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ELS CAMINS

ELS PASSATGES

EL PASSEIG ‘UN PASSEIG FLUVIAL QUE VALORITZA EL RIU BESÒS I CONNECTA LA TRAMA URBANA’
‘EL RECORREGUT MÉS RÀPID EQUIPAT PER AL SEU ÚS DIARI’  

‘ELS CAMINS DE LA MUNTANYA BAIXEN FINS AL RIU’
‘UNA XARXA DE RECORREGUTS LINIALS QUE S’ENDINSEN A LA NATURALESA’

‘ELEMENTS VITALS PER AL FUNCIONAMENT DELS RECORREGUTS’
‘DIFERIENCIACIÓ DELS PASSATGES SEGONS LA JERARQUIA DELS FLUXOS’

• PONTS EQUIPATS:

Connecten les zones urbanes del marge dret del riu amb la nova 
via metropolitana. Son ponts d’ús mixte on poden aparèixer grans 
esplanades que descongestionin el poc espai lliure que hi ha a les 
trames urbanes. Els vianants, les bicicletes i el servei públic serien els 
principals usuaris d’aquests nous ponts.

• PASSAREL·LES DE VIANANTS:

Una nova passarel·la de vianants a la zona del Nus de la Trinitat re-
soldria el tràfi c entre els dos marges abans d’entrar al centre de la 
ciutat de Barcelona.

• GUALS DE VIANANTS:

Els guals poden ser des de un sèrie de pedres que permetin el pas de 
la gent fi ns a petites estructures al marge del riu. Se situen damunt de 
les trobades entre rieres i riu per controlar la força de l’aigua.

El passeig fl uvial uneix les diferents zones urbanes de la manera més 
ràpida posible: el riu. La proximitat de les edifi cacions al marge dret 
del riu fa que el passeig vagi acompanyat sempre dels dos bancals 
més els respectius arbres que delimiten el riu i que les terrasses no 
puguin espaiar-se.
El passeig té molta importància als recorreguts urbans entre barris i 
per aquest motiu anirà equipat amb il·luminació de fanals i bancs 
per descansar.

Actualment Collserola i la Serralada de Marina disposen de la seves respectives xarxes de camins, les quals no estan connectades. Fins i tot, 
els recorreguts de caracter nacional i internacional que travessen els dos parcs queden tallats pel Congost de Montcada.
Els nous camins dels marges fl uvials del riu Besòs cosirien la xarxa de camins existents de les dues serralades i afegirien molts quilòmetres de 
recorreguts naturals al conjunt del gran parc. La ruta més important que travessa els dos parcs i el riu és el GR-92.

• GR-92:
El tram de Catalunya va des de Portbou fi ns a Ulldecona.
561km amb 1000m de desnivell. 11 dies de ruta.
És la continuació del E-10 que prové des del nord de Finlàndia (mar Bàltic) i pretén arribar fi ns a Tarifa (Càdiz).
Recorre més de 3.000km.
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Passeig fl uvial - Bordeaux, França Parc fl uvial - Seoul, Corea del Sud

Madrid rio, Espanya

Passeig de les Aigües - Barcelona Anella verda de Vitoria, Espanya

Riu Aker - Oslo, Noruega

Jurg Conzett - Windisch, Suissa Pont OMA - Bordeaux, França

Riera Major - Cerdanyola, Espanya

Comparativa amb els recorreguts de Central Park - jerarquització dels fl uxos. New York, EUA

Comparativa amb els recorreguts de Central Park - jerarquització dels fl uxos. New York, EUA

Marca de continuitat

Marca de direcció Marca de canvi brusc 
de direcció

Marca de canvi 
de direcció

Marca de direcció 
equivocada

Comparativa amb els recorreguts de Central Park - jerarquització dels fl uxos. New York, EUA

UN TERRITORI D’OPORTUNITATS
 Esquemes per capes


