
FLUXES METABOL·LICS DEL PARC 

INTERFASE URBÀ FORESTAL PARC JARDÍ, CIUTAT DISPERSA
ESTRUCTURES SUPORT 

PROPAGACIÓ INCENDI DILUIR EL PAISATGE

TIBIDABO

TIBIDABO

PARC URBÀ

Tarragona

propagar-se fins a la Serra de Montsant a 

Un incendi a Collserola corre el risc de 

disposen. 

l'habitatge afectat i les franjes que aquestes 

on s'hauràn de pendre decisions sobre 

, nou planejamentdinàmiques a explorar. Un 

farà renovar els boscos i generar unes noves 

La possible i factible crema de Collserola, 

estat tan gran.

quantitat de sota bosc que hi ha mai havia 

Navarra fins arribar a la Garrotxa, la 

gran incendi, començant al Prepirineu de 

Actualment s'està esperant que succeixi un 

acumulat als boscos.

 combustiblede llindar mínim S'ha superat el 

temperatura i la desertització dels paisatge.

clima mediterrani, l'augment de la 

farà augmentar l'aridesa del canvi climàtic El 

disposar de diversitat territorial.

, per recuperar el conreu de montanyaS'ha de 

formen el mosaic forestal del territori.

gestió del camp que és Collserola, ja que 

reactivi el mercat de proximitat i per tant una 

El consum de productes locals farà que es 

va en augment.de calor 

onada El nombre de dies amb temperatures d'

incendi arriba...

acceptat fins al moment en que un gran 

La inacció i continuisme cuturalment es 

l'ecosistema?

S'assumeix el cost de un incendi forestal a 

denses de l'Àrea Metropolitana.

Barcelona a tocar, i les poblacions més 

amb nivell antròpic Collserola, gran 

El risc d'incendi és elevat a la Serralada de 

no serán suficients per aturar els GIF.

les tales mecàniques  de les franjes tallafocs 

, d'equilibria a un sistem regenerarà el focEl 

COST PREVENCIÓ 

SILVICULTURA

PREVENCIÓ RECUPERACIÓ

COST EXTINCIÓ DIRECTE GIF

COST CREMES

PRESCRITES

1274E/ha

1500E/ha

10.000E/ha

1888E/ha

COST 

REPOBLACIÓ

COST PÈRDUES FÍSIQUES

INFRAESTRUCTURESIMMOBLES

110.000 E/ha

(parcs i jardins)  11 E/m2

Impacte Econòmic  de zones verdes 

50.000E/ha

Zones Verdes (5E/m2)

Cost Manteniment 

CIUTAT JARDÍ(DISPERSA) 30 hab/ha

PÚBLIC

MANTENIMENT 

Sanejament

Il·luminació

Neteja

Transport Públic

x7

Habitatge/any

Cost 

Habitatge/any

Cost 

Transport privat

Aigua

Electricitat

Calefacció

PRIVAT

MANTENIMENT 
PÚBLIC

MANTENIMENT 

PRIVAT

MANTENIMENT 

CIUTAT COMPACTE 70hab/ha

Font: La ciutat de Baixa densistat, DIBA

Exemple Cost  Habitatge Halifex(Canada)

CIUTAT DISPERSA

CIUTAT COMPACTE 1416$

Font: Sustainable Property

3462 $

del Foix

Capçaleres 

Llobregat

del Baix 

Parc Agrari 

Collserola

Serra de 

Parc de la 

Garraf

Natural del 

Parc 
Bonastre

Massís del 

de Prades

Muntanyes 

vertebrants externes

Línies de transport 

internes

vertebrants 

transport 

Línies de 

(silvicultura)

Franjes de Prevenció dels Tallafocs 

ovelles (silvipastura)

Recorregut dels ramats de 

ESTRATÈGIA 1: CONTINUISME ESTRATÈGIA 2: URBANITZAR EL PAISATGE 

DEL ECOSISTEMA 

ESTRATÈGIA 3: TRANSFORMACIÓ ENÈRGÈTICA 

COST INFRAESTRUCTURES EXTINCIÓ

VIABILITAT

FORESTIER-

SISTEMA DE PARCS -LA INFLUÈNCIA DE 

MONTANYES CATALANES J.CARRERA

VISIÓ DE  TRANSFORMACIÓ DE LES 

més gran, acurtant la distància amb Sant Cugat.

Barcelona  però també ser el centre de una regió 

El propòsit era doble; urbanització a la zona de 

. (Ramon Arabia 1880).al Tibidabo

d'accés amb la construcció de ferrocarrils cremallera 

volien copiar el model suís dels alps a Catalunya 

, que Societat dels FerrocarrilsLes propostes de la 

REFERENT HISTÒRIC

nord-americà. 

vincula amb la creació d'urbanitzacions del model 

i dels ferrocarrils, es l'electrificació de Barcelona 

, amb Light, Power & Traction Co LtdIrromp doncs 

.Barcelona

 F.S.Pearson a trobar recolzament econòmic, porta a

 després de no C.Montañés,quedar abandonades i 

A pesar de l'èxit del Tibidabo, les propostes van 

visió de muntanya urbanitzada.

connexió territorial, va ser el punt de partida per la 

La consolidació del ferrocarril, donava una 

.ciutat jardíde la ciutat industrial, apareix la 

trama i amb intenció de solucionar els problemes 

la Bonanova com a porta del Tibidabo. En aquesta 

En la connexió amb la ciutat apareix el Passeig de 

cim.

 que portes fins al ferrocarrildel Tibidabo, amb un 

propòsit de  la explotació i edificació de les finques 

, amb el Societat Anònima El TibidaboApareix  la 

grans ciutats europees al 1850.

 Procés similar que han viscut les escala humana.

ecosistemes a (Pearson), amb la manipulació dels 

 de forma antròpica Parc CentralCollserola  com a 

tendència de urbanitzar i controlar la zona de 

La proposta de jardí urbà passa per recuperar la 

x2

Propagació vírica

el temps per poder-ho acceptar.

, ja que es té culturalmentreplica i va sent acceptat 

que es paulatinament gestionable. Un canvi introduit 

  a un d'altre ecosistemaacceptable per acostar un 

 poc a poc de una forma DesecalarPROJECTE : 

l'energia necessaria a introduir.

, per a conèixer l'energia acumuladaclima i 

On  es quantifica els fluxes d'energia segons el 

.caràcter metabòl·licés de 

 del parc dintre de la complexitat urbana  miradaLa

compensant el fluxe d'energia que es vol suprimir.

, energia al sistemacontrolar-lo es introduint més 

El foc forma part del sistema, la manera de 

biòtics. 

condiciona aquest entorn i s'ha de adaptar als ritmes 

La interacció humana en el context natural per tant, 

.fluxes energèticsde manera natural i lògica els 

Els diferents processos del sistema van compensant 

ecosistèmic es basa en els cicles d'energia.

, on l'equilibri estructura bio-disipativaEs tracta d'una 

complexa.

determinat per factors que formen una realitat 

El metabolisme dels boscos mediterranis ve 

PREVENCIÓ IMPLEMENTACIÓ

COST 

IMPLEMENTACIÓ 

COBERT

COST GESTIÓ 

RAMADERA

COST CREMES

PRESCRITES

COMERCIALITZACIÓ

RENDIMENT

SUBVENCIONS ALIMENTACIÓ

80 E/ha

1274E/ha

450 E/ha

2.71 KG MS/ kg

ALTRES

7000 E/ha

condicions(Pass, 2004)

forestals per a que estiguin en millors 

d'incendis i en canviar els ecosistemes 

tractar als boscos exposats a risc 

Es triga de cinquanta a cent anys en 

connectats

com a referent en la xarxa de parcs urbans 

Concepció del Parc Central de Collserola 

Dipòsit d'aigua prefabricat 9x7x2m

Cost CO2 Materials

Formigó 5.860 kg CO2

Acer 3.249 kg CO2

12.732ECost Materials

S A L V E M

C O LLS E R O LA U10
FASE TERRITORIAL

GESTIÓ

COLLSEROLA, PROPOSTES DE 

Font: TFM Sergi Garcia Bosch

LA CIUTAT JARDÍ E.HOWARD

1871-75

diverses línies a la muntanya entre el 

Postal del Riggi Kulm. 1920. Inaugurades les 

servei per a poder actuar sobre els boscos.

requereixen de una infraestructura de 

En els mètodes d'extinció actuals 

ESTRATÈGIA 1

ESTRATÈGIA 1ESTRATÈGIA 2

ESTRATÈGIA 3

INFORMACIÓ ADICIONAL

INTRODUCCIÓ D'ENERGIA ALS BOSCOS

TRANSFORMACIÓ EN JARDÍ URBÀ 

METABOLISME URBÀ

GESTIÓ DEL TERRITORI

CONCEPTE DE CIUTAT JARDÍ- JARDÍ URBÀ

D'ESBARJO

CONCEPTE DE PAISATGE - GRAN PARC 

EL COST DE LA CIUTAT

EL COST DEL VERD


