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RESUM 
 

 

Aquest projecte tracta de la millora del lateral del Riu Congost. La ubicació escollida és 

a la ciutat de Granollers, més concretament a l’actual ubicació del parc del Congost. 

Millorant el parc, guanyant el terreny que s’ha perdut en benefici dels cotxes, es vol 

construir una nova zona verda. 

El parc quedarà distribuït en zones destinades per a diferent tipus de públic, des de jocs 

per als més menuts fins a diferents recorreguts per als més grans. Aquestes zones 

queden perfectament dissenyades per a la seva implementació.  

Es duu a terme un estudi dels materials a utilitzar, i un altre per determinar la millor 

solució en quant a l’enllumenat.  

Finalment, es realitza un pressupost i s’estudia si la viabilitat econòmica és assumible.  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

This project is about of the improvement of the side of the Riu Congost. The chosen 

location is the city of Granollers, more specifically the current location of the Parc del 

Congost. By improving the plot, saving the land that has been lost to the benefit of the 

surrounding area, a new green area will be built. 

The plot will be divided into areas designed for different types of public, from games for 

at least a different routes for the larger ones. These areas will be perfectly designed for 

their implementation.  

There is a study of the materials to be used, and another to determine the best solution 

in terms of lighting.  

Finally, a budget is made and it is studied if the economic viability is feasible.  
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1. INTRODUCCIÓ  
 

1.1 OBJECTIU 
 

L’objectiu principal del TFG és fer el disseny d’un parc d’oci a l’aire lliure al lateral del riu 

Congost per tal de millorar la llera del riu i satisfer les necessitats d’una part important 

de la població. La ubicació del projecte serà la ciutat de Granollers. 

 

1.2 ABAST 
 

En el projecte s’inclou: 

Estudi de la localització del parc. Estudi de la normativa municipal actual. Estudi de les 

zones inundables. 

El disseny del parc d’oci.  

Layout del parc.  

Estudi dels materials de construcció i mobiliari exterior a utilitzar tenint en compte 

diferents aspectes com les condicions ambientals, la idoneïtat per a la ubicació i els 

costos.   

Estudi de la instal·lació elèctrica i estudi de les necessitats elèctriques de l’establiment.  

 

El projecte no inclou:  

Càlcul de les instal·lacions hidràuliques. 

Càlcul del moviment de terres. 

Càlcul de les instal·lacions elèctriques.  

Obra civil. 

1.3 REQUERIMENTS  
 

No hi ha limitació de superfície, sempre i quan estigui dins de l’àrea municipal de 

Granollers. 

Pressupost de 2500000€. 
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L’establiment de hostaleria ha de complir la normativa vigent.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓ 
 

El projecte consta de la millora del lateral del riu Congost. Des de fa anys s’ha anat 

incrementant la necessitat de fer més accessible el riu Congost a la ciutat. Una de les 

principals accions municipals des de l’administració, amb el riu Congost, és crear un 

espai d’interacció entre la vida urbana i el medi ambient. 

Fent tota aquesta millora, també es vol donar èmfasi a la importància que té el riu per a 

la ciutat com a espai natural, generador de diferents ecosistemes. 

El projecte està encaminat a cobrir una necessitat important de la població com ara és 

fer esport a l’aire lliure i encara més en temps de pandèmia. Un gran percentatge de la 

població practica esport per evadir-se de les seves preocupacions, o pel simple fet de 

sentir-se bé, per tant, es bo tenir un espai adequat per a poder realitzar-lo. Aquesta 

necessitat a cobrir s’intensifica en la situació actual de pandèmia, ja que molta gent no 

se sent segura en un espai tancat com pot ser un gimnàs i opta per sortir a l’aire lliure a 

fer esport. 

Com a experiència prèvia està el parc del Falgar i la Verneda del terme municipal de 

Les Franqueses del Vallés, amb una afluència important de persones les quals, tenen 

una molt bona opinió.  
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2. DESENVOLUPAMENT 
 

2.1 ANTECEDENTS  
 

Per al desenvolupament correcte del projectes, és interesant fer una anàlisi dels 

antecedents.  

L’ajuntament de Granollers des de fa anys treballa per fer una ciutat compromesa amb 

el medi ambient. Oberta a les persones i reduint el trànsit rodat per ampliar les zones 

dedicades a vianants.  

Tot això queda explicitat en els documents PAM i PMUS aprovats en ple municipal.  

El PAM 2015-2019 tenia l’objectiu de realitzar accions com1:  

[...] “Promoure una biodiversitat urbana en els espais verds mitjançant un disseny, gestió 

i manteniment sostenible dels parcs i jardins de la ciutat.” 

“Continuar amb el programa de conservació i millora dels espais fluvials i les zones 

boscoses del municipi.” 

“Executar projectes de naturalització i integració paisatgística del riu Congost al seu pas 

per Granollers.” [...] 

El 20 de febrer del 2020 es va presentar el nou document del PAM per al període 

comprès entre els anys 2019 i 2023. Algunes accions a realitzar lligades amb l’abast del 

projecte son2: 

[...] “Crear noves zones esportives als espais públics de la ciutat.  

Incloure taules tennis taula, cistelles bàsquet, gimnasos exteriors, etc. per fomentar la 

pràctica esportiva a l'espai públic.” 

“Fer millores contínues al passeig fluvial. 

Amb l'objectiu de consolidar el passeig fluvial com a espai esportiu apte per a tothom.” 

[...] 

 

1 Referencia bibliogràfica 1: PAM Granollers del període entre 2015 i el 2019 

2 Referencia bibliogràfica 2: PAM Granollers del període entre 2019 i el 2023 
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Així mateix al PMUS, aprovat al desembre de 2018 i amb una vigència fins el 2024, té 

com a objectiu principal l’augment de la superfície i la qualitat dels espais dedicats als 

vianants.  

Tot això ve lligat amb l’assoliment de l’agenda 2030, aprovada per les Nacions Unides 

a l’any 2015, que per primer cop tenen com aliats als governs municipals per a la seva 

consecució. 

 

Amb anterioritat al 2015, Granollers ja tenia en marxa un pla d’acció ambiental anomenat 

agenda 21 local. Entre els anys 1999 i 2008 va estar vigent la primera agenda 21 local, 

que va continuar amb una segona per al període comprès entre 2009-2018. 

2.1 UBICACIÓ 
 

Per determinar la ubicació de la millora a la llera del riu Congost a la ciutat de Granollers, 

es fa un estudi de la normativa municipal dels terrenys juntament amb un estudi de 

zones inundables, arribant a la conclusió que la zona amb més marge de millora es troba 

a l’actual parc del Congost, al carrer de Pius XII. 

 

Il·lustració 1: Agenda 2030.. Font: ONU 

Il·lustració 2: Mapes ubicació del parc. Font: Google Maps 
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Si s’ajunta la superfície de l’actual parc del Congost, amb l’aparcament públic i el passeig 

fluvial s’aconsegueix una superfície de 66982,95 m2 amb la conseqüent ampliació del 

parc. S’hauria de verificar que els terrenys de l’emplaçament del parc són d’ús urbà i no 

tenen cap mena de protecció o alguna restricció. 

Al POUM de l’ajuntament de Granollers es troben classificats els diferents terrenys de 

la ciutat. Pel que fa a la incidència del projecte, la classificació d’aquests terrenys és de 

sòl urbà, preferentment residencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’altre banda, s’ha d’analitzar la possibilitat que hi hagi risc d’inundació com a 

conseqüència d’una crescuda del riu. El riu Congost per la seva ubicació té un règim 

mediterrani, per la qual cosa fa que als mesos de primavera o tardor a causa d’alguna 

tempesta el seu cabal pugui augmentar d’una manera sobtada.  

L’ACA ja té elaborada una proposta de zonificació de l’espai fluvial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 3: Mapa classificació de sòls. Font: POUM de Granollers 

Il·lustració 4: Zonificació de l’espai fluvial. Font: ACA 
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El valor per determinar si hi ha risc d’inundació és el MCO. Què es pot definir com3: 

“Dominio Público Hidráulico estimado (DPH) asociado a cauces de corrientes naturales, 

continuas o discontinuas. Se delimita a partir de la máxima crecida ordinaria (MCO), 

asociada a la media de máximo caudales anuales en régimen natural producidos 

durante diez años consecutivos y que puede asimilarse, en el ámbito de la península 

ibérica.” 

A l’estació de l’ACA de la població de la Garriga el 10 d’octubre de l’any 1994, és va 

registrar el cabal màxim del riu Congost amb un valor de 750 𝑚3/𝑠. Arran de les 

inundacions provocades es va canalitzar.  

La major crescuda del riu a Granollers en la última dècada va ser durant el temporal 

Glòria al gener de l’any 2020 que va arribar a mesurar-se un cabal de uns 300 𝑚3/𝑠.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACA també fa seguiment del cabal del riu Congost publicant les dades. A continuació 

s’adjunta la gràfica per al període comprès entre l’1 d’octubre al 31 de desembre del 

2020. 

 

 

 

 

3 Referencia bibliogràfica 3: Document ACA 

Il·lustració 5: Crescuda Riu Congost any 2020. Font: el9nou 
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L’ACA també fa seguiment del cabal del riu Congost publicant les dades. A continuació 

s’adjunta la gràfica per al període comprès entre l’1 d’octubre al 31 de desembre del 

2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si és fa una comparació entre la fluctuació del cabal de l’últim trimestre de l’any 2020 

amb el màxim del temporal Glòria, queda patent que la crescuda del gener d’aquest any 

va ser extraordinària. Tot i així inclús en aquest màxim extraordinari el perill d’inundació 

de la zona és molt baix.  

2.1.2 Justificació de la ubicació. 
 

La zona del passeig fluvial compresa entre el carrer Joan de Camps i Giró i el carrer del 

Camp de les Moreres presenta trams molt estrets, entre la carretera i el mur del riu es 

fa difícil passejar o fer esport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 6: Seguiment cabal Riu Congost del tercer trimestre de 2020. Font: ACA 

Il·lustració 7: Passeig fluvial. Font: Pròpia  
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Degut a la pandèmia provocada per la COVID-19, amb el distanciament social, les 

mesures que va adoptar l’ajuntament i que encara continuen vigents han evidenciat 

encara més les mancances d’aquesta zona. 

El 21 de juny del 2020 es va iniciar una mesura per ampliar la zona de passeig, tallant 

el trànsit entre els carrers Joan Camps i el carrer del Camp de les Moreres per guanyar 

espai i afavorir que la gent pugui passejar, córrer, anar en bicicleta…. amb major facilitat. 

La iniciativa ha resultat molt exitosa amb una gran afluència de gent.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb aquestes mesures s’aconsegueix avançar també en l’assoliment de l’agenda 2030. 

Un dels principals reptes de la ciutat és guanyar espais cedits als cotxes, com ara 

recuperant el passeig fluvial i que ja es va dur a terme a la zona del parc firal, on 

actualment no poden circular cotxes.   

A més, la pèrdua de zones per aparcar com el pàrquing que hi ha a la cantonada entre 

el carrer Camps i Giró amb el passeig fluvial i els aparcaments d’aquest mateix passeig 

incentiva a la gent a moure’s caminant o en transport públic, degut a la dificultat en trobar 

llocs per estacionar el cotxe a la vora del centre.      

 

 

Il·lustració 8: Tancament al trànsit passeig fluvial. Font: el9nou 
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2.2 Layout del parc 
 

La superfície del parc és de 66982,95 m2. 

El parc queda distribuït en 4 zones: 

• Àrea de jocs infantils [1] 

• Zona de running i/o bicicleta [2 i 8] 

• Àrea de pícnic [4] 

• Skate park [7] 

A més, s’afegeix un petit local d’hostaleria i una font. [5]  

Per que hi hagi una bona distribució de les diferents zones, cal un coneixement dels 

espais per tal de tenir en compte els diferents fluxos de gent que pot haver-hi.  

 

Hi ha dos elements del parc que no es poden modificar. El número 6 que correspon al 

camp de futbol de l’Atlètic del Vallès i el número 3 que es un petit turó.  

Un dels principals aspectes a tenir en compte és com funciona el flux de persones. Així 

com la ubicació d’aquelles zones on hi va la gent expressament que es poden situar a 

la zona més allunyada de la màxima circulació. Per exemple, el circuit de running que 

connecta amb el passeig fluvial on les persones que hi van ja saben com accedir-hi. 

 

• Zona de jocs infantils 

El número 1 correspon a la zona de jocs infantils. Està situat a la cantonada del carrer 

Joan de Camps i Giró i el Carrer de Pius XII. Aquest és el punt on el flux de gent és 

màxim i per tant fa que el seu ús augmenti ja que si estigués a la part més propera al riu 

quedaria reduït només a aquells que van explícitament al parc.  

Dibuix 1: Layout del parc 
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A més a més a l’altre banda del carrer Joan de Camps i Giró està situada l’escola 

Salvador Espriu i a uns 250m l’escola Municipal Salvador Llobet amb un gran gruix de 

potencials usuaris que podrien fer-ne ús a la sortida de l’escola.  

 

• Zona de pícnic i skate park. 

Aquestes zones estan situades a prop del passeig fluvial. No cal situar-les a l’espai on 

el flux de gent sigui màxim ja que les persones que en fan ús ja saben on estan aquests 

serveis i per tant ja hi van directament.  

 

• Local d’hostaleria. 

Està situat al mig del parc per tal de que puguin fer-ne ús tant les persones que hi venen 

explícitament, com per atreure a tothom que passi per una zona propera.   

 

2.3 Disseny del parc d’oci   
 

A continuació s’explica el disseny de cada una de les zones del parc d’oci.  

2.3.1 Disseny de la zona de jocs infantils 
 

La zona de jocs infantils té una superfície de 2000 m2, 40x50 m. Consta de 7 mòduls i 

un camp de futbol/bàsquet. 

A continuació es fa una proposta de com quedaria distribuïda la zona de jocs infantils.  

Dibuix 2: Layout zona de jocs infantls 
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Aquesta és una distribució proposada que pot ser modificada.  

 

• Mòdul 1 

 

Aquest mòdul està format per tres parts.  

Una caseta central a la qual es pot accedir per unes escales que hi ha tant a la part del 

davant com pel darrere. A més té un balcó al qual es pot pujar per un petit rocòdrom. 

Per baixar de la caseta, a part de fer servir les escales es pot fer mitjançant un tobogan.  

Una segona part situada a l’esquerra de la caseta que consta de dos gronxadors. 

A l’altre costat, com a tercera part, hi ha una plataforma elevada, aquesta està 

connectada mitjançant un pont amb la caseta central. Per accedir-hi es pot fer pujant 

per un petit rocòdrom situat a la part posterior o bé per una rampa amb l’ajuda d’uns 

petits sortints per a no relliscar i que està situada a l’altre banda.  

• Mòdul 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix 3: Mòdul 1 

Dibuix 4: Mòdul 2 



  

20 
 

Aquest segon mòdul consta d’una xarxa a través de la qual s’accedeix a un pont, del 

qual es pot baixar a través d’un tobogan o es pot fer un recorregut penjat amb les mans 

fins arribar a les escales de baixada.  

 

• Tobogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a tot parc infantil s’incorpora un tobogan. Per tal de donar als nens la sensació de 

més amplitud i llibertat en el descens, les proteccions laterals seran en forma de làmina 

sense rebaixar la seguretat.  

 

• Gronxadors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix 5: Tobogan 

Dibuix 6: Gronxador 
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Al parc s’incorporen tres gronxadors, de niu. Aquest tipus de gronxador és molt 

interesant, perquè afavoreix la socialització dels nens ja que el poden fer servir més d’un 

alhora i a més a més és un joc inclusiu doncs el poden fer servir nens amb discapacitat 

així com nens més petits, degut a les seves dimensions que augmenten la seguretat 

dels infants.   

 

• Plataforma elevada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També s’afegeixen dues plataformes elevades a la zona de jocs infantils. La plataforma 

té dues possibilitats diferents per accedir-hi. Per una banda mitjançant un rocòdrom o 

d’altre per una xarxa.  

• Caseta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix 7: Plataforma elevada 

Dibuix 8: Caseta 
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Un dels elements d’un parc que més agrada als nens és tenir una caseta perquè 

d’alguna manera els fa sentir més grans. La caseta, per motius de seguretat, té grans 

finestres en els seus laterals, a més afavoreix la il·luminació interior. A l’interior està 

ubicat una taula amb dos bancs per desenvolupar el joc simbòlic.  

 

• Sorral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sorral en un parc infantil té molta importància ja que és l’espai on els nens 

desenvolupen la seva imaginació i la intenten dur a la realitat amb la sorra. 

El sorral ha de tenir un manteniment exhaustiu i correcte perquè en cas contrari pot 

arribar a ser perillós per a la salut dels nens degut a que pot haver-hi diferents 

microorganismes, material orgànic o inorgànic, insectes o defecacions procedents 

d’animals... 

És per aquest motiu que es recomana: 

• Situar-ho en llocs assolellats. 

• Evitar tenir arbres just al damunt. 

• Permeabilitat: Ha de tenir un sistema de drenatge bo. 

• Neteja i manteniment 

• Reposició de la sorra perduda i renovació anual de la sorra 

Finalment la zona de jocs infantils incorporarà un terreny de joc amb porteries i cistelles 

on nens i/o joves poden practicar esport. Amb aquesta pista s’intentarà dinamitzar les 

activitats dels nens per evitar el sedentarisme, amb les conseqüències per a la salut que 

això provoca.   

Dibuix 9: Sorral 
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La pista tindrà unes dimensions de 12x20m, es a dir, una superfície de 240 m2. 

 

2.3.2 Disseny circuit de running i per a bicicletes, exterior 
  

Hi haurà una part del parc que connectarà amb la resta del passeig fluvial. El passeig 

fluvial de Granollers té tres possibles circuits de 4, 8 i 10 km. Aquesta nova zona entre 

el Carrer Joan de Camps i Giró i el Carrer del Camp de les Moreres contarà amb dos 

carrils diferenciats.  

El primer, a tocar del riu, serà un camí de sorra per a l’ús preferent de la gent que corre 

o passeja. Té una amplada de 5m per solucionar les actuals zones estretes d’aquest 

tram.  

El segon carril, a la part interior, estarà destinat per a medis de transport sense motor. 

El faran servir tant les persones a les que els hi agradi anar amb bicicleta o amb patins. 

Actualment aquesta segona opció, patinar, està molt restringida ja que no té espais 

condicionats per a la seva pràctica. Fent aquesta millora a la zona es podria unir aquest 

carril amb la carretera del parc firal (que no està permès que hi circulin cotxes) i així tenir 

un circuit apte, d’aproximadament 1,8km. 

Aquest segon carril té una amplada de 3m que està dividit en un d’1.5m, amb circulació 

cap al carrer del Camp de les Moreres i un altre també d’1.5m on la circulació és cap al 

carrer Joan de Camps i Giró.  

Dibuix 10: Pista d’esport 
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Dibuix 11: Layout circuits exteriors 

 

Com que actualment hi ha un mur separant la llera del Riu Congost amb el passeig 

fluvial. Una de les propostes del projecte és fer accessible el riu a la ciutadania, creant 

un vincle entre el riu i la ciutat.  

Es proposa solucionar-ho com actualment està a la zona de Palou. Tal i com és pot 

veure a la imatge separant els dos emplaçaments amb arbres. Aquests hauran de tenir 

una separació de 15m per afavorir el seu correcte creixement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara cal definir també la separació dels circuits exteriors amb el parc interior, representat 

per la línia verda de al dibuix 11. La separació es realitzarà tal i com es representa en la 

imatge següent: 

 

Il·lustració 9: Passeig fluvial zona de Palou. Font: Pròpia 
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L’amplada d’aquest espai és d’un metre amb 3 entrades a l’interior del parc. Una a la 

banda del carrer de Joan de Camps i Giró, una altre per sota del pont del carrer d’Enric 

Prat de la Riba i per últim una altre a la meitat del circuit. La profunditat és de 50cm i es 

plantaran arbres, de petites dimensions, separats entre ells 7,5m. 

 

2.3.3 Circuit running/bicicletes interior 
 

El parc consta de diferents circuits interiors tal i com es pot veure en la següent imatge. 

 

Un primer recorregut voreja el perímetre del parc que té una distancia de 2,5 km. A més, 

aprofitant el turó ubicat al mig del parc, és pot dissenyar diferents encreuaments. Aquest 

turó proporciona un valor afegit als circuits que el travessen. Tot això afavoreix que hi 

hagi diferents graus de dificultat (desnivells, circuits variats...) amb la finalitat de 

aconseguir una millora qualitativa dels entrenaments dels diferents tipus d’usuaris. 

Tots els circuits tracten de connectar de la millor manera possible les diferents zones 

del parc.  

Il·lustració 10: Separació circuits exteriors amb el parc interior. Font: Google Maps 

Dibuix 12: Layput circuits interiors 
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Els trams que connecten amb el Carrer Joan de Camps i Giró i amb el carrer de Pius XII 

(línia verda del dibuix 12) estan en contacte directe amb la vorera d’aquests carrers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aquest motiu es proposa crear una separació semblant a la descrita entre els circuits 

exteriors amb l’interior del parc (il·lustració 10). Per tal de separar la vorera dels carrers 

amb el camí perimetral del parc. En aquest cas la separació dels arbres serà de 15m, 

per garantir l’espai entre els de majors dimensions.    

Els camins tindran una amplada de 2,5m per poder garantir l’espai suficient ja que 

aquests hauran de tenir un ús compartit. Es podrà fer servir per a córrer, anar en bicicleta 

o simplement per passejar pel parc. Aquests camins seran de sorra compactada per 

intentar que en èpoques de pluja no es facin malbé i puguin sortir esquerdes als camins 

o fins i tot hi hagi un desplaçament de la sorra creant importants desnivells amb el perill 

que això suposa pels usuaris.  

 

 

Il·lustració 11: Voreres zona del Parc del Congost. Font: Pròpia 
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2.3.4 Zona de pícnic  

 

Com a innovació, tant dins del parc com a la ciutat de Granollers, es crea una zona de 

pícnic. Aquesta comptarà amb 8 barbacoes i 8 taules, ampliables segons les necessitats 

dels ciutadans.  

Donada la proximitat de la zona al turó, s’aprofita la seva alçada per a incloure un 

rocòdrom i un tobogan. 

  

 

• Barbacoes 

Les barbacoes estaran ubicades en un mateix mòdul situat a la part del turó cap al 

passeig fluvial. Hi haurà 4 a una banda i altres 4 a l’altre, tal i com es pot veure a la 

següent imatge.  

 

Dibuix 13: Layout zona de pícnic 

Dibuix 14: Barbacoes 
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Aquestes estan dissenyades de tal manera que tinguin 3 costats totalment tancats i un 

mataguspires, en forma de reixa metàl·lica, a la part de dalt. L’estructura serà metàl·lica.  

Als laterals del mòdul hi haurà una font d’aigua, per tal de tenir fàcil accés per poder 

abastir-se i apagar completament el foc desprès del seu ús.  

Per aquesta zona hi ha establertes unes mesures que són imprescindibles per tal de 

prevenir incendis: 

- El mòdul ha de tenir un perímetre de 3m, lliure de qualsevol material combustible 

com arbres o matolls..., tot i així pot estar situat sota les copes dels arbres 

sempre i quan la distància entre el mataguspires i l’arbre sigui de 5m. 

- S’ha de tenir en compte que en cas d’activació del pla ALFA4 quan s’arribi al 

nivell 3 de cap manera és podria fer foc.  

Tenint en compte tot això les barbacoes estaran situades al centre d’un cercle de 3m de 

radi. Aquest cercle serà de sorra per evitar qualsevol risc que pugui derivar en un 

incendi. 

 

• Taules 

Hi haurà 8 taules de pícnic repartides pels voltants de la zona de barbacoes. Les taules 

tenen la següent forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Annex 5: Pla ALFA 

Dibuix 15: Taula zona de pícnic 
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Estaran distribuïdes en l’espai del camí que connecta el turó amb el recorregut 

perimetral, tal i com és pot veure al dibuix 13. N’hi haurà 3 d’una banda i 5 d’una altre. 

Degut a les seves dimensions estan pensades per a un total de 8 persones, 4 per cada 

banda, tot i que es podrien afegir cadires privades per augmentar el número de persones 

a la taula.  

Com que les taules estan a una banda i a l’altre del camí és dividiran en dues zones, 

una a la part esquerra i l’altre la part dreta. El motiu d’aquests subdivisió serà per afegir-

hi un mòdul d’escombraries a cada zona. L’estructura està dissenyada de la forma 

següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mig de cada mòdul (número 1) anirà un bidó de xapa5 pintat del color de cada 

contenidor per tal de facilitar el reciclatge que farà la funció d’escombraries. 

Al número 2, hi haurà un cartell amb una petita explicació didàctica del que ha d’anar a 

cada contenidor. 

 

5 Annex 1: Foto bidó de xapa 

Dibuix 16: Estructura escombraries 

Il·lustració 12: Cartell de les escombraries. Font: Google imatges.  
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• Zona de jocs infantils 

A part de la zona de pícnic s’afegeix un parell de jocs infantils., el rocòdrom i el tobogan.  

 

 

Aprofitant la verticalitat i alçada d’aquesta part del turó, s’instal·laran aquests dos 

elements amb la possibilitat de pujar pel rocòdrom i baixar pel tobogan.  

Com que aquest rocòdrom té una alçada considerable per als nens, 2,25m, la part 

esquerre inclourà una gran quantitat de preses per a reduir la dificultat d’ascens mentre 

que la part dreta en tindrà menys. 

La construcció de rocòdroms ve regulada a tota la unió europea per la UNE EN 12572.  

 

2.3.5 Font + local d’hostaleria.   
 

Una altre incorporació nova al parc és un petit local d’hostaleria i una font. El local 

d’hostaleria estarà a tocar del camp de futbol de l’Atlètic del Vallès i connectat amb un 

camí al mig del qual hi haurà la font. 

 

Dibuix 17: Layout jocs infantils zona de pícnic 

Dibuix 18: Layout local d’hostaleria i font 
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• Local d’hostaleria  

És un petit local per servir un refrigeri als visitants del parc, en cap cas tindrà la funció 

d’un restaurant. El local queda reflectit en la següent imatge: 

Serà una caseta de fusta, accessible per a tothom mitjançant una rampa. Pel darrere hi 

ha una petita porta amb escales per a l’entrada i sortida dels treballadors. Tindrà llicència 

com a servei de bar ja que està pensat per donar un servei puntual i no pas perquè es 

pugui dinar o sopar. Es podrà demanar per exemple; begudes, cafès, gelats, entrepans 

calents o freds.... Al tenir llicència de bar no pot tenir cuina pròpia només pot fer ús d’una 

planxa elèctrica per a fer, per exemple, els entrepans calents.  

Al seu voltat hi haurà un recinte amb gespa per a poder situar una terrassa. Aquest espai 

serà de 10x10m al davant i 5m per cada lateral. 

• Font 

Al mig del camí per arribar al local d’hostaleria estarà situada una font decorativa, amb 

la forma següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix 19: Local d’hostaleria 

Dibuix 20: Font 
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El diàmetre de la font serà de 2m. Al voltant estarà limitada per pedres per tal d’impedir 

que es pugui arribar a l’aigua. L’alçada d’aquestes pedres serà d’aproximadament uns 

20cm, es col·locaran inclinades de manera que la part de la pedra que dona a l’exterior 

estarà enfonsada, és a dir amb una elevació sobre el terreny de 0m. En canvi la part de 

la pedra que està a l’interior, tocant l’aigua, quedarà totalment visible amb els 20cm 

d’elevació. 

El moviment d’aigües es produirà amb un circuit tancat on l’aigua sortirà per un xorro a 

pressió cap amunt, deixant caure aquesta aigua expulsada per gravetat, que es recull 

per tornar a iniciar la fase.  

 

2.3.6 Skate park  
 

El parc del Congost ja té un skate park, situat a la part posterior (part Sud) del camp de 

futbol de l’Atlètic del Vallès. Es proposa la millora afegint-hi una altre part a l’element 

central (1) per obtenir la següent distribució: 

 

 

 

 

 

 

Dibuix 21: Layout skate park 
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Aquest mòdul té una superfície de 15x30m, un total de 450 m2. En aquesta millora 

s’afegeixen esglaons de diferents alçades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la part dreta hi haurà 5 esglaons semblant a una escala, cada esglaó tindrà una alçada 

de 20cm i a la part esquerre hi haurà dos únics esglaons amb 50cm d’alçada cadascú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dibuix 22: Mòdul skate park 
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2.4 Materials de construcció, mobiliari exterior i zones verdes.  
 

Un dels principals objectius del projecte és ampliar les zones verdes de la ciutat per tal 

de guanyar terreny als espais asfaltats per als cotxes. La recuperació d’aquests a favor 

de les persones ajuda a complir amb l’agenda 2030, creant entorns amables i 

respectuosos amb el medi natural.  

Es per aquest motiu que, exceptuant el carril bici i l’skate park, no hi haurà cap zona 

amb formigó. En el cas de la zona de jocs infantils per tal de complir la norma UNE-

EN1177 que parla sobre el revestiment de les àrees de jocs per absorbir possibles 

impactes, s’utilitzarà un cautxú especial per a parcs infantils.  

 

2.4.1 Materials de construcció  
 

• Zona de jocs infantils  

Respecte a la zona de jocs infantils, els materials utilitzats tant al mòdul 1, mòdul 2, a 

l’estructura dels gronxadors, l’estructura del tobogan, l’estructura de la plataforma 

elevada, la caseta i l’estructura del sorral serà la fusta.  

Degut a les inclemències climàtiques; fred, vent, sol, pluja, la fusta ens aporta durabilitat 

als diferents elements. Alhora degut a la conductivitat tèrmica, significativament inferior 

a la dels metalls, fa que l’estructura pugui estar directament al  sol i cap usuari pugui 

patir perill de cremada. A més, la fusta aporta un grau de bellesa i versatilitat molt elevat 

respecte a altres materials.  

També s’ha de tenir en compte altres materials per a elements particulars, com ara les 

cadenes dels gronxadors que són d’acer inoxidable. El seient dels gronxadors del mòdul 

1 serà de cautxú. Mentre que el dels tres gronxadors independents, el perímetre del 

seient “niu” es una anella d’acer recoberta amb corda amortidora tot i  que el seient en 

sí (part interior d’aquesta anella) és de corda armada formant una xarxa.  

En el cas dels tobogans. El del mòdul 1 serà íntegrament de plàstic, mentre que el del 

mòdul independent, la pista de descens serà d’acer galvanitzat. És necessari aquest 

tipus de material per garantir un bon descens. 

Pel que fa a la plataforma elevada. Per un costat serà un rocòdrom, per tant a la fusta 

de l’estructura aniran cargolades els components de subjecció, preses. Aquestes preses  
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són de plàstic tractat per a que siguin resistents i fiables, amb un acabat rugós per a que 

la seva textura sigui molt semblant a la de les pedres. A l’altre banda hi ha una xarxa de 

corda armada.  

Respecte al contingut de l’interior del sorral, s’ha d’utilitzar grava amb una granulometria 

d’entre 1 i 3mm. És molt important que no contingui partícules argiloses ja que si no amb 

la pluja es produeix fang.  

Pel que fa a la superfície, els 2000 m2 seran de sorra, exceptuant el lloc on es situen els 

diferents mòduls de joc. Com ha estat explicat anteriorment per tal de complir amb la 

normativa vigent a sota de cada mòdul es posarà una superfície de cautxú per absorbir 

impactes, aquest cautxú té la forma següent: 

 

 

La superfície que fa servir aquest material per a cada mòdul és:  

 

Mòdul  Superfície [𝐦𝟐] 

Mòdul 1 10,250 x 6,8 

Mòdul 2 11 x 11,750 

Gronxador 12,25 x 5,30 

Tobogan 3,00 x 7,60 

Plataforma elevada 5,25 x 4,00 

Caseta 3,70 x 3,50 

Taula 1: Superfície de cautxú en els jocs infantils 

 

La distribució es pot consultar a l’Annex 3. 

 

 

Il·lustració 13: Cautxú superfície jocs infantils. Font: Google imatges 
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• Circuits d’esport interior/exterior. 

Pel que fa als circuits de running exterior i els diferents camins interiors del parc seran 

de sorra compactada. Amb aquestes accions es vol intentar reduir els problemes 

derivats de l’erosió en els camins per les pluges i eliminar possibles petits sortints, com 

ara pedres, que puguin ocasionar algun accident. Sempre minimitzant l’acció humana 

però garantint la màxima seguretat. D’altre banda el carril bici/patins serà de formigó.   

 

La quantitat necessària de formigó està normalitzada per l’Instituto Español del Cemento 

y Sus Aplicaciones. Donat que la capacitat del suport de la esplanada és bona ja que 

actualment està la carretera, la capa de formigó a afegir és de 14 cm, amb les 

característiques HF -3.5Mpa o HM -25Mpa. Un cop aplicada la capa de formigó es pot 

pintar de color vermell clar i senyalitzar el doble carril amb els sentits corresponents.  

• Zona de pícnic 

La zona de pícnic consta de tres zones; les barbacoes, les taules de pícnic i el petit espai 

de jocs infantils. 

Respecte a les barbacoes, la superfície de l’estructura serà de formigó i tota la resta 

serà metàl·lic.  

Pel que fa a les taules de pícnic, seran de fusta. La fusta és un material molt adequat 

per a exteriors degut a la seva bona durabilitat, tal i com s’ha explicat anteriorment.  

Il·lustració 14: Normalització formigonats. Font: IEC 
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El rocòdrom tindrà una estructura metàl·lica que s’omplirà amb formigó projectat on es 

fixaran les preses. Les preses seran exactament iguals que les descrites a la zona de 

jocs infantils. Mentre que el tobogan d’aquesta zona serà íntegrament metàl·lic, 

exactament d’acer inoxidable.   

• Local d’hostaleria i font  

El local d’hostaleria serà una caseta prefabricada de fusta. La fusta utilitzada serà la 

gimnospermes provinent del pi. La fusta és un bon aïllant tèrmic i té una bona 

resistència, a més la bellesa que aporta a l’edificació i l’aire rural que transmet és un 

valor afegit del material cap al projecte.  

La font tindrà el perímetre amb pedres tal i com està descrit en l’apartat del disseny. Pel 

que fa a la part interior del perímetre s’ha d’impermeabilitzar la zona i cimentar amb una 

capa fina tot l’interior.  

• Millora skate park 

La millora de de l’skate està basada en la prolongació d’un element ja existent. 

S’utilitzarà formigó per a la seva construcció, tal i com estan fets tota la resta d’elements.  

 

2.4.2 Mobiliari exterior i zones verdes  
 

Per tal de fer un parc amable amb el medi ambient, respectuós amb les persones i que 

ofereixi totes els serveis a la ciutadania s’ha de complimentar amb diferent mobiliari: 

posar-hi bancs, papereres, escombraries a la zona de pícnic i lavabos públics.  

S’ha de situar bancs per tots els possibles itineraris del parc ja que ofereixen a la 

ciutadana un punt de parada on puguin interactuar amb altres persones o simplement 

passar una estona descansant. També són molt importants per a les persones grans o 

amb mobilitat reduïda que acusen ràpidament la fatiga mentre estan realitzant un 

passeig per mantenir la seva salut.  

Al costat de cada banc s’afegirà una paperera per tal d’evitar llençar al terra qualsevol 

brutícia que pugui fer malbé el medi ambient: plàstics, ampolles, paper... Si més no, 

degut a l’emplaçament en el qual es troba el parc, és molt important la ubicació d’un  
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gran nombre de papereres ja que sinó tota aquesta brossa acaba embrutant la llera del 

riu i afectant a la seva biodiversitat.  

La ubicació dels bancs i papereres serà la següent: (senyalat amb un cercle) 

 

A la zona de pícnic trobarem la resta d’espais descrits anteriorment, les escombraries i 

els lavabos públics.  

El disseny d’aquestes escombraries es troba a l’apartat de disseny de la zona de pícnic. 

El material utilitzat serà fusta per a l’estructura i uns bidons de xapa metàl·lica que faran 

la funció de contenidors. 

L’últim element són els lavabos. Hi haurà una caseta que estarà dividida en un lavabo 

masculí i un altre femení. Tots dos estaran adaptats perquè puguin fer-ne ús persones 

amb discapacitat. L’estructura de la caseta és la següent: 

 

 

Dibuix 23: Layout bancs i papereres 

Dibuix 24: Caseta lavabos 
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Cada lavabo tindrà una superfície de 13,64 m2 amb una petita finestra. L’interior del 

lavabo masculí comptarà amb un vàter de paret, un de terra i una pica amb mirall 

(adaptats a persones amb discapacitat), una altre pica amb mirall estàndard i una zona 

per nadons mentre que el femení comptarà amb un vàter de terra i una pica amb mirall 

(adaptats a persones amb discapacitat), una pica amb mirall estàndard i una zona per 

nadons6. La caseta serà de fusta per mantenir el mateix criteri del local d’hostaleria.  

Aquesta caseta quedarà ubicada tal i com es reflexa a la imatge: 

 

 

 

 

 

 

La resta del parc estarà destinat a zones verdes. El terra dels llocs que no han estat 

descrits anteriorment serà de gespa. És plantaran diferents tipus d’arbres autòctons per 

a les diferents zones, intentant buscar la major densitat d’ells.  

2.5 Estudi de la instal·lació elèctrica i necessitats del local 

d’hostaleria.  
 

Per a la instal·lació elèctrica s’ha de tenir en compte diferents aspectes. És necessari 

un bon enllumenat per a les hores nocturnes ja que és imprescindible per l’habitabilitat 

de la zona. Un espai fosc transmet inseguretat a la ciutadania. També és important tenir 

tant un bon enllumenat general com particular. No és correcte tenir les zones més 

visibles ben il·luminades i deixar punts morts a les fosques.  

Tot i que és un aspecte molt important, també s’ha d’anar amb molt de compte perquè 

un mal disseny o ús inadequat té efectes negatius sobre la biodiversitat, encara més en  

 

6 Annex 4: Mobiliari dels lavabos. 

 

 

Dibuix 25: Layout caseta lavabos 
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la ubicació del projecte ja que al estar al costat del riu és un espai de gran afluència 

d’essers vius. A més, un enllumenat excessiu també es pot considerar contaminació que 

en aquest cas seria lumínica.  

Per a tot això existeix una normativa anomenada llei d’Ordenació Ambiental de 

l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn de la Generalitat de Catalunya. En els 

seus dos primers articles ja queden definits l’objecte i la finalitat7. 

[...] Article 1: 

Objecte 

És objecte d'aquesta Llei la regulació de les instal·lacions i els aparells d'enllumenament 

exterior i interior, pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir. 

Article 2: 

Finalitats 

Aquesta Llei té com a finalitats: 

a)Mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici 

de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general. 

b) Promoure l'eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant 

l'estalvi d'energia, sens minva de la seguretat. 

c) Evitar la intrusió lumínica en l'entorn domèstic i, en tot cas, minimitzar-ne les molèsties 

i els perjudicis. 

d) Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel. [...] 

Hi ha tres criteris fonamentals per analitzar l’enllumenat de la zona que s’han de conèixer 

abans de començar:  

• Vulnerabilitat de l’entorn: A la web de la Generalitat es pot trobar un mapa8 on 

es defineix el nivell de protecció lumínica per a les diferents zones de Catalunya. 

 

7 Referencia bibliogràfica 4: Llei d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la 

Protecció del Medi Nocturn 

8 Annex 3: Mapa zones de protecció lumínica Catalunya.  
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• Per a que es farà servir la instal·lació. 

• L’horari de funcionament: Aquests horaris estan definits de la següent 

manera9. [...] 

- Horari nocturn: de les 0:00 hores en horari oficial d’hivern i de la 1:00 en 

horari oficial d’estiu (en les zones E1 i E2 fora del nucli urbà l’horari de nit 

s’inicia una hora abans) fins a la sortida de sol. 

- Horari de vespre: des de que es pon el sol fins que comença l’horari de 

nit.[...] 

Fent l’anàlisi del mapa del grau de protecció lumínica actual de Granollers, es conclou 

que pertany a la zona groga on la protecció vers la lluminositat és moderada (E3). 

Les làmpades que s’han de fer servir per a protegir els ecosistemes, tenen un espectre 

definit en el qual s’ha d’utilitzar majoritàriament  l’espectre dels grocs i quedi limitat 

l’espectre dels blaus. A més a més, han de complir amb el percentatge de radiacions 

electromagnètiques que regula el decret 190/2015, de 25 d’agost.  

 

 

 

 

 

Segons queda reflectit a la taula 2 les làmpades han de ser de tipus III, tant per al vespre 

com per la nit. El Tipus III queda regulat com10: 

[...] Tipo III. Lámparas que tengan menos del 15% de radiancia por debajo de los 440 

nm, dentro del rango de longitudes de onda comprendido entre 280 y 780 nm. [...] 

 

 

9 Referencia bibliogràfica 5: Instal·lacions d’il·luminació artificial.  

10 Referencia bibliogràfica 6: Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn. 

 

Taula 2: Tipus de làmpades segons zona de protecció. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, 

Generalitat de Catalunya 
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Una altre cosa a tenir en compte és la classe d’eficiència energètica ja que només estan 

permeses les de A. A+ o A++. En el cas de que és posin làmpades que facin servir 

tecnologia LED han de complir una sèrie de mesures publicades pel CEI i IDEA al 

document Requerimientos Técnicos Exigibles para Luminarias con Tecnología Led de 

Alumbrado Exterior.  La legislació Europea també marca una sèrie de limitacions en l’ús 

del mercuri. 

Les diferents làmpades a utilitzar segons la zones establertes estan resumides en el 

següent quadre,  

Per a la zona del projecte les làmpades adequades han de ser ≤ 4200K.  

Un altre aspecte que cal analitzar és la llum. Una de les prioritats a tenir en compte és 

que el flux de llum dirigit cap al cel ha de ser mínim. Ha d’il·luminar aquells llocs on sigui 

necessari.  

La taula següent mostra la regulació del tant per cent màxim de flux d’hemisferi superior 

(%FHS) en funció de l’horari i la zona. 

 

A més, també està regulada l’eficiència energètica de les instal·lacions i les seves 

instruccions tècniques complementaries en el Reial Decret 1890/2008 de 14 de 

novembre.  

 

 

 

Taula 3: Característiques làmpades a utilitzar segons la zona. Font: Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya 

Taula 4: Flux d’hemisferi superior màxim segons la zona. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, 
Generalitat de Catalunya 
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        2.5.2 Necessitats del local d’hostaleria.  

 

L’enllumenat del local d’hostaleria està regulat per una sèrie de directives: 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión i Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC-BT-01 a ITC-BT-51) (Gobierno de España, 2003).  

• Real Decreto 842/2002 (BOE, 2002). 

A més és necessari tenir en compte com està distribuïda la xarxa elèctrica de la ciutat 

de Granollers. A la següent imatge es pot apreciar la xarxa de la zona que correspon al 

projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 15: Xarxa elèctrica de la ciutat de Granollers. Font: Ajuntament de Granollers 
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3. Resum de resultats 
 

3.1 Resum del pressupost  
 

A continuació s’adjunta la taula resum del pressupost que està dividida en cada zona 

del parc tal i com han quedat definides a l’apartat del layout del parc.  

 

Resum pressupost  

Zona jocs infantil                                                                                           16425,81 € 

Zona de pícnic                                                                                                 10054,7 € 

Local d’hostaleria i font                                                                                   11192,00€ 

Skate park                                                                                                       4000,00 € 

Mobiliari exterior                                                                                              9346,87 € 

Zones verdes                                                                                                  10000,00€ 

Altres                                                                                                             39394,00 € 

Total                                                                                                             100413,38€ 
Taula 5: Resum del pressupost 

 

El cost total del projecte és de 100413,38€.  

 

Cal dir que a tots els imports ja està aplicat l’IVA (21%). A la taula 7 està explicitat el 

sub-total i l’IVA que correspon a cada una de les zones del projecte. 

Resum pressupost  

Zona jocs infantil                                                                                           16425,81 € 

     Sub-total                                                                                                   12976,39 € 

     IVA                                                                                                              3449,42 € 

Zona de pícnic                                                                                                 10054,7 € 

     Sub-total                                                                                                     7943,22 € 

     IVA                                                                                                              2111,48 € 

Local d’hostaleria i font                                                                                   11192,00€ 

     Sub-total                                                                                                     8841,68 € 

     IVA                                                                                                              2350,32 € 

Skate park                                                                                                       4000,00 € 

     Sub-total                                                                                                     3160,00 € 

     IVA                                                                                                                840,00 € 

Mobiliari exterior                                                                                              9346,87 € 

     Sub-total                                                                                                     7384,03 € 

     IVA                                                                                                              1962,84 € 

Zones verdes                                                                                                 10000,00 € 
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     Sub-total                                                                                                     7900,00 € 

     IVA                                                                                                              2100,00 € 

Altres                                                                                                             39394,00 € 

     Sub-total                                                                                                   31121,26 € 

     IVA                                                                                                              8272,74 € 

Total                                                                                                            100413,38 € 
Taula 6: Resum pressupost amb sub-total i IVA 

 

3.2 Viabilitat econòmica  
 

Un factor important és la viabilitat econòmica del projecte. Una òptima viabilitat 

econòmica consisteix en obtenir una diferència positiva entre el cost i el benefici. En 

aquest projecte els beneficis són intangibles. No proporcionarà ingressos.  

Els beneficis ha tenir en compte són:  

• La correcte satisfacció d’una necessitat. 

• La naturalització de la ciutat per crear un vincle medi urbà-medi natural. 

• La creació d’espais per dinamitzar la vida de la població evitant el sedentarisme 

amb els efectes secundaris que provoca. 

 

 

D’altre banda els costos del projecte a analitzar són: 

• El cost del propi projecte. 

• El manteniment dels diferents espais; zones de jocs infantils, zones verdes, zona 

de pícnic.... 

Així es poden resumir els costos de la següent manera: 

Resum costos 

Projecte                                                                                                       100413,38 € 

Manteniment zones de jocs infantils                                                         1750,00 €/any 

Manteniment zones verdes                                                                   106214,29€/any 

     Lloguer maquinaria  

     Transport i gestió residus vegetals  

     Remodelació d’espais verds 

     Manteniment vehicles espais verds 

     Arbres i gespa 

Manteniment font                                                                                       5000,00€/any 
Taula 7: Resum costos 
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Per tot això, si el total de despeses mitjanes anuals és de 112964,29 € i es compara 

amb el pressupost total per l’any 2020 a Granollers, que és de 87922496,44 €. Els costos 

del projecte representen un 0,13% del pressupost municipal.  

Si es fa una valoració dels beneficis cap a la població i la bona rebuda d’altres projectes 

semblants a diferents ciutats de l’entorn. Aquest projecte suposa una despesa viable.   

 

3.3 Impacte ambiental  
 

És important analitzar l’impacte ambiental que pot produir el projecte.  

El projecte contempla elements de construcció pròpia per a la zona de jocs infantils. 

Aquests elements són principalment de fusta.  

La principal font per obtenir fusta és mitjançant la tala d’arbres, la qual cosa provoca un 

impacte sobre el medi ambient negatiu, aquesta construcció també generaria residus, 

tot i que són fàcilment reciclables o reutilitzables.  

Pel que fa a la construcció del parc, és important remarcar que el projecte pretén 

guanyar espai als cotxes per incrementant les zones verdes de la ciutat i així 

proporcionar una millora cap al medi ambient.  

 

També s’ha de contemplar l’impacte derivat de l’afluència de persones al parc. Segons 

quins comportaments es pot alterar la biodiversitat de la zona ja que és un espai molt 

proper al riu. És tractarà de reduir aquest impacte, donant al riu i la seva biodiversitat, la 

importància suficient per crear un bon comportament vers al riu.   

Així també un greu impacte que es pot ocasionar és la generació de residus. Tenint en 

compte que hi ha dos zones on és pot menjar, la zona de pícnic i el local d’hostaleria, 

suposa un risc elevat de que la brossa acabi al terra, bé per efectes del vent o bé per 

deixadesa de les persones. Per a minimitzar l’impacte ambiental es proposa la 

instal·lació de 9 papereres repartides per tota la superfície del parc i unes escombraries 

innovadores a la zona de pícnic per tal de cridar l’atenció. En aquestes escombraries hi 

haurà un cartell didàctic per al bon ús.  

L’últim punt a analitzar és la contaminació lumínica que afecta a la biodiversitat i els 

ecosistemes de la zona. Tal i com s’ha analitzat en el punt 2.5 si es fa una bona 

interpretació de tota la legislació vigent l’impacte hauria de ser mínim.  
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3.4 Planificació i programació de la fase següent. 
 

La continuació d’aquest projecte per a realitzar la millora de la llera del Riu Congost a la 

ciutat de Granollers, ha de contenir: 

• Càlculs dels moviments de terra. 

• Càlculs d’instal·lacions elèctriques. 

• Càlculs d’instal·lacions hidràuliques.  

• Descripció de l’obra civil. 

• Obra civil. 

 

També es pot fer una planificació i programació de les diferents tasques de pròxims 

projectes.  

 

Pel que fa a la planificació s’utilitza l’eina de descomposició del projecte conegut com 

work breakdown structure, en forma de taula. 

1. Park d’oci a l’aire lliure al lateral del riu Congost 

   1.1 Càlculs dels moviments de terra  

   1.2 Càlculs de les instal·lacions elèctriques 

      1.2.1 Enllumenat park 

      1.2.2 Enllumenat local d’hostaleria  

   1.3 Càlculs de les instal·lacions hidràuliques 

      1.3.1 Font decorativa 

      1.3.2 Fonts per beure aigua 

   1.4 Obra civil 

      1.4.1 Descripció de la obra civil 

      1.4.2 Càlcul obra civil  

   1.5 Project Management  

Taula 8: Planificació futurs projectes 
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Per tal de fer la correcte programació del projecte és necessari fixar dates de finalització 

de les diferents tasques. En aquest cas es fa servir la tècnica del diagrama de Gantt.  

 

El diagrama de Gantt, il·lustració 16,  indica que la realització del futur projecte tindria 

una durada de 25 setmanes.  

3.5 Recomanacions de continuïtat 
 

En cas de realitzar el següent projecte és recomana seguir amb les columnes que han 

vertebrat aquest projecte, les persones i el medi ambient. 

Apostar per una naturalització de la ciutat, guanyant terreny als cotxes en favor de les 

persones.  

4. Conclusions 
 

Amb la realització del projecte s’ha fet el disseny de les diferents parts d’un parc exterior. 

S’ha profunditzat en la realització de dissenys 3D, en la realització de plànols i en tenir 

criteri a l’hora de fer un pressupost. 

S’ha adquirit un gran coneixement:  

• En la realització de projectes “reals” valorant tots els aspectes pertinents. 

• En l’ús de softwares de dibuix 3D. 

• En l’estudi de les instal·lacions elèctriques 

Il·lustració 16: Programació futurs projectes. Font: Pròpia 
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• En l’anàlisi dels pressupostos i la viabilitat econòmica. 

• En l’anàlisi dels possibles impactes ambientals. 

• Ús de l’eina Mendeley per a fer bibliografies.  
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