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MÈTODE. COM S’ESTRUCTURA EL DOCUMENT.

L’estudi paisatgístic dels entorn de la Colònia Güell s’estructura en 4 apartats.

El primer apartat  - auscultació del paisatge existent	-	es	fixa	en	qualitat	del	paisatge	avui	i	posa	en	relació	
capes	 del	 paisatge	 que	 identifiquem	 com	a	 claus	 a	 fi	 i	 efecte	 de	 poder	 valorar	 una	 possible	modificació	
del	 paisatge	 subjacents.	Quin	 valors	 té:	 l’orografia,	 el	mosaic,	 quin	 potencial	 d’evolució,	 quins	 horitzons	
el	defineixen,	etc.	per	finalment	fer	una	síntesis	del	criteris	que	creiem	s’han	de	considerar	del	paisatge	ja	
existent. 

Com	que	el	planejament	vigent	per	a	 l’entorn	de	 la	Colònia	Güell	 i	el	PDU	que	origina	preveuen	un	canvi	
significatiu	 del	 paisatge,	 ens	 sembla	 que	 només	 centrar-se	 en	 el	 que	 hi	 ha,	 el	 que	 caldria	 ‘preservar’	 o	
considerar,	 ens	 sembla	 una	mirada	un	punt	 incomplerta,	 per	 parcialment	 obsoleta,	 i	 que	 sobretot	 obvia	
que	 el	 desenvolupament	 del	 paisatge	 també	 genera	 oportunitats	 de	 transformació	 i	 preservació	 per	 sé.	
Altrament	dit	,	sí,	auscultar	bé	el	paisatge	dóna	idees	sobretot	del	que	cal	preservar,	valoritzar,	però	no	dóna	
pistes	de	‘com’	una	transformació	sensible	pot	imaginar	un	paisatge	més	productiu,	socialment	divers	o	més	
ric	paisatgísticament.	En	tot	cas	davant	l’evidència	que	la	transformació	que	advé	és	important	i	significativa,	
ens	 sembla	 que	 un	 estudi	 de	 paisatge	 ha	 de	 ser	 substancialment	 prospectiu	 i	 explorar	 escenaris	 de	
desenvolupament	més	que	no	‘consagrar’	valors	existents	que	persistiran	en	un	context	clarament	canviant.	
Dit això cap dels nous escenaris no es pot construir sense la fundació d’un bon coneixement del paisatge de 
base i la seva potencial evolució. 

Així els apartat 2 i 3 es centren en la prospecció d’escenaris de futur. 

L’apartat 2, Escenaris I. Prospecció vers una infraestructura verda multifuncional. El paisatge com 
element estructurador de l’entorn de la Colònia Güell	vol	 imaginar	un	esquelet	 ‘verd’	que	relligui	Santa	
Coloma de Cervelló i Sant Boi, l’Ordal i el Llobregat des del potencial infraestructural del paisatge. Comença 
tipificant	els	tipus	de	verds	urbans	i	periurbans	existents	per	fixar-se	en	bones	pràctiques	en	el	projecte	i	la	
gestió	de	les	vores	metropolitanes		en	llocs	propers	i	a	partir	d’aquí	figurar	escenaris	successius	d’evolució	
cap	a	un	sistema	d’espais	verds	multifuncional	que	‘vertebra’	el	paisatge.	Acaba	amb	una	visió	de	síntesis	que	
prefigura	com	es	podria	imaginar	aquesta	Infraestructura	Verda.	

El apartat 3, Escenaris II. Explorant el potencial d’integració al paisatge de diverses tipologies 
edificatòries. Fugint	del	–	“aquí	no!”	–	de	tants	estudis	de	paisatge,	assagem	quines	tipologies	i	en	quines	
condicions	podrien	integrar-se	bé	al	paisatge.	Ho	fem	a	manera	de	valorar	de	la	‘capacitat	de	càrrega’	del	
paisatge	d’acord	amb	les	relacions	que	s’estableixen	entre	relleu-tipologia	edificatòria	i	plantacions.	Hi	ho	
fem	en	dos	temps.	Que	podria	integrar-se	en	el	paisatge	avui,	i	que	podria	arribar	a	integrar-se	si	prèviament	
hi	hagués	un	projecte	de	plantacions	que	crees	unes	noves	condicions	d’origen	propícies	a	la	integració	d’una	
major	edificabilitat.	Aquest	exercici	es	fa	individualment	per	tipologia	edificatòria,	i	finalment	es	fa	un	assaig	
general	o	visió	de	síntesis,	en	que	fem	una	prognosis	en	dos	temps,	per	una	edificabilitat	integrada.

El apartat 4, Síntesis d’escenaris amb criteris de paisatge. Preservar, valoritzar, implantar i integrar és el 
sumari	dels	tres	apartats	anteriors	posats	en	relació.	Primerament,	a	forma	d’una	sort	de	decàleg,	proposem	
12 criteris a considerar englobant la preservació, la valorització, maneres d’implantar-se i formes d’integració. 
Desprès	aquest	escenari	de	síntesis	 i	criteris	s’il·lustra	en	dos	formes:	a	través	d’una	successió	d’alçats,	el	
que	permet	establir	relacions	d’alçada	entre	relleu-edificació-plantacions	i	en	una	planta	–	que	permet	llegir	
connectivitats, gra, buits, etc...

Tot	plegat	 és	 un	 estudi	 de	paisatge	 inusual,	 que	basant-se	 en	 els	 valors	 del	 lloc,	 posa	 l’accent	 en	 explorar	
escenaris	de	futur	per	prefigurar	desenvolupaments	possibles.	Un	estudi	en	que	es	vol	establir	un	diàleg	fèrtil	
i	obert	entre	el	paisatge	subjacent	d’avui,	i	un	paisatge	potencial,	que	si	troba	un	bon	equilibri	entre	preservar,	
valoritzar, implantar i integrar, en sembla pot ser de referencia. 

i que el temps ens doni o en tregui la raó, 
una reflexió sobre paisatge, planejament i temps

La	transformació	urbanística,	social	i	paisatgística	dels	entorns	de	la	colònia	Güell	no	es	farà	en	5	ni	10	anys,	
potser	30?	Més?	Menys?.	Per	a	quina	escala	temporal	es	concebrà	el	futur	PDU?	

El	paisatge	és	un	organisme	viu,	orgànic,	canvia	i	s’adapta	constantment,	com	les	espècies	–	i	només	aquell	que	
s’adapta sobreviu – com a paisatge productiu. Canvi, durada, successió són propietat inherents a la societat i el 
paisatge	que	la	visualitza.		Ens	preguntem	si	el	planejament	que	habilita	i	dona	drets	a	la	transformació	del	sòl	
i el paisatge no hauria de trobar maneres (o temps) de ser més adaptatiu. Que volem dir amb això? Que la seva 
lògica	de	atorgar/canviar	els	usos	del	sòl	fos	més	gradual,	incremental,	i	que	les	superfícies	fetes	disponibles	al	
desenvolupament s’habilitessin gradualment. 

Ens	deixa	perplexes	que	en	el	PGM	del	1976,	fa	40	anys,	preveies	la	edificabilitat	que	avui	hi	ha	a	la	Colònia	
Güell. Varen ser lúcids, oportunistes, temeraris, desenvolupistes?... En tot cas el pensar ha evolucionat molt des 
d’aleshores... Així som partidaris d’una sort de gestió del risc, de prudència temporal, respecte al paisatge i el 
seu desenvolupament... A diferència de la Xina on les ciutat creixent exponencialment, creiem en la metròpolis 
barcelonina	els	temps	són	més	pausats	i	permeten	que	el	planejament,	com	a	full	de	ruta	de	la	transformació	
dels	usos	del	sòl,	es	marqui	terminis	més	curts	de	revisió,	...	 I	que	la	recurrència	a	repensar	la	ciutat	amb	el	
paisatge	sigui	de	cicle	més	curt	i	adaptatiu.	Voilà.
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1. Auscultació del paisatge existent.
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La fachada dreta del Llobregat : mirada territorial
vista a vol d’ocell
La fachada dreta del Llobregat : mirada territorial
vista a vol d’ocell

CIUTAT COOPERATIVA
MOLÍ NOU

COLÒNIA GÜELL

SANTA-COLOMA
DE CERVELLÓ

SANT-BOI

Parc Agrari del Llobregat

Muntanyes de l’Ordal

Riu Llobregat

Riera de 
Can Soler

Riera de 

Can Soler

Riera de 

Can Jùlia

Riera de Can Via

Riera de 
Can Jùlia

1.1. Una lectura a escala territorial. La connectivitat entre l’Ordal i el Llobregat.

A vista d’ocell, l’entorn de la Colònia Güell es percep com un dels pocs llocs amb connexions territorials.
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Llegenda :

Plana agrícola del Llobregat i 
Parc Agrari

Fruters

Camps	de	secà

Muntanyes	i	boscos

Principals rieres

Estacions de FGC

Infraestructures

Xarxa de camins : camí natural de 
l’anell verd de Sant-Boi, camins 
del Llobregat, ...

Interrupció entre la estació de 
Molí Nou i el camí del Anell Verd

Connectors	ecològics	bloquejats

Efecte barrere dels infraestructures 
i de la urbanització industrial

Reforçar la connexió 
(camins i rieras)

Riu Llobregat

ST-VINCENÇ-
DELS-HORTS

CAN ROS QUATRE CAMINS
PALLEJÀ

Muntanyes de l’Ordal

Riera de Can M
aillol

Riera dels 
Cavallers

Riera de 
Torelles

Riera de Torelles

Riera de 
Cervelló

Canal de la Dreta 
del Llobregat

Collserola 

Connector ecològic principal 
(funcional)
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1.	-	Preservar/restaurar	l’àmbit	de	les	rieres	com	a	corredors	ecològics	i	
socials de transcendència metropolitana.

- Preservar i obrir  pas entre infraestructures.

-	Restaurar/arranjar	com	un	parc	naturbà	de	vora	amb	una	triple	
funcionalitat	social	(programàtica),	paisatgística	(identitat)	i	ecologica.

2.	Preservar	la	riquesa	i	seqüencia	del	mosaïc	agro-forestal.	Mantenir	un	
dels	últims	exemples	de	transecte	forestal-fruiters-cereals-hortícola	que	
romanen entre L’Ordal i el Parc Agrari del Llobregat.

3.	Evitar	crear	nuevas	infraestructuras	“barrera”	en	orientació	Nord-Sur	
i permeabilitzar les existents.

10

A	partir	d’aquesta	primera	mirada	s’intueixen	tres	aspectes	clau:
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1.2. El relleu. Carenes, torrents i la cota 27.

El relleu format per carenes i torrents exposa i oculta 
parts de l’entorn de la Colònia Güell segons la posició 
de l’espectador.

Panoràmica	de	fites	persistents.	Vista	general	sobre	carena	(53m	d’alçada).
S’observa	que	mentre	la	Torre	Salbana	i	la	Xemeneia	són	fites	puntuals,	la	façana	dels	blocs	de	Sant	Boi	de	Llobregat	conforma	un	“mur”	continuat	aliè	a	la	resta	del	paisatge	rural.

Transepte dels paisatges de l’Ordal al Parc Agrari del Llobregat. 
El	relleu	condueix	per	carenes	i	rieres	la	continuïtat	de	paisatges	entre	l’Ordal	i	la	plana	del	Llobregat.

Elements	en	carena	vs.	elements	en	tàlveg.
Els elements sobre carena es mantenen visibles des de la majoria de l’entorn. De la mateixa 
manera,	els	elements	en	els	torrents	es	mantenen	ocults	per	la	topografia	i	vegetació.

Ciutat cooperativa mig amagada darrere de carena.
Des d’un punt baix, en torrent, és possible perdre de vista els blocs de 
Sant Boi (30 m d’alçada)

12

Cases a Santa Coloma 
de Cervelló

Can	Julià	de	la	
Muntanya

Xemeneia Ciutat cooperativa Cases a la
via de la cornisa

Torre
Salbana

Tibidabo Montjuic Hotel HesperiaTorre
Collserola

Hospital Bellvitge
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Carenes i torrents. Diferències entre els assentaments històrics de carena i torrent.
Les masies i torres es situen sobre carenes; la Colònia Guell, a les rieres. 
Les masies ocupen llocs amb condició de talaia; els blocs de Sant Boi i les cases a la cornisa, es presenten en terrassa.

La 27. Cota d’assentament original de la colònia residencial i industrial.
Excepte	la	Casa	del	Mestre,	la	resta	d’edificació	orginal	s’assenta	per	sota	la	cota	27.

Llegenda

balcon

terrassa

riera/tàlveg

carena
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Riera Can Solé

Riera de Can Julià
Riera de Can Via

Can Ros 
del Llor

Can Solé
de la Torre

Can Julià 
de la 
Muntanya

Torre 
Salbana

c 27

123 m

Torre Fores/
Can Salgado

Can Via

Cases a Via de Cornisa

Casa del Mestre
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1.3. Capes del paisatge

 Un mosaic agro-forestal, en perill d’extinció.
 
 Patrons urbans. Una lectura tipològica.
  
 Espais abandonats o deteriorats.
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1.3.1. Un mosaic agro-forestal, en perill 
d’extinció.

Analitzem les patrons de cultiu al entorn de la colonia, 
en	relacion	amb	la	topografia	i	altitud.

El mosaic agroforestal. S’ordena d’accord amb el relleu i l’accessibilitat a l’aigua de reg.
Apareixen sense color els cultius abandonats, sovint pròximes a les cotes de canvi de cultiu o per canvis puntuals en el pendent.

Llegenda

Coberta forestal

Fruiters	de	secà

Cereal	de	secà

Hortícola de regadiu

- sobre pendents difícils per cultivar
-	per	sobre	de	la	cota	+/-	100

-	en	terrasses	guanyades	al	pendent
-	parcel·les	mitjanes	i	irregulars
-	per	sobre	de	la	cota	+/-	50

- en pendents suaus
-	parcel·les	grans	i	irregulars
-	fins	a	la	cota	+/-	50

- a la plana del Llobregat
-	parcel·les	petites	i	ortogonals

15Entorn de la Colònia Güell - Estudi paisatgístic - octubre 2019

Estudi facultatiu elaborat en el marc de les Jornades de debat sobre model urbà. Any 2019



1.3.2. Patrons urbans. Una lectura tipològica.

Analitzem	les	tipologies	edificatòries	a	la	colònia	i	el	seu	entorn,	així	com	les	seves	relacions	amb	la	topografia,	arbrat	i	materialitats	existents.
Observem la proporcionalitat entre elements o la seva absència i els avantatges i inconvenients de cadascuna.

Blocs d’habitatges

PB+9
Alçada vegetació
h_5-15m

Habitatges  agrupats

PB+1
Alçada vegetació
h_3-10m

Edificis	aïllats

PB+2
Alçada vegetació
h_18m

Habitatges	en	filera

PB,	PB+1/2
Alçada vegetació
h_7-10m

Blocs integrats

PB+2
Alçada vegetació
h_7-10m

a_18m
b_55m
morter

-	 Gran	 presència	 d’edificació	 amb	 “efecte	
barrera”.
-	 Edificis	 sobre	 una	 base	 de	 terreny	 més	
elevada en relació a l’espai obert.
-	Edificis	en	dues	direccions	aconseguint	una	
barrera	 cap	 a	 la	 colònia	 que	 no	 permet	 la	
permeabilitat	entre	espai	urbà	i	espai	obert.
- Materialitat aliena a la colònia.

a_10m
b_15m
ceràmica	(maó)

- Amplis espais enjardinats oberts d’accés 
compartit.
-	Blocs	repartits	a	la	parcel·la	amb	pendent.
-	Més	d’una	família	per	edifici.
-	Respecta	 la	materialitat	de	ceràmica	típica	
a la colònia.

a_10m
b_25m
ceràmica	(maó,	teula)	i	pedra

-	 Gran	 part	 de	 l’ocupació	 de	 la	 parcel·la	 és	
vegetació.
- Percentatge més alt de vegetació en 
comparació a la resta de tipologies.
-	Edificis	amb	caràcter	propi
-	 Materialitat	 de	 ceràmica	 original	 de	 la	
colònia.

a_7-20m
b_10-20m
morter,	ceràmica	(maó,	teula)	i	pedra

a_18m
b_45m
ceràmica	(maó)	i	pedra

-	Habitatges	en	filera	que	generen	un	carrer.
-	 Adaptació	 a	 la	 topografia	 	 a	 partir	 de	 les	
corbes de nivell.
- Maó com a material característic de la 
colònia.
-	 Vegetació	 i	 edificació	 a	 alçada	 similar	 i	
constant	 de	 manera	 que	 s’aconsegueix	 un	
ritme de façanes.

-	Edifici	fora	d’escala	en	relació	al	seu	entorn.
-	Trenca	el	ritme	dels	habitatges	en	filera	per	
les seves dimensions.
- Permet més densitat d’habitatge
-	Respecta	 la	materialitat	de	ceràmica	 típica	
a la colònia.
-	Escassa	qualitat	arquitectònica	en	relació	al	
context.
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Els patrons urbans. S’ordenan	d’accord	amb	el	relleu	i	la	vegetació,	en	els	casos	d’edificació	històrica.
Les	més	recents	s’instal·len	independents	a	aquestes	condicions.

Indústria PB+4

PB+4
Alçada vegetació
h_15-20m

Indústria PB+2

PB+2
Alçada vegetació
h_8-10m

Indústria PB

PB
Alçada vegetació
h_10-15m

-	Edifici	singular	que	destaca	per	la	seva	alçada	
en relació a l’entorn.
-	 Materialitat	 de	 ceràmica	 original	 de	 la	
colònia.
-	Presència	de	vegetació	d’alçada	equiparable	
a	l’arquitectura.

a_35m
b_55m
ceràmica	(maó,	teula)

-	El	recinte	industrial	queda	aïllat	de	la	colònia	
a	partir	de	la	vegetació	i	la	topografia.
-	Conjunt	d’edificis	longitudinals	que	generen	
carrers dins la part industrial.
-	 Materialitat	 de	 ceràmica	 original	 de	 la	
colònia.

a_25m
b_54m
ceràmica	(maó,	teula)

- Poca presència de vegetació.
-	 Edifici	 de	 grans	 dimensions	 en	 planta	 ben	
integrat	a	la	topografia.
-	 Materialitat	 de	 ceràmica	 original	 de	 la	
colònia.

a_60m
b_140m
ceràmica	(maó,	teula)
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1.3.3. Espais abandonats o deteriorats. 

Plano áreas abandonadas deterioradas. Descripción.
(abandono, deterioro, cambio de uso, rehabilitación).	lleyenda	plano	+	escala	gráfica	+	norte

Analitzem la identitat dels espais de l’entorn de la 
Colònia i considerem la manca o pèrdua d’ella, com 
una	oportunitat	per	a	la	transformació	d’aquests	
espais.

18

Abandonament de 
cultius

Deteriorament

Canvi d’ús

Infrautilització

- parcel·les	pròximes	a	cotes	de	canvi	de	cultiu	
-	parcel·les	amb	canvis	en	el	pendent
- vegetació en estat avançat d’evolució

-	parcel·les	vacants,	sota	pressió	urbanística
-	àrees	erosionades	per	ús	intens	i	desordenat

- Possibles usos a relocalitzar en escenaris futurs

-	edificis	pendents	de	rehabilitar
-	solars	amb	ruïnes	o	buits
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Riera Can Soler

Seccions	del	relleu	entre	municipis	+	integració	per	topografia	o	per	vegetació	

20

1.4. Relacions d’iIntegració en el paisatge. Relacions	entre	relleu,	vegetació	i	edificació.

El	gruix	de	la	urbanització	de	la	Colònia	Güell	s’	ha	fet	en	tàlvegs	integrant-se	entre	topografia	i	les	plantacions.
Els	blocs	de	la	cooperativa	en	són	la	gran	excepció.	Per	alçada	i	longitud	són	els	volums	que	valdria	la	pena	atenuar	la	seva	dominancia.

Colònia industrial entre carenes

La	colònia	residencial	queda	oculta	per	carenes	a	banda	i	banda
Els	blocs	de	“La	Cooperativa”	sobre	carena	són	visibles	
des de tot l’entorn

És	l’única	edificació	de	la	colònia	
residencial	que	sobresurt

Casa
del Mestre

Can Solé
de la Torre

Edifici filatura

Estudi facultatiu elaborat en el marc de les Jornades de debat sobre model urbà. Any 2019



Ri
er

a 
Ca

n 
Ju

lià

Ri
er

a 
Ca

n 
Vi

a

2121Entorn de la Colònia Güell - Estudi paisatgístic - octubre 2019

L’altura	dels	plàtans	manté	oculta	la	majoria	de	
edificiacions	del	turó	excepte	les	de	carena

La masia destaca 
sobre la carena

Can Julià
de la Muntanya

Llegenda: Carena

ambient sec ambient humid

Riera
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Riera Can Soler

Seccions del relleu entre municipis + condicions d’humitat
Reconeixement	de	les	àrees	on	es	concentren	millors	condicions	per	a	l’evolució	de	la	vegetació.

22

1.5. Potencials d’evolució de la vegetació

La	integració	de	noves	edificacions	al	paisatge	queda	a	expenses	de	la	seva	relació	amb	el	relleu	(relativament	invariable),	i	futures	plantacions	i/o	evolució	forestal.
El	tipus	d’	espècies	vegetals	que	potencialment	poden	créixer	depen	del	gruix	del	sòl,	la	orientació	(sol/obaga)	i	el	grau	d’humitát	edàfica.	Aquesta	sequència	de	seccions	
vol	anticipar/identificar	aquelles	situacions	en	que	el	relleu	i	la	vegetació	poden	facilitar	la	integració.

El parc de Can Solé combina condicions d’humitat de la riera, ombra per orientació nord i 
ombra llançada pels blocs, favorables per al creixement de vegetació.

Tot	just	hi	ha	vegetació	a	la	carena	entre	la	colònia	industrial	i	la	residencial.	Destaquen	en	el	
paisatge	les	poques	edificacions	ubicades	a	sobre.
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Llegenda: Carena

ambient sec ambient ombrívol ambient humid

Pendent al nord Riera/	tàlvegEspecies al lloc

ametller olivera garrofer pi blanc pi pinyoner alcina lledoner plátan
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Horitzons persistents des de Sant Boi de Llobregat.
Seqüència	de	perfils	exposats	fins	a	Santa	Coloma	de	Cervelló.
La	suma	dels	perfils	exposats	des	de	Sant	Boi	de	Llobregat	conforma	la	imatge	percebuda	de	l’entorn	de	la	colònia.

El	vessant	al	nord	entre	Torre	Salbana	i	Can	Julià	de	la	
Muntanya	reuneix	les	condicions	d’humitat,	per	orientació	nord	
i	tàlveg,	favorables	per	al	creixement	de	vegetació.

Als costats del Camí de Torre Salbana es reuneixen les 
condicions	d’humitat	per	orientació	nord	i	tàlveg.
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1.6. Els horitzons persistents d’avui

Superposició de les seccions
La successió de carenes i rieres del relleu entre Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló deixa exposats o ocults elements del paisatge, respectivament.
El	perfil	que	dibuixen	els	elements	exposats	de	cada	carena	o	riera	es	denomina	horitzó	persistent.

Vista des de Sant Boi de Llobregat

Torre SalbanaCasa del Mestre

Casa del MestreCan Solé de la TorreCases Via de la cornisa

Cases a Santa Coloma 
de Cervelló

Xemeneia

Xemeneia

Edifici	Filatura

Edifici	FilaturaBlocs a SBLL

Cases a via de la 
cornisa

123 m
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Vista des de Santa Coloma de Cervelló

Entorn de la Colònia Güell - Estudi paisatgístic - octubre 2019

Torre Salbana Can	Julià	de
la	Muntanya

Cases a SCC

Torre Salbana Xemeneia Can Jùlia de la 
Muntanya

Ciutat cooperativa Cases a via de la 
cornisa

123 m

123 m
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VALORITZAR / FEDERAR

1.7. Visió de síntesis.
Criteris a considerar del paisatge existent.

De l’anàlisi del paisatge de l’entorn de la Colònia Güell 
s’extreu una primera llista de criteris d’actuació, ordenats 
en la mesura en què contribueixen a preservar, valortizar/
federar, implantar o integrar noves valors en el paisatge:

PRESERVAR

- Preservar	l’àmbit	de	les	rieres	com	a	corredors	ecològics	i	
socials de transcendència metropolitana 
- Preservar	la	riquesa	i	transecte	del	mosaïc	agro-forestal	
dels Peus de Mont de l’Ordal
- Preservar els horitzons amb major identitat

VALORITZAR	/	FEDERAR

-	 “Mallar”	 amb	 camins	 per	 valoritzar	 el	 mosaic	 agro-
forestal-fluvial	 del	 transecte	 Ordal-Llobregat	 mitjançant	
un	parc	compartit	de	‘vora’	entre	municipis
- Arranjar el tram de la riera de Can Soler i crear un parc 
naturbà	/	agro-urbà		entre	Sant	Boi	i	la	colonia	industrial
- Reforçar les connexions ecològics en el pas de les 
infraestructures

IMPLANTAR

-	 Identificar	 i	 aprofitar	 buits	 apropiats	 per	 a	 completar	
trames urbanes existents
-	 Implantar	 noves	 edificacions	 en	 continuïtat	 dels	 teixits	
existents.
- Implantar	un	vial	paral·lel	al	vial	de	cornisa	per	a	vianants	
i	ciclistes,	religant	els	diferents	equipaments.

ADECUAR

- Reconèixer les condicions del paisatge (relleu - vegetació 
potencial)	 per	 ubicar	 les	 tipologies	 edificatòries	 més	
adequades
- Basar-se en relacions d’integració existents a la colònia
- Aprofiter	 les	 condicions	 que	 potencien	 l’evolució	 del	
paisatge per millorar la integració de tipologies

Preservar	l’àmbit	de	les	rieres	com	a	corredors	
ecològics i socials de transcendència metropolitana

Vetllar	per	la	continuïtat	ecològica	i	la	comunicació	per	a	
vianants a través i al llarg del transecte del peu de mont de 
l’Ordal-Parc agrari.

PRESERVAR

Preservar	 la	 riquesa	 i	 transecte	 del	 mosaïc	 agro-
forestal dels Peus de Mont de l’Ordal

Mantenir un dels últims exemples de transecte forestal-fruiters-
cereals-hotícola que romanen en la fachada del Llobregat. 
Evitar crear nuevas infraestructures Norte-sur (vial de cornisa) 
amb efecte barrera.

Preservar els horitzons amb major identitat

Mantenir la visibilitat dels fites arquitectòniques, no alterar 
els perfils de carenes, respectar la cota més alta edificada a les 
conques de la colònia original.
Respectar els perfils amb els quals s’ha reconegut històricament 
l’entorn de Còlonia Güell.

“Mallar”	amb	camins	per	valoritzar	el	mosaic	agro-
forestal-fluvial	 del	 transecte	 Ordal-Llobregat	
mitjançant	 un	 parc	 compartit	 de	 ‘vora’	 entre	
municipis.
Potenciar xarxa de camins a través i al llarg del transecte del 
peu de mont de l’Ordal-Parc agrari, per federar el mosaïc de 
paisatges únic entre Sant Boi i Santa Coloma de Cervelló.

Arranjar el tram de la riera de Can Soler i crear un 
parc	naturbà	/	agro-urbà		entre	Sant	Boi	i	la	colonia	
industrial 

Restaurar	 aquest	 espai	 com	 un	 parc	 naturbà	 de	 vora	 amb	
una	 triple	 funcionalitat	 social	 (programàtica),	 paisatgística	
(identitat) i ecologica.

Reforçar les connexions ecològics i socials en el pas 
de les infraestructures

Prioritzar	 la	 millora	 dels	 aspectes	 que	 obstaculitzin	 la 
continuïtat	ecològica	de	les	rieres	com	a	corredors	biològics.

26
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INTEGRAR les noves formes urbanes amb l’estructura del paisatge

IMPLANTAR amb cura les noves implantacions

Identificar	 i	 aprofitar	 buits	 apropiats	 per	 futurs	
creixements i  completar trames urbanes existents

Replicar les tipologies d’edificació en continuïtat amb les 
existents. Considerar el canvi d’ús en aquells sòls amb major 
potencial per al conjunt i futur de l’entorn de la colònia.

Implantar	les	noves	edificacions	en	continuïtat	amb	
els teixits existents

Associar les noves edificacions a vies existents : una manera 
de reduir els nous traçats viaris passa per servir-se de la 
infraestructura existent i, si escau, adaptar-la a la nova densitat.
Evitar creació de nou nucli urbà, per evitar els efectes de 
fragmentació del paisatge y dels continüitats ecològiques. 

Reconèixer les condicions del paisatge per ubicar les 
tipologies	edificatòries	més	adequades

Llegir les característiques del paisatge (pendent i vegetació) 
sobre les quals s’han instal·lat històricament diferents tipologies 
i servir-se d’aquesta adaptació per a proposar noves i ressonants 
a les existents. Emfatitzar la diferenciació d’actuacions entre 
carenes i rieres.

Desdoblar el vial de cornisa previst en el PGM’76 
amb dos vials menors de diferent natura

Per tal d’evitar aumentar l’amplitud del vial de cornisa i el 
efecte barrera. Segregar del trànsit motoritzat el trànsit lent, en 
un nou vial pacificat (de prioritat invertida). El primer seguint 
el traçat actual i el segon, per l’interior de la colònia, relligar 
equipaments ja existents i potencials creixement de manera 
tou.
En tots dos casos tractar els marges com a vies parc plantades 
que confereixen comfort als vials. 

Inspirar-se en relacions d’integració existents a la 
colònia

Inspirar-se en la capacitat d’integració d’edificació entre carenes 
i reproduir la capacitat de recolliment entre arbredes.

Aprofitar	les	condicions	que	potencien	l’evolució	de	la	
vegetació	per	millorar	la	integració	de	l’edificabilitat

Tenir en compte els potencials d’evolució vegetal per pensar 
conjuntament les futures implantació de noves edificacions i el 
desenvolupament de la vegetació.

Carena

Integració en el relleu

Integració en la vegetació

Pendent al nord

Riera/ tàlveg
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2. Escenaris I. Prospecció vers una infraestructura verda multifuncional.
El paisatge com element estructurador de l’entorn de la Colònia Güell.
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Verd	urbà	i	periurbà.	Tipificació	dels	espais	públics	en	diversos	estats	d’aprofitament

Espais públics urbans

Pineda peri-urbana

Descampats

Pinedes	deliquescentes

Llera del riu 

2.1. Tipificació	de	l’estat	actual	del	verd	urbà	i	periurbà

Tipificació	de	les	diferents	espècies	d’espais	a	l’àmbit	de	la	Còlonia.

Amb l’excepció dels passeig de la Cooperativa el grau d’apropiació sembla relativament baix. Operen 
com peces separades amb poca sinergia entre ells – com un arxipèlag.
El peu de mont de l’Ordal amb la seva diversitat de terrasses agrícoles així com la plana del Llobregat 
resten poc explorades, degut segurament, a la propietat del sòl i una xarxa de camins encara poc 
funcional i atractiva.

Parcs urbans

Parc de la Riera 
de Can Via

Parc de 
Can Lluc

Torre Salbana

Casa del Mestre

La Cripta

Parc dels 
Cirerers

Plaça del 
Pi Tallat

Club Esportiu 
Eusebi Güell

Cementiri
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Camí natural
Anell verd de Sant-Boi

Camí natural
Anell verd de Sant-Boi

Parc de 
Can Lluc

Parc dels 
Cirerers

Sender de 
les Cireres

Camí del 
Llobregat

Vial de Cornisa

Identificació	del	camins	e	itineraris	existents	a	l’àmbit	de	la	Colònia.

Existeix una xarxa de camins al entorn de la Colònia Güell, amb dos itineraris principals : el camí natural de 
l’Anell	Verd	de	Sant	Boi,	i	el	Sender	de	les	Cireres	de	Santa	Coloma	de	Cervelló.	Aquestos	camins	ofereixen	
vistas	singulars	al	paisatge	rural	del	peu	de	mont	:	fruters	de	Can	Julià	i	Can	Via,	horitzons	dels	camps,	terrasses	
i masies de Can Ros de Llor... 
Però	alguns	trams	de	camins	passen	molt	a	prop	dels	cotxes,	queden	interromputs,	es	tanquen	amb	el	creixe-
ment de la vegetació... I altres trams es troben a faltar, com els relligant Ciutat Cooperativa a la Colònia, o 
organitzant l’entorn de la Torre Salbana.

1.	Camí	de	cornisa	en	la	vall	de	Can	Julià,	vista	als	fruters

2. Camí de la riera de la Colònia Güell (Anell Verd i Sender de les Cirerers)

3. Camí informal entre Ciutat 
Cooperativa i Can Ros de Llor

5. Itinerari interromput 6. Confort millorable del camí asociat 
al vial

Camins i senders existents

Camins inexistents, 
traçats informals

Confort del camí millo-
rable (estret, assolellat, 
proximitat amb cotxes...)

Interrumpció

Camins informals i 
surabondants	(àmbit	de	la	
Torre Salbana)

LLEGENDA

4. Camí tancat per vegetació

1

2

3

4

5

6
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2.2	Bones	pràctiques	en	el	projecte/gestió	de	les	vores	metropolitanes.

Aquest	apartat	son	6	bones	pràctiques	en	àmbits	propers,	 tots	a	Catalunya,	 i	per	 tant	en	
un	 context	 de	 planejament	 i	 de	 recursos	 municipals	 relativament	 equivalents,	 en	 que	
s’exploren	aspectes	que	considerem	claus	per	a	 la	construcció	d’una	Infraestructura	verda	
multifuncional a l’entorn de la Colònia Güell. Són:

	 -	Com	dotar	d’elevades	prestacions	socials	 i	ecològiques	el	sòl	rural.	Ens	 inspira	el	cas	de	
Gallecs i la seva estreta relació amb Mollet.

- Com es pot successivament anar valoritzant la vora naturbana de les metròpolis a mesura 
que	es	disposa	de	recursos,	voluntat	ciutadana,	etc..	Com	combinar	accions	 immediates	 i	
assertives mitjançant projectes pilot (la guerrilla) amb planejament i altres visions d’escala 
major i procediments més lents (l’estratègia). El cas de la Vora de Girona.

-	Com	 gestionar	 la	 intermodalitat	 entre	 un	 recurs	 turístic	 i	 el	 rural	 i	 la	 importància	 dels	
camí-eixample,	entesos	com	a	vies-parc,	que	relliguen	i	qualifiquen	espais	alhora	que	en	si	
mateixos construeixen patrimoni i confort. El cas del Paratge de Castell. 

- Com a través de bucles successius acostar la vora rural a la ciutat i com la restauració d’una 
riera converteix un darrera en façana i lloc de pas. El cas de la Vora de Sant Cugat.

-	Com	dissenyar	 i	plantar	un	bosc	que	a	terme	sigui	capaç	 integrar	paisatgísticament	una	
gran	nau	industrial.	El	cas	de	la	fàbrica	Alstom	a	Mollet	del	Vallès.

-	Com	equipar,	relligar	i	donar	identitat	a	un	parc	peri-urbà	sobre	una	pineda	i	una	trama	de	
fruiters	agrícoles.	El	cas	del	Parc	del	Calamot	a	Gavà.
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Exemple públic-privat de valorització del sòl agrícola 
per un ús multifuncional:  productiu agrícola (ecològic), 
hortes	 socials,	 lleure	 extensiu	 (passejades)	 i	 infinitat	
d’altres usos informals. 

Més	enllà	de	des-classificar	sòl	urbanitzable(?)	s’han	fet	
dos nous passos sobre AP-7 per connectar amb poble 
i	s’ha	refet	la	continuïtat	dels	camins	careners	i	de	les	
rieres.	També	 s’ha	 segregat	 el	 trànsit	 motoritzat	 de	
vianant a l’entrada principal així com s’ha treballat en 
ferms d’integració en el medi rural. La xarxa de camins 
històrica,	que	s’ha	millorat,	és	generosa	i	permet	una	
apropiació	confortable	i	majoritàriament	accessible.

Amb els decennis i la gestió continuada s’ha teixit un 
vincle		molt	fort	amb	les	associacions	dels	pobles	veïns	
de diferent natura: amics natura, esport, salut, ... pa 
de	gallecs,	festa	de	l’Espelta,	etc...	que	fan	de	Gallecs	
un espai d’elevada apropiació i prestacions socials. 

Pla d’ús públic de l’espai de Gallecs i pla d’actuacions de millora del paisatge
EMF

Vista d’ocell de l’espai rural de Gallecs 

Camí de carena i cultius cereals ecològics

Hortes socials

Camí de la riera Caganell

Accessos segregats al Parc per peatons i vehicles motoritzatsPont construit damunt l’autopista per 
connectar la xarxa de camins  d’ambdós 

AP-7

Pa d’espelta 
de Gallecs

Promotors: Mollet del Valles, Parets del Vallès, Lliça de Vall, Palau 
Solità	i	Plegamans,	Santa	Perpètua	de	la	Mogoda.
Propietat: Pública. INCASOL
Superfície:	774Ha	(535	Ha	superfície	agrària	útil)
Serveis: Agrobotiga
Programes: Múltiples festivitats de promoció de la producció local
Cultius	extensius	i	horta	amb	rieres	acompanyades	de	platanedes	
i	bosquines	de	ribera.	%	Elevats	de	cultius	ecològics

1. Espai rural Gallecs 
Un	rural	multifuncional	amb	elevades	prestacions	socials	i	ecològiques	.	
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D’aquest	 projecte,	 a	 efectes	 d’aquest	 estudi,	 es	
vol destacar el mètode gradual d’implementació 
alternant la gestió-diferenciada de resultats palpables 
immediats i molt baix cost, amb projectes i accions 
de	planejament	que	volen	més	temps,	procediment	i	
recursos. 

Mètode	 projectual	 obert	 que	 permet	 revisar	
contínuament l’evolució del projecte a dos escales, 
la de la gestió ( i el passejant) i la metropolitana ( i el 
planejament).

A través dels projectes pilot hem assajat un mètode 
basat en gestió i valorització del paisatge en passades 
successives.	 Es	 comença	 amb	 un	 disseny	 de	 la	
gestió	 diferenciada	 a	 molt	 baix	 cost,	 a	 1-2€/	 m2,	 i	
successivament en funció dels recursos disponibles 
i	els	tràmits	 i	procediments	requerits,	es	va	millorant	
la gestió de l’espai. El fet de no dependre de realitzar 
tota la intervenció i inversió d’un sol cop, permet 
endagar	múltiples	projectes	arreu	de	‘la	vora’	segons	
els	 recursos	disponibles	 i	 tràmits	 requerits.	Múltiples	
projectes	i	diverses	fases	que	avancen	en	paral·lel	en	
diversos	punts	de	la	ciutat.	Aquest	cicle	curt	i	recurrent	
entre	disseny,	actuació	i	revisió	del	disseny,	ens	permet	
successivament fer emergir un nou eixample verd de 
la ciutat amb una empremta lleugera, reveladora i 
econòmica.

En el cas del Projecte de la Vora , ens ha dut a plantejar 
una	seqüència	de	projecte	que	permet	diferir	decisions	
a l’espera de condicions fèrtils en termes de demanda 
social,	política	i	finançament.	Així	doncs,	hem	invertit	
els temps habituals d’un projecte, posant actuacions 
assertives	i	oportunistes	de	cost	pràcticament	nul,	els	
projectes	pilot,	per	davant	d’una	visió	global	definida.	
Així	el	projecte	vora	inverteix	 la	seqüència	projectual	
habitual, de dalt a baix , en 3 actes:

- Acte 1: Projectes pilot : actuacions experimentals a la 
recerca	d’un	mètode	per	gestionar	i	valoritzar	‘la	vora’	
a low-cost mitjançant la gestió diferenciada.
- Acte 2: Projecte Marc: visió global i full de ruta.
-	Acte	3:	Projectes	parcials	:	que	requereixen	d’inversió

Cicle anual del projecte Girona Vores 
que	explora	sincronies	entre	la	gestió
diferenciada	 del	 límit	 urbà	 i	 events	
culturals i esportius de la ciutat.

Relació	entre	el	règim	de	gestió	i	l’estadi	de	successió	vegetal.	Mostra	igualment	que	cada	estadi	de	la	successió	vegetal	condiciona	
l’apropiació	ciutadana	i	la	biodiversitat.	Exemple	de	criteris	de	gestió	diferenciada	a	la	Muntanya	de	les	Pedreres

Visió del Projecte Vores, format per 13 bucles i 30 Parcs 
naturbans.	 Es	 resalta	 el	 bucle	 d	 ela	 Muntanya	 de	 les	
Pedreres

Confeti. Miradors i seients per mostrar les millors visuals 
i	 seqüenciar	 els	 millors	 recorreguts	 com	 a	 experiències	
memorables

Gestió Diferenciada als Prats de Can Colomer

Bucle	parcial	‘Muntanya	de	les	Pedreres’

La	 brigada	 aplicant	 pràctiques	 de	 ‘gestió	 diferenciada’	 com	 a	 criteri	 per	 la	 gestió	 dels	
espais verds

Promotors: Girona
Autors: EMF
Propietat: Pública o en custòdia
Aprox	80Ha	gestionades	/	600Ha	en	projecte
Sistema	 de	 12	 bucles	 que	 envolta	 i	 travessa	 la	 ciutat	 vinculant	
la	 xarxa	 de	 ‘camins	 de	 barris’	 confeccionada	 per	 la	 Federació	
d’AAVV  de Girona i una Infraestructura Verda intemodal.

2.	‘La	Vora’	de	Girona
La	successiva	valorització	de	la	vora	naturbana	mitjançant	la	‘gestió-diferenciada’	i	múltiples	projectes	en	paral·lel	
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Xarxa	de	camins	rurals	que	connecten,	Palamós,	les	platges,	Cap	Roig	i	Palafrugell

Secció	proposta	del	nou	camí	que	ressegueix		la	riera,	la	restaura	i	connecta	l’aparcament	d’estiu	
amb la platja (500 ml)

Aparcament	d’estiu	i	camí-parc	que	connecta	amb	la	platja	i	cap	al	municipi Aparcament d’hivern amb plantacions per integrar l’aparcament. A terme 
aquest	aparcament	es	clausurarà	i	restaurarà	una	àrea	de	lleure

Aparcament d’hivern a la pineda. Integració de l’aparcament amb 
plantacions d’arbres i arbusts autòctons

Construcció	del	nou	camí	i	canals	de	recollida	i	infiltració	de	plujanes Nou camí peatonal i ciclable ombrejat (mes 7 després de les obres)

Aparcament d’estiu (cultivat) Aparcament d’hivern
Castell

a Cap Roig 

Platja Castell

a Palafrugell

Promotors: Palamós
Autors: EMF
Propietat: 50%	Públic.	Generalitat	de	Catalunya.	Medi	Ambient.												
50%	Privat
Superfície: 170Ha aprox

Serveis: Aparcament	de	pagament	en	 temporada	alta.	 Inclourà	
WC	i	punt	‘i’	(2020).	Els	beneficis	de	l’aparcament	reverteixen	en	
la restauració i millora de la gestió de l’espai. Guingueta platja
Programes:	Platja	de	Castell	250.000	visitants	any	
Mosaic agroforestal i costa protegida

3. Paratge de Castell
La via-parc i la intermodalitat estacionalitzada. 

Exemple	en	sòl	públic		de	mosaïc	agroforestal	amb	elevada	
pressió social per la platja de Castell, en  una de les darreres 
zones naturals de la Costa Brava. L’avantprojecte de 2015 
va	preveure	un	aparcament	gran	que	funciona	l’estiu	i	es	
llaura	i	cultiva	com	a	farratge	l’hivern,	i	un	de	petit	que	es	
un	bosquet	que	es	permet	aparcar	en	temporada	baixa.		

La	 proposta,	 que	 va	 candidatar	 i	 obtenir	 finançament	
del Dep. de Promoció Turística de la Generalitat per 
800.000€,	allunya	els	cotxes	de	la	platja	per	integrar-los	
a l’entorn. El nou emplaçament origina la necessitat d’un 
nou	camí-paisatgístic	que	relliga	l’aparcament	estacional	
i	la	platja	i	que	ressegueix	la	Riera	de	l’Aubi.		

L’aparcament de Castell opera com a porta al municipi 
des	del	nord.	Aquesta	operació,	juntament	amb	la	xarxa	
de	camins	rurals	ja	existents	configuren	un	enorme	parc	
que	acull	milers	de	visitants	setmanalment	per	al	passeig,	
la	bicleta	i	el	bany.	

L’apropiació	d’aquest	espai	s’allarga	més	cada	any.	Es	pot	
dir	que	si	bé	hi	ha	una	temporada	alta	i	baixa,	apareix	una	
temporada	mitja	que	s’allarga	fins	novembre	i	rebrota	el	
febrer.  

Podria ser un exemple tant per la fórmula d’aparcaments 
estacionals integrats al paisatge i reversibles, com per la 
qualitat	del	camí	de	nou	traçat	que	relliga	la	platja	i	els	dos	
aparcaments.	Aquest	camí	objecte	d’un	projecte	ad	hoc,	
inclou traçat amb visuals inèdites, gestió de les plujanes 
per	 crear	 un	 sistema	 de	 basses	 temporals	 d’infiltració,	
copioses plantacions per proveir ombra i diversitat i 
millora del ferm. El trinomi, aparcaments paisatgístics 
i estacionals, camí-paisatgístic i restauració riera són 
un exemple de nou patrimoni rural amb funcionalitats 
hídriques,	ecològiques	i	de	lleure	(turisme)	amplificades.	
Aquest	 disseny	 pot	 ser	 un	 referent	 per	 la	Via-parc	 que	
podria unir Sta Coloma de Cervelló amb St Boi del 
Llobregat. 
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Pla de Vora urbana connectada i multifuncional, amb dos bucles successius al parc de la Vora, i el 
bucle del Turó de la Torre

Perfil	ciutat-muntanya.	Tipologia	de	camins

Bucle	de	vora	que	transcorre	per	camins	de	sirga
7 Km , Marxa dels 6 torrents.

Estat	inicial	de	la	riera	ocupada	per	la	canya Secció	de	la	riera	un	cop	finalitzats	els	processos	d’extracció	de	la	
canya.	Inici	de	la	restauració	ambiental

Vista	 de	 dron	 on	 s’observa	 l’amplitud	 de	 la	 riera	 un	 cop	 extreta	 la	 canya	
americana. Fase 1 dels treballs

2.5 Km

Promotors: Sant Cugat del Vallès
Autors: EMF
Propietat: Pública o en custòdia
Sistema	de	2	bucles,	un	parc	naturbà	de	2.5Km	 i	un	bucle	més	
llarg de 7,5 km

4.	‘La	vora’	de	Sant	Cugat
Múltiples	bucles	i	la	restauració	d’una	riera	com	a	parc	naturbà	de	vora.

Naturalització dels espais de la Vora de Collserola 
per tal de millorar el contacte entre la ciutat i l’espai 
natural.
Augmentar la biodiversitat dels espais, naturalització 
de	 rieres,	 augmentar	 vincle	 ciutadà	 amb	 punts	
d’informació,	 definir	 i	 senyalitzar	 nous	 itineraris,	
establir acords de conservació.

A	 efectes	 d’aquest	 estudi,	 d’aquest	 projecte	 es	 vol	
destacar el sistema de bucles successius connectant 
la vora més propera amb una segona línia d’espai 
rurals a l’abast dels ciutadans amb major esforç. Com 
a primera acció d’obertura es va fer la recuperació del 
Torrent de Sant Crist, acció fundacional de recuperació 
de la vora urbana. 

7.5 Km
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Exemple per a la integració de naus industrials existents 
o	a	construir.	La	topografia,	 talussos	 juntament	amb	
el bosc plantat en el projecte permeten  integrar 
perfectament la volumetria industrial. 

En	 forma	 de	 parc	 naturbà,	 es	 planta	 una	 corona	
forestal	que	envolta	les	naus	industrials.	La	corona	no	
és	simètrica	sinó	que	en	funció	de	la	seva	façana,	més	
urbana o infraestructural agafa diferents espessors.

Interessant	 barreja	 d’	 espècies	 de	 ‘cor	 de	 bosc’	
amb espècies de vora per crear major diversitat de 
paisatges, experiències i biodiversitat. Gran mestratge 
en la combinació d’espècies i la successió ecològica 
per crear un espai  forestal a partir d’un sòl agrícola. 
Es	tracta	d’una	pineda	de	ràpida	implantació	i	elevada	
supervivència combinada amb un alzinar i roureda 
emergent	que	el	va	succeint	progressivament	si	s’ajuda	
de la gestió forestal correcta. 

Vista	aèria	de	la	fàbrica	Alstom	i	el	projecte	d’integració	paisatgística	

Aparcament  sota una plataneda

Franges forestals  (bosc mixt) com a pantalles visuals i ordenació de l’espai Franges forestals  (bosc mixt) com a pantalles visuals i ordenació de l’espai Parc integrat en la vessant de Mollet

Xarxa de camins

Promotors: Santa Perpètua de la Mogoda
Propietat: INCASOL
Superfície:	50Ha	(incloent	fàbrica	i	perímetre	plantat)
Pineda	 mixta	 amb	 alzina	 plantada	 artificialment	 amb	 altres	
comunitats arbustives de vora

5. Espai entorn de l’Alstom 
Natura de nova creació per integrar un polígon industrial  
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Vista d’ocell del parc . S’aprecia la pineda i trama agrícola existent i la superposició delicada d’una xarxa de camins i miradors per la 
descoberta i el gaudi

Mirador en trama agrícola Zones d’estada en trama agrícola existent

Camí de carena en pineda Bassa de retenció en part baixa de la pineda

Promotors: Gavà
Propietat:	Ajuntament	de	Gavà
Superfície:6Ha. 
1/3	Pineda	i	2/3	de		d’	antigues	trames	de	fuiters	de	secà:	garrofers,	
ametller, oliveres
Servei de bar-guingueta, multiples miradors.

6. Parc del Calamot
Parc	de	proximitat	al	límit	de	Gavà.	

Parc	 naturbà	 de	 vora	 que	 ha	 mantingut	 una	 trama	
agrícola amb les plantacions de pins i garrofers  com 
hi havia hagut històricament, entremig una sèrie de 
miradors, zones d’estada, bassa de retenció i camins 
de	carena	que	guien	el	visitant.	

És	 un	 híbrid	 interessant	 que	 conserva	 el	 caràcter	
rústic/rural	del	turó	alhora	que	hi	incorpora	la	xarxa	de	
camins	i	espais	polivalents	propis	d’un	parc	urbà	(jocs	
infantils,	terrenys	esportius,	amfiteatre,	miradors)...	

La	 intervenció	 arquitectònica	 és	 molt	 ponderada	 i	
genera	una	xarxa	de	camins	que	tenen	molta	qualitat	
en el traçat, els acabats i transmeten un imaginari de 
cura i respecte pel paisatge ja existent, sense grans 
transformacions.	El	valora	més	que	no	es	transforma		
en la vora urbana. Així mateix el traçat de camins (amb 
ombra)	 permet	millorar	 el	 confort,	 conduir	 el	 fluxos	
i	que	 la	 resta	dels	espais	plantats	estiguin	en	un	bon	
estat	de	conservació	i	no	sobre-freqüentats.

Es un referent important per la Pineda de Cripta, 
entorns	de	la	Torre	Salvana	i/o	pel	Parc	de	Can	Soler.	
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2.3. Escenaris d’evolució cap a una 
Infraestructura Verda Multifuncional

Avui. L’arxipèlag
Una	 sèrie	 de	 parcs	 urbans	 i	 periurbans	 autònoms	 més	 o	 menys	 ,	 saludables	 i	
apropiats	conviuen	amb	un	territori	agrícola	productiu	d’alta	qualitat	però	ignorant-
se mútuament i sense explorar sinèrgies. La infraestructura viaria i tots els espais 
romanents	 que	 genera	 contribueixen	 a	 aquest	 fraccionament	 del	 territori	 en	
peces	poc	funcionals.	La	proximitat	és	l’argument	fort	d’aquesta	aproximació	avui	
superada	per	hàbits	ciutadans.	

De l’arxipèlag al sistema de parcs.

Així	 el	 paradigma	 que	 proposem	 explorar	 per	 als	 intersticis	
que	resten	entre	Santa	Coloma,	Sant	Boi	i	la	Colònia	Güell	és	
d’evolucionar	d’un	arxipèlag	de	parcs	més	o	menys	 intensius	
mal connectats, a un sistema articulat amb tipologies 
contrastades	 d’espais	 oberts:	 el	 parc	 urbà,	 el	 parc	 naturbà	
de	 riera,	 la	 via-parc,	 l’espai	 rural,...	 Us	 proposem	 activar/
adjectivar el relleu, els cultius, els boscos i els espais públic com 
el veritable agents ordenadors del entorn de la colòn ia Güell. 
Així plantegem una estratègia federativa amb un ventall ampli 
de	graus	d’intervenció	 i	gestió	que	permet	multiplicar	 l’espai	
disponibles pels ciutadans i atendre a les seves demandes de 
grans recorreguts sense multiplicar la gestió i manteniment. 

Un canvi de paradigma? El paisatge com a infraestructura 
vertebradora. 

El recorregut, sovint el gran recorregut, és la gran demanda 
al espai públic contemporani; per a l’esport, la salut, la 
connectivitat natural i social, les noves formes de mobilitat 
tova	 i	 elèctrica.	 La	 distància	 que	 era	 un	 impediment	 ara	 és	
la	motivació	 diària	 d’una	minoria	 significativa	 que	 fa	 esport	
o	té	hàbits	saludables.	Alhora	les	noves	opcions	de	mobilitat	
elèctrica	 escurcen	 les	 distàncies	 que	 abans	 només	 es	
consideraven aptes per a vehicles. L’espai públic vol créixer i 
creiem	la	manera	més	eficaç	és	mallant	espais	ja	disponibles	
mitjançant noves infraestructures verdes (lineals). Pensem 
que	cal	repensar	els	patrons	de	la	ciutat	del	S.XX	per	adaptar-
la	a	aquesta	creixent	demanda	social	que	situa	el	recorregut,	
i per extensió, a la xarxa relacionada d’espais com un dels 
puntals de la ciutat. Es escassos exemples ja implementats 
en segles anterior, mostren el seu potencial no només per a 
establir	 ciutats	 saludables	 i	 contribuir	 a	 la	 qualitat	 de	 vida,	
sinó també a capgirar i posar el territori com a infraestructura 
vertebradora de l’ordenació de la ciutat (o més sovint de les 
vores	de	 les	ciutats).	El	 territori	no	tan	com	 ‘el	suport’	d’una	
lògica	viaria/urbana	sinó	com	l’esquelet	(el	relleu)	que	vertebra	
a on situar potencials desenvolupaments urbanístics.  

Vers una entramat d’espais urbans, rurals i naturals fets accessibles i 
propers a tothom.
L’accent es posa en un doble bucle de parcs-vies que	relliguen	els	parcs	existents	
avui amb tota una altre sèrie d’espais romanents de proximitat amb Santa Coloma i 
Sant	Boi.	Aquesta	“nova”	tipologia	d’espais	lineals	tan	transcorren	per	espais	públic,	
i	per	tan	son	de	fàcil	execució,	com	han	de	vèncer	grans	barreres	infraestructurals	
d’elevada	complexitat.	La	bondat	del	doble/triple	bucle	és	que	permet	una	execució	
oportunista i successiva. El cost d’inversió i gestió posterior dels nous espais de 
parc-via	s’estimen	mitjans-baixos	respecte	a	un	parc	urbà	convencional.

0.6km 5.2km
parc-vies

0.6km
0.7km

15.3 ha de 
parcs urbans

+15 ha de 
parcs periur-
bans de vora
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Un sistema conectat a més gran escala per camins eixamplats
Finalment, proposem ampliar la xarxa d’espais urbans incorporant el peu de mont de 
l’Ordal	i	la	plana	propera	del	Llobregat,	recolzant-nos	en	un	sistema	de		‘camins-eixamplats’	
que	milloren	l’accessibilitat,	el	confort	i	valoren	els	patrimoni.	Per	‘camins	eixamplats’	ens	
referim no només a la restauració i obertura del camí i el seu ferm, sinó a les plantacions, 
miradors,	seients,	gestió	plujanes	que	l’acompanyi	si	s’escau.	Parlem	d’un	ample	suficient,	
on s’escaigui, per convertir el camí amb un element de construcció de nou patrimoni, 
precisament	posant	en	valor	allí	on	transcorre.	Creiem	que	val	la	pena	valorar	les	opcions	
de	recorregut	resseguint	les	rieres	de	Can	Julià	i	Can	Via,	incloent	obrir	algun	tram	de	camí	
allí	on	hi	manqui.	Així	mateix	creiem	que	puntualment	s’han	de	equipar	aquest	camins	amb	
petits	àmbits	de	repòs,	algun	mirador,	mecanismes	quasi-invisibles	de	preservar	dels	furts	
els cultius, etc...

5.2km
parc-vies

14km
senders

+278 ha de 
territori rural
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2.4. L’esquelet	de	la	Infraestructura	Verda.	Components	i	esforç.

1km0 500m

5min

Parc de la Riera 
de Can Via

Camí natural 
Anell verd de Sant Boi

Camí del 
Llobregat

Camí del 
Llobregat

PARC AGRARI
DEL BAIX LLOBREGAT

ESPAI RURAL
DE CAN JULIÀ

PARC FLUVIAL 
DEL LLOBREGAT

Parc de Can Lluc

Sender de 
les Cireres

Via-parc
Colonia Güell

Via-parc
Torre Salbana

Parc de la Torre Salbana

Parc de 
Can Soler

Parc-vora 
de Can Via

Parc del Canal 
de la Dreta

Parc del Plà d’en Mas

Pineda de la Casa 
del Mestre

Area de lleure
Can Ros de Llor

Parc de la Estació

Pineda de la Cripta

Parc de les Cireres

Poliesportiu

Poliesportiu

5min

Aquesta	planta	identifica	les	diferents	tipologies	d’espais	verds	-	components	-	i	estima	el	cost	en	terme	de	
recursos	en	procediments,	implantació	i	gestió	posteriori	-	esforç	-	per	tal	de	successivament	atènyer	una	
Infraestructura  Verda Multifuncional.
Les tipologies (components) són:

Parc urbans (€€€€€). Espais de proximitat, elevades prestacions socials i elevat cost d’implantació i 
gestió.	Creiem	que	exemples	com	el	Parc	del	Calamot,	són	valuosos	en	quan	a	trobar	un	equilibri	entre	les	
prestacions, camins, seient, fonts, guingueta, ombra, espais polivalents, jocs, esports,... A efectes de l’estudi 
hi	ha	una	dos	canvis	significatius	respecte	el	que	preveu	el	planejament.
•	 A	Sant	Boi.	Estendre	el	Parc	de	Can	Soler	fins	al	Llobregat	mitjançant	el	Parc-via	del	Canal	de	la	
Dreta	i	el	que	hem	anomenat	com	a	‘Parc	dels	Horts’	que	ocupa	part	de	la	plana	fluvial	del	Llobregat	en	una	
zona	on	hi	havia	hagut	una	activitat	extractiva	ara	ja	clausurada.	Aquest	àmbit	malgrat	trobar-se	dintre	el	
Parc Agrari del Llobregat segurament podria acollir un programa social vinculat al es hortes i també a espais 
verds polivalents, potencialment esportius.
• A Santa Coloma. Es tractaria de reforçar el lligam i federar parcs ja existents com el Parc de Can Lluc 
i	el	Parc	de	les	Cireres	fins	arribar	a	la	Via-Parc	de	la	Colonia	Güell,	creuant	el	Parc	de	la	Riera	de	Sant	Julià	

Via-parc de la Colònia Güell (€€€€).	Es	tracta	d’una	 invenció	ad	hoc	per	aquest	estudi	es	tracta	de	
trobar	 un	 eix-parc	 pacificat	 per	 la	 comunicació	 que	 relligui	 la	Colònia,	 escola,	 fútbol,	 habitatges	 amb	 el	
centre	de	Santa	Coloma	i	la	Ciutat	Cooperativa.	Aquest	vial-parc	vol	absorbir	la	part	proporcional	de	vora	i	
mobilitat	tova	del	previst	en	el	Vial	de	Cornisa.	Aquest	vial-parc,	no	té	varies	seccions	tipus	per	adaptar-se	als	
diferents	trams	per	on	passa.	Majoritàriament	pensat	per	vianants	i	ciclistes	(tb	patinets	i	bicis	electrics)	no	
es	de	descartar	que	en	algun	tram	concrets	hi	hagi	un	trànsit	pacificat	de	vehicles	com	passa	en	els	carrers	de	
prioritat	invertida.	La	part	‘parc’	de	la	via	és	que	lluny	de	tractar-se	d’un	exercici	de	traçat	i	ferm	comporta	tot	
un	ample	associat	de	projecte	de	paisatge,	amb	plantacions,	miradors,	espais	estada,	elements	salut	i/o	joc,	
potencialment bosses d’aparcament (en algun tram concret). L’amplada de la via parc s’ajusta a les funcions 
i	serveis	que	acull	segons	tram.	També	inclou	la	gestió	de	les	plujanes	de	la	seva	conca	receptora	i	per	tant	
té	el	potencial	de	poder	acollir	basses	temporals	d’infiltració	i	espais	d’elevat	valor	ecològic	(	a	dissenyar).	
Encara	que	en	una	versió	rural	i	més	allunyada	de	les	condició	urbana,	el	projecte	del	Paratge	de	Castell	a	
Palamós és un bon exemple de donar amplada a un camí, apropiar-se del paisatge dels voltants, gestionar 
les plujanes, gestionar bosses d’aparcament i crear espais d’elevat valor ecològic. El cost d’implantació varia 
segons	trams	però	globalment	seria	lleugerament	menor	que	el	d’un	parc	urbà.	

Pinedes sub-urbanes (€€€). Per una banda es tracta d’assegurar-se de la successió de la pineda, per 
tal	de	que	no	envelleixi	de	cop	i	desaparegui,	i	per	tan	cal	un	projecte	de	replantació	i	gestió	forestal.	Per	
l’altre	entenem	que	cal	millorar-ne	la	xarxa	de	camins,	eventualment	enllumenament,	etc...	Per	una	banda	
el projecte de plantació de l’Alstom és un bon referent de creació de nova natura. El Parc del Calamot és 
un	bon	exemple	de	xarxa	camins,	jocs,	miradors,	etc...	que	millora	sensiblement	els	serveis	i	apropiació	de	
la	pineda.	En	el	cas	de	la	Colònia	Güell,	hi	ha	varies	pinedes	amb	casuístiques	ben	diverses.	Cal	un	projecte	
que	determini	sub-àmbits,	proximitat	i	per	tan	el	potencial	d’ús	de	cadascun	dels	sub-àmbits	de	la	pineda.	
Atès	que	la	pineda	ja	es	ben	establerta,	malgrat	cal	reforçar-la,	i	que	igualment	ja	existeix	una	certa	xarxa	de	
camins,	s’entén	que	la	inversió	en	les	pinedes	és	sensiblement	menor	que	per	un	parc	urbà

Parcs-vora	 seguint	 rieres	 de	Can	Soler	 i	Can	 Julià	 (€€). Parcs amb una doble vocació social i 
ambiental. 
•	 A	la	Riera	de	Can	Julià	l’estat	de	conservació	és	majoritàriament	bo,	amb	l’excepció	dels	trams	en	
canya	americana	on	cal	 intervenir	per	 la	seva	extracció	 i	 replantació.	 	Possiblement	aquí	 la	tasca	seria	de	
fer	possible	un	camí	de	sirga	que	seguint	el	curs	de	 l’aigua	permetés	connectar	 l’Ordal,	Sant	Coloma	 i	el	
Llobregat.	Incloent	el	pas	per	sobre	la	BV-2002	i	tren.	En	aquest	cas	el	cas	del	Projecte	de	la	Vora	és	un	bon	
exemple	de	restauració	d’una	riera	colmatada	de	canya	americana	i	l’obertura	de	nous	camins	per	crear	un	
parc de vora. 
•				 A	la	Riera	de	Can	Soler,	el	projectes	és	més	complex	perquè	hi	ha	hagut	nombrosos	abocaments	i	la	
llera	és	irreconeixible.	Així	mateix	fa	la	sensació	que	l’aigua	passa	a	tocar	de	la	Colònia	industrial.		El	projecte	
creiem	hauria	de	comportar	moviments	de	terres	per	retrobar	un	llera	i	el	ecosistema	que	l’acompanyi	alhora	
que	gestionar	de	manera	productiva	la	proximitat	al	parc	urbà	de	la	ciutat	cooperativa.		

Espais publics urbans existents

Parcs urbans

“Via-parc”

Pinedes urbanes

Parc-vora / Parc-porta

Parc rural del Peu de Mont

Parc fluvial

Estacions FGC

Miradors i punts de vista

Pas / Franqueig de 
infrastructuras a millorar

Parc agrari

€€€€

€€

€€

€

€

€

42

Estudi facultatiu elaborat en el marc de les Jornades de debat sobre model urbà. Any 2019



2.5.	Visió	de	síntesis.	Prefiguració	d’una	infraestructura	verda	
multifuncional vertebrant l’entorn de la colònia Güell

Parc de la Riera 
de Can Via

Parc-Vora de la Riera 
de Can Via

Camí natural 
Anell verd de Sant Boi

Camí del Llobregat

Camí del Llobregat

PARC AGRARI
DEL BAIX LLOBREGAT

ESPAI RURAL
DE CAN JULIÀ

PARC FLUVIAL 
DEL LLOBREGAT

Parc de Can Lluc

Sender de 
les Cireres

Via-parc
Colonia Güell

Parc-via de la
Torre Salbana

Parc de Can Soler

Parc-vora 
de Can Via

Parc del Canal 
de la Dreta

Parc del Plà d’en Mas

Casa del Mestre

Area de lleure
Can Ros de Llor

Parc del Estació

Pineda de la Cripta

Parc de les Cireres

Poliesportiu

Parc	Rural	de	Can	Julià	 (€). Gran extensió on la intervenció és 
mínima.	Més	 lligada	 al	 a	 gestió	 que	 a	 la	 intervenció.	 Segurament	
caldria reforça la xarxa de camins per potenciar-ne la seva funció 
social i dotar-lo d’unes mínims espais estada i miradors,. Gallecs és un 
bon	exemple	d’un	espai	 rural	majoritàriament	de	propietat	pública	
amb	elevades	prestacions	socials	i	ecològiques:	xarxa	camins,	cultius	
ecològics, Agro-botiga,etc...

Parc Fluvial Llobregat (€). Projecte global liderat per AMB. A 
efectes del estudi el aspecte fonamental és com creuar la BV2002 
i	 FCGC	 i	 que	 que	 la	 plana	 del	 Llobregat	 faci	 part	 dels	 parcs	 de	
proximitat tan de Sant Boi com de Santa Coloma. 

Globalment el projecte de la Vora de Girona és un bon exemple de 
com	compaginar	un	visió	ambiciosa	en	superfície	 i	tipologies,	 i	que	
per	 tant	que	precisa	de	varis	 temps	 i	 recursos	per	 implementar-se,	
amb	 accions	 immediats,	 assertives	 i	 low-cost,	 que	 permeten	 als	
ciutadans	 gaudir	més	 d’un	 espai	 que	 ja	 té	 valor	 de	 per	 si	 mateix.	
Identificar	 les	 diverses	 tipologies	 d’espais,	 donar	 autonomia	 a	 les	
diverses actuacions sobre un únic full de ruta és un bon començament 
per poder avançar en diversos fronts i en paral•lel. 

Aquesta	 planta	 proposa	 una	 visió	 d’una	 infraestructura	 verda	 multifuncional,	
vertebradora per l’entorn de la colònia Güell : acomodant una gran varietat d’usos i 
valoritzant els diversos paisatges  : de la plana del Llobregat als camps i terrasses del 
peu de mont de l’Ordal, de las rieres al turó de la Torre Salbana.
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3. Escenaris II. Explorant el potencial d’integració al paisatge de diverses tipologies edificatories.
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3.1. El planejament vigent i altres precedents

 3.1.1. Planejament

Sobre	l’entorn	de	la	Colònia	Güell	influeixen	actualment	els	següents	plans:

PGM d’Ordenació Urbana, 1976
 +	modificacions	puntuals
PE del recinte industrial de la Colònia Güell, 2004
PE del conjunt residencial de la Colònia Güell, 2007
PDU	de	les	àrees	residencials	estratègiques	de	l’àmbit	del	Baix	Llobregat	-	Riera	Can	Solé,	2009
PP urbanístic residencial entorn de la Colònia Güell, 2012

MUC
Mapa de valor informatiu
Data impressió: 01/10/2019

Representació del MUC sobre maqueta
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Segons	la	llista	de	criteris	síntesi	del	primer	apartat,	vam	avaluar	la	integració	d’aquest	escenari:

No	preserva	l’àmbit	de	les	rieres	
com a corredors ecològics i socials 
de transcendència metropolitana

Aquesta	ordenació	(vial	de	cornisa)	
travessa les connexions longitudinals 
estratègiques	a	potenciar	entre	el	peu	de	
muntanya	del	ordal	i	la	plana	del	llobregat.
No es prioritza la continuïtat ecològica i 
comunicació longitudinal.

No	 preserva	 la	 riquesa	 i	 transecte	
del	 mosaïc	 agro-forestal	 dels	 Peus	
de Mont de l’Ordal

L’ordenació es situa sobre un dels últims 
exemples de transecte forestal-fruiters-
cereals-hotícola que romanen en la façana 
del Llobregat.
Interromp la continuïtat longitudinal i 
transversal del mosaic de paisatges i el nou 
vial engrandeix l’efecte barrera.

No preserva els horitzons amb 
major identitat

L’ordenació altera els perfils de carenes, 
amb els quals s’ha reconegut històricament 
l’entorn de Còlonia Güell.
L’ordenació, associada al nou vial, es 
desplega contínua i aliena al relleu. Traça a 
40 m d’altura un perfil nou que interromp la 
continuïtat percebuda del peu de muntanya.

No	 “malla”	 amb	 camins	 per	
valoritzar el mosaic agro-forestal-
fluvial	 del	 transecte	 Ordal-
Llobregat mitjançant un parc 
compartit	de	‘vora’	entre	municipis

L’ordenació actua com a barrera i divideix 
el mosaic en dos: dóna l’esquena a l’Ordal i 
deixa aïllats cultius entre infraestructures.

Arranja el tram de la riera de Can 
Soler	i	crear	un	parc	naturbà	/	agro-
urbà	 	 entre	 Sant	 Boi	 i	 la	 colonia	
industrial 

L’ordenació	 no	 impedeix	 restaurar	 aquest	
espai	com	un	parc	naturbà	de	vora	amb	una	
triple	 funcionalitat	 social	 (programàtica),	
paisatgística (identitat) i ecologica.

No reforça les connexions ecològics 
en el pas de les infraestructures

L’ordenació	 no	 millora	 la	 continuïtat	
ecològica de les rieres com a corredors 
biològics.

Ignora	les	condicions	que	potencien	
l’evolució de la vegetació per 
millorar la integració de tipologies

Es desplega uniforme la mateixa tipologia 
edificatòria, sobre carenes i rieres, 
independent dels potencials d’evolució del 
paisatge i aliena al desenvolupament de la 
vegetació.

No	 identifica	 ni	 aprofita	 buits	
apropiats per a completar trames 
urbanes existents

L’ordenació nova, allunyada de l’existent, no 
interactua amb la Colònia, ni amb les seves 
parcel·les vacants.

No	 implanta	 les	 noves	 edificacions	
en	continuïtat	dels	teixits	existents

L’ordenació crea un nou nucli aïllat que 
requereix de nova infraestructura i 
contribuirà a fragmentar el paisatge.

No	implanta	un	vial	paral·lel	al	vial	
de cornisa per a vianants i ciclistes, 
religant	els	diferents	equipaments

L’ordenació aumenta l’amplitud del vial de 
cornisa i el efecte barrera.
No estableix sinèrgies entre vials i teixits 
existents.

No reconèix les condicions del 
paisatge per ubicar les tipologies 
més	adequades

Paral·lel al nou vial es desplega uniforme 
la mateixa tipologia, aliena a condicions de 
topografia i vegetació.

No s’inspira en relacions d’integració 
existents a la colònia

Es desplega uniforme la mateixa tipologia, 
sobre carenes i rieres, independent de la 
seva capacitat d’integració.

VALORITZAR	/	FEDERARPRESERVAR

INTEGRARIMPLANTAR

47Entorn de la Colònia Güell - Estudi paisatgístic - octubre 2019

Estudi facultatiu elaborat en el marc de les Jornades de debat sobre model urbà. Any 2019



3.1.2. Proposta Batlle i Roig

Proposta de zonificació. Batlle i Roig.
2017

Representació sobre maqueta de la proposta de zonificació. Batlle i Roig.
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En	2017	l’equip	de	urbanistes	va	proposar	la	següent	ordenació	alternativa:

Estudi facultatiu elaborat en el marc de les Jornades de debat sobre model urbà. Any 2019



Preserva	 l’àmbit	 de	 les	 rieres	 com	
a corredors ecològics i socials de 
transcendència metropolitana

L’ordenació	 no	 s’oposa	 a	 la	 continuïtat	
ecològica i la comunicació per a vianants 
a través i al llarg del transecte del peu de 
mont de l’Ordal-Parc agrari.

No	 preserva	 la	 riquesa	 i	 transecte	
del	 mosaïc	 agro-forestal	 dels	 Peus	
de Mont de l’Ordal

L’ordenació reparteix petits creixements 
per un dels últims exemples de transecte 
forestal-fruiters-cereals-hotícola que 
romanen en la fachada del Llobregat. 
Interromp la continuïtat longitudinal i 
transversal del mosaic de paisatges i el nou 
vial engrandeix l’efecte barrera.

PRESERVAR

Identifica	 i	 aprofita	 buits	 apropiats	
per a completar trames urbanes 
existents

L’ordenació replica les tipologies d’edificació 
al costat de les existents. Considerar el canvi 
d’ús en aquells sòls amb major potencial per 
al conjunt i futur de l’entorn de la colònia.

INTEGRAR
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No preserva els horitzons amb 
major identitat

L’ordenació reparteix peces per rieres i 
carenes. Aquestes últimes alteran els perfils 
de carenes, amb els quals s’ha reconegut 
històricament l’entorn de Còlonia Güell.

Arranja el tram de la riera de Can 
Soler	i	crear	un	parc	naturbà	/	agro-
urbà	 	 entre	 Sant	 Boi	 i	 la	 colonia	
industrial 

L’ordenació	 no	 impedeix	 restaurar	 aquest	
espai	com	un	parc	naturbà	de	vora	amb	una	
triple	 funcionalitat	 social	 (programàtica),	
paisatgística (identitat) i ecologica.

Reforça les connexions ecològics i  
en el pas de les infraestructures

L’ordenació	 no	 dificulta	 la	 millora	 dels	
aspectes	 que	 obstaculitzin	 la	 continuïtat	
ecològica de les rieres com a corredors 
biològics i socials.

No	 “malla”	 amb	 camins	 per	
valoritzar el mosaic agro-forestal-
fluvial	 del	 transecte	 Ordal-
Llobregat mitjançant un parc 
compartit	de	‘vora’	entre	municipis

L’ordenació reparteix peces per l’entorn i 
contribueix a fragmentar el mosaic.

Potencialment	 aprofita	 les	
condicions	que	potencien	l’evolució	
de la vegetació per millorar la 
integració de tipologies

Les tipologies es despleguen sobre carenes 
i rieres, independent dels potencials 
d’evolució del paisatge i aliena (i llunyana) 
al desenvolupament de la vegetació.

Parte	 de	 les	 noves	 edificacions	
no	 són	 en	 continuïtat	 dels	 teixits	
existents

L’ordenació dissemina petits creixements 
per l’entorn, alguns vinculats a vials nous, 
que contribuiran a fragmentar el paisatge.

No	implanta	un	vial	paral·lel	al	vial	
de cornisa per a vianants i ciclistes, 
religant	els	diferents	equipaments

L’ordenació desdobla el vial de cornisa i, 
per tant, també el efecte barrera.

No reconeix les condicions del 
paisatge per ubicar les tipologies 
més	adequades

No queda clar si les tipologies d’aquesta 
ordenació estan vinculades a algunes 
condicions de topografia i vegetació en 
particular.

No s’inspira en relacions d’integració 
existents a la colònia

Les tipologies es despleguen sobre carenes 
i rieres, independentment.
No es preocupen de integrar-se al paisatge

VALORITZAR	/	FEDERAR

IMPLANTAR
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3.2. Explorant	tipologies	edificatòries	per	al	entorn	de	Colònia	Güell
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3.2.1. Metodologia. Assaigs	de	capacitat	de	càrrega	i	integració	al	paisatge.

A partir de l’anàlisi de tipologies existents en l’entorn de la Colònia Güell, 
proposem tipologies (noves i existents) capaços d’integrar-se en llocs on 
ara no es troben. Són les següents:

 - Cases aïllades al bosc
 - Cases agrupades al bosc
 - Cases colònia
 - Blocs-parc
 - Rehabiltación de naus industrials
 - Noves naus industrials

Cada tipologia està formada per tipus d’edificació, tipus de vegetació 
associada i topografia en la qual s’instal·la.
Es mostren referències d’arquitectura de qualitat i es proposen escenaris 
per a cada tipologia.

1. En el primer escenari s’assenyalen els llocs on apareixen les condicions 
de relleu, pendent i vegetació capaços d’integrar l’edificació
2. En el segon, la capacitat màxima d’edificació per a les condicions 
d’integració actuals
3. i en el tercer, els llocs amb condicions similars on amplificant el paisatge 
(plantant, modificant la topografia, etc.) es podria integrar més edificació

A les seccions es mostren exemples de la capacitat del paisatge d’integrar 
l’edificació o el potencial d’integració en el cas d’amplificar aquest paisatge
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Mateixes tipologies en 
noves ubicacions condicions. 
Identificació	 d’àmbits	 de	 similars	
característiques	.

Capacitat	 màxima	 del	 paisatge	
actual.

Major	 capacitat	 al	 amplificar	 el	
paisatge.	 modificant	 plantacions,	
relleu...

Per ubicar aquestes tipologies 
identifiquem nous llocs on les condicions 
de paisatge -topografia i vegetació- són 
similars a les actuals.

Fem una prova de càrrega fins al límit 
de capacitat integradora que tolera el 
paisatge actual.

Identifiquem llocs on les condicions de 
paisatge -topografia i vegetació- poden 
arribar a ser similars sense hipotecar 
la continuitat i connectivitat territorial. 
És exploren àmbits en què mitjançant 
actuacions de plantació i modificació de 
topografia poden arribar a complir les 
condicions d’integració d’edificacions 
futures.
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	 3.2.2	Cases	aïllades	al	bosc

Creek House. Tham & Videgård Arkitekter - Suècia.

PB, PB+1
Alçada vegetació
h_15m
Pendent mig-alt

-	Integració	d’un	edifici	aïllat	al	
seu entorn.
- Alçada del projecte de planta 
baixa menor en relació a la dels 
arbres	que	l’envolten.
-	Materialitat	ceràmica	que	
amb la seva tonalitat integra el 
conjunt al seu entorn.

a_16m
b_18m

ceràmica

Integració de la tipología

- Precisa un bosc (pineda) per integrar-se (topografia i vegetació)
- S’adapta en pendents mitjanes i fortes
- No aprofita tota la capacitat d’integració que té el paisatge

Per integrar aquesta tipologia pot 
ser suficient amb la vegetació 
actual

52

Estudi facultatiu elaborat en el marc de les Jornades de debat sobre model urbà. Any 2019



Noves ubicacions amb mateixes condicions.
- En pinedes i llocs amb dificultat per mantenir el cultiu (abandó)
- Tipologia apropiada per forts pendents i carenes
- Apropiada per consolidar petites parcel·les buides a la trama existent

Capacitat	màxima	del	paisatge	actual.
- La baixa densitat per àrea de la casa aïllada preserva el caràcter natural del bosc
- Requereix molt de sòl per a poca densitat d’habitatge
- Desaprofita l’alta capacitat d’integració de les pinedes

Major	capacitat	al	amplificar	el	paisatge.
- De incrementar la massa boscosa, la casa aïllada és bona tipologia per habitar en 
superfícies de fort pendent
- En plantar en els pendents s’aconsegueix integrar habitatges en carena

Plantar en els vessants 
orientades al nord per 
integrar els seus habitatges 
i els de carena
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L’espai entre la torre 
Salbana i el camp de 
futbol podria albergar 

aquesta tipologia
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 3.2.3 Cases agrupades al bosc

Per integrar aquesta tipologia en vessants no és 
suficient amb la vegetació actual

Between Pines. Taller Héctor Barroso - Valle de Bravo, Mèxic.

PB+1/2/3
Alçada vegetació
h_15m
Pendent mig-alt

-	Agrupació	d’habitatges	que	
crea	una	seqüència	a	partir	de	
les	edificacions	i	la	vegetació.
- Es situa dins un bosc de pins 
adaptant-se	a	la	topografia.
-	La	materialitat	ceràmica	
integra el conjunt al seu entorn 
amb la seva tonalitat.

a_12m
b_14m

ceràmica

Eco-vivienda La Canopée.	Patrick	Arotcharen	-	Bayonne,	França.

- Conjunt d’habitatges elevats 
que	es	relacionen	amb	la	
vegetació	que	els	envolta.
-	Alçada	dels	arbres	major	que	
la dels habitatges.
- Materialitat de fusta i metall 
que	permet	que	els	edificis	
s’integrin al seu entorn.

a_12m
b_6m

fusta i acer

Integració de la tipología

- Precisa un bosc (pineda) per integrar-se (topografia i vegetació)
- S’adapta en pendents mitjanes i fortes
- Aprofita millor, que la casa aïllada, la capacitat d’integració que té el paisatge
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Noves ubicacions amb mateixes condicions.
- En pinedes i llocs amb dificultat per mantenir el cultiu (abandó)
- La tipologia s’adapta a superfícies en pendent i carenes amb vegetació
- En pendents mitjanes i fortes

Capacitat	màxima	del	paisatge	actual.
- Manté en equilibri el caràcter natural del bosc i densitat d’habitatge mitjana
- Millora l’aprofitament de la capacitat d’integració, pel que fa a la casa aïllada

Major	capacitat	al	amplificar	el	paisatge.
- De incrementar la massa boscosa, les cases agrupades s’integren bé en superfícies 
en pendent i en carena
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L’espai entre la torre 
Salbana i el camp de 
futbol podria albergar 

aquesta tipologia

Plantant el mateix en pendents s’integra més cases agrupades que 
aïllades en vessants
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3.2.4 Cases colònia

- Aquesta tipologia s’adapta a pendents mitjanes i altes, en formació de filera i barri, respectivament
- Integra la vegetació bé en filera, bé entre habitatges
- Permet millor densitat d’habitatge que les anteriors 
- Per a les mateixes condicions de topografia i vegetació és la tipologia que millor amortitza la capacitat d’integració del paisatge
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La Cité Frugès. Le Corbusier -Pessac, França.

Life reusing Posidonia.	IBAVI	-	Formentera,	Espanya.

PB+1/2
Alçada vegetació
h_10-15m
Pendent baix-mig

10

-	Els	edificis	es	relacionen	entre	
ells a partir de la vegetació.
- Conjunt d’habitatges de 
planta	rectangular	que	generen	
carrers.
-	Adaptació	a	la	topografia	
aconseguint diverses alçades 
dels	edificis.
- Colors diversos a les façanes 
que	criden	l’atenció.

- Arbres del carrer i dels 
patis d’espècie similar amb 
visió de futur a partir del seu 
creixement.
-	Habitatges	en	filera	amb	pati	
propi	que	generen	carrer.
-	Arquitectura	tradicional	del	
lloc amb materialitat blanca 
que	contrasta	amb	el	color	
i la fusta de les portes i la 
vegetació.

a_5m
b_15m
morter

a_6m
b_18m
morter

Integració de la tipología

En els punts baixos pròximes a 
les actuals cases de la colònia
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Noves ubicacions amb mateixes condicions.
- Creixement de ramals nous a partir dels actuals i per topografies baixes
- Les cases alineades a les corbes de nivell, adequades per forts pendents
- Apropiada per consolidar petites parcel·les buides entre carrers existents

El Pla Especial del conjunt 
residencial de la Colònia 
Güell, actualment, no permet 
consolidar  la trama de carrer 
a l’espai lliure

Capacitat	màxima	del	paisatge	actual.
- Amortitza la capacitat d’integració del paisatge per introduir més densitat 
d’habitatge

Major	capacitat	al	amplificar	el	paisatge.
- En el cas d’incrementar la massa arbrada, la colònia en filera pot integrar-se a la 
carena i vessant del turó entre la colònia reisdencial i industrial
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Tipologia que millor amortitza (per densitat d’habitatge) la capacitat 
d’integració de nova plantació en vessants i carena

Topografia suau per 
a creixement de nou 
ramal de la colònia 
residencial

A la UA2 s’ha de 
plantar per evitar que 
l’edificació destaqui 
en l’horitzó

En el talús sota el 
carrer Lluis Artó i 

Sancho

L’espai entre la torre 
Salbana i el camp de 
futbol té potencial 
d’albergar una alta 
capacitat d’aquesta 

tipologia
El Pla Especial del 
conjunt residencial 
de la Colònia Güell, 
actualment no ho 

permet:
Unir amb cases en 
filera Carrer Pin i 
Soler amb el Passatge 

Espinal

A la Unitat d’Actuació 
2 (UA2) recollida 
al Pla especial del 
conjunt residencial de 
la Colònia Güell

En el pendent de la 
colònia industrial 
s’integraria en el 
cas de reforçar la 
vegetació
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 3.2.5. Blocs al parc

Els blocs orienten el costat curt al 
parc i amplifiquen la comunicació 
amb Sant Boi

La seva disposició irregular genera entre ells 
espais oberts que milloren la transició entre 
Sant Boi i l’entorn de la Colònia

Situant-se entre els blocs de Sant Boi i el parc 
milloren la transició i redueixen l’impacte actual 
entre ells

Aporten ombra i humitat (pluvials 
de teulades) a favor de l’evolució de 
la vegetació dels parcs

Centre de recerca ICTA-CIP UAB.	DATAAE	+	HARQUITECTES	-	Barcelona,	Espanya.

PB+4/5
Alçada arbre
h_ 5m
Pendent baix

Hammarby	gård. Arrhov Frick Arkitektkontor - Estocolm, Suècia.

-	Edifici	d’alçada	major	que	la	
vegetació	que	l’envolta.
- Relació amb una zona pública 
i	oberta	que	podria	prendre	l’ús	
de parc.
-	Materialitat	metàl·lica	que	
contrasta amb l’entorn.

- Bloc plurifamiliar d’habitatges 
amb poca presència de 
vegetació al seu entorn.
-	Alçada	de	l’edifici	major	que	la	
dels arbres existents.
-	Materialitat	metàl·lica	
integrada	en	un	context	urbà.

a_40m
b_40m

acer

a_12m
b_50m

morter, acer

Integració de la tipología

- S’instal·la aliè a la topografia i vegetació
- Sempre destaca en el paisatge
- Ha de maximitzar la integració per orientació i materialitat
- A canvi, aporta la major densitat d’habitatge de totes les tipologies analitzades
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Noves ubicacions amb mateixes condicions.
- Els blocs al parc se situen per millorar la permeabilitat del front de Sant Boi a l’en-
torn de la colònia
- La seva orientació ha d’afavorir la qualitat de l’espai i les entrades del parc entre ells
- És aquesta l’única posició on es contempla

Capacitat	màxima	del	paisatge	actual.
- Tipologies de blocs que aporten major densitat van en detriment de la permeabilitat 
amb el parc i la seva àrea
- Per compensar l’ocupació del parc per tipologies més denses es proposa disseminar 
peces de parc per l’entorn
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Retranqueig i desalineació. Orientació que afavoreix la permeabilitat.

Davant dels blocs de 
Sant Boi
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 3.2.6 Rehabilitació naus industrials

El paisatge té les 
condicions per 
integrar una planta 
més en les naus de 
planta baixa

No obstant això, el Pla 
especial del conjunt 
industrial de la Colònia 
Güell no ho permet

Ca	l’Aranyó.	Josep	Benedito,	Ramon	Valls	-	Barcelona,	Espanya.

Lakfabriek.	Wenink	Holtkamp	Architecten	-	Osterwijk,	Països	Baixos.

PB+1/2/3
Pendent baix

-	Rehabilitació	d’un	antic	edifici	
industrial.
-	Adaptació	a	topografia	plana	
de	manera	que	el	projecte	es	
relaciona	amb	els	edificis	del	
seu entorn.
-	Ús	de	la	ceràmica	respectant	
la	materialitat	dels	edificis	
antics.

-	Edifici	longitudinal	rehabilitat	
amb canvi d’ús industrial a 
residencial.
-	Adaptació	a	topografia	plana.	
-	Ús	de	la	ceràmica	respectant	
la	materialitat	de	l’edifici	antic.
- S’ha afegit una planta a 
l’edifici	original

a_22m
b_30m

ceràmica

a_12m
b_55m

ceràmica

Integració de la tipología

- Donem prioritat a la rehabilitació de naus industrials per sobre de construir noves
- Els edificis a rehabilitar s’assenten sobre topografia plana i mancada de vegetació
- Ha de maximitzar la integració per materialitat i volumetria
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Capacitat	màxima	del	paisatge	actual.
- Rehabilitació de tallers en planta baixa
- A la planta primera, a partir de la rehabilitació de tallers en planta baixa
- Donar prioritat a la rehabilitació de naus existents sobre la construció d’altres noves
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El Pla especial del 
conjunt industrial 
de la Colònia Güell, 
actualment, no ho 
permet:
Afegir una planta a les 
naus en planta baixa
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 3.2.7 Noves naus industrials

Nova nau en planta 
baixa pròxima a la 
colònia industrial 
actual

Collège Aimé Césaire. Patrick Arotcharen - Saint Geours de Maremne, França.

Can Jaumandreu.	Josep	Llinàs	-	Barcelona,	Espanya.

PB+1/2
Pendent baix

-	Edifici	que	requereix	una	
topografia	horitzontal.
- Projecte longitudinal amb 
variació	d’alçades	i	seqüència	
de materials diferents.
-	Materialitat	metàl·lica	i	de	
fusta	permet	que	s’integri	amb	
l’entorn.

-	Nou	edifici	que	s’integra	a	
l’entorn	reflectint	l’arquitectura	
d’un	edifici	industrial	ja	
existent.
-	Ús	de	nous	materials	que		a	
partir de la tonalitat integren 
els	edificis	nous	en	relació	als	
antics.

a_20m
b_80m

fusta i acer

a_22m
b_72m

ceràmica

Integració de la tipología

- En topografies baixes i planes
- Han integrar per proximitat a naus del recinte industrial, per mateixa volumetria i materialitat
- De instal·lar-se en pendent, hauran de millorar la seva integració amb vegetació
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Noves ubicacions amb mateixes condicions.
- En els punts baixos, propers a les naus de la colònia industrial actual

Capacitat	màxima	del	paisatge	actual.
- Aprofitar les pinedes actuals i en evolució per integrar noves naus
- Orientar el costat curt cap a sant boi per minimitzar el seu impacte
- No es contempla aquesta tipologia en altres llocs
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Al costat de les 
naus actuals, on la 
topografia és plana o 
amb poc pendent

Estudi facultatiu elaborat en el marc de les Jornades de debat sobre model urbà. Any 2019



A partir de l’estudi de tipologies, generem un escenari de síntesis 
que	proposa	una	disposicio	i	una	quantitat	apropiada,	per	integra-
se al paisatge actual.

S’assenyala	els	llocs	on	ja	és	donen	les	condicions	d’integració	per	
implantar una tipologia en particular, i on, per comptes, caldrien 
projectes	 de	 plantacions	 per,	 amb	 el	 temps,	 poder	 edificar	 de	
manera	que	els	nous	creixements	quedessin	integrats.

Integración de la tipología

64

3.3. Visió de síntesis. Una prognosis a dos temps, per una 
edificabilitat	integrada

5. Nou front urbà de 
ciutat cooperativa amb 
densitat i orientació dels 
blocs parc a favor de la 
permeabilitat.

3. Prioritzar la 
rehabilitació de naus 
industrials existents.

2. Plantar on hagin de 
millorar les condicions 
d’integració per a 
futures implantacions 
(en els vessants).

1. Allunyar la nova 
edificació de la via de 
la cornisa. Evitar així 
creixements lineals en 
barra.

cota 27

1

2

3 4

5

4. Consolidar amb 
cases colònia els buits 
apropiats dins la conca 
de la colònia.

Condicions de partida
del paisatge existent.
Noves implantacions i plantacions.

Lloc amb condicions
adequades

Lloc amb futures condicions
adequades

Carenes

Cota límit de la implantació

Nova plantació
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cota 27

7 8

6

6. Implantar noves naus 
industrials només a la 
part baixa de la conca 
(recinte existent).

7. Implantar en vessants 
quan la vegetació estigui 
consolidada.

8. Degradar cap 
tipologies amb menor 
densitat d’habitatge 
segons augmenti el 
pendent i l’exposició en 
els vessants.

Evolució	+15	anys.
El creixement de la infraestructura verda, 
habilita	nous	àmbits	per	a	l’edificació.
Un nou escenari de partida.

Plantació consolidada

Atenent a la capacitat d’integració del paisatge l’ordre d’implantació 
proposat seria:

1r.	rehabilitar	edificis	existents	i	completar	trama	en	parcel·les	vacants

2n. implantar en llocs on les condicions per integrar la tipologia són 
ja existents:

	 -	en	el	front	urbà	de	Sant	Boi
 - a la conca de la colònia (sota la cota 27)
 - en vessants amb vegetació consolidada

3r.	 implantar	 en	 llocs	 que	 millors	 les	 seves	 condicions	 per	 poder	
integrar la tipologia

	 -	en	vessants	quan	la	vegetació	estigui	consolidada	(+15	anys)
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4. Síntesis de escenaris amb criteris de paisatge.
Preservar, valoritzar, implantar i integrar.
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4.1. Criteris de paisatge (12x)

Molí Nou - Ciutat Cooperativa

Parc dels Horts

Parc-via del
Canal de la Dreta

Parc-via de la
Riera de Can Solé

Parc-via de la
Riera	de	Can	Julià

Parc-via
Torre Salbana

Parc-via
Colònia Güell

PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT

PARC RURAL
DE CAN JULIÀ

Parc-via de
Can Solé

Colònia Güell

123 m

182,5	m

12 m

Imatge resum de 12 criteris
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Preservar les rieres com a connectors

Preservar	l’àmbit	de	les	rieres	com	a	corredors	ecològics	i	socials	de	transcendència	
metropolitana al llarg del transecte del peu de mont de l’Ordal al Llobregat.

Extendre	el	parc	de	Can	Solé	fins	a	l’espai	fluvial

Portar	el	sistema	de	parcs	més	enllà	de	les	barreres	creades	per	les	infraestructures

Preservar la vessant agrícola i la respiració entre SBLL i SCC:
No superar la cota 27
Respectar el transecte actual i la seva diversitat d’usos i paisatges per cotes.

Mallar l’entorn de la colònia

Teixir les connexions del sistema de parcs de la Colònia Güell amb el del seu entorn

Desdoblar el vial de cornisa com 2 vials amb 2 natures

Separar	per	intensitat	el	trànsit	per	multiplicar	la	naturalesa	dels	recorreguts	a	través	i	
al voltant de la Colònia

Federar l’espai rural

Vincular els paisatges agraris al sistema d’espais oberts de l’entorn de la Colònia

PR
ES

ER
VA

R
VA

LO
RI

TZ
A

R

Via de la cornisa

Nova via-parc

Riera Can Solé

Riera Can Julià

Cota 27
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En	l’extensió	del	front	urbà

Com a continuació i transició entre SBLL i el sistema de parcs

En la conca, sota la 27

En els punts baixos i propers als creixements existents

En els vessants, sobre la 27

Sota condicions, existents o futures, d’integració per la vegetació

IN
TE

G
RA

R
IM

PL
A

N
TA

R

Horitzons i icones persistents

Tenir	cura	dels	perfils	amb	els	quals	s’identifica	històricament	l’entorn	de	la	Colònia

Les tipologies + el relleu + la vegetació

Treballar amb les relacions d’integració existents en el lloc

Materialitat

Tenir	cura	que	la	nova	materialitat	estigui	en	sintonia	amb	l’existent

Casa del Mestre

Ximeneia

Torre Salbana

Can Julià
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Riera Can Soler
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4.2.	La	integració	d’orografia,	edificabilitat	i	vegetació	en	alçats	(8x)

Proposta	d’edificació	integrada	desplegada	en	alçats:
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4.3. Visió	de	síntesis.	Prefigurar	l’entorn	de	la	Colònia	Güell	des	del	paisatge	

LLEGENDA

Espai	public	urbà Cases agrupades al bosc

Parc	urbà Cases	aïllades	al	bosc

Parc-via Cases colònia

Pineda	periurbà

Xarxa de camins i senders

Blocs-parc

Punt de vista, mirador

Franqueig	de	infrastructura

Naus industrials

Escenari	d’edificació	:Escenari per una Infraestructura 
verda multifuncional :

Veure planol dinA1

Aquesta	planta	dibuixa	una	visió	de	síntesis	per	l’entorn	de	la	Colònia	Güell,	combinant	els	dos	escenaris	
desenvolupats. La infraestructura verda multifuncional vertebra l’entorn de la Colònia, de Ciutat 
Cooperativa	i	de	Santa	Coloma,	millorant	les	connexions	ecològiques	i	socials,	valoritzant	i	reforçant	els	
diferents	condicions	de	paisatge.	El	escenari	d’edificació	proposa	la	implantació	dels	varies	tipologies	que	
s’integren	segons	aquestes	condicions.	Dins	dels	perímetres	d’implantació,	la	representació	dels	“edificis”	
es	vol	esquemàtica,	posant	l’accent	en	les	tipologies	i	les	relacions	buit-ple,	vegetació-topografia-edificis.	
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