
Gervsai o Sarrià.
Urbasnime organic lluny e la ciutat-jardí de Sant 
urbanisme.
La presa de decisions de la ciutadania en 
les cases barates.
Interès en l'habitatge de la classe treballadora, 
Seguint el treball de Geddes i Howard.

Pujar Ferrocarril 

ciutat Jardí (C.Montoliu)
Creació de la Societat Cívica La 
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Brusseles, d'estil angès.

circulació nord-sud de 

Bosc amb eixos de 

Brussel·les / E.Keilig

Boiss de Chambre, 

L.D.Zocher

Amsterdam / 

Vondelpark, 

Olmsted & Vaux

Delaware Park, Buffalo / 

Birkenhead Park / J. Paxton

obres de Olmsted 

influència en les 

història, que serà 

parc públic de la 

Es tracta del primera 

Centrals amb les ciutats

connectiva dels Parcs 

projectes té una visió 

Olmsted en els seus 

/ F.L.Olmsted

Central Park, Nova York 

J.Barrillet Deschamps

J.Hitorff, J.Alphand, 

Bois de Boulogne, Paris / 

Parc

existent de Rouvray en un 

Es transforma el bosc 

transformant la ciutat.

bulevards de París, 

del baró Haussman en els 

Importància de la figura 
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Anònima Tibidabo

Fundació Societat 

una xarxa entre ells.

parcs correlacionats formant 

de les ciutats del conjunt de 

la ciutat. Entenen la necessitat 

que estaven programats per a 

El parc més gran dels diversos 

Muralles

Enderroc de les 

Pla Cerdà

A.Gaudí

Park Güell / 

Inici Guerra Civil Española

Final Guerra Civil

ciutat

verds per a la 

Generació d'espais 

Parc de Collserola

metropolitana del 

No té visió 

Industrial a Barcelona.

Pla per a una ciutat 

Mestre

Fontserè i 

/ J.M.

Ciutadella 

Parc de la 

Barcelona

Elèctrica a 

Distribució 

Arribada Fil·loxera

caràcter agrícola

seva vinya i el seu 

Collserola perd la 

Puig i Valls

Espais Naturals / R. 

Propostes de Protegir 

món agrari

degut al col·lapse del 

de la desforestació 

de Collserola, a causa 

Propostes de repoblacio 

190.000 hab 537.500 hab 663.887 hab 1.285.920 hab 1.775.570 hab 1.630.500 hab

Habitants a Barcelona

Barcelona

de 

Metropolitana 

l'Àrea 

Consorci de 

Creacio del 

(Collserola)

Barcelona 

de 

Les Portes 

naturalització

de re-

Corredors 

PEPNATAprovació inicial 

Túnel de Vallvidrera

Posada en marxa del 

PepCo(Pla de Collserola)

nivells de desenvolupament

veurà afectada en tots els 

Barcelona perd la guerra i es 

a terme queden aturats.

actuacions que es volien duur 

Tots els interessos i 

Tudurí a París

Exili de N.M.Rubió i 

Montjuic - Forestier

Enjardinament de 

Tuduri

Rubió i a càrrec de 

Parcs i Jardins

Serveis de Jardins 

de Collserola

Ferrocarril Perforació del 

Howard

Lechtworth / E. 

Primera ciutat jardí 

Barcelona

Metropolitana de 

Corporació 

Creacio de la 

JJOO 92

la ciutat amb els 

transformació de 

Procés de 

menys de 15 anys. 

partint de l’antic ferrocarril de Sarrià, en 
encarregar d’arribar a Sabadell i Terrassa, 
Light, Power & Traction, que es va 

l’empenta amb que va arribar la Barcelona 
Els projecte es van veure eclipsats per 

per la SA El Tibidabo entre el 1901 i el 1912. 

Relació del projectes proposats i realitzats 

Delaware Park

Central Park

Bois de Boulogne

1881

1854

1848

Barcelona-Mataró

Ferrocarril 

Primer 

1854

Granollers

Ferrocarril a 

Linea de 

1868

Ciutadella

Enderroc de la 

Ciutadella

Parc de la 
1872

1889
Plaça Catalunya

muralles

cinturó verd al lloc de les 

Cerdà: La pèrdua del 

Modificació del Pla 
1862

1922
Parc Güell /A. Gaudí

1872

a Gracia

Primera Linea de Tramvia 

Barcelona Vilanova

Linea de Ferrocarril  

Martorell

Molins de Rei i 

Barcelona a 

Ferrocarril 

Linea de 

de la ciutat

transformaran en espais verds 

espais buits que es 

El seu  enderroc generarà 

Antiga Muralla de Barcelona

RUBÍ

TERRASSA Ferrocarril

SABADELL

MONTCADA

CUGAT

SANT 

VALLVIDRERA

BARCELONA

L'HOSPITALET

per SA El Tibidabo

Línea proposada 

Traction & Power

per BCN Light 

Línea realitzada 

Font: TFM Sergi Garriga Bosch

TIBIDABO

FUNICULAR

TRAMVIA

EL TRANSPORT PÚBLIC  A COLLSEROLA

veurà frustrat per la seva mort.

. Pla que es d'urbanitzar Collserolaambiciós 

 porta l'electricitat i  un projecte molt Pearson

l'Àrea.

generar del Tibidabo el Parc Central de 

amb Barcelona i una visió més ambiciosa, 

proposen diverses maneres de connectar-ho 

Tibidabo per falta de accessibilitat. Es 

Després de comprobar la fallida del Hotel al 

excursiones. "

más tiempo o de más fuerzas para las 

elevados otros, para los que disponen de 

mucho en las expediciones al campo; más 

quienes no puedan o no quieran alejarse 

parajes, próximos y más bajos, unos, para 

montaña, podrá sentar sus reales en diversos 

de 50 kilómetros de paseos y caminos de 

de Barcelona, además de disfrutar de más 

se formula. En virtud de la misma, el pueblo 

A este pensamiento obedece la oferta que 

lluvia sorprenda en ella a los excursionistas.

refugios de montaña, para el caso de que la 

alguna que otra fuente pública y varios 

en su natural estado; y, a lo más, disponer 

habrá nada más que hacer sino conservarlos 

escalonados en la montaña, en los cuales no 

casa. Para ello bastan algunos terrenos, 

tomar asiento, por decirlo así, en su propia 

Barcelona, al pasar por el Tibidabo, pueda 

Sólo falta, pues, que el público de 

únicamente a su posición admirable.

consumado, que Barcelona debe 

lado de esta realidad, de este hecho 

formularse, parecería un belén de feria al 

artificial y artificioso, que pudiera 

lo posee semejante. Cualquier proyecto, 

tales, que ninguna otra población del mundo 

un parque de dimensiones y circunstancias 

ningún género; constituyendo este conjunto 

cuales discurre el público sin trabas de 

un desarrollo de muchos kilómetros, por los 

paseos explanados por esta Sociedad suman 

carreteras en ella existentes y las vías y 

cubiertos de bosque o monte bajo. Las 

kilómetros cuadrados, en su mayoría 

ocupa una extensión de centenares de 

prácticamente ilimitadas, pues la sierra 

Este se lo ofrece el Tibidabo, de dimensiones 

buscar el cuadro auténtico.

engaño y se aleja de la tela artificial para 

en que no puede penetrar, se llama a 

se le dan granitos de cemento, y arboledas 

cubre de arena el suelo que pisan sus pies, si 

de hierro el círculo de que dispone, si se le 

física y moralmente: si le marcan con verja 

precisamente para respirar con libertad, 

pautados, reglamentarios. Acude al campo 

"El público huye de los parques geométricos, 

era propietària.

per a parcs, oferint diferents indrets dels que 

l'Ajuntament per a l'adquisició de terrenys 

Tibidabo" va concórrer al concurs obert per 

barcelonins. El 1907, la Societat Anònima "El 

de Collserola com a lloc d'esbarjo dels 

econòmiques, en la potenciació de la serra 

directament interessada per raons sobre tot 

poderosa Societat, per altre part, estava 

població envers a la natura. Aquesta 

necessitat de modificar els hàbits de la 

conservació dels recursos forestals i la 

motivada per raons de propaganda cap a la 

los Amigos de la Fiesta del Árbol", molt 

anys a Barcelona actuava la "Sociedad de 

amb el contacte amb ella. Des de feia uns 

la natura i els beneficis que s'associaven 

Hi ha un despertar de les preocupacions per 

DE ZONES DEL TERITORI CATALÀ, 1932

AVANTPROJECTE DE PLA DE DISTRIBUCIÓ 

un mosaic de Catalunya 

una xarxa de connexions i parcs que elabora 

, en Rubió i TuduriLa visió metropolitana de 

LA VISIÓ DE COLLSEROLA A BARCELONAESCALA 1 250.000

N.M. Rubió i Tudurí

Pedralbes

Jardins del Palau de 
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