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Assistència tècnica per a la redacció del projecte d’execució i la direcció de les obres de reurbanització del pas-
seig marítim, entre els carrers de Sant Domènec i Torrent de Vallmajor, al terme municipal de Badalona. 
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La proposta aporta continuïtat al Passeig Marítim de 
Badalona, consolidat des de ja fa uns anys en el seu 
tram  central, i que ara s'estén més enllà del carrer Sant 
Domènec fins el Torrent de Vall major. Un àmbit emmarcat 
per la Serralada de Marina i el Turó de Montgat, sovint 
travessat per rieres que configuren la seva morfologia.  
Es aquesta privilegiada situació de proximitat a la sorra 
i del passeig arran de mar, el que guia la proposta,  fent 
el passeig accessible i renaturalitzat.

El límit amb la via del tren es dignifica reformant la seva 
tanca i situant el carril bici en paral·lel, separat del passeig 
per un parterre lineal amb vegetació autòctona de ràpida 
adaptació que afavoreix la continuïtat biològica en teixit 
urbà. En aquest sentit, es consolida l’eix de palmeres 
donant continuïtat i caràcter al passeig. El banc corregut 
resol i protegeix el límit amb la sorra, i dona pas als 
accessos a la platja, que articulen i amplien el passeig 
mitjançant plataformes de fusta sobre la sorra. Es dota 
de millors condicions d’accessibilitat, il·luminació i 
seguretat als passos soterrats que connecten la platja 
amb la ciutat. 

És important no deslligar el passeig del seu contacte 
amb la sorra, i es proposa la recuperació de la duna fixa 
del litoral, generant l’ambient propici per a recuperar-
hi també la fauna dunar. Així es generaria un ambient 
de protecció enfront els vents marins i temporals, tant 
pels vianants com per a la resta d’espècies plantades 
als parterres del passeig sense interferir a les visuals al 
mar.  D'aquesta manera s'aposta per una urbanització 
responsable i respectuosa amb el medi ambient.

El sistema ordenat i repetible de plataformes de fusta resol la urbanització d'espais singulars, així com les arribades de rieres i sobreeixidors. Incorporen les guinguetes temporals, millorant la seva accessibilitat a la platja i al passeig

Reforçant el caràcter d’esbarjo del passeig, es millora la implantació dels edificis existents, com La Donzella de la Costa o les casetes del front de la riera Canyada, garantint la seva adequada accessibilitat i permeabilitat a les vistes.

Es naturalitza l'impacte del teixit urbà a la costa gràcies a l'elecció de sistemes d'urbanització sostenibles, com drenatges SUDS o esculleres naturals mitjançant dunes, la implantació d'especies autòctones i ús de materials sostenibles
1. Sub-base de graves reciclades sobre terreny compactat i terreny natural
2. Paviment de formigó d'àrids reciclats in situ en massa 
3. Xapa d’acer corten de 30 cm d’alçada i 6 mm de gruix
4. Línia d’il·luminació led color blanc
5. Platina rigiditzadora, c/60 soldada  a platina de subjecció
6. Peça prefabricada canal de recollida d’aigües pluvials de 30 cm d’amplada, 
de Breinco o similar
7. Platina de subjecció ancorada al mur de maó massís
8. Mur de 45cm d’alçada sobre rasant de maó ceràmic massís de 29x14x5 
cm arrebossat i pintat
9. Peça prefabricada de formigó armat de 120x60x10 cm, acabat vist color 
gris clar de mata sobre morter de ciment
10. Mur de formigó armat d’alçada variable i 25 cm de gruix, estructura de la 
peça prefabricada
* Les arestes dels elements de formigó i els element d’acer corten sempre 
seran arrodonides

ARRAN DE MAR
Natura i esbarjo al Passeig Marítim de Badalona
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1. TERRENY NATURAL
2. TERRENY COMPACTAT
3. SUB-BASE DE 25 CM DE GRUIX DE GRAVES ARTIFICIALS
4.PAVIMENT DE FORMIGÓ IN SITU EN MASSA AMB FIBRES DE POLIPROLILÈ
COLOREJAT, COLO ÒXID DE 15 CM DE GRUIX, CANTONADES
AIXAFLANADES.
5. XAPA D'ACER CORTEN DE 30 CM D'ALÇADA I 6 MM DE GRUIX
6. LINIA D'IL·LUMINACIÓ LED COLOR BLANC
7. PLETINA RIGIDIZADORA, C/60 SOLDADA  A PLETINA DE SUBJECCIÓ,
PER LA PART POSTERIOR I SOLDADA A PLETINA PER CARGOLAR A LA
XAPA D'ACER FRONTAL
8. PEÇA PREFABRICADA CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS DE 30
CM D'AMPLADA, DE BREINCO O SIMILAR
9. PLETINA DE SUBJECCIÓ ANCORADA AL MUR DE MAÓ MASSÍSS
10. MUR DE 45CM D'ALÇADA SOBRE RASANT DE FORMIGÓ PREFABRICAT
11. PAS D'INSTAL·LACIONS
12. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE 120X60X10 CM,
ACABAT AMB ÀRID VIST COLOR GRIS CLAR DE MATA O SIMILAR
COL·LCOAT SOBRE MORTER DE CIMENT
13. MUR DE FORMIGÓ ARMAT D'ALÇADA VARIABLE I 25 CM DE GRUIX,
ESTRUCTURA DE LA PEÇA PREFABRICADA, AMB CARA VISTA ENCOFRAT
FENÒLIC
14. OBERTURES PER L'EXTRACCIÓ DE L'AIGUA D'ONATGE EN CAS DE
NECESSITAT

* LES ARESTES DELS ELEMENTS DE FORMIGÓ I ELS ELEMENT D'ACER
CORTEN SEMPRE SERAN ARRODONIDES
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Carril bici segregat 

Nova tanca de separació amb les vies

Vegetació autòctona sobre paviment SUDS

Millora de l'accessibilitat dels passos soterrats

Continuitat de l'eix d'arbrat existent

Nou banc de protecció i interacció

Accesos drenants i accessibles a la platja

Vegetació autòctona per protegir la duna

Naturalització de la riera amb escullera

Permeabilitat de les edificacions existents

Terrasses d'oci sobre la platja

Escullera de protecció i formació de dunes

Sistema de pèrgoles permeabilització 
de les edificacions existents

Àmbit proposta

Entarimat de fusta
Instal·lació de dutxes i armaris de 
servei a Guinguetes de Platja

Sistema dunar
Protecció natural de la costa
Introducció de verd autòcton

Accés rodat a la sorra per a facilitar el 
manteniment

Proteccions contra 
vents predominantsEdificacions Riera Canyadó
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Planta e.1/500

Situació e.1/4000


