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centre actiu per a la població. 

un en edifici aquest reconvertir 

a per riu el amb relació en 

adjacent públic l'espai projectar 

actualment local sense ús. Caldrà 

i històrica masia n'Altimira, 

Ca és primera la centralitats, 

dues troben s'hi mencionats, 

anteriorment recorreguts 

dos dels l'encreuament En 

població. 

la a per activa plaça una en 

riu per a reconvertir aquest espai 

públic adjacent en relació amb el 

l'espai projectar Caldrà mercat. 

el és segona la centralitats, 

dues troben s'hi mencionats, 

anteriorment recorreguts 

dos dels l'encreuament En 
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REPLANTACIÓELIMINACIÓ LLERA 

que la natura faci el seu curs.  

a per eines les Donar fauna... 

la atraiguin que aromàtiques 

plantes fruiters, arbres 

fluvials, parcs als bé funcionin 

que arbres Mediterrani, 

d'orígen arbustives espècies amb 

replantar de haurem variat, 

i divers ecosistema un garantir 

de tal per banda, D'altra 

paisatge. 

el en d'espècies desaparició la a 

Tots aquests factors contribueixen 

estat. mal en està i irregular és 

continuïtat, de patró un segueix 

no i riuades les per danyada 

Actualment la llera es troba molt 

riu. del paisatge el transformarà 

que feina una serà Sec Riu 

del llera la de reconstrucció La 

Eliminar-les serà la solució.

autòctones. d'espècies 

creixement el casos molts en 

Mediterrani i que impossibiliten 

no tenen el seu orígen en el clima 

d'espècies al·lòctones invasives que 

consten adjacents públics espais 

dels part una i Sec Riu del llera 

d'habitat anterior, actualment la 

plànol el en observat hem Com 
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futurs parcs.  

i exterior d'aparcament espais 

a com habilitar per recorreguts 

als properes àrees proposen es 

això Per ciutat. la de centre del 

paisatge el dominen actualment 

que d'aparcament àrees les 

relocalitzar caldrà recorreguts, 

nous aquests generar Per 

RECORREGUTS

Jerarquies d'execució

ininterromputs.

ciclistes i peatonals recorreguts 

de dotar dir, a És Ripoll/Besòs. 

Riu del Fluvial Parc 

- l'ermita de Passeig i Collserola, 

de Natural Parc Primavera- 

Av verds: corredors grans els 

amb connectin que públics verds 

d'espais teixit un regenerar vol es 

anterior, punt el amb relació En 

2 CORREDORS VERDS

PLACES EQUIPAMENTS

RIU

ciutat.

la de vulnerables col·lectius 

a parcel·les de sortejos de través 

a riu, al i terra la a ciutadà 

del d'apropament programa 

un mitjançant l'Ajuntament 

per gestionat estaria 

taller l'espai que mentre urbans, 

horts seus els sobre gestió de 

capacitat tindrà joves de casal El 

producció (horts urbans).

la a destinats exteriors espais per 

lligats estaran espais tres Aquests 

públic. d'ús col·lectiu-taller 

espai un i pública piscina 

una (reubicat), joves de centre 

un propis: espais tres projectaran 

es fase, tercera aquesta En 


