forats. Es cert 
que s’hauria de compro-
var també la deformació 
del SUDS amb el sobre-
pés pel seu correcte fun-
cionament

1. Gestió Arquitectònica del Residu

1. Escala Urbana 2. Escala Arquitectònica

Predimensionament dels SUDS*Cicle de l’Aigua

Cicle de l’Energia

1m

0,8m

Sobrecarrega d’us (públic) = 0,5T/m

* Pel càlcul no es contemplen empentes 
hidroestàtiques degut a que el gavió es 
porós i no pot contenir l’aigua.

Pes gavions (2 filades) =
=1,7T/m3·1m·0,8m·70%= 0,95T/m

Densitat nat (γnat) 1,9 T/m³

Angle Fregament Intern (Φ) 25º

Ka 0,41

Kp 2,46

Altura (h) 0,8m

Pes 1777 T

Volum 1024 m³

Porus 30%

Densitat (γ) 1,74 T/m³

Amplada gavió 1m

Dades del Terreny

Desequilibri*

detall m. Part petita o subordinada d’un tot, particularitat.

estratègia 1 f. Art de coordinar les accions i de maniobrar per tal d’aconseguir una finalitat.
2 f. Manera com un organisme respon a les característiques del medi en què viu.

(Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans)

L’estratègia metabòlica és la manera com un organisme s’adapta al medi on viu. Tots els bacteris, els organismes vius, els més petits o simples, tenen una membrana i un nucleoide 
(molècules d’ADN), generen energia i l’emmagatzemen. Per sobreviure adopten l’única estratègia possible: trobar energia disponible. L’estratègia és trobar a l’exterior de la membrana 
alguna cosa per poder metabolitzar, adaptant-se al que hi ha fora, inventant nous processos, canviant la pròpia estructura, mutant-la per aconseguir més energia de manera més efi-
cient. Les estratègies van generant innombrables canvis físics, petits detalls, però només els més útils perduren. És això una forma de disseny estratègic? L’arquitectura d’alguna manera 
també s’ha d’adaptar al medi on viu, també treballa per membrana, utilitza energia i ha d’implementar estratègies per optimitzar els recursos necessaris per a la seva construcció, per 
a la seva vida útil, i fer-ho garantint que no està hipotecant les potencialitats futures, la seva pròpia evolució o replicació. Malgrat que no és un ésser viu, l’edifici s’hauria de comportar 
com a tal, mitjançant un bon disseny estratègic, introduint canvis i mutacions per oferir sempre el millor suport possible perquè s’hi desenvolupi la vida.

“

“
Aguiló, C; Belil, J; Calatayud, D; Claret, C; Ricart, J; Rivera, M; Tudó, R . (2010). El detall estratègic: Lal Llloca. Quaderns d’arquitectura i urbanisme, Núm.: 260, 28-33

Detall 1. 
1.1.  Membrana
 1.1.1. Obertura Cenital
 1.1.2. Guies motoritzades (tipus 
 1.1.3. Perfils en fred
 1.1.4. Placa de policarbonat Alveolar 6mm
1.2. Encavallada Espanyola*
 1.2.1. Llistons ( 1 ½ x 1”)
 1.2.2. Cabiles (2 x 4”)
 1.2.3. Corretges (3 x 8”)
 1.2.4. Biga (Pares) (4 x 9”)
 1.2.5. Monjo (Pendoló)v   (4x9”)
 1.2.6. Tornapuntes (4 x 4,5”)
 1.2.7. Platina d’acer 5mm
 1.2.8. Tirant (4 x 9”)
(S’hauria de fer una anàlisis exhaustiu de les possibles patolo-
gies per fer el disseny dels reforços)

Detall 2.
2.1.  Sistema de Sombreig
 2.1.1. UPN 140mm
 2.1.2. Perfil guia
 2.1.3. Perfil Fixador
 2.1.4. Rafia de Sombreig
 2.1.5. Motor 
2.2.  Mur de Fàbrica
 2.2.1. Canaló: Teula àrab
 2.2.2. Congreny perimetral de formigó armat
 2.2.3. Mur de Fàbrica amb Aperell Holandés a base de  
                    peces d maó massis format català (24 x 14 x 4mm)
 2.2.4. Dintell d’Arc Rebaixat a base de maó massís de
                    cantell.
 2.2.5. Reforç obertures a base de platines d’acer corten  
                    travades al mur

Detall 3.
3.1.  Antiga Claveguera. SUDS: Franaja Drenant
 3.1.1. Gespa: (10% Lolíum perenne, 10% poa pratense, 
                    10% agrostis, 70% festucas)
 3.1.2. Ompliment d’alvèols de la llosa amb substrat franc
                    sorrenc (70% sorra rentada i 30% terra vegetal
                    abondad)
 3.1.3. Llossa Trama 40 x 40 x 12cm      
 3.1.4. Sistema de reg per goteig ø17mm. 2,3l/h amb 
                    goteró c/ 30cm
 3.1.5. Base de 4cm de sorra 0-3mm
 3.1.6. Sòl estructural amb porositat 15% (80% grava tri-
                    turada, 20% argila i hidrogel per evitar la sep- 
                    ració durant la mescla i col.locació. (òptim per 
                    l’enralament d’arbres)**
 3.1.7. Sobreeixidors del SUDS: 4 tubs armats de 200mm 
  en paral.lel (caldria dimensionar per T=10anys)
3.2. Pou de Caiguda
 3.2.1. Tapeta de registre
 3.2.2. Peça prefabricada remat del Pou
 3.2.3. Pou de Caiguda ø600mm amb secció de formigó 
                    armat 200mm
 3.2.4. Mur de contenció preexistent, s’haurà de perforar 
                    al llarg del mur per tal de permetre les filtracions
                    d’aigua i no sobrecarregar-lo i reforçar les pilas-
      tres que permeten el descens de carregues
3.3. Topografia Artificial
 3.3.1. Taronger (òptim pel microclima de l’Àgora)
 3.3.2. Torba franc arenosa (3% matèria orgànica)
 3.3.3. Enreixat per reservar l’espai per la torba
 3.3.4. Sistema de reg per goteig ø17mm.
 3.3.5. Arbustos florals autòctons: ex.: Jerani, Romaní...
 3.3.6. Les cares exteriors dels gabions es reompliran 
  amb la runa que estigui en millor estat fent una 
  proposta de composició. 
 3.3.7. Romplert a base de terra compactada  (moviment 
  de terres) amb malla cada 40cm i contenida mit-
  jantçant gabions de malla de filferro d’acer entre-
  llaçat  reomplerts amb runa ( generada al lloc)   
 

Detall 4.
4.1. Rampa        
 4.1.1. Barana a base de perfil tubular ø 60mm, suports
  perfil T60 i fixats a base de platines cargolades.
 4.1.2. Tarima IPE (FSC) 100 x 22mm
 4.1.3. Guies d’ancoratge de perfil d’acer en fred omega
 4.1.4. Platina d’acer galvanitzat amb peces d’ancoratge 
  a base de platines soldades a taller per cargolar 
  amb estructura principal
 4.1.5. Perfil tubular d’acer 200 x 200mm
  4.1.6. Fonamentació a base de platina de fixació con-
  nectades al gabió llastrat (caldrà calcular-ho)
4.2. Paviment de fusta 
 4.2.1. Tarima IPE (FSC) 100 x 22mm
 4.2.2. Guia de recolzament
 4.2.3. Bigueta de formigó armat prefabricat h=140mm
 4.2.4. Grava E=50mm
 4.2.5. Terra compactada
4.2. Sobreeixidor SUDS
 4.3.1. Peça prefabricada de formigó armat. 
 4.3.2. Tubs armats de 200mm en paral.lel
 4.3.3. Reixeta per evitar que surtin les graves

Detall 5.
5.1. SUDS: Substrat d’Acumulació Drenant
 5.1.1. Sòl estructural amb porositat 15% (80% grava 
  triturada, 20% argila i hidrogel per evitar la separa-
  ció durant la mescla i col·locació. (S’haurà de cal-
  cular per que mantingui la porositat tot i el pes 
  dels gabions, la rampa i les sobrecarregues d’ús)*
 5.1.2. Fonamentació del pou de caiguda. S’haura de 
  preveure el reforç de la fonamentació de les pilas-
  tres del mur de conció.
 5.1.3. Llims vermells amb abundats condicions de car-
  bonat càlcic. Material amb una permeabilitat apro-
  ximada de k= 1E-05m/s, que protegeix l’aqüífer 
  de l’entrada de contaminants. (Aquesta permea-
  bilitat és la que s’ha utilitzat per calcular els  
  SUDS). El gruix d’aquesta capa és aproximada-
  ment de 3m seguint la topografia natural del te-
  rreny***
 5.1.4. Roques Detrítiques No Consolidades amb una 
  permeabilitat que oscil.la entre k=1,7E-03m/s i 
  k=5,8E-04m/s. En aquest substrat es on es troba 
  l’aqüífer a una profundiata aproximada de 10 -15m 
  i amb un coef. d’emmagatzematge entre el 10-
  15%.
*  de la Serna, C (1958). Carpinteria de armar: Cercha a la 
española para techumbres rústicas. Hojas Divulgadoras del 
Ministerio de Agricultura , Núm.: 16-58 h
**  ***Agencia Catalana de l’Aigua. Ventall al·luvial de Terras-
sa. “Fitxa de caracterització , anàlisi de pressions, impactes i 
anàlisi de rics d’incompliment”. Consultat online el 13/12/2016

 

Detall 1. 

Detall 2. 

Detall 3. 

Detall 4. Detall 5

pendent 8%

Detall Estratègic E. 1/20
0 50 10025 Cm0 25 50 100Cm

e. 1/20

Dades del Gavió de Runa

Sobrecarrega total (q) 1,452 T/m

Verificació equilibri
0,9 · Ntot · Tg (1/3 Φ) ≥ Etot · 1,5           

0,44 ≥ 0,15    ok!!

Verificació equilibri

Meq · 0,9 ≥ Mdes · 1,5 
0,44 ≥ 0,15    ok!!

cies productores i espècies consumidores, però també descompone-
dores que s’alimenten de biomassa morta i d’aquesta manera tanquen 
el cicle de la matèria. (Georgensen et al, 2008)

Pel contrari, les societats urbanes (Sistemes Socio Econòmics) són in-
capaces de tancar els seus cicles materials. Segons Bermejo (2014)* 
això és degut a  que: 
 
 1. Es dóna un ús dissipat de la matèria: per exemple, en el pe-
     ríode 1900-2005, ha augmentat 34 vegades l’ús de materials 
     de construcció.
 2. Cada cop s’utilitza més quantitat de material, però de dimen-
      sions més reduides.
 3. Creix l’ús de materials híbrids (de difícil reciclatge).
 4. Augmenta l’obsolescència programada i per tant s’accelera
                la velocitat dels fluxes de matèria i enèrgia.
 5. La globalització augmenta la longitud i complexitat 
     dels fluxes augmentant l’ús d’energia i materials 
     en els vehicles i infraestructures de transport.

Arribats a aquest punt, cal plantejar-nos quin ha de ser el nostre paper 
en el moment d’intervenir a les ciutats.  Som conscients que des de la 
nostra posició no podem incidir en la totalitat del cicle material global 
que es genera al territori, però si que podem abordar-lo a partir de 
petits canvis, en el nostre cas a partir de l’impacte que genera la rea-
lització del propi projecte: reutilitzant al màxim els RCD (Residu de la 
Construcció i Demolició) . 

Hi ha dues parts que justificaran aquesta estratègia:
 1. Gestió Arquitectònica del Residu: Predimensionat 
 de la quantitat de RCD 
 2. Comprovació estructural del RCD obtingut per tal 
 de realitzar la topografia artificial de l’Àgora Produc- 
 tiva.

Index de Reutització
700m³ de Terra (94%)
650m³ de Runa (49%)

1

2

3

4

5

6

Gavions
Terra Compactada
SUDS: Sòl Estructural

“A mesura que les ciutats van creixent, augmenten 
las àrees urbanitzades. Es construeixen edificis i es 
pavimenten nous carrers, configurant cada vegada 
més quantitat de superfícies impermeables.  Aques-
ta situació impacta negativament en la infiltració 

natural del terreny. Tot plegat es tradueix en un augment dels volums  
i velocitat d’escorrentia,ja que el model és llençar les aigües pluvials 
(dels cabals màxims a evacuar) a les clavegueres.

Per solucionar aquests problemes es necessiten inversions cada vega-
da més grans per a la construcció de col∙lectors , ja que a mida que 
s’urbanitza conca amunt, els col∙lectors existents veuen superada la 
seva capacitat” VEGA (2012:2)

Terrassa, per la seva situació geogràfica (a les faldes de St Llorenç) és 
una ciutat amb una topografia accentuada on hi passen rieres i to-
rrents. El ràpid creixement de la ciutat va obviar la presència d’aques-
ta hidrografia, encara latent. Per això, Repensar el cicle de l’aigua a 
Terrassa passa necessàriament per entendre aquestes latències de la 
matriu biofísica i reinterpretar-les en clau contemporànea: la ciutat no 
pot obviar més el territori on està inserida. A partir d’aqui s’estableixen

 1. Estratègia d’implantació a escala urbana
 2. Estratègia projectual a escala d’illa 
 3. Estratègia educacional (gestió sostenible)

1. L’estratègia d’implantació a escala urbana passa per creuar els an-
tics torrents amb la Matriu Verda de la ciutat i aprofitar aquests espais 
per tal de drenar l’aigua de pluja cap a l’aqüífer. D’aquesta manera 
s’aconsegueix:

 1. Reduir l’Escorrentia Superficial
 2. Reduir la quantitat d’aigua que es tracta a l’EDAR
 3. Recarregar el ventall al·luvial de Terrassa (Aqüífer)
 4. Autoabastir-nos amb l’aigua d’aquest aqüífer i evitar 
     el transport des del Llobregat (En un escenari futur) 

Els ecosistemes urbans es caracteritzen per consu-
mir un gran volum d’energia: Podem diferenciar-ne 
dos tipus: l’endosomàtica, la que viatja per l’interior 

dels organismes vius; com l’exosomàtica, la que viatja per l’exterior 
dels organismes vius.  

La major part de l’energia endosomàtica s’extreu dels sistemes agrí-
coles, això transforma a la ciutat en un sistema heterotrofic des del 
punt de vista de la producció. Però, el manteniment de la complexi-
tat dels sistemes urbans es fundamenta en el gran consum d’energia 
exosomàtica  recolzant -se en l’explotació de recursos més o menys 
llunyans que poden veure perillar la seva integritat. La conseqüencia 
d’això és que les àrees urbanes tenen una gran concentració d’ener-
gia per unitat d’espai si el comparem amb un ecosistema natural.  Les 
magnistuds corresponents als fluxes d’energia a la ciutat comencen a 
tenir un pes suficient per alterar els contrapesos i equilibris de tot el 
sistema com a conjunt. 

És per tant un factor que no podem menystenir en les nostres pro-
postes de ciutat. Abordar-ho integralment en totes les escales serà la 
forma d’arribar a una solució coherent i òptima: El gràfic dibuixat per 
Bermejo (reintrepetant-ne el de Raskin (2002))  ens mostra com el ni-
vell de desenvolupament comporta un risc ambiental que cal reduir 
passant pel que ell anomena “tunnel”, que no deixa de ser un conjunt 
d’estrategies per reduir el nostre impacte al medi.

1.1. La Reducció de la Demanda Interna

1.2. La Gestió dels boscos

1.3. El potencial solar de les cobertes

Captació Solar 
Pasiva

Inercia Activa

Ventilació

Sombreig

* Del desarrollo sostenible según Brundtland a la sostenibilidad como biomimesis

Com podem veure al diagrama, les àgores que es proposen com espai públic tindran un clima diferent a l’ex-
terior. La pell de policarbonat captarà la radiació solar durant els mesos d’ivern activant la inèrcia tèrmica dels 
gavions. Durant l’estiu les rafies de sombreig protegeixen de la radiació i acumulen aire calent que servirà per 
forçar la ventilació a través de les obertures cenitals.

Plantejar un pla de rehabilitació energèti-
ca del parc construit és un pas clau per tal 
d’avançar cap a la descarbonització. Tenim 
un gran nombre d’edificis construit sense 
cap normativa tèrmica i actualitzar-los ha 
de ser una prioritat. 

Terrassa compta amb un terme municipal 
ple de boscos. Una bona gestió d’aquests 
permetria reduir per una banda el risc d’in-
cendis i per altre aprofitar la biomassa po-
tencial per tal de produir energia. 

Les cobertes de la ciutat tenen un po-
tencial solar increible. Aprofitar aquest 
potencial amb plaques solars térmi-
cas podria arribar a reduir la demanda 
d’energia per a aigua calenta sanitaria 
ACS en un 60%. (GTR, 2011)

El Canvi Global cap a economies de baix impacte ambiental i descarbonitzat exigeix la intervenció en el parc 
construït.  La Unió Europea estableix uns escenaris normatius futurs per tal d’apropar-nos paulatinament cap a la 
descarbonització:

En el context de Terrassa, es proposen en una pinzellada tres estrategies per apropar-nos a aquest marc normatiu 
futur:
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