DISSENY URBÀ

les variables i accions que delimiten la nostra relació amb el medi
gestió vegetació

pendent

papereres

accidentalitat

Tot i que no es tot l’any, hi ha una época (segons l’espècie) de
fruit i potencialment son un atractor pels senglars. En aquest
cas, tenim vegetació en sòl privat que pot abocar aliment en
potència a l’espai públic o natural. Principalment els propietaris amb determinades espècies (garrofers, castanyers o
roures) s’han de tenir en compte. En última instància es pot
tractar la superfície amb l’objectiu que aquests fruits on
estiguin a l’avast.

Les diferents pendents amb el tipus de sòl i la seva compacitat o duresa, faciliten l’accés dels senglar a les zones urbanes
i en conseqüència a l’aliment. Els condicionants que suposen
els canvis de cota s’han de tenir en compte per enfatitzar el
control. Aquests mateixos límits, per falta de manteniment o
per falta de execució dels plans urbans (voreres o vials inacabats o mal executats) afavoreixen caus i llocs d’estada igual
que l’abandonament de cultius.

No trobem gaires papereres en els límits urbans i naturals.
Tampoc son molt utilitzades en zones de baixa densitat o amb
una carència d’espais de lleure de qualitat (per la manca
d’activitat humana). En qualsevol cas, son una font d’aliment
garantitzada en el cas de l’accés un cop endinsat en la trama
urbana i també en inoperància del seu disseny. El 90% de les
papereres urbanes es poden volcar facilment, ja que es part
del mecanisme per buidar-les.

En trams urbans trobem tot tipus de situacions. En els accessos a les ciutats el principal problema, a banda de la visibilitat,
son els canvis de rassant, amb el conseqüent canvi de velocitat. La capacitat de maniobra minva en proporció a la velocitat. La decissió de la velocitat de les víes es raó directa del
disseny, del ferm i del traçat d’aquesta. Els trams de més
sinistralitat son els de major velocitat, independenment de la
bona visibilitat o il·luminació del tram.

incendis
Les franjes d’incendis es troben a debat constant entre el
manteniment anual o perllongat segons com ho gestionen
els diferents municipis. Les recomanacions dels bombers no
coincideix amb la realitat. En franjes de baix manteniment,
es generen llocs d’amagatall i cria pels senglars. Aquestes
franjes en la majoria de casos, vorejen els vials que límiten
els assentaments. La visibilitat en casos d’apropament es
redueix molt si la franja es troba descuidada.

compostatge
A l’assentament Sol i Aire es localitza una compostadora en
un espai public. Molts ciutadans troben un espai a les seves
parcel·les per compostar un mínim de matèria orgànica.
L’objectiu és majoritàriament per adob cassolà pel jardí. En
cap cas no evita la fracció orgànica, tot i que la redueix relativament. Tampoc es detecta una reducció de la fracció plàstics
en substitució d’aliments de l’hort, ni una reducció de la
densitat de contenidors orgànics respecte els de color groc.
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incendis (1994) i creixement urbà (1955, 1974, 1992, 2015)

1994
L’11 d’agost de 1994 van cremar 135 hectàrees de massa
forestal a tocar de La Floresta i Les Planes. Avui dia encara es
troben signes. Va arribar a 70 habitatges. Va ser l’incendi més
extens de tota la serra de Collserola.
Sota la hipòtesi que per aqui pot passar el ‘corredor’ que
connecta les dues reserves, la vegetació te un paper molt
important, la seva gestió i una especial atenció en la fauna
que la travessa.
L’espècie més afectada va ser la més nombrosa, el pi blanc i
d’altres més escases com roures i alzines.
Al mateix temps es declaren 2 incendis més a la vessant de
Barcelona. Tots tres per una estat deﬁcitàri de les línies
elèctriques. Totes les variables concentrades en un punt
mássa delicat.
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