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Situació de Sallent dins el parc fl uvial 
del riu Llobregat

Fotografia 4.1.- El riu LLobregat pel seu pas per Sallent | El bàges. La imatge del 
riu es caracteritza pels salts d’aigua o rescloses que donaven servei a les turbines 
elèctriques de les indústries adjacents. Tanmateix, la flora i la fauna d’aquest espai 
fluvial caracteritza la seva imatge.
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Situació del Parc de la Muralla 
Sallent | El bàges | Barcelona

Fotografia 4.2.- El parc de la muralla es situa a la llera est del riu Llobregat a la 

desembocadura del riu de Cornet. En l’estat previ a l’actuació, el parc es troba en un 

estat de degradació paisatgístic i funcional. La colonització de la canya americana 

ha desconnectat aquest espai de la resta del municipi. 
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L’ E STAT  P RE VI

Actualment, el parc de la muralla es troba en un estat de desús, 

transformant-se ocasionalment en un pàrquing. 

Aquesta condició és deguda al salt topogràfic respecte el carrer 

adjacent, al mal condicionament com a parc i  al  tractar-se d’una 

zona de cul de sac. Aquestes tres causes, juntament amb la cons-

ciència ciutadana respecte a l ’ús de les l leres del riu, ha ocasionat 

que l’àmbit es trobi en mal estat. 

La zona d’actuació està composta per dos nivells. Un és el parc de 

la muralla (cota -6,00 respecte a la trama urbana i  a +2,50 sobre 

el nivell  del riu) i  l ’altre és la zona de la platja fluvial.   Aquest úl-

tim es troba en un estat d’invasió per la canya americana (Arundo 

donax).  Aquesta situació impedeix la connexió entre la platja flu-

vial i  el  parc de la muralla.

El parc és una extensió de tot-u en mal estat, amb restes de gra-

ves i  vegetació. A més, degut a l ’ús ocasional de pàrquing i  a la 

seva topografia, s’ha generat un desgast del paviment. Aquest 

desgast ha produït un mal drenatge de la superfície, que ocasio-

na entollaments temporals. 
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Fotografia 4.3.- Espai en total desconnexió amb el riu a causa de la colonització 
de la llera per la canya americana. La vegetació impedeix el contacte físic i visual 
amb l’aigua. 

St B

St A
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Seccions de l’estat inicial del parc 
de la muralla

Fotografia 4.4.- L’actual parc de la muralla està situat a una cota inferior del ca-

rrer Maria Cristina. La gran esplanada està formada per una superfície de tot-u que 

serveix com a pàrquing ocasional pels veïns. Tanmateix, es troba en un estat de des-

gast i deteriorament causat per la circulació dels cotxes i la falta de manteniment.

Secció transversal A

Secció transversal B
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La proposta es basa en la recuperació de la platja fluvial i  la con-

nexió d’aquest espai, actualment inaccessible. Tanmateix, es 

planteja la rehabilitació del Parc de la Muralla per recuperar el 

seu ús recreatiu i  de pàrquing alternatiu. 

Per assolir aquests objectius, es parteix de la idea de recuperar 

l ’àmbit de la platja fluvial,  erradicant per complet la canya ame-

ricana, espècie invasora. Aquesta actuació permetrà descobrir un 

espai actualment inaccessible i  desconegut. Tanmateix,  s’util it-

zarà el moviment de terres per donar accessibilitat peatonal en 

aquest nou espai que connectarà amb el Parc de la Muralla.

De la mateixa manera, es donarà una nova accessibilitat peatonal 

al parc. Es generaran un seguit de rampes que permetrà connec-

tar la cota superior urbana amb el parc i,  seguidament, amb la 

platja fluvial.  Les rampes finalitzaran en un moll de formigó, que 

permetrà als veïns de Sallent tenir un contacte més pròxim amb 

el riu.  

En l’àmbit de l ’actual Parc de la Muralla, es formalitzaran dues 

estratègies que permetran la recuperació del seu ús. (1)Primera-

ment, es millorarà el drenatge del terreny actual de tot-u, que es 

generen entollaments perdurables, a partir d’unes rases de dre-

natge. En aquesta actuació s’utilitzaran unes rases per drenar i 

direccionar l ’aigua pluvial cap a uns petits pous de drenatge. (2)

La segona estratègia parteix de la idea de naturalitzar el parc a 

través d’arbres d’altura i  arbustiva, que permetin la delimitació 

d’espais dins del parc.   

LA  P RO P O STA
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Esquemes de la proposta general de 
reactivació de la lleres del riu Llobregat

1

2

3

CONNEXIÓ

Longitudinalment, el passatge fluvial 

del Llobregat queda desconnectat dins 

l ’àmbit de Sallent. A més, transversal-

ment, la trama urbana es troba descon-

nectada de l’espai fluvial. 

La proposta parteix del concepte de 

connectar longitudinalment el passeig 

fluvial de la l lera est i  unir-se transver-

salment amb la trama urbana en 3 punts 

concrets. 

En aquests tres punts es projecten in-

tervencions d’activitat pública corres-

ponents al (1) parc de la muralla, (2) un 

habitatge social i  (3) un equipament.

RIU DEL POBLE

La proposta general parteix de la idea 

de reactivar els espais fluvials adja-

cents al municipi i  canviar la percepció 

actual d’aquests espais. La intervenció 

recuperarà els espais fluvials que es 

troben en un estat degradat i  en ge-

nerarà un nou ús, per tal d’apropar els 

veïns al riu. 

Tanmateix, la proposta preveu connec-

tar els espais fluvials amb els actuals 

equipaments municipals i   crear-ne de 

nous. D’aquesta manera, s’introduirà 

un nou itinerari entre els equipaments.
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Fotomuntatge 4.5.- La recuperació de la platja permet connectar el parc de la mu-

ralla amb el riu Llobregat. Tanmateix, les rases d’infiltració es plantegen per donar 

resposta a dos objectius. (1) L’ordenació del pàrquing ocasional i (2) la renaturalit-

zació d’un espai recreatiu inert. 
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Secció longitudinal C

Detall Moll Detall Escala

APROPAR-SE AL RIU

L’estratègia principal del projecte glo-

bal de recuperació de les l leres del riu a 

Sallent és la millora dels espais fluvial 

per tal d’apropar els veïns al riu. 

La intervenció en el parc de la mura-

lla parteix de la recuperació de la pla-

tja fluvial que es trobava en un estat 

de colonització de canya americana. 

D’aquesta manera, la proposta permet 

apropar als veïns de Sallent fins al l ímit 

del riu. 

Per tal d’intensificar el contacte al riu, 

la intervenció projecta un moll de peces 

de formigó prefabricades. 

TERRA ALTA - TERRA BAIXA

El parc fluvial del Llobregat es troba en 

desconnexió amb la trama urbana de 

Sallent. Un dels objectius de la inter-

venció del parc de la muralla és la con-

nexió amb el carrer Maria Cristina, a un 

desnivell  de 6,00m per sobre el nivell 

del parc. Terra alta - Terra baixa

Prèviament, el parc està connectat amb 

la trama urbana a partir d’una rampa 

d’accés rodat. La proposta pretén con-

nectar peatonalment aquest nou espai. 

L’estràtegia de connectivitat parteix de 

la creació de dues rampes peatonals de 

sauló sòlid i  una escala.  
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Seccions de la proposta del parc 
de la muralla

Secció transversal A

Secció transversal B

Fotomontatge 4.6.- Els liquidàmbars són arbres de gran altura que poden arri-
bar als 25m. La proposta planteja la plantació d’aquests arbres per tal reduir l’im-
pacte de buit percebut des del carrer Maria Cristina. Tanmateix, l’escala plantejada 
pretén connectar el parc de la muralla amb el carrer superior.
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