BARRERES

límits de permeabilitat al Nord del Parc de la Serra Collserola
il·luminació

passos

desguàs

visibilitat

Una forma per determinar el límit entre la part urbana i la
part més natural és la il·luminació de l’espai públic. Es pot
considerar que allà on no tenim llum, l’espai urbà és més difòs
i no podem diferenciar si els senglars passen més desapercebuts. També podem veure si trobem la il·luminació de forma
més lineal, correspon a eixamples i plans o, per la contra
trobar grupúscles de punts de llum que poden correspondre
a una ordre autoconstruït.

Originalment els passos corresponents a les víes de tren en
orígen, no tenien vallat i eren més permeables al pas. A día
d’avui per normativa es troba vallat i son escasos els passos
(pont o tunel) que els travessen. En canvi les autopistes
(tunels de Vallvidrera) les podem trobar en pas de trinxera, a
nivell, o elevat, segons el tram. En ambdòs casos majoritariament els passos que travessen les infraestructures es troben
propers entre ells i compartits amb altres modes.

Les infraestructures com el ferrocarril o l’autopista, per
necessitat, son travessades per les instal·lacions (soterrada i
per pas d’aigua majoritàriament). Aquests passos depenent
de l’epoca i la posició o la proximitat a d’altres, son de major o
menor dimensió. Els més antics, son de major tamany (ﬁns a
poder travessar una persona de peu (2.5m aprox) i els més
actuals son la secció minima reglamentaria i quasi sempre
entubada i soterrada abans i després del pas.

Normalment respecte al vallat, en punts de corba perillosa i
pel fet de tenir la doble varana per motoristes, ja suposa un
límit pel pas d’animals com el senglar, tot i que ha d’altres
espècies. En el cas de trams rectes, la il·luminació és decisiva
per controlar l’entorn immediat (basicament al peatge dels
tunels de Vallvidrera i sortides. Trobem situacions de tots els
tipus i hi ha una correlació entre accidentalitat i determinada
conﬁguració de l’entorn.

caracterització del viari (1)
ferrocarril amb vallat doble torsió

Un connector es un punt mínim de continuïtat física entre
dos entorns allunyats que es volen unir funcionalment. Un
pas, és una forma de salvar un obstacle i es fa diferent nivell
del mateix (soterrant o pont). Un corredor es una franja de
ample variable per unir dos zones amb unes característiques
o interessos comuns. La combinació o renúncia d’uns envers
d’altres es decisiu per conservar la connectivitat segons les
possibilitats i les circumstàncies.

nous límits
El límit que es proposa com a zona de diferenciació és la
reinterpretació del límit administratiu del Parc de Collserola.
Aquesta nova línia imaginària es deﬁneix pel perllongament
o endarreriment, depenent del creuament amb un vial
asfaltat, d’un tancat o valla en bon estat. Es representa en
línea discontínua o continua respectivament. Representa,
amb orígen a les zones de Reserva Natual, a on pot arribar
sense impediments ni albiraments.

caracterització dels connectors

caracterització dels passos (2)
La primera infraestructura-límit va
ser la línea de ferrocarril des de
Sarrià a Les Planes (FGC). En orígen
la catenaria era central com es veu a
la imatge i això suposava un estalvi
de material. El més destcable és que
no tenien limits, les vies. No hi havia
tancament que impedís accedir-hi.
En conseqüència -i amb la baixa
freqüència respecte al 2017-, les vies
no eren un límit pel pas de fauna i
suposem la baixa accidentalitat (el
soroll els dissuadia al seu pas)

connector, pas, corredor

En el cas dels passos (normalment per sota de les infraestructures, passa igual. Les conduccions més antigues, o les primeres
eren dimensionades (per norma o per desconeixement real) per
sobre del seu requeriment.
A dia d’avui podem establir que quan més actual es el pas o
conducte (sempre que no s’hagi dissenyat per a tal, pitjor ús te
com a connector o pas de fauna. La majoria tenen la mida
mínima per evitar les inundacions o només per manteniment.
L’accés per manteniment acostuma a estar acompanyt d’una
tanca que impedeix el pas de la fauna però si acompleix els
requeriments de pas d’aigua o anﬁbis o peixos petits.

La matriu biofísica està composada per un mosaic on es
convinen boscos, espais agrícoles, espais d’aigua, etc. El pas
de les infrestructures pot trencar aquestes connexions però
ben dissenyades poden exercir un element que uneixi els
medis. S’acostuma a ‘compensar’ les destrosses que generen
les víes. Abans d’això s’han de preveure les necessitats
d’aquest medi.
La complexitat dels sistemes biològics és molt elevada, però
sempre podem prendre linies d’actuació que tinguin com a
objectiu ‘simular’ la situació prèvia al pas de la infraestructura que la ocupa. La documentació històrica es un bon input
per entendre les dinàmiques anteriors .
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barrera
secció carretera BV-1462 sense límits

autopista amb vallat i secció elevada

1D

1A

pas genèric (actual)

difussor

ﬁltre

atracció (embornal)

connector/corredor

pas genèric (actual)

2A
2B

elevació amb replè
elevació formigonada

sinèrgies amb els límits
secció carretera BV-1462 amb doble barrera (motos)

autopista amb vallat i secció deprimida (sense vallat)

1E

1B

elevacio formigonada

elevació anti-inundació

autopista amb vallat de doble torsió sobre muret, segons la secció

2.- en el cas de que ja existeixin hàbitats naturals, els
marges de les víes amb una dimensió considerable i
amb la vegetació adequada, poden fer augmentar
‘l’efecte barrera’ de les carreteres per a les espècies
ﬁrestals però, també poden augmentar ‘l’efecte
corredor i poden servir com a un hàbitat especíﬁc per
a diverses espècies.

a

b

c

d

L’efecte de les infraestrucutures viàries, tenen en els corredors
ecològics i de les xarxes de connectors un clar impacte, en la
linie de la desconnexió i la ruptura de la continuïtat.

3,2

1C

1F

a) En el cas de l’origen i el destí es trobin molt allunyats, l’espècies desisteix en elmoviment, per que no té elements de
referència clars.

elevació ‘lleugera’
elevació graonada segregada

b) Els petits fragments d’espais acondicionats correctament a
les seves necessitats es poden fer servir com graons per connectar un hàbitat fràgil o en el nostre cas, reconduir les circulacions.
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c) Els corredors que son interceptats per vies rodades sense
tractar poden ser destí ﬁnal de molts dels exemplars.
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3.- Els marges de les infraestructures poden servir de
base per a espècies autòctones que estiguin en
procés de dispersió (col·lonització) o reconquistant
nous espais però també poden afavorir les espècies
invasores que puguin envair els hàbitats naturals.
També es poden propagar les espècies oportunístes.

elevació graonada

secció carretera BV-1462 amb barrera senzilla

2

1.- en hàbitats oberts i agrícoles, els marges de les
carreteres poden servir d’habitat i corredor per al
desplaçament de la fauna
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d) Mesures correctores als vials pero també mantenir les caràcterístiques d’aquestes ‘illes de tranquil·litat’ és molt important

dades genèriques d’aplicació
distància de reacció

%
100

distància de frenada

14m

reducció cap a la via principal

reducció de la via principal

index obertura (IO)
alçada x amplada/ long.

24m (10 +14)

90

dimensionat bàsic dels passos

PREVENCIÓ
L

refús

IO: 0,5 A(min): 7m*
IO: 0,5 H(min): 3,5m
(A) 7m: (H) 3,5m mínim

25m
57m (25+37)

70
60

(L) 10m: (H) 3,5m mínim

33m
90m (33+57)

50
40

sec

CORRECCIÓ

pluja

14m
34m (14+20)

30
morts

20

éxit

COMPENSACIÓ

33m

2500

5000

7500

10000 12500 15000
vehicles/dia

(L) 10m; IO: 3,5
(L) 20m; IO: 1,75
(L) 30m; IO: 1,2
(L) 40m; IO: 0,9
(L) 50m; IO: 0,7

25m
89m (25+64)

10

A

146m (33+113)

*excepcionalment
segons les
condicions l’ample
pot ser de 5m

H

80

