
       874 MJ/Ha

ENERGIA PRODUIDA

PLANTACIÓ DE BAMBÚ

gestionar l'escola

Serà l'encarregada de 

31.6 hm3/any disponibles 

EXTRACCIÓ AIGUA DE L'AQÜIFER

MODEL DE COOPERATIVA PROPOSAT

Aprofitament: 85%

Preu: 800 €/T

POLPA DE PAPER

Aprofitament de la planta: 50%

Preu: 700 €/T

LAMINATS

PREEXISTÈNCIES

562 T CO2/Ha·any

CO2 produït pels habitatges de BCN:

12900 T CO2/any

CO2 produït pel transit de cotxes a la zona:

18 T CO2/any

CO2 absorvit per una Ha forestal: 

paro"
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El cultiu de tres quartes parts d'un 
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no nos cede ni uno"

pero el ayuntamiento 

que hay locales eee, 

asociaciones, y mira 

son espacios para las 

"Aquí lo que faltaban 

barri"

l'ajuntament ens espatlla el 

millor. Cada cop que ve 

nens. Abans estàvem 

plou i no està preparat per 

fer s'inunda sempre quan 

"L'últim parc que ens van 

 permetin la ocupació

 privats perquè en

 propietaris de solars

 concessions amb els

 servir per tirar endavant

Part dels guanys es faran

BENEFICIS ECONÒMICS

durada i immigrants."

social; aturs de llarga 

amb gent en risc d'exclusió 

de Bon Pastor(...) treballem 

convenis amb les indústries 

"A Trinijove tenim molts 

cultiu.

diferents agents: indústria, escola, 

cooperativa per gestionar els 

Trinijove i TEB, formaran una 

El conjunt d'associacions, entre elles 

COOPERATIVA

Aprofitament: 85%

Preu: 680 €/T

FIBRES

Aprofitament de la planta: 30%

Preu: 750 €/T

ESTRUCTURA

Aprofitament: 50%

Preu: 1100 €/T

PARQUET

Poder calorífic: 5400 KJ/Kg

Generada en el procés: 20%

Preu: 110 €/T

PELLETS I ALTRA TIPUS DE BIOMASSA

gestionar la indústria

Serà l'encarregada de 

PROJECTE

PEL 

INTRODUITS 

ELEMENTS 

d'escolarització baixa

industrial en uns barris amb una taxa 

bambú genererà llocs de treball 

Dedicada a al transformació del 

INDÚSTRIA

productes per introduir al mercat

permet generar una amplia gama de 

La multiplicitat d'usos pel bambú 

PRODUCTES

que s'hi succeeixin

distribució de la plantació i els usos variats 

propi espai, i l'espai públic, segons la 

les associacions, que generaran el seu 

producció, però també a les necessitats de 

Es concepcom una realitat lligada a la 

PARC PRODUCTIU

Sant Andreu 11,3%

Baró de Viver 11,9%

Bon Pastor 12,7%

Trinitat vella 17,5%
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 quantitat de substàncies

 vehicles aporta a l'aire una alta

L'entrada d'una quantitat elevada de

ALTA CONTAMINACIÓ
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poder finançar les obres i la ocupació dels nous terrenys

i la nova ocupació de solars. La resta anirà a la venta per 

Part del producte produït servirà per l'adaptació de les naus 

BENEFICIS

barri

donar noves sortides a la gent del 

que es du a terme a les naus, per 

professionals basats en l'activitat 

S'oferiran cursos de formació 

ESCOLA

PROJECTE FINAL DE CARRERA JUNY 2017

XAVIER VANCELLS 

B A M B Ú 

ELISABET FARRÉ CÁMARA

104 Ha

Primeres ocupacions

usos i magnituds de diferent abast

Creixement de la zona ocupada amb 

trimestrals

que generen les tales 

partir dels nous espais lliures 

Transformació del parc a 

aquestes els hi donguin

depenent de l'ús i l'obertura que 

gent externa a les associacions 

que podran ser ocupats per la 

Aparició d'espais semipúblics 

les necessitats de qui el forma. 

a través de la yuxtaposició de 

generà la part pública del parc 

Espai lliure intercicial que 

yuxtaposades

originades per realitats 

activitats i formes 

canviant construït amb 

crearà així un parc 

noves associacions. Es 

ubicació que agafin les 

manera atzarosa, segons la 

d'espais, i ho farà de 

segons la demanda 

El parc anirà creixent 

EL CREIXEMENT DEL PARC HIPÒTESI D'APROPIACIÓ DE L'ESPAI

ús potencial

Solars amb 

franges horàries.

espai ocupat en les diferents 

doten d'una nova urbanitat a un 

d'usos, i les seves temporalitats, que 

Varietat en les diferents tipologies 

naixement de una nova biodiversitat

sense control agrari que són font del 

seva fi i que generen plantacions 

Ocupacions que han arribat a la 

ocupació total

Parcel·la pròxima a la seva 

[Exclusivamente para uso académico] 


