
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREBALL DE RECERCA: 
Disseny d’un parc urbà 
sostenible per a Blanes 

 
Autor: Edgar Matas Hidalgo 

Tutora: Conxita Berney Pujol 
 Blanes 18/01/10 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.arteyfotografia.com.ar/contenido/objetos/e4/53/4a/e4534a99eaf7ae11da95527c2150d297d86c42cd/11105_1243117699826569.jpg&imgrefurl=http://www.arteyfotografia.com.ar/11105/fotos/208395/&usg=__ZRnKLKp_xZUVcRMsqopdPrsjOqY=&h=610&w=824&sz=538&hl=es&start=8&sig2=TToXj9I65QQqHKdqJuIcQg&tbnid=TKlvE7gWVOHOXM:&tbnh=107&tbnw=144&prev=/images%3Fq%3DHojas%2Boto%25C3%25B1o%2Bfresno%26gbv%3D2%26hl%3Des&ei=SlhDS-2ND9OB4Qbb-Ly0CA�
http://ecodiario.eleconomista.es/imag/_v2/ecodiario/medio_ambiente/225x250/setas.jpg�


Disseny d’un parc urbà sostenible per a Blanes 

 
AGRAÏMENTS: 
 
 
Agraeixo la seva ajuda al personal d’EGAM S.L., en especial Eva Bravo, 
que m’han assessorat en tot e tema de disseny i m’han facilitat molta 
informació, al Jardí Botànic Mar i Murtra, especialment a Amparo 
Ardanuy, que m’han ajudat en temes de botànica. 
I donar també les gràcies a la meva família i als professors de l’IES 
Serrallarga que han col·laborat, en especial Lurdes Vilatimó, Natividad 
Aceña i sobretot la tutora del treball Conxita Berney.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2   



Disseny d’un parc urbà sostenible per a Blanes 

ÍNDEX:  
 

Pàg. 
 
Introducció i localització del projecte...........................................................5 
 
Anàlisis i diagnosis de l’àrea d’actuació.......................................................7 
 

Condicions climàtiques i meteorològiques.........................................7 
 

Hidrologia..........................................................................................12 
 

Edafologia.........................................................................................14 
 

Vegetació actual................................................................................20 
 

Estudi del medi antròpic....................................................................24 
 

Síntesi de la problemàtica actual: impactes.......................................27 
 
Objectius del projecte..................................................................................29 
 
Justificació de la solució i característiques tècniques de la proposta..........30 
 
Descripció de les actuacions........................................................................39 
 
 Treballs previs...................................................................................39 
 
 Adequació morfològica del terreny i moviments de terres...............43 
 
 Pavimentació.....................................................................................46 
 
 Revegetació.......................................................................................48 
 
 Xarxa de reg......................................................................................56 
 
 Elements i mobiliari..........................................................................58 
 
 Equipaments......................................................................................62 
  
Conclusions.................................................................................................65 
 
Fonts consultades........................................................................................66 

 3   



Disseny d’un parc urbà sostenible per a Blanes 

 
Annexes.......................................................................................................68 
 

Annex 1: Plànols de la proposta........................................................68 
  

1.1 Plànol de localització........................................................69 
 
1.2 Plànol conceptual..............................................................70 
 
1.3 Plànol de planta general....................................................71 
 
1.4 Plànol de vegetació............................................................72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4   



Disseny d’un parc urbà sostenible per a Blanes 

INTRODUCCIÓ I LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE 
 
Un ecosistema és una unitat funcional constituïda pel medi físic i per la comunitat  
d’organismes que hi viuen amb totes les relacions i els intercanvis de matèria i d’energia 
que hi tenen lloc. La ciutat, també pot ser entesa com un ecosistema,però en aquesta , a 
diferència de l’ecosistema natural, hi ha una gran dependència a les importacions tant 
d’energia com de matèria. Aquestes característiques fan de la ciutat un sistema  molt 
complex i vulnerable a qualsevol canvi. A més, a l’entorn urbà trobem que la majoria de 
la superfícies es troba construïda, i aquest fet modifica els paràmetres del medi físic 
(temperatura, règim de vents, concentració de gasos com l’ozó, partícules sòlides en 
suspensió...) i això condiciona fortament el desenvolupament biològic de l’indret. 
 

Fig. 1: Fluxos d’energia i materials a l’ecosistema urbà. 

Així doncs, trobem que la majoria de ciutats avui dia aposten pel que anomenem 
desenvolupament sostenible. És a dir, aquell desenvolupament que satisfà les necessitats 
del present sense comprometre les de les generacions futures, aquell que millora la 
qualitat de vida humana i respectant la capacitat de càrrega dels sistemes naturals. Les 
ciutats, per la seva concentració demogràfica i l’alta activitat econòmica, són òbviament 
ecosistemes insostenibles. Precisament per això, les agendes 21 locals promouen 
estratègies –entre les quals hi ha la de naturalitzar l’espai construït i fer-ho amb criteris 
ecològics– per fer  les ciutats més sostenibles. 
 
Un aspecte important en aquest desenvolupament sostenible, és el verd urbà, el conjunt 
de vegetació de la ciutat, que es fa present de diverses maneres, des dels parcs i espais 
verds immersos en la trama urbana (verd urbà públic), passant pels horts urbans i per les 
plantes que hi ha als petits balcons (verd urbà privat), fins als espais abandonats i 
coberts per vegetació espontània. Aquests elements  contribueixen a enverdir la ciutat i 
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permeten als ciutadans retrobar-se amb els ambients naturals en el seu entorn més 
immediat, millorant la seva qualitat de vida produint oxigen i absorbint partícules i 
elements químics, augmentant la biodiversitat florística de la ciutat i atraient la fauna, 
disminuint les molèsties causades pel soroll ( actuant com a pantalla i esmorteint-lo) i 
esdevenint un espai comú d’esbarjo i activitats de lleure que ajuda a disminuir l’estrès. 
faunística  ja que és un punt de nidificació i d’alimentació. 
Aplicant el desenvolupament sostenible al verd urbà, obtenim el que s’anomena 
jardinera sostenible, una tipus de jardineria adaptada al medi, condicionada per les 
característiques del entorn natural (clima, temperatura, hidrologia, tipus de sòl...), 
utilitzant espècies autòctones i adaptades al medi per així tendir a un sistema més 
racional i eficient en els inputs (consum d’aigua, fitosanitaris i adobs) i el manteniment,  
i identificada al màxim amb la zona.  
Així doncs, la jardineria sostenible permet de trobar una relació més equilibrada entre el 
verd i l’entorn urbà a través d’una planificació més racional d’aquest entorn i una  
utilització més acurada dels recursos naturals. És aquí on podem contribuir com a 
ciutadans a crear una ciutat més sostenible, en què els espais no només estiguin  
enverdits, sinó que a més hi hagi vida, amb un menor cost de manteniment i uns 
conjunts vegetals més arrelats a la zona. 
Seguint aquests criteris, es pretén crear una proposta de parc urbà per a la ciutat de 
Blanes que ajudi a millorar la qualitat de vida dels ciutadans tot respectant l’entorn.  
En primer lloc es va decidir la zona on s’ubicaria el projecte i es va decidir localitzar-lo 
dins el municipi de Blanes, de 17,7 km2 d’extensió, amb aproximadament 38.368 
habitants (any 2.007), situat en un tradicional i envejable lloc de pas, al final del 
Maresme i inici de la Costa Brava, i nucli urbà principal del delta del Tordera, que s’ha 
mantingut com una de les àrees més dinàmiques de les comarques gironines en la 
darrera dècada. Al Sector del Racó Blau, un sector delimitat al actual POUM (Pla 
d’Organització Urbanística Municipal) del municipi com un sector per completar la 
finalització de l’àrea urbana residencial situada al sud de la carretera de Malgrat i 
possibilitat el gran parc urbà que es planteja en aquest projecte, en el salt tipogràfic dels 
Pedrets i la Plantera. L’àrea prevista com a espais lliures en la que s’ubicarà el parc, es 
troba a la part alta i central de l’àrea boscosa, situant les àrees edificables en els extrems 
est i oest del sector (veure annex 1.1: plànol de localització). 
 
Un cop escollit el terreny, es varen realitzar diferents estudis per determinar les 
característiques tant pel que fa al medi físic com  a l’antròpic de l’àrea d’actuació. 
Un cop es coneguin aquests trets, s’han de marcar uns objectius, allò que es pensa 
aconseguir amb la proposta, tenint en compte les necessitats del municipi i la població, 
així com els criteris de sostenibilitat.  
A partir d’aquest punt he hagut d’elaborar diferents solucions possibles, canviant i 
retocant diferents aspectes del projecte, fins a escollir-ne la que es considera que 
compleix més els objectius i s’adapta millor a les característiques de l’àrea. Aquesta és 
la presentada en aquest treball. Un cop escollida la proposta s’ha anat aprofundint en 
ella, dividint-la en zones i treballant els diferents aspectes, per tal d’assegurar que el 
projecte compleix totes les necessitats. D’aquesta manera s’escullen progressivament els 
detalls del parc, i es realitzen els apartats de característiques tècniques i descripció de 
les actuacions, així com els plànols de la proposta, tenint en compte però que el treball 
es tracta d’un preprojecte, i no d’un projecte executiu i per aquest motiu el grau de 
detall és relativament inferior. En aquestes tres parts del treball és on es troba tota la 
informació de la proposta pròpiament.  
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ANÀLiSIS i DIAGNOSIS DE L’ÀREA D’ACTUACIÓ 
 
CONDICIONS CLIMÀTIQUES I METEOROLÒGIQUES 
 
El municipi de Blanes es troba situat a la comarca de la Selva, concretament a 
l’anomenada Selva marítima, just a la desembocadura de la Tordera i limitant amb la 
comarca del Maresme. 
Blanes es troba en la zona climàtica litoral, caracteritzada per estius que secs i pluges 
escasses, produïdes pel pas de sistemes frontals que, molt afeblits, travessen Catalunya. 
Es tracta d’una zona de clima temperat i molt influenciat per la presència del mar. 
 
Paràmetres climàtics més representatius 
Precipitació mitjana anual: 500-750 mm 
Règim pluviomètric anual: Màxim tardor 
Temperatura mitjana anual: 14,5-17ºC 
Variació tèrmica anual: 14-15ºC 
Font: Ajuntament de Blanes 
 
Gràfic de temperatura i precipitació mitjanes  recollides a l’estació meteorològica 

del Jardí botànic Mar i Murtra de Blanes 
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Les mitjanes mensuals corresponen a les dades enregistrades a l’estació meteorològica 
del JBMiM (Jardí Botànic Mar i Murtra) de Blanes de l’any 1972 al any 2008. (Taula de 
dades completa a l’annex 2: dades meteorològiques JBMiM) 
 
ATLES CLIMÀTIC DE CATALUNYA  
 
Aquestes són les característiques del clima de la zona de Blanes segons les dades del, 
realitzat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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Les imatges presentades continuació, corresponen a la digitalització del mapa analògic 
de l’Atles climàtic de Catalunya corresponent. 
 
1.TIPUS DE CLIMA 
 
La representació del tipus de clima està representada en funció de l’índex hídric anual. 
Aquest índex ve definit, pel mètode de Thornthwaite, és a dir, per la diferència entre 
l’índex d’humitat (percentatge entre la suma dels excedents mensuals d’aigua i les 
necessitats anuals d’aquest líquid expressades per evapotranspiració) i el 60% de l’índex 
d’aridesa (relació entre el dèficit anual d’aigua expressat per la suma dels dèficits 
mensuals i la necessitat anual d’aigua). Thornthwaite definí 9 tipus de clima o regions 
d’humitat, vuit de les quals es troben representades a Catalunya. La zona en que es troba 
ubicat el projecte, correspon a la regió del clima sec subhumit, amb un percentatge entre 
el -20% i el 0%.   

Fig. 2 
 
2.TEMPERATURA MITJANA ANUAL 
 
La representació de la 
temperatura mitjana 
anual, ve donada per 
isotermes, que 
equidisten 1ºC entre 
elles. Podem distingir 
14 intervals. La zona 
del projecte es troba a 
una regió amb una 
temperatura mitjana 
anual entre 15 i 16ºC. 
 
 
 
Fig. 3 
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3.AMPLITUD TERMICA ANUAL 
 
Aquesta variant ve representada per línies d'isoamplitud, és a dir, les zones en que la 
diferència entre la temperatura màxima i la mínima registrada durant l’any sigui 
semblant. Aquestes línees equidisten 1ºC, a partir de les que diferenciem 8 intervals.La 
zona del projecte, té una amplitud tèrmica entre 14 i 15ºC, és a dir una oscil·lació mitja. 

            Fig. 4 
 
4.CONCENTRACIÓ ESTIVAL DE L’EFICIÈNCIA TÈRMICA 
 
Aquesta característica és la representació de la relació en tant per cent entre la suma de 
l’evapotranspiració potencial estimada per als tres mesos d’estiu i la resultant de 
determinar el 
total anual. 
Això indica 
quin és el 
nivell de 
concentració 
de les 
temperatures 
de l’època 
estival 
respecte a les 
de tot l’any.     
 
 
 
Fig. 5 
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Establint aquesta relació, la zona en la qual està ubicada el projecte, té un tant per cent 
inferior al 48%. 
 
5.EVAPOTRANSPIRACIÓ POTENCIAL 
 
En quant a l’evapotranspiració potencial (ETP), és a dir,  la quantitat d’aigua que seria 
evaporada per el sòl i transpirada per les plantes i animals d’una zona, si aquesta  

         Fig. 6 
 
estigues disponible. En la zona que estem estudiant, l’evapotranspiració oscil·la entre 
712 i 855 mm.  
 
6.IRRADIACIÓ GLOBAL DIÂRIA, MITJANA ANUAL 
           Fig.7 
Es tracta de la 
representació de la 
mitjana de quantitat 
d’energia solar que rep 
una zona durant l’any. 
Les dades ahn estat preses 
tenint en compte dos 
criteris, el primer per 
determinar la distribució 
sobre el territori català de 
la radiació solar tenint en 
compte la variació de la 
radiació segons l'alçada, i 
el segon per incorporar 
les obstruccions a la 
radiació solar per causa 
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del relleu. Segons aquesta informació, l’àmbit del projecte rep entre 14 i 14,5 MJ/m2  de 
mitjana durant l’any.                                                                            
   
7.PRECIPITACIÓ MIJANA ANUAL 
 
Aquesta característica climàtica indica la quantitat d’aigua que cau en forma de 
precipitació sobre un territori. El mapa està elaborat amb una equidistància de 50 mm 
entre interval i interval. Conté 19 intervals,des de menys 400 mm a més de 1.250 mm.  
La zona a estudiar, té un nivell de precipitació mitjana entre 650 i 700 mm anuals.  
 

     Fig. 8 
 
8.RÈGIM PLUVIOMÈTRIC ESTACIONAL  
 
Aquest és l’ordre de les estacions en funció de la quantitat de precipitació que es 
registra en cada període, ordenades de major a menor quantitat de precipitació.  
El règim pluviomètric estacional de la zona del projecte és tardor, primavera, hivern, 
estiu.  
 
  
9.DÊFICIT HÍDRIC 
 
El dèficit hídric ve donat per la diferència entre l’evapotranspiració potencial, o 
capacitat d’evaporar aigua de la zona, i els vertaders valors de precipitació i sortida 
d’aigua. A mesura que aquesta diferència és superior, menys garantides estan les 
necessitats hídriques de les plantes. El dèficit del a zona estudiada és troba entre 200 i 
300 mm, és a dir un valor mig.  
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HIDROLOGÍA 
 
Per començar hem de dir que el projecte s’adequa perfectament als usos recomanats 
dins l’àmbit del sistema hídric, la qual cosa voldrà dir que en un principi no hauríem de 
tenir cap mena de problema relacionat amb qüestions hidrològiques. De totes formes, 
estudiarem lleugerament les característiques hidrològiques del terreny per tal de poder 
aconseguir aigua que no procedeixi de la xarxa pública.  
 
En el municipi de Blanes,  La Tordera és el curs fluvial més important, però són els 
torrents i rieres que neixen a la Serralada Litoral aquells qui marquen amb més 
freqüència el ritme d'inundacions del municipi, sobretot pel que fa a les zones d'activitat 
residencial o industrial. Les rieres principals són la Riera Plantera i la Riera de Blanes. 
La Riera de Blanes, no afecta al projecte, degut a que  aquesta flueix a una distància 
relativament gran del nostre terreny.  
Per tant, només ens centrarem en la Riera Plantera i La Tordera. 
 
La Riera Plantera neix al sector nord-oest del municipi, i una vegada arriba als terrenys 
deltaïcs de la Tordera, fa un trenc a la zona de l'estació de ferrocarril, passant molt a 
prop de la zona oest del projecte, a fins a desembocar just al sud de la punta de Sa 
Palomera. Aquesta riera, que ha sofert periòdics desviaments per adequar-se al traçat del 
ferrocarril i les diferents infraestructures viàries que la creuen, així com a les necessitats 
de les factories industrials, es troba actualment soterrada en els seus darrers 1480 m. És 
a dir, que a l’alçada del terreny estudiat, es troba soterrada.  
 
A la taula següent, es presenten algunes dades rellevants d’aquesta riera. 
 

Conca 
d'aportació 

 

Superfície 
 

Cabals punta d’avinguda associats a diferents 
períodes de retorn (m3/s) 

 (km2) T = 10 
(anys) 

T = 50       
(anys) 

T = 100    
(anys) 

T = 500 
(anys) 

Riera 
Plantera 
(estació 

ferrocarril) 

4.707 24.8 48.2 60.5 93.5 
 

 
El soterrament de la Riera Plantera consisteix en un calaix de 8.00 m d'amplada per 
2.00m d'alçada,amb pendent del 0.24%. 
A la taula, es recullen les dades de més rellevància sobre el soterrament d’aquesta riera. 
 
  
Calaix 
soterrat 

Pendent 
 

Amplada Calat Àrea 
mullada 

Velocitat Cabal 

 (%) (m) (m) (m2) (m/s) (m3/s) 
Riera 
Plantera 

0.24 8.00 1.95 15.6 3.7 57.2 
 

 
En quant a La Tordera, si analitzem el Pla d'Espais Fluvials de Catalunya (PEFCAT), 
l'Agència Catalana de l'Aigua ha delimitat les zones inundables de la Tordera, que en 
l'àmbit del municipi de Blanes, correspon gairebé completament a la zona del delta. 

 12   



Disseny d’un parc urbà sostenible per a Blanes 

 
En concret, a zona inundable per 500 anys (que correspon aproximadament també amb 
la línia d'inundació per 100 anys), afecta les següents zones del municipi de Blanes: 
 La totalitat dels terrenys que queden entre la llera de la Tordera i la via del 

ferrocarril. 
 Part dels terrenys que queden al nord de l'estació de ferrocarril, entre la via del 

tren i la carretera de Blanes a Tordera GI-600. 
 Una part del Polígon Industrial de la Carretera de l'Estació. 
 Els terrenys de la fàbrica Nylstar SA (antiga SAFA). 
 Terrenys més planers al nord de l'Avinguda de Catalunya (per on passa la Riera 

Plantera), fins aproximadament l'Avinguda d'Extremadura. 
 La totalitat dels terrenys que queden entre la Riera Plantera i la llera de la 

Tordera 
 
És a dir, que com podem veure al plànol següent, aquestes zones, bordegen el terreny 
del nostre projecte(en verd), però degut al desnivell existent, aquest no entra dins la 
zona d’inundació.  
 

Fig.9: Zona inundable per 500 anys per la Tordera, en la zona de la Riera Plantera 
 
A més, com es pot veure al plànol, l'àmbit de la Riera Plantera és inundable ja per les 
inundacions de la Tordera. La qual cosa implica que no sigui necessari estudiar la 
inundabilitat de la Riera Plantera per la zona del nostre projecte. 
A la majoria de terrenys inundables descrits, els calats d'inundació es trobarien al 
voltant de 2.00 m, incrementant-se en algunes zones fins a 3.50 m. Com a conseqüència 
de que els calats assoleixen valors superiors a 1.00 m en bona part de la zona definida 
per la inundació de 500 anys de període de retorn, es considera que aquests terrenys 
tenen associat un risc d'inundació greu. Tot i que per el projecte no suposi cap mena de 
problema, degut als usos del nostre terreny, i a que es troba, tot i que a prop de la zona 
de perill, fora de la franja de terreny inundable. 
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Per altre banda, el pas proper de la Riera Plantera, pot permetre un abastiment extra 
d’aigua no potable per el parc.  
 
EDAFOLOGIA 
 

Per tal de conèixer les principals característiques del sòl del terreny on s’ubicarà el 
projecte, he realitzat diferents pràctiques al laboratori sota la supervisió de la professora 
del IES Serrallarga Lurdes Vilatimó i amb la col·laboració del meus companys de 2n de 
batxillerat que estudien Ciències de la Terra i del Medi Ambient. 
D’aquesta manera, vam procedir a realitzar les diferents pràctiques, per determinar 
algunes de les característiques més significatives del sòl, a partir de dues mostres que 
pertanyen al terreny en qüestió. 
 
1.OBSERVACIÓ A ULL NU. 
 
En primer lloc, vaig procedir a estudiar el sòl sense ajuda de cap aparell, simplement 
amb els sentits. A partir d’aquí es classifica provisionalment el sòl. 
 
Amb aquesta primera observació vaig concloure 
que: 

- es tractava d’un sòl humit  
- era de color marró  
- contenia una gran quantitat de matèria 

orgànica  
- la matèria orgànica es trobava poc 

descomposta  
- la majoria dels components tenien la 

mateixa mida.  

Fig. 10: Mostra de sòl 
 
 

2. TEXTURA I ESTRUCTURA 
 
Per a aquesta pràctica es necessita:  

- Placa de Petri 
- Aigua 
- Sedàs de 2mm 
- Balança 

 
Per una banda, hem d’agafar una mostra de sòl i mullar-la fins a aconseguir una pasta. 
Aleshores, amb aquesta pasta s’ha de construir un cilindre i a continuació intentar unir 
els extrems d’aquest per fer-ne un anell.  
 
Amb les nostres mostres, va ser difícil fer el cilindre, i totalment impossible de formar 
un anell, perquè quedaven grumolls. D’aquí vam concloure que el sòl era més aviat 
sorrenc. 
Aquest tipus de sòl, s’assequen amb facilitat, i per tant s’han de regar amb freqüència, i 
de la mateixa manera tampoc reté amb facilitat els nutrients minerals. Tot i que en 
aquests sòls, les arrels estan ben airejades i a més, presenten un drenatge molt bo. 
 
En segon lloc, per estudiar l’estructura, vaig agafar una mostra de sòl seca, en la que no 
hi hagi terrossos (si hi ha els desfem)i la fem passar per el sedàs de 2mm. Un cop fet 
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això, separem les restes orgàniques que han pogut quedar damunt del sedàs. I per últim, 
es pesen per separat les graves, les restes orgàniques i la terra fina recollida, i es calcula 
el percentatge de cada fracció. 
 
Les dades recollides varen ser:  
 
 Pes (g) % 
Graves  38 38 
Restes orgàniques  17 17 
Terra fina 45 45 
TOTAL 100 100 

 
Per tant es tracta d’un sòl d’una composició força equilibrada, en la que predomina la 
sorra fina, tot i que trobem força graves i una gran quantitat de restes orgàniques.  
 
3. PRESÈNCIA D’AIRE 
 
La quantitat d’aire que conté un sòl és molt variable. Amb aquesta activitat 
comprovarem la presència d’aire en les nostres mostres. Com que han estat alterades, no 
podem calcular de forma exacta la quantitat d’aire que hi ha en un volum determinat de 
sòl, però sí fer-ne una aproximació. 
Per a realitzar la pràctica, agafem una proveta de 250 ml i hi posem 100 ml d’aigua. En 
una altre proveta, posem 100cm3 de sòl. Aleshores, introduïm la mostra a la proveta 
amb aigua, i observem que s’hi formen bombolles i pugen cap a la superfície. Això 
demostra que l’aire s’escapa. Remenem amb una vareta de vidre per facilitar 
l’eliminació de l’aire i observem el volum restant. La diferència entre la suma dels 
volums inicials (200ml) i el volum final que hem obtingut (150ml) és el volum d’aire 
que ha perdut el sòl. En el nostre cas, aquesta diferència és  de 50 ml. D’aquí podem 
extreure que el 50% del volum del sòl és d’aire, i que per tant es tracta d’un sòl molt 
porós.   
 
4. GRAU D’HUMITAT 
 
Per conèixer la quantitat aproximada d’aigua que conté el sòl, es pesa una mostra de sòl, 
i es deixa durant 24 hores a l’estufa. Aleshores, es torna a pesar i es calcular el pes que 
ha perdut. En el meu cas, vaig pesar 38g de sòl, i desprès de mantenir-lo a altes 
temperatures durant 24h, en quedaven 33g, és a dir que va perdre 5 g, un 13% del pes 
inicial. 
Aquesta dada no és gaire precisa, ja que depèn molt de factors externs com la 
meteorologia o la procedència exacta de la mostra (si és d’una zona d’ombra o 
solejada).  
 
5. MATÈRIA ORGÀNICA 
 
A partir de la mostra dessecada de la pràctica 
anterior, vam procedir a posar en evidència la 
presència de matèria orgànica en un estat de 
descomposició elevat.   
Per fer-ho, simplement s’ha de cobrir la mostra de 
sòl amb aigua oxigenada. Aquest component és 

Fig.11: Mostra dessecada amb aigua 
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tòxic, i tota la matèria orgànica conté uns enzims que la descomponen ràpidament, 
alliberant oxigen i convertint l’aigua oxigenada en aigua normal. Fins i tot l’humus 
(matèria orgànica que ja no té aspecte de restes vegetals) els conté i és capaç de 
provocar la reacció. Això es pot observar per les bombolles que apareixen a la mescla. 
En el nostre cas, la reacció va ser poc intensa i lenta. Això ens indica que la mostra 
pertanyia als horitzons 0 i A, les dues capes més superficials del sòl segons la 
classificació dels nivells del sòl per la seva estructura i composició.  En aquests trobem 
restes vegetals no descompostes (horitzó 0) i minerals juntament amb matèria orgànica 
en descomposició (horitzó A).   
 
6. PERMEABILITAT 
 
Per calcular la permeabilitat del sòl, es necessita: 

- Paper de filtre 
- Un embut 
- Una proveta  
- Un cronòmetre 
- Aigua 

En primer lloc es doblega un paper de filtre dins 
l’embut i es col·loca a la boca de la proveta. 
Aleshores, posem sobre l’embut una quantitat de 
sòl. S’aboca a l’embut 100ml d’aigua i observem 
que l’aigua comença a caure dins la proveta. 
Per saber la permeabilitat del sòl, s’ha de 
cronometrar quant temps triga a filtrar 25 ml, i 
també el temps que triga fins que ja no cau més 
aigua, i la quantitat d’aigua filtrada en total. 
La nostra mostra, va filtrar 25ml en 14 segons, i al 
final va filtrar 80 dels 100ml en un temps de 2 
minuts 45 segons. Per aquestes dades podem 
deduir que es tracta d’un sòl molt permeable, característica que concorda amb la seva 
textura sorrenca.   

Fig.12: Muntatge de la pràctica de 

 
7. EL PH DEL SÒL 
 
Aquesta és una de les pràctiques més importants i 
significatives per al nostre projecte, ja que 
determina les espècies vegetals que poden 
sobreviure sobre aquest sòl.  

Fig. 13:Muntatge pràctica PH 

 
Per realitzar la pràctica es necessita: 

- Un vas de precipitats 
- Un embut 
- Paper de filtre 
- Indicador de PH (paper indicador en el nostre 

cas) 
- Aigua destil·lada 
- Rellotge 
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Per començar, col·locarem una mostra en el vas de precipitats i la cobrirem d’aigua 
destil·lada, deixant reposar la mescla 15 minuts. Un cop passat aquest temps, filtrarem 
l’aigua per amb l’embut i el paper de filtre, i introduírem el paper indicador a l’aigua 
filtrada.  
La nostre mostra, va indicar un PH proper al 6, és a dir es tracta d’un sòl lleugerament 
àcid, tot i que molt proper a ser neutre.  
Per tant ens trobem en un terreny silícic, és a dir àcid. Tot i que aquest té la acidesa 
idònia per al creixement de la majoria d’espècies vegetals.  
El PH del sòl, determina les espècies vegetals que poden sobreviure en aquell terreny, ja 
que les plantes absorbeixen els minerals dissolts a l’aigua, i el PH modifica el grau de 
solubilitat de diferents elements. Per exemple en 
sòls bàsics, són més solubles minerals com 
l’alumini o el manganès, que resulten tòxics per 
moltes espècies, En canvi a sòls àcids, 
determinades sals minerals essencials per al 
desenvolupament dels vegetals, com el fosfat de 
calci, són molt poc solubles, de manera que 
trobem un dèficit de nutrients. Així doncs, tot i  
que hi ha espècies adaptades a sòls 
extremadament àcid i bàsics, es considera que el 
PH idoni per al creixement de la majoria d’espècies vegetals que coneixem és un PH 
lleugerament àcid com el del terreny estudiat, entre 6 i 7. Per tant, no hauríem de tenir 
cap mena de problema pel que fa a aquest tret a l’hora d’escollir les espècies vegetals 
del nostre projecte.  

Fig. 14: Resultat de la pràctica (PH del nostre sòl) 

 
8.PRESÈNCIA DE CARBONATS 
 
Aquesta va ser l’última característica que 
varem provar al laboratori.  
Els carbonats són les sals que deriven de 
l’àcid carbònic, i que per tant, tenen en 
comú l’ió CO3

2- . Aquestes sals són poc 
solubles en aigua i formen part de molts 
minerals i roques, sobretot de les 
d’origen marí. Per realitzar la pràctica, se 
li ha d’afegir a una mostra de sòl unes 
gotes d’àcid clorhídric. Aquest compost i 
els carbonats reaccionen, creant 
bombolles a la mescla, de forma 
semblant a la reacció entre l’aigua 
oxigenada i la matèria orgànica.  

Fig. 15: Resultat de la pràctica dels carbonats 

En el nostre cas però, no va haver-hi cap tipus de reacció, el que indica que el sòl no 
conté carbonats. Fet previsible, donat al PH lleugerament àcid del sòl. Tot i que per una 
banda, Blanes es troba molt a prop del mar i en un principi podríem pensar que aquest 
sòl fos d’origen marí, i per tant contingués carbonats, també hauríem de tenir en compte 
que la presència d’aquest compostos, donen al sòl un PH bàsic. Així doncs, aquesta 
prova corrobora l’anterior.  
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A més de les diferents pràctiques realitzades al laboratori, que ens proporcionen 
informació específica i condicionant sobretot a l’elecció d’espècies vegetals,  també 
s’ha recollit informació més general, procedent de mapes del sòl català. 
En primer lloc, el mapa de cobertes de sòl de Catalunya del Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), ens permet conèixer l’ocupació del sòl en 
el terreny en qüestió així com a les zones properes.   
 
 
Fig. 16: Mapa de cobertes del sòl (2000-2003). Full 365-2-2, Blanes. (CREAF-DMAH) 
col, fila:  5297,  4436 
X,Y: 481212.6, 4613415.8 
Lon, Lat: 2° 46' 27.5335", 41° 40' 17.5833" 
Amb la bora vermella: el terreny a estudiar 
_________________________________________________________ 
Coberta del sòl: Boscos densos (no de ribera) 
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D’aquí podem extreure que el terreny està cobert per en la major part per bosc no de 
ribera, però que hi han petites zones que han estat conreades i urbanitzades.  
 
L’última dada sobre el sòl ha estat estreta del mapa geològic de Catalunya del Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC) que podem observar a continuació:   
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Fig. 17 
 
Aquest darrer mapa ens indica la edat aproximada del sòl. Com podem observar, la 
llegenda no contempla el color del que està pintat la zona que ens interessa. Això 
significa que es tracta d’un sòl jove. De procedència fluvial, degut a la proximitat del riu 
Tordera, això vol dir que ha passat menys temps des que es van dipositar els materials 
que formen el sòl per causa dels sediments del riu.   
 
VEGETACIÓ ACTUAL 
 
Per determinar les espècies existent al terreny actualment, he utilitzat el mètode 
fitosociològic Braun-Blanquet.  
 
Es tracta d’un mètode empíric inductiu basat en que la distribució de vegetals a la 
superfície de la terra és regular i, per tant, susceptible de ser descrita científicament, 
mitjançant unitats discretes, independentment que la variació sigui contínua o 
discontínua 
 
Aquest mètode serveix per: 
 
. estudiar les comunitats vegetals 
. per donal-s'hi un nom 
. per ordenar-les jeràrquicament i doncs relacionar-les entre sí 
. per explicar el paisatge actual, passat i futur, per fer cartografia, gestió i conservació 
del medi 
 
Però només utilitzarem la part de l’inventari per tenir coneixement de les espècies que 
trobem actualment en aquest terreny, per tal de poder-les utilitzar en el nostre projecte. 
Degut a que la modificació del paisatge i per tant la vegetació del indret, canviaria les 
característiques d’aquesta comunitat vegetal i les conclusions a les que podríem arribar 
actualment, no concordarien amb la veritat un cop desenvolupat el projecte.   
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Per fer-ho, he tingut en compte que la  superfície sigui homogènia  és a dir que 
correspongui a una població homogènia que visqui en una parcel·la també homogènia 
pels factors ambientals (relleu, sòl, influència humana/animals...). En aquest aspecte, no 
he tingut cap mena de problema ja que es tracta d’una zona boscosa perfectament 
homogènia, i només s’havien d’evitar a l’hora de prendre la mostra les clarianes, la zona 
per on passa la línia elèctrica i és clar, les restes de antigues edificacions.   
  
A més, l’extensió de la parcel·la mostra, havia de ser més gran o igual a l’àrea mínima 
de la comunitat, és a dir, que la superfície sigui la més petita possible representativa 
d’un poblament vegetal, quan augmentant un 20% l’àrea estudiada només augmenten un 
1% el nombre d’espècies. D’aquesta manera, vaig haver de delimitar una superfície per 
a les mostres, que compleixi aquestes condicions.  
Les parcel·les van ser demarcades de la manera que mostra la imatge a l’esquerra. 
En primer lloc, vaig delimitar una parcel·la de 5x10m (1). En aquesta, vaig trobar sis 
espècies diferents. Vaig ampliar l’àrea a 100m2 (10x10), i vaig trobar tres espècies 
noves(2), de manera que la parcel·la va ser ampliada a 20x10m (3). 
En aquesta es van trobar sis noves espècies. Per últim, es va 
ampliar a 20x20m(4), però no vaig trobar cap espècie nova. 
D’aquesta forma vaig determinar la superfície de la parcel·la mosta 
a 200m2 (20x10m), ja que era una la que es millor s’adaptava a les 
característiques abans descrites. Fig.18 

 
Un cop escollida la superfície de la mostra, s’ha de fer l’inventari, per això cal, realitzar 
una relació de TOTES les espècies presents: en aquesta metodologia tant les espècies 
dominants com les de baixa presència tenen la mateixa importància. A més, s’ha 
d’anotar la importància quantitativa de cada espècie, que s’indica donant un valor 
numèric de quantitat (abundància i dominància)i un valor de sociabilitat. 
Aquests valors estan determinats, i són els següents: 
 
QUANTITAT (abundància-dominància) 
 r: l’espècie és molt rara (per ex.: 1 sol individu) 
+: l’espècie és present en petita quantitat 
1: l’espècie és abundant però té poca cobertura (1-10%) 
2: l’espècie és abundant, però no arriba a cobrir 25% de la superfície. 
3: l’espècie cobreix entre el 25 i el 50% de la superfície (1/4-1/2) 
4: l’espècie cobreix entre el 50 i el 75% de la superfície (1/2-3/4) 
5: l’espècie cobreix entre el 75 i el 100% de la superfície (3/4-4/4) 
 

Fig. 19 
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SOCIABILITAT 
1: individus o tiges aïllats 
2: formant petits grups 
3: formant grans grups 
4: formant grans masses 
5: població contínua 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
Fig.20 
 
Seguint aquests criteris vaig analitzar cinc mostres diferents, i al sintetitzar la 
informació va resultar el següent quadre, en que les columnes són els diferents 
inventaris, i les files les espècies existents a l’indret estudiat.  
 
Espècie  Inventari 1 Inventari 2 Inventari 3 Inventari 4 Inventari 5  
Pinus pinea 
 Pi pinyer 

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 

Quercus ilex 
Alzina 

R 2.2 1.2 1.1 1.1 

Quercus robur 
Roure 

1.1 1.2 + + 1.1 

Eucalyptus 
camaldulensis 
Eucaliptus 

R - - - - 

Cistus 
salviifolius 
Estepa borrera 

2.2 1.1 + - + 

Quercus 
coccifera 
Coscolla  

+.1 1.2 + + + 

Ruscus 
aculeatus 

R 1.2 + - - 

Cistus 
ladanifer 
Estepa llarga 

- - + - - 

Asparagus 
acutifolius 
Esparreguera 

- - + + + 

Arbutus 
unedo 
 Arboç 

- - - + - 
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Laurus nobilis 
Llorer 

- - - + - 

Rhagodia 
nutans  

4.4 3.3 5.4 3.5 5.5 

Polypodium 
vulgare 

R - - - - 

 Hedera helix 
Heura 

R + R 5.5 R 

Lolium 
perenne 

+ R 3.3 4.4 + 

Urtica dioica - 3.3 - - - 
Smilax aspera - - + 1.2 - 
 

Fig.21  
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Algunes d’aquestes espècies han estat identificades amb ajuda del personal botànic del 
Jardí Botànic Mar i Murtra de Blanes. Tot i la seva col·laboració, hi ha hagut plantes 
impossibles d’identificar degut a la època de l’any i en alguns cassos al estat, mida i 
escassetat d’aquestes espècies. Totes les plantes no identificades, eren de  port herbaci i 
es trobaven en poca quantitat, per la qual cosa s’han suprimit del quadre, ja que no és 
necessari tenir-les en compte a un projecte de revegetació com el meu. 
 
Com a conclusions del quadre podríem extreure’n les plantes que per les seves 
característiques i abundància, serien més interessants de utilitzar en el nostre procés de 
revegetació. 
 
ESTAT ARBORI 
Pinus pinea: degut a la seva abundància, pot servir per crear zones boscoses poc 
denses. 
Quercus ilex: és la vertadera planta autòctona de la zona i es pot fer servir juntament 
amb pinus pinea per construir zones boscoses amb un sotabosc més dens. 
Quercus robur: espècie autòctona que acompanya perfectament les dues anteriors. 
 
ESTAT ARBUSTIU 
 
Espècies típiques del sotabosc mediterrani amb grans propietats decoratives i 
aromàtiques en alguns cassos.  
 
Cistus salviifolius 
Cistus ladanifer: 
Ruscus aculeatus 
Quercus coccifera  
Arbutus unedo 
Laurus nobilis 
Polypodium vulgare  
Asparagus acutifolius 
 
ENFILADISSES 
 
Smilax aspera: espècie lianoide amb un fruit vermell molt vistòs i floració de color 
blanc a la tardor.  
 
Hedera helix: espècie enfiladissa molt comuna i abundant a la zona, que també es pot 
fer servir com a entapissant.  
 
ESTUDI DEL MEDI ANTRÒPIC 
 
USOS DEL SÓL 
 
El terreny del nostre projecte, el Racó Blau, és un sector queda definit en l’actual 
POUM ( Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) com a residencial.  
 
Els usos permesos als sectors residencials són els següents: 
 
Habitatge unifamiliar i plurifamiliar 

 24   



Disseny d’un parc urbà sostenible per a Blanes 

Allotjament col·lectiu 
Hoteler 
Restauració 
Comercial 
Oficines 
Públic administratiu 
Sanitari-sociosanitari 
Educatiu 
Esportiu 
Recreatiu 
Socio-cultural. 
 
D’aquesta manera, tot i que actualment el terreny és principalment un bosc de pins, no 
hi ha cap problema per desenvolupar el projecte, ja que aquest entra en els usos 
esportiu, recreatiu i fins i tot socio-cultural.    
 
CIRCULACIONS I ACCESSOS 
 
La zona en la que està ubicada el parc, és una zona amb gran facilitat per accedir-hi tant 
gent del la mateixa població, com visitants d’altres municipis o turistes, degut a les 
bones connexions de la zona i a la proximitat a l’estació de RENFE. Tot això encara 
millorarà més amb l’aplicació de l’actual POUM. 
  
Vianants: 
 
La xarxa d’itineraris per a vianants proposada per l’actual POUM de blanes, cobreix el 
sector pels seus dos extrems laterals (amb l’av. Catalunya a l’oest i l’av. Europa a l’est) 
i pel nord amb la ctra. de Malgrat. Tanmateix, es proposen alguns aspectes a millorar en 
aquests vials per garantir la seguretat i accessibilitat dels vianants a la xarxa. 
 
• Eix ctra. de Malgrat – Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós: eix que permet 
accedir des del centre i des dels barris de La Perla , Els Pavos i Mas Borrell cap a 
Malgrat de Mar. Es proposa crear una vorera d’entre 1,5 i 2m d’amplada a la ctra. de 
Malgrat, aprofitant l’actual eixamplament de la via. 
• Av. Catalunya – pg. de Catalunya: eix que connecta la ctra. de Malgrat amb la pl. dels 
Països Catalans (pg. de la Marina). A l’av. Catalunya, entre Pablo Neruda i Plantera, es 
disposa d’un passeig central amb un espai reservat per a peatons lliure d’obstacles amb 
una amplada superior a 4m. La vorera del costat est del pg. de Catalunya recorre 
paral·lela al carril bici, esdevenint en alguns trams un espai de convivència entre 
bicicletes i vianants. 
 
Aquestes condicions determinen que es tracti d’un important eix per a vianants que 
dóna accés a l’estació d’autobusos, al camp de futbol, al poliesportiu, a la biblioteca 
comarcal, a l’oficina de turisme central i la zona que estem estudiant. Cal garantir la 
seguretat i l’accessibilitat de tots els vianants a les interseccions amb les vies de trànsit 
motoritzat mitjançant plataformes elevades. 
 
• Camí paral·lel a la via del ferrocarril (entre la ctra. de Malgrat i l’Estació de RENFE): 
actualment es troba en mal estat i únicament hi poden circular alguns vianants sense 
problemes de mobilitat. Es tracta d’un camí sense asfaltar amb una elevada presència 
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d’herbes i arbustos que en dificulten el pas. En el POUM es preveu obrir un vial entre la 
ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera. Es proposa habilitar aquest vial amb una vorera de 
2m a un costat i 4m a l’altra esdevenint espai de convivència entre vianants i ciclistes. 
D’aquesta forma es garanteix la continuïtat de l’av. Catalunya a l’altre banda de la ctra. 
de Malgrat. 
• Av. Europa: eix que enllaça els polígons industrials Nord i Carretera de l’Estació amb 
el barri dels Olivers i l’estació d’autobusos. Disposa de voreres amb una amplada 
superior a 1,5m lliures d’obstacles en ambdós sentits de la circulació. Per tal de garantir 
la seguretat dels peatons en les interseccions i en els passos per a vianants es proposa 
instal·lar plataformes elevades en aquests punts. 
• C. Ardales: carrer que connecta l’av. Europa amb l’av. del Pavos. Tenint en compte la 
concentració d’establiments comercials a l’av. dels Pavos es proposa adaptar el carrer 
Ardales amb una vorera superior a 1,4m per tal d’esdevenir part de la xarxa d’itineraris 
per a vianants. Tot i això, cal tenir en compte que aquest vial es caracteritza per notables 
desnivells degut al fort pendent. 
 
Transport col·lectiu: 
 
Les diferencies respecte l’accessibilitat al transport públic des de la vessant oriental i 
l’occidental del sector són notables. En aquest sentit, des de l’extrem oest del SUD 
Racó Blau la distància mínima fins a una parada de transport urbà és superior als 500m. 
D’altra banda, des del costat limítrof amb l’av. Europa es té accés a les línies 2, 4 i 9. 
• Línia 4: Connecta el sector amb el centre de Blanes i amb l’estació de ferrocarril, 
garantint una bona connexió amb el transport interurbà. La parada més propera es troba 
al límit sud-est del sector. 
• Línia 9: Ca la Guidó – Blanes terminal. Disposa de parada a l’avinguda Europa, just al 
límit del sector. 
Finalment, des de l’extrem septentrional del sector, on limita amb el c. Xaloc, només es 
té accés a una distància inferior a 500m a la línia2. 
• Línia 2: Ca la Guidó – Blanes terminal. Disposa de parada a una distància de 450m 
situada al carrer Extremadura. 
 
Bicicleta: 
 
La xarxa viària que limita el sector pel nord, est i oest forma part dels itineraris ciclables 
proposats, garantint un bona mobilitat en bicicleta des del sector. Per garantir la vialitat 
de la xarxa de bicicletes es proposen les actuacions següents: 
 
• Eix ctra. de Malgrat – Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós: eix que permet 
accedir des del centre i des dels barris de La Perla , Els Pavos i Mas Borrell cap a 
Malgrat de Mar. Es proposa crear un carril bici segregat en la ctra. de Malgrat, 
aprofitant l’actual eixamplament de la via. Entre l’av. Europa i Anselm Clavé es 
proposa habilitar les voreres d’un dels dos costats de la via com a espai de convivència 
entre vianants i ciclistes. Per fer-ho es precisa reduir lleugerament l’amplada del carril 
de circulació per tal d’augmentar-la en la vorera pensada com a part de l’itinerari 
ciclable. 
• Av. Europa: important eix mar-muntanya que connecta el Polígon Industrial Nord i els 
barris de Mas Florit i Mas Borrell amb l’av. de Catalunya i l’estació d’autobusos. Tenint 
en compte la presència d’un aparcament automàtic subterrani per a bicicletes, Biceberg, 
a l’estació d’autobusos és important que des d’aquest punt es disposi d’una xarxa 
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d’itineraris ciclables segura que connecti tot el municipi. Per aquest motiu es proposa la 
creació d’un carril bici segregat des de la ctra. de Tordera fins l’av. Catalunya. 
• Camí paral·lel a la via del ferrocarril (entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera): 
actualment es troba en mal estat i únicament hi poden circular alguns vianants sense 
problemes de mobilitat. Es tracta d’un camí sense asfaltar amb una elevada presència 
d’herbes i arbustos que en dificulten el pas. En el POUM es preveu obrir un vial entre la 
ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera. Es proposa habilitar aquest vial amb una vorera de 
2m a un costat i 4m a l’altra esdevenint espai de convivència entre vianants i ciclistes. 
D’aquesta forma es garanteix la continuïtat de l’av. Catalunya a l’altre banda de la ctra. 
de Malgrat. 
 
Vehicles: 
 
Al tractar-se d’un sector paral·lel a la ctra. de Malgrat la principal cobertura viària ve 
determinada per aquesta carretera. Tot i això, la proximitat a dos importants eixos 
marmuntanya que penetren al nucli de Blanes fan que el SUD Racó Blau es trobi ben 
cobert amb la resta del municipi. 
 
• Ctra. de Malgrat: principal via de connexió entre Blanes i Malgrat de Mar. 
Compta amb 2 carrils de circulació, un per cada sentit. 
• Eix av. Catalunya – pg. de Catalunya: important via d’accés al centre de Blanes 
comprès entre la ctra. de Malgrat i la pl. dels Països Catalans. Aquest eix està format per 
dos carrils de circulació, un per cada sentit. 
• Av. Europa: eix mar-muntanya que connecta la ctra. de Tordera amb l’av. Catalunya 
(prop de l’estació d’autobusos). Es disposa de com a mínim un carril per sentit de 
circulació, augmentant a dos carrils en el tram comprès entre la ctra. de Tordera i la ctra. 
de Malgrat, on el trànsit generat pels polígons industrials provoca un notable augment 
de la intensitat de vehicles. 
 
SÍNTESI DE LA PROBLEMÀTICA ACTUAL: IMPACTES 
 
Aquest punt  és un anàlisis dels impactes o aspectes actualment problemàtics i 
pertorbacions que es poden trobar en l’àmbit de projecte i l’entorn immediat (impactes 
sobre el medi, el paisatge…) així com de les causes que els provoquen. 
 
 Edificacions enderrocades. A la part est i oest del terreny, existien una sèrie 

d’edificacions que han estat enderrocades, però caldria comprovar l’estat 
d’aquest sòl i homogeneïtzar-lo amb la resta del terreny.   

 
 Dipòsit d’aigua inhabilitat. A l’extrem oest del terreny trobem un dipòsit 

d’aigua inhabilitat actualment que s’hauria d’eliminar per tal d’evitar la 
contaminació visual que provoca i facilitar les obres.    

 
 Restes vegetals agrícoles. Degut a l’existència d’aquestes edificacions 

esmentades anteriorment, trobem a la zona restes vegetals agrícoles, que caldria 
eliminar per tal de mantenir la homogeneïtat del parc. Tot i que aquest sòl, al ser 
ric en nutrients ja que ha estat cultivat, es pot aprofitar per a plantar les espècies 
del nostre projecte que necessiten més recursos del sòl.  
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  Espècies invasores. A la zona est, trobem una zona coberta per canya de 
bambú, Paquimorfos, una espècie invasora, és a dir una espècie introduïda per 
l’ésser humà i que a la nova zona produeix canvis a la composició, estructura i 
els processos dels ecosistemes.   

 
 A més de les canyes de bambú a la zona est, trobem a algunes zones del bosc, de 

forma aïllada, eucaliptus (Eucalyptus camaldulensis)de forma  aïllada, una altre 
espècie al·lòctona i invasora. Tot i que la majoria d’ells no estan actuant com a 
invasors i es troben en mol mal estat, caldria tallar-los y arrancar-los d’arrel, ja 
que en bones condicions podrien arribar a revifar i comportar-se vertaderament 
com invasors. 

 
 Per últim trobem una espècie entapissant també invasora, la Rhagodia nutans, 

que ocupa molta superfície del sotabosc i caldria eliminar.  
 
 Línia elèctrica.  Trobem que una línia elèctrica d’alta tensió travessa el terreny 

del projecte. Aquest és un impediment força important per el desenvolupament 
del parc, creiem que s’hauria de soterrar, o en els pitjors dels casos desviar-la, 
tot i que això és competència del ajuntament i Fesca-Endesa. S.A., la propietària 
de la línia.   

 
 Contaminació de la fàbrica Nylstar. La proximitat a la fàbrica podria 

repercutir negativament en el parc per la contaminació generada, tant 
contaminació atmosfèrica, com acústica o paisatgística. Degut a les activitats 
normals d’aquesta fàbrica, a les emissions de fums i al efecte que pot generar la 
presència d’aquesta a tant poca distància del projecte. Per solucionar en gran 
part la majoria d’aquests problemes, es proposa generar una barrera vegetal a la 
zona nord del parc, que limita amb la carretera de Malgrat, per evitar aquests 
d’impactes.  

 
 Proximitat de la carretera de Malgrat. Aquest és un problema de 

contaminació, igual que el descrit anteriorment. Aqueta carretera, tot i ser una 
via d’accés important per al parc, porta impactes semblants als de la fàbrica, 
contaminació acústica, atmosfèrica i paisatgística. 

 
 Problema d’aparcament a la zona. Tot i ser una zona amb molts bons 

accessos, hi ha un dèficit importat de parc per a vehicles, que es preveu que 
augmentarà amb la presència del nostre projecte, i no hi haurà suficients places 
per a la quantitat de vehicles que es poden preveure. Per tant, dins el nostre 
projecte haurem d’incloure nombroses zones de pàrquing. 

 
 Forts desnivells. El terreny del parc, presenta grans i nombrosos desnivells, que 

en alguns cassos incapacitaran el desenvolupament lògic d’un projecte com 
aquest, i podrà presentar un problema d’accessibilitat. Per aquest motiu, 
s’hauran d’aplanar certes zones, sempre intentant que siguin mínimes, i 
modificar-ne d’altres per tal de facilitar l’accés al la totalitat del públic, almenys 
a les zones principals del parc, però sempre evitant els moviments massius de 
terres.   
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OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 
Objecte bàsic:  

- Definir les actuacions a adoptar per a la restauració de l’espai del Racó Blau i la 
seva adequació paisatgística i transformació en el Parc urbà de…. (Li pots posar 
un nom al parc sempre és millor .Un nom que respongui al teu projecte que 
pugui ser com un lema pel parc) 

- Donar al parc un caràcter sostenible i educatiu en aquest aspecte.  
- Definir aquestes actuacions de forma real i lògica, deixant de banda els utopies. 

 
Específics: 

APOSTES DE SUSTENIBILITAT 
 
- Reduir el consum d’energia, utilitzant el mínim d’energia possible.  
- Reduir el consum d’aigua. 
- Establir mesures d’estalvi i reutilització d’aigua. 
- Establir zones de depuració natural d’aigua. 
- Utilitzar sistemes de captació d’energia solar 
- Reduir la contaminació acústica. 
- Potenciació dels criteris d'ecoeficiència 
- Xarxa de reg d’aigües regenerades, independent de la xarxa d’aigua potable 
- Incloure espais de recollida selectiva. 

 
MILLORES SOCIALS 

 
- Augmentar zones verdes disponibles al municipi. 
- Incrementar del parc vehicle. 
- Millorar els recorreguts, de  vianants i el carril de bicicleta per tal de fomentar la 

mobilitat a peu i en bicicleta dels vianants al municipi. 
- Afavorir la multifuncionalitat en els diferents sectors urbans de Blanes per tal 

d'incrementar la variabilitat i la complexitat d’usos en els veïnats que sigui 
necessari. 

- Facilitar un espai per a cada tipus de públic. 
- Garantir una zona natural com a lloc de reunió o d’oci per a la població. 
- Millorar la oferta d’oci del municipi 
- Fomentar el turisme de cap de setmana de les poblacions properes.  

 
OBJECTIUS EDUCATIUS O DE CONSCIENCIACIÓ 

 
- Fomentar el reciclatge i la valorització dels residus, sobretot entre la població 

més jove.  
- Fer conèixer la utilització i el funcionament de les energies renovables. 
- Conscienciar dels avantatges d’aquestes energies. 
- Aconseguir atreure l’atenció del públic en aquestes qüestions educatives.  
- Utilitzar per a aquesta conscienciació i educació, mètodes interactius. 
- Barrejar dins del parc aquestes zones educatives amb l’ús normal de les altres 

zones de forma homogènia.   
- Difondre el coneixement de les espècies autòctones. 
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- Conscienciar la població de que es poden crear jardins amb espècies autòctones, 
més ben adaptades a la zona sense renunciar a la estètica i reduint molt el 
consum d’aigua i els costos de jardineria.  

 
APOSTES PAISATGÍSTIQUES 

 
- Conservar i millorar la qualitat de paisatge. 
- A fi de preservar la imatge del paisatge urbà, totes les instal·lacions i serveis 

urbanístics es soterraran. 
- Potenciar els valors propis dels espais naturals de Blanes. 
- Mantenir el màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes en 

benefici de la fauna, la flora i els ecosistemes en general. 
- Evitar la sensació de proximitat a la zona urbana i l’efecte illa, així com a la 

percepció de sorolls, fums o vistes pròpies del àmbit urbà.  
- Crear un espai vegetal natural, que no requereixi gaires despeses de jardineria 

(manteniment o reg). 
- Utilitzar espècies vegetals autòctones, que s’adaptin bé a les característiques de 

la zona i tinguin un consum hídric baix. 
- Aconseguir aquests objectius sostenibles, sense renunciar a la qüestió estètica.  

 
JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ I 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PROPOSTA 
 
La solució formal escollida de forma definitiva, ha estat condicionada per multitud de 
factors:  
 
- Complir els objectius marcats al inici del projecte. 
- Construir un projecte el més sostenible possible però sempre dins de la realitat i les 

possibilitats tecnològiques del moment.  
- Mantenir el màxim possible la morfologia actual del terreny, per tal de preservar el 

relleu característic del nostre municipi.  
- Cenyir-me a la normativa actual del POUM del municipi, sobretot les normes que es 

presenten a continuació, que afecten directament al projecte:  
 
Art. 109. Ordenació i ocupació dels espais lliures 
 Aquests sòls hauran d’ordenar-se amb espècies vegetals adaptades a l’entorn amb 

poques necessitats hídriques, i els elements accessoris necessaris, inclosos edificis o 
instal·lacions per a serveis annexes del parc, per a usos culturals o socials, sense que 
aquests últims no ocupin més del 15% de la seva superfície. 
Quan per la seva extensió tinguin la consideració de parc, admetran instal·lacions 
descobertes per la pràctica esportiva, sempre que la seva superfície sigui inferior al 
25% de la superfície total del parc. Aquestes instal·lacions no perjudicaran ni 
limitaran el gaudiment del parc pels ciutadans, ni la qualitat de la jardineria, ni les 
vistes panoràmiques internes o sobre l’àrea urbana contigua. 
Per tal de facilitar la percolació de l’aigua en el subsòl, i sempre que sigui possible, 
l’adequació dels parcs i jardins urbans reduirà al màxim la superfície a pavimentar, i 
s’utilitzaran preferentment paviments permeables (empedrats, graves o similars). 
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 El POUM preveu en diversos vials principals la creació d’espais lliures 
longitudinals per a facilitar la implantació d’avingudes arbrades. En tots els casos, i 
en especial en aquests espais lliures longitudinals, l’ajuntament podrà autoritzar 
nous accessos privats a través d’aquests espais lliures, sempre que no perjudiquin la 
funcionalitat d’aquests passejos. 

 Per a la formalització i arbrat dels espais lliures s’utilitzaran majoritàriament 
especies autòctones de l’àmbit mediterrani i de baix consum hídric. 

 En casos excepcionals i per raó de la seva funcionalitat, com en el cas dels jardins 
temàtics, l’ajuntament podrà cedir en règim de concessió, la gestió del parc o espai 
lliure. 

 
Art 253-276 

  
PROTECCIÓ MEDI-AMBIENTAL I PAISATGÍSTICA 
 Es prohibeixen les edificacions tanques, cartells, instal·lacions materials o colors 

que per la seva situació, volum o baixa qualitat puguin incidir negativament en la 
percepció de la imatge de l’entorn on es situïn. 

 En els espais no edificats no s’admeten intervencions de moviments de terres , 
aterrossaments, murs, tales intensives s’ arbrat, o altres que comportin una alteració 
important del paisatge del entorn on es situïn. 

 L’ajuntament podrà fixar a posterior les mesures correctes a clients en cada cas per 
la restauració del paisatge urbà alterat, 

 A fi de preservar la imatge del paisatge urbà, totes les instal·lacions i serveis 
urbanístics es soterraran . En les zones ja consolidades es soterraran les línees dels 
serveis en cas d’orbres de restauració. 

  La vegetació a plantar serà majoritàriament la pròpia del paisatge rural de la zona, i 
del bosc mediterrani ( suro, alzina, roure, freixe, xiprer, tamariu , llorer, arboç...), 
sent obligat que la franja lliure d’edificació resti enjardinada i en bon estat de 
conservació 

 S’havia de reposar els arbres que sigui imprescindible talar les àrees boscoses per 
altres de la mateixa espècie, o altres de vegetació potencial de la zona. 

 L’ajuntament podrà modificar el tancament d’una parcel·la per protegir el paisatge 
urbà. 

 Es prohibeixen explícitament les tanques de filat metàl·lic, bloc de formigó o 
totxana sense arremolinar o pintar, o similar, que no compleixi unes mínimes 
condicions de decòrum. 

 En sòl no urbanitzable, les tanques seran de tipus CINEGÈTIC per permetre el pas 
de la fauna a traves. 

 Les tanques de aigües podran conformar-se on muntans de fusta i dos travessen del 
mateix material, o amb muntans de granet o formigó: un màxim de tres cables 
d’acer com a travessos. En cos de tanca amb part massissa ( mínima) el material serà 
de pedra de la zona. 

 Els cartells, no poden perjudicar la precipitació del paisatge, i s’han a conservat en 
bon estat. 

 
GESTIÓ DE LES AIGÜES 
 Plantejar una xarxa de recollida d’aigües pluvials diferent a les de clavegueram. 
 Xarxa de reg d’aigües regenerades, independent de la xarxa d’aigua potable. 

 

 31   



Disseny d’un parc urbà sostenible per a Blanes 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 Fomentar el reciclatge o la valorització dels residus. 
 Incloure espais de recollida selectiva. 

 
CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 Mantenir el màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes en 

benefici de la fauna, la flora i els ecosistemes en general. 
 Promoure l’eficàcia energètica del enllumenament.  
 Làmpades eficients i de baixa contaminació ( preferiblement les de vapor de sodi de 

color blanc). 
 

- Intentar complir alguns objectius i criteris adoptats al informe de sostenibilitat 
ambiental de blanes que s’ha fet com a preliminar del POUM. 

APOSTES DE SUSTENIBILITAT PER BLANES 
 Potenciar parc urbans per tot de crear una veritable xarxa d’espais lliures que 

vertebrin la ciutat i el seu entorn. 
 Potenciar els valors propis dels espais naturals de Blanes. 
 Apostar per un model urbà sostenible. 
 Reduir el consum d’energia. 
 Reduir el consum d’aigua. 
 Increment del poc vehicle. 
 Establir mesures d’estalvi i reutilització d’aigua. 
 Sistemes de captació d’energia solar (tèrmica). 
 Reduir la contaminació acústica. 

 
EVOLUCIÓ DEL MUNICIPI: 
 Augmentar zones verdes. 
 Millorar els recorreguts, de  vianants i el carril de bicicleta. 
 Conservar i millorar la qualitat de paisatge. 
 Creació d’un clavegueram que separi les aigües negres de les aigües pluvials. 
 Ordenança d’estalvi d’aigua. 
 
OBJECTIUS AMBIENTALS 
 Creació d’una xarxa d’espais d’interès natural del municipi. 
 Potenciar i millorar els recorreguts de vianants i carrils bici (camins, els senders 

municipals I el sistema urbà (voreres) per tal de fomentar la mobilitat a peu dels 
vianants al municipi. 

 Dotar al sistema d'espais lliures del municipi (zones verdes, platges i espais 
periurbans) de coherència i funcionalitat tant a nivell urbà com a nivell territorial. 

 Afavorir la multifuncionalitat en els diferents sectors urbans de Blanes per tal 
d'incrementar la variabilitat i la complexitat d’usos en els veïnats que sigui 
necessari. 

 Creació d'un sistema de clavegueram on es separin les aigües negres (més les 
primeres aigües pluvials del sistema viari) i les aigües pluvials. 

 Potenciació dels criteris d'ecoeficiència en l'edificació i la urbanització 
 Previsió d’una ordenança d’estalvi d’aigua 
 Buscar solucions per a la problemàtica d'estacionament del municipi. 
 Foment del desenvolupament rural sostenible. 
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El projecte està vertebrat per un camí principal que connecta les tres entrades principals. 
Una a la zona est, a la cantonada d’un carrer inexistent en aquests moments però 
plantejat al nou POUM. Seguint aquest camí principal trobem l’entrada principal 
següent, a la zona sud del projecte, a la intersecció entre el carrer de Xaloc i el carrer del 
Garbí. Aquest camí mor a l’encreuament de dos nous carrers establert pel POUM que 
connecta el parc amb l’Avinguda Catalunya per una banda, i amb la Carretera de 
Malgrat per l’altre, completant un recorregut d’uns 670 m de longitud.  
Aquest camí principal té una amplada de 4.5m per tal de que puguin passar 
simultàniament quatre persones i dues bicicletes, així com un camionet de manteniment 
i serveis. Trobem també al llarg d’aquest recorregut zones de descans, en forma 
d’apartador, arbrades i amb bancs, on l’amplada és major.  A més el camí manté en 
gairebé tot el seu recorregut un desnivell menor al 6%, elevant-se en alguns trams 
lleugerament però no arriba en cap cas a superar el 8%. D’aquesta manera, 
s’aconsegueix que aquesta via principal del projecte sigui accessible al 100% del públic.  
Aquest camí principal es ramifica en multitud de camins secundaris que formen una 
immensa xarxa de recorreguts al llarg de tota la superfície del parc, especialment a la 
zona de passeig (veure annex 1.2: plànol conceptual i 1.3: plànol de planta general). 
Aquesta xarxa permet l’accés a tots els espais del parc. Aquests tipus de camins tenen 
una amplada de 2.5 m quan són per a quatre persones i de 1.8 m per a dos persones. 
Els camins secundaris no són el 100% accessibles per qüestions de desnivells provocats 
per la topografia natural del terreny, però hi pot circular aproximadament un 70% del 
públic. 
A l’últim grau de la jerarquia trobem els camins terciaris o d’aventura que completen els 
itineraris a peu pel parc. La majoria transcorren per zones boscoses i terrenys difícils de 
transitar degut als constants i pronunciats desnivells. Aquests últims proporcionen al 
parc unes zones de baixa accessibilitat on es pot gaudir des de l’aventura  i l’exploració 
de les zones boscoses fins a la tranquil·litat de la natura en una zona poc concorreguda.  
El projecte es troba rodejat per una barrera vegetal de diferent densitat depenent les 
necessitats de cada zona (veure revegetació). Aquesta té com a objectiu aïllar el parc del 
nucli urbà i reduir la contaminació acústica, visual i atmosfèrica. Al llarg de tot el 
projecte trobem també diversos elements i mobiliari tant pel que fa als bancs, papereres 
o fanals com també cartells indicatius de direcció, cartells informatius i divulgatius o 
miniatures de fonts d’energia renovables (veure elements i mobiliari). A més trobem 
tres edificis d’equipaments a prop de les tres entrades principals (veure equipaments).  
 
La proposta es divideix segons els usuaris als que va enfocada, els diferents usos  i 
intentant integrar el projecte al nucli urbà (utilitzant línies relacionades amb l’entorn 
urbà del parc com carrers, línees elèctriques, límits de parcel·les...per realitzar aquestes 
delimitacions) en diverses zones. Per tal de situar amb més exactitud cadascuna de les 
zones, dividirem el parc en  zones nord i zones sud segons la seva situació respecte el 
camí principal. Les zones proposades són les següents ( per veure la ubicació exacta de 
cada zona, veure annex 1.2: plànol conceptual):  
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Fig. 22: Divisió del parc en zones nord i sud 

 
 
ZONA D’ACTIVITATS RECREATIVES: situada a la part est de les zones sud. Es 
tracta d’una zona adreçada a tot tipus de públic. Està pensada per atraure als usuaris a 
practicar diferents activitats recreatives en un clima alegre i entusiasta i fomentar 
d’aquesta manera l’activitat en contra del sedentarisme i diverses capacitats físiques i 
psíquiques. A la zona trobem pistes de petanca, taules de ping-pong, i diverses taules 
amb taulells de diferents jocs dibuixats a la superfície (escacs, parxís, cartes...). Es troba 
en una zona propera a l’entrada principal est de forma que sigui a prop del nucli urbà, en 
especial del barri de Quatre Vents, i pugui atreure per la proximitat a usuaris de la 
tercera edat o minusvàlids que poden tenir més problemes per desplaçar-se a peu.   

Fig. 23: Zona d’activitats recreatives: detall plànol de planta general 
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ZONA INFANTIL:   la trobem a la zona sud, entre la zona d’activitats recreatives i la 
entrada del carrer de Xaloc. Aquest indret està enfocat als infants i les famílies. Està 
situat a prop de dues entrades principals, el que fa que estigui pròxim als barris de Mas 
Marull i Quatre Vents, essent una zona propera als centres educatius com  la LLI Can 
Borell, la  LLI Els Peixets, la LLI La Plantera, el  CEIP Napoleó Soliva o el CEIP Pinya 
de Rosa. En aquesta zona hi trobem diversos camins secundaris que porten a la zona de 
jocs. Aquesta es divideix en una zona per a menors de 6 anys, amb una tanca de fusta al 
voltant, per tal de que no puguin sortir els infants. Aquí dins els més petits podran jugar 
amb productes aptes per a la seva edat (veure elements i mobiliari). El terreny restant es 

divideix entre una zona de jocs per a nens de més de 6 anys i una esplanada on es poden 
realitzar diverses activitats ( jocs de pilota, frisbee, jocs de córrer...). A més de les zones 
de jocs, trobem a la part sud una zona boscosa per la que transcorren alguns camins 
secundaris i terciaris i que connecta el parc amb el carrer Xaloc i el carrer Migjorn a 
través d’una petita entrada entre la vegetació.  

Fig. 24: Zona infantil: detall plànol de planta general 

 
ZONA NATURAL: situada  l’est de les zones nord, aquesta és el més semblant a el 
que s’anomena una zona verge. Està pensada per apropar al públic la visió de la 
vertadera vegetació autòctona de les nostres terres, intentant imitar al màxim el que 
seria un terreny sense l’actuació de l’home, només amb espècies autòctones. Es 
combina així pradera rústica i alzinar amb un sotabosc molt espès i salvatge  creant 
zones assolellades, zones d’ombra i zones gairebé inaccessibles (veure revegetació). Es 
tracta d’una regió gairebé sense camins, il·luminació ni mobiliari pensada per a que 
l’usuari pugui gaudir d’una sensació campestre en mig del nucli urbà. 
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Fig.25: Zona natural: detall plànol de vegetació 

 
ZONA RELAX: ubicada a la part central de la regió nord. La zona consta d’un passeig 
que zigzagueja per descendir el turó fins a arribar a un llac, on es depura l’aigua 
procedent de la pluja i del doble clavegueram que segons el POUM es construirà a la 
zona que s’urbanitzarà a ambdós extrems del projecte, i que separaran les aigües negres 
i les primeres aigües pluvials de l’aigua reutilitzable (aquesta última és la que es 
depura). A cadascun dels tres canvis de sentit trobem una zona de descans planera. El 
camí rodeja el llac i permet un petit accés entre la vegetació per la carretera de Malgrat, 

Fig. 26: Zona relax: detall plànol de planta general 
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connectant també amb la zona esportiva i amb una illeta situada al centre del llac a la 
qual s’accedeix per mitjà d’una passarel·la de fusta. El passeig es complementa amb 
unes escales que permeten un descens més ràpid cap al llac i  que són un element 
decoratiu més, amb una vegetació específica als esglaons i a les jardineres laterals. 
 Es tracta d’una zona on el públic pugui seure i observar les magnífiques vistes del parc 
de forma relaxada. Aquestes comprenen des de les vistes a la zona natural amb el bosc 
d’alzines i la pradera rústica fins a les vistes a l’aigua des de el llac de depuració passant 
per la cascada o el bosc de pins (veure zones següents), per aquest motiu, hi trobem una 
gran quantitat de bancs i elements d’il·luminació així com el mobiliari necessari per una 
zona d’aquest tipus (papereres, fonts...).    
 
ZONA PICNIC: una petita zona a la regió sud i a l’oest de l’entrada del  carrer Garbí. 
Adreçada a tot tipus de públic, és un indret del parc pensat per a organitzar petits 
berenars o dinars, de forma que el parc sigui un lloc on passar el dia en família o 
celebrar dies especials com els aniversaris, sants, diades nacionals... Per que això sigui 
possible, es tracta d’una zona arbrada on trobem múltiples taules de picnic, a prop d’una 
de les entrades principals, amb bones vistes del parc i ubicada en una posició central 
d’aquest, de forma que estigui a prop de qualsevol de les altres zones ja que s’esperen 
en aquesta regió usuaris molt diversos. 

Fig.27: Zona de picnic: detall plànol de vegetació 

ZONA ESPORTIVA: la trobem a la part oest de la zona nord. Es tracta d’una zona 
destinada a usuaris d’un rang molt ampli d’edat. Consta de diferents tipus 
d’instal·lacions per a la  realització d’activitats esportives. Contigu a la zona relax, amb 
la que connecta, trobem el bosc d’aventura, un espai cobert per bosc de pins de densitat 
mitjana per el que transcorren multitud de camins terciaris que s’entrecreuen formant 
petites placetes. A cadascuna d’elles trobem un element significatiu que permet 
mantenir l’orientació (veure elements i mobiliari). A més d’aquestes placetes, es poden 
trobar al bosc multitud d’activitats esportives i d’aventura integrades en aquest context, 
així com tirolines, rets d’escalada o ponts penjants (veure elements i mobiliari). 
Limitant amb el bosc, trobem un circuït biosaludable que té la intenció de permetre a 
tots els usuaris mantenir-se en forma independentment de l’edat, posant a la seva 
disposició el material necessari per a realitzar diferents activitats de forma gratuïta. Per 
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últim, a la zona trobem dues pistes poliesportives, una de 44 metres de llargada i 22 
d’amplada amb dues porteries i una altre de 30 metres de llargada i 20 d’amplada amb 

sis cistelles (veure equipaments). Amb totes aquestes instal·lacions es pretén facilitar al 
públic diverses alternatives esportives i impulsar la població a incorporar la pràctica 
d’esport a la seva rutina diària. 

Fig. 28: Zona esportiva: detall plànol de planta general 

 
ZONA PASSEIG: situada a l’oest de la zona sud, es tracta d’una regió plena de camins 
secundaris i terciaris pensada per proporcionar als usuaris del parc una zona purament 
de passeig. Aquí trobem un llac impermeabilitzat amb una petita cascada, que 
s’alimenta de l’aigua que es depura al llac de la zona de relax. Aquest es rodejat entre el 
camí principal i un de secundari. Més al oest, trobem una regió específica de passeig, 
amb una decoració característica molt floral que convida a l’activitat (veure 
revegetació), una zona boscosa poc densa per on transcorren també diferents camins i 
que comunica el parc amb la zona d’aparcament principal a través de petits accessos 
entre la vegetació. Arribant a l’entrada oest trobem un auditori per albergar concerts, 
mítings i actes diversos, complementat per unes grades al estil grecoromà aprofitant el 
pendent del terreny. D’aquesta manera aconseguim un lloc de reunió social integrat al 
parc.  
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Fig. 29: Zona de passeig: detall plànol de vegetació 

ZONA APARCAMENT: la trobem dividida en dues parts, per una banda la zona 
principal, al sud de la zona de passeig , i per l’altre, entre la carretera de Malgrat i el 
parc (veure equipaments). Es tracta d’una zona d’aparcaments per a vehicles gratuïta, 
que pretén per una banda proporcionar una zona propera al parc per a tots els usuaris 
que es desplacin amb vehicle privat, així com ajudar a millorar el problema de pàrquing 
que hi ha al municipi proporcionant als veïns aquesta zona per estacionar els seus 
vehicles, sobretot a les hores de nit en que la afluència de públic al parc és molt més 
escassa.                                                                                                      
 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
En els apartats següents, es descriuen les actuacions que s’estimen necessàries per a la 
realització del projecte. Cal tenir en compte que es tracta d’un preprojecte, i no d’un 
projecte executiu, per tant el grau de detall i especificació en aquestes descripcions és 
relativament menor. 
 
TREBALLS PREVIS: 
 
- Tal i com es va descriure al apartat síntesi de la problemàtica actual, a la zona est i 

oest del terreny trobem edificacions que han estat enderrocades. Caldria acabar 
d’enderrocar-les totalment (ja que queden algunes restes), extreure tot el material i 
netejar la superfície de restes urbanes (canonades, cables...), facilitant així les 
actuacions d’adequació morfològica.  

 
- A l’extrem oest del projecte trobem un antic dipòsit d’aigua. Es necessari extreure’l 

i deixar la zona lliure de cap construcció. Així es facilitaran les obres i a la vegada 
s’evitarà la contaminació visual que podria provocar a l’àmbit del parc.  
 

-  A la part central del projecte, distingint la zona relax i la zona esportiva (veure 
annex 1.2: plànol conceptual), trobem que passa una línia elèctrica. Cal comunicar-
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ho al propietari de la línea, en aquest cas Fecsa-Endesa.SA i realitzar els tràmits 
pertinents per que aquesta sigui desviada o soterrada i no influeixi en el 
desenvolupament del nostre projecte.  

 
-  Al llarg del terreny, trobem diverses espècies invasores que cal eliminar.  

Per una banda els Eucalyptus camaldulensis. Es tracta d’una espècie australiana, 
acostumada al clima sec d’aquell indret, i que a les nostres terres es desenvolupa de 
forma avantatjada respecte a les espècies autòctones degut a que el clima 
mediterrani, més  humit que l’australià, permet a 
aquesta espècie desenvolupar-se amb molta rapidesa. A 
més, el gran  poder absorbent de les seves arrels fa que 
assequi el sòl i gairebé cap altre vegetal pugui créixer al 
seu voltant. Per eliminar aquesta espècie, un mètode 
ecològic i efectiu és el del “anellat”. Aquesta tècnica 
consisteix en tallar a l’escorça de l’arbre un anell a uns 
30 cm respecte el terra. Aquest a de tenir unes 
dimensions mínimes de 10 cm d’amplada i  5 de 
profunditat, i ha d’envoltar totalment el tronc. Aquest 
procés fa que la sabia bruta no pugui circular amb 
facilitat i li costi recuperar nutrients, d’aquesta manera, 
l’arbre s’asseca completament. A més aquesta tècnica 
es pot complementar amb la tala i vendre la fusta a una empresa cel·lulosa.  

 
La segona espècie invasora a eliminar és la canya de bambú (Paquimorfos). Aquesta 
és una espècie molt difícil d’eliminar degut a que broten constantment, cada vegada 
amb més força i rapidesa, i envaeixen  molta superfície de terreny. En el nostre cas, 
encara no estan gaire esteses (no cobreixen més de 50m2, en una zona al voltant 
d’on estarà situat el camí principal, a prop de les antigues edificacions derruïdes, a 
l’alçada de la zona infantil), per aquest motiu podem utilitzar un mètode ecològic. 
Aprofitant les màquines retroexcavadores, s’extrauran tots els exemplars d’arrel, 
aprofundint uns 30 cm. Aquesta és la manera més ràpida, segura i ecològica viable 
en les condicions actuals del terreny.  
 
L’última espècie invasora a eliminar és la 
Rhagodia nutans, també coneguda com a 
Einadia nutans, aquesta és una espècie 
australiana, que va arribar al sud de la Costa 
Brava fa poc temps, i que pertany a la 
família de les quenopodiàcies, família també 
d’altres espècies més conegudes com els 
espinacs, la bleda o la remolatxa. 
L’eliminació d’aquesta espècie és la que pot 
resultar més complicada, deguda a 
l’extensió que ocupa i a la dificultat per 
acabar amb aquest tipus de vegetals. En 
aquest cas, l’única solució que es pot considerar viable seria l’ús d’un herbicida de 
contacte ecològic. Aquest producte actua sobre les fulles i les tiges de la planta, i 
únicament sobre els exemplars amb els que està en contacte, d’aquesta manera no 
afecta les altres espècies. A més, al ser ecològic és ràpidament degradable i 
l’impacte sobre el sòl és mínim. 

Fig. 30: Arbre anellat 

Fig. 31: Superfície coberta per Rhagodia 
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- A les zones que havien estat construïdes es poden trobar petites restes de vegetació 

agrícola, caldria valorar d’importància d’aquestes i en cas que fos necessari, 
eliminar-les amb un procés similar als anteriors, amb el mínim d’efecte medi 
ambiental. Tot i que s’estima que l’impacte d’aquestes és negligible degut a la petita 
quantitat en que es troben, al seu estat i a que amb les actuacions plantejades, la 
majoria d’exemplars desapareixeran, i  ja quedarà controlat el petit impacte que 
poden tenir sobre el projecte. 
 

- Al indret, com hem vist al apartat de vegetació actual, hi trobem ja espècies 
vegetals, moltes de les quals seran utilitzades al projecte. La majoria de la vegetació 
actual ha estat abandonada des de fa anys, i es troba en molt mal estat. Els pins 
varen estar plantats a una distància 
inadequada, de forma que han 
crescut ofegats, formant una massa 
arbòria molt densa per la qual és 
impossible que passi la llum i no 
permet créixer correctament les 
espècies de sotabosc. Per aquest 
motiu calen certs treballs previs de 
poda i adequació d’aquestes plantes 
al projecte. Cal elegir els exemplars 
més sans i podar-los degudament per 
revifar-los i que recuperin la forma i  
l’aspecte idonis.                                                   

 
Per tal de que resulti més fàcil ubicar 
la zona d’actuació i entendre la 
justificació d‘aquesta, la descripció 
es farà per zones, seguint les zones 
descrites al apartat de justificació de la solució i característiques tècniques i al annex 
1.2: plànol conceptual. Cal tenir en compte que a continuació només es considera la 
vegetació actual, per tant, totes les actuacions fan referència únicament a els 
exemplars que es mantindran al projecte, la majoria d’ells Pinus pinea. Per a 
informació més detallada sobre la vegetació completa proposada al projecte, veure 
l’apartat de revegetació.  

 
ZONA D’ACTIVITATS RECREATIVES: aquesta zona,  no té gaire densitat 

vegetal. Quedarà una massa arbòria als límits, per fer de barrera natural. Aquí, la 
barrera no cal que sigui gaire ample ni densa ja que per la part sud limita amb un 
terreny sense edificar, recobert també per massa boscosa,  i la part est, limitarà, 
segons el POUM, amb unes edificacions d’una altura màxima de PB+5. per aquets 
motiu, es deixarà en aquesta regió una barrera arbòria entre 7 i 10 metres d’amplada 
i una distància entre arbres d’uns 6 m. 

                                                                                                                                          
ZONA INFANTIL: aquesta regió consta d’una zona boscosa al a part sud, 

d’uns 40 metres d’amplada, que continua amb la barrera vegetal de la zona anterior, 
fins a arribar al camí principal, on es fa més estreta, passant per darrere del edifici 
d’equipaments fins arribar a l’entrada principal del carrer Garbí amb una amplada de 
10 metres. En tota aquesta regió, la distància entre els exemplars seguirà oscil·lant 

Fig. 32: Fotografia de la situació actual del bosc 
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els 6 metres, excepte a la zona propera a l’entrada principal, en que el bosc serà més 
dens i els troncs s’aproparan als 4 m, per tal de crear més sensació de bosc en 
aquesta zona en que l’amplada es menor. 

 
ZONA PICNIC: aquesta petita zona segueix la dinàmica de les zones sud, amb 

una barrera vegetal entre 7 i 10 metres d’amplada amb una distància d’uns 6 metres 
entre els trocs, excepte a la regió propera a l’entrada principal, que al igual que a la 
zona infantil, augmenta la densitat del bosc, apropant-se els arbres fins als 4m. 

 

ZONA PASSEIG: en aquesta regió, trobem que continua la barrera vegetal, de 
7 a 10 metres d’amplada i 6 m de separació entre arbres, fins a arribar a l’alçada de 
la zona d’aparcament, on s’eixampla creant una zona boscosa semblant a la de la 
zona infantil, d’uns 40 m d’amplada, aquesta es va fent més estreta a mida que 
s’apropa a la zona de l’auditori, passant per darrere de l’escenari amb una amplada 
entre 5 i 7 metres, i arribant així a l’entrada oest, on es torna a crear una massa 
arbòria més espessa (4 m entre arbres). 

 
ZONA NATURAL: degut al caràcter de la zona, en ella no aprofitarem gaire 

la vegetació actual. El motiu és que aquesta zona és la que es troba actualment més 
degradada, en la que trobem més restes agrícoles i espècies invasores. Per a això es 
proposa regenerar totalment aquesta zona i crear-ne una totalment diferent, intentant 
reproduir el que seria un paisatge verge a les nostres terres. D’aquesta manera, 
només es conservaran a aquesta zona els pins (Pinus pinea) més sans i les alzines 
(Quercus ilex), que són algunes de les espècies arbòries que constituiran la 
vegetació de la zona. 

 
ZONA RELAX: aquesta és com la zona anterior, una regió força degradada, 

de la que no s’aprofitarà gaire la vegetació actual. Es tracta d’una zona de transició 
entre el bosc d’alzines de la zona natural i el de pins de l’esportiva. Per aquest motiu 
els treballs previs en quant a vegetació en aquest indret consisteixen en escollir i 
podar els pins que encara conservin potencial per revifar. De forma natural, a mida 

Fig. 33: Bosc de pins a la zona d’activitats recreatives, infantil i de picnic: detall plànol de 
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que ens apropem a la zona esportiva, trobarem més pins en bon estat,  aconseguint 
així la gradació desitjada.    

 
ZONA ESPORTIVA: en aquesta zona, trobem l’anomenat bosc d’aventura, un 

bosc de densitat mitjana (4 metres entre troncs) on predomina la vegetació de Pinus 
pinea. Aquest bosc ressegueix el camí principal al llarg d’uns  160 metres. A partir 
d’aquí es fa més estret, deixant pas a les altres instal·lacions esportives, i convertint-

se únicament en una zona de barrera vegetal de 10 metres d’amplada, que ressegueix 
el límit del parc fins a arribar a l’entrada principal. 

 

Fig. 34:Bosc de pins a la zona de passeig i zona esportiva: detall plànol de vegetació 

- Tots els residus generats amb aquests treballs han de ser tractats degudament. Per 
tant, a mida que es generin s’hauran de transportar a la planta de reciclatge 
corresponent. 

 
ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY I MOVIMENTS DE TERRES 
 
- El terreny on s’ubica el nostre projecte conté grans zones en desnivell, i per aquest 

motiu caldrà esplanar algunes zones que requereixen d’una superfície plana per al 
seu ús. Per tal de minimitzar els moviments de terres, aprofitarem al màxim les 
esplanades que trobem al terreny com a conseqüència de les edificacions que havien 
existit a la zona.  
A continuació es descriuen les zones que requereixen de poc desnivell.  

 
En primer lloc,les entrades principals. Aquestes zones d’entrada al parc, han 

d’estar al mateix nivell del carrer al que aboquen, convidant així a entrar al parc, ja 
que un desnivell només entrar pot donar un efecte negatiu per al públic.  
Els carrers als que aboquen les entrades est i oest, s’han de construir, per aquesta 
raó, encara no es pot predir la esplanació real de les entrades sinó que seran una 
prolongació dels carrers, integrant així el parc al nucli urbà. L’entrada sud en canvi, 
s’anivellarà amb el carrer de Garbí. 
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A la zona d’activitats recreatives, aprofitarem les dues zones planeres que ens 

proporciona naturalment el terreny per a la ubicació de pistes de petanca i taules de 
ping-pong. Així doncs, caldrà perfeccionar les esplanades i assegurar-nos que el 
terreny es troba totalment al mateix nivell, trobant entre les dues un desnivell d’un 

A l

metre.  

a zona infantil, es requereix també una zona planera, i es tornarà a aprofitar 
a la s

dels treballs previs, m s.  
A la zona de pi  de ser una regió 

sense pendents gaire ules. En el terreny 
en qüestió, hi trobe , que compleix les  
característiques desitj ació.  

uperfície existent. En aquest cas, es tracta d’una esplanada on estaven ubicades 
les edificacions existents a l’indret. Caldrà únicament assegurar-nos que desprès 

anté les característiques topogràfiques actual
cnic, no cal una gran superfície plana però ha
 pronunciats en la que es puguin instal·lar ta
m actualment una zona força anivellada
ades de forma que no calen treballs d’esplan

Fig. 35: Esplanades zona d’activitats recreatives: detall plànol de planta 

Fig.36: Esplanada zona infantil: detall plànol de planta 
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A la zona esportiva, són necessàries dues grans esplanades per ubicar les pistes 
poliesportives. Una d’elles aprofitarà una esplanada existent, que s’ha d’am

2
pliar fins 

a una superfície tal d’uns 850m  L’altre, s’ha de rasar completament a la zona de 

deformada d’eixos de 50 i 30m, i amb una profunditat de 0.3m. Al centre de la 
mateixa trobem una illeta que sobresurt 0.2m del nivell teòric de l’aigua. Aquesta 
està situada al centre del llac i té la mateixa forma, amb uns eixos de 12 i 7.5 m.   
El llac de la zona de passeig, de forma gairebé rectangular amb les puntes 
arrodonides, té unes dimensions de 50 m de llargada, 30 m d’amplada, i 0.3 de 
profunditat. A la part central d’aquest s’endinsa pel nord un turó amb un desnivell 
de 4m respecte el llac. Aquest presenta una superfície gairebé vertical a la part que 
s’endinsa al llac, formant una cascada de 1.5 m d’amplada. En canvi per la part 
nord, el desnivell minva esdevenint accessible. 
 
 

- Tota la xarxa de camins serà anivellada i repassada per donar una sensació d’acabat. 
La ubicació d’aquests està determinada a l’annex 1.3: plànol de planta general. 

  

to

la cantonada nord-oest, entre la barrera vegetal i el camí principal, quedant així una 
esplanada d’uns 1200m2  amb un desnivell de 5m respecte de la primera.   

 
- A la zona relax i la zona de passeig trobem dos llacs artificials que han de ser 

excavats. El primer, el de la zona relax, es tracta d’un llac en forma d’el·lipse 

Fig. 37: Esplanades zona esportiva: detall plànol de planta general 
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-  A la zona relax trobem unes escales. Cal excavar el pendent corresponent, donar la 
forma pertinent al terreny i compactar-lo. Per conèixer la ubicació exacta de les 
escales consultar plànol de planta general. Els esglaons tindran unes dimensions de 
0.45m d’estesa (part horitzontal) i 0.15 m de contrapetja (part vertical). Es formaran 
trams de 15 esglaons separats entre ells per un replà de 2 m d’estesa i l’amplada 
total de les escales serà de 2 m. A cada banda de l’escala trobem un mur de 
contenció que separa les escales del terreny, i que forma unes jardineres quadrades 

tat. d’un metre de cos

 
- Al sud del camí principal, a l’alçada de la zona de passeig, trobem zones amb el sòl 

degradat, degut a l’antiga presència de construccions. Cal efectuar un fresat de 
terreny compacte a una profunditat de 0.2m amb un tractor sobre pneumàtics i un 
equip de fresat i estendre-hi sòl de qualitat, per tal de que hi puguin créixer sense 
problema les diferents espècies vegetals. La terra que s’estendrà en aquestes regions, 
serà la corresponent a l’horitzó A (nivell amb més quantitat de matèria orgànica) , 
procedent de les zones aplanades o excavades que s’han descrit a les actuacions 
anteriors. 

 
PAVIMENTACIÓ 
 
L’elecció dels paviments a estat en funció dels diferents usos i localitzacions de les 
regions, intentant utilitzar el paviment més adient i respectar al màxim possible l’entorn 
de la zona pavimentada. Per aquest motiu, tots els productes escollits pertanyen al grup 

s anomenats  paviments verds, considerats la millor solució mediambiental perquè 
en un impacte mínim, afavoreixen la retenció i el drenatge de l’aigua cap al terreny, i 
questa manera també eviten l’escorrentia superficial que erosiona greument el sòl.  
ontinuació es descriuen els diferents tipus i models de paviments escollits així com 
eva utilització.     

del
ten
d’a
A c
la s
 

Fig.38: Escales: detall plànol de planta general 
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- VANOTON: un paviment de la companya Breinco S.A.  Es tracta de una llamborda 
de formigó porosa permeable a l'aigua i a l'aire, capaç de pavimentar una superfície 
duradora i  uniforme sense segellar-la, adequada per a zones de vianants(per 
informació més detallada i fotografies veure la web www.breinco.com).   
Aquest material serà utilitzat a les entrades principals, per tal d’integrar aquestes 

- 
da ecològica que barreja el paviment amb juntes verdes,  donant una 

sensaci  molt natural i quedant perfectament integrada en un context com el del 

 
diferen ant-les del recorregut en si, i farà d’aquestes zones regions netes (ja que el 

- 

Aquest paviment és l’escollit per al camí principal, per on hauran de transitar petits 

 superfície pavimentada però molt 

- AULÒ: es el sòl que resulta de la descomposició del granit, es tracta del material 

ment que no forma 

 zones d’activitats recreatives, infantil i esportiva, ja que 
n mètode senzill, econòmic i eficaç, ideal per a aquests indrets, en els que hi ha 

 d’aventura, per motiu de les seves característiques (poca 

- ssades de la companyia Breinco S.A. que delimiten 
desnive ls, subdivideixen estades i formen jardineres i parterres creant un marc de 

zones del parc al nucli urbà i crear una mena de continuació de les voreres per tal de 
convidar al públic a freqüentar aquestes zones i entrar al parc. 
 
TERRANA GREEN: és també un producte de la companyia Breinco S.A. Una 
llambor

ó
parc, recomanada per a zones de vianants i trànsit lleuger (més informació i 
fotografies a www.breinco.com). 
Aquest paviment serà la utilitzat a les diferents zones de descans que trobem al llarg 
del camí principal i alguns de secundaris. Aquest paviment marcarà aquestes zones

ci
paviment evitarà la possibilitat de fang o bassals) i fàcilment transitables per el 
públic amb més dificultats, essent també un element decoratiu que combina la 
imatge elegant de les teules amb una base natural, seguint l’estil del parc.      

    
LLOSA TRAMA: un altre producte de la companyia Breinco S.A. Aquest producte 
consta de peces de 12 cm de gruix que creen una trama de 5 cm d’ample on poden 
créixer espècies herbàcies, creant una superfície verda al 40%. El 60% restant és 
capaç de distribuir les càrregues perfectament i suportar a el trànsit de vehicles (més 
informació i fotografies a www.breinco.com). 

camions de manteniment i serveis necessaris per al parc. A més de mantenir el 
recorregut en perfecte estat, aquest producte proporciona al projecte una alternativa 
al tradicional paviment de sauló, creant una
natural i verda i facilitant la instal·lació de una xarxa de reg per degoteig amb el 
disseny inferior de la trama (veure www.breinco.com).  
 
S
tradicional utilitzat a parcs i jardins. S’instal·la sobre un sistema de drenatge i una 
malla antiherbes per tal de mantenir l’estat del paviment el màxim possible. El 
material s’estén a sobre d’aquests i  es compacta. És un pavi
bassals ja que filtra l’aigua cap als drenatges i requereix un manteniment mínim.  
Aquest és el material amb que es pavimentaran els camins secundaris i les 
esplanades plantejades a les
és u
una gran superfície a pavimentar i es necessiten zones sense herba fàcils de recórrer 
a peu. 

 
- Els camins terciaris o

amplada, pendent pronunciada, transcorren per zones boscoses...) i del seu ús 
(proporcionen al parc zones de baixa accessibilitat per explorar), no seran 
pavimentats, únicament hi haurà un tractament manual de compactació del terreny. 

 
GARDEN-FENCE: pali

l
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separació pràcticament imprescindible. Es troben disponibles en diferents mides i 
colors (més informació i fotografies a www.breinco.com) 

xtura i els diferents colors en que es presenten.    

EN-STEP: esglaons rústics per a escales exteriors, un producte de Breinco 
S.A. amb unes dimensions de 60x45x15cm. (Longitud x Ample x Alçada) (més 

als (més informació i fotografies 

s permetrà depurar l’aigua recollida en un dels llacs i 

RE

Aquest producte serà utilitzat per marcar les vorades de les zones de descans  i el 
camí principal, i també es crearan amb elles jardineres, sobretot a la zona de passeig, 
i s’empraran per separar el recorregut a peu de les zones decoratives.  Aquestes 
palissades, donen un acabat natural i durador i són elements molt decoratius degut a 
la te

 
- GARD

informació i fotografies a www.breinco.com). 
Amb aquest material es crearan els escales de la zona relax. Unes escales rústiques 
de jardí que permeten un ràpid descens a la zona del llac i a la vegada creen un 
indret molt joliu.  
 

- WIN-WALL:  es tracta d’un mur de contenció també de la companyia Breinco S.A. 
amb una cara vista amb textura i colors molt naturals que serveix per definir murs 
perimetrals (més informació i fotografies a www.breinco.com). 
Serà utilitzat per contenir el talús lateral de les escales que suporta una terrassa. A 
més d’aquesta funció pràctica, és també un element formós que complementa el 
joliu indret de les escales.  
    

- EPDM: es tracta d’una membrana sintètica d’EPDM  (etilè propilè diè monòmer), 
un material impermeable molt elàstic i estable que serveix per impermeabilitzar el 
sòl d’una regió, normalment llacs o estancs artifici
a www.breinco.com). 
Aquest serà el material utilitzat per impermeabilitzar els dos llacs del nostre 
projecte. Gràcies a aquesta impermeabilització, aconseguirem mantenir aigua als 
llacs al llarg de tot l’any, i que aquests compleixin per una banda la seva funció 
estètica i per l’altre, en
aprofitar-la per al reg.    

 
VEGETACIÓ 

 
En 
híd
rec ó de la solució final hi ha influït també criteris de 

jardineria adaptant-la als recursos de les 
zones.  
La revegetació plantejada a la proposta serà descrita a con nuació per agrupacions 
vegetals. 
 
- PINEDA:  el que coneix s realment una comunitat vegetal, 

sinó que es tracta d’agrupacions secundaries que ni tant sols podem anomenar bosc, 
sinó brolles arbrades (un inen els petits arbustos, 
que excepcionalment sup anyades d’una espècie 
d’un estrat arbori). Les p re terreny, es tracten 
del resultat de l’acció hum olt tolerant, capaç de 
viure sobre sols poc profu ixuts; creixen molt de pressa 
i la seva taxa de reproducció és molt alta, però de forma natural estan sotmesos a 

aquest projecte s’ha intentat escollit espècies vegetals autòctones i de poc consum 
ric, amb l’objectiu de conservar el paisatge natural autòcton de la zona així com els 
ursos naturals. A l’elecci

xerojardineria, una forma d’optimitzar la 

ti

em com la pineda, no é

a comunitat vegetal en que predom
eren el mig metre d’alçada, acomp
inedes que coneixem com la del nost
ana. El Pinus pinea és una espècie m
nds , en ambients més aviat e
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una espècie més sensible però estable al mateix temps, el Quercus ilex (alzina). De 
manera que es veuen relegats a ocupar els llocs que aquests últims no poden 

ament, germinant en 

é afavorir com sigui possible els alzinars en zones on la vegetació de pineda ja 
gui força degradada.  

i del sòl), podem concloure que la nostre pineda compleix les 

 

colonitzar. Però si alguna circumstància acaba amb les alzines en algun moment 
(incendi, tala dràstica...), els Pinus pinea es reprodueixen ràpid
condicions difícils amb molta rapidesa i esdevenen els nous hostes de l’indret. Però 
si res no altera el curs natural, l’alzina tornarà amb el temps a recuperar el terreny 
perdut i els pins tornaran als seus hàbitats hostils.   
Tot i això, la pineda és el més semblant  a un bosc que tenim, no és gens desplaent, i 
compleix tan bé o millor que l’alzinar la funció social que busquem en aquestes 
zones del parc. Per tant, hem de respectar per una banda les pinedes actuals, però 
tamb
esti
Les zones de pineda de Pinus pinea, no solen tenir un sotabosc gaire dens ni 
abundant en espècies arbustives, creixen sovint a les contrades marítimes de la 
comarca de la Selva sobre sòls sorrencs i brolles d’estepes (gènere Cistus).  
Segons els estudis previs del sòl i la vegetació actuals realitzats (veure vegetació 
actual i estud
característiques anteriorment descrites, i per aquest motiu, la composició inicial 
d’aquesta serà la següent: 

     
ESTRAT ARBORI 

 
Pinus pinea (pi pinyer) 
 
ESTRAT ARBUSTIU 
 
Cistus salviifolius (estepa borrera) 
Cistus ladanifer (estepa mosquera) 
Ruscus aculeatus (cirerer de Betlem) 
Asparagus acutifolius (esparreguera) 
Quercus coccifera (coscoll) 

 
Amb el temps, l’esdevenir natural farà créixer a aquesta pineda altres espècies més 
típiques de l’alzinar, que s’integraran directament al projecte.    
Aquesta agrupació vegetal la trobarem a la barrera vegetal i a les zones boscoses 
contigües als límits del parc que es descriuen a treballs previs.  
L’estrat arbori serà el conservat de la vegetació actual, amb la densitat i ubicació 
que es descriu a treballs previs. L’estrat arbustiu en canvi, en molts cassos haurà de 
ser introduït. La seva distribució serà gradual, amb una densitat alta  a les zones 
perimetrals del projecte així com als accessos principals, que s’anirà reduint a mida 
que s’endinsa al parc, aconseguint així l’efecte desitjat de barrera vegetal, i també 
dificultar l’accés al parc per zones boscoses no adequades explícitament per a aquest 
ús.  
   
- ALZINAR: L'alzinar és un bosc format, fonamentalment, per arbres i 
arbustos de fulla més o menys ampla (planifolis), persistent i endurida 
(esclerofil·les), que rarament supera els 10 m d'alçària mitjana. L'estrat arbustiu és 
molt ric i espès en tota la superfície i, per contra, l'estrat herbaci és poc 
desenvolupat. 
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Com he explicat anteriorment, aquest és el vertader bosc de la zona, que amb el 
temps i el permís de l’home,  tornarà a guanyar el terreny i el paper protagonista que 
li correspon. Per aquest motiu es decideix crear la zona natural, en la que es restaura 
el paisatge propi de la zona, aprofitant el mal estat i l’escassetat de la vegetació en 
aquella zona. D’aquesta manera es pretén fer arribar al públic una imatge pura dels 
paisatges propis de la nostra zona, ja que en les condicions actuals, és difícil que els 
alzinars naturals tornin a imposar-se a les pinedes degut a la forta acció de l’home.  
Per tant, es proposa restaurar l’alzinar a la zona natural, des de l’entrada principal 
est, resseguint el camí principal pel nord, fins a arribar al descans, on l’alzinar es fa 
més estret donant lloc a una zona de pradera rural, al acabar aquesta zona en forma 
semiesfèrica, el bosc torna a recuperar el terreny resseguint de nou el camí principal 
fins a acabar aproximadament a l’alçada de les zones de descans del camí secundari 

que descendeix al llac de l bosc de transició.   la zona relax, donant pas a
La composició vegetal es egüent: 

 
collida per a aquest bosc és la s

ESTRAT ARBORI 
 
Quercus ilex (alzina) 
Pinus pinea (pi pinyer) 
Arbutus unedo (arboç) 
Rhamnus alaternus (aladern) 
Viburnum tinus (marfull) 
Phyllirea latifolia (aladern de fulla estreta) 
 
ESTRAT ARBUSTIU 
 
Myrtus comunis (murtra) 
Pistacea lentiscus (llentiscle) 

Fig. 39: Zona d’alzinar: detall plànol de vegetació 



Disseny d’un parc urbà sostenible per a Blanes 

 51   

Spartum junceum (ginesta) 
Rosmarinus officinalis (romaní) 
Thymus vulgare (farigola) 
Santolina chamaecyparissus (espernallac) 
Crataegus monogyna (arç blanc)  

 
 

- BOSC DE TRANSICIÓ: es tracta d’un bosc que barreja espècies de la pineda i 
l’alzinar, necessari per fer la gradació des del bosc espès d’alzines fins a la pineda 
amb un sota
Aquest bosc  natural, 
excepte la re ició del 
bosc és vari  properes a 
l’alzinar en neda, de 
la mateixa m ts (veure 
treballs prev  a la zona 
esportiva. L rà d’una 
densitat alta t això la 

- 

pte que segons els estudis realitzats, 

bosc no tant important.   
 avarca principalment la zona relax, i la part oest de la zona
gió propera al llac, on trobem vegetació de ribera. La compos

able al llarg del terreny, a la zona est, tindrem espècies més
gran quantitat, i a poc a poc s’aniran substituint per les de la pi

anera, en l’estrat arbori i degut als treballs previs realitza
is), trobarem més presència de Pinus pinea al acostar-nos
a densitat del sotabosc, també seguirà aquest patró, es passa
 a la zona est a una de mitjana/baixa, aconseguint amb to

gradació desitjada. Al ser una zona de transició, la composició vegetal és variable i 
anirà canviant en al llarg del temps de forma natural.  

 
VEGETACIÓ DE RIBERA: es tracta de la vegetació que sobreviu 
fundamentalment per la humitat del sòl i creix a prop de zones amb aigua com rius, 
aiguamolls, llacunes... 
En el nostre projecte, els llacs es troben impermeabilitzats, per la qual cosa la 
humitat no passa directament d’aquests al sòl. Això incapacita força la presència 
d’aquesta vegetació, però s’ha de tenir en com

Fig. 40: Bosc de transició i vegetació de ribera: detall plànol de vegetació 
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ens trobem en un sòl sorrenc, de procedència fluvial i  força humit, el que permetrà a 
questes espècies viure tant dins dels llacs com en una regió propera a aquests, 

sobretot al llac de la zo  la seva ubicació, els terrenys propers 
recullen bona part de  l’a ua de la pluja que baixa per escorrentia d’altres zones del 
parc.  
Aquesta vegetació, està in r l’efecte de llacs naturals, donar a 
conèixer a la població aquestes espècies i en el cas del llac de la zona relax, utilitzar 
algunes espècies com a fi  endavant.  
Aquesta agrupació vege l  serà introduïda al llac de la zona relax, la illeta del 
interior d’aquest i els se bar al camí que voreja el llac. En 
aquesta regió, la vegetac  la zona de passeig, la 
densitat serà molt meno mplar les aigües així com la 
cascada. Trobarem aques  agrupació únicament a les bores del llac, i el turonet, fins 
a limitar amb els camins 
Aquesta agrupació vegeta sta composada per: 
 

a
na relax, que per
ig

troduïda al parc per crea

ltres verd com s’explica més
ta
us voltants, fins a arri
ió tindrà una densitat mitjana/alta. A
r, permetent al públic conte
ta
que voregen el llac.  
l e

DINS L’AIGUA 
 
Phragmites communis (canyís) 

 LA VORA DEL LLAC

Thypha latifolia (Boga) 
 
A  

arex riparia (càrex) 

 

 
C
Sparganium erectum (bova borda) 
Iris pseudacorus (lliri groc) 

ZONA MÉS EXTERIOR 
 
Fraxinus angustifolia (freixe de fulla petita) 
Ulmus minor (om) 
Salís alba (salze) 
Populus alba (àlber) 
Salix atrocinerea (gatell) 
 
 

OBSERVACIONS: 
 

L’estrat herbaci és especialment ric en falgueres (Polypodium 
vulgare).També hi són abundants les molses i els bolets. 

 
Algunes d’aquestes espècies seran utilitzades per a depurar l’aigua procedent de la pluja 
 les dobles clavegueres planejades al nou sector que s’urbanitzarà a ambdues bandes 

del projecte a través d’un si ròfits en Flotació. Aquest 
sistema es tracta d’una nov eguir el tractament de les aigües 
residuals utilitzant espècies ormades artificialment 
en flotants. La novetat cons s plantes que normalment es 
troben arrelades al terra, al fons de l’aigua o a les vores, es desenvolupin i arribin a 
ompletar un cicle vital flotant a canals impermeabilitzats. Aquest sistema elimina part 

dels inconvenients dels sistemes amb espècies flotants (poc eficaces) i els macròfits 

o
stema de filtres mitjançant Mac
a tècnica capaç d’acons
vegetals del tipus emergents, transf
isteix en aconseguir que le

c
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eme
flot
llac li per aquesta, que actua també 
com a suport dels microorganismes que degraden la matèria orgànica. Les plantes 

 

 que creïn espais jolius plens de colors en 
tes les èpoques de l’any, i conscienciar així als usuaris del parc de que el jardí 

autòcton de poca necessitat t arribar a ser tant o més formós que el jardí 
adicional, amb altes necessitats hídriques, i impulsar d’aquesta manera la jardineria 

sostenible.  
 
- ZONA PASSEIG: aquest robem més d’aquesta vegetació degut 

al seu caràcter i als usos  crear un indret joliu, en el que la 
gent s’hi senti a gust. tiu, s’han triat cinc agrupacions vegetals 
decoratives diferents, que olt pintoresc a la zona degut a la 
gran varietat. Aquest gr antat i sembrats a les zones que es 
troben entre camins, delim ades, formant jardineres en alguns cassos, 
així com a altres zones de la proposta (veure annex 1.4: plànol de vegetació). La 
composició dels grups és

 

 
STIU

rgents (que al estar arrelades al terra no tota l’aigua passa per les arrels). Al créixer 
ant, formen una esponja densa d’arrels i rizomes que ocupen tot el volum de la 
una i obliguen d’aquesta manera a que l’aigua circu

utilitzades han de ser autòctones de la regió. En el nostre projecte, s’aprofitaran espècies 
d’aquest apartat sobre les que s’ha treballat especialment aquestes característiques:  
 

Phragmites communis (canyís)  
Thypha latifolia (boga) 
Sparganium erectum (bova borda) 
Iris pseudacorus (lliri groc) 

 
D’aquesta manera, les espècies anteriors s’introduiran en gran densitat dins el llac 
de la zona relax, per tal de que compleixin la funció depuradora esperada i poder 
utilitzar aquest aigua per regar (veure xarxa de reg). 

 
A més de les diferents agrupacions vegetals descrites anteriorment, al parc en trobem 
d’altres que no segueixen una agrupació purament natural sinó que han estat escollides 
segons diversos criteris ( port, color, època de floració, característiques, usos 
freqüents...) amb fins decoratius, per tal de
to

hídrica, po
tr

a zona és en la que t
 assignats, és necessari
Per aquest mo
 aconseguiran un efecte m

ups vegetals seran pl
itades per paliss

 la següent:  

GRUP 1  

PORT ARBORI/ARBU  

estre      
lemantis flammula    

Halimium halimifolium  

ORT HERBACI

 
Acer camp
C
Erica arborea 

Lavandula stoechas  
Prunus spinosa  
 
P  

estuca glauca   
  

 
F
Ampelodesmos mauritanica
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Geranium sanguineum  

PORT ARBORI/ARBUSTIU

 
GRUP 2  
 

 
 

orycnium pentaphyllum  

Laurus nobilis 

CI

D
Genista linifolia  

 
PORT HERBA  

phyllantes monspeliensis 
entranthus ruber  

Koeleria glauca    

 

PORT ARBORI/ARBUSTIU

 
A
C
Cistus clusiiI  

  

GRUP 3  
 

 
 

rea    
aurus nobilis  

I

Erica arbo
L
Lavandula stoechas  
 
 
PORT HERBAC  

 
edera helix   
alvia officinalis  

chillea nobilis    
 
 

PORT ARBORI/ARBUSTIU

H
S
Cistus clusii  
A

GRUP 4  
 

 

eratoria siliqua  

etama sphaerocarpa 

 
C
Olea eurepaea   
R
 
 
PORT HERBACI 
 
Ampelodesmos mauritanica  

alamintha nepeta  

oelaria glauca    

C
Centranthus ruber 
K
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RI/ARBUSTIU

GRUP 5  
 
PORT ARBO  
 
Acer campestre      
Clemantis flammula   
Halimium halimifolium  
Quercus faginea  
 
 
PORT HERBACI 
 
Avenula pratensis  
Festuca glauca   

erà 
spalum vaginatum, es tracta d’una de les espècies cridades a ocupar 

un lloc prioritari en la plantació de gespes durant les pròximes dècades. Aquesta 
espècie admet qualitats admet a la perfecció l’ús de les 
pitjors aigües, procedent  depuradores o fins i tot aigua de mar (en substrats 
sorrencs) ja que disposa d tema radicular. Té un consum d’aigua molt 
baix, suporta èpoques pr  tipus d’aportació hídrica, rebrotant 
am pidesa en rebre aigua de nou. Aquesta espècie també serà la utilitzada als 
paviments amb superfície ció).  
 

- ZONA RELAX: en aques scales en les que han estat construïdes 
unes jardineres als laterals, es tracta també d’un espai joliu que cal decorar 
específicament, amb espècies vegetals que mantinguin gairebé tot l’any l’indret amb 
flors de colors vistosos que atreguin l’atenció dels usuaris del parc. Les espècies 
escollides són: 

 
ESTRAT ARBUSTIU:

Geranium sanguineum  
Viola suavis  

 
- ZONA NATURAL: en aquesta regió, trobem una zona de prat rústic, que s

sembrat amb Pa

d’aigua molt inferiors, i 
s de
’un poderós sis
olongades sense cap

b ra
 verda (veure pavimenta

ta zona trobem les e

 
 
Erica arborea 
Lavandula stoechas 

 
ESTRAT HERBACI: 
 
Centranthus ruber 
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- XARXA DE CAMINS: al llarg del parc, trobem zones a banda i banda dels camins 

que queden  parcialment descobertes, normalment per la proximitat d’un bosc. En 
aquestes regions s’utilitzarà Hedera helix per, evitant així l’erosió, fins a arribar a 
una zona recoberta de vegetació. 

 
Per últim, cal descriure el Ficus carica (figuera) una espècie vegetal que tot i que no és 
originaria de les nostres terres, es cultiva des d’antic a tota la regió mediterrània i es 
troba totalment naturalitzada. Aquesta compleix, més enllà de la funció decorativa, una 
altre de més important, és l’espècie escollida per a crear ombra tant a les zones de 
descans i d’aparcament com a les zones esportiva, infantil, de picnic i d’activitats 
recreatives. Es tracta d’una espècie de fulla caduca molt gran, ideal per a aquesta funció, 

e proporcionarà als usqu uaris del parc la ombra fresca i densa tan desitjada els dies de 
calor, sense privar-los del sol a l’època hivernal. 
 
XARXA DE REG 
 
El parc consta d’una xarxa de reg força complexa, ja que es busca alimentar el parc amb 
aigua no procedent de la xarxa d’abastament, i mantenir per una banda els dos llacs 
plens d’aigua i per l’altre assegurar-nos del correcte creixement de les espècies vegetals.  
 
El llac de la zona relax rep aigua de diferents fonts: 
- Precipitacions: la ubicació estratègica d’aquest llac, fa que no només reculli l’aigua 

que cau sobre la seva superfície, sinó que degut a la topografia del terreny, també 
col·lecta tota l’aigua que per escorrentia baixa de gran part del parc.  

- Doble clavegueram: segons l’article 262 de la normativa del POUM de Blanes, “les 
ordenances de les edificacions incorporaran mesures per a l’estalvi en el consum 
d’aigua (reguladors de pressió i airejadors per aixetes i dutxes), així com per al  
reciclatge d’aigües grises de lavabos i dutxes, i la recollida separativa d’aigües 
negres i aigües de pluja”. Tenint en compte que segons aquest mateix POUM, els 
sectors est i oest del projecte seran pròximament urbanitzats, aquestes aigües grises i 
de pluja recollides alimentaran també el llac, on seran depurades per filtres verds 
(veure revegetació). 

Fig. 41: Vegetació de les escales: detall plànol de vegetació 
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- Segons als estudis realitzats a l’apartat d’hidrologia, existeix també la possibilitat 

es d’aigua (excepte la de les precipitacions que no es pot 
rolar) es col·locaran a la part nord-est del llac, de manera que les aigües hagin de 

travessar tot el llac per mitjà del cúmul d’arrels i rizomes que la depuraran fins a arribar 
a la part sud-oest. Allà un petit motor bombejarà l’aigua fins a la part més alta del turó 
de la zona de passeig, i caurà en aquest llac per la cascada artificial. Serà des d’aquest 
que es distribuirà l’aigua de reg, donat que aquest és un dels punts més alts del projecte, 
l’aigua podrà ser distribuïda per gravetat al a majoria de zones. 
 
Els sistemes de reg utilitzats seran diversos:  
 
- Reg per degoteig: serà el més utilitzat a la zona de passeig i les demés zones no 

boscoses. Es tracta del sistema més eficient, garanteix el reg òptim i adequat per al 
correcte desenvolupament i manteniment del jardí. Amés, optimitza els recursos 
hídrics. Es regarà una o dues vegades a la setmana els dos primers anys. 
  

- Reg per aspersió: serà l’utilitzat per la pradera rústica de la zona natural. No és tan 
eficaç com l’anterior però el més adequat per zones com aquesta. L’espècie 
escollida per a la pradera no té necessitats hídriques massa elevades, per tant serà 
suficient amb un reg a la setmana durant l’estiu i amb menys freqüència a l’hivern, 
primavera i tardor (depenent de les precipitacions).   
 

- Per últim s’instal·laran boques de reg cada 150m a una banda del camí principal, per 
tal de poder regar esporàdicament les zones boscoses durant els mesos de calor els 
dos primers anys.  

  

d’aprofitar l’aigua que corre per la riera Plantera  mitjançant un sistema de 

canonades subterrani que porti per gravetat part del cabal d’aquesta cap el nostre 
llac en moments puntuals d’escassetat d’aigua. 

 
tes aquestes entradTo

cont

Fig. 42: Esquema del recorregut de l’aigua al llac de la zona relax. 
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ELEMENTS I MOBILIARI 
 
Al llarg del parc, trobem multitud d’elements i mobiliari que proporcionen als usuaris 
uns serveis imprescindibles i que compleixen també una funció decorativa. A les webs 
de la companyia que les comercialitza trobareu informació tècnica i fotografies sobre els 
productes anomenat (veure fonts consultades) . 
 
- ELEMENTS I MOBILIARI GENERALS: es tracta dels productes que trobem 

repartits per tot el projecte. 
 

 Banc Bastide, un banc de la companyia Parques i Jardínes Fábregas S.A. que 
combina la fusta i el metall, amb un aspecte molt natural. El trobem repetit per 
diverses zones del parc, entre les que destaquen les diferents zones de descans, 
la zona d’activitats recreatives, i les zones infantil i esportiva.    
 

 Paperera Salou, un altre producte de companyia Parques i Jardínes Fábregas S.A 
que combina també acer i fusta. El seu interior serà dividit en tres parts, per tal 
d’aconseguir que siguin separats els residus més freqüents: paper, envasos i 
matèria orgànica. Seran instal·lades a la vora dels bancs, i al llarg de la xarxa de 
camins, cada 100m al camí principal i cada 150 o 200m als camins secundaris. 
 

 Fanals Ronda, un producte de la mateixa companyia que els anteriors, es tracta 
d’un fanal d’aspecte clàssic, que serà l’encarregat d’il·luminar el parc a les hores 
de poca llum. Seran instal·lades al llarg del camí principal cada 25 m, i cada 30 
m als recorreguts secundaris. Aquests elements tindran incorporades petites 
plaques fotovoltaiques, que emmagatzemaran energia solar durant el dia, no 
necessitant així subministrament elèctric extern, a més s’utilitzaran làmpades 
eficients i de baixa contaminació (preferiblement les de vapor de sodi de color 
blanc).Únicament es mantindrà tota la nit la il·luminació del camí principal, les 
altres seran apagades per motius d’estalvi energètic entre les  22 hores i les 24 
hores, depenent l’època de l’any i l’afluència de públic.  

 
 Font Castellana, l’últim producte de la companyia Fábregas, una font d’aigua 

potable d’estil clàssic. Aquest és l’únic element que necessita abastament de la 
xarxa pública. Serà instal·lat a les zones de descans , i especialment a les zones 
d’activitats recreatives, infantil i esportiva.  
 

 Miniatures de fonts d’energia renovables: per tal de conscienciar la població 
sobre la utilització de fonts d’energia renovables, al parc seran integrades una 
sèrie de miniatures d’aquests sistemes. Es dissenyaran petits molins de vent, una 
turbina per a la cascada del llac de la zona de passeig i plaques solars. Aquestes 
tindran un funcionament a petita escala, i l’energia generada serà utilitzada per a 
diferents serveis del parc. 
A més, es crearan petits contenidors de matèria orgànica, ben segellats per evitar 
les males olors, on només tindrà accés el personal jardiner. Aquí 
s’emmagatzemaran les restes orgàniques dels treballs de jardineria del parc, i 
obtindrem així el nostre propi bio-compostatge.  
 

 Cartells informatius: a partir de diversos models de cartells de la companyia 
Isaba S.A (IS-4s21, IS-4s21.1, IS-8L09... veure www.isaba.com) es col·locaran 
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a diverses zones del parc cartells informatius amb el nom de parc, un plànol 
general, indicació de camins, recordatoris de neteja pels propietaris de 
gossos...A més d’altres cartells més educatius, que segueixen la línea sostenible 
del parc. En primer lloc, cartells que fomentin l’ús d’espècies autòctones de baix 
consum hídric per als jardins, complementats amb d’altres, explicatius 
d’espècies vegetals, a sota de cadascuna d’aquestes. També hi trobem cartells 
sobre el reciclatge i la seva importància, col·locats al cantó d’algunes papereres, 
així com cartells informatius sobre les energies renovables i els seus avantatges 
en front a les no renovables, amb la intenció de conscienciar a la població.  

 
- ELEMENTS I MOBILIARI A LES ENTRADES PRINCIPALS: aquestes zones del 

parc tindran una decoració específica per tal de cridar l’atenció dels usuaris de les 
vies contigües i atreure la seva visita al parc.  
Tant l’entrada est com l’oest, tenen el mateix sistema. Es tracta de plantar una filera 
d’arbres al llarg dels carrers que porten a aquestes entrades. Les fileres ressegueixen 
el camí de la vorera i s’endinsen a l’entrada on moren. Això fa que de manera 
inconscient, el vianant segueixi la filera d’arbres i senti desitjos inconscients 
d’entrar al parc. 

 
L’entrada sud en canvi, es basa en un sistema de simetria respecte l’encreuament 
dels carrers. La disposició d’aquests fa que sigui possible crear un encreuament 
igual al present entre altres carrers contigus, una forma molt regular que permet a 
més delimitar l’entrada formant una plaça on trobem una escultura alta i llampant. 
Aquesta, té com a funció cridar al públic a entrar al parc, però també evitar que 
vehicles particulars hi entrin per error, ja que es tracta d’una zona molt urbana, que 
s’integra perfectament al barri, essent també un lloc de reunió social on s’hi pot 
seure (degut a la presència de bancs) i que endinsa progressivament al públic dins 
del projecte.  
 

Fig. 43: Fileres d’arbres al llarg del carrer que porten a l’entrada oest: detall plànol de vegetació 

- ELEMENTS I MOBILIARI A LA ZONA D’ACTIVITATS RECREATIVES: en 
aquesta regió, trobem mobiliari que permet als usuaris del parc gaudir de temps 
d’esbarjo mentre practiquen algunes activitats d’aquest tipus:  

 
 TAULA DE PING PONG MODEL E: es tracta d’una taula de ping-pong d’acer 

i fibra, preparada per a la col·locació fixa al exterior, que proporcionarà a tot 
tipus de públic practicar aquesta activitat. Es col·locaran sis exemplars.  
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 TAULA DE JOCS: es tracta de Taules antivandàliques d'exterior amb tauler 

incorporat d'escacs, Back Gamon, parxís, oca, cartes i sudokus. Aquests 
productes permetran als diferents usuaris gaudir d’aquets jocs a l’aire lliure.  
 

 TAULA DE JOCS PER A MINUSVÀLIDS: es tracta de taules amb tauler 
incorporat com les anteriors, però adaptades a minusvàlids, d’aquesta manera es 
garanteix una accessibilitat total a aquests jocs.  

 
- ELEMENTS I MOBILIARI A LA ZONA INFANTIL:  en aquesta zona hi trobem 

una gran quantitat de jocs i altres elements pensats per proporcionar als infants una 
zona de diversió segura i completa. Aquesta, es podria dividir en dues regions 
segons el tipus d’elements que s’instal·laran i les edats a les que van destinades. 

 
 En primer lloc tenim una zona adequada per al jocs dels més petits, de 1 a 4-5 

anys. Aquesta zona es troba limitada per una balla de fusta de colors de la 
companyia Isaba S.A. model        IS-7U15.1. En aquesta zona trobem multitud 
d’elements de jocs tant d’aquesta mateixa companyia com de Kompan S.A. A 
continuació presentem un llistat dels noms comercials dels elements presents, 
per més informació sobre cadascun d’ells veure www.isaba.com 

 
o Sorral IS-4S08 
o Tú y yo 
o El caballo veloz  
o El puente mágico 
o La casa de los elfos 
o El girasol 
o La campanilla 
o Tic-tac 
 

 L’altre, es tracta d’una regió més gran i sense limitar, a les que hi trobem 
mobiliari de joc però també zones sense obstacles per poder córrer i jugar amb 
llibertat. Tots els productes presents en aquesta regió són de la companyia 
Kompan S.A. A continuació es mostra un llistat amb els noms comercials 
d’aquests (per més informació veure www.kompan.com). 

 
o Balancín Wip-wap 
o Columpio dúo 
o Estructura torre tobogán columpio doble 
o Estructura torre con cubierta red i tobogán 
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Fig. 44: Distribució del mobiliari de joc a la zona infantil: detall plànol de planta 

- ELEMENTS I MOBILIARI A LA ZONA DE PICNIC: en aquesta zona és 
imprescindible que el públic disposi de taules per seure i menjar. Per aquest motiu 
s’instal·laran taules de picnic de la companyia  Parques i Jardínes Fábregas S.A., 
adequant  així aquesta zona per a l’ús previst.  
 

- ELEMENTS I MOBILIARI AL A ZONA ESPORTIVA:  aquesta regió del parc 
consta de diversos elements per a la pràctica esportiva. Per tal de descriure la zona 
amb més exactitud, hauríem de distingir la zona del bosc d’aventura i de la d’altres 
elements esportius. Aquesta última és la que comprèn des de zona boscosa a les 
pistes poliesportives. En ella s’instal·larà un circuit biosaludable complet, dissenyat 
perquè tothom pugui mantenir-se en forma. Està composat per 12 elements diferents 
amb els que s’ofereix una forma de fer esport entretinguda i gratuïta.  
A la regió del bosc d’aventura, hi trobem multitud d’elements que integrats a aquest 
context, i utilitzant com a suport els troncs dels arbres, creen un espai en el que la 
pràctica esportiva es converteix més aviat en una activitat d’exploració i aventura. 
En primer lloc, trobem multitud de camins que s’entrecreuen en diverses placetes, al 
centre de cadascuna d’aquestes s’hi col·locarà una escultura diferent, d’aquesta 
manera aquest element únic al parc servirà per una banda per mantenir l’orientació i 
per l’altre per desvetllar l’esperit explorador dels usuaris del parc i que aquest els 
porti a seguir voltant pel bosc. A part d’aquests, trobem diferents jocs d’equilibri, 
tirolines,  circuits d’obstacles o equipaments d’escalada integrats al propi bosc, 
utilitzant els troncs dels arbres com a suports. A continuació es mostra una llista dels 
noms comercials d’aquests productes que pertanyen a la gama NATURE de la 
companyia Kompan S.A (per més informació veure www.kompan.com). 

 
o Acción piramidal 
o Barras equilibrio 
o Puente colgante 
o Paseo de Tarzán 
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o Obstáculos desiguales 
o Escalera 
o Barra de equilibrio 
o Cuerda suspendida larga 
o Tirolina 

 
EQUIPAMENTS 
 
El parc consta de diversos equipaments que permeten proporcionar als usuaris del parc 
diferents serveis amb garanties, així com afavorir la multifuncionalitat del projecte.  
 
- Al llarg del parc trobem tres edificis d’equipaments (lavabo, canviador de nadons...) 

que complementen els serveis necessaris d’aquest tipus de projectes públics. Els 
edificis tindran forma rectangular,  amb dimensions de 10 m d’allargada per 5 m 
d’amplada. Els trobem situats a zones del camí principal properes a les entrades 
principals, de forma que des de qualsevol punt del parc podem un d’aquests edificis 

a menys de 200 m.  
 

Fig. 45: En vermell ubicació exacta dels tres edificis d’equipaments. 

- A la zona esportiva trobem dues pistes poliesportives que ofereixen la possibilitat de 
practicar una gran diversitat d’esports, una forma saludable d’establir relacions 
socials, a la vegada que es manté en forma el cos, apta per a totes les edats 
La primera pista, pavimentada amb material asfàltic, té unes dimensions de 44m de 
llargada per 22 d’amplada, i es troba rodejada per una tanca de fusta d’ 1.5 m 
d’alçada, que té com a objectiu parar moltes de les pilotes que vegin fora. Aquesta 
pista  estarà pintada amb les línies reglamentaries de futbol sala. Un rectangle de 
20x40m, una línia central que divideix el camp en dos quadrats a la que es marca el 
punt mig, i amb centre a aquest es traça una circumferència de 3 m de radi. Per 
últim, l’àrea de penal es construeix a partir d’una línia de 3 m paral·lela al costat 
menor del quadrilàter exterior, del que dista 6m i dos arcs de circumferència de 6 m 
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de radi que uneixen aquesta línea amb la del rectangle, amb centre a cadascun dels 
pals de la porteria. Seran instal·lades dues porteries de 3 m d’amplada i 2 d’alçada.  
La segona pista, també pavimentada amb material asfàltic, de forma rectangular i 
dimensions 20x30 m, rodejada també per una tanca de fusta de 1.5 m d’alçada amb 
la mateixa funció que a la pista anterior. La superfície es dividirà per mitjà de línees 
en tres rectangles de 20x10 metres, i a cada rectangle s’hi dibuixaran les línies 
reglamentaries de bàsquet a escala reduïda. Els camps es divideixen en dos quadrats 
de 10x10 m, i amb centre al punt mig es dibuixa una circumferència de 3 m de radi. 
Paral·lela al costat menor del rectangle, a 4 metres de distància trobem la línia de tirs 
lliures, de 2 m de llargada que s’uneix pels seus extrems a la línia de fons. Amb 
centre al punt mig de la línea de tirs lliures es dibuixa una circumferència de radi 
1m. Per últim es traça la línea de tres punts, una semicircumferència amb centre al 
punt mig de la línea de fons i 5m de radi. S’instal·laran a més sis cistelles (dos per 
camp) a una alçada de 3 m.     

 

Fig. 46: Pistes poliesportives i auditori: detall plànol de planta general 

- A la zona recreativa trobem cinc pistes de petanca, destinades a la pràctica de jocs 
populars de llançament. Aquestes tenen forma rectangular , amb unes dimensions de 
3m d’amplada per 10 d’allargada. Aquestes pistes seran pavimentades amb terra 
compactada i delimitades per taulons de fusta amb tractament per exteriors. 

Fig.47: Pistes de petanca: detall plànol de planta 
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- A la part oest de la zona passeig trobem un auditori per albergar concerts, mítings i 

actes diversos, complementat per unes grades al estil grecoromà aprofitant el 
pendent del terreny, que persegueix l’objectiu d’aconseguir un lloc de reunió social 
integrat al parc. L’escenari en si té forma de rectangle de 10 m de llargada i 5 m 
d’amplada, amb una alçada de 1.2 m, recobert amb les mateixes palissades que 
s’utilitzen a la resta del parc per delimitar camins, desnivells... Les grades es troben 
distribuïdes en forma d’arc de circumferència. La primera fila es troba a 5.5 m de 
l’escenari. Les grades estaran formades per bigues de fusta de 0.73 metres 
d’amplada i 1 m de profunditat, que construiran una superfície plana on seure. Les 
files estan separades entre elles 1 m, el que fa que degut al pendent aproximadament 
del 75%, cadascuna de les files es trobi a una diferència d’alçada de 1.5 m, i 
d’aquesta manera no s’impedeix 
la visió a cap membre del públic. 
La regió que compren entre les 
grades serà plantada amb Hedera 
helix, per tal de recobrir la 
superfície i evitar així l’erosió, a 
més de tractar-se d’un element 
decoratiu. A banda i banda de les 
grades es construiran unes 
escales de 0.35 metres d’estesa i 
0.15 m de contrapetja, per 
permetre el fàcil accés a les files 
més altes.  

Fig. 48: Secció de la zona de grades 

   
- APARCAMENTS: la zona d’aparcament del parc es divideix en dos parts, una a la 

zona nord-est del projecte, on trobem uns 200 metres de places de pàrquing en 
bateria, majoritàriament per a vehicles a motor, situades entre el parc i el carril bici 
existent., amb unes dimensions de 2m d’amplada per 5 d’allargada L’altre, està 
situada a la zona sud del projecte, es tracta d’una zona tancada més gran que 
l’anterior. Aquesta conté força places per bicicletes, motocicletes i ciclomotors, a 
més de les places estàndard de 2x5 metres. La zona està organitzada per una illeta 
arbrada paral·lela al carrer que limita pel sud amb la zona. Aquesta endega el transit, 
optimitza el nombre de places i crea zones d’ombra per a els vehicles. Aquesta regió 
disposarà de tres accessos, dos a la part sud, un a l’est, que desemboca al carrer de 

Fig. 49: Zona aparcaments sud: detall del plànol de planta general. 
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Rovira i Virgili, l’altre a l’oest, que dóna a un nou carrer previst pel POUM i per 
últim un a la part nord-est, que desemboca al carrer d’Espronceda. Totes aquestes 
places de pàrquing tenen com a objectiu facilitar l’accés al parc d’usuaris que es 
desplacin en vehicle privat i intentar millorar el problema de parc de vehicle del 
municipi en aquesta zona, essent places gratuïtes que poden ser utilitzades pels 
veïns, sobretot en hores en que l’afluència al parc és reduïda.  

 
 

 
 

CONCLUSIONS: 
 
Aquest ha estat un treball molt didàctic. Per una banda, m’he familiaritzat força amb 
termes i documents propis de l’àrea d’urbanisme, i he après a buscar, llegir i entendre 
aquests tipus de documents amb fluïdesa, cosa que no sempre és fàcil. A més, he 
descobert les parts necessàries d’un projecte i les actuacions que calen fer per dur-lo a 
terme així com el temps i treball que necessita desenvolupar un projecte, sobretot un 
d’executiu, que demana un grau de detall altíssim. Això m’ha fet veure que en realitat 
un projecte no es tracta únicament del disseny sinó que els estudis previs tenen una 
importància fonamental i determinen totalment la solució final Gràcies a aquest treball, 
he conegut el món de l’arquitectura i el paisatgisme així com alguns dels termes més 
utilitzats o la forma de treballar. Però la proposta del parc no és únicament 
arquitectònica, sinó que requereix de nous coneixements per a mi en molts àmbits. En 
primer lloc, l’estudi de l’àrea d’actuació m’ha donat una visió general de diferents 
ciències, des de la meteorologia amb la que estem força familiaritzats fins a la 
edafologia de la que en un principi no coneixia ni el nom, passant per la hidrologia i la 
botànica, aquesta última amb molt de pes al conjunt de la proposta degut a la 
importància dels vegetals al parc. A més he conegut corrents modernes de desenvolupar 
projectes de forma sostenible i ecològica, com per exemple la xerojardineria. Per últim, 
aquest treball també m’ha servit per aprofundir els meus coneixements en el programa 
de disseny AutoCad.  
Seria possible continuar la recerca, seguint aquesta proposta i desenvolupar-la fins a 
arribar a ser un projecte executiu,  cosa que trobo que seria molt positiva per al municipi 
de Blanes.   
 
Crec que aquest treball ha estat molt profitós. Al principi estava força perdut i no sabia 
com començar ni exactament que havia de fer, a més hem va ser impossible trobar un 
exemple de projecte per Internet  o a la biblioteca. Tot i que en aquells moments ja 
havia escollit el terreny i tenia els plànols, no va ser fins que gràcies a la meva tutora 
Conxita Berney, vaig entrar en contacte amb EGAM S.L, un empresa dedicada a 
projectes ambientals de molts tipus, que em van atendre molt bé, en especial Eva Bravo. 
A arrel d’aquesta visita, vaig començar a tenir les coses més clares, el treball pautat i a 
desenvolupar-lo. Els apartats d’estudi de l’àrea d’actuació, van ser unes parts més de 
documentació i treballs de camp, en les que primerament havia de buscar informació 
sobre aquestes qüestions a la zona, però si aquesta no existia o era insuficient, vaig 
haver de realitzar estudis de camp, que particularment és el  que més divertit he trobat i 
més m’ha agradat del projecte. Les altres parts, en canvi han estat desenvolupades de 
forma molt diferent. Es tracta de projectar al paper idees que creus que tens clares però 
que no sempre és així i que de vegades trobes dificultats a per expressar-lo amb els 
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termes adequats així com per a fer entendre amb claredat el que vols. Per aquest motiu, 
moltes vegades m’he hagut de recolzar en dibuixos o documentar-me sobre el tema. 
En definitiva, fer el treball ha estat una experiència positiva, que tant per els continguts 
apresos, com per a aprendre a organitzar el temps, cosa a la que et veus obligat degut a 
la gran quantitat d’hores de treball que es necessiten.  
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del espacio público, nº 30 adaptándose al cambio climático ¿Dónde entra la 
arquitectura del paisaje?, nº 31 la sostenibilidad de los espacios verdes 
urbanos, nº 33 acupuntura paisajística. Publicaciones de jardinería. 
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publicació). 
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PLÀNES WEB 
 

- Ajuntament de Blanes. www.blanes.net 
- Ajuntament de Barcelona. www.bcn.es 
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- Àrea metropolitana de Barcelona. www.amb.cat 
- Escofet. www.escofet.com 
- Fundació dúctil Benito. www.fdb.es 
- Grup Fàbregas. www.grupfabregas.com 
- KOMPAN. www.kompan.com 
- ISABA. www.isaba.com 
- Jardinitis. www,jardinitis.com 
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- Flora i vegetació de Tossa. selvadetossa.blogspot.com 
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- Bioriza. www.bioriza.com 
- Enciclopèdia Catalana. www.enciclopedia.cat 
- Infojardín. www.infojardin.com 
- Atlas nacional de Catalunya. www.atlesnacional.cat 
- Institut de Tecnologia de construcció de Catalunya. www.itec.es 
- Observatori del paisatge de Catalunya. www.catpaisatge.net 
- FIFA. es.fifa.com 
- Federació Catalana de Petanca. www.fcpetanca.org 
- Wikipédia. es.wikipedia.org 
- Viquipèdia. ca.wikipedia.org 
- Generalitat de Catalunya. www.gencat.cat 
- L’alzinar. www.alzinar.com 
 

EMPRESES I ENTITATS. 
 

- Ajuntament de Blanes. Atès per Joan Utset i Octavi Font els dies 7/7/09 i 
12/11/09. 

- EGAM, Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental S.L.  Atès per Eva Bravo el 
22/10/09 i 9/12/09 a més de múltiples consultes via e-mail. 

- IES Serrallarga. Atès per diversos professors, en especial Conxita Berney, 
Lurdes Vilatimó, Natividad Aceña i Salvador Sagrera.  

- Jardí botànic Mar i Murtra. Atès per Núria Membrives i Amparo Ardanuy els 
dies 3/11/09 i  9/11/09, a més de múltiples consultes via e-mail i diverses 
visites a les instal·lacions del jardí 
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