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Resum 
L'objecte de la proposta és la definició de de diferents actuacions que modifiquin l'actual relació amb 

l'espai públic a la urbanització de Can Pi a Cervelló. Can Pi, com tota la conca de Cervelló-Vallirana, és 

un bon cas d'estudi tipus de la problemàtica al voltant del tractament d'entorns fortament urbanitzats 

de baixa densitat, aïllats i totalment envoltats d'una massa forestal degradada i no gestionada 

apareguts a la regió metropolitana de Barcelona en els darrers 50 anys.  

La proposta parteix de l'estudi de la urbanització existent, la topografia, les vies públiques, parcs urbans 

desenvolupats i no desenvolupats per proposar un nou espai públic en el que hi hagi la relació de la 

ciutadania amb l'entorn. 

El treball s'emmarca en l'estudi de possibles projectes pilot d'actuació per al 'Pla mestre de gestió de 

l'espai agro-forestal de la conca de Cervelló'.  

Resumen 
 El objeto de la propuesta es la definición de diferentes actuaciones que modifiquen la actual relación 

con el espacio público en la urbanización de Can Pi en Cervelló. Can Pi, como toda la cuenca de 

Cervelló-Vallirana, es un buen caso de estudio tipo de la problemática en torno al tratamiento de 

entornos fuertemente urbanizados de baja densidad, aislados y totalmente rodeados de una masa 

forestal degradada y no gestionada aparecidos en la región metropolitana de Barcelona en los últimos 

50 años. 

La propuesta parte del estudio de la urbanización existente, la topografía, las vías públicas, parques 

urbanos desarrollados y no desarrollados para proponer un nuevo espacio público en el que exista la 

relación de la ciudadanía con el entorno. 

El trabajo se enmarca en el estudio de posibles proyectos piloto de actuación para la ‘Plan maestro de 

gestión del espacio agroforestal de la cuenca de Cervelló'. 

 
 
 

Abstract 
The proposal aims to definition different actions that modify the current relationship with the public 

space in the urbanization of Can Pi in Cervelló. Can Pi, as the entire basin of Cervelló-Vallirana, it’s a 

good case of study type of the problems surrounding the treatment of strongly densified urbanized 

environments, isolated and totally surrounded by a degraded and unmanaged forest mass appeared in 

the metropolitan area of Barcelona in the last 50 years. 

The proposal is based on the study of existing urbanization, topography, public roads, developed and 

undeveloped urban parks to propose a new public space in which there is a relationship between 

citizens and the environment. 

The work is framed in the study of possible pilot projects of action for the Master Plan for the 

management of the agro-forest area of the Cervelló basin. 
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1. ANTECEDENTS  
 

L’origen de les urbanitzacions 

de Cervelló esdevé de 

l’abandonament progressiu  

dels camps agrícoles.  

En aquest procés, les masies i 

els seus terrenys es van 

transformant en 

urbanitzacions. Per aquesta 

raó, és molt comú que aquestes 

adoptin el nom de l’antiga 

masia, com és el cas de Can Pi, 

Can Guitard i Can Castany.  

Aquest procés és fàcilment  

visible al comparar ortofotos de 

Cervelló d’anys progressius. En 

les següents imatges es 

mostren les més significants 

(Figura 1). 

Aquestes urbanitzacions es van 

portar a terme sense una 

planificació urbanística prèvia.   

Aquest precedent comportà 

diferents problemàtiques: 

 Aïllament entre les 

urbanitzacions, 

provocat per la gran 

massa forestal no 

gestionada. 

 Escassetat espai públic 

desenvolupat. 

 Vials no enfocats a la 

ciutadania. 

 Precària relació entre la 

ciutadania i l’entorn. 

  

1946 1986

2000 2016

Figura 1. Evolució de Cervelló (1946 - 2016). Font: Elaboració pròpia sobre base d'ortofotos ICGC (Set. 2019) 
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2. OBJECTE 
 

L’objecte de la present memòria es la proposta de millora, tant d’espais verds com dels vials, a partir de  

diferents actuacions en les urbanitzacions de Can Guitard Vell, Can Castany i Can Pi més  la interfície 

forestal que enllaça aquestes urbanitzacions. 

En concret, aquesta proposta, defineix les actuacions previstes en la urbanització de Can Pi, com a 

exemple de desenvolupament per a la resta.  

 

3. BASES DE LA PROPOSTA 
 

3.1. ÀMBIT DE LA PROPOSTA 
 

La present proposta s’ubica en la urbanització de Can Pi, situada al sud-est de la població de Cervelló 

del terme municipal de Corbera de Llobregat a la província del Baix Llobregat. 

Geogràficament, Can Pi  llinda amb la urbanització de Can Castany pel nord, amb el Castell de Cervelló i 

l’Església de Santa Maria de Cervelló per l’oest i amb la riera de Santa Maria i la serra  Penyes 

Campmanyes al sud-est. S’accedeix a la urbanització des de la B-24, entrant al desviament de la BV-

2007 (Figura 2).  L’àmbit de la proposta ocupa una superfície de 0,19 km2. 

En el plànol nº1 es mostra la situació i emplaçament de l’àmbit de la proposta.  

 

Figura 2. SITMUN. Situació de Can Pi. Recuperat de http://sitmun.diba.cat/sitmun2/visor.jsp?app=1&ter=88  (Set. 2019).  

3.2. SITUACIÓ ACTUAL 
 

La superfície d’estudi, ocupada per tres urbanitzacions (Can Guitard Vell, Can Castany i Can Pi) està 

pràcticament dedicada a zona urbana residencial. 

Actualment, tant els espais públics com els vials de comunicació d’aquestes urbanitzacions es troben 

força degradats.  

Els problemes més destacats actualment són: 

1. La manca d’espais verds degut a la 

proliferació d’habitatges  sense un pla 

urbanístic previ.  

2. La manca de gestió i de comunicació de 

l’espai forestal entre urbanitzacions, 

part d’ell considerat parc urbà en el 

planejament urbanístic actual (Figura 

15). 

3. La manca de manteniment de talussos 

provoca  l’arrossegament de material 

superficial. Envaint, aquest,  vials de les 

zones residencials (Figura 4). 

4. La manca d’arbrat degut al  

plantejament dels vials amb una calçada estreta amb voreres d’1 m (Figura 3).  

Aquest escàs plantejament previ i desenvolupament d’espais públics provoca que aquestes zones 

residencials   esdevinguin  poc atractives i des-valoritzades per a la ciutadania.  

 

Figura 4. Arrossegament de material en talussos en Can Guitard (2019). Font: : elaboració pròpia. 

Figura 3.  Av. de Núria (2019). Font: elaboració pròpia. 

http://sitmun.diba.cat/sitmun2/visor.jsp?app=1&ter=88
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Urbanització de Can Pi 

L’estat actual de la zona residencial és conseqüència del seu origen i evolució, descrit anteriorment,  

sense tenir en compte les necessitats recreatives de la ciutadania, com equipaments i espais verds 

condicionats tal com s’exigeix actualment en un barri. Per aquesta raó, presenta un dèficit important 

d’espai públic desenvolupat i una precària relació entre població i entorn. 

La urbanització es troba travessada d’est a  oest  per una línia d’alta tensió. La superfície d’aquesta, no 

urbanitzable, està destinada  a zona verda. En ella es troben el Parc de la Petanca, que conté dos pistes 

de petanca i un parc infantil (Figura 5) i el Parc de Can Pi, que conté un parc infantil. (Figura 6).  

 

Figura 5. Parc de la Petanca, Can Pi (2019). Font: elaboració pròpia 

 

Figura 6. Parc Can Pi. (2019). Font: elaboració pròpia 

                       

A més, també s’hi troben dues zones verdes amb escales que donen accés des de l’Avinguda de Núria al 

carrer Puigvicenç (Figura 7). Actualment l’estat de l’accés  per  les escales pels vianants es troba molt 

degradada, els talussos que les envolten es troben en mal estat a causa de l’erosió i del baix 

manteniment.  

               

Figura 7. Escales d'accés. Can Pi (2019). Font: elaboració pròpia 

En la urbanització de Can Pi es troba la Font de l’Avellaner (Figura 8), amb qualificació urbanística de 

parc urbà (Figura 15). Es troba situada al marge esquerra de la riera del Sala, també anomenada de 

Santa Maria. L'accés es fa per unes escales de pedra ben escairades, situades a la zona inferior de la 

urbanització. Aquest paratge es troba actualment  en un estat descuidat, la zona verda que l’envolta no 

presenta cap indici de manteniment, a més, el talús de les escales mostra problemes d’estabilitat. En 

aquesta zona trobem dos camins, un que segueix en ús i un altre que va des de la font de l’Avellaner 

fins al Parc de Can Pi que es troba intransitable a causa de la densitat de la vegetació (Figura 9).  

 

Figura 8. Font de l'Avellaner, Can Pi (2019). Font: elaboració pròpia 
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Figura 9. Entorn de la font de l'Avellaner, Can Pi (2019). Font: elaboració pròpia 

 

Entre el carrer Montseny de Can Pi i el carrer Mercè de Can Castany es troba una interfície forestal amb 

qualificació urbanística de parc urbà (Figura 14). L’estat actual d’aquesta zona es troba deteriorada i 

sense ús per manca de manteniment, es tracta del curs d’una riera on la vegetació existent dificulta 

qualsevol tipus de pas i aprofitament lúdic de l’espai (Figura 10).  

Aquest espai està caracteritzat pel pas de la riera de Santa Maria. Per aquesta raó, la vegetació es 

pròpia de riera. Entre aquesta, destaquen els diferents canyars i un arbre exemplar d’espècie Quercus 

canariensis (Figura 10).  

    

Figura 10. Canyars i arbre exemplar en la riera de Santa Maria, Can Pi (2019). Font: elaboració pròpia 

 En el plànol nº2 es mostra l’estat actual de la urbanitzció de Can Pi. 

3.3. CONDICIONANTS 
 

3.3.1. Caracterització climàtica 
 

Les dades climatològiques s’han extret del Servei 

Meteorològic de Catalunya 1  a partir de les 

publicacions de les mitjanes climàtiques d’un període 

de 10 anys comprès entre 2007 i 2016. L’estació 

meteorològica disponible més propera a l’àrea de la 

proposta és la de Vallirana, per tant, s’han utilitzat 

les dades d’aquesta. En l’Annex I es pot trobar el 

fitxer descarregat sobre les normals climàtiques a 

Vallirana.  

L’àmbit de la proposta es troba al marge dret del 

Llobregat, en la zona climàtica del mediterrani litoral 

central (Figura 11).  

Els elements climàtics de la zona es recullen en la 

taula següent: 

Taula 1. Elements climàtics - Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

Variable GE
N 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
I 

JU
N 

JUL 
AG
O 

SET 
OC
T 

NO
V 

DE
S 

ANY 

Temperatura Mitjana mensual (ºC) 9 9,2 11,4 14,2 17,5 
21,
7 

24,
2 

24,2 20,9 17,2 12,3 9,3 15,9 

Temperatura Màxima mitjana mensual (ºC) 14,2 
14,
7 

17,8 20,6 24,2 
28,
6 

31 31 27,3 23,1 17,4 
14,
2 

22 

Temperatura Mínima mitjana mensual (ºC) 5,2 5 7 9,7 12,4 
16,
4 

19,
1 

19,4 16,6 13,3 8,6 5,7 11,5 

Temperatura Màxima extrema mensual (ºC) 26 
24,
1 

28,9 31,2 35,7 
36,
3 

38,
8 

39 36,5 33,9 28,8 
20,
8 

39 

Temperatura Mínima extrema mensual (ºC) -2,9 -3,1 -1,3 3,4 6,3 
11,
1 

13,
9 

14,8 8,8 4 -0,2 -1,6 -3,1 

Nombre mensual de dies de Glaçada, TN<0ºC 
(dies) 

0,9 2,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 4,4 

Humitat Relativa Mitjana mensual (%) 69 65 64 67 64 61 63 66 71 74 70 71 67 

Precipitació mitjana mensual (mm) 33 
35,
3 

71,9 65,7 66,1 
36,
6 

28,
7 

24,3 50,4 82,4 78,7 
31,
8 

604,
8 

Precipitació màxima mensual en 24h (mm) 42,3 
28,
8 

105,
1 

42 87,4 
71,
5 

52,
8 

34,9 
115,

9 
92,4 63,5 

34,
7 

115,
9 

Precipitació màxima mensual en 1h (mm) 18,3 
16,
2 

21,8 20,7 19,7 
34,
3 

25,
1 

17,5 45,9 35,2 22,5 7,2 45,9 

 

  

                                                      
1 El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) és una empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, encarregada de gestionar els sistemes d'observació i predicció meteorològics a Catalunya 
(http://www.meteo.cat/) (Set.2019). 

Figura 11. METEOCAT,  (2008). Regions Climàtiques de Catalunya. 

Recuperat de http://www.meteocat.com/mediamb_xemec/servmet 

/marcs/marc_clima.html (Set. 2019)   

http://www.meteo.cat/
http://www.meteocat.com/mediamb_xemec/servmet%20/marcs/marc_clima.html
http://www.meteocat.com/mediamb_xemec/servmet%20/marcs/marc_clima.html
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Per tal de que sigui més visual, s’ha creat un gràfic amb les dades anteriors de temperatura i 

precipitació. 

El gràfic següent mostra les temperatures i precipitacions anuals de l’àrea estudiada.  

La proposta de vegetació s’ha escollit de manera que s’adapti a les condicions climàtiques segons  la 

seva georeferenciació.   

 

Figura 12. Temperatura i pluviometria - Font: pròpia sobre base de dades dels elements climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya. 

 

3.3.2. Topografia  
 

Cervelló es troba a 122 metres sobre el nivell del mar  i amb una altitud que  va des dels 75 als 150 

metres d’altura. En el plànol nº2 es mostra  la topografia del terreny.  

La base cartogràfica de la proposta s’ha extret del ICGC2 a partir d’un model d’elevacions 2x2 amb 

format TXT (.txt). El full descarregat que engloba l’àrea de la proposta és el 284 – 126.  

Per altre banda, en la següent figura es mostren els pendents en l’àmbit de la proposta, en el que 

predominen  els pendents molt alts en zones no urbanes. 

                                                      
2 ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) 
http://www.icc.es/vissir3/?lang=ca_ES&amp;zoom=5&amp;lat=4601631.875&amp;lon=422207.5&amp;layers=B00FFFFFTFF 
(Set 2019). 

 

Figura 13. Pendents de l'àrea de la proposta. Font: pròpia sobre base cartogràfica ICGC  a partir d’un mode                                                          

l d’elevacions 2x2 (Set. 2019) 

Com es pot veure, la urbanització està condicionada per pendents elevats i talussos que van des dels 

10% al 40%  

Aquest tipus de topografia serà un gran condicionant alhora de dissenyar la proposta.  
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3.3.3. Vegetació actual  

3.3.3.1. VEGETACIÓ POTENCIAL 

 

La base cartogràfica i informació 

sobre la vegetació s’ha extret 

del Grup de Recerca 

Geobotànica i Cartografia de la 

vegetació de la Universitat de 

Barcelona3.  En L’Annex ll es pot 

trobar els fitxers dels diferents 

hàbitats. 

 

 

 

 

Taula 2. GEOVEG,  (2012) Habitats d'interès comunitari - “42aa Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o 

garrigues” . Recuperat de http://www.ub.edu/geoveg/cat/nouvisor.php (Set. 2019) 

Habitat 42aa Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o garrigues 

Aspecte 
Pinedes de pi blanc, poc o molt denses, amb un sotabosc llenyós i esclerofil·le, dominat per 

garrics, llentiscles, aladerns, alzines o carrasques. L’estrat herbaci, si existeix, és poc 
important. 

Estrat arbori 

Dominant Pinus halepensis (Pi blanc) 

Abundant i 
significatiu 

Quercus ilex (Alzina) 
Quercus rotundifolia (Carrasca) 

Quercus Coccifera (Garric) 

Estrat arbustiu 
Abundants i 
significatius 

Phillyrea latifolia (Fals aladern) 
Pistacia lentiscus (Llentiscle) 
Rhamnus alaternus (Aladern) 

Estrat herbaci 
 

Secundari Brachypodium retusum (llistó) 

 

 

 

                                                      
3 Visor de mapes de la cartografia dels hàbitats de Catalunya a escala 1:50.000 (versió 2), actualitzada el 2012 sobre les 
ortoimatges de l'ICGC de l'any 2008. Aquesta cartografia forma part d'un projecte realitzat pel GEOVEG, impulsat i finançat 
pel Servei de Planificació de l'Entorn Natural (Generalitat de Catalunya).  Al visor es poden consultar, en capes independents, 
el mapa dels hàbitats CORINE i el mapa dels hàbitats d'interès comunitari. En ambdós casos, cada polígon pot contenir més 
d'un hàbitat, i llavors s'indica el recobriment (en tant per cent) i l'àrea (en hectàrees) de cadascun 
(http://www.ub.edu/geoveg/cat/nouvisor.php) (Set. 2019) 

Taula 3. GEOVEG,  (2012) Habitats d'interès comunitari -“42aa Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o 

garrigues” . Recuperat de http://www.ub.edu/geoveg/cat/nouvisor.php (Set. 2019) 

Habitat 45c Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa 

Aspecte 

Formacions forestals denses i ombrívoles, amb un sotabosc divers i sovint important, en 
què predominen els esclerofil·les. Als boscos més ben desenvolupats, s’hi pot distingir un 

estrat arbustiu alt, que acull alguns laurifolis, i un de baix. A més, hi són especialment 
freqüents les lianes que per mitjans diversos (tiges volubles, circells, agullons...) s’enfilen 
sobre els arbustos o sobre les mateixes alzines en cerca de la llum directa del Sol. L’estrat 
herbaci és molt dispers, constituït per plantes que aguanten bé la penombra. Als boscos 

baixos i a les màquies, aquesta estructura és més simplificada. En l’aspecte de composició 
específica, els alzinars presenten força variabilitat segons el territori on es fan; pot ser que 

hi penetrin alguns arbres caducifolis, com és ara el server o algun roure, o bé algunes 
plantes d’ambients més secs, com el càdec o la savina. 

Estrat arbori Dominant Quercus ilex (Alzina) 

Estrat arbustiu 

Abundants  i 
significatius 

Viburnum tinus (Marfull) 
Arbutus unedo (Arboç) 

Significatiu 
Phillyrea latifolia (Aladern fals) 
Rhamnus alaternus (Aladern) 
Pistacia lentiscus (Llentiscle) 

Estrat herbaci i 
lianoide 

 

Abundants  i 
significatius 

Rubia peregrina (Rogeta) 

Significatius 

Lonicera implexa (Lligabosc) 
Smilax aspera (Arítjol) 

Viola alba (Violeta de bosc) 
Ruscus aculeatus (Galzeran) 

Asplenium onopteris (Falzia negra) 
 

Taula 4. GEOVEG,  (2012) Habitats d'interès comunitari -“53d Canyars de vores d’aigua”. Recuperat de 

http://www.ub.edu/geoveg/cat/nouvisor.php (Set. 2019) 

Habitat 53d Canyars de vores d’aigua 

Aspecte 
Formacions altes (3-4 m), denses i sovint molt pobres en espècies, constituïdes bàsicament 

per les canyes, a les quals s’entortolliguen algunes plantes enfiladisses. 

Flora principal 

Dominants i 
significatius 

Arundo donax (canya) 

Abundants i 
significatius 

Calystegia sepium (corretjola gran) 

Significatiu Cynanchum acutum (corretjola borda) 

 

La proposta té en compte els hàbitats existents per tal de seleccionar vegetació autòctona en àmbits 

forestals.   

  

Figura 14. GEOVEG,  (2012) Habitats d'interès comunitari. Recuperat de 

http://www.ub.edu/geoveg/cat/nouvisor.php  (Set. 2019) 

http://www.ub.edu/geoveg/cat/nouvisor.php
http://www.ub.edu/geoveg/cat/nouvisor.php
http://www.ub.edu/geoveg/cat/nouvisor.php
http://www.ub.edu/geoveg/cat/nouvisor.php
http://www.ub.edu/geoveg/cat/nouvisor.php
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3.3.3.2. VEGETACIÓ PRESENT A L’ÀREA D’ACTUACIÓ  

 

La proposta contempla dues àrees d’actuació: els vials de Can Pi i la interfície forestal entre Can Pi i Can 

Castany.  

Actualment en els vials de Can Pi, concretament en el petit tram de l’Avinguda de Núria que passa pel 

Parc de la Petanca,  es troba una zona  d’arbrat de 10 unitats joves d’Acer negundo (Negundo).  

En la interfície forestal, en els marges de la riera, la vegetació existent és la següent:  

 Arbrat: 

o Pinus halapensis (Pi blanc) – espècie autòctona i potencial de la zona. 

o Quercus rotundifolia (Carrasca) - espècie autòctona i potencial de la zona. 

o Quercus ilex (Alzina) - espècie autòctona i potencial de la zona. 

o Quercus canariensis (Roure africà) - espècie autòctona.  

o Populus alba (Pollancre blanc) - espècie autòctona 

o Populus nigra (Pollancre negre) - espècie autòctona 

o Platanus x hispànica (Plataner) – espècie al·lòctona que s'assilvestra amb facilitat en 

riberes. 

o Corylus avellana (Avellaner) - espècie autòctona 

o Cupressus sempervirens (Xiprer mediterrani) - espècie al·lòctona molt estesa pel 

mediterrani.  

 Arbustiva: 

o Catharanthus roseus (Pruenga de jardí) - espècie al·lòctona que s’utilitza com a planta 

ornamental en jardins.  

o Rhamnus alaternus (Aladern) - espècie autòctona i potencial de la zona. 

o Smilax aspera (Arítjol) - espècie autòctona i potencial de la zona. 

o Hedra hèlix (Heura) - espècie autòctona 

o Pistacia lentiscus (Llentiscle) - espècie autòctona i potencial de la zona. 

o Koeleria macrantha (Koelèria gràcil) - espècie autòctona 

o Coriaria myrtifolia (Roldor) - espècie autòctona 

o Rubus ulmifolius (Esbarzer) - espècie autòctona 

o Clematis vidalba (Vidalba) - espècie autòctona 

o Ligustrum lucidum (Troana) - espècie autòctona considerada invasora.  

o Piptatherum miliaceum (Herba nuosa) - espècie autòctona 

o Conyza bonariensis (Coniza bonarienca) - espècie al·lòctona naturalitzada.  

o Foeniculum vulgare (Fonoll) - espècie autòctona 

o Clematis microphylla (Clematis) - espècie autòctona 

o Arundo donax (Canya de sant Joan) - espècie autòctona i potencial de la zona. 

Aquesta interfase es caracteritza per l’alta densitat. La vegetació, que ha envaït el pas i la manca de 

manteniment ha provocat que la zona quedi intransitable i no aprofitada com espai públic.  

La proposta present preveu crear zones i camins  en aquesta interfase per a convertir el marge de la 

riera i la font de l’Avellaner  en espai públic, on la ciutadania  pugui gaudir de l’entorn. 

Cal remarcar que el projecte s’adapta a la vegetació existent i contempla  aprofitar-la i relacionar-la 

amb les actuacions. 

En el Plànol nº3 es mostra la vegetació en l’àmbit de la proposta.  

 

3.4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 

 

Figura 15. SITMUN. Qualificació del sòl. Recuperat de http://sitmun.diba.cat/sitmun2/visor.jsp?app=1&ter=88 (Set. 2019) 

La figura anterior (Figura 15) mostra el planejament urbanístic de la urbanització de Can Pi de Cervelló. 

Principalment trobem zona residencial, amb el pas d’una línia d’alta tensió que la traspassa en diagonal 

i  una masia que forma part del patrimoni Històric, tot envoltat  de zona forestal.  

 

Figura 16. MAPA URBANÍSTIC DE CATALUNYA. Espais naturals protegits de Catalunya. Recuperat de http://ptop.gencat.cat/muc-

visor/AppJava/home.do?municipi=08068&set-locale=ca (Set. 2019) 

http://sitmun.diba.cat/sitmun2/visor.jsp?app=1&ter=88
http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do?municipi=08068&set-locale=ca
http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do?municipi=08068&set-locale=ca
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L’àmbit de la proposta no està catalogat com a Espai Natural de Protecció Especial. Al sud de Can Pi es 

pot trobar una zona protegida pel Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i també età integrada en la Xarxa 

Natura 2000. Tot i això la proposta no actua sobre aquesta zona (Figura 16).  

3.5. PATRO GENERAL DE DRENATGE EN ELS VIALS 
 

 

Figura 17. Patró general de drenatge en les carreteres. Font: elaboració pròpia 

En la figura 17 es mostra el patró general de drenatge en els vials, s’observa la direcció de la corrent de 

les aigües vers la pendent, aquesta dada serà determinant per a poder mesurar el càlcul de 

l’escorrentia. 

 

3.6. PATRIMONI CULTURAL 
 

En zona de la proposta es troba el Castell de Cervelló i 

l’Església de Santa María de Cervelló. 

A més, també trobem la Creu de Terme de Santa Maria i la 

Masia Mas Pitarra.  

Per últim, es troben altres no reconeguts com la Font de 

l’Avellaner de la urbanització de Can Pi. 

En el Plànol nº2 es mostra el Patrimoni històric  en l’àmbit de 

la proposta.  

  

  

Figura 18. Castell de Cervelló (2011). Recuperat 

dehttps://ca.wikipedia.org/iki/Castell_de_Cerv

elló  (Set.2019) 
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4. PROPOSTA 
 

L’objectiu general i els objectius secundaris de la proposta es mostren en la següent figura: 

 

Figura 19. Objectius de la proposta 

 

 

La idea principal d’aquesta proposta està basada en l’objectiu general d’apropar la urbanització a 

l’entorn i l’entorn a la urbanització (Figura 20). Per a aconseguir aquest objectiu cal que la vegetació  

s’interrelacioni amb els serveis i les  instal·lacions per tal  de posar en valor l’espai públic. 

 

 

Figura 20. Interrelacionar urbanització i entorn. Base: Font pròpia.  

Tenint en compte que l’espai públic més bàsic i antic són els carrers, es proposa potenciar els vials en 

relació als vianants, integrant els beneficis de la vegetació amb els avantatges dels espais públics.  

La selecció dels carrers a reformar es determina a partir del patrimoni cultural existent i dels parcs i 

zones  verdes de l’entorn,  volent, així, comunicar  els espais que configuren l’àrea a intervenir per a 

aportar més qualitat de vida a les persones que hi habiten. 

 

En segon lloc s’han plantejat propostes d’intervenció pel que fa a les àrees verdes en la interfície 

forestal.  

 

Es presenta una proposta general per les tres urbanitzacions. En la present proposta es detallen les 

intervencions referents  a la urbanització de Can Pi, com a model referent de la proposta general. Les 

actuacions de la proposta general i detallada es mostren en el plànol nº4.  

4.1. MILLORA DELS VIALS 
 

La proposta preveu l’arranjament  de dos trams que inclouen els carrers: 

 Avinguda de Núria (entre la Masia Mas Pitarra i el Parc de la Petanca). 

 Avinguda de Núria (entre el Parc infantil Llívia i el Carrer Montseny) i Carrer Puigvicenç (entre la 

Av. de Núria i el Carrer Montseny).  

Avinguda de Núria (entre la Masia Mas Pitarra i el Parc de la Petanca) 

Aquesta és l‘avinguda principal i d’entrada a la urbanització. Actualment aquest vial té 8 metres 

d’amplada, 6 metres per dos carrils de dos sentits i 1 metre de vorera per cada costat. En la present  

proposta es respecte el mínim de 5 metres per al pas en dos sentits de vehicles de 2,5 metres i es 

determina  que la millora del vial contempla l’ampliació de la vorera superior a 1,8 metres.  

Avinguda de Núria (entre el Parc infantil Llívia i el Carrer Montseny) i Carrer Puigvicenç (entre la Av. de 

Núria i el Carrer Montseny). 

En aquests dos trams de vial s’ha considerat el canvi de circulació a un sol sentit, de manera que es pot 

reduir el carril a 3,5 metres d’amplada i ampliar la vorera inferior a 2,8 metres.   

En els dos casos es contempla la implantació de vegetació en les voreres i la creació de zones d’estada.  

4.2. MILLORA DE LA INTERFÍCIE FORESTAL: PARC URBÀ 
 

Les  propostes d’intervenció pel que fa a les àrees verdes en la interfície forestal de Can Pi es basen en 

l’adequació  del parc públic a l’entorn de la Font de l’Avellaner, la recuperació del camí i la creació de 

zones lúdiques en la interfície de la riera de Santa Maria. 

 

 

Posar en valor 
l'espai públic. 

Potenciar els espais urbans 
per a la ciutadania i la 

naturalesa. 

Afavorir les connexions 
entre les urbanitzacions 

tenint en compte els  
patrimoni cultural, zones 
verdes i parcs de la zona

Evitar l’afectació als talussos, 
promovent la seva 

revegetació per millorar la 
seva estructura a llarg 

termini.
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La proposta preveu diferents actuacions per potenciar diferents espais considerats parc urbà dintre del 

planejament urbanístic (Figura 15): 

 ACT – 1: Plataforma  

o Creació d’una plataforma com a àrea d’estada 

 ACT – 2: Àrea d’estada en talús 

o Adaptació d’un talús com a àrea d’estada 

 ACT – 3: Estabilització de talussos i millora de l’entorn de la Font de l’Avellaner 

o Estabilització dels talussos amb tècniques de bioenginyeria i creació d’una zona de  

Pic nic.  

 ACT – 4: Petites zones d’estada 

o Modificació de la vegetació per a la creació de zones d’estada 

 ACT – 5: Arranjament del camí  

o Adequació del pas amb l’anivellament del camí i aclariment de la vegetació  

5. DISSENY DE LA PROPOSTA 
 

En el següent apartat es descriu detalladament el disseny de la  proposta envers les actuacions de 

construcció previstes.  

La proposta de millora de l’estat actual de l’àrea a intervenir basada en l’aprofitament i  millora dels 

espais públics, dona a la vegetació  un paper  important per aconseguir els resultats esperats, així doncs 

es preveu desenvolupar  aquest aspecte en  l’apartat “6. VEGETACIÓ”. 

5.1. MILLORA DELS VIALS  
 

La reforma de dos trams de l’Avinguda de Núria i el Carrer Puigvicenç es mostra en el plànol nº5. 

Aquesta proposta es basa en l’ampliació de una de les voreres de cada vial i la implantació de vegetació 

i zones d’estada en aquestes.   

Els detalls dels vials es troben en el plànol nº6 i nº7. 

5.1.1. Disseny de les voreres  
 

5.1.1.1. PAVIMENT DE LES VORERES 

 

S’ha considerat la implantació de paviments permeables per a les 

voreres. Aquestes superfícies són aptes per al passeig de vianants o 

tràfic lleuger i a la vegada permeten infiltrar verticalment l’aigua.  

 

En la taula següent es descriu el perfil transversal del paviment de la vorera: 

Taula 5. Perfil transversal del paviment permeable. Font: pròpia 

Material 
Profunditat 

(cm) 
Funció Característiques 

Panot 8 
Paviment de la 

vorera 
Panot prefabricat de formigó tipus via verda quadrat de 

20x20x8cm. 

Sorra 

garbellada4 
10 

Són la base i la 

Subbase del 

paviment 

Base de sorra garbellada de 3 a 5 mm 
S’han de subministrar netes, soltes i exemptes de substàncies 

estranyes o contaminants. 

Tot-u5 20 

Subbase granular de Tot-u compactat al 98%PM. 
La fracció passada pel tamís de 80 micres UNE ha de ser més 
petita que els dos terços de la passada pel tamís 400 micres 

UNE6. 
El material ha d’estar exempt d’argila, matèria vegetal, marga i 

altres matèries estranyes. 

Geotèxtil7 0,4 

Impedir el pas 

de partícules 

per evitar la 

contaminació 

del Tot-u i la 

sorra. 

Geotèxtil de Yute de 292gr/m2. 

 

La vorada de la vorera serà de formigó vibrocomprimit tipus T2. Aquesta estarà assentada amb formigó 

H15/P/20/IIa. 

La vegetació implementada al paviment permeable es troba en el punt “6.3.1. Vegetació en el paviment 

permeable”.  

5.1.1.2. PARTERRES EN LES VORERES 

 

Per tal de crear retencions, reduir la velocitat, potenciar la infiltració i afegir material vegetal en les 

voreres es posaran jardins de pluja.  

Els jardins de pluja són depressions del terreny amb una coberta vegetal dissenyades per recollir, 

retenir temporalment i infiltrar l’aigua gradualment, tot eliminant els contaminants mitjançant la 

filtració, l’absorció i transformacions biològiques. 

                                                      
4 Sorra: Material obtingut de la degradació del granit o d’altres minerals de naturalesa silícia, integrat per materials de 
diferent granulometria, grossos i fins. Són elements exempts de partícules orgàniques, de diàmetre comprès entre les 50 i 
les 2000 micres. Es consideren els tipus següents de sorres: calcàries, de sílex, granítiques o volcàniques. 
5 Tot-u: Barreja de granulats no triturats i/o sòls granulars, amb gradient granulomètric, procedents de graveres, dipòsits 
naturals o sòls granulars. 
6 Associació Espanyola de Normalització (UNE), 
7 Geotèxtil: material tèxtil pla, permeable i polimèric que s’utilitza per a aplicacions geotècniques.  

Figura 21. PTC (2011). Paviment permeable. 

Recuperat de https://www.ptcarretera.es/  

https://www.ptcarretera.es/
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Aquests s’han implantat tenint en compte les entrades als garatges privades dels habitatges existents.  

A més, també s’ha considerat la distància mínima entre arbrat i fanal de 3 metres.  

Taula 6. Perfil transversal del jardí de pluja. Font: pròpia 

Àrid 
Profunditat 

(cm) 
Funció 

Característiques i condicions de subministrament i 
emmagatzematge 

Terra vegetal 

de jardí8 
60 

Estarà en la part 

superior, on 

s’assenta la 

vegetació.  

Elements inferiors a 5cm de diàmetre. Menys del 3% dels 
elements han de tenir un diàmetre entre 1 a 5 cm de 

diàmetre. 
Textura franc: 40% de sorra (30-55%), 40% de llim (30-50%) i 

20% d’argila (10-25%). 
Menys del 10% de carbonats. 

2 – 5% de matèria orgànica (òptima: 1,5%). 
Valor de pH entre 6 i 7. 

Conductivitat elèctrica a 25ºc inferior o igual a 2dS/m 
Fertilitat: 14 ppm de fòsfor i >200ppm de potassi. 

Sorra 

garbellada9  
50 

Aquests tres 

componen un 

gradient 

granulomètric 

ascendent que 

permet el 

drenatge i a la 

vegada evita la 

contaminació 

d’uns amb altres 

augmentant la 

durabilitat del 

sistema. L’aigua 

es va infiltrant 

entre les capes 

fins arribar a la 

base de grava, en 

aquesta última 

l’aigua circularà 

per gravetat fins a 

la zona d’interès.  

De 3 a 5 mm de diàmetre. 
S’han de subministrar netes, soltes i exemptes de 

substàncies estranyes o contaminants. 

Ull de Perdiu10  20 De 3 a 7 mm 

Grava 

granítiques11 
20 

Grava de pedrera de pedra granítica. 
De 50 - 70 mm de diàmetre. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm i el 
garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 

El coeficient de desgast (assaig «Los Angeles» NLT 149) ha de 
ser de 40 i l’equivalent de sorra, > 30. 

El contingut en terrossos d’argila ha de ser igual o inferior a 
0,25%. 

El contingut en fins que passen pel tamís 0,08 UNE 7050 ha 
de ser igual o inferior a 1%. 

La part retinguda pel tamís 0,063 UNE 7050 i que suri en 
líquid de p.e. igual a 2, ha de ser igual o inferior a l’1%. 

Els sulfats expressats en ions (SO4 amb àrid sec) han de ser 
iguals o inferiors a 1,2%. 

El contingut en partícules toves ha de ser igual o inferior a 
5%. 

Han de ser netes, soltes i exemptes de substàncies 
orgàniques, estranyes o contaminants. 

                                                      
8 Terra vegetal de jardí: és terra de jardineria garbellada, formada principalment per restes vegetals descompostes i 
estabilitzades. És la terra estàndard per a la plantació de vegetals. 
9 Sorra: Material obtingut de la degradació del granit o d’altres minerals de naturalesa silícia, integrat per materials de 
diferent granulometria, grossos i fins. Són elements exempts de partícules orgàniques, de diàmetre comprès entre les 50 i 
les 2000 micres. Es consideren els tipus següents de sorres: calcàries, de sílex, granítiques o volcàniques. 
10 Ull de perdiu: Àrid rentat procedent de graveres naturals. 
11 Grava: Àrids naturals procedents d’un jaciment natural o de l’esmicolament de roques naturals. Diàmetre mínim: 98% 
retingut en tamís 5 (UNE 7050). 

La vegetació implementada en el jardí de pluja es troba en el punt “6.3.2. Vegetació en els jardins de 

pluja”. 

Per al disseny de les voreres s’ha extret informació del Plec de Prescripcions Tècniques per al Disseny, 

Execució i Manteniment d’Obra Nova de Jardineria12. 

5.1.2. Prevenció d’incendis  
 

Un dels aspectes importants tinguts en compte de cara al disseny del carrer ha estat l’accessibilitat per 

bombers a les edificacions del carrer. Per això s’ha consultat la “Taula per a la Interpretació de la 

Normativa de Seguretat Contra Incendis”, la TINSCI, document que homogeneïtza els criteris d'aplicació 

de la normativa vigent de protecció contra incendis per al desenvolupament dels projectes tècnics, 

concretament el document “Aproximació i Entorn de l’Edifici per a la intervenció de bombers “(DT-12), 

publicat en desembre de 2009 i modificat posteriorment en gener de 2014. 

Principalment i segons les instruccions del tècnics de Protecció Civil consultats durant la redacció de la 

proposta es garanteix el compliment dels següents punts: 

 Alçada lliure mínima o de gàlib de 4,50 metres 

 Amplada mínima pas de vehicles 3,50 metres 

 Radi de gir mínim 5,30 metres 

 Resistència al punxonament a l’espai de maniobra de 100kN (10t) sobre 20cm Ø. Donat que es 

conserva el paviment del carril es suposa que aquest ja compleix la normativa vigent.  

5.1.3. Hidrologia, clavegueram i drenatge 
 

Per la recollida dels escorrentius de pluja es dissenyen Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS).  

Els SUDS són una nova forma de tractar l’aigua a partir de captar-la, tractar-la i infiltrar-la, de manera 

que es pugui aprofitar per a diversos usos (recàrrega d'aqüífers, reg, recreatiu…). En aquesta proposta 

l’aigua s’infiltra al subsòl i ajuda en la recàrrega d’aqüífers, d’aquesta manera s’evita la pèrdua de 

recursos hídrics. Aquest fet també potenciarà l’augment de l’aigua present a les rieres.  

La vorera, amb paviment permeable i jardins de pluja, serà la que funcioni com a SUDS. El sistema 

estarà dissenyat de manera que si el volum d’aigua és major a la capacitat d’infiltració dels SUDS, 

aquesta s’escoli per el clavegueram i d’aquesta manera, s’eviti problemes d’inundacions.  

No es considera cap intervenció important en el  sistema de clavegueram, només es contempla reubicar 

les reixes per tal de que quedin dins dels jardins de pluja. D’aquesta manera, en el cas de que els SUDS 

no tinguin prou capacitat, l’aigua s’escolarà per les reixes i s’evitarà la inundació dels vials.   

Les reixes seleccionades per implementar en la proposta són embornals de formigó prefabricat amb 

marc i reixa fossa de 10x30cm. Aquestes tindran a la base una protecció de formigó H15/P/20/IIa.  

                                                      
12 Plec de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (Setembre 2012). 
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En el Annex III es troben els càlculs de l’escorrentia en els vials de la proposta. 

 

5.1.4. Mobiliari urbà  
 

De la urbanització d’aquests tres trams de carrers resulten unes voreres ampliades de 2 metres. 

D’aquesta manera es genera un espai longitudinal  destinat a l’aparició d’espais amb vegetació, àrees 

d’estada i de parada. És en aquestes franges on s’ubiquen els punts de llum i la resta de mobiliari. 

Els elements a instal·lar en aquests espais seran: 

 Cadires individuals de fusta amb respatller 

 Bancs de fusta amb respatller de 1,75 m de llarg.  

 

5.1.5. Xarxa d’enllumenat públic  
 

Aquesta proposta no contempla ningun canvi en la xarxa d’enllumenat públic. Es preveu conservar 

l’existent.  

 

5.1.6. Serveis existents 
 

Actualment es troba una línia aèria de telefonia. La proposta contempla soterrar la línia a la calçada  a 

partir d’un paviment de formigó per a preveure futures actuacions i que, aquestes, no malmetin la 

vegetació.   

5.2 MILLORA DE LA INTERFÍCIE FORESTAL: PARC URBÀ 
 

Les diferents actuacions previstes dins el parc urbà estan dissenyades  per a l’ús lúdic, amb l’objectiu 

d’arranjar i adequar espais que promoguin el passeig, l’esport, el contacte amb la naturalesa i 

l’aprofitament dels espais públics. 

 

5.2.1 Actuació 1 (ACT – 1): Plataforma 
 

Dins la interfície de les dues urbanitzacions, Can Pi i Can Castany, on es situa el pas de la riera Santa 

Maria,  s’hi troben diferents  canyars  en els que, en un d’ells, es planteja crear una plataforma per a 

habituar una zona d’estada i descans.  

Aquesta zona, al marge de la riera i envoltada de canyes de Sant Joan, vol aportar l’aprofitament del 

propi espai natural per a promoure el gaudir dels voltants de la riera i la seva característica vegetació. 

Les dimensions de la plataforma son de 25,50 x 4 metres.  

Taula 7. Característiques de la plataforma 

Estructura 
Característiques  

Dimensió (m) 
Nombre i 
separació 

Pilar de fusta 
Fusta laminada encolada 

GL24h tractada amb autoclau 
0,2 x 0,2 X 1,6 – 2,6 

7 pilars separats 
4 metres 

Jàssera de fusta 
Fusta laminada encolada 

GL24h tractada amb autoclau 
0,2x0,3x25,40  1 jàssera 

Biga de fusta 
Fusta laminada encolada 

GL24h tractada amb autoclau 0,15x0,2x5 – 7   
40 bigues 

separades 0,50 
metres 

Entarimat de fusta  
Entramat de fusta IPE 107,12 m2 i 0,02 m de 

gruix 
--- 

Fonament de formigó  
H-25/b-20/IIa de 30 x 40 cm 

armat amb acer B500S 
(4∅12+e∅8/20 cm) 

0,3 x 0,4 x25,40 
1 fonament de 

base 

Fonament dels pilars 
H-25/b-20/IIa de 30 x 40 cm 

armat amb una graella 20x20 
de ∅12 

0,6x0,6x0,6 
7 fonaments (un 
per a cada pilar) 

 

Els elements a instal·lar en aquests espais seran: 

 3 hamaques   

 2 Bancs de fusta amb respatller de 1,75 m de llarg.  

 

Aquesta actuació es mostra en el Plànol nº9.  

5.2.2 Actuació  2 (ACT -2): Àrea d’estada en talús 
 

En el marge d’aquesta riera de Santa Maria també  s’hi troba un Quercus canariensis exemplar, sent la 

seva amplada de la copa d’uns 17m.  

Amb la intenció de destacar aquest indret i fer protagonista aquest d’arbre, s’ha fet un moviment de 

terres, formant un doble talús, per a situar un espai d’estada.  

Aquesta s’hi pot accedir des del camí que va des de la font de l’avellaner fins al carrer Montseny o des 

de la pròpia carretera del Carrer Montseny. 

Per tal de que aquest moviment de terres no perjudiqui l’arbre, es realitzarà un doble talús, de manera 

que hi hagi aportació de terres i no excavació. D’aquesta manera no hi haurà afectació de les arrels. 
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Aquest talús quedarà per sota del nivell del Carrer Montseny, per aquesta raó, s’han dissenyat unes 

escales per accedir a aquest.  

Les dimensions de l’esplanada creada són de 149 m2..  

Per tal de contenir les terres es proposa fer un mur de gabions i en l’altre part s’ha creat un talús. 

Aquests gabions estaran reblerts de rebuig de pedra13. Les característiques dels gabions es mostren en 

la taula següent:  

Taula 8. Materials i característiques dels gabions  

Material Característiques Dimensió (cm) Nombre 

Gabió per al 
mur 

Gabions de malla de fil d’acer de 4 mm. amb revestiment 
Veïnal (95% zinc i 5 % alumini). 

100x100x100 17 

Gabió de les 
escales 

Gabions de malla de fil d’acer de 4 mm. amb revestiment 
Veïnal (95% zinc i 5 % alumini). 

Mida especial 2 

Rebuig de 
pedra 

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada per 
al seu ús, i ha de complir les condicions addicionals que 

constin a la partida d’obra en què intervingui. 
La pedra no s’ha de desfer amb l’exposició a l’aigua o a la 

intempèrie. 
Capacitat d’absorció d’aigua ≤ 2% en pes. 

Ha d’estar format per elements nets, sòlids, resistents, 
d’uniformitat raonable, sense pols, argila, contaminants 

o altres matèries estranyes. 

-- -- 

 

Les escales d’accés al talús estaran formades de formigó prefabricat. Les característiques principals 

contemplades han sigut les següents:  

• Paviment dur, no lliscant. 

• En els graons, franja de canvi de textura i color a 3 cm de la vora.   

Aquestes tindran una amplada de 3,30 metres i una altura de 1,67 metres. Comptaran amb 12 esglaons 

de 30cm d’ample i 15cm d’altura.  

Els elements a instal·lar en aquests espais seran: 

 6 Bancs de fusta amb respatller de 1,75 m de llarg. 

Aquesta actuació es mostra en el Plànol nº10. 

La vegetació implementada en aquesta actuació es troba en el punt “6.4.1. Vegetació en l’ACT – 2: Àrea 

d’estada en talús”.  

                                                      
13 Rebuig de pedra: mescla d’àrids, totalment o parcialment matxucats, provinents de pedrera, de més de 150mm per al 
reblert de gabions.  

La informació anterior s’ha extret de la Guia de criteris tècnics pel disseny d’espais verds urbans14 , Plec 

de Prescripcions Tècniques per al Disseny, Execució i Manteniment d’Obra Nova de Jardineria15 i s’ha 

considerat la normativa NTP 404: Escales fixes16. 

 

5.2.3 Actuació 3 (ACT – 3): Estabilització de talussos i millora de 

l’entorn de la Font de l’Avellaner 

5.2.3.1 ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS 

 

Per tal de posar en valor la zona que envolta la Font de l’Avellaner i estabilitzar el talús que es troba en 

les escales que comuniquen el carrer amb la font,  es planteja portar a terme tècniques de 

bioenginyeria.  

Aquestes tècniques serveixen per facilitar l’estabilització dels talussos  en la primera etapa, durant el 

creixement de la vegetació plantada, frenant l’arrossegament del material superficial i creant petits 

talussos amb una pendent menor.  L’objectiu final és que les plantes, un cop arrelades juntament amb 

la modificació del pendent del terreny,  siguin les responsables de mantenir el talús estable.  

Taula 9. Finalitats - Font: NTJ – Obres de bioenginyeria del paisatge: tècniques mixtes d’estabilització de talussos 

 

La proposta porta a terme la tècnica de feixines vives amb plantació de plantes arrelades.  

                                                      
14 Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC), (2012), Guia de criteris tècnics pel disseny d’espais 
verds urbans, Barcelona (Espanya). 
15 Plec de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (Setembre 2012). 
16 Centro Nacional De Condiciones De Trabajo, NTP 404: Escales fixes, España.  

• benefici social i gestió 
econòmica dels recursos 

naturals.

• Reconstrucció 
d’ambients naturals 

• disminució de l’impacte 
causat per obres 
humanes i agents 

naturals, i adequació al 
paisatge circumdant. 

• Protecció contra agents 
erosius i estabilització 
dels pendents enfront 

dels lliscaments. 

Finalitat tècnica 
Finalitat 

estètica o 
paisatgística 

Finalitat 
socioeconòmica 

Finalitat 
ecològica
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FEIXINES VIVES AMB PLANTACIÓ DE PLANTES ARRELADES 

Consisteixen en matolls lligats de branques vives tallades de plantes llenyoses formant estructures 

cilíndriques (Figura 23).  

Aquestes s’han d’implementar en talussos amb pendents de 30 – 35 º màxim. 

  

Aquesta tècnica de bioenginyeria millora l’estabilitat dels talussos a partir dels següents factors: 

 Protegeix de lliscaments superficials 30-60cm profunditat. 

 Redueix l’erosió superficial 

 Transforma els pendents llargs en pendents més curts.  

 Crea d’un lloc per al desenvolupament i establiment de plantes 

 

En l’àmbit de col·locació de les feixines es troba un talús amb dos tipus de pendents, a la part superior 

de les escales la pendent és del 14% i en la part inferior és del 30%. En els dos casos els pendents són 

secs, per tant, s’han d’implementar les feixines seguint les corbes de nivell.  

En el primer cas, les feixines s’implantaran cada 3,5 metres i d’aquesta manera es crearan talussos més 

petits amb un 7% de pendent. En el segon cas, les feixines s’implantaran 1,25 metres i d’aquesta 

manera es crearan petits talussos amb un 12% de pendent (Figura 22).  

 

Figura 22. Pendents i col·locació de les feixines en les escales de la Font de l’Avellaner, Can Pi (2019). 

El procediment d’implantació és el següent: 

 Preparar les feixines 

 Començar per la base del talús: 

o Excavar rasa per a contenir la feixina: 30-50cm d’amplada i 15-20cm de profunditat 

 Col·locar la feixina viva dins de la rasa 

 Clavar els troncs de fusta morta a traves de la feixina o per sota cada 50 – 100 cm.  

 Incorporar la terra extreta en la rasa  al llarg dels costats de la feixina  

 

        

Figura 23. Feixines - Font de Sant Salvador, Barcelona (2019). Font: Pròpia 

 

La informació sobre tècniques de bioenginyeria ha sigut extreta de les  NTJ – Obres de bioenginyeria del 

paisatge: tècniques mixtes d’estabilització de talussos17 

5.2.3.2 ZONA DE PIC-NIC EN LA FONT DE L’AVELLANER  

 

En l’indret de la Font de l’avellaner, aprofitant l’espai existent, però deteriorat i sense ús. S’hi 

contempla una petita àrea de pícnic aprofitant l’esplanada existent, on s’hi plantaran arbres per donar 

ombra.  

Els elements a instal·lar en aquests espais seran 6 taules de picnic.  

El plànol nº11 mostra la actuació 3. 

La vegetació implementada en aquesta actuació es troba en el punt “6.4.2. Actuació 3 (ACT – 3): 

Estabilització de talussos i millora de l’entorn de la Font de l’Avellaner”. 

 

5.2.4 Actuació 4 (ACT – 4) Petites zones d’estada 

Hi ha previstos dos espais d’estada i esbarjo aprofitant els marges i la seva vegetació existent, el primer 

al  tram de camí que va des de la font de l’avellaner fins al carrer Montseny i el segon en el marge de la 

riera de Santa Maria en el mateix carrer Montseny. 

Per tal d’habilitar aquestes zones d’ esbarjo es realitzarà  la poda dels arbres existents  que estiguin al 

costat de mobiliari a una alçada de 2,50m. A més, es segarà el terreny a un radi de 2 metres del 

mobiliari urbà.   

                                                      
17 Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme de les Fundació de la Jardineria i del Paisatge. 
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Els elements a instal·lar en aquests espais seran: 

 4 bancs de fusta amb respatller de 1,75 m de llarg. 

 5 Cadires individuals de fusta amb respatller. 

El plànol nº12 mostra la actuació 4. 

 

5.2.5 Actuació 5 (ACT – 5): Arrengament del camí 
 

Es proposa l’arrengament del camí que va des de la font de l’avellaner fins al carrer Montseny. 

Característiques del camí:  

 Plataforma: superfície plana que resulta de la construcció o explanació de la pista. Dimensió de 

3m. 

Les actuacions previstes per l’arrengament del camí són les següents: 

1. Tallada, poda i estassada de la vegetació per aconseguir la secció de servei sense vegetació  es 

procedirà a la tallada de tota la vegetació arbustiva i a la poda de les branques d’arbrat situades 

a menys de 2,5 metres d’alçada dins del camí i que obstaculitzin al pas de les persones.  

2. Trituració o retirada de les restes de les operacions anteriors  les restes de vegetació triturada 

s’utilitzaran per a fer l’encoixinat dels parterres de les voreres de la proposta. 

3. Adaptació de la plataforma a les característiques per tal de que sigui transitable  aplanament 

del camí. 

4. Implantació de vegetació  

El plànol nº12 mostra la actuació 5. 
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6. VEGETACIÓ 
 

6.1. CRITERIS GENERALS  
 

D’acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques per al Disseny, Execució i Manteniment d’Obra Nova de 

Jardineria18, la proposta segueix els següents criteris de sostenibilitat i  biodiversitat.  

Criteris de sostenibilitat: 

 Aprofitament del patrimoni vegetal existent en els cassos on sigui possible. 

 Utilització de plantes de baix consum hídric i baixes necessitats de manteniment. 

 Utilització de vegetació autòctona o molt ben adaptada.  

 Potenciació de l’aspecte natural dels arbres: implantació d’arbres amb creixement natural per 

tal de reduir podes i retalls. 

Criteris de biodiversitat: 

 Creació de paisatges diversos i rics en espècies. 

 Potenciar la presència de fauna amb actuacions respectuoses amb els seus hàbits i potenciar els 

elements necessaris per al desenvolupament de la seva vida. 

 A les zones viàries, cal potenciar l’arbrat d’ombra que pugui dur associada la presència 

d’avifauna. 

 Cal estudiar com són les espècies al llarg de l’any, la variació cromàtica dels exemplars 

caducifolis o el color de les floracions. 

 Descartar l’ús d’espècies invasores que per la seva facilitat de propagació i rebrot suposin un risc 

de degradació dels espais naturals propers. 

 

6.2. ACTUACIONS GENERALS 
 

Les accions de jardineria que contempla la proposta son les següents: 

 En les zones d’actuació de la interfície forestal definides dins de la proposta s’haurà de fer una  

neteja  prèvia i esbrossada del terreny. 

 En condicions on l’arbre estigui malalt o tingui una mala estabilitat que comporti el perill de 

caure, es procedirà a la tala. Aquest servirà posteriorment per a fer l’encoixinat.  

 

 

                                                      
18 Plec de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (Setembre 2012). 

6.3. VEGETACIÓ EN ELS VIALS 
 

La situació dels parterres es mostra en el plànol nº5 i la situació de la vegetació en el plànol nº8.  

6.3.1. Vegetació en el paviment permeable  
 

6.3.1.1. ESPÈCIES SELECCIONADES 

 

En el paviment permeable es plantarà l’espècie de gespa Cynodon dactylon (Gram). Aquesta té una 

gran rusticitat, facilitat de manteniment i tolerància a la sequera i calor. A més, es recupera ràpidament 

d’agressions externes. 

6.3.2. Vegetació en els jardins de pluja  
 

6.3.2.1. ESPÈCIES SELECCIONADES 

 

Ela arbusts proposats que compleixen els criteris generals són els següents: 

 La Rosa canina (Roser silvestre): arbust que fructifica a la tardor-hivern i els seus fruits són una 

font d’alimentació per  als ocells presents en questes èpoques de l’any, com per exemple, les 

merles, tords, pitroigs, tallarols i papamosques. A més, té facilitat per atraure abelles i altres 

insectes.  

 Arbutus unedo (Arboç): espècie que atrau a la papallona de l’arboç per la fermentació dels fruits 

i aquesta posa els ous. Les es erugues s’alimenten d’aquest arbust fins a la formació de la 

crisàlide. A més,  al fructificar a la tardor-hivern i alimenta  als ocells migrants i hivernals, com el 

Roser silvestre i també atrau abelles i altres insectes.  

 Cistus salviifolius (Estepa borrera): el seu alt contingut en pol·len afavoreix als insectes 

pol·linitzadors. A més, la papallona Verdeta d’ull blanc s’alimenta d’aquesta planta. 

 Rosmarinus officinalis (Romaní), Lavandula angustifolia (Espígol) i Sedum album (Crespinell 

blanc): espècies aromàtiques que afavoreixen als insectes pol·linitzadors pels alts continguts de 

pol·len i nèctar. 

 Alyssum maritimum (Caps blancs), Helleborus foetidus (Marxívol), Paeonia officinalis (Peònia de 

muntanya) i Crithmum maritimum (Fonoll marí): espècies que atrauen abelles i altres insectes 

pol·linitzadors.  

 Carex pendula (Càrex pèndul) i Carex muricata (Càrex muricat): plantes captadores de nutrients 

(inclosos metalls pesants). A més, creen un hàbitat per a amfibis i invertebrats 

 Aquilegia vulgaris (Corniol): planta amb facilitat d’atracció de papallones o insectes 

pol·linitzadors.  

 Dorycnium pentaphyllum (Botja d’escombres): El contingut mel·lífer de les floracions atrau molts 

insectes pol·linitzadors. 
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L’arbrat  proposat és el següent: 

 Quercus ilex (Alzina): són arbres potenciadors de la flora apícola i un refugi de nombroses 

espècies. Aquests creixen més ràpidament en exposicions ombrívoles.  

 Morus alba ‘fruitless’ (Morera sense fruit): aquest es potenciador de la fauna local. S’ha 

seleccionat la varietat sense fruit a causa de que aquest embruta molt el carrer.  

 Celtis australis (Lledoner): aquest és planta nutrícia de la papallona del lledoner.  

S’han escollit espècies caduques per a poder percebre els cicles estacionals i espècies perennes per  tal 

de que el verd sigui permanent en el paisatge. 

6.3.2.2. DISPOSICIÓ DE LES ESPÈCIES EN ELS PARTERRES  

 

En la proposta trobem dos dimensions de parterres, un de 5x1m i l’altre de 10x1m. Es proposa fer dos 

tipus de vegetació diferents en el parterre petit i un tipus en el parterre gran.   

La selecció de l’arbrat per a cada parterre a sigut en funció de l’amplada de la copa de les espècies 

seleccionades: 

 Parterre tipus “I”: el Lledoner (amplada de 6 – 8m) 

 Parterre tipus “II”: la Morera (amplada de 6 – 8m) 

 Parterres tipus “III”:  l’alzina (amplada de 8-10m). 

La selecció d’arbustiva per a cada parterre s’ha escollit en funció del caràcter de la fulla (perennifoli o 

caducifoli) i la insolació:  

 Tipus “A”: moment de plantació fins al desenvolupament de l’arbre. En aquest moment la copa 

no proporciona molta ombra, per tant, les espècies d’arbustiva són d’insolació directa. Tenint en 

compte que l’arbre no es troba molt desenvolupat, es contemplen espècies majoritàriament 

perennifòlies.  

 Tipus “B”: moment en el qual l’arbre es troba desenvolupat. En aquest moment la copa 

proporciona ombra, per tant, es seleccionen espècies d’arbustiva d’ombra en la part interior del 

parterre i de ombra lleugera en la part exterior. En aquest moment l’arbre es troba 

desenvolupat, per tant s’escullen espècies perennes i caduques.  

A més, s’ha escollit arbustiva que faci la floració en diferents estacions per donar diferents colors al 

paisatge al llarg de l’any.  

En el Plànol nº8 es mostra la disposició de la vegetació en els diferents tipus de parterres.  

PARTERRES TIPUS I  

Aquests parterres tenen unes dimensions de 5x1m. Es disposarà el Lledoner al centre, l’arbustiva alta 

en la part interior del parterre i l’arbustiva baixa en la part exterior, per tal de que totes les espècies 

siguin visibles.  

 

 Parterre tipus IA: 

o Arbrat: Celtis Australis (Lledoner) 

o Arbustiva: Rosmarinus officinalis (Romaní), Cistus salviifolius (Estepa borrera) i Alyssum 

maritimum (Caps blancs). 

 Parterre tipus IB: 

o Arbrat: Celtis Australis (Lledoner) 

o Arbustiva: Carex pendula (Càrex pèndula), Aquilegia vulgaris (Corniol) i Sedum album 

(Crespinell blanc). 

PARTERRES TIPUS II 

Aquests parterres tenen unes dimensions de 5x1m. Es disposarà la Morera al centre, l’arbustiva alta en 

la part interior del parterre i l’arbustiva baixa en la part exterior, per tal de que totes les espècies siguin 

visibles.  

 Parterre tipus IIA:  

o Arbrat: ‘Morus alba 'fuitless' (Morera) 

o Arbustiva: Lavandula angustifolia (Espígol), Dorycnium pentaphyllum (Botja 

d’escombres) i Crithmum maritimum (Fonoll marí). 

 Parterre tipus IIB:  

o Arbrat: ‘Morus alba 'fuitless' (Morera) 

o Arbustiva: Helleborus foetidus (Marxívol), Paeonia officinalis (Peònia de muntanya) i 

Carex muricata (Càrex muricat). 

PARTERRES TIPUS III 

Aquests parterres tenen unes dimensions de 10x1m. Està protagonitzat per l’alzina al centre. Tenint en 

compte que les exposicions ombrívoles afavoreixen el desenvolupament, s’ha escollit la plantació de 

dos arbustives altres mentre l’alzina es desenvolupa.  

 Parterre IIIA:  

o Arbrat: Quercus ilex (Alzina) 

o Arbustiva: Rosa Canina (Rosa silvestre) i Arbutus unedo (Arboç). 

Un cop l’alzina s’hagi desenvolupat i per donar més protagonisme a aquesta es canviaran les 

plantacions d’arbustiva per espècies de menys altura.  

 Parterre IIIB:  

o Arbrat: Quercus ilex (Alzina) 

o Arbustiva: Carex pendula (Càrex pèndul), Helleborus foetidus (Marxívol) i Sedum album 

(Crespinell blanc). 
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6.3.2.3. ENCOIXINAT  

 

L’encoixinament aporta beneficis relacionats amb l’optimització de l’ús de l’aigua, el control de les 

males herbes, la protecció de la capa superficial d’arrels i sòl, la millora de les característiques del sòl, la 

millora d’aspectes estètics, el control de l’erosió del sòl i la millora d’aspectes relacionats amb el medi 

ambient. 

L’encoixinament que es considera més adequat per a la jardineria és l’orgànic natural, ja que estès 

sobre la superfície millora les condicions físiques, químiques o biològiques. En aquesta proposta es 

considera utilitzar escorça de pi  o les restes de poda triturades de l’arrengament del camí.  

Aquest s’ha d’aplicar individualment en els parterres dels jardins de pluja.  

 

6.4. VEGETACIÓ EN LES ACTUACIONS DE LA INTERFÍCIE FORESTAL: 

PARC URBÀ  
 

Es contempla la implantació de vegetació en les actuacions 2 i 3, aquestes es troben en els plànols nº9 i 

nº10 respectivament.  

Degut a la proximitat de la zona forestal les espècies escollides de plantes per a posar en zones forestals 

són autòctones, extretes dels Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la vegetació de la 

Universitat de Barcelona  i Bones pràctiques de jardineria a Barcelona. 

6.4.1. Vegetació en l’ACT-2: Àrea d’estada en talús 
 

En l’actuació 2 es planteja sembrar en la zona d’estada, creada a partir de l’esplanada del talús, un prat 

de Medicago sativa (Alfals). Aquest és compatible en espais on es preveu un ús en forma d’activitats 

vàries, a més, afavoreix a la fauna pol·linitzadora i a altres insectes com la papallona Blaveta Estirada.  

En el talús modificat de la zona d’estada, el qual no es preveu un ús per part de la ciutadania, es 

planteja plantar un prat sec mediterrani, el qual té un gran interès gran interès biològic i paisatgístic. 

Les espècies que predominen són les següents: 

 Hyparrhenia hirta (Albellatge) i Brachypodium retusum (Llistó): les dos espècies presenten una 

coloració groguenca a l’estiu. Són potenciadors de diversa fauna, com per exemple, els 

pol·linitzadors. A més, redueixen l’atracció del senglar. 

        

A més, en aquest talús, també es plantaran les següents espècies representatives del prat sec 

mediterrani: 

• Foeniculum vulgare (Fonoll) 

• Ruta chalepensis (Ruda)  

• Spartium junceum (Ginesta) 

• Cistus salviifolius (Estepa borrera) 

• Daphne gnidium (Matapoll) 

• Ononis natrix (Gavó) 

• Sedum sediforme (Crespinell) 

• Phagnalon saxatile (Ullastre de frare) 

• Galactites tomentosa (Calcida blanca) 

• Globularia alypum (Foixarda) 

• Convolvulus (Corretjola) 

 

Pel que fa a la fauna, hi ha varis exemples de rèptils que solen estar en aquests ambients com la 

sargantana comuna, el sargantaner gros, la serp blanca i la serp verda. També alguns ocells com el 

bitxac comú, el trist, cadernera i  el gafarró.  

 

6.4.2. Vegetació en l’ACT – 3: Estabilització de talussos i millora de 

l’entorn de la font de l’Avellaner 
 

En els talussos de l’actuació 3 es plantaran espècies arbustives en les feixines que compleixen les 

característiques descrites anteriorment, aquestes són les següents:  

 Viburnum tinus (Marfull): arbust que fructifica a la tardor-hivern i els seus fruits són una font 

d’alimentació per  als ocells presents en questes èpoques de l’any, com per exemple, les merles, 

tords, pitroigs, tallarols i papamosques. A més, també és una planta nectarífera.  

 Rhamnus alaternus (Aladern): la papallona Cleòpatra i la llimonera es nodreixen d’aquesta 

planta.  

 Pistacia lentiscus (Llentiscle): aquesta és una planta nectarífera i a més, produeix fruits que 

aprofita alguna fauna de la zona.  

 Phillyrea latifolia (Fals aladern): Aquest també és d’interès al produir fruits que aprofiten 

diferent tipus de fauna.   

 

Per últim, en l’esplanada de la Font de l’Avellaner, on es crea una zona de Pícnic, es plantarà arbrat per 

crear ombra. Les espècies seleccionades són les següents:  

 Quercus Coccifera (Garric):  

 Quercus ilex (Alzina) 

 Quercus rotundifolia (Carrasca) 

 

Tenint en compte que són arbres de creixement lent, s’ha creat una densitat alta per potenciar l’ombra 

en l’etapa de desenvolupament.  
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6.4.3. Vegetació en l’ACT – 5: Arrengament del camí 
 

En aquesta actuació, el camí arrengat travessa dos canyars d’Arundo donax. Aquesta espècie té una 

reproducció molt ràpida i eficaç, fet que dificulta el manteniment del camí.  

Tenint que aquesta espècie creix en situacions d’insolació alta, es contempla la implantació d’arbrat en 

les franges del camí que creuen els canyars. D’aquesta manera l’ombra proporcionada per l’arbrat 

contribuiria en el control dels canyars i reduiria el manteniment del camí.  

Les espècies seleccionades són les següents: 

 Quercus Coccifera (Garric):  

 Quercus ilex (Alzina) 

 Quercus rotundifolia (Carrasca) 

 

Aquestes espècies són de creixement lent, això provoca que el manteniment de control dels canyars 

sigui més intensiu en les primeres etapes de desenvolupament.  

6.5. MIDA DE LA VEGETACIÓ I PLANTACIÓ 
 

Per a la mida de la vegetació i la seva plantació s’han seguit els criteris tècnics del Plec de Prescripcions 

Tècniques per al Disseny, Execució i Manteniment d’Obra Nova de Jardineria19.  

 

6.5.1. Arbrat  
 

Per al tipus de presentació, l’arrel nua és la més econòmica, a més, és de fàcil manipulació i té una alta 

disponibilitat comercial. Aquest tipus de presentació només es pot en arbres caducifolis (amb algunes 

excepcions com el Celtis Australis). Alternatives a aquesta són pa de terra i contenidor, en la proposta 

es selecciona la primera opció per minimitzar el preu.  

Les dimensions de l’arbrat seran de perímetre comercial de 25-30cm.  

L’època de plantació preferible en el cas d’arrel nua és en període de repòs de l’arbre i en pa de terra  

és a la tardor i primavera.  

Operacions per a la plantació: 

 Obrir el forat un dia abans de la plantació, per permetre’n l’aeració. S’ha dur a terme un clot de 

plantació d’1m i amb un diàmetre tres cops superior al pa de terra.  

                                                      
19 Plec de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (Setembre 2012). 

 Identificar el coll de l’arbre per determinar adequadament la profunditat apropiada del clot de 

plantació. 

 Treure l’arbre del recipient sense fer malbé el pa de terra. 

 Col·locar l’arbre al fons del forat sobre una capa de terra de màxima qualitat, al nivell de 

plantació escaient on s’ha d’assentar el pa de terra. 

 Aplomar i col·locar la planta en la seva posició natural, procurant que el pa de terra quedi ben 

assentat i en posició estable. 

 Abocar progressivament la terra restant al clot de l’escocell. 

 Pressionar i atacar bé la terra a mesura que es va omplint l’escocell, amb capes de 30 cm, 

estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans manuals i assegurant el contacte de les 

arrels amb la terra. S’ha d’evitar la formació cavitats d’aire que puguin assecar les arrels. S’ha de 

continuar fins que el clot s’ha omplert i l’arbre queda fermament plantat. 

 Després de qualsevol plantació i fins al segon reg, en un termini màxim de 24 hores, cal regar 

abundantment fins arribar a la capacitat de camp i amb cabal suficient per mullar les arrels de 

dins del pa de terra, procurant no embassar el fons del forat de plantació. Això és essencial per 

assentar les terres abocades al clot de plantació i apropar-les a les arrels, per així eliminar les 

bosses d’aire i reduir l’estrès de postplantació de l’arbre. 

 

6.5.2. Arbustiva 
 

El tipus de presentació de l’arbustiva serà en pa de terra per raons econòmiques, d’una mida comercial 

desenvolupada per tal de que els resultats visuals siguin a curt termini.  

Aquests es poden plantar qualsevol època de l’any, però es preferible evitar els mesos més freds i més 

càlids. L’època més recomanada és a la tardor o a la primavera.  

Operacions en la plantació: 

 S’ha dur a terme un clot de plantació de 0,40m i amb un diàmetre dos vegades superior al pa de 

terra.  

 El procés de plantació inclou centrar i orientar l’arbust dins del clot de plantació o rasa, afegint-

hi capes de 10 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans manuals i assegurant 

el contacte de les arrels amb la terra. S’ha d’evitar la formació cavitats d’aire que puguin assecar 

les arrels. S’ha de continuar fins que el clot s’ha omplert i l’arbust quedi fermament plantat. 

 Immediatament després de plantar, així com en el segon reg, cal regar abundantment fins a 

arribar a la capacitat de camp i amb cabal suficient per mullar les arrels de dins del pa de terra, 

procurant no embassar el fons del forat de plantació. 

 S’ha de recuperar o emmagatzemar l’envàs per una posterior reutilització o reciclatge. 
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6.6. CARACTERÍSTIQUES COMERCIALS   
 

Taula 10. Característiques comercials de la vegetació 

Actuació Situació Estrat Nom científic Nom comú 

Densitat 
de 

plantaci
ó (pl/m2) 

Presentaci
ó 

Vials 

Parterre tipus IA 

Arbrat Celtis Australis Lledoner / 
Pa de terra 
Perímetre: 
25-30cm 

Arbustiva 

Rosmarinus officinalis Romaní 2 Pa de terra 

Cistus salviifolius Estepa borrera 5 Pa de terra 

Alyssum maritimum Caps blancs 25 Pa de terra 

Parterre tipus IB 

Arbrat Celtis Australis Lledoner ------ ----- 

Arbustiva 

Carex pendula Càrex pèndul 2 Pa de terra 

Aquilegia vulgaris Corniol 5 Pa de terra 

Sedum album Crespinell blanc 5 Pa de terra 

Parterre tipus IIA 

Arbrat Morus alba 'fuitless' Morera / 
Arrel nua 

Perímetre: 
25-30cm 

Arbustiva 

Lavandula angustifolia Espígol 2 Pa de terra 

Dorycnium 
pentaphyllum 

Botja d'escombres 2 Pa de terra 

Crithmum maritimum Fonoll marí 10 Pa de terra 

Parterre tipus IIB 

Arbrat Morus alba 'fuitless' Morera ------ ------ 

Arbustiva 

Helleborus foetidus Marxívol 5 Pa de terra 

Paeonia officinalis 
Peònia de 
muntanya 

6 Pa de terra 

Carex muricata Càrex muricat 5 Pa de terra 

Parterre tipus 
IIIA 

Arbrat Quercus ilex Alzina / 
Pa de terra 
Perímetre: 
25-30cm 

Arbustiva 
Rosa Canina Rosa silvestre / Pa de terra 

Arbutus unedo Arboç / Pa de terra 

Parterre tipus IIIB 

Arbrat Quercus ilex Alzina ------ ----- 

Arbustiva 

Carex pendula Càrex pèndul 2 Pa de terra 

Helleborus foetidus Marxívol 5 Pa de terra 

Sedum album Crespinell blanc 5 Pa de terra 

l’ACT-2: Àrea 
d’estada en 

talús 

Prat per a l’àrea 
d’estada 

Herbàcia Medicago sativa Alfals / Llavor 

Prat sec 
mediterrani per 

al talús 
Herbàcia 

Brachypodium retusum Llistó / Llavor 

Hyparrhenia hirta Albellatge / Llavor 

  Foeniculum vulgare Fonoll 2 Pa de terra 

 
 
 

Vegetació 
complementaria 

 
 
 

1Arbustiv
a 

Ruta chalepensis Ruda 25 Pa de terra 

Spartium junceum Ginesta 1 Pa de terra 

Cistus salviifolius Estepa borrera 5 Pa de terra 

Daphne gnidium Matapoll 2 Pa de terra 

Ononis natrix Gavó 5 Pa de terra 

Sedum sediforme Crespinell 40 Pa de terra 

Phagnalon saxatile Ullastre de frare 1 Pa de terra 

Galactites tomentosa Calcida blanca 2 Pa de terra 

Globularia alypum Foixarda 2 Pa de terra 

Convolvulus Corretjola 2 Pa de terra 

ACT – 3: 
Estabilització 
de talussos i 
millora de 
l’entorn de 
la font de 

l’Avellaner 

Feixines Arbustiva 

Viburnum tinus Marfull 1 Pa de terra 

Rhamnus alaternus Aladern 1 Pa de terra 

Pistacia lentiscus Llentiscle 1 Pa de terra 

Phillyrea latifolia Fals aladern 1 Pa de terra 

zona de pícnic Arbrat 

Quercus Coccifera Garric / 

Pa de terra 

Perímetre 

25-30cm 

Quercus ilex Alzina / 

Pa de terra 

Perímetre 

25-30cm 

Quercus rotundifolia Carrasca / 

Pa de terra 

Perímetre 

25-30cm 

ACT – 5: 
Arrengamen

t del camí 
Zona de canyars Arbrat 

Quercus Coccifera Garric / 

Pa de terra 

Perímetre 

25-30cm 

Quercus ilex Alzina / 

Pa de terra 

Perímetre 

25-30cm 

Quercus rotundifolia Carrasca / 

Pa de terra 

Perímetre 

25-30cm 
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6.7. TUTORS  
 

Els  tutors per als arbres són indispensables per anar guiant el seu creixement. En la proposta, la mida 

de l’arbrat plantat és de 25-30 cm de perímetre. En aquestes dimensions es col·loquen dos tutors, units 

entre ells per mitjà de llistons de la mateixa fusta.  

Aquests s’han d’enterrar aproximadament una quarta part (mínim 20cm), fora de l’àmbit de les arrels 

de l’arbre. 

Els tutors s’han de mantenir durant els quatre anys següents a la plantació.  

Les subjeccions entre el tutor i el tronc han de ser amples per tal de no causar ferides. No poden estar 

massa tibants, per evitar escanyar el tronc, ni massa fluixos, per conservar la seva funció.  

 

6.8. PROTECCIÓ DE L’ARBRAT EN OBRA  
 

Els punts que s’han de contemplar en la protecció de l’arbrat durant la obra són els següents:  

 No compactar el terreny del voltant dels arbres (evitar passar maquinària pesant o amuntegar 

material) 

 Evitar danys mecànics. 

Per tal de complir els punts anteriors, en els arbres que es trobin en àmbit d’obra, es col·locarà una 

tanca  de fusta o una reixa d’1,2 a 1,8 metres d’alçada a una distància de 2 metres del tronc.  

 

6.9. PREPARACIÓ DEL SÒL  
 

En la proposta de reforma dels vials no es contempla l’aprofitament del sòl existent. A l’haver vorera i 

asfalt no es considera que el sòl inferior pugui tenir una qualitat bona per a la plantació. Per tant, 

s’aportarà un nou sòl estructural en els parterres.  

En l’ACT-2 - Àrea d’estada en talús i l’ACT- 3 - Estabilització de talussos i millora de l’entorn de la font de 

l’Avellaner: 

Es preveu un moviment de terres. Per tant, s’ha de determinar la qualitat de les terres de la 

primera capa (25-30cm): 

 Si són bones per a la plantació: 

1. Passada de subsolador per descompactar el terreny i desterrossar-lo a una 

profunditat d’1m. Al voltant de l’arbrat, aquest punt s’aplicarà fora de l’àmbit de la 

copa de l’arbre per tal de no perjudicar les arrels.  

2. Retirada de capa de sòl natural de la zona. 

3. Aplegament temporalment en piles no superiors a 1,25cm d’alçada. S’ha d’assegurar 

una bona aeració i evitar el creixement de males herbes.  

4.  Millora de les terres retirades amb esmenes de matèria orgànica.  

5. Moviment de terres 

6. Aportació de la capa de terres retirada.  

 Si no són bones per a la plantació: 

1. Passada de subsolador per descompactar el terreny i desterrossar-lo a una 

profunditat d’1m. 

2. Retirada de capa de sòl natural de la zona abans del moviment de terres   

3. Dur a l’abocador la capa de terres retirada 

4. Moviment de terres 

5. Aportació de terres adequades.  

 

En aquestes actuacions també es preveu plantació d’arbrat. Alhora d’obrir el clot de plantació, es 

determinarà la qualitat de les terres extretes: 

  Si són bones per a la plantació: 

1. Aplegament temporalment en piles no superiors a 1,25cm d’alçada. S’ha d’assegurar 

una bona aeració i evitar el creixement de males herbes.  

2. Millora de les terres retirades amb esmenes de matèria orgànica.  

3. Plantació.  

4. Aportació de la capa de terres retirada.  

 Si no són bones per a la plantació: 

1. Dur a l’abocador la capa de terres retirada. 

2. Plantació.  

3. Aportació de terres adequades. 
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7. GESTIÓ I MANTENIMENT  
 

7.1. GESTIÓ I MANTENIMENT DELS VIALS 

 
Les tasques de gestió i manteniment dels vials es centren en la vegetació dels parterres.  

En el cas de l’arbustiva les tasques de gestió es desenvolupen en sis actuacions:  

 Aportació d’adob orgànic – aquest ha de complir les següents característiques: 

o Constituïts per material orgànic ric en N, P, K. Poden contenir altres nutrients i àcids 

húmics. 

o N orgànic: 2% o més respecte al seu pes sec. 

o La suma de N, P2O5 i K2O ha de ser com a mínim el 6% del pes total. 

o Matèria orgànica: 30% com a mínim del pes total. 

o Humitat: 35% com a màxim del pes total. 

o Relació C/N: entre 15 i 25. 

 Aportació d’encoixinament – actuació que es realitzarà quan es percebi la falta d’aquest.  

 Neteja de males herbes i flor seca - actuació important per tal de que el parterre sigui 

visualment atractiu per a la ciutadania i mostri un bon manteniment.  

 Poda i pinçament – actuació que es donarà a terme dos cops a l’any. La poda i pinçament 

ajuden a prevenir malalties i guien l’estructura quan envaeixi el pas dels vianants o altres 

arbusts, per rejovenir la plantació i millorar la floració.  

 Tractament fitosanitari  - actuació que es portarà a terme quan hi hagi alguna malaltia o 

infecció.  

Les actuacions de manteniment d’arbustiva i la seva freqüència es mostren en la taula següent:  

Taula 11. Tasques de manteniment d'arbustiva. Font: Plec de Prescripcions tècniques per al disseny, execució i manteniment d'obra 

nova de jardineria 

  
TASCA 

MANTENIMENT 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

FREQ. 
ANY 

ARBUSTIVA 
EN 

PARTERRES 

Aportació 
d’adob orgànic 

      1       1   1     3 

Aportació 
d’encoixinament  

Segons necessitats  1 aprox. 

Neteja males 
herbes i flor 

seca 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Poda i 
pinçament 

      1           1     2 

Tractament 
fitosanitari  

Segons necessitats  

 

 

En relació a l’arbrat les tasques de gestió es desenvolupen en  quatre actuacions de manteniment: 

 Aportació d’adob orgànic – aquest ha de complir les següents característiques: 

o Constituïts per material orgànic ric en N, P, K. Poden contenir altres nutrients i àcids 

húmics. 

o N orgànic: 2% o més respecte al seu pes sec. La suma de N, P2O5 i K2O ha de ser com a 

mínim el 6% del pes total. 

o Matèria orgànica: 30% com a mínim del pes total. 

o Humitat: 35% com a màxim del pes total. 

o Relació C/N: entre 15 i 25. 

 Poda de realç i formació – actuació que és necessària per adaptar l’arbre a la via. L’actuació 

només es donarà a terme en els casos següents:  

Taula 12. Tipus de poda. Base: Gestió de l'arbrat viari de Barcelona 

Tipus Objectiu Etapa Actuacions Època 

Poda de 
formació 

Formar l’arbre des de les primeres 
etapes de creixement i afavorir-ne 

un desenvolupament correcte. 

Plantació 
– 3 anys 

Aixecament i 
unificació de la 

capçada. 
Neteja 

Tot l’any 
(preferiblement 

a la parada 
vegetativa) 

Poda de 
manteniment 

Mantenir-lo en bones condicions 
A partir 
dels 4 
anys 

Neteja i 
sanejament 

Aclarida 
seguretat 

Poda de 
reestructuració 

Reducció de biomassa de la 
capçada quan les branques es 
troben malmeses o els arbres 

estan desequilibrats o mal 
formats. 

Adults 
Neteja i 

sanejament 
Seguretat 

 Reg manual – actuació que es donarà a terme els primers 3 anys de la plantació per ajudar a 

l’arbre a desenvolupar-se i adaptar-se.  

 Tractament fitosanitari  - actuació que es portarà a terme quan hi hagi alguna malaltia o 

infecció.  

 Tutors – Revisar els tutors per evitar que l’arbre no perdi la verticalitat. Si es necessari s’han de 

refermar.  
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Les actuacions de manteniment d’arbrat i la seva freqüència es mostren en la taula següent: 

Taula 13. Tasques de manteniment d'arbrat. Font: Plec de Prescripcions tècniques per al disseny, execució i manteniment d'obra nova 

de jardineria 

 
TASCA 

MANTENIMENT 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

FREQ. 
ANY 

ARBRAT 

Aportació d’adob 
orgànic    

1 
   

1 
    

2 

Realç i formació 
(arbrat de 1a, 2a i 

3a) 
1 

           
1 

Reg manual (per 
mantenir arbrat 

de 1a) 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Tractament 
fitosanitari 
(segons 

necessitats) 

 
Segons necessitats 

 
 

2 

Revisió de tutors  1   1     1     3 

 

7.2. GESTIÓ I MANTENIMENT DE LA ZONA FORESTAL  

 
En el manteniment de la zona forestal  s’han de tenir en compte aspectes relacionats amb el respecte 

de la fauna. En aquests ambients és interessant no retirar la fullaraca de les zones menys freqüentades 

del jardí per permetre que la fauna invertebrada es desenvolupi i que  contribueixi, al mateix temps, a 

incorporar matèria orgànica al sòl, tancant el cicle dels elements. 

 Poda i manteniment de vorades – Cal respectar el cicle biològic d’aquells arbustos rellevants 

des del punt de vista de la fructificació, ja que proveeixen aliment per a la fauna. S’han de 

concentrar les podes dels grups arbustius durant el període hivernal (de desembre a febrer). 

D’altra manera provocaria el fracàs reproductiu d’algunes aus. L’objectiu és no coincidir  la  

poda  amb el període primaveral de nidificació de les aus. 

 Desbrossar el prat mediterrani de l’àrea d’estada – Quan s’hagi de segar o desbrossar el prat 

mediterrani es farà de tal manera que s’ofereixin vies d’escapatòria per a la fauna cap a zones 

refugi, com poden ser grups arbustius, parterres de flor o rocalles. Es tracta de començar a segar 

des de la zona més freqüentada i dirigir les passades del tallagespa o la desbrossadora cap a les 

zones de refugi. L’altura de sega recomanada en herbassars és de 120mm.  

 Manteniment del camí – per mantenir el camí es programa una sega, aquesta es farà creant 

estrats a diferents alçades en funció de la seva proximitat al camí. Els primers 2 metres es 

segaran a 10cm, a partir d’aquí, s’anirà  incrementant-ne l’altura progressivament. A més,  

 Desbrossada de les petites zones d’estada i del camí – per mantenir les zones d’estada 

accessibles, es desbrossarà a 2 metres del perímetre dels bancs i el camí arrengat.  

 Control Arundo donax (Canya de Sant Joan) del camí: En els dos trams del camí on s’hi troben 

canyars s’haurà de desbrossar. Aquestes segues seran més intensives durant els primers anys i 

s’aniran reduint a mesura de que els arbres implementats per promocionar ombra i evitar el 

creixement dels canyars es vagin desenvolupant.  

Taula 14. Tasques de manteniment d'arbustiva. Font: Plec de Prescripcions tècniques per al disseny, execució i manteniment d'obra 

nova de jardineria 

 
TASCA 

MANTENIMENT 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

FREQ. 
ANY 

HERBÀCIA I 
ARBUSTIVA  

Poda de 
manteniment de 

vorades  
X X 

 
     

 
X X X 1 

Desbrossar el 
prat mediterrani 

de l’àrea 
d’estada 

  X       X   2 

Sega de 
manteniment del 

camí 
X X  X  X X X X X X  2 

Desbrossada de  
les petites 

zones d’estada i 
del camí  

X X        X X X 2 

Control Arundo 
donax (Canya 
de Sant Joan) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 

Per altre banda, les actuacions per mantenir l’arbrat seran les següents: 

 Poda de manteniment  – en les àrees d’estada on les branques puguin molestar en la utilització 

del mobiliari urbà o que puguin dificultar el pas del camí es procedirà a la poda. Aquesta només 

es realitzarà en cas necessari.  

Taula 15. Tasques de manteniment d'arbrat. Font: Plec de Prescripcions tècniques per al disseny, execució i manteniment d'obra nova 

de jardineria 

 
TASCA 

MANTENIMENT 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

FREQ. 
ANY 

ARBRAT 
Poda de 

manteniment 
Segons necessitats   

 

La informació sobre la jardineria i la seva gestió s’ha extret de , Plec de Prescripcions Tècniques per al 

Disseny, Execució i Manteniment d’Obra Nova de Jardineria, Gestió de l’arbrat viari de Barcelona i Bones 

pràctiques de jardineria a Barcelona.  
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8. VALORACIÓ ECONÒMICA  
 Reforma de les vies 

Per la valoració econòmica de reforma de les vies s’ha comparat amb el ‘Projecte de Reurbanització del 

carrer Roig Jalpí, en el tram comprès entre el camí del castell fins al camí del Pla de la Ginesta de 

l’Ajuntament de Palafolls. Aquest fa aproximadament les mateixes dimensions que la proposta actual.  

 

Figura 24. Pressupost del projecte de Reurbanització del carrer Roig Jalpí tram comprès entre el camí del castell fins al camí Pla Ginesta’ 

de l’Ajuntament de Palafolls. Recuperat de https://www.palafolls.cat/files/doc3121/projecte-roig-i-jalpi.pdf  (Set. 2019) 

PREU DE REFORMA DELS VIALS  230.000 € 

 ACT – 1: Plataforma  

Per al càlcul aproximat del pressupost de  l’actuació en la plataforma s’ha consultat el Banc de Preus 

ITEC. (Taula 9): 

Taula 16. Pressupost plataforma. Font: pròpia 

Estructura Dimensió (m) 
Preu 
€/m2 

Nombre i 
separació 

Pilar de fusta 
0,2 x 0,2 X 1,6 – 

2,6 
900 1.000 

Jàssera de fusta 0,2x0,3x25,40 900 1.400 

Biga de fusta 0,15x0,2x5 – 7 900 6.500 

Entarimat de 
fusta 

107,12 m2 300 32.000 

Fonament de 
formigó 

30 x 40 x 2500 cm 130 400 

Fonament dels 
pilars 

60x60x60 130 200 

Tanca  63 m 100 6.300 

TOTAL --- --- 47.800 

PREU PLATAFORMA  50.000 € 

 

 ACT – 2: Àrea d’estada en talús 

El pressupost per a l’àrea d’estada en talús s’ha calculat a partir de la comparació del projecte ‘Parc de 

Pi Gros’ de Barcelona, dels autors Moisés Martínez-Lapeña (AMB).  

 

Figura 25. Fitxa tècnica del Parc de Pi Gros’ de Barcelona dels autors Moisés Martínez-Lapeña (AMB). Recuperat de 

http://www.amb.cat/es/web/territori/espai-public/projectes-i-obres/detall/-/projecte/parc-de-pi-

gros/7728240/11656?_ProjecteSearchListPortlet_WAR_AMB 

La proposta actual té una àrea de 149m2, per tant, es fa una regla de tres per calcular el pressupost i de 

l’actuació prevista s’arrodoneix el resultat. 

PREU DE L’ÀREA D’ESTADA EN TALÚS  5.000€ 

 ACT – 3: Estabilització de talussos i millora de l’entorn de la Font de l’Avellaner 

Per a la valoració econòmica de l’estabilització de talussos s’ha comparat amb el ‘Projecte Tècnic de 

gestió dels escorrentius a l’àmbit de la Font de Sant Salvador al Parc Güell’ de NATURALEA. En aquest, 

projecte fan servir feixines per tal d’estabilitzar talussos i la zona ocupa, aproximadament, el doble de 

superficie que en la present proposta,  per tant, el pressupost serà de la meitat.  

https://www.palafolls.cat/files/doc3121/projecte-roig-i-jalpi.pdf
http://www.amb.cat/es/web/territori/espai-public/projectes-i-obres/detall/-/projecte/parc-de-pi-gros/7728240/11656?_ProjecteSearchListPortlet_WAR_AMB
http://www.amb.cat/es/web/territori/espai-public/projectes-i-obres/detall/-/projecte/parc-de-pi-gros/7728240/11656?_ProjecteSearchListPortlet_WAR_AMB
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Figura 26. Pressupost de l’estabilització de talussos del ‘Projecte Tècnic de gestió dels escorrentius a l’àmbit de la Font de Sant Salvador 

al Parc Güell’ de NATURALEA.  

PREU ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS  5.000€ 

Per altra banda, per a al valoració econòmica de l’àrea de pícnic, s’ha basat en preus del ‘Projecte 

urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona’ de l’Ajuntament 

de Barcelona.  

En aquest projecte de referència el preu  d’un Quercus és de 12-14cm de perímetre. Tenint en 

compte que en  la proposta present es plantarà l’arbrat amb el doble de perímetre es contempla el 

doble del pressupost. 

 

Figura 27. Pressupost arbrat del Projecte urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona’ de 

l’Ajuntament de Barcelona. Recuperat de arxius de l’Ajuntament d’Espais Verds. 

PREU ARBRAT ÀREA DE PICNIC  300€ · 8 arbres = 2.400 € 

PREU TAULA PICNIC  50€ · 6 taules de picnic = 300 € 

 ACT – 4: Petites zones d’estada 

o Modificació de la vegetació per a la creació de zones d’estada 

Per a les petites zones d’estada s’ha de comptabilitzar la poda controlada de 8 arbres. Per calcular-ho  

s’ha consultat el Banc de Preus ITEC.  

 

 

Figura 28. Pressupost per a la poda d'arbre. Banc de Preus ITEC.                                                                                                                              

Recuperat de https://itec.es/nouBedec.c/bedec.aspx?idbanc=3&tcq=0 (Set.2019) 

PREU PODA D’ARBRAT 40€ · 8 arbres = 320€ 

PREU PODA D’ARBRAT   260€ · 5 bancs = 1300€ 

 ACT – 5: Arranjament del camí  

o Adequació del pas amb l’anivellament del camí i aclariment de la vegetació  

Per a la valoració econòmica de l’estabilització de talussos s’ha comparat amb el  projecte de ‘MILLORA 

I MANTENIMENT DEL CAMÍ FORESTAL DE LA GUIXERA’ de l’ajuntament de Mediona.  

Aquest projecte de referència és quatre vegades més gran que el camí de la proposta i es fan més 

actuacions, per tant, es contempla una despesa  per la proposta actual  d’un 15% del pressupost  de 

referència.  

 

Figura 29. Pressupost de projecte de ‘MILLORA I MANTENIMENT DEL CAMÍ FORESTAL DE LA GUIXERA’ de l’ajuntament de Mediona. 

Recuperat de https://www.mediona.cat/web/wp-content/uploads/2014/07/Projecte-Cami-Guixera.pdf  

PREU ARRENGAMENT DEL CAMÍ  9.000€ 

  

https://www.mediona.cat/web/wp-content/uploads/2014/07/Projecte-Cami-Guixera.pdf
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8.1. RESUM DE LA VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

Taula 17. Resum de la valoració econòmica 

ACTUACIÓ PREU 

REFORMA DELS VIALS 230.000 € 

ACT-1: PLATAFORMA 50.000€ 

ACT – 2: ÀREA D’ESTADA EN TALÚS 5.000€ 

ACT – 3: ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS  
I MILLORA DE L’ENTORN DE LA FONT DE L’AVELLANER 

7.700€ 

ACT – 4: PETITES ZONES D’ESTADA 1.620€ 

ACT – 5: ARRANJAMENT DEL CAMÍ 9.000€ 

TOTAL 300.000€ 
 

 

 

9. CONCLUSIONS  
 

Com a conclusió de la present proposta vers la definició de les estratègies de gestió i disseny per a 

posar en valor l’espai públic de la urbanització de Can Pi a Cervelló s’esperen obtenir resultats de 

millora visibles tant per a la ciutadania com per l’entorn, aportant a l’espai un valor urbanístic i 

mediambiental alhora, afavorint la mobilitat i l’aprofitament de l’espai públic amb una proposta 

totalment viable i sostenible, tenint en compte un impacte mínim i adaptat a l’entorn,  garantint, amb 

el respecte i la cura del medi ambient, una inversió efectiva a llarg termini. 

Com a conclusió del procés i el resultat d’aquest TFG és que l’experiència   ha estat molt enriquidora i 

positiva, aportant-me un increment en el coneixement i maneig de programes de disseny i càlcul, com 

l’Autocad i el Qgis,  destresa per a la recerca i gestió de la informació i pràctica en l’aplicació  dels 

coneixements i continguts del grau  davant una problemàtica real.  

En definitiva, amb  la proposta d’aquest treball de fi de grau , en concret, tenint el compte el  repte 

personal que m’ha suposat dur-lo a terme, puc confirmar que m’ha ajudat a desenvolupar, amb més 

seguretat,  competències personals i tècniques.  

El valor afegit ha estat l’augment d’autoconfiança i seguretat en  mi mateixa a l’haver desenvolupat 

habilitats  com la interacció i la creativitat i  les capacitats d’organització i de resolució de conflictes 

juntament amb una sèrie de  competències transversals com les de la responsabilitat, la iniciativa i la 

d’aprendre a  aprendre. 

Per últim, estic convençuda de que aquestes  competències desenvolupades durant el procés del TFG 

m’han aportat avantatges que afavoriran el meu accés i experiència en  el món laboral. 
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Entarimat de fusta IPE de 2 cm de gruix

Biga de fusta  laminada encolada GL24h
tractada amb autoclaude 15 x 20 cm

Pilar de fusta laminada encolada GL24h
tractada amb autoclau de 20x20cm

5 Fonament de formigó H-25/b-20/IIa de
30 x 40 cm armat amb acer B500S(4Ø12
+ eØ8/20 cm

2 Jàssera de fusta  laminada encolada GL24h
tractada amb autoclau de 20x30cm

6 Tanca de fusta IPE de 90cm d'alçada
ancorada a l'estructura amb fixacions
d'acer galvanitzat(resistència a l'empenta
horitzontal de 150kg)

7 Fonament de formigó del pilar de
H-25/b-20/IIa de 30x40cm armat amb una
graella de 20x20 de Ø12
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PERFILS DE MOVIMENTS DE TERRES

4
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1

Talús natural amb vegetació
existent segons plànol 3

Encintat amb tronc Ø15cm

Gabió de malla de fil d'acer de
4mm amb revestiment veïnal
(95% zonc i 5% alumini) de 1x1 m

8 Escales de formigó prefabricat

6 Talús modificat i amb plantacions de prat sec
mediterrani:

- Hyparrhenia hirta (Albellatge)
- Brachypodium retusum (Llistó)

Espècies arbustivas per al prat sec mediterrani:
• Foeniculum vulgare (Fonoll)

• Ruta chalepensis (Ruda)

• Spartium junceum (Ginesta)

• Cistus salviifolius (Estepa borrera)

• Daphne gnidium (Matapoll)

• Ononis natrix (Gavó)

• Sedum sediforme (Crespinell)

• Phagnalon saxatile (Ullastre de frare)

• Galactites tomentosa (Calcida blanca)

• Globularia alypum (Foixarda)

• Convolvulus (Corretjola)

2 Gabió de malla de fil d'acer de
4mm amb revestiment veïnal (95%
zonc i 5% alumini) de mida especial

Prat de l'àrea d'estada
- Mendicago sativa (Alfals)

7

5 Talús natural amb vegetació
existent segada segons plànol 3
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Qi Quercus ilex (Encina)
Quercus rotundifolia (Carrasca)Qr

ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ

ARBRAT EXISTENT
Segons plànol 3

VEGETACIÓ

MOBILIARI URBÀ
Taula de pic-nic

ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS

Qc Quercus coccifera (Garric)

Troncs de fusta morta

> 5 - 6 Branques vives
tallades de plantes llenyoses

Cordills de cànem no
tractat o filferros xincats

Feixina viva

0.60 - 1.00

0.05 - 0.1002

0.50 - 1.00

0.15-0.20

0.50 - 1.00

1,50 - 2

0.30 - 0.50

0.15 - 0.20

· Preparar les feixines

· Començar a col·locar-les per la base del talus segons les següents indicacions:

Excavar rasa per a contenir la feixina: 30-50cm d'amplada i 15-20cm de profunditat

Col·locar la feixina viva dins de la rasa

Clavar els troncs de fusta morta a traves de la feixina o per sota cada 50 - 100 cm

Incorporar la terra extreta en la rasa  al llarg dels costats de la feixina

Plantes arrelades

VEGETACIÓ PER A IMPLEMENTAR A LES FEIXINES
- Viburnum tinus (Marfull)
- Rhamnus alaternus (Aladern)
- Phillyrea latifolia (Fals aladern)
- Pistacia lentiscus (Llentiscle)

14%

33%

7%

12%

CANVI DE PENDENT DELS TALUSSOS A PARTIR DE L'IMPLANTACIÓ DE FEIXINES

Enginyeria Agroambiental i del

Paisatge

Escola Superor d'Agricultura

de Barcelona (ESAB - UPC)

PROJECTE:

Gisela Castro PitartAUTOR:

Set. 2019

DATA:

DENOMINACIÓ DEL PLÀNOL:

A2

FORMAT:

Planta 1:500

Detall 1:20 Perfil: 1:200

ESCALA:

11

Nº PLÀNOL:

Proposta de reforma de l'espai públic a la urbanització de  Can Pi de Cervelló (Baix Llobregat)

Feixina viva

Adaptació per a l'ús de l'espai públic en la interfície entre urbanitzacions.
ACT-3: Estabilització de talussos i millora de l'entorn de la Font de l'Avellaner



Qca

Qi

1

0

5

Qi

Qi

Qi

Qi

Qi

Qi

Qi
Qi

Qi

Qi

Qi Qi

Qi

ACT-2

ACT-2

ACT-4

ACT-5

Qi

Qr
Qc

Qi
Qr

Qc
Qi

Qr
Qc

Qi
Qr

Qc
Qi

Qr
Qi

Qc
QiQcQiQrQiQc

ACT- 4 - ZONES D'ESTADA

Estat actual

2

1
Poda per tal de que l'alçada
del tronc lliure de brancatge
sigui de 2,5 m

3 Talús natural segat

1

2

Mobiliari urbà

3

1

ACT- 5 - ARRANJAMENT DEL CAMÍ
1. Tallada, poda i estassada de la vegetació per aconseguir la secció de servei sense

vegetació indicada en el plàanol.
2. Trituració o retirada de les restes de les operacions anteriors.
3. Adaptació del camí per tal de que sigui transitable.
4. Implantació d'arbrat per al control de l'Arundo donax (Canya de Sant Joan)

Proposta

Proposta

Estat actual

Proposta

Qi Quercus ilex (Encina)
Quercus rotundifolia (Carrasca)Qr

ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ

ARBRAT EXISTENT
Segons plànol 3

VEGETACIÓ

Qc Quercus coccifera (Garric)

ARBRAT EXISTENT NO
IDENTIFICAT
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ANNEXES 
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ANNEX I – CLIMATOLOGIA 
En aquest annex es mostren les dades normals climàtiques de Vallirana segons el Servei Meteorològic de Catalunya.  
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ANNEX II – HABITATS  
En aquest Annex trobem els diferents hàbitats de l’àmbit del projecte segons el Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la vegetació de la Universitat de Barcelona  
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ANNEX III – CÀLCUL DE L’ESCORRENTIA  

DIMENSIONAMENT DEL PRIMER TRAM DE L’AVINGUDA DE 

NÚRIA 
En el disseny d’una xarxa de drenatge, cal identificar un cabal de desguàs i dimensionar les canonades 

per tal que aquest cabal de desguàs pugi evacuar-se. De cara a la identificació de cabals, utilitzarem la 

fórmula següent, que ens donarà el cabal de disseny per a T = 10 anys. 

𝑸 =
𝟏

𝟑𝟔
·  𝑪 ·  𝑰 ·  𝑨 =

1

36
· 0,8 · 121,65

𝑚𝑚

ℎ
· 0,22ℎ𝑎 = 𝟎, 𝟔𝟎

𝑳

𝒔
 

On,  

𝐶 =  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑’𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎.  

𝐼 =  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó (𝑚𝑚/ℎ) 

𝐴 =  𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 (ℎ𝑎. ) 

1. Determinació del coeficient d’escorrentia de la zona drenada (C) 

Per determinar el C en funció de la pendent i dins de la forquilla de valors establerta, escollirem un 

valor de C baix quan hi ha poca pendent i un C alt quan hi ha molta pendent. Els valors possibles són els 

següents: 

 Paviments (en funció de la permeabilitat i pendent) 0.75 – 1.00 

 Sauló 0.50 - 0.75 

 Espais enjardinats: 0.40 - 0.60 

En aquest cas, comptem amb paviments amb una pendent del 5%. Per tant, al tenir pendent relativa, 

agafarem un valor entremig  𝑪 =  𝟎, 𝟖. 

2. Determinació de la intensitat màxima de precipitació (I). 

Per a determinar la intensitat màxima de precipitació (mm/h) utilitzarem la següent fórmula: 

𝑰 =
𝑷𝒅

𝟐𝟒
· (𝟏𝟏)

𝟐𝟖𝟎.𝟏−𝑻𝒄𝟎.𝟏

𝟐𝟖𝟎.𝟏−𝟏 =
115

24
· (11)

280.1−0.220.1

280.1−1 =
𝟏𝟐𝟏, 𝟔𝟓𝒎𝒎

𝒉
 

On, 

𝐼 = Intensitat horària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de precipitació 

per una durada efectiva de la pluja d’una hora ( 𝑚𝑚/ℎ ) 

𝑃𝑑 = Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de 

precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’un dia, expressada en 𝑚𝑚/ℎ. Es vol 

assenyalar que 𝑃𝑑  no és exactament igual a 𝐼24.  

 

Il·lustració 1. ACA (2011). Pd. per comarques properes al Barcelonès per a un període de retorn de deu anys. 

   Segons les dades climàtiques, a la zona de Cervelló tenim una 𝑃𝑑 = 115  

𝑇𝑐  = Temps de concentració ( h ).  

𝑻𝒄 = 𝟎. 𝟑 · 𝑳𝒄
𝟎.𝟕𝟔 · 𝑱𝒄

−𝟎.𝟏𝟗 = 0.3 · 0.320.76𝑚 · 0.05−0.19 = 0.22 ℎ 

𝐿𝑐 = Longitud de la conca en tram més llarg ( 𝑚𝑚/ℎ ) 

    La longitud de la carretera principal de la conca és de 0,32 km. 

𝐽𝑐  = Pendent mitjana de la conca (%) 

    Les carreteres d’aquesta àrea tenen un 5% de pendent. 

3. Superfície drenada (A) 

La superfície drenada correspon a la superfície de les carreteres de les quals es recull l’aigua. 

Aquesta correspon a 𝟐𝟐𝟎𝟒 𝒎𝟐 =  𝟎, 𝟐𝟐𝒉𝒂.  
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Una vegada determinat el cabal punta per al període de retorn associat, caldrà dimensionar el conducte 

corresponent. A aquest efecte, emprarem la fórmula de Manning. 

𝑸 =
𝟏

𝒏
· 𝑺 · 𝑹𝒉

𝟐
𝟑 · 𝒊

𝟏
𝟐 =

1

0.025
· 0,10𝑚2 · 0,08

2
3 · 0.05

1
2 = 0,17

𝑚3

𝑠
= 𝟏𝟕𝟎, 𝟔𝟒

𝑳

𝒔
  

On,  

𝑛 = Coeficient adimensional, número de Manning (índex de rugositat del material) 

Per conductes de formigó n = 0.013 

Per conducte de PVC, PE o PP n = 0.011 

Per conductes oberts excavats i fons de grava = 0.025 

 Aleshores 𝑛 = 0.025 

𝑆 = superfície mullada de la conducció, en m2  

   Es considera la meitat de la secció de la rasa:  

𝑆 = 0,1𝑚 · 1𝑚 = 0,10𝑚2 

𝑅ℎ = radi hidràulic de la conducció 

 𝑅ℎ =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑙𝑎𝑡
=

0.10𝑚2

0,1 + 0,1 + 1𝑚
= 1,2𝑚 

𝑖 = pendent del tram de la canonada (en tant per u) 

    El pendent de la rasa serà del 5% =0.05 

Tenint en copte que la grava ocupa aproximadament el 70% de la rasa drenant, el volum disponible és el 

30% del dimensionat:  

170,64
𝐿

𝑠
· 0.3 = 𝟓𝟏, 𝟏𝟗

𝑳

𝒔
 

Amb aquesta fórmula, s’ha determinat el cabal màxim que  circula per qualsevol secció en làmina lliure i 

el compararem amb el de la conca que està drenant l’esmentada conducció en el punt de drenatge. 

Aquest càlcul és vàlid per a qualsevol secció mentre l’aigua circuli en règim lliure, sense pressió. 

Amb la comparació efectuada, ja només ens caldrà efectuar dues comprovacions de cabal i de velocitat. 

Respecte al cabal, es dimensionarà el conducte de manera que per al cabal de disseny no es superi el 80 

% de la capacitat, que serà el nostre factor de seguretat: 

51,19
𝐿

𝑠
· 0.8 = 𝟒𝟎, 𝟗𝟓

𝑳

𝒔
 

Respecte a les velocitats, es dimensionarà el conducte de manera que la velocitat es mantingui en uns 

rangs de 0,5 m/s a 5,00 m/s. Aquesta es pot calcular a partir de la següent expressió:  

𝒗 =
𝑸

𝑺
=

0,04𝑚3/𝑠

0.1 · 1 𝑚2
=

𝟎, 𝟒𝟓 𝒎

𝒔
 

On,  

 𝑄 = cabal en la secció de pas expressat en 𝑚3/𝑠 

𝑆 = Secció de pas, expressada en 𝑚2 

S’accepta la velocitat ja que és troba molt pròxima a la mínima del rang.  

DIMENSIONAMENT DEL SEGON TRAM DE L’AVINGUDA DE NÚRIA 

I EL CARRER PUIGVICENÇ 
En el disseny d’una xarxa de drenatge, cal identificar un cabal de desguàs i dimensionar les canonades 

per tal que aquest cabal de desguàs pugi evacuar-se. De cara a la identificació de cabals, utilitzarem la 

fórmula següent, que ens donarà el cabal de disseny per a T = 10 anys. 

𝑸 =
𝟏

𝟑𝟔
·  𝑪 ·  𝑰 ·  𝑨 =

1

36
· 0,8 · 121,90

𝑚𝑚

ℎ
· 0,30ℎ𝑎 = 𝟎, 𝟖𝟏

𝑳

𝒔
 

On,  

𝐶 =  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑’𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎.  

𝐼 =  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó (𝑚𝑚/ℎ) 

𝐴 =  𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 (ℎ𝑎. ) 

4. Determinació del coeficient d’escorrentia de la zona drenada (C) 

Per determinar el C en funció de la pendent i dins de la forquilla de valors establerta, escollirem un 

valor de C baix quan hi ha poca pendent i un C alt quan hi ha molta pendent. Els valors possibles són els 

següents: 

 Paviments (en funció de la permeabilitat i pendent) 0.75 – 1.00 

 Sauló 0.50 - 0.75 

 Espais enjardinats: 0.40 - 0.60 

En aquest cas, comptem amb paviments amb una pendent del 5 – 10 %. Per tant, al tenir pendent 

relativa, agafarem un valor de  𝑪 =  𝟎, 𝟖𝟎. 

5. Determinació de la intensitat màxima de precipitació (I). 

Per a determinar la intensitat màxima de precipitació (mm/h) utilitzarem la següent fórmula: 

𝑰 =
𝑷𝒅

𝟐𝟒
· (𝟏𝟏)

𝟐𝟖𝟎.𝟏−𝑻𝒄𝟎.𝟏

𝟐𝟖𝟎.𝟏−𝟏 =
115

24
· (11)

280.1−0.220.1

280.1−1 =
𝟏𝟐𝟏, 𝟗𝟏𝒎𝒎

𝒉
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On, 

𝐼 = Intensitat horària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de precipitació 

per una durada efectiva de la pluja d’una hora ( 𝑚𝑚/ℎ ) 

𝑃𝑑 = Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de 

precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’un dia, expressada en 𝑚𝑚/ℎ. Es vol 

assenyalar que 𝑃𝑑  no és exactament igual a 𝐼24.  

 

Il·lustració 2. Pd. per comarques properes al Barcelonès per a un període de retorn de deu anys. Font: ACA, 2011. 

   Segons les dades climàtiques, a la zona de Cervelló tenim una 𝑃𝑑 = 115  

𝑇𝑐  = Temps de concentració ( h ).  

𝑇𝑐 = 0.3 · 𝐿𝑐
0.76 · 𝐽𝑐

−0.19 = 0.3 · 0,550.76𝑚 · 0,075−0.19 = 0,22 ℎ 

𝐿𝑐 = Longitud de la conca en tram més llarg ( 𝑚𝑚/ℎ ) 

    La longitud de la carretera principal de la conca és de 0,36 km. 

𝐽𝑐  = Pendent mitjana de la conca (%) 

    Les carreteres d’aquesta àrea tenen un 7,5% de pendent. 

6. Superfície drenada (A) 

La superfície drenada correspon a la superfície de les carreteres de les quals es recull l’aigua. 

Aquesta correspon a 𝟑𝟎𝟎𝟗𝒎𝟐 =  𝟎, 𝟑 𝒉𝒂.  

Una vegada determinat el cabal punta per al període de retorn associat, caldrà dimensionar el conducte 

corresponent. A aquest efecte, emprarem la fórmula de Manning. 

𝑸 =
𝟏

𝒏
· 𝑺 · 𝑹𝒉

𝟐
𝟑 · 𝒊

𝟏
𝟐 =

1

0.025
· 0.15𝑚2 · 0.09

2
3 · 0.07

1
2 = 0.31

𝑚3

𝑠
= 𝟑𝟏𝟒, 𝟔𝟐

𝑳

𝒔
  

On,  

𝑛 = Coeficient adimensional, número de Manning (índex de rugositat del material) 

Per conductes de formigó n = 0.013 

Per conducte de PVC, PE o PP n = 0.011 

Per conductes oberts excavats i fons de grava = 0.025 

 Aleshores 𝑛 = 0.025 

𝑆 = superfície mullada de la conducció, en m2  

   Es considera la meitat de la secció de la rasa:  

𝑆 = 0,1 · 1,5 = 0.15𝑚2 

𝑅ℎ = radi hidràulic de la conducció 

 𝑅ℎ =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑙𝑎𝑡
=

0.15𝑚2

0.1 + 0.1 + 1,5𝑚
= 0.09𝑚 

𝑖 = pendent del tram de la canonada (en tant per u) 

    El pendent de la rasa serà del 7% =0.07 

Tenint en copte que la grava ocupa aproximadament el 70% de la rasa drenant, el volum disponible és el 

30% del dimensionat:  

314,62
𝐿

𝑠
· 0.3 = 𝟗𝟒, 𝟑𝟖

𝑳

𝒔
 

Amb aquesta fórmula, s’ha determinat el cabal màxim que  circula per qualsevol secció en làmina lliure i 

el compararem amb el de la conca que està drenant l’esmentada conducció en el punt de drenatge. 

Aquest càlcul és vàlid per a qualsevol secció mentre l’aigua circuli en règim lliure, sense pressió. 

Amb la comparació efectuada, ja només ens caldrà efectuar dues comprovacions de cabal i de velocitat. 

  



Proposta de disseny i gestió de la interfície entre l'espai forestal i les urbanitzacions de Can Guitard Vell, Can Castany i Can Pi 
  de Cervelló (Baix Llobregat)                                                                                                            

 
 

Respecte al cabal, es dimensionarà el conducte de manera que per al cabal de disseny no es superi el 80 

% de la capacitat, que serà el nostre factor de seguretat: 

94,38
𝐿

𝑠
· 0.8 = 𝟕𝟓, 𝟓𝟏

𝑳

𝒔
 

 

Respecte a les velocitats, es dimensionarà el conducte de manera que la velocitat es mantingui en uns 

rangs de 0,5 m/s a 5,00 m/s. Aquesta es pot calcular a partir de la següent expressió:  

𝒗 =
𝑸

𝑺
=

0.075𝑚3/𝑠

0.1 · 1,5 𝑚2
=

𝟎. 𝟓𝟎𝒎

𝒔
 

On,  

 𝑄 = cabal en la secció de pas expressat en 𝑚3/𝑠 

𝑆 = Secció de pas, expressada en 𝑚2 
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