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EL REC COMTAL

VIA METROPOLITANA

Termes geomètriques, XileCanal du Midi, França

Plaça major - Banyoles, Espanya

Secció proposada del rec Comtal

Secció existent del rec Comtal

Secció antiga de l’aqüeducte romà

Vies mixtes - Lille, França Autopistes de bicicletes - Londres, UK

‘EL PASSEIG QUE ACOMPANYA EL REC REVITALITZAT: UN CONNECTOR URBÀ’
‘EL PAISSATGE DE L’AIGUA I LA CULTURA DE L’AIGUA S’HAN DE POTENCIAR’

‘UNA VIA INTERURBANA QUE CONNECTA BARCELONA AMB EL VALLÈS’
‘UN NOU EIX DE TRANSPORT COL·LECTIU, DE BICICLETES I DE VIANANTS’

Carretera Vegetació existent

Riera + carretera elevada

Marge riu

Turó Rec I Passeig Bancal I Passeig

Prat Rec i passeig Horts

Prat Rec i passeig Bancal i riu

Rec Bassa Passeig Bancal Bancal marge riuBassa d’aigua

Rec

La nova Via Metropolitana incorporaria un autobús metropolità que 
uniria les linies 1 i 9 del metro a Santa Coloma de Gramenet amb tots 
el barris del Congost de Montcada i proseguiria cap a altres munici-
pis de les comarques del Vallès. A més a més, els vianants i bicicletes 
també podrien disfrutar d’aquest eix amb unes franges segregades. 
Aquesta nova via s’elevaria als cursos d’aigua per permetre el pas 
de l’ecositema i assegurar que no bloqueja la xarxa ecològica. La 
fl ora i la fauna comunicarien els dos paisatges: el riu i la muntanya.

• ZONES D’OPORTUNITATS
Els recorreguts i fl uxos humans es jerarquitzen amb diferents ti-
pus de vies, però sempre estan dominats i confi gurats amb i per 
l’aigua. D’aquests fl uxos surten unes formes intersticials de gran 
valor urbanístic gràcies a la seva bona connexió i ubicació i, a 
més a més, es sumen altres espais actualment ocupats per usos 
marginals que podrien desplaçar-se. La vertebració del territori 
mitjançant el curs de l’aigua ha d’anar acompanyada d’una 
revisió i modifi cació del planejament de la zona per activar i pro-
moure les zones d’actuació. Per això, i perquè aquestes noves 
activitats puguin fi nançar part del projecte paisatgístic, és molt 
important reconèixer aquests espais i trobar-ne l’ús adequat.

El Rec Comtal al tram del Besòs circula entre cinc barris de dos muni-
cipis i, per aquest motiu, és un connector urbà perfecte per lligar un 
territori descomunicat entre ell i amb la ciutat. La creació d’un pas-
seig equipat aconseguiria unir unes trames urbanes molt diferents.
Aquest recorregut transcorre per sis paisatges molt diferents i, per 
això, s’aniria modifi cant la seva secció. El rec neix al Parc de les Ai-
gües, on hi ha els vestigis del passat de Montcada; continua pel cen-
tre del barri de Can Joan, on el rec podria anar sobresortint a la 
superfície per crear jocs o recordar el recorregut; desprès segueix 
paral·lel al riu, on la desaparicIió del tren crea una gran superfície 
d’activitats adjacents al rec. Més endevant arriba a l’horta de la 
Ponderosa per regar les últimes terres de cultiu de Barcelona i, per 
acabar, resegueix el turó de la Trinitat fi ns que arriba al Nus de la 
Trinitat, on es podria aprofi tar l’aigua per activitats d’esbarjo i/o em-
magatzematge per a un ús posterior.
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UN TERRITORI D’OPORTUNITATS
 Esquemes per capes


