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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 

 
http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/passatges 
http://www.passages-ivm.com/en 
 
 
FÒRUM Km.0 
 
Biografia del territori 
 
La intersecció de Quatre Camins és un punt estratègic del territori. En un radi de només 600m 
conflueixen el sistema viari territorial (autovia A-2, carreteres N-2, N-340 i línia del Carrilet Barcelona-
Martorell-Igualada), amb el sistema urbà de Sant Vicenç dels Horts i amb l'ecològic del Riu Llobregat, 
especialment per la Riera de Cervelló; oferint un lloc d'intercanvi potencial d'aquests sistemes. 
 
Sant Vicenç dels Horts té encara una gran extensió d'horts (Ortos Chometales) vinculats a la plana 
al·luvial del Llobregat, formant part en la seva majoria del Parc Agrari del Baix Llobregat. Cal recalcar 
que és a partir d'aquí on l'àmbit del Parc Agrari, en el seu marge dret, comença a ampliar-se 
considerablement fins al delta.  
 
La gestió del sistema viari al nus s'ha realitzat de manera autònoma a la resta de sistemes (ecològic i 
urbà) que troben també aquí el seu punt de confluència, provocant que aquestes infraestructures hagin 
esdevingut talls i barreres, generant molts espais residuals. Es detecten dos indrets amb una manca 
total d'urbanitat.  
 
1. L'estació de Quatre Camins, aïllada de la xarxa de mobilitat tova i del seu entorn. S'hi accedeix 
principalment amb vehicle privat i, tot i la proximitat amb Sant Vicenç, és pràcticament impossible 
arribar-hi d'una manera segura a peu o en bicicleta. Existeix un ascensor que comunica l'estació amb la 
N-340, però no amb a la vila.  
 
2. La N-2 (dins Sant Vicenç dels Horts, Carretera de Sant Boi) té caràcter de carretera, aliena a la 
mobilitat de vianants i bicicletes: voreres diminutes, sense senyalitzar i sense espais de creuament de 
les vies.  
 
 
La confluència com a oportunitat: Km.0 
 
Es proposa aprofitar la pertinença del lloc al Parc Agrari del Baix Llobregat com a eina per a resoldre les 
seves febleses.  
 
El node de Quatre Camins, node de centralitat viària del territori, s'aprofita com a nou punt d'accés al 
Parc Agrari, coincidint amb la proximitat (300m) del primer tram significatiu de d'horts del marge dret 
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del Parc, es proposa aquí el Km.0 del Parc: una primera porta del Parc Agrari, pels visitants forans i 
locals. 
 
Es pretén evocar el paisatge previ: un paisatge fluvial modelat per l'agricultura. La intervenció no serà 
una geometria imposada sinó que naixerà de les traces i dels elements del mateix territori.  
 
La proposta es basa en 3 idees: 
 
1. Una nova porta pel Parc: el Km.0 
 
El nou Km.0 del Parc Agrari és un punt accessible dins el Parc. La seva nova porta d'accés des del 
marge dret genera nous recorreguts des d'aquest punt fins al delta. Es proposa, per això,  localitzar en 
una masia abandonada dins l'actual àmbit del Parc Agrari un punt d'informació i altres serveis pels 
visitants. 
 
A més, la dualitat volguda del concepte Km.0 es reconeix també en la xarxa de productors locals que fan 
cada dissabte dematí un Mercat de Pagès a la Plaça de la Vila. Es proposa reforçar aquesta activitat 
introduint-la dins el Parc Agrari, juntament amb el punt d'informació, afavorint la possibilitat 
d'intercanvi entre els agricultors i els visitants: el Fòrum Km.0. 
 
 
2. Un camí que arriba a tot 
 
Es proposa un camí accessible, de lligam, digne,  i equipat on el seu traçat ressegueix les traces 
d'antics parcel·laris recuperant les lògiques antigues del territori, resolent les deficiències de 
connexió actuals.  
 
Inicia a la Carretera de Sant Boi, dins de la trama urbana de Sant Vicenç. El camí és una gran vorera 
ampliada i verda que elimina els vials de servei existents i els transforma en espai lliure. També amplia 
les voreres del pont sobre la Riera de Cervelló, dignificant el seu pas. Les noves grans voreres 
transformen la carretera en carrer i connecten amb els horts i els Quatre Camins.  
 
Es bifurca des d'una gran plaça, on es situen també dues noves zones d'aparcament. D'una banda, es 
ramifica baixant cap al camins de la Riera de Cervelló (connectats també per una nova passarel·la) i, 
d'altra, abraçant el creuament de la N-340 en els extrems: l'estació de ferrocarrils i l'actual passarel·la. 
Per aconseguir arribar tant a la cota de l'estació com a la de la passarel·la (6m per sobre) el camí es 
transforma en mota i amb una pendent molt suau permet agafar cota fins a arribar a la plaça-pont 
que travessa la N-340 per sobre. L'antiga passarel·la es remata a l'altra banda amb un ascensor 
públic. El nus i l'estació troben aquí un recorregut digne, amable, accessible i equipat per a 
tothom que comunica directament amb la vila i el Parc Agrari. 
 
Ja a l'interior del Parc, el camí dóna un espai públic obert entre els horts fent d'unió de diferents 
places que permeten introduir activitats sense destorbar els agricultors. Aquestes es situen sempre en 
parcel·les actualment abandonades. De manera especifica, la plaça Fòrum Km.0 s'aixeca 0,7m per a 
protegir-se de la crescuda de 100 anys.  
 
 
3. Un sistema recuperat: l'aigua 
 
La proximitat amb els cursos d'aigua del Llobregat i la Riera de Cervelló ha caracteritzat el paisatge 
d'aquest indret, des de la seva geologia formant la plana al·luvial fins a la saviesa vinculada a la gestió 
de l'aigua (sèquies, basses, boscos de laminació...).  
 
Es proposa la recuperació dels antics traçats de les sèquies d'irrigació dels horts i, aprofitant les 
parcel·les abandonades, la introducció de tres basses vinculades a les noves places del Parc.  
 
El bosc de laminació característic de rius i rieres es vol potenciar com a ecosistema reconeixible 
des d'una escala major. Per això, es planteja la seva reintroducció en trama com a acompanyant 
longitudinal del traçat de la N-340. Es pretén fer reconeixible, des de la carretera, l'existència de la Riera 
de Cervelló recuperant un gran bosc d'albers (Populus alba) com els que antigament hi havia hagut en 
aquest mateix indret, colonitzant el marge dret i saltant als interiors residuals del nus.   
 
El sistema agrícola-fluvial s'estira cap als Quatre Camins i l'inunda amb la seva identitat 
recuperada. El paisatge relaciona individu i infraestructures. El paisatge fa llegible la memòria 
del lloc. 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

PASSATGES METROPOLITANS 
Passatges Metropolitans és una iniciativa que emprèn l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), en associació amb l”Institut pour la Ville en Mouvement (IVM), dins del marc 
del Programa internacional “Passages, espace de transition pour la ville du XXI siecle”. 
Dins el context actual de debat i de reflexió tècnica del nou Pla Director Urbanístic 
metropolità, el concurs Passatges Metropolitans té la voluntat de generar un espai de 
reflexió i de propostes entorn als passatges, a través d’intervencions que tinguin 
la capacitat de projectar des de la petita escala a la mirada metropolitana i de cercar 
estratègies de millora de les qualitats, dels recursos i dels serveis que puguin ser d’aplicació 
en l’entorn particular de la metròpoli de Barcelona. 

Organisme que convoca el concurs 
 
Àrea Metropolitana de Barcelona, Institut pour la Ville en Mouvement (París) 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
 

Tipus de procediment 

 
Obert 
 

Composició del jurat 
 
Internacional 

Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Internacional 

Resultat del concurs 

 
Menció 

Data de resolució del concurs 26 de febrer de 2015 
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