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Ens trobem davant d’un entorn natural clarament  
afectat per l’acció humana, que amb el pas del 
temps ha anat esborrant les connexions entre els 
diferents espais naturals que ens envolten. 
La trobada entre la vessant de Collserola, el Turó 
de Montcada i els espais agrícoles de Vallbona s’ha 
vist afectada pel pas de multitud d’infraestructures 
que fragmenten el territori impedint la continuitat 
de la matriu biofísica d’aquest territori. Malgrat 
tot, els habitants dels barris propers no dónen 
l’esquena a aquest espai, sino que en llegeixen les 
possibilitats i a través de l’implantació d’espais hor-
tícoles intenten recuperar aquest espai natural.

La necessitat de connectar els diferents municipis 
és un factor fonamental per al desenvolupament 
socioeconòmic dels mateixos, però a la vegada 
tota aquesta xarxa d’infraestructures genera una 
gran pressió sobre el territori on s’ubica.
És important, en un àmbit tant fragmentat per les 
xarxes de mobilitat de gran escala, no deixar de 
banda l’accessibilitat des del punt de vista dels via-
nants.  Els ususaris potencials d’aquests espais són 
els habitants dels barris propers, que actualment 
troben en la infraestructura el major impediment 
per arribar a sentir-se seus aquests buits urbans.

Un dels recursos naturals més maltractat d’aquest 
entorn és l’aigua. Antigament, tota l’aigua recollida 
per la vessant de Collserola es canalitzava a tra-
vés del Torrent de Tapioles, en el seu pas per les 
zones de cultiu fins arribar a desembocar al Besòs.
Amb l’implantació de la indústria, part dels residus 
generats per la mateixa passen a barrejar-se amb 
l’aigua del torrent, mermant de manera dràstica la 
qualitat de l’aigua. Els usuaris dels espais hortíco-
les s’han vist obligats a aprendre a gestionar l’aigua 
aprofitable per tal de poder tirar endevant amb 
els seus espais de cultiu.

DISCONTINUITATS

VEGETACIÓ

RECURSOS

AIGUA

CONNEXIONS

MOBILITAT

CARACTERÍSITQUES DEL SÒL_
 .terrasses fluvials formades per estrats de graves, sorres, llims i argiles.

HIDROLOGÍA_
  .conques i vessants fluvials    . zona inundable     . període retorn 100 anys     . període retorn 500 anys    . torrent     . canalització soterrada

VEGETACIÓ_
  . vegetació arbustiva   . massa forestal densa   . massa arbòrea    . zones de conreu 

RENFE MONTCADA

RENFE TORRE BARÓ

METRO 
CAN CUIÀS

METRO 
C. MERIDIANA

ANÀLISI PAISATGE_  DISCONTINUITATS  [ESCALA  MACRO]

SISTEMES VEGETALS  [escala  1/5000]

SISTEMES HÍDRICS  [escala  1/5000]

MOBILITAT  [escala  1/5000]


