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PRINCIPALS TIPOLOGIES DE VEGETACIÓ 
GRADIENT 

HÍDRIC 
VEGETACIÓ TIPOLOGIA VEGETACIÓ CODI 

BIOTOP 
LOCALITZACIÓ 

VEGETACIÓ NATURAL A SEMI-NATURAL 
Vegatació 

xeròfila 
Penya-segats i roques Pradells acidòfils medioeuropeus 35.2 Carrière Misery 

Pendents rocosos silicis 62.2 Carrière Misery 

Vegetació 
higròfila 

Aigües estancades i corrents Bancs d'herba amfibis, fangosos 
 

22.12 Llera del riu Loire 

Dipòsit d'al·luvions fluvials llimosos 
 

24.5 Llera del riu Loire 

Prats/ herba d’altura Prats mesòfils a mesòfils 
 

38.1 Carrière Misery 

Comunitats dominades per Carex hispida, de vores 
d’aigua i de sòls xops, alcalins i sovint salabrosos 

37.1 Llera del riu Loire 

Cinturó de vegetació del voltant 
de les aigües 

Creixenars i comunitats anàlogues de fonts i vores de 
rierols 

53.2 Llera del riu Loire 

Petit canyissar d’aigua 53.4 Llera del riu Loire 
Boscos humits Formació de salze de ribera 44.1 Llera del riu Loire 

Freixenedes de freixe de fulla petita sovint amb om 44.4 Llera del riu Loire 
VEGETACIÓ ARTIFICIAL 

Vegetació 
antròpica 

Àrees emplenades i parcs urbans Gespa / repoblament jardí 85.1 Parc dels Oblats 
Alineació d’arbrat 84.4 Bd. De Cardiff i Alphonse Juin; Usines i l’Estació de 

Chantenay; carrers Jules Launey 
Espessor d'arbusts de recolonització 86 Vies del ferrocarril 
Vegetació trepitjada 87.1 Carriere Misery i vies del ferrocarril 
Via del tren i espais oberts 86.4 Velles vies del ferrocarril de Bas Chantenay 
Pedreres 86.4 Carriere Misery 
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LA MOBILITAT

LA TOPOGRAFIA i la GEOMORFOLOGIA_ El Silló de la Bretanya
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Bas Chantenay es troba en una zona anomenada Silló de la Bretanya.
El Silló de la Bretanya és una línea de cresta del Massís armoricà. 
Roques del paleozoic, aquestes crestes avui en dia són fortament concorregudes i són visibles ja que formeN una línea de turons d’altitud suau 
(100 m). El motiu és per la presencia de dues plaques litosfèriques.

1

4

5

6

3

2

(foto nº1)
(foto nº2 i 3)

(foto nº4)

(foto nº5)
(foto nº6)

1. Carrière Misery 2. Llera del riu Loire

3. Llera del riu Loire 4. Parc des Oblates

5. Alineació arbrat Rue Bld. Liberté 6. Vies del ferrocarril

Bas Chantenay és atravessada d’est a oest per tres rutes: el Loire, el ferrocarril i la carretera (Boulevard du Maréchal Juin / Cardiff_Rue des 
Usines). Aquestes tres rutes que uneixen el centre històric de Nantes amb la seva perifèria simbolitza les tres èpoques de la mobilitat que van 
participar en el desenvolupament de Chantenay i més en general de la població urbana. Els modes de transport han succeït un darrere l’altre, 
guiat per la topografia, deixant endarrera solcs paral·lels i intransitables.
Bas Chantenay encara proporciona un punt d’entrada privilegiat, connectat al medi ambient. Per tant, Bas Chantenay és un lloc per creuar. 
La manca de camins d’encreuament de transport fa que aquesta zona es mantingui al marge, no només de Nantes, sinó també de l’Haut 
Chantenay. Dels catorze carrers que baixen de Haut-Chantenay, només tres s’estenen a través de Bas Chantenay a la regió del Loire, és per 
aixo que res anima als residents a la pràctica d’aquest districte.

Per tant, ens trobem davant del repte de fer-lo permeable per permetre l’establiment de nous usos.
La qualitat dels camins d’accés, la facilitat d’accés de la zona, l’amplada dels carrers poden rebre una xarxa de trànsit i mobilitat eficient “suau”, 
que serveixi a les empreses i al públic visitant.
Un altre menor potencial de Chantenay és la presència de l’estació de tren que connecta el barri amb la xarxa TER (a Savenay i Sant-Nazaire), 
el qual la seva presència i ús és ínfima per la magnitud del lloc.

Fiinalment, el riu Loira com a via històrica i de suport d’una herència fundadora cultural de la ciutat de Nantes, pot sens dubte encara tenir un 
paper en el transport de la població. L’èxit del Navibus a Trentemoult pot ser un model per al desenvolupament dels passatgers del transport 
fluvial.
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En les seccions tipus que es realitzen es pretén veure el fort desnivell que s’aconsegueix en molt 
poca distància quan ens desplaçem perpendicular a aquest. 

Es pot observar que com més ens allunyem del centre de Nantes i ens acostem a Chantenay, ens 
topem amb el Silló de la Bretanya, que amb una distància de 500 m perpendiculars al riu Loire 
assolim de seguida la cota +40. Però a mesura que avancem pel costat del riu podem observar com 
aquesta pendent es va suavitzant.

Per tant, Bas Chantenay té la peculiaritat de trobar-se al peu del Silló de la Bretanya, on el poble s’ha  
desenvolupat principalment a dalt del turó i deixant la plana per a la indústria al costat del riu Loire.

X

Y

Z

SECCIÓ Z

SECCIÓ Y

SECCIÓ X

CHANTENAY és el barri que ocupa la part oest de Nantes. Dintre d’aquest barri podem diferenciar Haut- Chantenay i Bas Chantenay, que tal i com indica el propi nom, es col·loquen sobre la pròpia topogra-
fia diferenciat-se. És per tant, que el propi nom ens indica que la peculiaritat de la topografia ja ha estat un condicionant al barri de Chantenay, que més endavant anirem descobrint com d’important ha estat 
aquesta en els factors urbans, arquitectònics, socials i sobretot, amb la vinculació amb el riu Loire.
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ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC I PRIVAT I PREVISIÓ DE FUTUR

Proporció d’equipaments públics a Bas 
Chantenay vers  l’activitat privada


