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Al tractar-se d’un espai residual entre municipis, els habitants dels diferents barris s’han vist obligats a generar la seva pròpia xarxa de recorreguts peatonals 
per tal de poder establir les connexions necessàries entre els diferents barris o municipis. Adaptant els seus recorreguts tant a la morfología del terreny com 
als diferents espais residuals generats per l’acumulació d’infraestructures de transport. 

Donades les característiques socio-econòmiques d’aquests barris, la major part de la població resident a la zona realitza els seus desplaçaments en transport 
públic, de tal manera que la relació entre habitatns i nodes de transport públic ha de ser el més àgil i fluïda possible. Els propis habitants generen tota una 
sèrie de passos peatonals informals que els permeten establir aquestes connexions salvant les elevades diferències de cota.

La consideració d’espai límit o suburbà no prové només de la delimitació entre diferents espais urbans, sinó també de la relació d’aquests espais urbans 
amb els espais verds propers. La relació dels habitants de la zona amb els espais verds forma part de la seva vida quotidiana de tal manera que la connexió 
amb aquests espais s’efectúa de la manera més natural possible, adaptant els recorreguts a la morfología del terreny natural, generant el mínim impacte.

Amb un territori tant marcat per la presència d’infraestructures del transport, els habitants han après a conviure amb els espais generats per la petjada d’aquestes. 
L’aprofitament d’aquests espais residuals permet establir noves connexions peatonals entre els diferents àmbits separats per les mateixes infraestructures.
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