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El Rec Comtal de la Sagrera a Montcada: una ciutat oblidada
Nus de la Trinitat < BESÒS > Montcada

Els sistemes alternatius als convencionals, que imiten al sistema na-
tural, permeten un control de les inundacions i absorbeixen gran 
quantitat d’aigua que no arribarà al mar directament. A més a més, 
milloren el paisatge amb l’integració de cursos i/o làmines d’aigua a 
l’entorn i, a la vegada, maximitzen el servei al ciutadà.

PROPOSTA
Eliminant els murs del riu i generant una topografi a de terrasses 
s’aconsegueix que la ciutat s’apropi al riu i que els ecosistemes es 
relacionin entre ells. Les rieres connectarien els grans parcs amb el  
riu seguint els cursos de l’aigua.

ESTAT ACTUAL
Els recorreguts estan segregats 
per hàbitats i no es comuniquen 
entre ells. Cadascun té els seus 
accessos i sortides sense relacio-
nar-se amb els dels altres.
Els recorreguts urbans estan limi-
tats per les gran infraestructures 
i no aprofi ten els eixos o parcs 
verds per connectar-se. Els reco-
rreguts fl uvials queden limitats al 
marge esquerra, sense connec-
tar amb la ciutat o la muntanya 
i sense cap baixada a la llera 
del riu. Els recorreguts dels grans 
parcs s’inicien on acaba la ciu-
tat i no corresponen a cap con-
nexió amb el riu o altres recorre-
guts. La Carretera de la Roca 
està pensada per als cotxes i és 
un impediment per a les circula-
cions transversals.

PROPOSTA
Els recorreguts s’uneixen per for-
mar una única xarxa de camins, 
passeigs i carrers que pertanyin 
a un únic gran parc.
El riu va acompanyat de dos 
elements diferents, però que es 
complementen. Al marge dret 
se situa un passeig urbà que lliga 
totes les trames urbanes i al mar-
ge esquerra hi ha un camí que 
recull els recorreguts dels grans 
parcs. A més a més, apareixen 
dos nous eixos: el Rec Comtal i la 
via metropolitana. El primer con-
necta un territori que ha perdut 
la seva identitat i relació amb 
el seu passat. El segon conver-
teix una carretera amb una via 
mixta que aconsegueix lligar les 
comarques del Vallès amb la del 
Barcelonès.

ESTAT ACTUAL
Els murs de formigó que limiten el riu neguen qualsevol relació amb 
els voltants. Les rieres de les valls del Parc de la Serralada de Marina 
es troben soterrades abans d’arribar al riu i impossibilitzen qualsevol 
connexió ecològica.

Una mala gestió de l’aigua de pluja i de les previsions en cas d’inun-
dació han creat un sistema que accelera i potencia qualsevol cas 
d’emergencia per inundació. A més a més, han aconseguit eliminar 
qualsevol signe de l’ecosistema fl uvial i privar d’aigua a tots els eco-
sistemes veïns.
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ELS RECORREGUTS CONNECTORS

L’AIGUA COM ELEMENT VERTEBRADOR
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UN TERRITORI D’OPORTUNITATS
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Corredor Ecològic del riu Qian’an Sanlihe, XinaEl passeig fl uvial existent al riu Besòs

Madrid rio, Espanya
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Passeig Atlàntic - Oporto, PortugalEl Singuerlin des del riu Besòs

Final del parc del riu Besòs

Entrada a la Serralada de Marina

 Elements vertebradors del projecte: l’aigua i els recorreguts


