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METRÒPOLIS EN RECOMPOSICIÓ
LA CIUTAT DES DE LA PROXIMITAT
per a generar estructura urbana
TRES EIXOS D’EMBARRIAMENT A L’AMB

LA INFRAESTRUCTURA ECOSISTÈMICA PER REGENERAR LA CIUTAT. 

CORREDORS VERDS, PASSEJOS, EIXOS CÍVICS. TRANSICIONS ECOLÒGIQUES. 

LES ACTIVITATS DE LA CIUTAT A RAN DE TERRA

NOVES MOBILITATS COL·LECTIVES, INTERCONNECTADES I DE BAIXES EMISSIONS. HUBS I MICROHUBS.

REGENERACIONS PROGRAMÀTIQUES D’ESPAIS D’OPORTUNITAT. 

OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS DE LA METRÒPOLIS PRODUCTIVA. 

CIUTAT – MOSAIC – TERRITORIAL

La ciutat contemporània, i l’àrea metropolitana de Barcelona ho mostra, és una ciutat complexa des del punt de vista factual.
El procés de metropolitanització en el creixement de les ciutats centrals es manifesta en una forma de ciutat-mosaic-territorial 
conformada per una gran heterogeneïtat de formes urbanes barrejades en una mena de mixed col·loidal amb espais rurals, 
infraestructures territorials i altres àmbits de dispersió residencial o industrial. 

Aquest producte urbà sconfinato, allargassat sobre un territori cada cop més vast, inequívocament postfordista, mostra realit-
zacions exemplars de centralitat i articulació urbana, alhora que els projectes de ciutat i territori en curs plantegen símptomes 
de nova qualitat i urbanitat. 

Tanmateix, la ciutat metropolitana també es caracteritza per la presència de múltiples i variades "barreres" físiques i psicolò-
giques que impedeixen la continuïtat física i funcional entre els diversos àmbits. L'extensió urbana estructurada en grans vies 
infraestructurals ha permès connectar territoris distants però malauradament ha suposat massa sovint la separació de terri-
toris propers, i la pèrdua de continuïtats biofísiques, ambientals i ecològiques.

La construcció d'una veritable Ciutat-Mosaic-Territorial passa en gran mesura per assolir el repte de superar les barreres, 
corregir les situacions de fragmentació i discontinuïtat existents, i sobretot, recuperar la lògica de "la petita escala" per restituir 
les continuïtats. És en aquesta dimensió, on resideixen moltes de les problemàtiques urbanes contemporànies.

EIXOS D’EMBARRIAMENT

L’exercici consistirà identificar tres eixos d’embarriament (un per cada estudiant del grup), és a dir, carrers / espais urbans del 
vostre territori que permetrà descobrir noves “situacions territorials” on s’entendrà com cada eix s’enquadra en l’estructura 
general del mateix territori (es llegirà el seu funcionament actual, potencial, mancances...) i es proposaran mesures de transfor-
mació, “lògiques projectuals” per a una millor resposta als reptes que l’experiència COVID ha posat de relleu, juntament amb 
els temes recurrents de les ciutats contemporànies

TEMES QUE ES PROPOSA TREBALLAR: 

- ESPAI SOCIAL VS ESPAI PUBLIC: El Projecte dels “espais socials” en les metròpolis denses i en les ciutats mitjanes.

- BIOGRAFÍA DE L’ESPAI PÚBLIC I LA SEVA EVOLUCIÓ I MUTACIÓ CAP A NOVES FORMES I ESTRUCTURES: Les noves 
formes, usos, funcions, relacions, fluxos en els espais urbans, l’espai social...

- LA CIUTAT A RAN DE SÒL: INTERFASES DE LES PECES I CONJUNTS: El disseny de l’espai de transició entre el públic i 
el privat. Sinèrgies i novetats en la planta de la ciutat. Quins usos hi ha? Quins futurs hi podria haver? Com interactuen amb 
l’espai social?

- EL METABOLISME URBÀ: ELEMENTS I EINES DE DISSENY: Ciutat green net zero, transició energètica, gestió sostenible 
dels recursos, generació de nous recursos, resiliència urbana... 

- ESPAIS TRIDIMENSIONALS: SÒL, SUBSÒL I VOL: El projecte d’arquitectura, urbanisme, paisatge en clau ecosistèmica en 
tots els nivells de la ciutat

- EQUIPAMENTS I DOTACIONS DE LA NOVA URBANITAT: Les arquitectures fixes i els connectors de les pràctiques en ús.

- EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES DE LES NOVES MOBILITATS: Hiperllocs mòbils, noves maneres de moure’s 
(individual o col·lectivament). Com s’interconnecten entre elles les noves mobilitats? I amb les mobilitats existents? Podem 
pensar en moure’ns de manera eficient i sense generar emissions?
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VORES entre COLLSEROLA i el VALLÈS
Collserola - Vallès
G_08 // Marina Capdevila Vallès _ Adrià Fenoll Domingo _ Marta Mayoral Antich _ Montserrat Rivas Mor-Mur

Aquest projecte parteix de la voluntat d’apropar les ciutats vallesanes a través d’espais naturbans, que configurin una xarxa verda i cívica vinculada 
amb el Parc Natural de Collserola. Comencem per preguntar-nos; on a les ciutats ja consolidades trobem espais capaços d’articular natura i trama 
urbana? Richard Forman afirma; a la vora dinàmica. Les tres definicions de “vora” coincideixen amb les intencions de projecte que desenvoluparem 
més endavant.

f. [LC] Terra que hi ha a l’un i a l’altre costat del mar, d’un llac, d’un riu.
f. [LC] Part extrema d’una extensió superficial, que toca una de les línies que la limiten. loc. adv. a la vora [LC] A prop.

Amb una primera aproximació al territori, explorem les relacions històriques i actuals entre el Parc Natural de Collserola i la plana del Vallès, investi-
gant més a fons els camins d’aigua i els camins de terra que els entrellacen.

El sistema d’assentaments vallesans ha passat d’estar format per pobles compactes i masies aïllades enmig dels camps i boscos, a disgregar-se 
en una sèrie de fragments urbans que conformen la metròpolis. Les infraestructures, el teixit industrial i la tipologia de ciutat difusa contribueixen a 
l’aparició d’espais buits d’activitat que desfan les connexions entre barris i entre espais oberts, entrant en conflicte amb els valors naturals, històrics 
o simbòlics del territori.

Per tal de recuperar aquestes connexions, són d’especial importància els rius, rieres i torrents que tracen camins d’aigua entre Collserola i la plana 
del Vallès. L’estructura blava que conformen continua sent essencial per a la conservació del mosaic agroforestal identitari del paisatge vallesà, així 
com per garantir la connectivitat ecològica entre la resta d’espais oberts. Tot i això, l’actual fragmentació del territori ha creat espais de transició que 
trenquen la cohesió ecològica i social entre les ciutats i el seu entorn natural i productiu.

El Vallès sempre ha estat un territori de pas i encara conserva molts camins històrics. Malgrat tot, el procés d’urbanització i les infraestructures han 
esborrat antigues traces de camins de terra, afectant la continuïtat per a la mobilitat activa. Això ha generat una manca d’accessibilitat al territori i ha 
deixat força elements patrimonials, com ponts, aqüeductes, fonts, ermites i masos, descontextualitzats del seu entorn paisatgístic. A partir d’aques-
tes situacions territorials, determinem unes lògiques projectuals que intenten donar-hi resposta dins d’una mateixa estratègia: transformar els límits 
en vores. Recuperem les definicions de vora per explicar les intencions de projecte.

Vora com a espai que articula la frontera entre els teixits urbans i espais oberts, per multiplicar la superfície de contacte i generar oportunitats 
d’intercanvi entre el medi urbà i el natural.
Vora com a activitat que colonitza els límits dels espais infrautilitzats amb usos compatibles, que proposin noves relacions i els dotin d’identitat.
Vora com a recorregut que reconnecta i apropa Collserola amb la plana del Vallès en l’àmbit patrimonial, paisatgístic, ecològic i social.

Desenvolupem les vores en tres escales que es complementen; macro, meso i micro. L’escala macro malla ciutat i territori a partir d’una extensa 
trama verda i blava. Una xarxa paisatgística i ecològica que refà la continuïtat entre natura i trama urbana, integrant els diferents tipus d’espais verds; 
des dels parcs urbans fins als espais agrícoles, forestals, fluvials i de transició. Alhora, es crea una xarxa social i d’activitat que permet revelar la vora 
als ciutadans. L’escala meso té la voluntat de planificar les vores com un sistema de parcs territorials. Cada parc respon a les entitats geogràfiques i 
paisatgístiques que conformen el territori, les centralitats de cada barri, la mobilitat i els equipaments, per tal d’identificar les portes i els recorreguts 
que s’endinsen a les vores. Finalment, l’escala micro defineix un catàleg d’intervencions puntuals que proporcionen una experiència del paisatge. 
El camí s’eixampla, generant una plaça des d’on contemplar, estar i proposar al passejant una nova experiència del lloc, permetent, des de la petita 
escala, qualificar espais d’escala molt més gran.

Iniciem el projecte identificant els paisatges que conformen les vores; integrant els diferents tipus i escales d’espais oberts, camins d’aigua i ele-
ments patrimonials. A més, com a estructura de suport d’aquests espais, proposem una xarxa de camins de terra que donin accés a la vora, poten-
ciant els camins històrics existents, com el camí dels Monjos, i proposant nous traçats on calgui. D’aquesta manera, es genera una mobilitat d’escala 
humana que cohesiona i vertebra la conurbació reconeixent les peculiaritats de cada municipi. Finalment, determinem tant les discontinuïtats com 
els enllaços estratègics a resoldre, com pot ser la fragmentació generada per la B-30 o l’aïllament d’algunes masies dins de polígons industrials.

Aquesta manera de projectar fent camí, ens fa entendre les vores com un sistema de parcs d’àmbit local però amb funció territorial, ja que consoliden 
les relacions vora-ciutat i, alhora, relliguen els municipis entre si. Les vores es converteixen en un espai extens, compartit, proper i divers: És extens 
perquè dóna resposta a l’actual necessitat d’espais lliures per a l’oci, transformant el patró d’espais verds urbans en forma d’arxipèlag de parcs i 
jardins en una infraestructura verda funcional. És compartit ja que dóna accés a tots els barris que voreja, creant un gran equipament metropolità. 
És proper perquè està a la vora, a màxim 10 minuts de cada nucli urbà o d’una estació de ferrocarril, i apropa la resta del territori. Es podria fer una 
excursió a peu des de Bellaterra fins al castell de Barberà o trajectes en bicicleta resseguint la riera de Sant Cugat fins al Besòs. És divers en paisatges 
i patrimoni, fent-los accessibles al visitant. Al llarg dels camins existents i de nova obertura, hem identificat diferents moments on el visitant podria 
aturar-se i descobrir una visual, una antiga masia, un arbre monumental... Al plànol, els representem amb símbols segons la seva funció.

Dissenyem aquests diferents moments com a places; punts de referència que transformen el camí en una seqüència d’espais. Cada plaça s’entén 
com un ecotò, un espai de transició i intercanvi entre teixits del mosaic, que dóna resposta a situacions puntuals. Hem fet un catàleg de places amb 
sis intervencions tipus: La porta se situa prop d’algun equipament per donar accés a la xarxa de camins. És un coixí entre les façanes urbanes i la 
vora, i facilita informació sobre els recorreguts i punts d’interès propers. El balcó mostra una vista o panoràmica. És un mirador que permet entendre, 
des d’un punt elevat, la situació del visitant dins del territori. L’escala acosta els àmbits fluvials als ciutadans. Són espais dissenyats tenint en compte 
la inundabilitat de les vores dels rius i rieres. Es poden utilitzar com a espais productius o de lleure mentre serveixen d’hàbitat per a moltes espècies 
de ribera. El pont connecta habitats fragmentats pel pas d’infraestructures. Es materialitza com un ecoducte o un pas ecològic inferior, permetent 
el pas de la fauna i també, de les persones. El nus activa els espais buits enmig d’encreuaments entre infraestructures, potenciant-los com a nodes 
metropolitans on confluir i generar espais de trobada. I per últim, la plaça com a espai de repòs dins del recorregut, sovint col·locada en relació amb 
algun element patrimonial.

Així doncs, el conjunt de places, suma de micro-projectes i situacions, articulen les vores. Cada intervenció puntual fa la seva aportació; permetent 
que el ciutadà tingui la consciència que la petita plaça que està utilitzant forma part d’un projecte d’escala territorial.
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Col·lecció de la Cartoteca ICGC, Xavier Coll (1949) Fonts de Collserola.

Estructura blava i espai forestal de Collserola.

Grup 08 Marina Capdevila + Adrià Fenoll + Marta Mayoral + Montserrat Rivas

Camins d’aigua fins al riu Besòs relacionats amb els assentaments urbans.

Imatges de la Col·lecció de la Cartoteca ICGC.

VORES entre Collserola i el Vallès
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Horts a la vora de la riera 

de Sant Cugat
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del Riu Ripoll
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Montcada



Transformar els límits en vores.

Grup 08 Marina Capdevila + Adrià Fenoll + Marta Mayoral + Montserrat Rivas

f. [LC] Terra que hi ha a l’un i a l’altre costat del mar, d’un llac, d’un riu. 

f. [LC] Part extrema d’una extensió superficial, que toca una de les línies que la limiten. 

loc. adv. a la vora [LC] A prop. 

Vora com a espai que articula la frontera entre els teixits urbans i espais oberts, per multiplicar la superfície de 
contacte i generar oportunitats d’intercanvi entre el medi urbà i el natural.

VORES entre Collserola i el Vallès
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Vora com a activitat que colonitza els límits dels espais infrautilitzats amb usos compatibles que proposin noves 
relacions i els dotin d’identitat.

Vora com a recorregut que reconnecta i apropa Collserola amb la plana del Vallès en l’àmbit patrimonial, paisatgístic, 
ecològic i social.

ESTRATÈGIES i lògiques projectuals
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Col·lecció de la Cartoteca ICGC, Xavier Coll (1968) Camins de Collserola.

Catàleg de vores i intersiticis que generen les infraestructures.
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CAMINS de terra

Col·lecció de la Cartoteca ICGC, (1968) Minutes municipals del Vallès.

Cerdanyola del Vallès
Barberà del Vallès

Ripollet

Montcada i Reixac

Sant Cugat del Vallès

Camins de terra relacionats amb el patrimoni del territori.



Transformar els límits en vores.
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f. [LC] Terra que hi ha a l’un i a l’altre costat del mar, d’un llac, d’un riu. 

f. [LC] Part extrema d’una extensió superficial, que toca una de les línies que la limiten. 

loc. adv. a la vora [LC] A prop. 

Vora com a espai que articula la frontera entre els teixits urbans i espais oberts, per multiplicar la superfície de 
contacte i generar oportunitats d’intercanvi entre el medi urbà i el natural.
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Vora com a activitat que colonitza els límits dels espais infrautilitzats amb usos compatibles que proposin noves 
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Transformar els límits en vores.
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f. [LC] Terra que hi ha a l’un i a l’altre costat del mar, d’un llac, d’un riu. 

f. [LC] Part extrema d’una extensió superficial, que toca una de les línies que la limiten. 

loc. adv. a la vora [LC] A prop. 

Vora com a espai que articula la frontera entre els teixits urbans i espais oberts, per multiplicar la superfície de 
contacte i generar oportunitats d’intercanvi entre el medi urbà i el natural.

VORES entre Collserola i el Vallès
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camí existent principal

camí principal a obrir

camí existent secundari

camí secundari a obrir

enllaç estratègic

estació de ferrocarril

camí d’aigua

LLEGENDA

CERDANYOLA DEL VALLÈS

RIPOLLET

MONTCADA I REIXAC

BARBERÀ DEL VALLÈS

Pla de Rocamora

Parc dels Pinetons

Aqüeducte de Canaletes

Santa Maria de 
les Feixes

Can Canaletes

Can Fatjó del 

puig de la Guàrdia

turó de Ca n’Oliver

Can Catà

Sant Iscle

Santa Victòria 
de les Feixes

Can Codina

turó Pelat

turó de Montcada

PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

Torre de Na 
Joana

Bosc Tancat

Can Llobet Molí d’en Santo

Molí Vermell

Castell de 
Barberà

Torre de guaita 
de Ca n’Altimira

Molí de 
l’Ametller

Parc del Turonetturó de Guiera

Parc de la Llacuna

Can Cordelles

Riu Sec

Riu Ripoll

Riu
 B

es
òs

VORES entre Collserola i el Vallès

SANT CUGAT DEL VALLÈS

BELLATERRA

PARC NATURAL DE COLLSEROLA

Pi d’en Xandri

Torre Negra

Torre Cendrera

Can Coll

Can Bell

Can Trabal

Reial Monestir de 
Sant Cugat

Can Canyameres

Can Bellet

Aqüeducte de 
Can Vernet

Mare de Déu 
dels Àngels

camí a Sant Medir

camí dels Monjos

Can Fatjó dels 
Xiprers

Can Fatjó dels 
Aurons

Castell de Sant 
Marçal

Parc de l’Alba

Universitat Autònoma de Barcelona

Puig de Mont Calb

Can Magí

Can Solà

turó de Can Castelló

turó de Can Coll

Can Fatjó del 
Molí

puig de la Guàrdia

Can Borrell

TRANSITAR entre Collserola i el Vallès

riera de Sant Cugat
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pont
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Porta de La Bòbila

Porta de Montflorit

Porta de Canaletes

Porta del Pont

Porta de 
Serraparera

Porta de Badia

Porta de Santa 
Maria

Porta del Molí 
Vermell

Porta del Ripoll

Porta del Besòs

Porta de la Riera

Porta dels Pinetons

Porta de Rocamora

Porta la Llacuna

Porta Can Mas

Porta de la 
Font Pudenta
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SISTEMA de parcs territorials
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Porta UAB

Porta de Bellaterra

Porta del Camí dels 
Monjos

Porta Pi d’en Xandri

Porta Can Solà

Porta de Coll Favà

Porta ESADE

Porta del Parc 
de l’Alba

Porta de La Bòbila

Porta de Badia
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REPÒS

PORTA

PONT

Porta del Pi d’en Xandri.

Ecoducte per sobre la B-30, vinculat amb la masia i el torrent de Can Fatjó.

Espai de repòs en un dels camins del Pla de Rocamora.

CATÀLEG de places

VORES entre Collserola i el Vallès

BALCÓ

ESCALA

NUS

Balcó mirant a Collserola des del Puig de Mont Calb. Referència Batlle i Roig.

Escales al Riu Sec. Referència Atelier Descombes Rampini.

Nus entre la AP-7, C-58, N-150, ferrocarril i Baricentro.
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La Riera de Palau (O ELS REIAMS DE LA RIERA)
Riera de Palau
G_04 //  Erik  Cano Fernàndez _ Marcel Heras Toledo _ Ramon Illan Salas

Abans de començar a explicar el nostre projecte, us passarem un link a través del xat on podreu veure el material relacionat amb la entrega, de tal 
manera que mentre expliquem el què i el com, pugueu anar investigant per vosaltres mateixos de forma més còmode.

Nosaltres hem estat treballant al llarg de la Riera de Palau, una zona creiem amb molt valor paisatgístic i natural que té molt de potencial a nivell 
d’espai públic. La nostra intenció ha sigut doncs, intentar explotar aquestes virtuts i fer que el recorregut es transformi amb experiències. En pantalla 
veieu un dels punts de projecte en forma de collage resum de l’atmosfera que ens agradaria generar.

Som-hi doncs a explicar com hem arribat fins aquí. Primer de tot cal explicar una mica com hem organitzat la web: S’organitza bàsicament en dos 
apartats, el lloc i el projecte, fent referència a l’anàlisi realitzat durant la primera meitat de curs i la intervenció respectivament. A “el lloc” trobareu una 
petita biografia del lloc (on veureu la informació ja exposada a presentacions anteriors sobre perquè la riera té aquest recorregut i quina ha sigut la 
seva història), la idea de projecte a gran escala (tractant el vallès i barcelona com a una unitat), les connexions amb l’entorn immediat (Terrassa i les 
Fonts), i diversos dibuixos esquemàtics acompanyats de fotos que pretenen descriure l’ambient que s’hi respira a la zona.

Si cliquem a l’apartat del cinturó blau, ens apareix aquest plànol que pretén posar en context l’elecció de la zona de projecte. Fent una petita reflexió 
sobre com s’haurien d’obrir les ciutats com Barcelona, buscant sempre aquestes zones naturals tan desitjades per l’usuari avui dia, apareix la pre-
gunta de perquè un riu no pot fer la funció d’eix connector directe entre poblacions tal i com la fan les autopistes, però a una escala més humana i 
natural. Proposem doncs recorregut heterotòpic de 100km que parteix des del Llobregat (o des del Besòs, és indiferent) i fa aquesta espècie de U 
invertida seguint els rius i travessant el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt a través de camins condicionats com ja n’existeixen al Llobregat, al 
Ripoll, al Besòs... . La intenció és, simplement, donar-los continuïtat i aconseguir aquest “súper” eix (o cinturó) blau, que no necessàriament ha de fer-
se complert, sinó que és possible incorporar-se al recorregut en qualsevol de les poblacions que hi sigui adjacent gràcies a la propera connectivitat 
que les poblacions han buscat històricament amb l’aigua.

Tenint doncs aquest gran eix en ment, fem “click” a la nostra zona de projecte, la Riera de Palau, on apareixen els eixos arriben fins la riera i que, per 
tant, porten als usuaris a la zona de projecte. Al fer l’estudi del recorregut d’aquests eixos ens n’hem adonat de l’aparició d’una carretera (la carretera 
de Montcada) que, un cop travessa Terrassa, acompanya a la riera cap avall i és d’on surten totes les vies que porten a l’entorn natural. És per això 
que considerem aquesta carretera (o aquestes, ja que va canviant de nom al llarg del seu recorregut) de gran importància. Els eixos més importants 
que es creuen amb aquesta via són el Parc de Vallparadís, un projecte molt important per la ciutat de Terrassa on s’exemplifica una molt bona rela-
ció entre la ciutat i la natura, la Rambla d’Ègara, que ressegueix l’antic recorregut de la riera, tal i com s’ha esmentat abans, i el Carrer Nicolau Talló, 
provinent de la gran obra arquitectònica de Lluis Moncunill la Masia Freixa (de 1896 i rehabilitada per l’arquitecte entre 1907 i 1914). Ja a les Fonts 
trobem altres eixos que connecten una banda del poble amb l’altra.

El següent apartat mostra un intermitent solapament entre l’estat actual de la zona immediata a la riera i el seu estat al 1945. També es creuen dife-
rents seccions triades com a representacions de trams més llargs trobem el mateix tipus de relació entre banda i banda del riu. Per a veure la relació 
física entre el riu i l’entorn proper d’una zona en concret nomes cal fer-hi click i apareixerà de forma ampliada. Per exemple, si cliquem a la secció 9 
trobem aquest escenari amb fàbriques a una banda i camps de conreu a l’altra, o el que és el mateix, espais fets servir per usuaris que podrien ser 
beneficiats de la riera i que, avui dia, no ho són.

A “el lloc projectat” veiem en forma de dibuixos esquemàtics, descripcions simples de la morfologia del lloc, acompanyats d’imatges que, com ja he 
dit abans, pretenen fer-se una idea de la qualitat del lloc de projecte (descriure les imatges per sobre).

El primer que veiem es un plànol situació que ens ensenya l’estat actual de la zona. Per articular la intervenció urbanística hem analitzat diferents 
aspectes que al final s’han convertit en capes que hem anat superposant sobre el terreny: problemes de Transicions, Accessibilitat, Serveis o Co-
municació han sigut els temes que s’han analitzat, als quals se’ls hi ha sumat l’ambient que conté el propi territori (representades en forma d’icona 
al plànol). Al superposar dites capes ens n’hem adonat que sorgien punts àlgids on aquestes problemàtiques s’hi trobaven a l’hora. És allà on hem 
intervingut de forma puntual, deixant que el territori que queda entre les actuacions evolucioni pel seu propi camí.

Per entendre amb més profunditat quin paper té cada lletra dins del projecte, cal anar a l’apartat TASCA, on trobem, acompanyada d’un esquema, 
l’explicació de cada una de les problemàtiques que hem volgut solucionar: Les transicions són punts on bàsicament hi trobem discontinuïtats (de 
paviment, direcció o de paisatge) que s’han de tractar per tal d’augmentar la sensació de continuïtat i cohesió. L’accessibilitat tracta el tema de l’ac-
cés físic al riu, que és gairebé nul en tot el recorregut de la riera i creiem que un espai que queda lliure la major part de l’any ha de poder ser gaudit 
per l’usuari. Per tal d’augmentar el flux de mobilitat a un camí de 6 quilòmetres de llarg, és necessària la creació de punts que ofereixin serveis tant 
a les persones que hi passen, com a les que l’habiten. Per últim, la comunicació entre banda i banda del riu creiem que és un tema que hi falta ara 
mateix a la zona i donar-li solució és de vital importància pel projecte. L’ambient, com ja he comentat abans, és una característica que el lloc en sí ja 
té i cal aprofitar-la.

Un cop hem explicat el què, cal explicar el com, i el com està basat en un dispositiu (més d’un, millor dit), que intenten donar resposta a aquestes 
problemàtiques o, si més no, provocar que al llarg del temps millorin. Aquests dispositius d’alçada variant comparteixen filosofia com a contenidor 
però són diferents en quant a contingut, tot i així, comparteixen un nucli construït per la repetició sistemàtica d’un únic detall constructiu, on per la 
seva proporció, l’escala de l’artefacte queda distorsionada entre el monumental i el fràgil. També comparteixen la localització d’un element central 
que permetrà el seu recorregut vertical (ja sigui una escala o un ascensor). A partir d’aquesta base, el dispositiu anirà modificant-se segons les ne-
cessitats de cada zona de projecte: Una extensió inferior serà necessària on ens torbem en zones de descans on l’estada a l’interior sigui prolongada 
( zones properes a les fàbriques on els treballadors aprofitin el temps lliure per socialitzar en aquest punt), una superior apareixerà quan es necessiti 
connectar espais amb una diferència d’alçada important, o varis artefactes se li hauran d’afegir per donar servei a altres necessitats (dipòsit d’aigua 
per regar conreus, panells informatius, taller de mecànica bàsica per a bicicletes, petita estació meteorològica, o altres). Finalment veiem en forma 
d’axonometria aquests dispositius col·locats a les zones que els hi pertoca, interaccionant amb l’entorn de vàries maneres segons la seva ubicació.
Ja per acabar, trobem amb més concreció la diferència entre l’estat actual de cada zona i la nostra intervenció, encapçalades cadascuna amb un 
collage representatiu de l’atmosfera idíl·lica del lloc.
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La gent coneixia els estralls que es produïen quan baixaven les rieres però el problema va radicar en el 
fet que es va deixar construir en el seu entorn, agreujant-se exponencialment la catàstrofe. En la rambla 
de Égara —llavors avinguda del Cabdill—, el col·locador es va obstruir pels materials que arrossegava la 
riera del Palau. El pont de Renfe que va fer de dic es va col·lapsar i l'aigua va aconseguir més de dos 
metres d'altura, emportant-se tot el que trobava al seu pas. Tan sols en la rambla van perdre la vida 72 
persones i 17 es van donar per desaparegudes. La riuada va assolar les fàbriques situades en la part alta, 
va derrocar diverses cases i va arrossegar els automòbils fins a la Rambleta. D'altra banda, la riera de les 
Sorres va desviar la seva va cursar en els blocs dels grups de Sant Llorenç i va fluir per un antic llit 
assolant pel marge dret l'actual barri de Égara, el triangle de la mort on va provocar més d'un centenar 
de víctimes i va derrocar gran part de les cases.
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REDESCOBRINT LA RIERA DE LES ARENES
Riera de les Arenes - Terrassa
G_09 // Raquel Almoño Gómez _ Paula Andreu Gordillo _ Sergi Fernández Alegre _ Oscar Freitag Petroche

L’objectiu del projecte és millorar la interconnectivitat de la ciutat de Terrassa, entenent l’eix de la riera com a potencial connector urbà i amb els es-
pais naturals amb els que està rel·lacionat. És per això que centrem els nostres anàlisis en la seva morfología, el seu context i els espais i condicions 
que genera.

A partir de l’anàlisi previ, s’arriba a la conclusió que actuar a la riera de les Arenes és una necessitat per al veïnatge de la ciutat, no només a nivell de 
connectivitat entre ambdues bandes de la riera i amb la riera en sí, sinó també per millorar la qualitat ambiental de la mateixa i aprofitar al màxim 
tot el seu potencial.

Primerament, s’ha realitzat una búsqueda i selecció de possibles actuacions de control de cabal de caire més general per tal de poder canalitzar 
l’aigua de la riera afectant el mínim possible en l’espai urbà i natural. La primera actuació es tracta de l’excavació de trams de la riera al llarg de tota 
ella per tal de poder diferenciar una subcanalització de l’aigua respecte la cota peatonal, de manera que, en cas de pluja amb cabal mínim, es pugui 
absorbir l’aigua sense desbordar l’infraestructura modificada. També es realitzarà una canalització en paral·lel al llarg del pas de la riera de les Arenes 
per dins de la ciutat de Terrassa, començant per la sortida d’aquesta riera de la ciutat de Matadepera. Per una altra banda, en el propi recorregut de 
la riera també es crearàn basses d’acomulació d’aigua, amb la capacitat d’absorbir part del cabal i descongestionar tant la riera de les Arenes com 
la riera de la Grípia. Aquestes bases es col·locaran sota la riera de les Arenes, i seran de caràcter transitable.

Aprofitem els connectors perpendiculars existents i ampliem la seva funcionalitat, convertint-los en punts de connexió perpendiculars i verticals amb 
la llera del riu. Pensem en connectivitat universal, però també funcional, és per això que combinem un sistema de graderia amb escales i una rampa 
accessible que converteix la llera en una superfície transitable. Al llarg del recorregut d’aquesta, s’habiliten zones de pas i d’ús lúdic per potenciar l’ús 
de la riera com a eix lúdic i social.

A partir d’un estudi de la vegetació existent a la llera i de la vegetació present als parcs naturals amb les que connecta, planegem espais verds amb 
flora autòctona i pròpia de la conca. Aquesta línia d’actuació, a més d’augmentar l’àrea verda de la ciutat, ens permet disminuir l’agressivitat de la in-
fraestructura actual i fer-la més atractiva de cara a la ciutadania i veïns dels barris adjacents. Paral·lelament, s’inclouen zones d’estancament d’aigua 
amb vegetació depurativa natural, per tal d’augmentar la presència de la fauna vinculada a aquests sistemes híbrids (terrestres i d’aigua). Aquesta 
intervenció també superarà els propis límits de la riera i colonitzarà vies i carrer ja existents per tal de interconectar aquest nou eix verd amb d’altres 
parcs i zones verdes de la ciutat.

Sense oblidar el perill de riuada existent i la probabilitat de què es repeteixi un succés com el del 62, seguim pensant en la llera i la infraestructura 
vinculada com a infraestructura d’evacuació d’aigües. És per això que volem incloure sistemes de control d’accessibilitat a la llera i d’avís en cas de 
perill, a través del Sistema SAPI. En cas de riuada, l’objectiu és estudiar el transvasament del caval als altres canals presents a la zona; així com la 
disminució de la velocitat del fluid amb feixes al llarg de la conca (amb la idea d’un seguit de basses de laminació) i la inserció d’obstacles immòbils 
que no representin un possible perill en cas de riuada.

Pel que fa a la inundabilitat, la riera de les Arenes té una llera de gran pendent, amb fluxos d’aigua de circulació molt ràpida quan hi ha pluges copio-
ses. A la ràpida circulació se li ha de sumar gran volum de material erosiu que es va trobant al llarg de la riera. És per això que la riera actualment està 
canalitzada en tota la zona urbana i, a més, compta amb diferents travesses de contenció de sòlids. També s’hi poden veure perfils d’esglaonament, 
formant petits ressalts.

La solució actual que hem vist, la canalització a través de murs de contenció de formigó, implica la creació d’una infraestructura agressiva i amb 
baixa presència de naturalesa.

A part de la millora de la infraestructura i de realitzar les intervencions necessàries per dotar de funcionalitat i d’atractiu social a la riera, no podem 
deixar de banda el perill que comportaria una segona riuada mal gestionada com la del 1962. És per això que en totes les nostres propostes, realit-
zarem estudis d’inundabilitat per assegurar que podem asumir el cabal d’aigua equivalent a un període de retorn de 100 anys.

Tot seguit, s’han estudiat quins són els punts importants a nivell social dins d’aquesta àrea d’actuació. És per això que hem cercat els diferents 
equipaments educatius, sanitaris (incloent tanatoris), centres comercials i parcs, per tal de poder entendre quines són les intervencions que més po-
tenciaran l’ús dels equipaments ja presents en la ciutat. A partir d’aquest anàlisi, hem escollit tres actuacions puntuals situades en punts estratègics 
dins d’aquest camp tant extens de relacions entre espais que serveixen com a mostra de les intencions dins de cada àmbit. Aquestes tres actuacions 
són: la d’observació i investigació, situada al nord de la riera, un espai privilegiat que serveix com a porta d’accés entre l’àmbit natural i urbanitzat; 
la sanitària- educativa, situada entre un centre educatiu per adults, un complex poliesportiu, una escola primària i un institut i que crea un nou eix 
vertebrador dins la ciutat; i la de lleure, situada al costat del Parc en memòria de la riuada del 62 i d’un gran espai comercial.

Pel que fa a la primer actuació, s’entén la riera com una potencial font de flora i fauna dins de la ciutat de Terrassa, però també dins de la comarca 
del Vallès. La seva localització, a més d’estar en contacte estret amb la natura, també és pròxim al Tanatori Altima de Terrassa. Aquesta ubicació 
respon a la intenció de crear un oasi de naturalesa on es pugui gaudir del contacte i l’observació entre l’ésser humà i els diferents sistemes naturals 
que es produeixen en la riera. Aquest espai dedicat a l’observació de la fauna i flora, disposa de diferents miradors, tant a partir de la transformació 
del propi esglaonat, com amb torres de fusta elevades de la cota del carrer. També es facilita l’accés a la cota més baixa del riu, de manera que sigui 
possible fer observacions des de qualsevol punt de vista i des de qualsevol nivell.

La intervenció ubicada al Pont de l’Amistat barreja la intencionalitat de les actuacions relacionades amb l’àmbit educatiu i l’àmbit sanitari. Acollint-nos 
a la voluntat de crear noves connexions verdes que interconnectin els diferents parcs i espais verds de la ciutat, proposem la peatonalització i la 
renaturalització del carrer del Dr. Pearson i la seva continuació, carrer de Jacint Elias.

Aquesta nova via sense cotxes desemboca directament al pont de l’Amistat havent de superar abans, pero, el creuament amb l’Avinguda del Vallès. 
Per tal de seguir prioritzant els vianants, s’unifica l’alçada de tot el paviment i s’eliminen els encreuaments i conflictes rodats solucionats amb semà-
for per una rotonda física que constituirà el centre d’aquesta nova plaça urbana destinada a la joventut dels barris propers. El Pont de l’Amistat pateix 
modificacions per tal de adaptar-se a aquesta nova realitat sense perdre el seu arc blanc icònic. És així que s’amplia la seva secció als dos extrems 
per tal de recollir tot el flux de vianants i reconduir-lo fins a la continuació d’aquesta proposta peatonal d’accessibilitat que transcorre al lateral del 
Complex Poliesportiu San Cristobal, l’Escola Pública Les Arenes i l’Institut Mont Perdut, fins a desembocar al Carrer de Mont Perdut, a tocar amb 
l’Estació i el CAP de Terrassa Est.
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Al llarg d’aquest recorregut es fa una proposta d’adaptació de la vegetació existent i la implantació d’un sistema de micro-zones zones de cultiu junt 
amb espais de mobilitat per a gent gran.

A l’actuació de temàtica lúdica és una actuació prevista perquè es desenvolupi de manera més o menys continuada al llarg de la riera. S’opta per 
crear un esglaonat a la part est de la llera amb la intenció d’ampliar l’espai del parc actual i crear noves connectivitats i punt d’accés tant al parc 
com al complex comercial, i a partir del qual es creen diferents espais d’amplitud variable per tal d’incloure diferents tipus de mobiliaris, com taules 
i bancs que conformen una zona de pícnic (els mobiliaris utilitzats seran de formigó, pedra o material similar pel perill de riuades i que no hi hagi 
desperfectes). A més, aprofitant les rampes existents a ambdós costats de la riera, serviran per connectar el carril bici inferior amb el carrer superior.

Aquesta última visual ens permet resumir de manera concisa els objectius plantejats inicialment: millorar la connectivitat amb la riera, deixar d’enten-
dre la riera com una infraestructura i redescubrir tot el seu potencial com a eix peatonal, verd i generador de programa relacionat amb el seu entorn.

La riera passa a ser un nou eix vertebrador de la ciutat de Terrassa, un eix verd i cívic el qual suposa una millora de l’atmosfera de totes les zones 
colindants, facilitant la connectivitat i la vegetació present a la ciutat, però sense deixar de pensar en la seva funcionalitat com a infraestructura 
canalitzadora per tal d’evitar una altra riuada com la del 62.
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L’analisi de pendent del transcurs de la riera pel 
seu aps per Terrassa i Les Fonts ens dona XX 
dades d’interès per al projecte:

    · El desnivell total de la llera es de 197 metres  
 al llarg de 7570 metres; una pendent  
 del 2,6% de mitjana.

    · Hi ha un total de 21 ponts en aquest tram.
 Només 3 d’ells són peatonals   
 unicaments i un es de vies ferroviaries.  
 La resta son ponts mixtos, rodat i   
 peatonal.

    · De mitjana, hi ha un pont cada 360 metres.  
 Els més proxims estàn a 110 metres de  
distància i els més allunyats a 1082 metres.

L’anàlisi de ponts ens permet tenir amb més 
exactitud la morfologia i distribució d’aquests 
elements connectors entre les dues bandes de 
la riera.

3. Pont del Carrer de França, Les Fonts

Mur com a impediment 
visual i de transició

Proposta talús

Plànol meso-anàlisi Riera 1. Pont de l’Avinguda Bejar, Terrassa 2. Pont peatonal de l’Amistat, Terrassa

EL RECORREGUT DE LA RIERA



2019

2008. Obres de la B-40.

1990. Contacte amb la riera.

Estudiar l’evolució històrica de l’area de Terrassa 
en permet veure quina influencia ha tingut la 
reira en el seu urbanista, la seva col·lonització de 
l’espai i la seva rel·lació amb aquest eix natural.

Queda palès com, hisoticament, el nucli de la 
ciutat i la gran part de nuclis residencials es 
desenvolupaven a la banda esquerra de la llera i 
el sector més industrial es trobava al nord-est de 
la ciutat i a l’est, a la banda oposada de la riera.

Al 1956 la ciutat ja arriba a tocar la riera amb 
nuclis majoritariament residencials.

Al 1990 ja va col·lonitzar l’altra banda de la riera 
amb nuclis industrials, creixement que va seguir 
produint-se fins l’any 2004.

Creixement fragmentat 
del teixit

2012 2016

1996 2004. Final del creixement urbà aparent.

1946. Primera ortofoto disponible. 1956. Creixement de la ciutat.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA



20 min
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h 40 min

18 min
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37 min

22 min
4 min

h 40 min

20 min
4 min

37 min

13 min
4 min

h 40 min

11 min
4 min

37 min

Dilluns-Divendres 
(7:30h)

Comparació de temps recorregut segons transport i recorreguts 

Recorreguts per travessar la llera del riu de més de 5 minuts caminant

Dilluns-Divendres 
(18:30h)

Cap de setmana 
(18:30h)

En els plànol dels diferents recorreguts s’explica 
quins són els diferents temps que una persona 
ha d’invertir per anar d’un punt a un altre, tant 
am  cot e com am  icicleta i  finalment  ca-
maninat. S’han triat dos tipus de recorreguts, 
uns que són més generals, que serien des de 
les onts fins adalt de tot de errassa vinguda 

ar  i des de l’estaci  am la de  fins el 
centre comercial de Terrassa Est, a l’Avinguda del 
Vallès amb Passeig 22 de Juliol. 
Per donar més veracitat dels temps emprats, 
s’han agafat 3 horaris diferents: de dilluns a di-
vendres a hora punta del mat  0h  de dilluns 
a divendres a hora punta de la tarda 0  i un  
dia de cap de setmana a mit a tarda 0h .

Els altres tipus de recorreguts són aquells més 
concrets on la distància entre els diferents ponts 
tarda en ser recorreguda entre 5-10 min, per tal 
de passar d’una banda de la riera a l’altre. Per 
aga ar un mostra significativa  es mostraran al-
guns exemples d’aquests recorreguts de la part 
central del tram on ens trobem, ja que és on hi 
ha més habitatge i per tant més possibilitats de 
creuar d’una banda a l’altra caminant.

Recorregut amb 
bicicleta i caminant

Mateix recorregut  per a cotxes,
bicicletes i vianants

Recorregut 
amb cotxe

Cotxe
Bicicleta
Caminant

Cotxe
Bicicleta
Caminant

20 min
4 min

h 40 minRo
sa

Ve
rd

 +
 ve

rd
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18 min
4 min

37 min

Dilluns-Divendres 
(7:30h)

Comparació de temps recorregut segons transport i recorreguts 

Recorreguts per travessar la llera del riu de més de 5 minuts caminant

MAPA DE RECORREGUTS I TEMPS EMPRAT

Plànol de recorreguts



Plànol situació acústica

El plànol de situació acústica ens permet fer una 
aproximació de les zones proporcionalment més 
transitades, donat que existeix aquesta relació 
directa entre el so produït i el pas de gent per 
un punt.

És interessant observar, com encara i que la riera 
és un punt freqüent de pas i clarament un dels 
més transitats, és totalment desconeguda i que-
da amagada durant tot aquest recorregut.

Així doncs, podriem fer una equivalència entre 
la llegenda del plànol actual i el moviment pels 
carrers:

- moviment + moviment

< < < <

Xarxes de connectivitat

Connexions 
transversals

Informació extreta de: SIG Gencat

Ld <55 dB(A)

Ld 55 - 59 dB(A)

Ld 60 - 64 dB(A)

Ld 65 - 69 dB(A)

Ld 70 - 74 dB(A) Plànol situació acústica

ANÀLISI DEL MOVIMENT A TERRASSA



FOTOGRAFIES AÈRIES
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La Riera, al llarg del temps, ha anat transfor-
mant-se al mateix temps que ho feia la ciutat. 
Trobem una relació d’impacte de la riera sobre 
l’urbanitzat i viceversa. Quan observem la Rie-
ra de les Arenes amb perspectiva, veiem com 
el “verd” es propaga dintre la ciutat amb peti-
tes pin ellades  que recorden a ramificacions  
alimentant-se de la ciutat, al mateix temps que 
aquesta impacte sobre ella.

Podem observar com la riera va prenent presèn-
cia a la ciutat, generant sobre ella nous espais i 
camins, el punt d’intersecció dels quals és ella 
mateixa.

Riera de les Arenes
Rieres

Xarxa ferroviària
Xarxa regional d’autopistes

Xarxa regional de carreteres
Xarxa regional de carreteres

Diagrama relació Riera-entorn

FOTOGRAFIES A PEU

Plànol meso-anàlisi Riera
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Herniaria glabra

Lactuca tenerrima

laucium flavum

Helichrysum italicum

Lactuca viminea

amium fle uosum

Polystichum setiferum

Populus tremula

Orobanche artemisiae-campestris

Orobanche caryophyllacea

Prunella vulgaris

Reseda luteola

Salix alba

aponaria o cinalis

Scrophularia auriculata

Salix cinerea

Salix elaeagnos angustifolia

Scrophularia canina

Senecio viscosus

Xantium strumarium

. Diputació de Barcelona, 2007 p. 61-69

El estudi realitzat mostra la recerca de les espè-
cies presents en algún punt de la Riera de les 
Arenes. Tal com podem observar al diagrama 
inferior, aquestes s’extenen al llarg d’aquesta i en 
ones espec fiques que van guanyant terreny  

entrant a la ciutat.

Diagrama verd Riera

VEGETACIÓ PRESENT A LA RIERA

Bidens subalternans

Bryonia cretica

Andryala ragusina

Anthriscus sylvestris

Calicotome spinosa

Centaurea calcitrapa

Centaurea paniculata

Dipsacus fullonum

pilo ium parviflorum

Cephalaria leucantha

Datura stramonium

Epilobium tetragonum

Fumana thymifolia

Galeopsis ladanum

Plànol meso-anàlisi Riera

Herniaria glabra

Lactuca tenerrima

laucium flavum

Helichrysum italicum

Lactuca viminea

amium fle uosum

Linaria minum

Informació extreta de: VI Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Diputació de Barcelona, 2007 p. 61-69
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ELS ESPAIS VERDS DE TERRASSA

5- Jardins Casa Alegre de Sagrera

8- Parc de la Cogullada

2- Parc del Nord

6- Parc dels Catalans

3- Parc del Gernika

Terrassa és als peus del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, un espai conformat 
per les dues serralades que li donen nom i que 
s’uneixen al Coll d’Estenalles.

A dins del nucli urbà, la ciutat compta amb el 
parc de Vallparadís, una gran extensió al cor 
de la ciutat. Entre parcs i altres espais urbans, 
compta am  un total de . .2 4 m2 de ones 
verdes. Terrassa és, doncs, una ciutat verda.

Informació extreta de: Ajuntament de Terrassa/Espais verds.

Membrana 
espais verds

Espais connectors 
espais verds

ELS ESPAIS VERDS DE TERRASSA

Plànol de vegetació de terrassa i voltants

5- Jardins Casa Alegre de Sagrera

8- Parc de la Cogullada

2

3

4 5

6 7

8

1

2- Parc del Nord

4- arc de ant ordi

7-Parc de Vallparadís

1- Parc de les Nacions Unides



Aqüífer en medi locals en medis de baixa permeabilitat 

La ciutat de Terrassa es troba a la unitat geogrà-

fica catalana de la depressi  relitoral. ro ectar 
una ciutat no és fer-ho únicament a una escala 

1/5.000, sinó que el projecte ha de tenir tantes 

escales com aquest en requereixi, s’ha de ser ca-

paç de mirar territori, ciutat i lloc.

a iera de les renes s un element geogr fic 
que depèn únicament de la forma del territori. 

Quan es comença a fer la recerca a una escala 

més gran, descobrim que Terrassa pertany a la 

conca del riu Llobregat i Sabadell a la conca del 

riu Besòs i a més, veiem que la Riera de les Are-

nes és el que estructura el territori, i que les Rie-

res del alau i allparad s s n afluents d’aquesta 
i, per tant, la Riera de les Arenes és un element 

de referència a escala territorial.

La conca de la Riera de les Arenes es troba als 

peus del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt, 

arri ant a una super cie apro imada de 4 
km². Una de les seves característiques és que 

arriba a concentrar grans quantitats d’aigua en 

un període de temps molt curt. A causa de la 

seva tipologia de rambla i la seva pendent, pot 

modificar el seu aspecte i passar d’un riu sec a 
transformar-se ràpidament en un cabal torren-

cial i devastador.

Una de les característiques per les quals, quan 

plou, la riera és tan perillosa és per les altes pen-

dents que presenta, a més d’haver una urbanit-

zació just abans de l’entrada de Terrassa, amb 

una superfície de 6 km² d’aigua d’escorrentia.

Qualsevol projecte que es vulgui realitzar a la 

Riera de les Arenes implicarà traspassar part del 

cabal potencial d’aquesta riera a la Riera de la 

Grípia com a mesura preventiva. Aquest traspas-

sament es faria a la part superior de les dues 

rieres, on s’arriben quasi a tocar, i així transferir 

part del cabal punta a la Riera de la Grípia.

Informació extreta de: Visor SIG Gencat

q er en medi fissurat

Aqüífer en medi detrítics granulars Aqüífer en medi al·luvials

Plànol aqüífers

Aqüífer en medi locals en medis de baixa permeabilitat 

XARXA HIDROGRÀFICA I HIDROLÒGICA

Xarxa de rius

Aqüífers protegits Aqüífer en medi detrítics granulars

onques hidrogr fiques principals

Plànol xarxa de rius, conques 
i aqüífers protegits



25 de setembre de 1962:
A Terrassa es van recollir 215 l/m2, però lo im-
portant va ser la intensitat de la pluja. Durant 
el per ode de m s intensitat de 22.00 a 2 .00 
h) es van arribar a registrar 95 l/m2  s a dir  fins 
a 6 l/min. Aquesta quantitat i aquesta intensitat 
suposa fins a .000 litres  dit d’altra manera   
m3/s en un km2.
Aquell dia es van comptabilitzar a Terrassa entre 
22  i 240 l m2, mentre que la mitjana actual és 
de 650 l/m2.

2011

2007

r fiques pluvials dels anys am  ma or intensitat 
pluvial dels últims 20 anys.

2018

2008

GRÀFIQUES PLUVIALS I ZONES POTENCIALMENT INUNDABLES

Plànol zones inundables



1

35

6

4
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Plànol espais no edificats

IDENTIFICACIÓ DELS ESPAIS NO EDIFICATS

1. Parcs urbans

3. Carrers peatonals

5. Places 

2. Espais naturals

4. Carreteres interurbanes

6. olars edifica les no edificats



Àrea residencial del centre de les Fonts

Àrea residencial a les 
afores de les Fonts

Àrea industrial de Terrassa est

rea residencial d’edificis
de grans altures

ENTREVISTA

Quina problemes més generals trobes que hi ha a la zona?
Problemes en si no hi ha, però sí que hi ha moltes rates, paneroles, que segur que es donen 
perquè és un lloc brut i perquè a més hi ha molta malesa i vegetació que dóna lloc a què hi hagi 
moltes bestioles i a més coloms.

A part dels problemes generals que ens has dit, trobes que hi ha algun més respecte 
la connectivitat entre les dues lleres del riu i amb el centre de Terrassa? 
Realment està molt ben connectada tota la riera mitjançant ponts per als quals pots travessar, 
i amb cotxe també està molt ben connectat si vols anar d’una banda a l’altre. Sí que és veritat 
que hi ha alguns ponts per als quals no pots passar depenent de la zona a la que estiguis, ja que 
només són d’un sentit i això sí que és un altre problema, perquè llavors has de buscar un altre 
pont per on passar i per culpa d’això has de donar més volta, però en general amb cotxe està 
molt ben connectat. Això si, caminant és una mica més llarg el tram, ja que potser has d’anar a 
un lloc on no hi ha pont i has d’anar a uscar un altre per poder travessar-lo  per  al final hi ha 
molts ponts i està bastant bé.

Vas mai al centre de Terrassa? Fa falta anar-hi o es pot precindir? 
Si, jo visc a l’altra banda de la riera, a la part dreta d’aquesta, així que tot el que és Terrassa em 
queda a l’altra costat de la riera, per la qual cosa he de creuar sempre que vull anar al centre, a 
no ser qu  hagi d’anar a comprar  a que hi ha grans supermercats arre our i ercadona  al 
costat de la riera on jo visc, pel que seria l’única activitat per la qual no hauria de travessar-la.

Passejaries per la riera actualment? I millorada?
Actualment no hi aniria mai, la riera està en molt mal estat. Sé que hi ha gent que surt a passejar 
per allà amb els gossos, però torno a dir el mateix, el tema de les rates, paneroles, etc., és fasti-
gós. I a part no és un lloc bonic, no està arreglat i potser et trobes al mig de la riera un arbre o 
un arbust i no pots passar. No hi he anat mai i no hi aniria si segueix així
Millorada... hauria de canviar moltíssim la riera perquè jo anés per allà, però si estigués millorada 
i s’assemblés a Vallparadís aniria sempre a fer exercici, a passejar o altres activitats, clar que si.

Com la milloraries? Quins usos li donaries?
Com la milloraria? No t’ho sabria dir, perquè realment jo crec que això no es pot millorar, perquè 
cada cop que plou amb molta intensitat hi ha una riuada, i hi baixa una gran quantitat d’aigua 
per allà que no es pot controlar a no ser que es posi una alguna cosa semblant a una presa a dalt 
de tot, a l’altura de l’avinguda Béjar, com si fos un riu, però tampoc plou tant com per col·locar-la. 
Cada cop que plou s’inunda i s’emporta tot el que hi ha part davant. No sé com ho milloraria 
sincerament, però és això, si es pogués millorar d’alguna manera, jo faria una cosa semblant a 
Vallparadis, ja que crec que és un bon exemple, però ho veig molt complicat.

En cas de fer-la accessible, creus que seria un focus de noves problemàtiques?
L’únic problema que veig en cas de fer-la accessible és l’aigua, que quan plogui tot s’inundarà, 
però de cara a nosaltres, a la gent, tema de soroll, no crec, perquè un espai verd i natural no ha 
d’afectar a la gent que hi viu al voltant, al contrari, seria una millora. Pitjor no pot estar, de veritat.

Tota la informació que podem arribar a trobar mai serà de tant primera mà com algú que viu al costat de 
la riera, és per això que vam decidir sortir al carrer i fer una entrevista a una noia que vam trobar passejant 
pel voltant de la riera.

La persona entrevistada és diu Marina, una noia que viu a primera línia, just al creuament entre l’avinguda 
del Vallès i la Carretera Moncada, a la banda dreta de la riera.

Plànol tipologies de zones

Àrea residencial del centre de les Fonts

Àrea industrial de Terrassa sud-est

Àrea residencial de PB+1 o PB+2 

Àrea residencial del centre de les Fonts

Àrea residencial a les 
afores de les Fonts

Àrea industrial de Terrassa est

rea residencial d’edificis
de grans alturesÀrea residencial amb

combinació d’indústries

IMPACTE DE LA RIERA DE LES ARENES AL SEU ENTORN Plànol tipologies de zones



DIAGRAMA ACTIVITAT TERRASSA

DIAGRAMES DETALLS

DIAGRAMES GENERALS

DIAGRAMES CONNEXIONS
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Pel que fa al control del cabal de la riera de les 
Arenes, s’aplicaran un seguit d’actuacions en di-
ferents punts de la riera.
La primera actuació, i la més bàsica per al nostre 
projecte, es tracta de l’excavació de trams de la 
riera al llarg de tota ella per tal de poder dife-
renciar una subcanalització de l’aigua respecte la 
cota peatonal, de manera que, dins el canal que 
està construït actualment, existeixi una distinció 
entre l’espai peatonal i la canalització estàndard, 
que serà la que en cas de pluja amb cabal de 
domini públic pugui absorbir l’aigua sense des-
bordar.
A més d’aquesta actuació, també es realitzarà 
una canalització en paral·lel al llarg del pas de 
la riera de les Arenes per dins de la ciutat de Te-
rrassa, començant per la sortida d’aquesta riera 
de la ciutat de Matadepera.
Per una altra banda, en el propi recorregut de 
la riera també es crearàn basses d’acomulació 
d’aigua, amb la capacitat d’absorbir part del ca-
bal i descongestionar tant la riera de les Arenes 
com la riera de la Grípia. Aquestes basses es 
col·locaràn sota la riera de les Arenes, i seràn de 
caràcter transitable.

ACTUACIONS DE CANALITZACIÓ DE LA RIERA DE LES ARENES

1. Aprofundir el llit de la riera

S’aprofundeix el llit excavant la superfície de la riera. Aquesta ex-
cavació permet encabir més volum d’aigua, de manera que el límit 
de desbordament de l’aigua fora del llit de la riera està per sobre 
de l’actual. 

3. Realitzar basses d’acomulació

Crear uns espais d’acomulació d’aigua sota el nivell de la riera, de 
manera que, en cas que hi hagués una precipitació de gran intensi-
tat, aquestes basses tinguèssin la capacitat d’absorbir part del cabal 
d’aigua de la riera.
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ACTUACIONS DE CANALITZACIÓ DE LA RIERA DE LES ARENES

2. Realitzar un canal paral·lel

Per tal de garantir que, en l’hipotètic cas que es produïs un aiguat 
que suposés un perill per a la seguretat pública i viària, existeix un 
sistema de canalització paral·lel, en aquest cas per la riera de la 
Grípia, en que part de l’aigua seria absorbida per aquesta.

Plànol activitat investigació Riera
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Secció longitudinal

Secció transversal



L’ objectiu el projecte és reinterpretar la llera del 

riu com a connector interurbà, com a connector 

verd tant a escala ciutat com a escala regional i 

com a infraestructura funcional en cas de pluja 

o riuada.

Aquests 3 objectius requereixen diferents inter-

vencions que s’hauran d’integrar en un únic pro-

jecte i “modus-operandi”.

CONNECTOR INTERURBÀ

profitem els connectors perpendiculars e is-
tents i ampliem la seva funcionalitat, conver-

tint-los en punts de connexió perpendiculars i 

verticals amb la llera del riu. Pensem en connec-

tivitat universal, però també funcional, és per 

això que combinem un sistema de graderia amb 

escales i una rampa accessible que converteix 

la llera en una superfície transitable. Al llarg del 

recorregut d’aquesta, s’habiliten zones de pas i 

d’ús lúdic per potenciar l’ús de la riera com a eix 

lúdic i social.

Visual a cota carrer



CONNECTOR VERD

A partir d’un estudi de la vegetació existent a 
la llera i de la vegetació present als parcs na-
turals amb les que connecta, planegem espais 
verds am  flora aut ctona i pr pia de la con-
ca. Aquesta línia d’actuació, a més d’augmentar 
l’àrea verda de la ciutat, ens permetrà disminuir 
l’agressivitat de la infraestructura actual i fer-la 
més atractiva de cara a la ciutadania i veïns dels 
barris adjacents. Paral·lelament, i a l’incloure zo-
nes d’estancament d’aigua amb vegetació depu-
rativa natural, augmentarem la presencia de la 
auna vinculada a aquests sistemes h rids te-

rrestres i d’aigua).

INFRAESTRUCTURA FUNCIONAL

Sense oblidar el perill de riuada existent i la pro-
babilitat de què es repeteixi un succés com el del 
62, seguim pensant en la llera i la infraestructura 
vinculada com a infraestructura d’evacuació d’ai-
gües. És per això que volem incloure sistemes de 
control d’accessibilitat a la llera i d’avís en cas de 
perill, a través del Sistema SAPI. En cas de riua-
da, l’objectiu és estudiar el transvasament del ca-
val als altres canals presents a la zona; així com 
la disminuci  de la velocitat del fluid am  ei es 
al llarg de la conca am  la idea d’un seguit de 
basses de laminació) i la inserció d’obstacles im-
mòbils que no representin un possible perill en 
cas de riuada.

Visual a cota Riera



La riera de les Arenes és hidràulicament molt 
significativa per la seva u icaci  a que la seva 
conca es denomina de “resposta llampec”. És 
una llera am  gran pendent  am  flu os d’aigua 
amb circulació molt ràpida quan hi ha pluges 
importants. A la ràpida circulació se li suma el 
material erosiu de grans quantitats que es va 
trobant al llarg de la riera.

És per això que la riera actualment està cana-
litzada en tota la zona urbana i, a més, compta 
amb diferents travesses de contenció de sòlids. 
am  s’hi poden veure perfils d’esglaonament  

formant petits ressalts. Aquestes canalitzacions 
són de formigó a causa del caràcter llimós del 
cabal sòlid transportat.

Segons les dades consultades a la web de la Ge-
neralitat, el tram de la riera de les Arenes, des 
de l’inici de errassa fins a l’entrada de les onts  
d’una longitud de 6,37 km té un càlcul del cabal 
de zona inundable de 210 m3/s per un període 
de 10 anys i d’una cabal de 385 m3/s per un 
període de 100 anys. 

Informació extreta de: Visor SIG Gencat
Agència Catalana de l’Aigua
Treball Ciutat Hidràulica ( Oscar Galeote)

Planta actual    Escala 1/1000

Secció actual    Escala 1/1000

ESTUDI D’INUNDABILITAT

Q10 = 210 m3/s  secció: 210.0 m2 

Q100 = 385 m3/s  secció: 385.0 m2 



La solució actual que hem vist, la canalització a 
través de murs de contenció de formigó, implica 
la creació d’una infraestructura agressiva i amb 
baixa presència de naturalesa.

Tenint en compte les dades dels cabals per pe-
ríodes de retorn de 10 i 100 anys, també s’ha de 
pensar que durant les pròximes dècades amb el 
canvi climàtic, les pluges i inundacions puguin 
augmentar. Aquest fet pot representar un des-
bordament del cabal admès per la infraestruc-
tura actual.

Les diferents estratègies estan pensades per tal  
de reduir el potencial de danys per inundació, a 
través d’espais urbans dissenyats per resistir du-
rant les inundacions.

Estratègies estructurants:
    - alts d’aigua reducci  del pendent  els salts 
d’aigua realitzats al llarg de la llera ens permeten 
canviar la topografia i poder reduir el pendent. 
Al canviar-la, reduïm la velocitat i el poder erosiu 
del cabal.
    - Instal·lacions de SUDS: el sistema de drenat-
ge sostenible permet que les aigües puguin ser 
infiltrades a l’aq er o emmagat emades sense 
passar pel sistema de sanejament.
Com s’ha dit amb anterioritat, una altra estratè-
gia important és el trasvassament del cabal cap 
al corredor de la Grípia, permetent així la regu-
larització del cabal descontrolat que baixa des 
de Matadepera.

Informació extreta de: Visor SIG Gencat
Agència Catalana de l’Aigua
Treball Ciutat Hidràulica (Òscar Galeote)

Planta proposta   Escala 1/1000

Secció proposta   Escala 1/1000

ESTUDI D’INUNDABILITAT

Q10 = 210 m3/s  secció: 210.0 m2 

Q100 = 385 m3/s  secció: 385.0 m2 



s’han estudiat quins són els punts importants a 
nivell social dins d’aquesta àrea d’actuació. És 
per això que hem cercat els diferents equipa-
ments educatius  sanitaris incloent tanatoris  
centres comercials i parcs, per tal de poder en-
tendre quines són les intervencions que més po-
tenciaran l’ús dels equipaments ja presents en la 
ciutat. A partir d’aquest anàlisi, hem escollit tres 
actuacions puntuals situades en punts estratè-
gics dins d’aquest camp tant extens de relacions 
entre espais que serveixen com a mostra de les 
intencions dins de cada àmbit.
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Plànol activitats Riera

Centres educatius

Centres sanitaris - CAP

Esports

Comerç i turisme

Cultura i lleure

Equipament cívic



Plànol activitat investigació Riera



Plànol general de l’actuació d’investigació 
E: 1/500

Plànol general de l’actuació d’investigació 
E: 1/1000

Plànol general de l’actuació d’investigació 
E: 1/500

ACTUACIONS D’INVESTIGACIÓ

Plànol activitat investigació Riera



n aquesta actuaci  de tem tica cient fica i d’in-
vestigació, es té en compte la riera com una 
potencial ont de flora i auna dins de la ciutat 
de Terrassa, però també dins de la comarca del 
Vallés. 

La seva localització, al nord de Terrassa quasi a 
la sortida de la ciutat, és escollida per la seva 
proximitat amb una naturalesa més salvatge que 
la que es pugui produir més endins de la ciutat, 
i també per la seva proximitat amb el Tanatori 
Àltima de Terrassa. Això és degut a la intenció de 
crear un oasi de naturalesa on es pugui gaudir 
del contacte i l’observació entre l’èsser humà i 
els diferents sistemes naturals que es produeixin.
Aquest espai dedicat a l’observació de la fauna i 
flora  disposa de di erents miradors  tant a par-
tir de la transformació del propi esglaonat, com 
casetes de fusta elevades de la cota del carrer. 
També es facilita l’accés a la cota més baixa del 
riu, de manera que sigui fer observacions des de 
qualsevol punt de vista i des de qualsevol nivell.

ACTUACIONS D’INVESTIGACIÓ

Secció de l’actuació d’investigació
E: 1/300



Visual a cota RieraVisual a cota Riera



Plànol activitats educatives Riera

Centres educatius

Centres sanitaris - CAP



Entendre la Riera de les Arenes com un eix ver-

tebrador del verd existent en la ciutat és un dels 

altres objectius de la intervenció. És per això que 

sortim de l’eix estricte de la riera per anar a bus-

car altres parcs verds i interconnectar la ciutat 

amb nous corredors verds per a vianants que 

creïn nous eixos de connectivitat.

El Pont de l’Amistat és el pont més característic 

de la riera de les Arenes. Allargant la seva con-

nectivitat lineal arri em fins al parc de allpara-

dis. Aquest és el nostre argument per proposar 

la renaturalització del carrer del Dr. Pearson i del 

carrer de Jacint Elías; d’aquesta forma, aconse-

guim connectar la riera amb el Parc de Vallpara-

dís de manera directa i connectem aquests dos 

eixos verds amb un nou eix vertebrador.

La connectivitat de vianants es veu prioritzada 

tam  a la conflu ncia entre aquest ei  am  
l’avinguda del Vallès. Aquí el trànsit rodat s’eleva 

al matei  nivell que el de vianants i es modifica 
la conflu ncia acilitant el tr nsit u icant una ro-

tonda per facilitar el pas de vianants. 

l pont de l’ mistat tam  patei  modificacions 
per ampliar la nova plaça peatonal i conduir el 

flu  dels ciutadans cap al poliesportiu i la conti-
nuaci  d’aquest nou ei  fins arri ar a l’estaci  i el 
CAP de Terrassa Est.

De cara a la connectivitat amb la llera del riu, 

ubiquem escales a ambdúes bandes i una ram-

pa per a accessibilitat universal i bicicletes a la 

llera dreta de la riera.

Entre la riera i la zona de Terrassa est, es fa una 

proposta d’adaptació de la vegetació existent i la 

implantació d’un sistema de micro-zones zones 

de cultiu junt amb espais de mobilitat per a gent 

gran.

ACTUACIONS D’EDUCACIÓ I SANITAT

Planta actual
E: 1/2500

Planta proposta
E: 1/2500



Entendre la Riera de les Arenes com un eix ver-

tebrador del verd existent en la ciutat és un dels 

altres objectius de la intervenció. És per això que 

sortim de l’eix estricte de la riera per anar a bus-

car altres parcs verds i interconnectar la ciutat 

amb nous corredors verds per a vianants que 

creïn nous eixos de connectivitat.

El Pont de l’Amistat és el pont més característic 

de la riera de les Arenes. Allargant la seva con-

nectivitat lineal arri em fins al parc de allpara-

dis. Aquest és el nostre argument per proposar 

la renaturalització del carrer del Dr. Pearson i del 

carrer de Jacint Elías; d’aquesta forma, aconse-

guim connectar la riera amb el Parc de Vallpara-

dís de manera directa i connectem aquests dos 

eixos verds amb un nou eix vertebrador.

La connectivitat de vianants es veu prioritzada 

tam  a la conflu ncia entre aquest ei  am  
l’avinguda del Vallès. Aquí el trànsit rodat s’eleva 

al matei  nivell que el de vianants i es modifica 
la conflu ncia acilitant el tr nsit u icant una ro-

tonda per facilitar el pas de vianants. 

l pont de l’ mistat tam  patei  modificacions 
per ampliar la nova plaça peatonal i conduir el 

flu  dels ciutadans cap al poliesportiu i la conti-
nuaci  d’aquest nou ei  fins arri ar a l’estaci  i el 
CAP de Terrassa Est.

De cara a la connectivitat amb la llera del riu, 

ubiquem escales a ambdúes bandes i una ram-

pa per a accessibilitat universal i bicicletes a la 

llera dreta de la riera.

Entre la riera i la zona de Terrassa est, es fa una 

proposta d’adaptació de la vegetació existent i la 

implantació d’un sistema de micro-zones zones 

de cultiu junt amb espais de mobilitat per a gent 

gran.

Secció proposta
E: 1/500

Q10 = 210.0 m3/s
Q100 = 385.0 m3/s

Secció actual
E: 1/500

Q10 = 210.0 m3/s

Q100 = 385.0 m3/s
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Plànol activitats de lleure Riera Esports

Comerç i turisme

Cultura i lleure

Equipament cívic



En aquesta actuació de temàtica de lleure i lúdi-
ca és una actuació que es farà al llarg de la riera, 
i no només en un lloc puntual. Tot i això, per 
mostrar una estratègia tipus, agafem una loca-
lit aci  espec fica  al costat del centre comercial 
de Terrassa Est i del Parc en memòria de la riua-
da del 62.
 
L’actuació pretén fer servir la riera com un punt 
de lleure i utilitzar-la per poder fer diverses acti-
vitats d’aquest caire. Es decideix crear un esglao-
nat a la part est de la llera, que és la que té més 
relació amb l’esmentat parc. A partir d’aquest es-
glaonat  que a m s ens permetr  arri ar fins a la 
llera, es creen diferents espais més amples en els 
quals hi haurà diferents tipus de mobiliaris, com 
taules i bancs que conformen una zona de pícnic 
els mo iliaris utilit ats seran de ormig  pedra 

o material similar pel perill de riuades i que no hi 
hagi desper ectes .  m s  aprofitant les rampes 
existents a ambdós costats de la riera, serviran 
per connectar el carril bici inferior amb el carrer 
superior. Aquest carril de bici estaran a banda i 
banda de la llera a diferència de l’esglaonat, que 
té una col·locació més estratègica en una de les 
dues bandes.

ACTUACIONS DE LLEURE

Plànol amb zoom de l’actuació de lleure
E: 1/500

Plànol general de l’actuació de lleure
E: 1/1000

Plànol activitats de lleure Riera



En aquesta actuació de temàtica de lleure i lúdi-
ca és una actuació que es farà al llarg de la riera, 
i no només en un lloc puntual. Tot i això, per 
mostrar una estratègia tipus, agafem una loca-
lit aci  espec fica  al costat del centre comercial 
de Terrassa Est i del Parc en memòria de la riua-
da del 62.
 
L’actuació pretén fer servir la riera com un punt 
de lleure i utilitzar-la per poder fer diverses acti-
vitats d’aquest caire. Es decideix crear un esglao-
nat a la part est de la llera, que és la que té més 
relació amb l’esmentat parc. A partir d’aquest es-
glaonat  que a m s ens permetr  arri ar fins a la 
llera, es creen diferents espais més amples en els 
quals hi haurà diferents tipus de mobiliaris, com 
taules i bancs que conformen una zona de pícnic 
els mo iliaris utilit ats seran de ormig  pedra 

o material similar pel perill de riuades i que no hi 
hagi desper ectes .  m s  aprofitant les rampes 
existents a ambdós costats de la riera, serviran 
per connectar el carril bici inferior amb el carrer 
superior. Aquest carril de bici estaran a banda i 
banda de la llera a diferència de l’esglaonat, que 
té una col·locació més estratègica en una de les 
dues bandes.

ACTUACIONS DE LLEURE

Plànol secció de l’actuació de lleure
E: 1/500
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COR MANCOMUNAT
Terrassa - Sabadell
G_13 // Adrià Sánchez Leiva _ Líggjas á Váli _ Miquel Benedicto Bardolet

Sabadell-Terrassa, Terrassa-Sabadell. Dos ciudades enfrentadas históricamente, compitiendo en industria, economía y demografía. Su evolución a 
lo largo del tiempo ha sido muy similar y las convierte en las coo capitales del Vallès Occidental.
Nuestro proyecto se ubica en el espacio agro-rural comprendido entre los límites urbanizados de estas dos grandes urbes. Es un terreno de carácter 
natural y no hay grandes desniveles topográficos ya que se encuentra en la base del sistema montañoso. Los caudales de los riachuelos son tenues.
Se trata de un espacio calificado como agrícola/industrial y forestal, que alberga tanto los vestigios de unas ciudades agrícolas, como las infraes-
tructuras y servicios que comparten las dos ciudades modernas.

Atlas:

1. Las cuencas hidrográficas se dividen en dos (Terrassa y su parte occidental nutren la cuenca del río Llobregat, Sabadell y su parte oriental 
abastecen el río Besós).
A una escala macro, el proyecto pretende conectar los parques naturales de Sant Llorenç del Munt i l’Obac con el parque natural de Collserola. 
Las curvas de nivel son cada 200m. La altura más relevante és la del pico de la Mola con 1.104 m de altitud.
2. Este mapa intenta reflejar la conectividad del transporte público ferroviario. El proyecto incluye una nueva estación de tren en la línea Renfe, 
generando una puerta de acceso al espacio St. Llorenç - Collserola para gran parte de la población Catalana.
También se muestra el ámbito del proyecto con distintos grados de actuación, pero conectando los parques a través de caminos de GR y Pr.
Se intenta mostrar la red eléctrica, ya que la infraestructura que requiere este sistema es la evidencia humana más intrusiva.
3. Podemos ver la calificación urbanística del área de trabajo más intensiva del proyecto. A nivel de conectividad de vehículos rodados, distingui-
mos 3 vías con especificaciones y usos muy diversos. La norte, carretera de un carril por sentido y poca densidad de tráfico. La central (camino 
histórico) N-150 también tiene un carril por sentido, pero acomula mucha densidad de tráfico ya que en esta vía se concentran gran cantidad de 
servicios de ámbito regional. También es la conexión más directa. La sud, autopista C-58, con gran densidad de vehículos circulando.
4. Este diagrama muestra una calificación de los espacios abiertos, sus usos y actividades. La mayor superficie está dedicada a la agricultura, 
aunque no se está explotando muchos de los campos. Gran parte son zonas de bosques, que han ido desapareciendo con el transcurso de los 
años. También encontramos una gran superficie ocupada por el Real Club de Golf del Prat, que delimita un obstàculo importante en el ámbito 
de estudio.
5. BIODIVERSIDAD SINGULAR
6. CONECTIVIDAD ECOLÓGICA
7. MOSAIC TERRITORIAL, muestra de las diferentes texturas del ámbito de proyecto

Estrategia:

Distinguimos tres estrategias de proyecto:
1. La primera estrategia es crear una Malla en la Mancomunidad del Vallés, generando
conexiones a través de caminos peatonales y vehículos sin motor entre las dos ciudades. Lo conseguimos mediante el diseño de un nuevo 
recorrido que da acceso a nuevos espacios para ambas ciudades y a la detección, rehabilitación y reconexión de vías existentes e históricas.
2. La segunda estrategia es conectar los parques naturales de St. Llorenç del Munt i el de Collserola a través del recorrido GR - 6. En esta escala 
de trabajo implementamos una acción de reforestación al devastado bosque debido a un temporal en el año 2014.
3. La tercera estratégia pretende aumentar el rango de accesibilidad del conjunto del proyecto, permitiendo a los ciudadano de toda la comarca 
acceder mediante transporte pública a este gran parque verde. Se realizaría una nueva estación de tren.

Propuesta:

Intentamos crear dos tipologías de conexiones por el momento inexistentes entre Sabadell y Terrassa y a la vez crear unos espacios de encuentro 
entre las dos ciudades. Diferenciando la velocidad de la actividad entre ellos se crean dos tipologías completamente diferentes.
El primer eje, en la parte superior, en la zona más natural de esta frontera entre las dos ciudades. Siguiendo la lìnea del tramo ya construido, pro-
yectamos un recorrido al lado de la carretera con el uso principal de hacer deporte. Se trata de un carril bici y un carril para correr/andar. En los que 
encontramos, a lo largo del recorrido y sin interrumpir la velocidad de la actividad, zonas para hacer gimnasia al aire libre de una forma más estàtica.
Aprovechando que la carretera a lo largo de su recorrido atraviesa muchas zonas naturales, encontramos espacios destinados a potenciar la cone-
xión con las zonas naturales.
El segundo eje planteamos construirlo en la zona céntrica, la cual es la conexión más corta entre los dos centros de ciudad. A diferencia del reco-
rrido planteado en la parte superior, donde la actividad principal es el deporte, en este, la velocidad de la actividad es mucho menor. Planteamos un 
recorrido corto pero lento, donde el recorrido es interrumpido constantemente por espacios que te incitan a parar tu recorrido y observar el espacio 
alrededor. Diseñando espacios en el recorrido muy diferentes entre sí, pero que nos ayudan a potenciar la naturalidad de la zona de actuación.
Un recorrido andado, lejos de la velocidad de los vehículos a motor que tenga posibilidad de albergar múltiples actividades que dentro de las dos 
ciudades no se puedan realizar.

Propuestas micro:
1-3: Se trata de una ampliación lateral del recorrido, donde encontramos espacios para hacer gimnasia al aire libre.
2: Encontramos el cruce del camino con la carretera. Proponemos una actuación para reducir la velocidad y así reducir el índice de riesgo.
6: Se propone un espacio libre con una zona de parque. Para poder así potenciar la influencia de la gente. Aprovechando el desnivel de los talu-
des, se crea un parque con diferentes terrazas y toboganes para salvar el desnivel.
7: Aprovechamos la existencia de un puente sin uso. se retiran todo los elementos no deseados y se incorporan maceteros con variedad de 
vegetación.
8: Es la zona de bosque, que después de una actuación de reforestación se propone introducir mobiliario para poder disfrutar de las cualidades 
que solo te puede dar un bosque.
9: Se trata de un espacio polivalente donde con la construcción de pérgolas vegetales, creando un confort que permita la incorporación de 
actividades como el mercado, mercadillos, ferias, etc.
10: Incorporando y utilizando la pendiente en esta zona diseñamos un anfiteatro al aire libre. Donde pueden realizarse actividades musicales, 
teatrales, o escenogràficas.
11: Finalmente, en la zona más próxima a Terrassa, diseñamos en base a las preexistèncias. En esta zona existen unos huertos privados que 
funcionan muy bien, por lo tanto, planteamos incorporar más huertos y crear un paisaje en este recorrido totalmente diferente.
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01. PRÓLOGO

Sabadell-Terrassa, Terrassa-Sabadell. Dos ciudades enfrentadas 
históricamente, compitiendo en industria, economía y demografía. Su 
evolución a lo largo del tiempo ha sido muy similar y las convierte en las 
coo capitales del Vallès Occidental. 

Nuestro proyecto se ubica en el espacio agro-rural comprendido entre los 
límites urbanizados de estas dos grandes urbes. Es un terreno de carácter 
natural  no a  grandes desniveles topogr ficos a ue se encuentra 
en la base del sistema montañoso. Los caudales de los riachuelos son 
tenues.

e trata de un espacio calificado como agrícola industrial  orestal  
que alberga tanto los vestigios de unas ciudades agrícolas, como las 
infraestructuras y servicios que comparten las dos ciudades modernas.
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02. ATLAS

Adrià Sánchez, Líggjas á Váli & Miquel Benedicto

Como si de doctores nos trataramos, estudiamos qué problemas tiene el 
corazón de la mancomunidad.
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02. ATLAS REDES
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02. ATLAS
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
SERVEIS, INDUSTRIAL y RECIDENCIAL
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02. ATLAS
CATALOGACIÓN PERIURBANA
HABITATS NATURALES; PARQUES, ESPORT
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02. ATLAS CONNECTIVIDAD 
ECOLOGICA
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03. ESTRATEGIAS

Sanar el corazón para poder dotar de aire de calidad a los grandes 
pulmones de la mancomunidad

02. ATLAS
MOSAICO TERRITORIAL

escola americana central elèctrica residual urbanització aïllada cementiri desconectat limits urbans i naturals

Líggjas á Váli
Miquel Benedicto
Adrià Sánchez

Urbanística IV
ETSAV QMT 2020
Grup 13

agricultura oci comerç petit serveis sanitaris serveis serguretat comerç mitjà indústria

Punt A: rural aïllat camí asfaltat carretera a Punt B nusos periurbans grans infraestructures sortida del Punt B Punt C: destí

activitat rural fronteres urbanes bosses urbanes

MOSAIC TERRITORIAL
RURALITAT

bosc camins rurals bosses arbories camps de cultiu urbanització zonnig
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03. ESTRATEGIAS

Sanar el corazón para poder dotar de aire de calidad a los grandes 
pulmones de la mancomunidad

Adrià Sánchez, Líggjas á Váli & Miquel Benedicto

03. ESTRATEGIAS

Sanar el corazón para poder dotar de aire de calidad a los grandes 
pulmones de la mancomunidad



parc de 
Catalunya

parc natural de
St. Llorenç del Munt

Adrià Sánchez, Líggjas á Váli & Miquel Benedicto

parc de 
Vallparadís

Camí GR
Camí Vallès
Camí altres

Proposta de recorregut
Area intensiva de proposta

Parcs 
Rierols, rieres i torrentsRierols, rieres i torrents

03. ESTRATEGIAS
RUTAS
PARC NATURAL, GRANS RUTES, HÍDRICA



REFORESTACIÓ
Recuperació bosquiva
Regeneració absorció CO2
Recuperació flora i fauna

XARXA MANCOMUNADA
Rehabilitació de camins i torrents
Restauració corredor verd Vallès Occidental

20202014

arbres 
perduts

Esclafit no convectiu
287.869 

Planta un Tió al Nadal !

03. ESTRATEGIAS
REFORESTACIÓN
PARC NATURAL
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PASTOS INTENSIVOS MATORRALES MEDITERRÁNEOS Y 
SUBMEDITERRÁNEOS

BORQUES ACETULIFOLIS

Los cultivos de tierras agrícolas en esta área varían y 
cambian de un año a otro. Las parcelas se utilizan para 
cereales, forraje, leguminosas, horticultura, oleaginosas y 
también para parcelas privadas.

Un matorral medio-bajo con especies dominantes como 
osmarinus o cinalis, Thymelaea tinctoria y Globularia 

alpum. Los árboles que se pueden encontrar en estos 
hábitats son Pinus halepensis. Los hábitats a menudo 
llegan donde ha habido una deforestación por la intensa 
tala de incendios forestales.

Un tipo de bosque principalmente perenne que consiste 
dominantemente en especies arbóreas como el pino (Pinus 
halepensis) y diferentes especies de robles (Quercus ilex, 
Quercus rotundifolia, Quercus coccifera). Este tipo de 
hábitat suele ser bajo en especies herbáceas, pero en 
esta zona las especies de hierba como Brachypodium 
retusum son comunes.   

Lithospermum fruticosum Globularia alypum

Thymalea tinctoria Juniperus oxycedrus

osmarinus o cinalis rica multi ora

Pistacia lentiscus Brachypodium retusum

Quercus rotundifolia Phillyrea latifolia

Pinus halepensis Quercus ilexForraje

Horticultura

Parcelas
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CIUDADES, PARQUES URBANOS Y JARDINES PASTOS INTENSIVOS

Los cultivos de tierras agrícolas en esta área varían y 
cambian de un año a otro. Las parcelas se utilizan para 
cereales, forraje, leguminosas, horticultura, oleaginosas y 
también para parcelas privadas.

En la zona entre Sabadell y Terrassa casi la mitad de 
los hábitats se consideran urbanos. Estas son áreas 
construidas, pero también parques, jardines e instalaciones 
deportivas al aire libre. Algunos de los lugares de interés 
de la zona es el castillo, Torrebonica, golf y paseos a 
caballo.

Cereals Forraje

Leguminosas Horticultura

Oleaginosas Parcelas

Real Club de Golf El Prat Torrebonica

Parc de Can Gambus Parc del Torrent de la Romeua

Bosc de Can Deu Ca N’Ustrell

03. ESTRATEGIAS
LOS HÁBITATS NATURALES
PARQUES URBANOS, JARDINES, CIUDADES, PASTOS INTENSIVOS, 

MATORRALES MEDITERRÁNEOS Y SUBMEDITERRANEOS, BORQUES 

ACETULIFOLIS
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03. ESTRATEGIAS
RED FERROVIARIA
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04. PROPUESTAS

Con pequeñas actuaciones, como si de las incisiones de una aguja al 
cerrar una herida, recreamos un cosido para poder sanar este corazón
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Con pequeñas actuaciones, como si de las incisiones de una aguja al 
cerrar una herida, recreamos un cosido para poder sanar este corazón
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04. PROPUESTA - MESO
CREAR 2 CAMINOS CON DIFERENTES VELOCIDADES
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6  Parque generador de actividad 
7  Puente
8  Bosque
9  Espacio sin desnivel
10  Espacio con desnivel
11  Parque generador de actividad

1011

2

1

1  Gimnasio al aire libre
2  Cruce la carretera
3  Gimnasio al aire libre
4  Fin existente
5  Gimnasio al aire libre (existente)

04. PROPUESTA - MESO
 T  

VELOCIDAD BAJA- ANDAR-PARAR



PERSPEKTIVA, SECCION
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ESCALA: 1:100

2%

ESCALA: 1:100

04. PROPUESTA - MICRO
1 y 3 - GIMNASIO AL AIRE LIBRE

Basándonos en las existèncias del recorrido en el punto 4 
i 5, y observando que tiene mucha demanda. Creamos un 
espacio adecuado para hacer gimnasia al aire libre. Con la 
incorporación de màquinas deportivas para trabajar ejerci-
cios de movilidad y ejercicios con el propio peso corporal

PERSPEKTIVA, SECCION
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PERSPEKTIVA

ESCALA: 1:100

Adrià Sánchez, Líggjas á Váli & Miquel Benedicto

ESCALA: 1:100

ESCALA: 1:100

04. PROPUESTA - MICRO
2 - CRUCE DE CARRETERA

Para poder hacer un cruce seguro tanto para los coches, 
como para la bicicletas y corredores, se realiza este cruce 
en un paso elevado, que obliga a los vehículos a disminuir 
la velocidad. El giro de 90º en ambos sentidos del carril bici, 
también obliga a disminuir la velocidad de este.

PERSPEKTIVA

ESCALA: 1:100
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04. PROPUESTA - MICRO
6 - PARQUE ATRACCION ACTIVIDAD

El solar se encuentra en el límite de sabadell i la zona de 

nuestras actuación. Diseñamos un parque para que actúe 

de atracción en el recorrido planteado. Dando pie así a que 

mucha más gente pueda disfrutar de la zona natural. 

Al ser un terreno con taludes, nos permite diseñar un espa-

cio libre con diferentes fajas.

REFERENCIA: Parc del Turo, Sant Cugat del Vallés

PERSPEKTIVA

PLAN, ESCALA: 1:3000

SECCION, ESCALA: 1:1500
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04. PROPUESTA - MICRO
8 - REFORESTACION BOSQUE + ACTIVIDAD ESTÀTICA EN EL

PERSPEKTIVA

PLAN, ESCALA: 1:3000

SECCION, ESCALA: 1:1500
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En la zona boscosa, planteamos una actuación de 
reforestación del bosque, perdido a causa de las fuertes 
tormentas del temporal gloria. El recorrido en el interior del 
bosque, nos permite potenciar y apreciar el recorrido por el 
interior  lanteamos dise ar espacios con mo iliario fi o ue 
permita estancias largas. Como mesas de picnic, barbacoas 
y zonas de basuras. Para así fomentar un correcto uso de 
las zonas de bosque.

REFERENCIA: Batlle i Roig

04. PROPUESTA - MICRO
7 - REHABILITACION PUENTE EXISTENTE

Con la existencia de un puente abandonado, nos permite 

cru ar la autovía  on la finalidad de em ellecer este paso  
sin enmascarar lo que un dia fue, planteamos la retirada de 

elementos que estorban el paso, y la colocación maceteros 

para incorporar el factor verde en este tramo del recorrido

PERSPEKTIVA

PLAN, ESCALA: 1:3000

SECCION, ESCALA: 1:1500
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REFERENCIA: High Line, New York
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REFERENCIA: High Line, New York



PERSPEKTIVA

PLAN, ESCALA: 1:3000

SECCION, ESCALA: 1:1500

Adrià Sánchez, Líggjas á Váli & Miquel Benedicto

REFERENCIA: Batlle i Roig
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En la zona boscosa, planteamos una actuación de 
reforestación del bosque, perdido a causa de las fuertes 
tormentas del temporal gloria. El recorrido en el interior del 
bosque, nos permite potenciar y apreciar el recorrido por el 
interior  lanteamos dise ar espacios con mo iliario fi o ue 
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04. PROPUESTA - MICRO
9 - ZONA CUBIERTA ACTIVIDAD VENDER

AÑO 0

PLAN, ESCALA: 1:3000

SECCION, ESCALA: 1:1500
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Nos encontramos en una zona con una topografía 
relativamente llana, y cerca de zonas de aparcamiento 
actualmente en desuso. Pensamos que puede ser un buen 
sitio para introducir una actividad más estàtica y protegida. 
un espacio que permita diversas actividades, como 
mercados, eventos, ferias, etc. 
Planteamos construir una cubierta ligera en forma de 
pérgola. La cual mediante la incorporación de vegetación 
permite una protección a la radiación solar. Cambiamos el 
pavimento para que sea posible la entrada de vehículos 
motorizados para la descarga de mercancías.

REFERENCIA: Villa de Pietra, Italia

PERGULA

AÑO 5 AÑO 10
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PERSPEKTIVA
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REFERENCIA: Batlle i Roig

04. PROPUESTA - MICRO
10 - ANFITEATRO

PERSPEKTIVA

PLAN, ESCALA: 1:3000

SECCION, ESCALA: 1:1500
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Nos encontramos con un terreno con mucha pendiente 
y protegido lateralmente por vegetación. Diseñamos 
introducir un espacio que pueda utilizarse para albergar 
actos al aire libre. Como conciertos, teatros, danzas, etc. 

provec amos este pendiente en el dise o de un anfiteatro 
integrado en la topografía. Colocando el esceràrio en la 
cota más baja, mediante taludes de la dimensión de gradas 
permitimos crear un anfiteatro a ras de suelo

REFERENCIA: Batlle i Roig



04. PROPUESTA - MICRO
11 - HUERTOS ATRACCION DE ACTIVIDAD

PERSPEKTIVA
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En el espacio número 11, el más cercano a la ciudad de 
Terrassa, encontramos unas existencias de huertos en 
un buen uso y cuidado. Diseñamos la expansión de estos 
huertos en una zona mucho más amplia. Para permitir 
generar una actividad diferente que no se puede realizar en 
el interior de la ciudad. El paisaje de huertos es un paisaje 
en extinción en nuestro territorio cerca de las grandes 
ciudades y su metrópolis. Potenciar este paisaje fomenta 
una biodiversidad muy rica y perdida en nuestro territorio.

REFERENCIA: Huerto de crecimiento Global en Hyde Hall

04. PROPUESTA - MICRO
11 - HUERTOS ATRACCION DE ACTIVIDAD

PERSPEKTIVA
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Adrià Sánchez, Líggjas á Váli & Miquel Benedicto

En el espacio número 11, el más cercano a la ciudad de 
Terrassa, encontramos unas existencias de huertos en 
un buen uso y cuidado. Diseñamos la expansión de estos 
huertos en una zona mucho más amplia. Para permitir 
generar una actividad diferente que no se puede realizar en 
el interior de la ciudad. El paisaje de huertos es un paisaje 
en extinción en nuestro territorio cerca de las grandes 
ciudades y su metrópolis. Potenciar este paisaje fomenta 
una biodiversidad muy rica y perdida en nuestro territorio.

REFERENCIA: Huerto de crecimiento Global en Hyde Hall
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UNA RIERA DE MICROPARADISOS 
Riera de Rubí
G_10 //  Lidia Escobar Gallego _ Gerard Fonatanet Garrido _ Ana Jiménez Avila

A primer cop d’ull, a la ciutat de Rubí observem un sistema natural de grans verds rurals format per boscos i conreus; una sèrie de nuclis urbans ds
ispersos i una xarxa de sistemes de macro-mobilitat que comunica aquest municipi a nivell territorial. Aquí identifiquem un territori disgregat i dividit 
per un seguit de barreres metropolitanes. Aquestes són o bé naturals, com la riera encaixonada dins la seva canalitazació i aïllada de la resta de la 
ciutat; o bé artivicials, com ho són les vies del ferrocarril i les carreteres. A causa de l’existència de les esmentades barreres, es genera una disconti-
nuitat a nivell d’activitat entre els nuclis urbans.

Mirant a més a prop, s’aprecia una dualitat clarament evidenciada: primer, trobem el sistema natural. format pel conjunt de verds territorials i el 
ssistema d’escorrenties, que recorren el territori rural i desemboquen a la riera. A més d’una matriu d’itineraris de mobilitat d’oci que comuniquen els 
verds urbans del teixit de la ciutat amb els verds territorials més extensos. Invertint aquest anàlisis, veiem els sistemes urbans de la ciutat, on ubi-
quem els equipaments, edificis patrimonials i eixos de mobilitat a nivell macro, que la travessen i la fregmenten. Analitzant aquests sistemes trobem 
una oportunitat de poder connectar-los i unificar-los a través d’elements que, de manera natural, generin recorregut entre els territoris disgregats i 
el nucli urbà. La proposta té com a objectiu onnectar aquests nuclis dispersos a partir de nous itineraris rurals que segueixen les escorrenties i que 
promouen la mobilitat d’oci.

De les escorrenties ubicades al municipi, hem analitzat les quatre que considerem amb més potencial, tant pels punts d’interès com pel seu reco-
rregut. Identifiquem els itineraris existents, quines situacions ens dónen oportunitats i quines problemàtiques es presenten. A partir d’aquí, establim 
una proposta de nous itineraris rurals que s’alimentin dels punts d’activitats identificats prèviament i en generin de nous. Recorreguts respectuosos 
amb l’entorn, que millorin aquells espais naturals degradats i aprofitin els espais amb potencial per generar micro-paradisos que articulin aquell 
recorregut de mobilitat d’oci.
S’adapten i s’amplien els traçats, es renaturalitzen les vores i es col·loquen filtres vegetals per a la privacitat de parcel·les privades adjecents al re-
corregut.

En el cas del Torrent de Can Ferran, l’escorrentia en qüestió passa entre edificis industrials, i es troba canalitzada. La nostra proposta és readaptar i 
renaturalitzar-la, ampliar-la i convertir-la en un “finger” verd que s’introdueix dins la ciutat. A més, obrim l’escorrentia fent-la accessible i comunicant-la 
amb passos verds entre les fàbriques allà on sigui possible. En altres punts , trobe, zones que es converteixen en punts d’activitat articuladors.

Quan les escorrenties, convertides en eixos de mobilitat, conflueixen amb la riera, es generen nodes a partir de connexions entra mbdues ribes i de la 
recuperació de punts amb potencial per a generar activitat en els punts articuladors que fan que la riera esdevingui un eix de mobilitat en si mateixa.

Aquestes actuacions però, parteixen d’una base d’intervenció mínima a l’entorn, de maenra que allà on els itineraris creuen la riera es generen passos 
inundables i de mínim impacte dins del propi calaix de la riera, i on només s’adapten petites zones per a generar activitats a l’aire lliure. Seguint aquest 
discurs , els nous itineraris que recorren la riera de nord a sud es situen a les carreteres de la seva riba, que es revitalitzen i es fan compatibles amb 
la peatonalitat, transformant-les en avingudes verdes i en part del propi eix de la riera, que d’aquesta manera deixa d’estar aïllada del seu entorn.
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ESCALA MACRO

Plànol de verd rural i infraestructures 
de macro-mobilitat

escala 1/20.000

U
N

A
 R

IE
R

A
 D

E
 M

IC
R

O
P

A
R

A
D

IS
O

S 
_ 

E
SC

A
LA

 M
A

C
R

O
G

R
U

P
 10

 _
 L

ID
IA

 E
SC

O
B

A
R

 _
 G

E
R

A
R

D
 F

O
N

TA
N

E
T 

_ 
A

N
A

 J
IM

É
N

E
Z

01

SANT QUIRZE 
DEL VALLÈS

SANT CUGAT 
DEL VALLÈS

LES
FONTS

ESCALA MACRO

Plànol de verd rural i infraestructures 
de macro-mobilitat

escala 1/20.000

RUBÍ
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DP_1

CIUTAT DISGREGADA

Territori urbà dispers, es genera una 
discontinuïtat d’activitat entre nuclis 

urbans

DP_2

BARRERES METROPOLITANES

La riera, els ferrocarrils i la carretera ge-
neren una discontinuïtat dins del teixit 

urbà de la ciutat

DP_3

RIERA AÏLLADA

El calaix de la riera no té cap mena de 
relació amb les activitats que es desen-

volupen al seu entorn
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DP_1

CIUTAT DISGREGADA

Territori urbà dispers, es genera una 
discontinuïtat d’activitat entre nuclis 

urbans

DP_2

BARRERES METROPOLITANES

La riera, els ferrocarrils i la carretera ge-
neren una discontinuïtat dins del teixit 

urbà de la ciutat

DP_3

RIERA AÏLLADA

El calaix de la riera no té cap mena de 
relació amb les activitats que es desen-

volupen al seu entorn



Direcció Sant Quirze

Direcció Manresa

Dire
cció Barcelona

Direcció Sant Muç
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ESCALA MESO URBANA

Anàlisi de les infraestructures de mobilitat in-

terurbana, equipaments i punts patrimonials

escala 1/20.000

Equipaments Patrimoni

E_3

ESCALA MESO RURAL

Anàlisi dels verds rurals i urbans, les esco-
rrenties i els itineraris rurals

escala 1/20.000

Itineraris rurals GR (gran recorregut)

E_1

E_2

E_4
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DE_1

NECESSITAT DE CONNEXIÓ

Trobem interessant establir una con-

nexió entre els territoris disgregats a 

partir de la generació d’activitat entre 

aquestes zones

DE_2

XARXA HIDROLÒGICA

Identifiquem que algunes de les esco-

rrenties que aboquen a la riera tenen 

recorreguts que passen per aquests te-

rritoris disgregats

DE_3

MOBILITAT D’OCI

Connectem el territori urbà dispers a 

partir d’itineraris rurals que segueixen 

aquestes escorrenties i que promouen 

la mobilitat d’oci
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DE_1

NECESSITAT DE CONNEXIÓ

Trobem interessant establir una con-

nexió entre els territoris disgregats a 

partir de la generació d’activitat entre 

aquestes zones

DE_2

XARXA HIDROLÒGICA

Identifiquem que algunes de les esco-

rrenties que aboquen a la riera tenen 

recorreguts que passen per aquests te-

rritoris disgregats

DE_3

MOBILITAT D’OCI

Connectem el territori urbà dispers a 

partir d’itineraris rurals que segueixen 

aquestes escorrenties i que promouen 

la mobilitat d’oci
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PROPOSTA   E_1 

Proposta de punts d’activitat, nou itinerari i ti-

pus d’actuacions d’adaptació del recorregut 

escala 1/15.000

DESOTERRAMENT AL PONT DEL CLAVERÍ
Desoterrament i renaturalització de l’escorrentia de Sant Muç i el seu 

entorn a la zona del Pont del Claverí. És el punt de trobada amb la rie-

ra, i actua com a connector verd entre l’escorrentia i la ciutat.

NOU PUNT D’ACTIVITAT A LA MASIA DE CAN RAMONEDA
itine a i a ofita l ele aci  del te en  on es t o a la masia e  des ia  el 

eco egut du ant un t am   elacionant se am  la masia i a ofitant les istes  
amb un nou mirador 

T O R R E N T      D E      S A N T      M U Ç

Nou mirador

Ampliació del pas

Zona picnic

SECCIÓ MASIA

Secc
ió

Adaptació del camí i renaturalització de l’entorn

eaci  de filt es egetals am  o ietats i ades

Desoterrament i descanalització

ANÀLISI   E_1 

Anàlisi de punts d’interés, itineraris existents i 
tipus de verds a l’entorn de l’escorrentia

escala 1/15.000

PATRIMONI
Ermita de Sant Muç
Petita església construïda al 1307, 
protegida com a bé cultural. Es 

PUNT D’INTERÈS
Masia de Can Ramo-
Masia envoltada de camps que data 
del segle XII. Actualment és privada, 
ha estat restaurada i s’hi fan celebra-

EQUIPAMENT
Pavelló de La Llana

Equipament esportiu munipal

PATRIMONI
Pont de  Can Claverí

Pont i aqüeducte construït al 
segle  XVIII. Antigament portava 
aigua al Castell de Rubí, actual-

ment hi passa un itinerari de 
camí rural. 
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M U Ç   

Pas estret
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EQUIPAMENT

ACTUACIÓ TIPUS D’ADAPTACIÓ DELS CAMINS RURALS
Adaptació i ampliació dels camins, renaturalització de les vores i recu-

e aci  de l ento n a les ones on es t o i deg adat  ol locaci  de fil-
tres vegetals entre el pas del camí a prop de horts i parcel·les privades.

PROPOSTA   E_2

Proposta de punts d’activitat, nou itinerari i ti-
pus d’actuacions d’adaptació del recorregut 

escala 1/15.000

T O R R E N T      D E      X E R C A V I N S

PUNT D’INTERÈS
L’Escardívol

Antiga  fàbrica textil adquirida i 
restaurada per l’ajuntament com 
a   complex cultural. Bé d’interés 

cultural.

PATRIMONI
El Vapor Nou

Antic complex industrial tèxtil. 
declarat com a bé  cultura d’inte-
rés local. Actualment es troba en 
desús, tret d’alguns petits tallers.

Nou pas

Adaptació del camí i renaturalització de l’entorn

eaci  de filt es egetals am  o ietats i ades

Desoterrament i descanalització

Pas estret

EQUIPAMENT

ANÀLISI   E_2

Anàlisi de punts d’interés, itineraris existents i 
tipus de verds a l’entorn de l’escorrentia

escala 1/15.000
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U R B ÀPATRIMONI
Masia de Can Feliu
Masia construïda al segle XIII 
protegida com a bé cultural 
d’interés local. Actualment s’hi 
ubica un restaurant.
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T O R R E N T      D E      X E R C A V I N S

PATRIMONI
EQUIPAMENT

Castell de Rubí
Construcció del segle XIII protegida 
com a bé cultural d’interés local. Ac-
tualment és un equipament públic 
destinat a usos culturals.

PUNT D’INTERÈS
L’Escardívol

Antiga  fàbrica textil adquirida i 
restaurada per l’ajuntament com 
a   complex cultural. Bé d’interés 

PATRIMONI
El Vapor Nou

Antic complex industrial tèxtil. 
declarat com a bé  cultura d’inte
rés local. Actualment es troba en 
desús, tret d’alguns petits tallers.

S A N T   

M U Ç   

Accessos a
 residencial
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DESCANALITZACIÓ I COMUNICACIÓ AMB LA CIUTAT 
Descanalització de l’escorrentia al pas entre les indústries, 

adaptació d’una zona de pas i renaturalització. Als espais ente 
indústries, habilitació de passos verds entre les indústries que 

comuniquen amb el carrer.

PROPOSTA   E_3

Proposta de punts d’activitat, nou itinerari i ti-
pus d’actuacions d’adaptació del recorregut 

escala 1/15.000

Secció

T O R R E N T      D E      C A N      F E R R A N

Incorporació del mirador 
existent al recorregut

SECCIÓ INDÚSTRIA

Zona picnic

Adaptació del camí i renaturalització de l’entorn

eaci  de filt es egetals am  o ietats i ades

Desoterrament i descanalització
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Proposta de punts d’activitat, nou itinerari i ti
pus d’actuacions d’adaptació del recorregut 

T O R R E N T      D E      C A N      F E R R A N

S A N T   

Q U I R Z E

PUNT D’INTERÉS
Centre Islàmic
Mesquita de culte 

PUNT D’INTERÉS
Masia 

Antiga masia d’interés local. Actual-
ment  és d’ús privat.

EQUIPAMENT

PUNT D’INTERÉS

PATRIMONI

Cementiri municipal

Ermita de  Sant Feliuet

Masia Can Ferran 

Cementiri  de Rubí

mita del segle  que e tan  al 
municipi de Sant Quirze. És un punt 

de trobada per a excursionistes.

ntiga masia e tan ent al munici i 
de Sant Quirze. Actualment s’hi ubica 

un restaurant. 

ANÀLISI   E_3

Anàlisi de punts d’interés, itineraris existents i 
tipus de verds a l’entorn de l’escorrentia

escala 1/15.000
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MILLORA DE LA LLACUNA DELS ALOUS 
Potenciació d’aquest espai d’oci a l’aire lliure a partir d’una neteja de 
l’entorn i la implantació de zones de picnic i altres elements a la vora 

per adaptar i millorar la vora de la llacuna.

PROPOSTA   E_4

Proposta de punts d’activitat, nou itinerari i ti-
pus d’actuacions d’adaptació del recorregut 

escala 1/15.000

T O R R E N T      D E L S    A L O U S

ofitament de
passos existents

Adaptació del camí i renaturalització de l’entorn

eaci  de filt es egetals am  o ietats i ades

Desoterrament i descanalització

R
 I E

 R
 A

EQUIPAMENT

EQUIPAMENT

Parc de bombers

Hospital General

Dóna servei a Rubí i Sant Cugat

PUNT D’INTERÉS
Llacuna dels Alous

Punt d’oci a l’aire lliure

PUNT D’INTERÉS
Camp de golf de Sant 

Lloc d’oci a l’aire lliure

PROPOSTA   E_4

Proposta de punts d’activitat, nou itinerari i ti
pus d’actuacions d’adaptació del recorregut 

escala 1/15.000

ANÀLISI   E_4

Anàlisi de punts d’interés, itineraris existents i 
tipus de verds a l’entorn de l’escorrentia

escala 1/15.000

EQUIPAMENT
CEIP Ca n’Alzamo-
Escola pública d’educació 
infantil i primària

EQUIPAMENT
Renfe 
Estació de Rubí

T O R R E N T      D E L S    A L O U S

C A
N ‘ O R I O L

S A N T   

C U G A T   

r e n f e

A P - 7

ferrocarr i l s

EQUIPAMENT
Cementiri municipal

Cementiri de Sant Cugat
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PROPOSTA DE RIERA

Interconnexió dels nodes que articulen 
la riera com a eix de mobilitat d’oci

escala 1/10.000

N O D E    E _ 2

N O D E    E _ 3

N O D E    E _ 4

Al node on el torrent de Sant Muç es troba amb la riera, proposem una renaturalització de l’entorn del 
Pont del Claverí i dos pasos puntuals al calaix de la riera per tal d’aconseguir una continuïtat entre el 
finger e d de l esco entia i l ento n u  de l alt a i a   la anda u ana identifiquem dues laces 
que se i an com a int oducci  d aquest e d fins a l inte io  de la ciutat i com a conne i  al desni ell 
amb la carretera, que també es renaturalitza i s’adapta als peatons, convertint-se en una avinguda 
verda.

Al punt on el torrent dels Alous desemboca a la riera, l’actuació torna a ser conservadora i pretén man-
tenir al màxim l’estat inicial de l’entorn natural Només s’adapta un accés al nivell de la riera des del 
nivell superior del camí, i s’accentua un petit embassament ja existent, de manera que es converteix 
en un punt d’oci a l’aire lliure mantenint la natura pràcticament intacta.

n el to ent de e ca ins a i a a la ie a  identifiquem un o t otencial e  a gene a  un nucli d ac-
ti itat social  ofitant que el com le  del a o  ou es t o a en des s  i tenint en com te el g an 
alo  social i ist ic que t  e  a la ciutat  o osem una estau aci  dels edifics que es t o in en mal 

estat i una adaptació d’aquests i dels espais lliures intermitjos a usos d’activitats culturals i socials. A 
les zones verdes lliures properes a horts particulars, proposem una ampliació d’aquests horts per tal 
de destinar-los a petits cultius comunitaris. Amb un pas per l’interior del calaix de la riera, comuni-
quem el nou nucli d’activitat amb l’altra riba i la nova avinguda. 

A la trobada del torrent de Can Ferran amb la riera, la proposta d’actuació és més conservadora i es 
limita a la connexió entre ambdues ribes. Amb una idea d’intervenció mínima a l’espai natural del 
calaix de la riera, es projecta una petita resclosa amb les pròpies pedres de la riera per tal de crear un 
petit embassament d’aigua que pugui generar activitat d’oci. Amb un pas inundable que creua la rie-
ra, aquest punt es converteix en un microparadís que connecta ambdues bandes i els seus itineraris 
d’oci.

NODE E_1

NODE E_2

NODE E_3

NODE E_4
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Urban Current[s] Concurs/ L+CC + Taller 301 + openfabric
Medellín, Colombia (2013)

a o osta del concu s conside a im o tant ensa  en el te ito i u-
vial més enllà d’un simple disseny de l’espai públic. Aquest canvi es veu 
com la oportunitat de reestructurar i establir un marc per al desenvo-
lupament de la ciutat de Medellín. 

El seu programa té com a objectiu mostrar la recuperació de la riba 
del riu a través d’una sèrie d’intervencions simples amb inversions 
modestes.

quests es ais ecu e ats no nom s tenen com a finalitat se  ells  
sinó que han de trancendir allò atractiu i arrelar-se a la cultura local i la 
identitat  con e tint se en es ais actius al o a que am  encant

_Conceptes: 

_Conceptes: 

 ecu e aci  de tei it u ial
_ Recuperació d’un espai en decadència
_ Intervencions simples i poc invasives

_ Intenció de dotar d’una matriu al servei de la metòpoli
_ Recuperació de recorreguts perduts
_ Atmosferes naturals

Urban Current[s] Concurs/   Espinet/Ubach
Medellín, Colombia (2013)

El projecte es duu a terme al riu de la ciutat de Medellín. El programa 
usca la ecu e aci  de les dues i es  la omentaci  de eco eguts 

perduts i dotar a la metròpoli d’una matriu ecològica al servei dels 
ciutadans  la auna i la o a

La proposta planteja una secció asimètrica concentrant les infraestruc-
tures a una banda del riu i deixant les zones de lleure a l’altre riba. Les 
connexions entre ambdues ribes es produeix a través dels ponts ja ex-
istents al llarg de tot el recorregut del riu.
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PROPOSTA DE RIERA

Interconnexió dels nodes que articulen 
la riera com a eix de mobilitat d’oci

escala 1/10.000

N O D E    E _ 2

N O D E    E _ 3

N O D E    E _ 4

Al node on el torrent de Sant Muç es troba amb la riera, proposem una renaturalització de l’entorn del 
Pont del Claverí i dos pasos puntuals al calaix de la riera per tal d’aconseguir una continuïtat entre el 
finger e d de l esco entia i l ento n u  de l alt a i a   la anda u ana identifiquem dues laces 
que se i an com a int oducci  d aquest e d fins a l inte io  de la ciutat i com a conne i  al desni ell 
amb la carretera, que també es renaturalitza i s’adapta als peatons, convertint-se en una avinguda 
verda.

Al punt on el torrent dels Alous desemboca a la riera, l’actuació torna a ser conservadora i pretén man-
tenir al màxim l’estat inicial de l’entorn natural Només s’adapta un accés al nivell de la riera des del 
nivell superior del camí, i s’accentua un petit embassament ja existent, de manera que es converteix 
en un punt d’oci a l’aire lliure mantenint la natura pràcticament intacta.

n el to ent de e ca ins a i a a la ie a  identifiquem un o t otencial e  a gene a  un nucli d ac-
ti itat social  ofitant que el com le  del a o  ou es t o a en des s  i tenint en com te el g an 
alo  social i ist ic que t  e  a la ciutat  o osem una estau aci  dels edifics que es t o in en mal 

estat i una adaptació d’aquests i dels espais lliures intermitjos a usos d’activitats culturals i socials. A 
les zones verdes lliures properes a horts particulars, proposem una ampliació d’aquests horts per tal 
de destinar-los a petits cultius comunitaris. Amb un pas per l’interior del calaix de la riera, comuni-
quem el nou nucli d’activitat amb l’altra riba i la nova avinguda. 

A la trobada del torrent de Can Ferran amb la riera, la proposta d’actuació és més conservadora i es 
limita a la connexió entre ambdues ribes. Amb una idea d’intervenció mínima a l’espai natural del 
calaix de la riera, es projecta una petita resclosa amb les pròpies pedres de la riera per tal de crear un 
petit embassament d’aigua que pugui generar activitat d’oci. Amb un pas inundable que creua la rie-
ra, aquest punt es converteix en un microparadís que connecta ambdues bandes i els seus itineraris 
d’oci.

NODE E_1

NODE E_2

NODE E_3

NODE E_4
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Antic aqüeducte i menadre del riu Piedras / Alday Jover arq. 
San juan de Puerto Rico, EEUU (2014-2015)

l og ama que lante a la ecu e aci  de l ntic q educte  s o gan-
itza a través d’una aproximació en tres escales. La primera a escala ter-
ito ial  la segona de dist icte i la te ce a del meand e  

aquesta mane a  analit ant els inci als sistemes u ans i ecol gics 
que co es on a cada escala  es an defini  les di ect ius dels o ectes 
a realitzar per poder recuperar l’aqüeducte i el seu entorn.

s an lante a  di e ses inte encions est at giques  ent e les quals 
destaquen la restauració de les infraestructures hidràuliques i dels  
edificis ist ics  a m s de la la instau aci  d un og ama de su o t 
de les acti itats educati es  esidencials  d in estigaci  i e osici

Puyangjiang River Corridor / Turenscape 
Pujiang, Xina (2014-2016)

n co edo  u ial deg adat al mig de la ciutat  es ecu e a ecol gica-
ment i es transforma en una via verda exuberant i d’alt rendiment que 
reconnecta els ciutadans amb la natura. 

quest o ecte t  com a o ectu cu a  els dan s  tant sics com 
mentals  causats a la o laci  local  que a atit els e ectes d un medi 
ambient degradat durant dècades a causa d’un desenvolupament im-
placable.

El govern local va llançar una campanya per millorar l’entorn de vida 
general de la ciutat i el riu Puyangjian es va prendre com a projecte pi-
lot que establia un model per a la ciutat i la regió provincial en general.

_Conceptes: 

_Conceptes: 

_ 3 escales: Macro - Meso - Micro
_ Recuperació d’infraestructures hidràuliques
 estau aci  edificis at imonials ist ics

 e italit aci  d un ei  u ial natu al
_ Creació de traçats naturals per a la mobilitat d’oci
_ Intervencions poc invasives
_ Atmosferes naturals
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Cheonggyecheon / Kee Yeon Hwang
Seul, Corea del Sud (2002)

Des de l’alcaldia de la ciutat, es va proposar un canvi en el paradig-
ma del urbanisme: una ciutat que és per a les persones, no per als 
cotxes. 

El projecte tracta del dessoterrament d’un històric canal que havia 
estat sepultat per una gran autopista, recuperant el seu caràcter na-
tural, històric i públic, generant una millora de les atmosferes (qual-
itat de l’aire i contaminació sonora), recuperant la biodiversitat i una 
disminuïnt l’efecte illa de calor. 

Parc dels tres turons / SCOB + IDOM + EXMF
Barcelona (2019)

El Parc dels Tres turons conforma un dels pulmons verds més impor-
tants de Barcelona. 

o ectiu de la o osta s el d esta li  un a c de conce ci  actual  
amb voluntat de perdurabilitat i amb un baix cost de manteniment.

o mat els tu ons del a mel  de la eueta del oll i de la o i a  el 
a c d na o ma a una to og afia com le a  gene ant situacions i -

ilegiades amb vistes de la ciutat. 

_Conceptes: 

_Conceptes: 

 ecu e aci  de tei it u ial
_ Rehabilitació d’un espai en decadència
_ Renaturalització de l’antic canal

_ Espais privilegiats amb atractiu
_ Recuperació d’un àmbit en decadència
_ Intervencions de mínim impacte
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Cuenca de Arroyo Sandú Chico / Lucía Facio
Durazno, Uruguay (2020)

El programa planteja crear estrategies d’ordenació i desenvolupament 
per a un sector de la ciutat no consolidat.

o osa idees e  a l est uctu aci  o denaci  i desen olu ament es-
t at gic en una ea de la ciutat  situada ent e la ciutat cent al i la dis-
persa. 
Busca generar un espai de nova centralitat que permeti unir les zones 
u anit ades am  l es ai natu al i que  conectat am  la ciutat consol-
idada  e meti integ a  i consolida  els es ais lics  se eis i equi a-
ments colectius.

La intervenció considera la infraestructura verda i blava com a eix-
os dinamitzadors de l’espai. Optimitzant les dinàmiques del cicle hi-
d ol gic  tenint en com te les inundacions i la gesti  del ec

_Conceptes: 

_ Conectar i integrar la ciutat consolidada amb la ciutat 
dispersa a través de la natura i les seves infraestructures.

_ Integrar i optimitzar els cicles naturals i les dinàmiques 
hídriques.

_ Diversitat del paisatge 

_ Nova multicentralitat que consolida els serveis i equipa-
ments ja existents
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Camí de les Guixeres / Batlle i Roig 
Igualada (2016)

El camí de les Guixeres se situa dins el projecte de la Anella Verda 
d Igualada  el qual usca gene a  en el e met e de la ciutat itine a is 

eatonals i ciclats  ecu e ant es ais en decad ncia

u ica a una antiga mina de gui  que oste io ment es a utilit a  
com a estaci  de t ans encia dels esidus munici als  e  queda to-
talment abandonada a la dècada del 1970. La intervenció considera 
l adecuaci  d un t am de  m dels quals s an e ecutat  met es

Camino de Albacar / Segio Veladez
Màlaga, Espanya (2019)

El programa planteja la rehabilitació d’un turístic recorregut del muni-
cipi de Ronda a Màlaga. 

El camí històric segueix el traçat de l’antiga muralla que envolta la ciu-
tat  a sigut acondicionat a t a s d una inte enci  m nima  la col lo-
cació d’un paviment i de punts d’interès i activitat d’oci a llosc privile-
giats (mirador). 

_Conceptes: 

_Conceptes: 

_ Rehabilitació d’un traçat històric 
_ Acondicionament per al pas i l’activitat
_ Intervenció mínima

_ Restauració d’un element en decadència
_ Recuperació d’un traçat previ
_ Acondicionament per al pas i l’activitat
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“UN RÍO TRABAJADOR” Corredor del LLobregat 
Sant Andreu de la Barca - el Papiol - Pallejà
G_16 // Albert Clotet Arrufat _ Francesc Iglesisas Martí _ Maria Casino Lozano

TEORÍA

Los puentes
En un principio nos atrajo este lugar por sus monumentales puentes de hormigón. Nos parecía muy bella la manera en la que las carreteras se en-
redan unas con otras.
Entendemos que la belleza del lugar era bastante discutible, pues hablamos de un enclave funcional, que genera fragmentaciones del territorio, liga-
do a paisajes heterogéneos, que no son ni urbanos ni rurales . No está muy asociado a los cánones de belleza. También, está apartado del ámbito de 
las administraciones públicas y ha quedado descuidado,  atrayendo así, actividades al margen de la ley.
Sin embargo, después nos resulta un lugar tan atractivo  cuando padre e hijo, en la película París, Texas; lo eligen como lugar para parar a comer un 
Sandwich. Es un acto de gran simpleza  y también  de alguna manera revolucionario.  La película nos muestra en el lugar unos valores ambientales y 
estéticos insospechados, y a su vez  la satisfacción de descubrir este valor oculto.

Le Corbusier y su visión
Los puentes de hormigón son la traducción de ciertas ideas urbanas que afloraron en el movimiento moderno y en la segunda revolución industrial. 
Son aparatos de comunicación consecuencia de la zonificación funcional de las ciudades, unidas por vías rápidas. Estas ideas iban vinculadas al 
crecimiento, un sector industrial cada vez más acelerado gracias a la producción en masa. Sin embargo,  son parte de un sistema que se pone mucho 
en cuestión hoy en día.

Europa Industrial
La situación de la industria en el Baix Llobregat como en toda Europa es muy preocupante: la industria debe renovarse o morir. La crisis del Covid 
con el cierre de algunas empresas lo ha vuelto a poner sobre la mesa. Desde hace décadas la producción industrial se traslada a países donde la 
mano de obra y la materia prima son más baratas. En Occidente la industria se ha convertido en algo del pasado, hemos pasado de productores a 
simplemente consumidores.
Como una economía no se sostiene simplemente con consumidores hay que buscar soluciones a este problema.  La industria tal y como es, se está 
poniendo mucho en entredicho, ésta se basa en el crecimiento constante y en la obsolescencia. Es un modelo destinado a la desaceleración, ya que 
es un modelo probadamente insostenible.

Artesanía
Para afrontar estas problemáticas, catalizadas también por la sensibilización con el cambio climático, están empezando a aparecer terceras vías. 
Una de ellas, que nos parece especialmente interesante, es la artesanía.  La artesanía, es el contrapunto a la sociedad industrial . Ésta, es un objeto 
cultural, ya que tiene la particularidad de variar dependiendo del contexto social, del paisaje, del clima, de los recursos y la historia del lugar donde 
se realiza. Ai Weiwei en su obra explora el vínculo entre la materia y la história, como los objetos pueden ser el testigo o huella de lo que fue y de lo 
que hubo en un lugar.

Simboliza la desaceleración y el trabajo manual, el artis-manus, es decir involucra a personas que se convierten otra vez en una pieza esencial y ac-
tivo del sistema.  También la relación directa con la materia y por lo tanto una mayor comprensión de sus ciclos , que es algo clave cuando hablamos 
de sostenibilidad.

Entrando en materia

Por lo tanto vemos que hablar de artesanía es sinónimo de la relación cerebro-mano-materia. La artesanía nos pone en contacto con el lugar y con 
la historia . Participar de la transformación nos convierte en parte esencial, nos da una razón de ser, nos dignifica. Richard Sennett dice que designa 
un impulso humano duradero y básico, el deseo de realizar bien una tarea, sin más.
Beuys defiende que el hombre es la referencia fundamental. Su humanidad se refleja en la materia, los hombres alteran el espacio, el tiempo, la sus-
tancia y la verdad.  Y que alterando la manera de trabajar sobre la materia en primera instancia se altera en segunda las estructuras de organización 
social humanas. Es lo que él llama, la escultura social.

ANALISIS

Conca Llobregat
Dentro de la conca del Llobregat nos parece interesante y replicable la manera en que las colonias industriales han creado complejos fabriles que 
vivían con cierto equilibrio con el entorno del río.  Eran auténticos pueblos nacidos alrededor de la fábrica con equipamientos para sus trabajadores.  
Nos nace la idea de generar un sistema de producción artesanal a lo largo del río . Nosotros nos situamos en un punto clave de entrada a Barcelona, 
dónde se encuentran nudos de conectividad entre dos sistemas montañosos. dónde históricamente han existido colonias como la representativa 
Colònia Güell.

Atlas
El análisis del lugar lo hacemos a partir de una serie de dicotomías.
Comparamos el tejido industrial con el agrícola, el río en un estado normal y en estado de crecida. Un plano con ecotonos consolidados protegidos 
y espacios con una naturaleza menos consolidada y espacios de vivir y espacios de desplazamiento. Por un lado, hay todo el  tejido agrícola . Los 
campos de cultivo y de árboles frutales aparecen en las concavidades de los meandros del río ya que estos están formados por suelos sedimentarios 
y son más adecuados para el cultivo. Y por el otro la actividad industrial . La zona del Baix Llobregat se ha transformado de agrícola en logistico en 
el último siglo convirtiéndose en un motor productivo de referencia en el área metropolitana de Barcelona. Siempre asociados a estas actividades 
productivas han aparecido los núcleos residenciales de Sant Andreu, Pallejá y el Papiol.

Sección
En esa zona el río sigue el valle de Ordals y Collserola donde las poblaciones tienden a escalar las montañas y la industria se reúne a los lados del 
Llobregat.  La alta densidad infraestructural provoca que nos encontremos en un punto crítico de conectividad ecológica donde se ha debilitado la 
continuidad de la matriz biofísica, donde la permeabilidad ecológica del territorio se encuentra muy comprometida. Es lógico que estas vías se hayan 
estratificado generando un suelo y vuelo.
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ESTRATEGIAS Y PROPUESTA 

Objetivos
Nuestro gran objetivo es propiciar una subcultura artesanal en el entorno del río de una manera sistemática y replicable en otros puntos del Llobregat. 
Al potenciar la artesanía, como objeto cultural que es, se empezaria procesos de revalorización del lugar en clave productiva y por lo tanto, ecológica.
El proyecto plantea una situación ideal de que hasta el último metro cuadrado de suelo se ponga en uso. Cada color es uso de suelo en favor de un 
sistema económico circular.
El entorno del Llobregat actualmente ofrece algunos espacios de cultivo, también hay lugares de extracción y producción de materia. Se pondrían 
en marcha espacios de trabajo donde se transformaría la materia y finalmente para cerrar el ciclo, destinamos espacios a la absorción de residuos 
orgánicos y otros de reciclaje del hierro, plástico, piedra entre otros. También se dibujarían los caminos y en los puntos más congestionados suce-
dería el comercio.

Estrategias
Transformar el río en un corredor de artesanía

El río es el espacio adecuado para recibir este nuevo programa artesanal ya que es el espacio actualmente disponible y a la vez es un gran eje que 
conecta las poblaciones colindantes. Así ofrecemos un espacio social y activo con movilidades alternativas para las poblaciones convirtiéndose en 
una nueva centralidad.

Nuevas lógicas (circulares)

En el lugar de trabajo queremos que el artesano sea el que catalice la revalorización del entorno. El que instaure la mirada y los hábitos atentos a los 
ciclos naturales. Dando una nueva lectura al territorio más detenida, más atenta. Que aproveche lo que le ofrece su entorno. De hecho, si observamos 
el lugar con detenimiento ya vemos mucha artesanía latente. Pues un chatarrero también puede tener que ver con la artesanía al igual que una cha-
bola, un grafiti o unos huertos. Seguro que también algunas de las actividades de los polígonos estarán más cerca de la artesanía que de la industria.

Conectar corredores verdes al río

Estrategia para revalorizar los ecotonos fragmentados como fuente de materia prima y no el negativo de lo urbanizado. También de esta manera se 
podrían consolidar espacios verdes que actualmente no están claros.
Por cuestiones de fauna y biodiversidad es muy importante que los corredores verdes lleguen directamente hasta el río.

Canales productores de energía

Intentar aprovechar al máximo la energía potencial del río. Poniendo en marcha los generadores que no lo estén.  El agua detrás de la presa fluye 
a través de una entrada y hace presión contra las palas de una  turbina , lo que hace que éstas se muevan. La turbina hace girar un  generador para 
producir electricidad. La cantidad de electricidad que se puede generar depende de hasta dónde llega el agua y de la cantidad de ésta que se mueve 
a través del sistema.

Control sobre las inundaciones

También proponemos mecanismos de drenaje de las aguas pluviales en los recorridos de los torrentes aumento de la profundidad de los ríos y dotar 
de zonas inundables de la orilla del río. También implementando técnicas de bioconstrucción para mantener los cauces.
A su vez, será muy importante estratificar las actividades según su exposición frente a las inundaciones.

Collage

Esta pretende transmitir lo que nos transmite el lugar. La imagen intenta mostrar esta nueva realidad deseada bajo los puentes, sobre un suelo cier-
tamente indeterminado, lleno de posibilidades.
A modo collage se fusionan fragmentos de diferentes imágenes, materias y situaciones. Transmite impaciencia y caos. Y en general es una imagen 
más bien poco armoniosa. Pues al fin y al cabo el lugar no es armonioso. Seguirán lloviendo gigantescas sombras que proyectan los puentes.
Entre los recortes podemos ver una serie de situaciones; un herrero que trabaja con residuos metálicos y repara una bicicleta. Un leñador que reco-
ge los frutos de sus plantaciones. Unos fardos de mimbre con unos cestos a medio acabar. También vemos residuos en plena descomposición si 
miramos atentamente la imagen y en la misma proporción naturaleza que brota.
La imagen nos traslada a lo que sería la imagen de un sistema de producción menos enfocado al deseo que a la necesidad.
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En un principio nos atrajo este lugar por sus 
monumentales puentes de hormigón. Nos parecía muy 
bello la manera en la que las carreteras se enredan unas 
con otras. 

Estos puentes tienen un poderoso valor simbólico. 
Simbolizan el progreso, la apertura al mundo, la 
globalización. Y, sin embargo, es inegable que siempre 
van unidos a una cierta aura de decadencia, algo que 
muchas veces nos ha señalado el cine. Estos nudos 
generan una fragmentación del territorio, por lo que van 
ligados a paisajes heterogéneos que no son ni urbanos 
ni rurales, paisajes que no suelen estar ligados a los 
ideales de belleza de la población. También suelen ser 
espacios ruidosos y contaminados de humo por razones 
obvias. Y por quedarse a las afueras de las ciudades, 
también acostumbran a ser lugares sucios, descuidados 
y peligrosos ya que no entran en el área de las 
administraciones públicas. En resumen, suelen ser sitios 
más adecuados para vivir a 100 km/hora que para visitar a 
pie.

Encontrar la belleza en las infraestructuras es 
contracultural. Las autopistas son las venas y arterias del 
territorio. Son vías rápidas pensadas en general desde 
una visión absolutamente funcionalista. Representan los 
valores modernos: la industrialización, el productivismo, 
el crecimiento, etc. Son una parte esencial de la ciudad 
tal y como la pensó Le Corbusier. Con la vivienda y sus 
equipamientos por un lado y los sistemas de producción 
por el otro conectados por vías rápidas (Houellebecq, 
2010). Todo ello flotando en medio de la naturaleza 
salvaje. Es un modelo bastante banal, si lo pensamos, 
una regresión aterradora con respecto a cualquier paisaje 
rural: mezcla sutil, compleja y evolutiva, de prados, 
campos, bosques y pueblos.
Las vías rápidas se materializan en ríos de hormigón 
corbusianos. Éstos han acelerado la movilidad y han 
distorsionado la percepción del paisaje y fragmentado el 
territorio.

Película: Parías, Texas. 

Ville Radieuse, Le Corbusier

PUENTES
ATERRIZAJE EN EL LUGAR
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[...] la sociedad erótico-publicitaria en la que vivimos se 
empeña en organizar el deseo, en aumentar el deseo en 
proporciones inauditas, mientras mantiene la satisfacción 
en el ámbito de lo privado. Para que la sociedad funcione, 
para que continúe la competencia, el deseo tiene que 
crecer, extenderse y devorar la vida de los hombres. [Las 
partículas elementales..., p.162]

Con una simpleza admirable, una simpleza tan “china”, Ai 
Weiwei refleja un mundo que vive un choque violento. Un 
mundo donde la cultura ancestral (tengamos en cuenta 
que la época de la dinastía Han, de donde proviene la 
vasija, abarca del siglo III a.C al III d.C.), la tradición, es 
devorada por el consumismo y el mercantilismo modernos. 
Lo local es devorado por lo global. 

Ai Wei Wei, 1995. 

EUROPA INDUSTRIAL
ARTESANÍA CONTEMPORANEA

La industrialización Occidental del último siglo basada 
en el crecimiento constante y en la obsolescencia es 
un modelo destinado a la desaceleración, ya que es un 
modelo probadamente insostenible. 

Creemos que en este proceso de desaceleración 
es importante recuperar algunos de los valores de 
sociedades preindustriales. Sin nostalgia, aceptando las 
ventajas de nuestra época.

El contrapunto a la sociedad industrial está en la artesanía. El contrapunto a la sociedad industrial está en la artesanía. 
Ésta, es un objeto cultural, ya que tiene la particularidad 
de variar dependiendo del contexto social, del paisaje, 
del clima, de los recursos y la historia del lugar donde se 
realiza. Artis-manus, del arte de las manos. 

Según Richard Sennett Artesanía designa un impulso 
humano duradero y básico, el deseo de realizar bien una 
tarea, sin más. En el contexto actual de crisis económica y 
colapso ecológico estamos obligados a cambiar tanto las 
cosas que producimos como nuestro modo de utilizarlas. 
Necesitamos aprender otras maneras de construir 
edificios, utilizar transportes e idear rituales que nos 
acostumbren al cambio. 
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ENTRANDO EN MATERIA
LA MATERIA Y SUS CICLOS

Sobre todo catalizado por cuestiones de cambio climático 
y están empezando a aparecer terceras vías. Una de 
ellas, que nos parece especialmente interesante, es la 
artesanía. La artesanía, es el contrapunto a la sociedad 
industrial. Ésta, es un objeto cultural, ya que tiene la 
particularidad de variar dependiendo del contexto social, 
del paisaje, del clima, de los recursos y la historia del 
lugar donde se realiza.

Simboliza la desaceleración y el trabajo manual, el 
artis-manus, es decir involucra a personas que se 
convierten otra vez en una pieza esencial del sistema. 
También la relación directa con la materia y por lo tanto 
con sus ciclos, que es algo clave cuando hablamos de 
sostenibilidad.

La materialidad, es uno de los grandes temas del trabajo, 
como demuestra Ai Weiwei, esta, siempre lleva consigo 
una carga histórica que las convierte en testigo o huella 
de lo que fue y de lo que hubo en un lugar.

Joseph Beuys, 7.000 oaks

Sant Andreu de la Barca, 2020
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10 km 

CONCA LLOBREGAT
VIAS Y EDIFICACIONES

Dentro de la conca del Llobregat nos parece interesante 
y replicable la manera en que las colonias industriales 
han creado complejos fabriles que vivían con cierto 
equilibrio con el entorno del río. Eran auténticos pueblos 
nacidos alrededor de la fábrica con equipamientos para 
sus trabajadores. Nos nace la idea de generar un sistema 
de producción artesanal a lo largo del río. Nosotros nos 
situamos en un punto clave de entrada a Barcelona, 
dónde se encuentran nudos de conectividad entre dos 
sistemas montañosos. dónde históricamente han existido 
colonias como la representativa Colònia Güell.
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CONCA LLOBREGAT
RIOS, TORRENTES, CANALES

10 km 
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CONCA LLOBREGAT
RIOS, TORRENTES, CANALES
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En esa zona el río sigue el valle de Ordals y Collserola 
donde las poblaciones tienden a escalar las montañas 
y la industria se reúne a los lados del Llobregat. La alta 
densidad infraestructural provoca que nos encontremos 
en un punto crítico de conectividad ecológica donde se 
ha debilitado la continuidad de la matriz biofísica, donde 
la permeabilidad ecológica del territorio se encuentra 
muy comprometida. Es lógico que estas vías se hayan 
estratificado generando un suelo y vuelo.

CONCA LLOBREGAT
RIOS, TORRENTES, CANALES
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CONCA LLOBREGAT
COLONIAS INDUSTRIALES
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RÍO
ESTADO NORMAL

En el contexto geográfico en el que nos encontramos 
los rios suelen cambiar mucho su fisionomia a lo largo 
del año a causa de las llovidas torrenciales. Gran parte 
del año presentan un aspecto esmirriado o incluso estar 
secos para después tener grandes creciadas en otoño 
en las que su volúmen de agua crece increiblemente i 
arrasan con gran ferocidad todo lo que se les pone por 
delante. 

RÍO
CRECIDAS

Por esa razón y las malas experiencias que hemos tenido 
en el pasado ahora se acostumbra a dejar unos buenos 
bordes a los rios, rieras y torrentes para que puedan 
crecer con más libertad.
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PARQUES PRODUCTIVOS
INDUSTRIAL

PARQUES PRODUCTIVOS
AGRÍCOLA

La actividad industrial aprovechando la energia potencial 
del rio para generar electricidad y el rio como sumidero de 
las colonias textiles.

Siempre asociados a estas actividades productivas han 
aparecido los nucleos residenciales de San Andreu, 
Pallejá y el Papiol.

Este lugar además de ser un punto de conexión para la 
ciudad de Barcelona también ha tenido siempre una serie 
de actividades productivas propias muy marcadas por el 
rio. 
Por un lado, hay todo el tejido agrícola. Los campos de 
cultivo y de árboles frutales aparecen en las concavidades 
de los meandros del río ya que estos estan formados por 
suelos sedimentarios y son mas adecuados para el cultivo. 
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NATURALEZAS
MÁS CONSOLIDADAS

NATURALEZAS
MENOS CONSOLIDADAS
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INFRASTRUCTURAS
COMUNICACIONES

INFRASTRUCTURES
POBLACIONES

Siempre asociados a estas actividades productivas han 
aparecido los nucleos residenciales de San Andreu, 
Pallejá y el Papiol.. 

Existe una gran diferencia de velocidades entre los 
agentes del territorio. Los vecinos y agricultores son los 
agentes que viven en la zona y su movilidad es lenta. 
Su visión del paisaje es totalmente distinta a la del otro 
colectivo de agentes. Por otro lado tenemos el colectivo 
de agentes que únicamente cruzan el territorio y lo hacen 
a una velocidad muy superior. El tiempo que tardan en 
cruzar en trenes y coches es ínfimo distorsionando así su 
visión del paisaje.
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Solapando las diferentes capas han acabado despara-
ciendo los elementos del vuelo para sugerirnos cuales son 
las potenciales continuidades. 

Las crecidas estacionarias del rio no estan bien controla-
das haciendo difícil la vida a lo largo de su flujo. 

Ninguna de las tres poblaciones que cierran el triángulo 
tienen relación con el río, sinó que se han ido desconec-
tando progresivamente. 

Se puede apreciar que la las áreas no urbanizadas suelen 
ir ligadas a los torrentes, rieras y rios. 

Es sorprendente encontrar tanta gente haciendo deporte 
y al mismo tiempo lógico ya que existe un gran espacio 
verde al lado de la ciudad. También es relevante el echo 
de que es un espacio con menos obstáculos y más llano

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

El Papiol, 2020
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PROPUESTA

Nuestro gran objetivo es propiciar una subcultura 
artesanal en el entorno del río de una manera sistemática 
y replicable en otros puntos del Llobregat. Al potenciar 
la artesanía, como objeto cultural que es, idealmente se 
empezaria procesos de revalorización del lugar en clave 
productiva y por lo tanto, ecológica.

El proyecto plantea una situación ideal de que hasta el 
último metro cuadrado de suelo se ponga en uso. Cada 
color es uso de suelo en favor de un sistema económico 
circular. 

El entorno del Llobregat actualmente ofrece algunos 
espacios de cultivo, también hay lugares de extracción 
y producción de materia. Espacios de trabajo donde 
se transforma la materia y espacios de reabsorción 
o acumulación de residuos para nuevos usos. Luego 
proponemos espacios de trabajo para el artesano y otros 
de comercio y consumo. Para cerrar el ciclo, destinamos 
espacios a la absorción de residuos orgánicos y otros de 
reciclaje del hierro, plástico, piedra entre otros. 

Ivs Brunnier
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ESTRATEGIAS

1.Transformar el río en un corredor de artesanía
El río es el espacio adecuado para recibir este nuevo 
programa artesanal ya que es el espacio actualmente 
disponible y a la vez es un gran eje que conecta las 
poblaciones colindantes. Así ofrecemos un espacio social 
y activo para las poblaciones convirtiéndose en una nueva 
centralidad.

2.Usos del suelo dentro de lógicas circulares
En el lugar de trabajo queremos que el artesano sea 
el que catalice la revalorización del entorno. Dándole 
quizás una nueva lectura más detenida, más atenta. 
Que aproveche lo que le ofrece su entorno. De hecho, si 
observamos el lugar con detenimiento ya vemos mucha 
artesanía latente. Pues un chatarrero también puede 
tener que ver con la artesanía al igual que una chabola, 
un grafiti o unos huertos. Seguro que también algunas de 
las actividades de los polígonos estarán más cerca de la 
artesanía que de la industria.

3.Conectar corredores verdes al río
Estrategia para revalorizar los ecotonos fragmentados 
como fuente de materia prima y no el negativo de 
lo urbanizado. También de esta manera se podrían 
consolidar espacios verdes que actualmente no están 

claros. Por cuestiones de fauna y biodiversidad es 
muy importante que los corredores verdes lleguen 
directamente hasta el río.

4.Canales productores de energía
Intentar aprovechar al máximo la energía potencial del río. 
Poniendo en marcha los generadores que no lo estén. 
El agua detrás de la presa fluye a través de una entrada y 
hace presión contra las palas de una turbina, lo que hace 
que éstas se muevan. La turbina hace girar un generador 
para producir electricidad. La cantidad de electricidad 
que se puede generar depende de hasta dónde llega el 
agua y de la cantidad de ésta que se mueve a través del 
sistema. 
De esta forma nos imaginamos el río como un eje 
productivo y ecológic

5.Mayor control sobre las inundaciones
También proponemos mecanismos de drenaje de las 
aguas pluviales en los recorridos de los torrentes aumento 
de la profundidad de los ríos y dotar de zonas inundables 
de la orilla del río. técnicas de bioconstrucción para 
mantener los cauces
Estratificar las actividades según su exposición frente a 
las inundaciones..

1.Transformar el río en un corredor de artesanía 2.Usos del suelo dentro de lógicas circulares 3.Conectar corredores verdes al río 4.Canales productores de energía

5.Mayor control sobre las inundaciones
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Suelo de cultivo de alimentos
Suelo de pradera y ganadería
Suelo de producción de materia prima 
orgánica
Suelo extracción mineral
Suelo de extracción mineral
Suelo de acomulación/comercio de materia 
inorgánica
Suelo de acomulación/comercio de materia 
orgánica
Suelo de absorción materia (orgánica)
Suelo de producción artesanal
Suelo para espacio público y mercados
Suelo para acomulación de gases 
subterraneos
Suelo de humedad y canales
Suelo destinado a recuperación de ecotonos
Caminos y vías
Puentes nuevos y puentes reformados
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COSIR
UNIR

OBRIR
ADEQUAR

MALLAR
DOTAR

ARTICULAR
INTEGRAR

ECOSISTEMES
CENTRALITAT
RECORREGUTS
PORTES
TEIXIT
INFRAESTRUCTURES
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[ MÉS QUE UN ] CANAL DE LA INFANTA  
Baix Llobregat
G_01 // Pere Forner  Rovira _ Sergi Illa Miralles _ Èric Romeu Mur  _ Myriam Servat Real

El camí de la Infanta té com a objectiu principal regenerar la lectura del te- rritori al llarg de tota la vall baixa del Llobregat, des del Papiol fins al mar. 
Per aconseguir aquest objectiu, es proposa que la protagonista sigui la matriu biofísica que es desplega en tot l’àmbit. La xarxa conformada pels 
corredors verds, els camins blaus, els espais buits i elements d’interès s’entén com una oportunitat de convertir aquest itinerari en un traçat de 
caràcter divulgatiu.
Però tots aquests elements han de fer molt més que crear aquesta xarxa de territori, han de regenerar aquella pàgina que antigament llegíem, per 
tant ens ha de permetre entendre com és actualment aquest territori.

Aquest recorregut, es materialitza principalment sobre l’eix del Canal de la Infanta i sobre aquest, la malla creix multidireccionalment adherint i poten- 
ciant tots els elements possibles.

En les interseccions entre camí i matriu, es generen espais com el corredor verd que ressegueix les traces del Torrent de Can Maiano o el que s’arti-
cula sobre els buits a les vores de la B-23. Aquests són els espais que resten al territori i aquests són els espais que aprofitem.
Altres buits que sovint els trobem dispersos o aïllats per la trama urbana, els connectem mitjançant la traça per a implementar dins de la trama 
urbana el recorregut. Aquesta incorporació, també s’aproxima a la xarxa de mobilitat col·lectiva, intentant que les estacions dels municipis puguin 
actuar com a intercanviadors.

Totes aquestes intervencions han d’anar acompanyades per una adapta- ció a l’escala humana que serà adient perquè l’usuari llegeixi correctament 
aquest recorregut. Per complementar la lectura del territori, s’incorporen els vestigis històrics que ajuden a descobrir aquell patrimoni amagat, que 
sovint queda en un segon pla, convertint el traçat en un element divulgatiu d’his- tòria de la Vall Baixa del Llobregat.
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1_ Via de tren de Rodalies paral·lela al 
Carrer d’Àngel Guimerà prèvia al túnel 
que hi ha abans de passar al costat de 
la Riera de Sant Bartomeu

2_ Carrer de Catalunya. Petit carrer 
perpendicular a la Riera de Sant 
Bartomeu i que passa per sobre d’ella

3_ Vista de la Riera de Sant Bartomeu 
des del Carrer de Catalunya

4_ Intersecció entre el Carrer de 
Catalunya i el Passeig de la Pau. 
Aquest Passeig també està en una 
cota superior de la Riera de Sant 
Bartomeu

5_ Vista del Passeig de la Pau 
juntament amb el parking situat a la 
seva dreta.

6_ Parking situat al costat del Passeig 
de la Pau. Presenta un sòl inclinat 

notable a causa del desnivell entre el 
Passeig de la Pau i la Riera de Sant 

Bartomeu

7_ Edi!cis amb vistes al parking.
Es pot observar les escasses 

condicions de confort dels habitatges 
pròxims al Passeig de la Pau

8_ Vista des del Passeig de la Pau a 
les edi!cacions properes. Edi!ci amb 

mitjanera a la vista i gran contrast entre 
edi!cis residencials

9_ Intersecció entre el Passeig de la 
Pau i el Carrer Anna Canalias. Rampa 

que connecta amb una zona verda. 
Just en la cota inferior es situa la Riera 

de Sant Bartomeu

10_ Intersecció del !nal del Passeig de 
la Pau amb el Carrer Jacint Verdaguer. 
Aquest Carrer perpendicular a la Riera 
de Sant Bartomeu és el que connecta 

amb la Carretera de Vallvidrera per 
anar al la zona del Vallès

Impressions - Myriam Servat Real

01_IMPRESSIONS

RIERA INTERURBANA



1_ Aparcats a placeta Jacnint 
Verdaguer - Passeig Terraplè just 
davant del límit

2_ Primer contacte amb el límit i 
descobriment d’un dels passos a l’altre 
banda

3_ Pas sota autopista E-90, primera 
barrera

4_ A l’altre banda, sans i estalvis, quin 
canvi de paisatge

5_ Caminant vora límits. Pas oprimit i 
perillós

6_ Primera visual dels que hi ha a l’altre 
banda, natruralesa decadent, un cop 

travessada la primera barrera.

7_ “Fauna” i !ora del lloc, caminant vora 
el riu. On està el riu?

8_ “Mira un caminet que s’endinsa, 
potser si que veurem el riu!”

9_ Entreveure el riu entre les brolles. El 
riu és una altre barrera

10_ Opció "nal, travessar caminant per 
la vora del pont de l’autopista. Però 
des d’allà es divisa un petit pont de 

formigó, l’únic. Després però t’acabes 
trobant amb dues barreres més; 

l’autovia i la via ferroviària. Quina prova 
d’obstacles per anar a Sant Vicenç

Impressions - Sergi Illa Miralles

01_IMPRESSIONS

CAMINANT VORA LÍMITS



1_ Únic pont que supera la barrera que 
genera la via ferroviària

2_ Petita plaça inconnexa que serveix 
de tancament d’un pàrquing

3_ Via ferroviària que actua de tall, 
generant bosses diferents

4_ Soterrament de la via ferroviària, 
generant una plaça superior emprada 
com a zona d’estacionament

5_ Passeig de la Pau, dividit entre una 
bossa d’aparcament i un espai rodat

6_ Vida sobre l’aparcament

7_ B23 actuant com a límit oest i divisió 
entre poble i espai natural

8_ Vista de Molins a través de l’única 
manera de sortir a peu cap a l’espai 

natural del Llobregat

9_ Llera del riu Llobregat, espai natural 
aïllat

10_ Plaça dels Països Catalans

Impressions - Pere Forner Rovira

01_IMPRESSIONS

DEL PARC AL RIU



1_ Camins de terra i ombra

2_ Sèquia, el camí de l’aigua

3_ Del camí cap a la sèquia

4_ De la sèquia cap al camí

5_ Quotidianitat agrícola

6_ Barreres còmodes

7_ Barrera vegetal i barrera verge

8_ Entrada descansada

9_ Intersecció que no intersecciona

10_ Skyline elèctric

Impressions - Èric Romeu Mur

01_IMPRESSIONS

AGRICULTURA URBANA



02_IMPRESSIONS

VIDEO

La primera deriva a l’àmbit de Molins de Rei ens va portar a explorar els recorreguts entre l’estació ferroviària (al 
centre de la població) !ns als seus límits naturals.

El recorregut per dins el teixit urbà ens porta a la cursa d’obstacles que ens tenen acostumdes les ciutats modernes; 
ciutats pensades per la mobilitat rodada plenes de semàfors i passos de vianants incòmodes i ine!cients.

Un cop arribem al límit de la població, les barreres són diferents, de major escala i materialitzades com gans 
autiopistes, vies ferroviàries.



03.1_ABANS
“quan les intervencions permetien llegir el territori

Un territori clar i transparent amb l’usuari, un mosaic que, tot i haver sigut modificat, 
permet la seva lectura i comprensió.

Ens trobem davant un territori amb la morfologia d’un llibre obert, dues pàgines 
que conflueixen en el seu punt més baix, l’aresta que les uneix. Dues lleres on les 
seves línies de text són les rieres i els camins agrícoles. Dues lleres que aboquen a 
la mateixa aresta, el riu Llobregat.

03.1_ABANS
“quan les intervencions permetien llegir el territori

Un territori clar i transparent amb l’usuari, un mosaic que, tot i haver sigut modificat, 
permet la seva lectura i comprensió.

Ens trobem davant un territori amb la morfologia d’un llibre obert, dues pàgines 
que conflueixen en el seu punt més baix, l’aresta que les uneix. Dues lleres on les 
seves línies de text són les rieres i els camins agrícoles. Dues lleres que aboquen a 
la mateixa aresta, el riu Llobregat.



Terreny i xarxa hidràulica
Escala 1:50.000

Erosió i territori: Coves de Can Riera, a Torrelles de Llobregat

03.1_ABANS

TERRITORI I AIGUA
Un àmbit que respon a l’erosió de l’aigua que durant milers d’anys ha modificat la 
seva topografia.

Dues realitats dins el mateix territori; lleres del riu Llobregat i les dues serralades 
que, a banda i banda, delimiten la conca i hi aboquen aigua. Dues realitats que si 
bé no es llegeixen amb el mateix idioma, es comuniquen a través de l’aigua, a tra-
vés de les rieres.



Nuclis i relacions any 1945
Escala 1:50.000

Estació de ferrocarril de Molins de Rei,  inaugurada l’any 1854

03.1_ABANS

NUCLIS I RELACIÓ
L’any 1945 el mosaic territorial era molt diferent de l’actual. Es comencaven a de-
finir uns nuclis urbans conformats al voltant de les vies comunicatives de llavors.

Uns nuclis que es relacionaven a través d’una única via principal i, en ocacions, la 
recent traça del ferrocarril.

Les traces de les antigues vies comunicatives son encara molt presents en el teixit 
actual, moltes d’elles fent la mateixa funició i d’altres, engollides per la massa edifi-
cada, han passat a ser un carrer en el casc antic de les ciutats.



Xarxa Hidràulica
Escala 1:50.000

Traçat del l’antic Canal de la Infanta

03.1_ABANS

XARXA HIDRÀULICA
Aprofitant el Riu Llobregat i la topografia de l’àmbit, el 1820 es va acabar de cons-
truir el Canal de la Infanta amb finalitat purament agrícola i que finalment es convertí 
en un eix dinamitzador de l’economia de la zona.

Aquest Canal abastia tot un recorregut naixent al Papiol, passant per La Casa de 
Comportes de Molins de Rei, Santa Creu, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Cornellà, 
Hospitalet i Sants fins a arribar al Mar Mediterrani.

Tot aquest sistema suposava gran nombre de sèquies, canals i desaigües que 
abastien tota la llera dreta del riu per poder arribar a tot el teixit agrícola de la zona.
Entenem el Canal com a patrimoni del territori, ja que va ser una gran infraestruc-
tura del moment amb un valor productiu i econòmic considerable. Aquest, actual-
ment, no continua tenint la mateixa funcionalitat i molts trams es troben soterrats 
o en desús.



Teixit productiu any 1945
Escala 1:50.000

Homes veremant, Sant Feliu de Llobregat
 Fotografia de l’any 1901 de Armengol i Bas, J. M. 

03.1_ABANS

TEIXIT PRODUCTIU
A mitjans del segle XX, la indústria s’estava començant a expedir pel territori, no 
obstant el teixit agrari encara era el més extens en aquell moment.

Les petites poblacions creixien i ja es podien observar les petites indústries. Al plà-
nol es veu representat amb una gran taca tota la zona productiva agrària pròxima 
al riu i que acorralaven gairebé els petits pobles.

Sobreposant la xarxa del Canal de la Infanta amb les seves sèquies es pot obser-
var com el recorregut d’aquest passava per les diferents poblacions i com, a la ve-
gada, la malla de sèquies abastia les zones agrícoles per la seva millora productiva.



03.2_ARA
“quan les intervencions no permeten llegir el territori

El llibre l’hem fet malbé, gairebé no podem llegir ni una frase, mots solts és tot el 
que podem llegir-ne.

La massivització d’infraestructures, el creixement desbocat per incrementar 
l’economia i la densificació de l’àrea metropolitana han irromput en la nostra llera 
desnaturalitzant-la. Sense importar el preu d’una pàgina tan pura, s’ha connectat 
una aspirant a capital europea amb el món, sí, però l’usuari ja no és lliure en el 
territori, és un analfabet que abans llegia amb fluïdesa, sense entrebancar-se.

Però ara ja no.



Cicatriu circulatòria

03.2_ARA

BARRERES
INFRAESTRUCTURALS
La teranyina infraestructural entre vies ferroviàries i elements de trànsit rodat ge-
nera una fragmentació múltiple en tot el territori. En concret, en l’espai entre el 
Llobregat i el parc Natural de Collserola, la trencadissa a més a més se suma a la 
intersecció entre aquests elements i els hídrics naturals.

Les rieres que fluïen naturalment del parc al riu i amb el mateix tarannà arribaven 
al mar, avui dia han perdut aquest component. Soterrades, reconduïdes i deva-
luades. El riu, viu asfixiat entre autovies nacionals, les rieres interseccionen amb 
carreteres i vies sent les més perjudicades d’aquesta trobada.
Més enllà de la fragmentació natural, a més a més, trenquen l’espai urbà, generant 
sovint bosses aïllades o asfixiades entre elements.

La pèrdua d’aquests elements ve lligada a la caiguda de l’activitat agrícola pròxima 
al riu, aquesta majoritàriament substituïda per la indústria i a l’augment de densitat 
a l’àrea metropolitana de Barcelona. Durant molts anys, aquesta transformació no 
va respectar sempre els traçats, igual que no va vetllar pel seu bé mediambiental.

La traça original, avui dia la trobem inserida en la trama urbana, però no sempre 
sent protagonista com hauria de ser.

Barreres infraestructurals
Escala 1:50.000



Buits urbans i eixos cívics
Escala 1:50.000

03.2_ARA

BUITS URBANS
EIXOS CÍVICS

Si anem restant tots els elements que actualment reposen sobre el territori, natu-
rals i artificials, com la xarxa hídrica, l’àmbit agroforestal, les edificacions, infraes-
tructures, etc. El resultat que trobem és un mapatge dels espais buits.

“Aquest espai buit no és un espai sense res. És un espai ple de moltes possibilitats. 
Simplement ens hem de fixar en una i la crearem” – Alfons Molina

I és en aquest moment, en el que hem de pensar què articulen aquests espais, 
què representen per la societat de l’entorn i com se’ls pot donar més rellevància 
per a poder esdevenir clau en la millora de la qualitat de vida de l’entorn. Aquests 
són heterogenis, a vegades actuen com a eix cívic, altres només resten a l’espera 
de convertir-se’n.

Aquests espais d’oportunitat han de ser llegits implicant tots els agents, no podem 
prescindir de posar l’ull en els elements que avui dia devaluen l’espai, ja que rege-
nerar l’espai implica primer reparar i posteriorment, construir.



Creixement dels nuclis i relació entre ells
Escala 1:50.000

03.2_ARA

CREIXEMENT NUCLIS
I RELACIÓ

El conjunt de poblacions que configuren el Baix Llobregat es troben emmarcades 
per tot un mix col·loidal d’infraestructures de diferent grau que arriben a condicio-
nar el seu creixement fent que les poblacions s’acabin unint formant un territori 
global i ben comunicat.

Així que, paral·lelament al riu i recorrent aquestes poblacions, trobem una potent 
xarxa de mobilitat formada per dues infraestructures ferroviàries, la carretera Na-
cional N-340/N-II , l’autopista B-23 i altres carreteres que acaben de conjuntar tot 
el territori.

Tota aquesta infraestructura dota al territori del Baix Llobregat d’una potent con-
nectivitat tant interna com externa que malauradament, provoca algunes barreres 
territorials que arriben a ser infranquejables.

Pel que fa al creixement de les diferents ciutats, trobem que totes elles són ori-
ginaries d’un conjunt d’edificacions disperses que van començar a créixer com a 
conjunt a partir de mitjans del segle XX.

Llavors, representat amb quatre grups (1945-1955-1995-2019) veiem el creixe-
ment d’aquests nuclis i com progressivament acaben formant un ecosistema edi-
ficatori que voreja els terrenys vora riu.

Edificació any 1995

Traçat principals vies rodades

Traçat vies ferroviàries

Edificació any 1955

Edificació any 1945

Edificació any 2019



M
O

L
IN

S
 D

E
 R

E
I

S
T
 F

E
L
IU

 D
E

 L
L
O

B
R

E
G

A
T

E
S

P
L
U

G
U

E
S

 D
E

 L
L
O

B
R

E
G

A
T

C
O

R
N

E
L
L
À

B
A

R
C

E
L
O

N
A

S
T
. 

V
E

C
E

N
S

 D
E

L
S

 H
O

R
T
S

P
A

L
L
E

J
À

E
L
 P

A
P

IO
L

E
L
 P

R
A

T

S
T
 B

O
I 
D

E
 L

L
O

B
R

E
G

A
T

V
IL

A
D

E
C

A
N

S

L’
H

O
S

P
IT

A
L
E

T
 D

E
 L

L
O

B
R

E
G

A
T

Ús industrial
Escala 1:50.000

- Volum de mobilitat +

Dades extretes del lloc web del PDU metropolità

03.2_ARA

ÚS INDUSTRIAL
Un territori d’important explotació industrial, plegat de polígons industrials que 
s’han anat fent lloc en els intersticis entre les bosses urbanes i les infraestructures 
comunicatives.

Polígons que han anat retallant el teixit agrari i que s’hi han sobreposat degut a la 
proximitat de l’àrea amb l’aeroport i el tipus de producció que en deriva.

La massa industrial del Baix Llobregat dona feina un gran sector de la població de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Una massa de gent que a diari es desplaça del 
seu lloc de residència fins al de treball. Sectoritzant cada vegada més els horaris i 
usos dels diferents barris segons el tipus de teixit que contenen.



Matriu Mediambiental
Escala 1:50.000

Espai d’ús agrari

Connector mediambiental

Corredor mediambiental Riu Llobregat

Barrera de connexió mediambiental

Espai forestal

Vista del límit entre la matriu mediambiental i Barcelona

03.2_ARA

MATRIU
MEDIAMBIENTAL

L’antítesi entre el territori amb morfologia natural i artificial és molt evident en aquest 
territori. L’extensió artificiosa s’ha anat estenent fins als peus de Collserola, on la 
topografia no facilita el traçat i la urbanització.

Les infraestructures també s’han acabat formalitzant com a límit de l’urbanitzat 
respecte el natural.

Trobem dos tipus principals de matriu mediambiental; la forestal i l’agrícola. La pri-
mera estesa per les zones amb topografia més canviant i la segona als voltants 
del riu i a la plana del Prat.

Segons el PDU els corredors mediambientals que connecten les zones naturals 
comencen a estar amenaçats per les barreres artificioses que corresponen a in-
fraestructures i zones urbanitzades.



03.3_DESPRÉS
“intervencions que permetin tornar a llegir el territori

La regeneració és possible, però s’ha de fer amb cura. S’ha de respectar el territori 
i entendre com està compost avui dia, i quines són les claus per a recuperar aquella 
pàgina clara i neta.

Les traces que antany eren protagonistes en aquesta claredat del territori, com la 
que articulava trama agrícola, avui encara estan presents dins el teixit actual de les 
ciutats del Baix Llobregat.

Els antics canals de rec són part activa del territori, però sovint no amb la claredat que 
antigament llegíem, la recuperació d’aquestes traces poden ser una oportunitat.

Les condicions formals d’aquestes traces; com el pendent constant gràcies al flux 
d’aigua i la direccionalitat comunicativa són recursos molt tangibles avui en dia.

És possible recuperar aquestes traces per permeabilitzar i poder llegir el terreny 
dins el teixit edificat?

És possible millorar les connexions entre nuclis i espais públics utilitzant aquestes 
traces?

És possible una mobilitat diferenciada de la rodada que exerceixi alhora de corredor 
mediambiental?



Estratègies
Escala 1:50.000

03.3_DESPRÉS

ESTRATÈGIES
La regeneració és possible, però s’ha de fer amb cura. S’ha de respectar el territori 
i entendre com està compost avui dia, i quines són les claus per a recuperar aquella 
pàgina clara i neta.

Les traces que antany eren protagonistes en aquesta claredat del territori, com la 
que articulava trama agrícola, avui encara estan presents dins el teixit actual de les 
ciutats del Baix Llobregat.

Els antics canals de rec són part activa del territori, però sovint no amb la claredat que 
antigament llegíem, la recuperació d’aquestes traces poden ser una oportunitat.

Les condicions formals d’aquestes traces; com el pendent constant gràcies al flux 
d’aigua i la direccionalitat comunicativa són recursos molt tangibles avui en dia.

És possible recuperar aquestes traces per permeabilitzar i poder llegir el terreny 
dins el teixit edificat?

És possible millorar les connexions entre nuclis i espais públics utilitzant aquestes 
traces?

És possible una mobilitat diferenciada de la rodada que exerceixi alhora de corredor 
mediambiental?



Plànol del traçat general
E/ 1:50.000

Via ferroviària de Renfe

Corredors blaus

Traçat del Canal de la Infanta

Espais lliures i buits i corredors verds

Recorregut dels corredors verds

04_ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ

EL TRAÇAT
La regeneració de la llera pren com a punt de partida l’antiga malla hídrica, i en 
concret l’antic traçat del Canal de la Infanta. L’aigua és l’element que durant segles 
ha anat modelant el terreny i que en la seva canalització ha donat a l’ésser humà la 
possibilitat de treballar la terra emprant l’aigua. 

Aquests elements que foren clau i mitjançant els que llegíem el territori, els plas-
mem en aquesta xarxa amb l’eix basat en el canal que transcorre entre el Papiol 
i els peus de Montjuïc. La malla que s’articula sobre aquesta traça es conforma 
d’altres camins blaus, els corredors verds, els espais buits com a espais d’oportu-
nitat i aquells elements d’interès que s’estenen al llarg de la vall baixa del Llobregat. 

A més, aquesta traça multidireccional s’aproxima a la xarxa de mobilitat col·lectiva, 
intentant millorar la connexió del territori amb aquesta tipologia de mobilitat.
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Axonometria del territori
E/ 1:50.000

4.1_ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ
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Però tots aquests elements, 
de la tipologia que siguin, han de 
fer molt més que connectar el territo-
ri, han de regenerar aquella pàgina que 
antigament llegíem, per tant ens ha de per-
metre entendre com és el territori. 

I entre aquests elements, es distingeixen com ja s’ha 
esmentat, aquelles traces més naturals, les que amb el pas 
del temps modelaren el terreny. Com per exemple les rieres de 
Sant Bartomeu a Molins de Rei o la de Pahissa de Sant Joan Despí. 
Avui les llegim en forma d’avingudes urbanes seguint els antics traçats 
naturals. En el tram !nal, malauradament no en podem llegir a causa de la ca-
nalització des d’origen, havent esborrat irreversiblement els traços. 

No obstant això, encara trobem present en alguns trams les traces dels canals que con-
formaren la xarxa agrícola, molt present encara a la llera oest del riu.

Per altra banda, la no accentuada topogra!a a la plana, va facilitar el creixement i expansió dels nuclis 
urbans, eliminant els antics camps agrícoles i l’empremta natural. Aquest creixement no es limità a la plana, 
ja que va alterar la línia de costa en alguns punts, fent que avui dia sigui impossible llegir-la com a tal de forma 
natural.
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4.1_ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ

MATRIU
BIOFÍSICA

Evidentment aquesta xarxa necessita adherir-se al territori, formar part d’ell i per tant 
és imprescindible connectar-lo amb la matriu biofísica. Aquests corredors naturals, 
que intenten irrompre en la densa trama urbana, estan cridats a guanyar protagonis-
me en els anys que estan per venir, han de tenir cabuda en el traçat i per tant, formar 
part de la xarxa regeneradora de la llera. 

El parc de Collserola, el turó de Montjuïc, la Conca del riu Llobregat amb el seu delta, 
les Muntanyes d’Ordal i els novells eixos verds que els interconnecten són juntament 
amb els camins blaus, el riu i les rieres, aquesta matriu que és protagonista de la 
xarxa. 
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4.1_ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ

MATRIU
BIOFÍSICA

Evidentment aquesta xarxa necessita adherir-se al territori, formar part d’ell i per tant 
és imprescindible connectar-lo amb la matriu biofísica. Aquests corredors naturals, 
que intenten irrompre en la densa trama urbana, estan cridats a guanyar protagonis-
me en els anys que estan per venir, han de tenir cabuda en el traçat i per tant, formar 
part de la xarxa regeneradora de la llera. 

El parc de Collserola, el turó de Montjuïc, la Conca del riu Llobregat amb el seu delta, 
les Muntanyes d’Ordal i els novells eixos verds que els interconnecten són juntament 
amb els camins blaus, el riu i les rieres, aquesta matriu que és protagonista de la 
xarxa. 



Plànol de buits urbans al traçat
E/ 1:50.000

04_ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ

ESPAIS
D’OPORTUNITAT

Aquest camí, que transcorre al llarg de diversos municipis rodejant-se d’entorns 
canviants, cerca adherir-se a aquells buits urbans que serveixin per permeabilitzar 
la malla. Aquests, ofereixen la possibilitat d’integrar traçat i ciutat, oportunitat que 
evidentment no es pot passar per alt. 

I és en aquesta integració en què necessitem que el traçat esdevingui part d’una 
proposta de la qual els municipis en vulguin sentir a parlar, que les traces comple-
mentin els buits urbans, avui en dia dispersos. I que siguin aquestes traces les que 
connectin també els buits amb recorreguts naturals, amables i segurs, en altres 
paraules, adequats a una escala més humana.  



Plànol de mobilitat pròxima al traçat
E/ 1:50.000
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04_ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ

NUCLIS 
DE MOBILITAT

I és en aquesta voluntat de connectar elements de territori, on la xarxa de mobilitat 
de col·lectiva ha de demanar la paraula. Ha de mostrar-se com una solució vàlida, 
segura, sostenible i e!cient per a desplaçar-se pel territori, i el primer pas ha de ser 
que aquesta mobilitat estigui a l’abast de l’usuari i, integrar-la en les traces pot ser 
aquest primer pas.

La via ferroviària de la Línia 1 de Renfe amb direcció Molins de Rei i la Línia 4 amb 
direcció Sant Vicenç de Calders, és una de les xarxes de mobilitat de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB) que  segueix de manera més precisa el traçat del 
Canal de la Infanta al llarg de tot el seu recorregut.

S’hi destaquen les estacions d’aquestes dues línies ferroviàries com a punts inter-
canviadors per poder accedir de manera més directa al traçat del canal. En ca-
dascun d’aquests punts s’analitza de forma radial la importància de les diferents 
connexions en l’àmbit de l’AMB.

La Línia R2 Nord, direcció a l’aeroport, coincideix amb el traçat del canal en l’esta-
ció de Santa Eulàlia, just abans de bifurcar-se.



Plànol dels punts d’interès al traçat
E/ 1:50.000

Punts d’interès

Patrimoni hídric

Patrimoni industrial

Patrimoni arquitectònic

Traçat itinerari

Connexions hipotètiques
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EIX
DIVULGATIU

Paral·lelament a tota la regeneració de la llera mitjançant estratègies amb la matriu 
biofísica com a element principal, el camí també serà un actor divulgatiu. Aquest 
recorregut aproxima a l’usuari a aquells punts d’interès que existeixen a les dues 
lleres del riu, potenciant tant aquests elements en qüestió com el mateix recorre-
gut. 

Així que, al llarg del traçat s’identi!quen un conjunt de peces, des de patrimoni hí-
dric, passant per peces arquitectòniques, industrials i culturals. Es relacionen amb 
el traçat per tal de facilitar l’accés a aquesta memòria històrica que el traçat vol 
recuperar.
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Secció del carrer Mare de Déu del Port 
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ADEQUACIÓ A 
L’ESCALA 
HUMANA

En la trama urbana, generem una plataforma única per  permetre que l’usuari sigui 
el protagonista de l’itinerari. D’aquesta manera, és ell qui té el control i pot disfrutar 
mentre llegeix el territori que l’envolta, que en trama urbana pot ser una avinguda 
que segueix, per exemple, les traces d’una riera. 
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Secció del  Canal entre Molins i St Feliu 
E/ 1:50
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ADEQUACIÓ A 
ESCALA 
HUMANA

La secció més natural, on els camps agrícoles es situen en paral·lel al canal seguint 
amb la seva activitat, ofereix una percepció de l’espai en que s’aprecia el teixit hí-
dric al mateix temps que l’usuari respecta el productiu sense renunciar a gaudir de 
la lectura territorial. 



angle visual

angle visual

angle visual

Secció  del Parc de la Cadena 
E/ 1:50.
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ADEQUACIÓ A 
ESCALA 
HUMANA

En aquells moments on la secció del recorregut es dilata en presencia de parcs 
o places, s’apro!ta per a que la traça incorpori aquests espais, formant part de la 
mateixa plataforma i oferint a l’usuari una connexió amb la trama urbana al mateix 
temps que proporcionen discontinuïtats al traçat.



Plànol general del traçat entre Molins de Rei i Sant Feliu de LlobregatPlànol general del traçat entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat
E/ 1:15.000
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DE COMPORTES
A PAHISSA

Si fem una mirada en concret des de les comportes de l’antic canal !na a la rie-
ra de Pahissa, aquest àmbit paral·lel al riu Llobregat alberga una múltiple selec-
ció d’elements: trama urbana, industrial, rieres i corredors verds. Aquest tram és 
l’aplicació directa de totes les estratègies fruit de l’estudi de tot l’àmbit a un nivell 
multidisciplinari.

La proposta vol concretar com aquestes estratègies de regeneració del territori 
es materialitzen en un àmbit en el qual hi interactuïn tots els elements estudiats. 
Aquesta, implica a tots els elements estratègics: els components de la matriu bio-
física, les xarxes de mobilitat col·lectiva analitzades i els elements del camí divul-
gatiu.

El resultat ofereix l’oportunitat a l’usuari de llegir el territori tal com era, proporciona 
el protagonisme que pertoca als elements originals i implementa corredors verds 
per a impulsar la regeneració dels espais naturals.



Plànol de buits urbans, corredors verds i corredors blaus

05_PROPOSTRES D’INTERVENCIÓ

MATRIU
D’OPORTUNITAT

El mapatge dels buits urbans, com el Parc de la Mariona juntament amb la incor-
poració de les rieres, com el Torrent d’en Benet, permeten aquesta lectura clara 
del territori d’una forma multidireccional, gràcies a treballar en xarxa i no en eix.

El fet d’incorporar corredors verds, com el que transcorre en els espais residuals 
sota la B-23 i el que travessa la zona industrial resseguint la traça del Torrent de 
Can Maiano, no només connecten el Parc de Collserola amb les muntanyes de 
l’Ordal, sinó que són un exemple claríssim de la regeneració de les pàgines del 
llibre. Aquest corredor no l’implementem, el recuperem, aquesta riera que trans-
corre de Collserola al Riu Llobregat, precedeix a tota l’actuació humana i per tant 
és un deure recuperar aquest camí blau generador de biodiversitat al seu entorn, 
embolicant-lo amb aquest corredor verd imprescindible.

Plànol de buits urbans, corredors verds i corredors blaus
E/ 1:15.000



Estació de Renfe - Molins de Rei
2 minuts a peu !ns al traçat

Estació de Renfe - Sant Feliu de Llobregat
5 minuts a peu !ns al traçat

Plànol de mobilitat pròxima al traçat

Traçat del Canal

Carrils bici existents

Carril bici proposat

Via ferroviària de Renfe

Estacions de Renfe
Plànol de mobilitat pròxima al traçat
E/ 1:15.000

Carrils Bici

Bus

TRAM

Via ferroviària
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PORTES D’UNIÓ
TERRITORIAL

Pel que fa la mobilitat del tram en què s’ha implementat la proposta, podem dir que 
el traçat al llarg del seu recorregut, és paral·lel a la via ferroviària de Renfe.

La mateixa via de Renfe té actualment molts passos per poder travessar la via i així 
arribar al recorregut del traçat.

Per altra banda, la mobilitat en bicicleta, a la zona de Sant Feliu de Llobregat, exis-
teix una xarxa bastant extensa per poder circular i arribar de forma fàcil al traçat. 
Proposem la continuació d’aquesta xarxa a la zona de Molins a través del traçat 
del canal, ja que, en el municipi hi manquen aquests carrils.



Plànol de patrimoni hidràulicPlànol de patrimoni hidràulic
E/ 1:15.000
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EIX DIVULGATIU
HIDRÀULIC

Pel que fa a l’eix divulgatiu que proposem, la incorporació d’elements de patrimo-
ni de caràcter hídric, industrial i arquitectònic, juntament amb altres rellevants  en 
diferents àmbits són els que proporcionen aquest reclam divulgatiu. Incorporar 
aquests elements suposa oferir la possibilitat de fer una mirada endarrere, de sa-
ber quins són els orígens no sols de les traces com la del Camí de la Infanta, sinó 
quins elements s’hi van articular al voltant durant molt de temps, i no solament 
això, sinó descobrir elements de les primeres intervencions humanes, com l’ermi-
ta de Sant Pere del Romaní.

Pel que fa al patrimoni especí!c a elements relacionats amb l’aigua, al llarg del re-
corregut, trobem un seguit de comportes, començant per la del Papiol i seguint 
per la de Molins, les quals eren petites construccions encarregades de regular tant 
el "ux d’aigua del canal com les possibles desviacions que pogués tenir al llarg del 
recorregut en funció de les necessitats d’irrigació del moment.

També s’han detectat un seguit de vestigis gairebé irreconeixibles del canal, de-
mostrant que aquests van formar part d’una antiga infraestructura important del 
territori. L’Arc del pont de la Cadena, el pont de la Remunta i el pont de Can Quitllet 
en són exemples. Tres vestigis que per sort, s’han conservat.



Plànol de patrimoni hídric i industrialPlànol de patrimoni hídric i industrial
E/ 1:15.000
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EIX DIVULGATIU
HIDRÀULIC + 
INDUSTRIAL

Tenint en compte que ens trobem en una important zona industrial, les canalitza-
cions arti!cials, juntament amb Rieres i Riu van ser motor de part de les explota-
cions agrícoles, però amb la industrialització s’adaptaren com a motor d’aquesta 
nova economia.

Tot un conjunt de petites i grans edi!cacions s’han de potenciar per donar a 
conèixer la seva importància històrica. Parlem, per exemple, de l’antic Molí la pa-
perera, la fàbrica Samaranch, la del Molí, Matacàs, Can Surís, Can Roses, Can 
Trinxet com també la colònia de Can Bertrand. Majoritàriament, construccions que 
han quedat en desús però que en el seu moment de proliferació, en l’època d’ex-
pansió industrial i tèxtil, foren peces clau pel territori.



Plànol de patrimoni hídric, industrial i arquitectìnicPlànol de patrimoni hídric, industrial i arquitectìnic
E/ 1:15.000
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EIX DIVULGATIU
HIDRÀULIC + 
INDUSTRIAL + 

ARQUITECTÒNIC
Finalment, no deixar de banda que ens trobem en trama urbana en bona part del 
traçat i que l’ésser humà és capaç de projectar construccions extraordinàries. Per 
tant, el tracat apro!ta per a recuperar aquelles obres rellevants, que han tornat a 
"orir com a patrimoni arquitectònic i que és necessari i quasi d’obligat compliment 
visitar-ho. S’està parlant, de peces tan importants com la primera casa racionalista 
de Catalunya, construccions de Jujol com Can Negre, la Torre de la Creu, o d’en 
Gaudí, la cascada de les aigües o la cripta de la colònia Güell.



Plànol de patrimoni hídric, industrial, arquitectìnic i Plànol de patrimoni hídric, industrial, arquitectìnic i 
punts d’interès
E/ 1:15.000
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EIX DIVULGATIU
HIDRÀULIC + 
INDUSTRIAL + 

ARQUITECTÒNIC + 
PUNTS D’INTERÈS

Però no tot s’agrupa en aquests tres grups de patrimoni, ja que al llarg del reco-
rregut s’hi poden veure altres punts d’interès  per la seva història i pel seu signi!cat 
com per ser considerades, moltes d’elles, Béns Culturals d’Interès Local (BCIL). 
Exemples en són el Castell de papiol o l’Ermita de Sant Pere de Romaní.



CASA JOSEP MAS

2 mins - 100 m

FÀBRICA DEL MOLÍ

PALAU DE REQUESENS

3 mins - 180 m

ESCULTURA TRIPODIUM

ERMITA ST PERE DE ROMANÍ

10 mins - 450 m

Pas pel conjunt de naus 
industrials amb el canal 
descobert entre poblacions

TORRE CAL FELIP

I MÉS...

ST FELIU DE LLOBREGAT

Punts d’interès
Patrimoni arquitectònic

Patrimoni industrial

COMPORTES DEL 
PAPIOL I DEPÒSIT

CASTELL DE PAPIOL

FÀBRICA SAMARANCH

25 mins - 1,6 Km

PAPIOL

3 mins - 150 m

CASA RACIONALISTA

COMPORTES DE MOLINS ARC DEL PONT DE LA 
CADENA

Pas pel carrer Canal de la 
Infanta de Molins

ESCULTURA TRIPODIUM

CATEDRAL ST LLORENÇ

COLÒNIA DE CAN BERTRAND

FÀBRICA MATACÀS

TORRE CAL FELIP

MOLINS DE REI
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CAMÍ DIVULGATIU



Vista d’un corredor verd



Vista d’un camí blau amb sortida al riu



Vista del traçat principal interurbà amb patrimoni
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MACRO - MESO - MICRO
Sant Feliu de LLobregat
G_06 // Clara Alsedà Rodríguez _ Jordi Olivella Cirici _ Paloma Ríos Rodriguez Barbero

SANT FELIU de LLOBREGAT

Nucli urbà confinat entre els territoris del Parc Agrari del Llobregat i la Serra de Collserola.
Ciutat mosaic heterogènia. 
Realitat fragmentada. 
Una mix-col·loidal estratificada en una sèrie de franges juxtaposades i paral•leles al riu.
Riu - muntanya; agrari - urbà – rural; consolidació – dispersió. 
Es crea una imatge anàloga a la d’un codi de barres de diversos caràcters territorials.
Un oxímoron. Són les grans artèries infraestructurals - connexions a nivell metropolità paral•lels al riu – les mateixes que impedeixen la continuïtat 
física i funcional entre els diversos àmbits municipals- perpendiculars al riu-. 
Per obtenir una visió calidoscòpica sobre el territori, adoptem tres punts de vista: 
_Macro 
_Meso 
_Micro

MACRO

Territori. 
Reflexió sobre la dicotomia entre Natura i Artifici: 
Com diferenciem natural i artificial en un entorn altament antropitzat? 
On s’acaba la xarxa natural i comença la infraestructura construïda per l’ésser humà? 
És natura sempre sinònim de positiu i intervenció humana de negatiu? 
Poden conviure amb dues situacions? 
Analitzem doncs, la convivència entre l’entramat de xarxes metabòliques i les infraestructures. 
A partir d’aquesta superposició o palimpsest d’informació s’observa com aquestes “jerarquitzen determinats espais metropolitans i defineixen alguns 
traçats erràtics i d’altres de més decidits. La seva descomposició per capes, en les làmines següents, permet observar-ne les lògiques autònomes.” 
Atles Metròpolis Barcelona

_els cicles de l’aigua 

La llei de la gravetat1. 
Vs 
Contrapendent amb bombes: tractament i subministrament2. 
Dues xarxes diferenciades. 
Dues lògiques oposades. 
Una regida per la llei de la gravetat - pluja, torrent, riu i mar-1. 
Una de subministrament i tractament -que empra bombes per a portar l’aigua contrapendent i estacions per filtrar i netejar l’aigua-2. 
Ambdós sistemes antropitzats, 
ambdós construïts o deconstruïts per la mà de l’ésser humà. 
En el segon2 es veu molt més clarament la intervenció humana, però en el primer1 s’han perdut moltes etapes essencials per al sistema degut aques-
ta: la filtració de sediments residuals, acumulació en cas d’accés de precipitació, … Estratègies essencials que cal recuperar pel bon funcionament 
circular del sistema.

_el cicle de l’alimentació 

Creixement urbà - decreixement productiu 
“Prenent com a mesura el Parc Agrari, i suposant que no estigués especialitzant en horta, aquest només podria alimentar anualment l’equivalent a la 
població que viu en 14 illes de l’Eixample. Si el Parc Agrari només conreés l’horta i els arbres fruiters que necessitem per menjar durant un any, (200m2 
segons les dades del mateix estudi), la població s’ampliaria fins a les 167.400 persones, cosa que equivaldria a la mitjana de la població que viu en 236 
illes.” *
Producció i consum 
Locals 
La segona consideració és d’una escala menor. Partint d’un àpat qualsevol, un Sopar d’estiu, es calcula la repercussió de camp necessari per a produir- 
lo. L’àpat està format per plats senzills com són una amanida verda, pa amb tomàquet acompanyat de truita de patates, bull negre, formatge d’ovella i 
anxoves de l’Escala i unes postres de iogurt amb maduixes. 
(...) La conclusió a la que s’arriba és que l’extensió de camp necessària per a produir aquest Sopar d’estiu és d’uns 18m2. La dada és absurda, perquè 
mai cultivaríem allò just i necessari per un àpat concret. (...) 
Tanmateix, la dada ens ajuda a entendre la dimensió del que mengem i comparar-la amb espais als que estem familiaritzats. 18m2 seria allò que ocu-
pa, per exemple, una sala d’estar o una cuina-menjador. Podríem, per tant, afirmar que l’espai necessari per produir el Sopar d’estiu coincideix amb la 
dimensió de la sala on normalment mengem. *
Producció i distribució 
Globalització 
“El Parc Agrari del Delta del Llobregat compta amb una extensió de 3.348 hectàrees, conreada actualment en 2/3 parts. El Parc distribueix el 70% del 
que produeix a través de Mercabarna”. Sant Feliu fa part de la seva distribució local a través d’una constel•lació de garatges satèl•lit, que proporcionen 
el producte directament del parc. 
“(...) Però malgrat semblar que l’àrea del Parc és extensa, és clarament insuficient per abastir la ciutat, i la realitat és que a Mercabarna el 85,7% de les 
hortalisses i fruites provenen de fora de Catalunya, i que l’únic producte produït al Prat que s’exporta és la carxofa”. *
*Fragments extret de “Dues consideracions sobre la dimensió del menjar” Núria Salvadó i Roger Sauquet
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_energia elèctrica

Entramat de cablejat i torres. 
No es regeix per la llei de la gravetat. 
Indiferent a la morfologia del territori. 
Travessa rius i muntanyes en línea recta. 
Distància més curta entre dos punts. 
Una lògica pròpia. Antropitzada. 
Un fragment més del paisatge.

_artèries de comunicació

Sant Feliu entès com a Ròtula 
Un punt de inflexió. 
La malla de transport metropolitana vira i s’adapta a l’estructura lineal de la Vall Baixa, obrint-se posteriorment al Vallès. 
La mobilitat rodada privada s’imposa sobre la pública. 
Intermodalitat baixa. 
El paisatge metropolità post-industrial està format per nusos i recintes. “Espais monofuncionals concebuts estrictament per l’automòbil” (Atles me-
tròpolis) 
Simplificació de l’equació urbana sobre el pla del sòl. 
Disseminació de barreres, talls, tanques i espais residuals. 
Un oxímoron. 
Són les connexions a nivell metropolità –paral·leles al riu- les que impedeixen la continuïtat física i funcional entre els diversos àmbits municipals. 
Les vies de baixa capacitat perden el seu caràcter funcional per adquirir-ne un de lleure. 
Situades a la muntanya i la llera dels rius. 

_connexió / desconnexió

Dos sistemes. 
Dues lògiques territorials. 
Dicotomía. 
Connexió urbana / desconnexió biològica. 
Inversió. 
Blanc i negre. 
Buit i ple. 
Sistema binari. 
Antropitzat i natural? 
Quin és quin? 
On són els matisos?

_vies verdes i blaves

La Vall Baixa. 
Una realitat fragmentada. 
Mix-col•loidal estratificada en una sèrie de franges juxtaposades i paral•leles al riu. 
Rural-urbà-agrari- urbà – forestal 
Discontinuïtat entre paisatges biodiversos. 
Parc del garraf | Parc del Llobregat | Serra de Collserola 
Vies verdes i blaves com a darrers vestigis del lligam entre franges. 
Traces desdibuixades però obstinades.

_xarxa d’espais oberts i estructures ecosistèmiques

Ciutat Mosaic 
Un gran potencial de transició biològica.
Sobrepassant l’escala municipal per a assolir la territorial. 
Adoptant caràcter de gradient enlloc del buit/ple d’un sistema binàri. 
Es proposa una recerca exhaustiva de tots aquells espais ignorats i menystinguts de la urbis contemporània, que suposen l’últim reducte de biodi-
versitat. 
El Tercer Paisatge: els marges dels rius, dels horts, antigues zones industrials, les rotondes, … Com a satèl·lits de les traces lligam Verdes i Blaves. 
La seva reconnexió permet establir una nova malla de continuïtats biofísiques. Estructura ecosistèmica d’espais oberts i xarxa funcional de mobilitat 
de baixa capacitat.

_malla de reconnexió

Connexió verticals. 
Vies verdes/blaves. 
Vestigis del lligam entre estrats. 
Rieres i torrents maltractats per la antropització i urbanització del territori. 
Traçat desdibuixat i dèbil. 
Desconnexó horitontal. 
Vies llinda entre dues lògiques territorials. 
Coincideixen amb vies principals de comunicació metropolitana però actuen com a barrera a nivell local.

_Fingers

Connectivitat de franges juxtaposades
Rural - urbà - agrari - urbà - forestal
Unió de paisatges biodiversos
Parc del garraf | Parc del Llobregat | Serra de Collserola

_Frontisses

Connexió existent a escala metropolitana
Nova connexió a escala municipal
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MESO

Ecotons: 
espais de trobada entre dos ecosistemes 
Les llindes o frontisses entre franges que s’estratifiquen al llarg de la Vall Baixa. 
Les vores. 
Espais d’heterogeneïtat. 
Oportunitats. 
Adoptem un vista més humà per a comprendre la ciutat mosaic en tot el seu abast. 
La ciutat és només el seu espai físic? 
Fins a on s’extenen els seus límits? 
Quin és el paper de l’activitat com a generadora de paisatge?

_aprop o lluny? Geografia dinàmica
Mobilitat
Límits 
Discontinuïtats urbanes
La Vall Baixa .
Realitat fragmentada. 
Mix-col·loidal estratificada en una sèrie de franges juxtaposades i paral·leles al riu.
Sant Feliu.
Tres eixos amb potencial de frontissa actuen com a barrera. 
Els diferents estrats sols entren en contacte en punts concrets de connexió, sovint espais inhòspits. 
La distància relativa es multiplica.
Repensant la potencialitat dels eixos com a frontissa enlloc de barrera converteix el seguit de punts en una línea de connexió contínua.

_l’activitat generadora de paisatge social

Escenografies urbanes. 
Les façanes com a teló de fons de l’activitat quotidiana. 
Centralitats 
Àrees d’influència 
Formiguers d’activitat barrial. 
Traçat de tots aquells espais amb potencialitat per a formar part o connectar-se amb la nova malla ecosistèmica d’espais oberts i xarxa funcional 
de mobilitat de baixa capacitat.

_en venta

A través de l’observació de l’habitatge buit, es traça una crítica al model d’expansió actual: 
mentalitat consumista 
cicle econòmic lineal
Tot i haver un grup nombrós d’habitatges, ja construïts, buits, les empreses constructories i immobiliaries segueixen produint edificis de nova planta 
per a la venda d’apartaments.

_malla de highlights

Extensions espaials, 
punts de referència dels eixos linials.

MICRO

Si l’activitat genera paisatge, pot el paisatge generar activitat?
Aplicació d’actuacions d’acupuntura urbana sobre la malla ecosistèmica d’espais oberts i xarxa funcional de mobilitat de baixa capacitat. 
_Reconnectar territòris
_Reprogramar espais naturals i ambientals degradats
_Renaturalitzar l’entorn urbà
_Retornar a les lògiques del cicle de l’aigua gravitatòria (permeabilitat del sòl, acumulació, fitodepuració,…)
_Projectar els ecotons i promoure interacció a les vores: Llindars
_Entendre les infraestructures com a estructures i fer-les partíceps de l’activitat urbana. _Generar noves places-parcs municipals i territorials_Treba-
llar mobilitats i proximitats relatives

_vegetació, millora de recursos ecosistèmics

Vegetació com a estratègia de millora de recursos ecosistèmics
Estudi botànic estratègic i existent.
Estudi en profunditat de les diferents tipologies de paisatges (tercer paisatge, paisatge erm, paisatge productiu, bioindicadors de la contaminació i 
plantes descontaminants) com a eina per generar territori com infrastructura ecosistèmica.
Implementació d’aquestes espècies en les nostres intervencions per a aconseguir estendre la biodiversitat i regenerar la matriu biofísica.
Conèixer la vegetació existent per a aconseguir combinar-la amb espècies noves i que puguin cohabitar

_acupuntura urbana

La Riera de la Salut o la Salut de la Riera?
_Pas per Collserola
_Nou Hotel de biodiversitat
_Nou Parc de la Indústria
_Centre Cívic Les Tovalloles
_Passeig dels Pins
_Placeta del Sobreeixidor
_Nou pas al Parc dels Ànecs
_Fitodepuració per a rec i banys naturalitzats de la Salut
_El parc del canal

197 _ 
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erritori

Reflexió sobre la dicotomia entre at ra i rti ci:

 d eren e  nat ra   art a  en n ent rn a ta ent antr -
pitzat?
On s’acaba la xarxa natural i comença la infraestructura cons-
truïda per l’ésser humà? 
És natura sempre sinònim de positiu i intervenció humana de ne-
gatiu? 
Poden conviure ambdues situacions?

Analitzem doncs, la convivència entre l entramat de ar es me
tab li es i les in raestr ct res

A partir d’aquesta s er osici  o alim sest d in ormaci  
s’observa com aquestes “jerarquitzen determinats espais metro-

tan   de ne xen a n  traçat  err t   d a tre  de  de-
cidits. La seva descomposició per capes, en les làmines següents, 
permet observar-ne les lògiques autònomes.” 

Atles Metròpolis Barcelona
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a 
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_els cicles de l’aigua
Xarxes i Infra Estructures

a llei de la ra etat1
Vs

ontra endent amb bombes: tractament i s bministrament2

Dues xarxes diferenciades.
Dues lògiques oposades.
Una regida per la llei de la gravetat - pluja, torrent, riu i mar-1.
Una de subministrament i tractament -que empra bombes per a 

or ar l ai a o ra e e  i es a io s er l rar i e e ar l ai-
gua-2. 

Ambdós sistemes antropitzats,
ambdós construïts o deconstruïts per la mà de l’ésser humà. 

En el segon2 es veu molt més clarament la intervenció humana, 
però en el primer1 s’han perdut moltes etapes essencials per al 
sis e a e  a es a  la l ra ió e se i e s resi als  a -
lació en cas d’accés de precipitació, … Estratègies essencials que 
cal recuperar pel bon funcionament circular del sistema.
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.ta osici  dels cicles de l ai a: 
_La llei de la gravetat1.
_Contrapendent amb bombes: 
tractament i subministrament2
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Extret de: Agència Catalana de l’aigua i Atles Metròpolis
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ontra endent amb bombes: 
tractament i s bministrament :

_Xarxa d’abastiment d’aigua
_Paisatge construït
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a llei de la ra etat1
_ Xarxa hídrica
_Paisatge forestal
_Paisatge productiu

Extret de: Agència Catalana de l’aigua i Atles Metròpolis

1000km
280km

40km

10h



Macro
Natura vs Artifici

Clara Alsedà | Jordi Olivella | Paloma Ríos

C
ity

 M
et

ap
ho

rs
, O

sw
al

d 
M

. U
ng

er
s. 

Ap
ar

el
l d

ig
es

tiu
 - 

Xa
rx

a 
al

im
en

tà
ri

a

rod cci  i cons m

1956
vs
2020

rei ement rb   decrei ement rod cti

“Prenent com a mesura el Parc Agrari, i suposant que no estigués 
especialitzant en horta, aquest només podria alimentar anual-
ment l’equivalent a la població que viu en 14 illes de l’Eixample. 
Si el Parc Agrari només conreés l’horta i els arbres fruiters que 
necessitem per menjar durant un any, (200m2 segons les dades 
de  ate x e t d  a a  a ar a n  a e   er-
sones, cosa que equivaldria a la mitjana de la població que viu 
en  e

Fragment extret de “Dues consideracions sobre la dimensió del 
menjar” Núria Salvadó i Roger Sauquet

_el cicle de 
   l’alimentació

Xarxes i Infra Estructures

Macro
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1:50.000

s  rod cci  i cons m
_Paisatge productiu actual
_Paisatge productiu (any)
_Paisatge construït
_Illes de l’eixample alimentades
_Nucli Sant Feliu
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rod cci  i cons m 

ocals

La segona consideració és d’una escala menor. Partint d’un àpat 
qualsevol, un Sopar d’estiu, es calcula la repercussió de camp 
necessari per a produir- lo. L’àpat està format per plats senzills 
com són una amanida verda, pa amb tomàquet acompanyat de 
truita de patates, bull negre, formatge d’ovella i anxoves de l’Es-
cala i unes postres de iogurt amb maduixes.

(...) La conclusió a la que s’arriba és que l’extensió de camp ne-
cessària per a produir aquest Sopar d’estiu és d’uns 18m2. La 
dada  a rda  er  a  t var e  a  t  ne e ar  er 
un àpat concret. (...)

an ate x  a dada en  a da a entendre a d en  de  e en-
gem i comparar-la amb espais als que estem familiaritzats. 18m2 
seria allò que ocupa, perexemple, una sala d’estar o una cui-
na en ad r  P dr e  er tant  a r ar e e a  ne e ar  
per produir el Sopar d’estiu coincideix amb la dimensió de la 
sala on normalment mengem.

“Dues consideracions sobre la dimensió del menjar” Núria Salva-
dó i Roger Sauquet

_el cicle de 
   l’alimentació

Xarxes i Infra Estructures

Macro
Natura vs Artifici

od cci  local  ant eli  de lobre at

Extret de: er e  n a  de nre  er a   De arta ent d A r t ra  a ader a  Pe a  A enta
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rod cci  i distrib ci

lobalit aci

E  Par  A rar  de  De ta de  re at ta a  na exten-
 de  e t ree  nreada a t a ent en  art  E  Par  

d tr e x e   de  e r d e x a trav  de er a arna  
Sant Feliu fa part de la seva distribució local a través d’una 
constel•lació de garatges satèl•lit, que proporcionen el producte 
directament del parc. 

“(...) Però malgrat semblar que l’àrea del Parc és extensa, és 
ara ent n ent er a a t r a tat   a rea tat  e a 
er a arna e   de e  rta e   r te  r venen de ra 

de Catalunya, i que l’únic producte produït al Prat que s’exporta 
 a arx a

Fragment extret de “Dues consideracions sobre la dimensió del 
menjar” Núria Salvadó i Roger Sauquet
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_el cicle de 
   l’alimentació

Xarxes i Infra Estructures
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Entramat de cable at i torres  

No es regeix per la llei de la gravetat. 
Indiferent a la morfologia del territori.
Travessa rius i muntanyes en línea recta.  
Distancia més curta entre dos punts.
Una lògia pròpia. Antropitzada.  

Un fragment més del paisatge. 

_energia electrica
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Xarxes i Infra Estructures

Macro
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Entramat de cable at i torres
_ Xarxa d’alta tensió
_Paisatge construit

Extret de: Atles Metropolità
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  e i flexió

La malla de transport metropolitana vira i s’adapta a l’estructura 
lineal de la Vall Baixa,  obrint-se posteriorment al Vallès.

La mobilitat rodada privada s’imposa sobre la pública. 
Intermodalitat baixa. 

El paisatge metropolità post-industrial està format per nusos i re-
cintes. “Espais monofuncionals concebuts estrictament per l’au-
tomòbil” (Atles metròpolis)

i li a ió e l e a ió rba a sobre el la el s l
Disseminació de barreres, talls, tanques i espais residuals. 

n o moron

Són les connexions a nivell metropolità –paral·leles al riu- les 
que impedeixen la continuïtat física i funcional entre els diversos 
àmbits municipals.

Les vies de baixa capacitat perden el seu caràcter funcional per 
adquirir-ne un de lleure. 
Situades a la muntanya i la llera dels rius.
Disperses i mal connectades a l’àmbit urbà. 

Xarxes i Infra Estructures

_artèries de comunicació 

ta osici  de mobilitats
_Xarxa mobilitat de baixa 
capacitat
_Xarxa de mobilitat d’alta 
capacitat

Extret de: Avanç PDU
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Vies caminables:
_Camins històrics
_Camins de muntanya
_Paisatge construit
_Paisatge forestal
_Paisatge productiu

Extret de: Avanç PDU
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Entramat de mobilitat
_ Xarxa d’autopistes
_Ferrocarril
_RENFE Rodalies
_Xarxa de Metro
_Tramvía
_Malla d’autobusos
_Paisatge construit

Extret de: Avanç PDU
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Dos sistemes. 
Dues lògiques territorials.

icotom a

Connexió urbana / desconnexió biològica.
Inversió.
Blanc i negre. 
Buit i ple. 
Sistema binari.
Antropitzat i natural?
Quin és quin?

On són els matisos?

_connexió / desconnexió
Xarxes i Infra Estructures

ta osici  de aisat es: 
_Paisatge Forestal
_Paisatge Productiu
_Paisatge construït
_Xarxa de mobilitat rodada
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La Vall Baixa.

Una realitat fragmentada. 
ix ol loi al es ra i a a e  a s rie e ra es x a osa es 

i paral•leles al riu.
Rural-urbà-agrari- urbà – forestal

Discontinuïtat entre paisatges biodiversos.
Parc del garraf  | Parc del Llobregat | Serra de Collserola

Vies verdes i blaves com a darrers vestigis del lligam entre fran-
ges. 

races desdib i ades er  obstinades        

_vies verdes i blaves

Vies verdes i blaves: Connectors biològics

_Paisatge verd.
_Paisatge productiu.

_Aigua gravetat.
_Vestigi verd urbà + Tercer paisatge.
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_xarxa d’espais oberts i 
estructures ecosistèmiques

Xarxes i Infra Estructures

i tat osaic 
Un gran potencial de transició biològica.
Sobrepassant l’escala municipal per a assolir la territorial  
Adoptant caràcter de gradient enlloc del buit/ple d’un sistema 
binàri. 

Es proposa una recerca exhaustiva de tots aquells es ais i norats 
i men stin ts de la urbis contemporània, que suposen l’últim 
reducte de biodiversitat. 

El ercer aisat e: els marges dels rius, dels horts, antigues zo-
nes industrials, les rotondes, … Com a sat l lits de les traces 
lli am Verdes i la es  

La seva reconnexió permet establir una nova malla de continuï-
tats biofísiques. Estr ct ra ecosist mica d es ais oberts i ar

a ncional de mobilitat de bai a ca acitat  
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onne i  erticals  

Vies verdes/blaves.
Vestigis del lligam entre estrats. 
Rieres i torrents maltractats per la antropització i urbanització del 
territori. 
Traçat desdibuixat i dèbil.

esconne  oritontal  

Vies llinda entre dues lògiques territorials. 
Coincideixen amb vies principals de comunicació metropolitana 
però actuen com a barrera a nivell local.

_malla de reconnexió

1:25.000
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Connectivitat de franges juxtaposades
Rural - urbà - agrari - urbà - forestal

Unió de paisatges biodiversos
Parc del garraf  | Parc del Llobregat | Serra de Collserola

Connexió existent a escala metropolitana

Nova connexió a escala municipal

_Fingers _Frontisses
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Ecotons: 

espais de trobada entre dos ecosistemes

es lli es o ro isses e re ra es e s es ra i e  al llar  
de la Vall Baixa.
Les vores.

Espais d’heterogeneïtat.

ort nitats  

Adoptem un vista més humà per a comprendre la ciutat mosaic 
en tot el seu abast. 

a tat  n  e  e  e a  
n  a n extenen e  e  t

Quin és el paper de l’activitat com a generadora de paisatge?

Meso
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obilitat
mits 
iscontin tats rbanes

La Vall Baixa .
Realitat fragmentada. 

ix ol loi al es ra i a a e  a s rie e ra es x a osa es 
i paral·leles al riu.

Sant Feliu.
Tres eixos amb potencial de frontissa actuen com a barrera. 
Els di erents estrats sols entren en contacte en nts concrets 
de conne i  so int es ais in s its  

a dist ncia relati a es m lti lica

Repensant la potencialitat dels eixos com a frontissa enlloc de 
barrera converteix el seguit de punts en una línea de connexió 
contínua. 
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	 	 	 	 Geografia		dinàmica
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contínua. 
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Micro
Acu u tura ur a a

El Canal de la Infanta, Hostòrica

El Llobregat, Històrica
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Micro
Acu u tura ur a a

Si l’activitat genera paisatge, pot el paisatge generar activitat?

licaci  d act acions d ac nt ra rbana sobre la malla 
ecosist mica d es ais oberts i ar a ncional de mobilitat 
de bai a ca acitat  

_Reconnectar territòris
_Reprogramar espais naturals i ambientals degradats
_Renaturalitzar l’entorn urbà
_Retornar a les lògiques del cicle de l’aigua  gravitatòria (per-

eabili a  el s l  a la ió  o e ra ió
_Projectar els ecotons i promoure interacció a les vores: Llindars
_Entendre les infraestructures com a estructures i fer-les partí-
ceps  de l’activitat urbana.  
_Generar noves places-parcs municipals i territorials 
_Treballar mobilitats i proximitats relatives
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Micro
Acupuntura urbana

Estudi botánic existent del parc de

Collserola

Sense escala

H
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at

:

Robinia Pseudoacacia

Arbutus Unedo
També es troba en
maquia i pinedaH

ab
ita

t a
lz
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ar

:

Alnus Glutinosa
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c 
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a:

Platanus Hybrida
També es troba en ribera

Corylus Avellana
També es troba en aigua

Populus Alba

Crataegus Monogyna Sorbus Domestica

Quercus Ilex
També es troba en pineda,

maquia i alzinar

Populus Nigra Ulmus Minor

Quercus Cerrioides
També es troba en maquia,
pineda i habitat urbanitzat

Pinus Pinea
També es troba en pineda i prats

Celtis Australis
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Micro
Acu u tura ur a a

Vegetació com a estratègia de millora de recursos ecosistèmics 
Estudi botànic estratègic i existent.
 
Estudi en profunditat de les diferents tipologies de  paisatges (ter-
cer paisatge, paisatge erm, paisatge productiu, bioindicadors de la 
contaminació i plantes descontaminants) com a eina per generar 
territori com infrastructura ecosistèmica.
 
Implementació d’aquestes espècies en les nostres intervencions 
per a aconseguir estendre la biodiversitat i regenerar la matriu 
biofísica.
 
Conèixer la vegetació existent per a aconseguir combinar-la amb 
espècies noves i que puguin cohabitar

_vegetació                          
             millora de recursos ecosistèmics

Micro
Acupuntura urbana

Estudi botánic existent del Llobregat

Sense escala
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:

Quercus Suber

Typha Angustifolia
També es troba en
maquia i pineda

Populus Alba
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:

Pinus Halepensis

Populus Nigra
També es troba en aigua

Populus Deltoide

Arundo Donax Phragmites Australis
Planta fitodepuradora

Salix Alba Fraxinus Angustifolius Celtis Australis

Erika Multiflora

A
rb

us
ts

: Rosmarinus Officinalis Ulex Parviflorus Thymus Vulgaris
Indicadora de sòl calcari
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Micro
Acupuntura urbana

Estudi botánic estratègic

Sense escala

Helianthus Annuus

Fitodegraden components
orgànics com el benzotriazolP
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Nicotiana Tabacum

Per a detectar danys per ozó
produeix taques marrons en  fullesB
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ió

:

Brassica Juncea

Fitodegraden components orgànics
 i ajuda a remeiar metalls pesants.

Tradescantia

Per a detectar els efectes
 mutagènics dels contaminants atmosfèrics

Cichorium intybus

es conrea per a ser emprada com
 adulterante o succedani del cafè

Lolium multiflorum italicum

Per a la detecció del sofre
 i dels metalls pesants

Abies Alba

Acumulador i sensible al SO2, sensible al
 HF i acumulador de metalls pesants.

Carpinus Betulus

Acumulador de metalls pesants,
 HF i sensible al HCl

Phragmites Australis

Per a sistema de flux
 submergit hortizontal convencionalP

la
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s
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d

e
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r
a
d

o
r
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s
:

Typha Latifolia

Per a sistema de flux
 submergit hortizontal convencional

Iris Pseudoacorus

Usat en sistemes de basses de fitodepuració
bona per a la descontaminació del nitrogen

Scirpus Holoschoenus

Usat per a la descontaminació
de Nitrogen i Fòsfor

Juncus Acutus

Té un elevat grau de depuració d'aigua
 i absorció de nutrients orgànics

Epipremnum Aureum

Eficaç per a absorbir
 formaldehid, xilè i benzèP

la
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'a
ir

e
:

Raphis Excelsa

S'encarrega d'eliminar de
l'aire formaldehid, xilè i amoníac

Ficus Robusta

És eficaç per a eliminar
formaldehid de l'aire

Spathiphyllum sp.

Absorbeix els cinc contaminants
 presents en l'aire

Sansevieria Trifasciata

Bona per a eliminar benzè, xilè i toluè,
 tricloroetilè i formaldehid.
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Micro
Acupuntura urbana

Estudi botánic estratègic

Sense escala

T
er

ce
r 

pa
is

at
ge

:

Papaver Rhoeas
Planta ruderal o viària que

 creix en sòls pobres o poc rics

Lleguminoses
Aporten nitrogen al sòl

Pa
is

at
ge

 p
ro

du
ct

iu
:

Verbascum Floccosus
Indicadora de riquesa

 de nutrientsPa
is

at
ge

 e
rm

:

Daucus Carota
Indicadora de

sequedat moderada

“No es nunca un terreno baldío
pero, con frecuencia, proviene de

un terreno abandonado,
anteriormente explotado, o

residual. De carácter irresoluto,
por cambiante, es un espacio

evolutivo, intermedio, en espera,
a veces azaroso y otras fruto de la

suma de trabajos individuales”
Gilles Clément

Raphanus Sativus
Té propietats medicinals, s'usa com
a auxiliar en el tractament de la tos

Digitalis Purpurea
Indicadora de riquesa de nutrients

Onopordum Acanthium
indicadora de alcalinitat i

riquesa de nutrients

Raphanus Sativus
Té propietats medicinals, s'usa com
a auxiliar en el tractament de la tos

Citrus x Sinensis
Usos comestibles, medicinals

i odoríficos

Salvia Sclare
Usos medicinals

Antiinflamatoris-topicos i Oftalmologicos

Anchusa Italica
Apareix generalment en substrat bàsic des
del nivell de la mar als 2000 m d'altitud

Oenothera Biennis
Múltiples usos medicinals

Curcubitaceas
Usos comestibles

Tulipa linifolia
Usada com a

planta ornamental

Clematis Hagley
Planta de floració tardana

tolera gairabé qualsevol posició

Allium Giganteum
Planta perenne de bulb comestible

i valor ornamental

Campanula Muralis
Indicadora de sòls neutres

o lleugerament alcalins

Rosa sinensis
Planta de clima càlid que prefereix

 terrenys frescos i fèrtils

Euphorbia Coralloides
Planta de clima càlid que prefereix

 terrenys frescos i fèrtils
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 adulterante o succedani del cafè
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Per a la detecció del sofre
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Abies Alba

Acumulador i sensible al SO2, sensible al
 HF i acumulador de metalls pesants.

Carpinus Betulus

Acumulador de metalls pesants,
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Phragmites Australis
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Per a sistema de flux
 submergit hortizontal convencional

Iris Pseudoacorus
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Scirpus Holoschoenus

Usat per a la descontaminació
de Nitrogen i Fòsfor

Juncus Acutus

Té un elevat grau de depuració d'aigua
 i absorció de nutrients orgànics
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S'encarrega d'eliminar de
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Spathiphyllum sp.
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 presents en l'aire
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Platanus Hybrida
També es troba en ribera

Corylus Avellana
També es troba en aigua

Populus Alba

Crataegus Monogyna Sorbus Domestica

Quercus Ilex
També es troba en pineda,

maquia i alzinar

Populus Nigra Ulmus Minor

Quercus Cerrioides
També es troba en maquia,
pineda i habitat urbanitzat

Pinus Pinea
També es troba en pineda i prats

Celtis Australis
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Pinus Halepensis

Populus Nigra
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Indicadora de sòl calcari

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N

Clara Alsedà | Jordi Olivella | Paloma Ríos

Micro
Acu u tura ur a a

Vegetació com a estratègia de millora de recursos ecosistèmics 
Estudi botànic estratègic i existent.
 
Estudi en profunditat de les diferents tipologies de  paisatges (ter-
cer paisatge, paisatge erm, paisatge productiu, bioindicadors de la 
contaminació i plantes descontaminants) com a eina per generar 
territori com infrastructura ecosistèmica.
 
Implementació d’aquestes espècies en les nostres intervencions 
per a aconseguir estendre la biodiversitat i regenerar la matriu 
biofísica.
 
Conèixer la vegetació existent per a aconseguir combinar-la amb 
espècies noves i que puguin cohabitar

_vegetació                          
             millora de recursos ecosistèmics

Clara Alsedà | Jordi Olivella | Paloma Ríos

Micro
Acu u tura ur a a

Micro
Acupuntura urbana

Estudi botánic estratègic

Sense escala

Helianthus Annuus

Fitodegraden components
orgànics com el benzotriazolP

a
is

a
tg

e
 d

e
s
c
o
n

ta
m

in
a
n

t:

Nicotiana Tabacum

Per a detectar danys per ozó
produeix taques marrons en  fullesB

io
in

d
ic

a
d

o
r
s
 c

o
n

ta
m

in
a
c
ió

:

Brassica Juncea

Fitodegraden components orgànics
 i ajuda a remeiar metalls pesants.

Tradescantia

Per a detectar els efectes
 mutagènics dels contaminants atmosfèrics

Cichorium intybus

es conrea per a ser emprada com
 adulterante o succedani del cafè

Lolium multiflorum italicum

Per a la detecció del sofre
 i dels metalls pesants

Abies Alba

Acumulador i sensible al SO2, sensible al
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Raphis Excelsa

S'encarrega d'eliminar de
l'aire formaldehid, xilè i amoníac

Ficus Robusta

És eficaç per a eliminar
formaldehid de l'aire

Spathiphyllum sp.

Absorbeix els cinc contaminants
 presents en l'aire

Sansevieria Trifasciata

Bona per a eliminar benzè, xilè i toluè,
 tricloroetilè i formaldehid.
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La Riera de la Salut o la Salut de la Riera?

_Pas per Collserola
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La Riera de la Salut o la Salut de la Riera?

_Nou Hotel de biodiversitat
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La Riera de la Salut o la Salut de la Riera?

_Nou Parc de la Indústria



Clara Alsedà | Jordi Olivella | Paloma Ríos

Micro
Acu u tura ur a a

La Riera de la Salut o la Salut de la Riera?

_Centre Cívic Les Tovalloles
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La Riera de la Salut o la Salut de la Riera?

_Passeig dels Pins
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La Riera de la Salut o la Salut de la Riera?

_Placeta del Sobreeixidor
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La Riera de la Salut o la Salut de la Riera?

_Nou pas al Parc dels Ànecs
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La Riera de la Salut o la Salut de la Riera?

_Fitodepuració per a rec i banys      
     naturalitzats de la Salut



Clara Alsedà | Jordi Olivella | Paloma Ríos

Micro
Acu u tura ur a a

pr
op

ie
ta

t p
ri

va
da

pr
op

ie
ta

t p
ri

va
da

pr
op

ie
ta

t p
ri

va
da

pr
op

ie
ta

t p
úb

lic
a

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N

Finger de la Indústria

_El Parc del Canal
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_La Llera del Pla
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NET-DELTA: Red Biótica Vertebradora De La Vall Baixa Del Llobregat
Bellvitge - El Prat de Llobregat - Montjuïc
G_17 // Angel Joaniquet Diaz _ Alex Piera Diaz _ Paula Navarro Lossa

El área del delta del Llobregat es un territorio compuesto por una gran extensión de marismas, humedales y dunas, situadas entre el massís del 
Garraf y los pies de collserola. Este delta tiene un importante papel para la vida de muchas especies de seres vivos.

En el siglo 19 se construyó el canal de la infanta Carlota al norte del rio de forma paralela para suministrar agua a las poblaciones del pie de la mon-
taña canalizado por el Prat vermell hasta los acantilados de Montjuic zona conocida popularmente como can Tunis.

Esta limitación del parque agrario, proporcionaba unos servicios ecosistémicos de producción y biodiversidad que atribuían un equilibrio ecológico 
al territorio entre la humanización delta y la fauna salvaje.Por contra, se ha ido reduciendo su función de humedal y espacio para nidificación de 
aves, progresivamente debido a una activa y numerosa presencia humana. En las directrices para el planeamiento de las infraestructuras en el Delta 
del Llobregat, se conocen la construcción de la nueva canalización del río,la construcción de una depuradora, la creación de la Zona de Actividades 
Logísticas en el puerto de Barcelona y la ampliación del aeropuerto.

La colonización de infraestructuras de alta capacidad en el delta , por primera vez, es responsable de la clara reducción del parque agrario, dando 
espacio a un nuevo HAM (otras habitabilidades, actividades y movilidad) del territorio, reduciendo este vestigio agrícola.

El territorio se encuentra fragmentado y encorsetado por las grandes infraestructuras y tejidos industriales, que jerarquizan la zona, dificultando y 
aislando los núcleo urbanos del entorno inmediato.

En cambio, por otro lado, nos damos cuenta que el ámbito en el que trabajamos se encuentra bien conectado con el resto del territorio. Reconoce-
mos a Bellvitge como una potencial puerta metropolitana por donde acceder a nuestro àmbito y usarla como rótula estratègica.

Este territorio es un mosaico de barrios, hábitat, polígonos industriales, humedales, campos agrarios, espacios libres, no lugares etc muy poco co-
nectados entre ellos, sin mantener una relación de convivencia mutua.

Hacemos un esfuerzo en detectar todos estos elementos heterogéneos, tanto los símbolos que dan identidad al lugar, como los diferentes tipos de 
paisaje, que tienen la capacidad de enriquecer y darle personalidad al àmbito de proyecto, como por ejemplo , los espacios vegetativos que quedan 
entre grande infraestructuras, como el propio parque fluvial,como los espacios de confluencia entre dos ecosistemas (urbano y natural) , como las 
grandes extensiones que se crean en el tejido industrial de la zona franca, o el abandonado antiguo curos del río, etc.

Detectando cada uno de estos lugares, se nos genera un mapa de elementos variados con mucha biodiversidad y diferentes cualidades que quedan 
descuidados por su falta de accesibilidad.

Nos atrae la idea de contraste que se puede generar entre estos paisajes tan distintos entre ellos. Pero para conectarlos y generar permeabilidad, se 
debe habilitar alguna red de accesibilidad mínima para invitar y excitar a entrar en esta zona, hasta hoy día, hostil.

Es por eso que nos hemos fijamos en las posibles redes de conexión y en sus combinaciones, tanto a pequeña escala , con caminos y carriles bici, 
como a una escala más intermedia media como serían las avenidas y calles metropolitanas que proyecta el pdu para vertebrar el territorio. Incluso 
también en una escala territorial, abriendo los límites de ciertas poblaciones, como por ejemplo Bellvitge, que tienen una gran capacidad de relación 
territorial-metropolitana.

A partir de conectores y corredores paisajísticos entrelazados con espacios abiertos y conectividades ecológicas, originan estas infraestructuras 
ecosistémicas que conectan construcciones patrimoniales con el territorio agrario y el tercer paisaje, nido de especies transeúntes del territorio que 
dan riqueza a la llera evolutiva del rio, ribera y conca fluvial.

El objetivo es integrar esta infraestructura ecológica con las capacidades de producción y sistema culturales del lugar con la constitución de imbor-
nales ecológicos que ayuden a la mejora de la red biotica y la mejora de la calidad ecosistémica.

¿Para quién? Para el aumento de especies y biodiversidad en el territorio. ¿Para que? Para la mejora de su hábitat. ¿Cómo? dejar que crezca

Nuestra diagnosis consiste en unir las polaridades de la vall Baixa, consiguiendo conectar la gran via con el delta, u el barrio de Bellvitge y el proyecto 
Biopol’H como rosa de los vientos para hacer que la población de la urbe pueda acceder a esta NET biológica del delta del Llobregat reinterpretando 
el muro del spaghetti bull que tapona esta conexión en un nuevo eje de embarramiento que genera esta plaça territorial capaz de llevarte des del 
frente litoral a la segunda corona metropolitana. así actuando como nodo entre San Boi, Hospitalet, El Prat y Barcelona.

Esta nueva trama,que se propone se expande con espacios libres, de no lugares y patrimonio olvidado por la ribera nordeste del río Llobregat. Loca-
lizando esmeraldas conectadas entre sí que nos trasladan hasta el Faro del Riu Llobregat descubriendo este tercer paisaje de la antigua llera, crisol 
de biodiversidad y de gran valor ecosistémico.

Con la ampliación de esta malla, colonizamos con una nueva arteria verde que incide dentro del tejido industrial hasta llegar al mar, facilitando una 
ramificación de caminos amables acercándose a la montaña de Montjuic, aumentando la conexión para la vida a toda la Vall Baixa, hacemos crecer 
este pulmón verde facilitando unos nuevos ejes de metropolización que ayudan a desfragmentar un mosaico territorial de todo el llano del delta.
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ÁMBITO DE TRABAJO

Vemos la evolución de un Delta en el que se atribuia un 
equilibrio ecológico entre humanización y  fauna salvaje. 
Poco a poco la progresiva colonización del Delta por parte 
del ser humano ha conseguido reducir los sistemas ecosis-

témicos y espacio de nidificación.
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ORIGENES DEL MEDIO HUMANO

PLANO DEL 1891

-Zona Delta; sistema de séquias y humedales,.
-Primeros assentamientos y trazados de las infracturas ferroviarias y caminos.
-Canal de la infanta Carlota, primer canal de sumnistramiento de agua.

RELACIÓN DEL PGM DEL 78 CON SU ORIGEN TERRITORIAL Y ACTUALIDAD METROPOLITANAMORFOLOGÍA DEL DELTA

MIRADA AL PASADO

Fotografía aéria 1956

LANDSAT 2020

 ESTUDIO DE LA ACTUACIÓN DEL PGM EN EL TERRITORIO.

- Consolidación de actividades terciarias, logísticas e industria.
- Desviación del cauce del rio para augmentar la zona industrial.
- Augmento del terreno destinado infrestructuras de conexión y conectividad, aeropuerto, Puerto franco ZAL, C-31,  B-10.
- Reducción dràstica del parque agrario y calidad ecosistèmica del lugar (humedales, dunas, sistema de séquias) 
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ÁMBITO ECOSISTÉMICO Y 

NATURAL

La llegada de un nuevo HAM y modelo de vida en el te-

rritorio, se hace responsable  de la clara reducción del vesti-

gio agrícola.
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MATRIZ BIOFÍSICA, RELACIONES ECOSISTÉMICAS.

MEDIO NATURAL

Cada 10 años

Cada 100 años

Cada 500 años

Corredores verdes

Conectores hidraulicos

Los sistemas de conectividad ecológica, se vertebran  con el cauce del rio, y diferentes rieras que ali-

mentan los humedales del sudoeste del delta. 

Los corredores verdes tienen el objetivo de tejer las diferentes burbujas bióticas del territorio y los co-

nectores hidráulicos y conseguir de forma más directa la continuïdad terriorial del delta. 

PRODUCCIÓN AGRARIA

DECRECIMIENTO DEL PARQUE AGRARIO EN LOS ULTIMOS 60 AÑOS 

Parque agrario 2020

Parque agrario 1993

Parque agrario 1956

Edificaciones agricolas 

conservadas
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RELACIÓN CON EL CONTEXTO

El ámbito está fragmentado por las infraestructuras que dificultan la re-
lación entre barrios colindantes, segregandolos y empobreciendo posibles
vínculos. A pesar de que la comunicación mediante transporte público
es buena, la “caminabilidad” entre barrios y la accesibilidad al gran es-

pacio natural del entorno del río Llobregat es deficiente. 

Las mallas de las ciudades, cada vez mas cerradas, ejercen presión sobre 
estos caminos y recorridos que son necesarios para el buen funciona-

miento del metabolismo urbano. 

CONECTIVIDADES Y CONEXIONES

PLAZAS TERRITORIALES LIMÍTROFAS A LOS EJES DE CONNEXIÓN

BIOPOL’H, CIUDAD SANITARIA AL  DE LA SUD GRAN VIA.

Territorio del delta se encuentra fragmentado y dividido por el tejido industrial y las vías de alta capacidad. Estas  barreras del 

lugar desconectan los ecosistemas limítrofos, o centralidades de su entorno inmediato. Los cortes que originan la continuïdad  de la 

matriz biofísica producen la sectorización de la Vall Baixa..

Alta Accessibilidad en transpor-
te público

Baja accessibilidad en transporte 
público

Sistema mobilidad rodadaa

Sistema ferroviario
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CORREDORES PAISAJÍSTICOS, TRAMA BIOFÍLICA DEL TERRITORIO CONDUCTOS METROPOLITANOS 

RIO EJE VERTEBRADOR DE LA RAMIFICACIÓN DE CAMINOS ENTRE LOS TRES MEDIOS

Los conectores amables ramifican todo el territorio de la Vall Baixa tejiendo las zonificaciones Industriales y residenciales entre 

ellas y el cauce del rio que funciona como eje vertrebrador de la trama. 

La trama de sistema rodado se vertrebran a partir de estos grandes conductors que conectan el centro urbano con el territorio, 

tejiendo una red secundaria que se implantna por todo el territorio.

CAMINOS SALUDABLES SISTEMA RODADO

Tejido Industrial

Tejido Residencial

Espacios Abiertos

Corredores Amables 

Caminos Amables 

Carril Bici
Carriles Bici de nueva 
construcción 
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TERCER PAISAJE Y EL NO LUGAR OPORTUNIDAD PARA LA PROLIFERACIÓN DE  ESPECIES PASANTES Y LOCALES

La net generada por estos espacios contribuye al equilibrio ecologico y la captación de embornales de CO2, lugares deshabitados 

donde la naturaleza a ocupado el paisaje, dando cobijo a especies viajeras y ecosistemas ocultos del medio humano.

ESMERALDAS

ESPACIO ABIERTOS Y NATURALES

ESCALA HUMANA
Detectamos todos los espacios naturales del ámbito.

Conjuntos primarios que presentan una naturaleza imperturbada, reservas protegidas,

espacios residuales tanto por desuso como por abandono y paisaje agrícola.

Enseguida vemos estas posibles interacciones entre espacios de diferente caràcter; interaccio-

nes cada vez más difíciles en un territorio urbano fragmentado por la industria y

sus infraestructuras.“Las posibilidades de continuación biológica disminuyen con la cerrazón 

de las mallasdel territorio.

La diversidad disminuye proporcionalmente”. Gilles Clémensibilidad al gran espacionatural 

del entorno del río Llobregat está aún por resolver.

 

Las mallas de las grandes infraestructuras ejercen presión sobre estos caminos y recorridos 

que son imprescindibles para un buen funcionamiento del metabolismo urbano. 
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PERSONALIDAD E IDENTIDAD PERSONALIDAD E IDENTIDAD

PARQUE FLUIVIAL DE RIO LLOBREGAT

PARQUE FLUIVIAL DE RIO LLOBREGAT

PARQUE FLUIVIAL DE RIO LLOBREGAT
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PERSONALIDAD E IDENTIDAD

TERCER PAISAJE
Si hay algo que caracteriza este ámbito és la convivencia entre dos realidades

aparentemente incompatiles: actividad logistica e industrial junto con un paisaje
rural y espacios con un alto valor ecológico.

A un lado del río, un parque fluvial junto a una reserva natural y un aeropuerto;
al otro lado del río, una zona franca atravesada por el antiguo cauce y, a lo largo

de él, masias y otros vestigios de su pasado agrícola. 

Qué es el tercer estado? Todo. Qué ha hecho hasta ahora? Nada. Qué aspira a
ser? Algo”

          CLEMENT GILLES
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ESTRATÉGIA

Hacemos un esfuerzo por detectar todos aqu ellos elementos que forman parte de la

identidad del lugar para, en algunos casos, reactivar y recuperar su uso y, en otros,

dejar que sea el curso del tiempo el que decida cada uno de sus canvios y transformaciones. 

Una espécie de proyecto vivo y en constante movimiento.

Buscamos el contraste entre estos dos paisages, controlados y salvajes, que no solo

formarán parte de un único sistema más complejo de espacios libres sino que también

generarán nuevos recorridos a través de lugares, hasta ahora, inconexos. Para ello nos basa-

mos en la red de caminos, vias ciclables y calles con carácter de

plaza que se unirán a una nueva red, tejiendo así el territorio.

+
+

+ +
++

+

RED SALUDABLE DE CONNEXIÓN DE LAS DIFERENTES SITUACIONES TERRITORIALES DE LA VALL 
BAIXA

NET-DELTA
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PERSONALIDAD E IDENTIDAD

TERCER PAISAJE
Si hay algo que caracteriza este ámbito és la convivencia entre dos realidades

aparentemente incompatiles: actividad logistica e industrial junto con un paisaje
rural y espacios con un alto valor ecológico.

A un lado del río, un parque fluvial junto a una reserva natural y un aeropuerto;
al otro lado del río, una zona franca atravesada por el antiguo cauce y, a lo largo

de él, masias y otros vestigios de su pasado agrícola. 

Qué es el tercer estado? Todo. Qué ha hecho hasta ahora? Nada. Qué aspira a
ser? Algo”

          CLEMENT GILLES
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IDENTIDADES DEL TERRITORIO

ESMERALDAS EN ESPACIOS DE OPORTUNIDAD

ELEMENTOS CON ESPACIOS ABIERTOS QUE CONFIGURANT LA NET.

CONNEXIÓN DE LA NET CON LA CIUDAD SALUD 

EL CONJUNTO BIOPOL’H ACTUA COMO VERTEBRA ENTRE LA FRACTURA TERRITORIAL QUE ORIGINA LA C-31 Y B-10

CONNEXIÓN DE LAS ESMERALDAS
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DECONSTRUCCIÓN DE LA NET

RED DE CONECTIVIDAD BIOFÍLICA

MEDIO FÍSICO

RED HIDROGRÀFICA

ESPACIOS ABIERTOS

CAMINOS CICLABLES

RED FERROVIARIA

NET DELTA

SUPERPOSICIÓN

CON LA ANNEXIÓN DE ESTA  NET EN LA MATRIZ,  AUGMENTAMOS EL RANGO BIODIVERSI-
DAD BIÓTICA DEL DELTA, ELIMINANDO  LAS DESCONTINUIDADES  CAUSADAS POR LAS VIAS 

DE ALTA OCUPACIÓN, Y PROVOCANDO LA PROLIFERACIÓN DE ESPÉCIES. 
LA ARTÉRIA VERTEBRADORA ES EL CAUCE DEL RIO QUE NOS AYUDA A ESTRUCTURAR EL EJE 
DE EMBARRIAMIENTO ENFOCADO A LA SALUD DE LAS PERSONAS EN LA CIUDAD, ALARGAN-

DO ESTE SISTEMA ECOSISTÉMICO HASTA EL FRENTE LITORAL Y ASÍ  RECUPERAR EL ANTI-
GUO CAUCE DEL RIO COMO RESERVA DE LA CONSERVACIÓ DE LA BIOESFERA DEL LA VALL 

BAIXA. 
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POLARIDADES DEL TERRITORIO 
ESPAI SALUD ARTICULACIÓN DE LA NET-DELTA

BIOPOL’H ACTUA COMO NODO ENTRE LAS DIFERENTES CENTRALIDADES Y  SISTEMA ECOSISTÉMICOS 
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F A S E S  D E L  P R O Y E C T O

EXPANSIÓN BIOÓTICA

FASE:1 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIOPOL’H

FASE 2: MASIA DE CAN TRABAL

CON EL PARQUE DEL B IOPOL’H EL CAMINO PROVISIONAL QUE PERMITA EL ACCESO AL RIO  QUEDA INHABILITADO. EL POTENCIAL DE ESTA MASIA SE HACE EVIDEN-

FASE 3: MASIA DE TORRE GRAN

SE REACTIVA LA ANTIGUA MASIA POR LA PROXIMIDAD CON EL PARQUE BIOPOL’H Y COMO PUNTO ESTRATÉGICO PARA VOLVER CONECTAR BARCELONA CON EL 

FASE 4: FASE FINAL DE IMPLANTACIÓN 

CON LA RECUPERACION DE EL ANTIGUO CAUCE DEL RIO , LAS MASIAS DE SU ENTORNO Y EL FARO GENERAMOS UN SISTEMA CULTURAL ECOSISTÉMICO QUE DARA BIODIVERSIDAD Y FAUNA AL 
TERRIOTIRO CAUSANDA UNA MEJOR DEL HABITAT.
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IMPRESIONES

CALLER A

IMPRESIONES

TORRE GRAN
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IMPRESIONES

ÀNGEL JOANIQUET, PAULA NAVARRO, ALEX PIERA

GRUP 17
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IMPRESIONES

CALLER A

IMPRESIONES

TORRE GRAN
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Actuación entre límites y vínculos
El Prat De LLobregat 

G_3 //Bernat Brell Martinez  _ Joan Salleras Rodriguez

Nos centramos en la zona del Prat del LLobregat, un municipio conectado tanto por tierra, por bajo tierra y prácticamente por aire y desconectado de la 
naturaleza que le rodea; el parc agrari y el río llobregat.

Hablando del río hay que remarcar que la fisonomía de este hace 50 años y la de la actual no tienen nada que ver. La intensa urbanización ha dado lugar a 
un río encajonado entre grandes infraestructuras -autopistas, aeropuerto y vías de tren- que transcurren a ambos lados, donde hace pocas décadas había 
cultivos y grandes zonas inundables cuando llovía en exceso. Las alteraciones que se han producido se ven también en la desembocadura, que se desvió en 
2005 con una obra millonaria para que el puerto de Barcelona y los polígonos industriales pudieran crecer. Todo ello, no ha sido inocuo para el río y puede no 
serlo para el entorno del Llobregat en el futuro.. El tema alarmista lo encontramos cuando miramos al pasado y al futuro. El río ha perdido mucho caudal y 
mirando a futuro puede traer grandes inundaciones y diferentes catástrofes naturales ya que no absorbe tanta agua como lo hacía antes.

La evolución del aeropuerto ha ido generando poco a poco una desconexión entre la naturaleza y el prat. Por otro lado, el prat ha ido creciendo dentro de 
esta evolución. Es aquí donde vemos como esas trazas históricas que nos vinculan directamente con la naturaleza y llegaban a otros destinos se han ido 
desdibujando para dar paso a nuevas trazas de uso rodado, generando así fuertes bordes que acaban encapsulando el prat en un espacio satélite en relación 
a sus alrededores.

En su término municipal se encuentran infraestructuras de gran importancia como el aeropuerto de Barcelona, zonas agrarias y espacios en transición. El 
municipio confronta al norte con el Hospitalet y Cornellà de Llobregat, al este con Barcelona y el mar Mediterráneo al oeste con Sant Boi de Llobregat y al 
sur con Viladecans. Seleccionamos trabajar sobre el municipio del Prat, ya que forma parte del Parque Agrario del Delta del Llobregat, un espacio natural y 
protegido, promovido y gestionado por la Diputación de Barcelona que nos gustaría poder vincularlo de nuevo al Prat a partir de diferentes estrategias. Una 
de las actividades principales es la agraria. Estas tierras se caracterizan por una elevada productividad agraria, por una alta calidad de los suelos, un clima 
templado y una red de riego y drenaje extensa. Además limita la congestión urbana actuando como pulmón verde en un espacio de elevadísima densidad.

Con una mirada estratégica vemos una zona Norte completamente desconocida e inusitada, zona Este desvinculada absolutamente con su alrededor y zona 
Sud parada en el tiempo, sin evolucionar. Como respuesta fomentamos conectar las tres zonas mediante distintas estrategias:

- Reconectar el Prat del Llobregat con su entorno más cercano, la naturaleza.
- Activar la voluntad de sus usuarios generando nuevos vínculos entre el campo y el municipio.
- Facilitar el recorrido hacia el río, los campos y cultivos, aportando nuevas costumbres de contacto directo con la naturaleza, el deporte y también el poder 
relajarse, desconectar y pasear entre estos magníficos entornos naturales, propio de los municipios del extrarradio de la ciudad de Barcelona.

Las grandes vías rodadas de la parte norte marcan una inmensa frontera entre el municipio y la zona agraria.
Además, hoy en día, hay toda una zona sin uso aparente, ya que está destinada a un futuro proyecto. Toda esta zona está perimetralmente vallada cosa que 
imposibilita su uso. La fuerte zona industrial ubicada al este vuelve a hacer de frontera entre el Prat y el río Llobregat.Rodeada de fábricas activas esta zona 
no da una calidad directa a sus vecinas colindantes, sino todo al contrario. Detectamos entonces que aquí se genera una desconexión entre usuaria, fábrica 
y río. La zona sud aun virgen, pero en planificación de construcción, remarca el tercer límite en el que queremos trabajar. El municipio parece acabar de golpe, 
sin sentido, como si la naturaleza marcará un límite más que una conexión entre municipio y zona agraria.

- 3 claras dicotomías, 3 claras barreras

La desconexión del municipio con la naturaleza que nos rodea está marcada por la traza humana del automóvil y la especulación constructiva. Nuestras 
estrategias son el enclave para poder volver a conectar el Prat del LLobregat con el río, los campos y prados que les rodea. Enfocándonos en la parte norte 
planteamos una intervención de carácter efímero que vincule de nuevo a las habitantes con la producción agrícola. Mediante distintos dispositivos de inte-
racción y conocimientos compartidos, planteamos revitalizar toda una zona de uso temporal donde se generen actividades prácticas y didácticas en relación 
con el cultivo y sus aprendizajes. A lo que la zona este se refiere, pretendemos dotar de calidad y bienestar todo el recorrido hasta llegar al río, de este modo 
reconectamos de nuevo las usuarias del parc del riu con las habitantes del Prat del LLobregat. Finalmente en la zona sud nuestra intención es de prolongar 
y mejorar todos los recorridos agrarios para poder generar nuevas trazas donde poder practicar deporte en contacto directo con la naturaleza. En este caso, 
con nuestro estudio de campo, vimos que ya hay la voluntad por parte de las inquilinas del Prat de usar este espacio con este fin, es por esto que se plantea 
reforzar y mejorar todos estos recorridos dotados de grandes cualidades paisajísticas.

Vamos a analizar, entonces, este vacío urbano de la parte norte; el M.P.G.M. ha pensado en un proyecto que debería tener lugar a lo largo de 10 años, con 
el objetivo de crear un nuevo núcleo de ciudad que también pudiera acoger una ampliación de la población asentada, fácilmente conectada a toda el área 
metropolitana. Sobre todo, el proyecto prevé la revitalización de la estación y el inicio de una nueva zona verde que conectará con esta nueva zona. No sólo 
puede conectar con el municipio sino que también debería conectar con la zona agraria norte. Diez años es un lapso de tiempo importante, suficiente para 
poder dotar de actividad y cualidad esta gran área. Es por esto que decidimos intervenir.

- ¿Qué? / ¡Puentes conectores y aprovechamiento de áreas en desuso!
- ¿Cuándo? / ¡Ya!
- ¿Cómo? / ¡De manera efímera!
- ¿Para qué? / ¡Para fomentar el contacto con la naturaleza y potenciar la actividad y el conocimiento colectivo!
- ¿Para quién? / ¡Para todas las usuarias!

Podríamos decir que las zonas industriales fueron las primeras habitantes del Prat del Llobregat. Tenemos por costumbre no aproximarnos ni interactuar con 
ellas. ¿Pero que nos pasa si al no hacerlo nos perdemos el no descubrir, el no aprender y el no disfrutar? Con intención de construir una nueva comunidad 
en el Prat, en la cual el aprovechamiento urbanístico de respuesta a distintas necesidades, en el borde Este nos proponemos rehacer y elaborar la conexión 
desde las fábricas hasta la orilla del río. Potenciando de nuevo toda esta naturaleza que envuelve el municipio del Prat.

- ¿Qué? / ¡Corredores verdes de conexión con el río!
- ¿Cuándo? / ¡Ya!
- ¿Cómo? / ¡Aportando nuevas perspectivas paisajísticas y zonas de contemplación!
- ¿Para qué? / ¡Para fomentar el contacto con la naturaleza, su uso y disfrute! ¡Para contemplarla y admirarla!
- ¿Para quién? / ¡Para todas las usuarias, sobre todo las más curiosas!

La parte sud ya muestra trazas más directas de aproximación al parc agrari. Con un brusco límite entre el asfalto y el terreno virgen, como si de una línea de 
división matemática se tratara. Al ver la gran especulación de construcción y la pérdida de identidad verde tan radical, nuestra respuesta es la de potenciar 
este recorrido de transición entre ciudad y natura renovando y mejorando estos caminos de entre campos para dotarlos de nueva actividad con el fin, tam-
bién, de conectar las dos zonas laterales de este parque agrario, actualmente están separadas por el aeropuerto y la ciudad.

- ¿Qué? / ¡Ampliación de las vías principales de la ciudad hacia la naturaleza!
- ¿Cuándo? / ¡Ya!
- ¿Cómo? / ¡Con pequeñas intervenciones paisajísticas!
- ¿Para qué? / ¡Para fomentar el contacto con la naturaleza y potenciar la actividad, la desconexión y el descubrimiento!
- ¿Para quién? / ¡Para todas las usuarias!
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El tema alarmista lo encontramos 
cuando miramos al pasado y al fu-
turo.
El río ha perdido mucho caudal y mi-
rando a futuro puede traer grandes 
inundaciones y diferentes catástrof-
es naturales ya que no absorbe tanta
agua como lo hacía antes.

lona y los polígonos industriales pu-
dieran crecer. Todo ello, no ha sido 
inocuo para el río y puede no serlo 
para el entorno del Llobregat en el 
futuro.
La cuenca hidrográ!ca del río llobre-
gat recoge agua de una gran parte
de Cataluña y es el gran motor que 
alimenta el parc agrari del baix llo-
bregat.
Es gracias a su acuífero que se ge-
neran diferentes zoni!caciones de 
aguas para poder abarcar toda esta 
gran zona verde de cultivo. 

La !sonomía del río Llobregat hace 
50 años y la de la actual no tienen 
nada que ver. La intensa urbaniza-
ción ha dado lugar a un río encajo-
nado entre grandes infraestructuras 
-autopistas, aeropuerto y vías de 
tren- que transcurren a ambos lados, 
donde hace pocas décadas había 
cultivos y grandes zonas inundables 
cuando llovía en exceso. Las altera-
ciones que se han producido se ven 
también en la desembocadura, que 
se desvió en 2005 con una obra mil-
lonaria para que el puerto de Barce-

A G U A
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 En su término municipal se encuentran infraestructu-
ras de gran importancia como el aeropuerto de Barce-
lona, zonas agrarias y espacios en transición. El muni-
cipio confronta al norte con el Hospitalet y Cornellà de 
Llobregat, al este con Barcelona y el mar Mediterráneo 
al oeste con Sant Boi de Llobregat y al sur con Vilade-
cans
Seleccionamos trabajar sobre el municipio del Prat, 
ya que forma parte del Parque Agrario del Delta del 
Llobregat, un espacio natural y protegido, promovido 
y gestionado por la Diputación de Barcelona que nos 
gustaría poder vincularlo de nuevo al Prat a partir de 
diferentes estrategias.
Una de las actividades principales es la agraria. 
Estas tierras se caracterizan por una elevada producti-
vidad agraria, por una alta calidad de los suelos, un 
clima templado y una red de riego y drenaje extensa. 
Además limita la congestión urbana actuando como 
pulmón verde en un espacio de elevadísima densidad

M U N I C I P I O



Con una mirada estratégica vemos una zona norte 
completamente desconocida e inusitada, zona este 
desvinculada absolutamente con su alrededor y zona 
sud parada en el tiempo, sin evolucionar.
Como respuesta fomentamos conectar las 3 zonas me-
diante distintas estrategias.
- Reconectar el Prat del Llobregat con su entorno más 
cercano, la naturaleza.
- Activar la voluntad de sus usuarios generando nue-
vos vínculos entre el campo y el municipio.
- Facilitar el recorrido hacia el río, los campos y culti-
vos, aportando nuevas costumbres de contacto di-
recto con la naturaleza, el deporte y también el poder 
relajarse, desconectar y pasear entre estos magní!cos 
entornos naturales, propio de los municipios del ex-
trarradio de la ciudad de Barcelona.

E S T R A T E G I A S



D I C O T O M I A S B A R R E R A S

La zona sud aun virgen, pero en pla-
ni!cación de construcción, remarca 
el tercer límite en el que queremos 
trabajar.
El municipio parece acabar de gol-
pe, sin sentido, como si la naturale-
za marcará un límite más que una 
conexión entre municipio y zona 
agraria.

La fuerte zona industrial ubicada al 
este vuelve a hacer de frontera entre 
el Prat y el río Llobregat.
Rodeada de fábricas activas esta 
zona no da una calidad directa a 
sus vecinas colindantes, sino todo al 
contrario. Detectamos entonces que 
aquí se genera una desconexión en-
tre usuaria, fábrica y río.

Las grandes vías rodadas de la parte 
norte marcan una inmensa frontera 
entre el municipio y la zona agraria.
Además, hoy en día, hay toda una 
zona sin uso aparente, ya que está 
destinada a un futuro proyecto. Toda 
esta zona está perimetralmente val-
lada cosa que imposibilita su uso.

D I C O T O M I A S

La zona sud aun virgen, pero en pla-
ni!cación de construcción, remarca 
el tercer límite en el que queremos 
trabajar.
El municipio parece acabar de gol-
pe, sin sentido, como si la naturale-
za marcará un límite más que una 
conexión entre municipio y zona 
agraria.

La fuerte zona industrial ubicada al 
este vuelve a hacer de frontera entre 
el Prat y el río Llobregat.
Rodeada de fábricas activas esta 
zona no da una calidad directa a 
sus vecinas colindantes, sino todo al 
contrario. Detectamos entonces que 
aquí se genera una desconexión en-
tre usuaria, fábrica y río.

Las grandes vías rodadas de la parte 
norte marcan una inmensa frontera 
entre el municipio y la zona agraria.
Además, hoy en día, hay toda una 
zona sin uso aparente, ya que está 
destinada a un futuro proyecto. Toda 
esta zona está perimetralmente val-
lada cosa que imposibilita su uso.
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La desconexión del municipio con la naturaleza que 
nos rodea está marcada por la traza humana del au-
tomóvil y la especulación constructiva.
Nuestras estrategias son el enclave para poder volver 
a conectar el Prat del LLobregat con el río, los campos 
y prados que les rodea.
Enfocándonos en la parte norte planteamos una in-
tervención de carácter efímero que vincule de nuevo 
a las habitantes con la producción agrícola. Mediante 
distintos dispositivos de interacción y conocimientos 
compartidos, planteamos revitalizar toda una zona de 
uso temporal donde se generen actividades prácticas 
y didácticas en relación con el cultivo y sus aprendi-
zajes.
A lo que la zona este se re!ere, pretendemos dotar de 
calidad y bienestar todo el recorrido hacia llegar al río, 
de este modo reconectamos de nuevo las usuarias del 
parc del riu con las habitantes del Prat del LLobregat.
Finalmente en la zona sud nuestra intención es de 
prolongar y mejorar todos los recorridos agrarios para 
poder generar nuevas trazas donde poder practicar 
deporte en contacto directo con la naturaleza. En este 
caso, con nuestro estudio de campo, vimos que ya hay 
la voluntad por parte de las inquilinas del Prat de usar 
este espacio con este !n, es por esto que se plantea 
reforzar y mejorar todos estos recorridos dotados de 
grandes cualidades paisajísticas.

P R O Y E C T O



N O R T E  B A R R E R A  N O R T E  

Vamos a analizar, entonces, este vacío urbano de la 
parte norte; el M.P.G.M. ha pensado en un proyecto 
que debería tener lugar a lo largo de 10 años, con el 
objetivo de crear un nuevo núcleo de ciudad que tam-
bién pudiera acoger una ampliación de la población 
asentada, fácilmente conectada a toda el área metro-
politana.
Sobre todo, el proyecto prevé la revitalización de la 
estación y el inicio de una nueva zona verde que co-
nectará con esta nueva zona.
No sólo puede conectar con el municipio sino que 
también debería conectar con la zona agraria norte.
Diez años es un lapso de tiempo importante, su!cien-
te para poder dotar de actividad y cualidad esta gran 
área. Es por esto que decidimos intervenir.

¿Qué? / ¡Puentes conectores y aprovechamiento de 
áreas en desuso!
¿Cuándo? / ¡Ya!
¿Cómo? / ¡De manera efímera!
¿Para qué? / ¡Para fomentar el contacto con la naturale-
za y potenciar la actividad y el conocimiento colectivo!



E S T EB A R R E R A  

Podríamos decir que las zonas industriales fueron las 
primeras habitantes del Prat del Llobregat.
Tenemos por costumbre no aproximarnos ni inte-
ractuar con ellas. ¿Pero que nos pasa si al no hacerlo 
nos perdemos el no descubrir, el no aprender y el no 
disfrutar?
Con intención de construir una nueva comunidad en 
el Prat, en la cual el aprovechamiento urbanístico de 
respuesta a distintas necesidades, en el borde Este nos 
proponemos rehacer y elaborar la conexión desde las 
fábricas hasta la orilla del río. Potenciando de nuevo 
toda esta naturaleza que envuelve el municipio del 
Prat.

¿Qué? / ¡Corredores verdes de conexión con el río!
¿Cuándo? / ¡Ya!
¿Cómo? / ¡Aportando nuevas perspectivas paisajístic-
as y zonas de contemplación!
¿Para qué? / ¡Para fomentar el contacto con la natura-
leza, su uso y disfrute! ¡Para contemplarla y admirarla!
¿Para quién? / ¡Para todas las usuarias, sobre todo las 
más curiosas!



S U R  B A R R E R A  S U R  

La parte sud ya muestra trazas más directas de aproxi-
mación al parc agrari. Con un brusco límite entre el 
asfalto y el terreno virgen, como si de una línea de di-
visión matemática se tratara.
Al ver la gran especulación de construcción y la pérd-
ida de identidad verde tan radical, nuestra respuesta 
es la de potenciar este recorrido de transición entre 
ciudad y natura renovando y mejorando estos cami-
nos de entre campos para dotarlos de nueva actividad 
con el !n, también, de conectar las dos zonas laterales 
de este parque agrario, actualmente están separadas 
por el aeropuerto y la ciudad.

¿Qué? / ¡Ampliación de las vías principales de la ciudad 
hacia la naturaleza!
¿Cuándo? / ¡Ya!
¿Cómo? / ¡Con pequeñas intervenciones paisajísticas!
¿Para qué? / ¡Para fomentar el contacto con la natura-
leza y potenciar la actividad, la desconexión y el de-
scubrimiento!
¿Para quién? / ¡Para todas las usuarias!
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EL GRAN GR CAMINARI: més enllà de les barreres arquitectòniques
Baix Maresme
G_12 // Inés Aguilar i Figueres _ Marta Vilarnau Sinovas _ Carles Serrano Aguilera

A principis del segle XIX, amb l'arribada de la màquina de vapor i la consegüent revolució industrial que va suposar, es va produir un fet històric que 
va marcar a l'esfera socioeconòmica: el tren. Barcelona no podia créixer a causa de les disposicions militars i, per aquest motiu, les noves fàbriques 
que començaven a aparèixer s'instal·laven fora del Pla de Barcelona desvinculant-se de les poblacions tradicionals, originant les primeres ciutats 
industrials de Catalunya. Com a conseqüència, es va experimentar un notable i constant creixement dels teixits urbans que va comportar la migració 
de la civilització a les ciutats. Però no va ser fins a l'any 1848 que aquestes ciutats no es van poder connectar gràcies a la primera línia ferroviària de 
la península, que es va inaugurar amb el trajecte de Barcelona - Mataró. Un segle més tard, els pobles situats en la costa del Maresme van començar 
a guanyar popularitat gràcies a un inici del turisme de platges i l'existència d'aquesta línia ferroviària que va catalitzar una transformació urbana de 
tota la zona costanera. Actualment, aquesta línia de tren es la línia R1 de Rodalies de Catalunya i connecta l'Hospitalet de Llobregat amb Maçanet - 
Massanes, resseguint paral·lelament els corredors prelitorals i litorals de la comarca del Maresme. Malauradament, a mesura que han transcorregut 
els anys, el nivell del mar ha anat experimentant fortes crescudes i a poc a poc veiem que les platges van disminuint la seva dimensió. De fet, molts 
experts afirmen que d'aquí aproximadament 20/30 anys el mar s'haurà menjat molts passeigs marítims i, com a conseqüència, desapareixerà l'ac-
tual línia R1.

D'altra banda, també cal destacar el fort creixement de la població a aquesta comarca al voltant de la xarxa ferroviària, generant així molts nuclis in-
dustrials secundaris a la regió i una progressiva articulació a escala territorial dels diferents municipis de la comarca amb la ciutat comtal. D'aquesta 
manera, van sorgir noves morfologies urbanes, com ara la ciutat jardí al voltant dels antics nuclis.

Com a conseqüència, hi ha una progressiva articulació a escala territorial dels diferents municipis de la comarca amb la ciutat comtal. Paral·lelament 
a la xarxa ferroviària, també cal remarcar tot allò que el pas del temps ens ha anat deixant i que en l'actualitat té un gran valor patrimonial. Particu-
larment, a la comarca del Maresme hi trobem tot un sistema de camins i rutes d'origen romà o medieval, com és el cas de la Via Augusta o el Camí 
Ral (actualment és la carretera N-II que connecta Barcelona amb Blanes).

A més a més, la inauguració de la línia va suposar una gran revolució del paisatge i del territori a la comarca del Maresme, transformant radicalment 
la morfologia del front marítim. Actualment, els patrons d'assentament dels pobles són encara presents als seus nuclis urbans, en què s'observa com 
s'han anat resseguint els traçats de les rieres formant així entramats urbans lineals.

En tercer lloc, cal esmentar que a causa del fort creixement que va experimentar Barcelona es va requerir la necessitat d'un proveïment urbà. Aquest 
fet va fer sorgir un cinturó agrícola periurbà en què el Maresme hi va tenir a veure. Aquesta comarca era rica en la producció de taronges, patates i 
hortalisses; tanmateix, el fet més significatiu es va dur a terme a la primera meitat del segle XX en què el Maresme va experimentar una esplendor 
agrari amb l'expansió del conreu de la patata i d'enciams gràcies a la generalització dels motors elèctrics d'extracció d'aigües.
Al llarg del territori que ressegueix l'R1 es pot contemplar una façana marítima carregada d'elements patrimonials com ara cases indianes d'estil 
arquitectònic colonial, edificacions d'estil fabril conseqüents del passat industrial de la zona o elements de caràcter tant militar com infraestructural.

Per una banda, tots aquests elements d'anàlisis han servit per donar una visió global i trobar diferents eixos i punts d'unió entre ells, així com poder 
corroborar la falta de cohesió d'altres, com ara la manca de connexions transversals entre la línia de costa i els nuclis urbans i les altres zones situa-
des a l'altre costat de les vies a causa de la impermeabilitat del traçat de la infraestructura ferroviària. D'altra banda, veiem que tampoc existeixen 
connexions longitudinals entre les diferents poblacions estudiades.

A causa de la gran pressió infraestructural que pateix, s'han generat espais residuals al voltant d'ella i en tot el llarg de l'eix en els quals hi trobem tots 
aquells elements esmentats prèviament, siguin edificacions de caràcter patrimonial o traçats desvinculats entre si, com ara rieres o altres infraes-
tructures., Per aquest motiu, a causa de la manca de connexions longitudinals entre municipis, es pretén enllaçar entre si aquests elements per tal 
de projectar un Gran Recorregut paral·lel a les vies ferroviàries i que vertebri tot el Maresme peatonalment. I, alhora, aconseguir un impuls amb nous 
mitjans de transport més sostenibles.

D'altra banda, a escala local i a causa de la inexistència de connexions transversals entre els nuclis urbans i la costa, s'han detectat diversos punts 
per tal que facin de catalitzadors i activin la zona en qüestió, ja sigui en la intersecció entre dos eixos d'embarriament com en punts estratègics entre 
dues barreres arquitectòniques.

A l'hora de definir les estratègies del projecte, s'han tingut en compte diferents referències que interconnecten longitudinalment i transversalment les 
ciutats de diferents maneres per tal d'obtenir una concepció més àmplia i potenciar aquest Gran Recorregut que es vol projectar a les vies ferroviàries 
de l'R1.

Gran part dels usuaris de la línia ferroviària en les hores puntes realitzen el que s'anomenen desplaçaments "obligats", és a dir, desplaçaments per tal 
d'anar a la feina o per motius acadèmics. Per aquest motiu, aquest projecte parteix d'un nou model de ciutat.
L'arribada de la crisi econòmica juntament amb les restriccions generades per la COVID-19, el nou model de teletreball i la crisi climàtica i del medi 
ambient, han fet reformular la idea de ciutat i ha pres força el projecte d'abastir cada barri de tots els serveis bàsics per arribar-hi mitjançant un 
recurs sostenible.

Aquest sistema consisteix a pensar les ciutats com a una suma de barris autosuficients en què s'hi troben tots aquells serveis que són essencials. 
La implementació d'aquest nou model de ciutat reduiria notablement el nombre de desplaçaments a la ciutat Comtal i, com a conseqüència, no es 
requeririen trens amb tanta capacitat ni tanta freqüència a les hores punta com la que tenen els trens actuals.
A més a més, en el nostre àmbit d'actuació hi trobem que les vies ferroviàries constitueixen una barrera arquitectònica que fragmenta els pobles 
del front marítim. Per aquest motiu, es proposa també un nou model de mobilitat: el TRAM. D'aquesta manera, l'espai es fa molt més permeable, 
garantint així un GR continu i paral·lel a la línia de costa.
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D'altra banda, els espais intersticials generats al voltant del tren són múltiples i són la conseqüència de la rigidesa de les infraestructures accentuada 
per l'orografia del terreny. Per tant, s'ha detectat que a més a més de relligar geogràficament el Maresme, s'ha de connectar el mateix municipi amb 
la costa, a partir dels seus eixos principals i fent-los desembocar al mar. Per aquest motiu, el projecte classifica 6 diferents zones a desenvolupar, 
segons els usos que hi trobem a banda i banda de les vies. A l'interior trobem nuclis urbans, cases aïllades, activitat marítima i activitat mixta i en 
canvi al litoral trobem o activitat marítima o un passeig marítim que està consolidada només quan està a la vora dels nuclis urbans.
En primer lloc, a les zones on es localitzen nuclis urbans i passeig marítims els ponts que creuen les vies i les estacions existents es transformen en 
places, és a dir, en llocs de relació social i espais verds que surten del GR.

A les àrees on se situen edificacions aïllades i passeig marítim es generen també places però de caràcter cultural dibuixant un recorregut de patri-
moni històric.

Respecte a les àrees en què hi trobem nucli urbà i activitat marítima es pretenen generar unes connexions a través d'un espai únic i transversal, fent 
el port més partícip de la ciutat.

D'altra banda, als espais on destaca la indústria i els ports es potencia l'activitat econòmica marítima a través de catalitzadors que potenciïn el trànsit 
de persones.

En cinquè lloc, a les zones on localitzem activitat industrial i passeig marítims s'utilitzen els espais residuals per a activar la zona mitjançant catalit-
zadors socials, ja sigui a partir de punts d'interès tals com miradors, punts d'activitat física, etc.

Finalment, a les àrees on es relaciona l'activitat agrícola, la industrial i els passeigs marítims es realitza un aprofitament dels camins rurals, dels 
traçats antics i de les rieres existents per tal de donar continuïtat i arribar a desembocar al mar. A més, també cal emfatitzar que es potencia l'activitat 
econòmica agrícola a través de la cultivació de les terres i fer horts semi urbans, amb la finalitat d'impulsar el consum de km 0.

D'aquesta manera, es generen espais d'oportunitat entre els mateixos eixos vertebradors dels municipis i aquests s'aprofiten dels espais residuals 
per a generar l'activitat que és necessària en permeabilitzar les vies del tren. Això genera uns espais d'oportunitat que conjuntament amb la recon-
versió de l'N-II a una via urbana, es genera un GR en tot el conjunt permeable tan longitudinalment com transversalment. Per tant, el projecte pretén 
relligar el baix Maresme gràcies a les connexions dels diferents elements patrimonials que ens transporten al que va ser el passat industrial i agrícola 
que va fer prosperar la regió durant la revolució industrial.
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Ampla és la costa vora el mar, 
ampla és la costa vora el mar, pobles blancs en suau repòs, 

ampla és la costa vora el mar, pobles blancs en suau repòs enrondats d’hortes i 
de vinyes. 

 
El cant dels camperols, el cant dels camperols, 

el ressò de les ones i aquell volar suau de les gavines. 
 

Mmm, mmm. La quietud de la gran pau 
la torben sols, sols eixos sons. I en la polsosa carretera 

tritlleig tritlleig de picarols. 
 

Més arribà el gran dia, més arribà el gran dia, més arribà el gran dia, 
i el monstre, i el monstre de vapor creuà, creuà la terra, i el monstre, i el mons-

tre de vapor creuà la terra, creuà la terra. 
 

Passa triomfant i poderós: és el primer, és el primer en terres hispàniques. Feu 
pas al triomfador, feu pas al triomfador, feu pas al triomfador. 

 
El cant de la sirena els pobles adormits desvetlla. Núvols de fum cap al cel blau, 

la terra a ton pas retruny. 
 

El clam de la sirena els pobles adormits desvetlla, núvols de fum cap al cel blau, 
la terra a ton pas retruny. S’agiten braços, braços en l’aire, ets un encant, un 

encant pels ulls, ets un encant, un encant pels ulls. 
 

Nostres cants t’acompanyen, al cem a ton record un crit de joia, un crit de joia. 
 

D’aquell jorn que aparegueres ser va rem un vell record estendrem vies de 
fer-ho que són llaços per l’amor, que lo teu regnat s’estengui, que ell ens faci 
forts i grans, que digui als fills d’aquesta terra, tots els homes som germans. 

 
D’aquell jorn que aparegueres ser va rem un vell record estendrem vies de 

fer-ho que són llaços per l’amor, que lo teu regnat s’estengui, que ell ens faci 
forts i grans, que digui als fills d’aquesta terra, tots els homes som germans. 

 
Tots els homes som germans, tots els homes som germans, 

tots els homes som germans!

Himne del Primer Ferrocarril qui creuà terres hispàniques
1910, Santiago Vinardell i Plalau
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PALIMPSESTO
populus

Sant Adrià Badalona Montgat El Masnou

 A principis del segle XIX, amb 
l’arribada de la màquina de vapor i la 
conseqüent revolució industrial que va 
suposar, es va produir un fet històric que 
va marcar a l’esfera socioeconòmica: el 
tren. 

Barcelona no podia créixer degut a les 
disposicions militars i, per aquest motiu, les 
noves fàbriques que començàven a aparèixer 
s’instal·laven fora del Pla de Barcelona 
desvinculant-se de les poblacions tradicionals, 
originant les primeres ciutats industrials de 
Catalunya. 

Com a conseqüència, es va experimentar 
un notable i constant creixement dels teixits 
urbans que va comportar la migració de la 
civilitzaci  a les ciutats  ero no va ser fins l’any 
1848 que aquestes ciutats no es van poder 
conectar gràcies a la primera línia ferroviària 
de la península, que es va inaugurar amb el 

trajecte de Barcelona - Mataró. 

Un segle més tard, els pobles situats 
en la costa del Maresme van començar a 
guanyar popularitat gràcies a un inici del 
turisme de platges i l’existència d’aquesta 
línea ferroviaria que va catalitzar una 
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PALIMPSESTO
populus

Premià de Mar Vilassar de Mar Cabrera de Mar Mataró 

transformació urbana de tota la zona 
costera. 

Actualment, aquesta línea de tren 
es la línia R1 de Rodalies de Catalunya 
i connecta l’Hospitalet de Llobregat 
amb Maçanet - Massanes, resseguint 

paral·lelament els corredors pre-litorals i litorals 
de la comarca del Maresme. 

Malauradament, a mesura que han 
transcorregut els anys, el nivell del mar ha 
anat experimentant fortes crescudes i poc a 
poc veiem que les platges van disminuint el 

seu tamany. 

e et, molts e perts afirmen que d’aqu  
aproximadament 20/30 anys el mar s’haurà 
menjat molts passeig marítims i, com a 
conseqüència, desapareixerà l’actual línia R1.

Recuperant el tema de la inauguració de 

la línia ferroviària Barcelona - Mataró, 
cal dir que aquest fet va suposar una 
gran revolució del paisatge i del territori 
a la comarca del Maresme, transformant 
radicalment la morfologia del front 
marítim.
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PALIMPSESTO
infra- structus -ura

Sant Adrià

Sant Adrià Badalona Montgat El Masnou
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PALIMPSESTO
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PALIMPSESTO
futur

Temporal Glòria Futures inundacions Temporal Glòria Futures inundacions
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ATLAS _ MACRO

residencia i altres usos

Actualment, els patrons històrics d’assenta-

ment dels pobles són encara presents als seus nuclis 

urbans, en què s’observa com s’han anat resseguint 

els traçats de les rieres formant així entramats urbans 

lineals. D’altra banda, també cal destacar el fort creixe-

ment de la població a aquesta comarca al voltant de 

la xarxa ferroviària, generant així molts nuclis indus-

trials secundaris a la regió. Conseqüentment, van sor-

gir noves morfologies urbanes, com ara la ciutat jardí 

situada entre els municipis de Montgat i el Masnou, en 

què s’instal·laven urbanitzacions de baixa densitat i de 

classe alta.
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ATLAS _ MACRO
nucli antic i altres creixements urbans

A més a més, també és necessari emfatitzar la 
progressiva articulació a escala territorial dels diferents 
municipis de la comarca amb la ciutat comtal. Paral·le-
lament a la xarxa ferroviària, també cal posar en valor 
tot allò que el pas del temps ens ha anat deixant i que 
en l’actualitat té un gran valor patrimonial. Particular-
ment, a la comarca del Maresme hi trobem tot un sis-
tema de camins i rutes d’origen romà o medieval, com 
és el cas de la Via Augusta o el Camí Ral (actualment 
és la carretera N-II que connecta Barcelona amb Bla-
nes).
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municipis de la comarca amb la ciutat comtal. Paral·le
lament a la xarxa ferroviària, també cal posar en valor 
tot allò que el pas del temps ens ha anat deixant i que 
en l’actualitat té un gran valor patrimonial. Particular
ment, a la comarca del Maresme hi trobem tot un sis
tema de camins i rutes d’origen romà o medieval, com 
és el cas de la Via Augusta o el Camí Ral (actualment 
és la carretera N-II que connecta Barcelona amb Bla
nes).
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ATLAS _ MACRO
infrastructures existents

Intensitat mitjana de vehicles pesants: 2.000 a 4.000 vehicles/dia
Percentatge de vehicles pesants: > de 5% 
Intensitat mitjana de trànsit:
Autopista amb peatges.

Intensitat mitjana de vehicles pesants: 2.000 a 4.000 vehicles/dia
Percentatge de vehicles pesants: > de 5% 

 De 50.000 a 80.000 vehicles/dia

100 trens en dies feiners.
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ATLAS _ MACRO
infrastructures existents

C-32
Intensitat mitjana de vehicles pesants:
Percentatge de vehicles pesants: 
Intensitat mitjana de trànsit:
Autopista amb peatges

N-II
Intensitat mitjana de vehicles pesants:
Percentatge de vehicles pesants: > de 5% 
Intensitat mitjana de trànsit: De 50.000 a 80.000 vehicles/dia
Alt risc d’accidents.

R-1
Freqüencia de trens: hora punta: 8’ ; hora vall: 10’.
Número de trens per sentit: 100 trens en dies feiners.
Freqüents retards de aproximadament 15’.
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ATLAS _ MACRO
altimetria
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ATLAS _ MACRO
altimetria
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ATLAS _ MACRO
ar a idro r fica i a r cola

 En tercer lloc, cal esmentar que degut al fort 

creixement que va experimentar Barcelona va sorgir la 

necessitat abastir-se amb aliments de les ciutats pro-

peres i va aparèixer un cinturó agrícola periurbà en 

què el Maresme va formar part, principalment amb la 

producció de taronges, patates i hortalisses. Aquesta 

producció va arribar al seu punt àlgid durant la primera 

meitat del segle XX amb l’expansió del conreu de la 

patata i d’enciams gràcies a la generalització dels 

motors elèctrics d’extracció d’aigües.
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ATLAS _ MACRO
ar a idro r fica i a r cola

creixement que va experimentar Barcelona va sorgir la 
necessitat abastir-se amb aliments de les ciutats pro
peres i va aparèixer un cinturó agrícola periurbà en 
què el Maresme va formar part, principalment amb la 
producció de taronges, patates i hortalisses. Aquesta 
producció va arribar al seu punt àlgid durant la primera 
meitat del segle XX amb l’expansió del conreu de la 
patata i d’enciams gràcies a la generalització dels 
motors elèctrics d’extracció d’aigües.
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ATLAS _ MACRO
valors històrics

 D’altra banda, al llarg del territori que resse-

gueix la R1 es pot contemplar una façana marítima 

carregada d’elements patrimonials com ara cases 

indianes d’estil arquitectònic colonial. A més a més, 

actualment s’hi troben tot un seguit d’antigues fàbri-

ques i xemeneies ja en desús però que formen part 

del paisatge i recorden aquell passat industrial que 

va experimentar la comarca del Maresme. Finalment, 

també cal destacar la presència dels diferents passeig 

marítims amb una doble funció: en primer lloc, emfa-

titzen la visió de la platja i, en segon lloc, posen en 

relleu elements patrimonials de les antigues fàbriques 

prèviament esmentades.
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ATLAS _ MACRO
valors històrics

gueix la R1 es pot contemplar una façana marítima 
carregada d’elements patrimonials com ara cases 
indianes d’estil arquitectònic colonial. A més a més, 
actualment s’hi troben tot un seguit d’antigues fàbri
ques i xemeneies ja en desús però que formen part 
del paisatge i recorden aquell passat industrial que 
va experimentar la comarca del Maresme. Finalment, 
també cal destacar la presència dels diferents passeig 
marítims amb una doble funció: en primer lloc, emfa
titzen la visió de la platja i, en segon lloc, posen en 
relleu elements patrimonials de les antigues fàbriques 
prèviament esmentades.
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ATLAS _ MACRO
valors històrics

Caràcter militar

Mongat.

Antiga torre de defensa datada dels se-
gles XVI i XVII. Després de l’obertura del 
túnel del ferrocarril, la companyia pagà 
400 duros al propietari de Ca n’Alzina per 
tal d’instal.lar l’estació.
Posteriorment, es formà el barri de les 
Mallorquines, on s’instal.laren importants 
indústries

Torre de Ca n’Alzina, Montgat

Vilassar de Mar.

La torre de can Nadal va ser construïda el 
1551 per la família Sala, que es dedicava 
a l’elaboració de vidre bufat. Restaurada 
el 1998, és l’única de les tres torres de 
defensa de l’antic Veïnat de Mar.

Torre de Can Nadal, Vilassar de Mar

Situació: Passeig Marítim, Badalona.

Pont del petroli, Badalona
Antiga estructura de l’empresa CAMP-
SA construïda l’any 1965 amb la finali-
tat de descarregar productes petrolífers 
des dels vaixells cisterna. A l’any 1990 va 
deixar de ser operativa i actualment és 
un paseig/mirador i propietat de l’Ajunta-
ment 

Caràcter infraestructural

Situació: Línia ferroviària R1, Montgat.

Túnel ferroviari del Turó de Montgat, Montgat
Aquesta infraestructura es va inaugurar 
el  març de 1848, el primer túnel ferrovia-
ri de la península. Tanmateix, la línia de 
tren Barcelona - Mataró encara no s’ha-
via finalitzat, ja que el primer trajecte es 
va dur a terme el 28 d’octubre d’aquell 
mateix any.

TRAM FERROVIARI  BCN- MATARÓ  Línia R1 RodaLies 17

ATLAS _ MACRO
valors històrics

Situació: Avinguda Martí Pujol, Badalona.

Casa Enric Pavillard, Badalona

Caràcter arquitectònic

Casa d’estil arquitectònic modernista, 
construïda l’any 1906 per l’arquitecte 
Joan Amigó Barriga i propietat d’Enric 
Pavillard, gerent de la indústria Lorilleux.

Situació: Carrer Sant Pau, nº 3-4, Vilassar de Mar.

Cases indianes al carrer Sant Pau, Vilassar de Mar
Les cases modernistes del c/ Sant Pau 
van ser aixecades per naviliers, comer-
ciants i indians beneficiats amb l’aventu-
ra americana. La més representativa és 
Can Bassa. Va ser construïda per Eduard 
Ferrés i Puig per encàrrec de l’indià Pere 
Sitges Bassa.

Caràcter militar

Situació: Carrer de Mar nº 4, Mongat

Antiga torre de defensa datada dels se
gles XVI i XVII. Després de l’obertura del 
túnel del ferrocarril, la companyia pagà 
400 duros al propietari de Ca n’Alzina per 
tal d’instal.lar l’estació.
Posteriorment, es formà el barri de les 
Mallorquines, on s’instal.laren importants 
indústries

Torre de Ca n’Alzina, Montgat

Situació: Plaça de Pau Vila, Vilassar de Mar

La torre de can Nadal va ser construïda el 
1551 per la família Sala, que es dedicava 
a l’elaboració de vidre bufat. Restaurada 
el 1998, és l’única de les tres torres de 
defensa de l’antic Veïnat de Mar.

Torre de Can Nadal, Vilassar de Mar
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Situació: Carrer de Barrau Massó, Montgat.

e eneia de l’antiga f ri a T, Montgat
Aquesta xemeneia pertany a l’antiga fàbrica ERT, 
que va ser enderrocada l’any 1989 per recuperar 
la platja de Montgat. Es va conservar la xeme-
neia com a record del passat industrial d’aquesta 

Premià de Mar.

Fàbrica del Gas, Premià de Mar
L’empresa de Gas, fundada l’any 1884 i ac-
tualment en desús i molt abandonada, ocupa 
els terrenys de la banda de ponent de la Vila, 
molt a prop de l’estació del ferrocarril. 

s tracta d’un edifici nic, no nom s per la 
combinació dels estils noucentista i modernis-

ta, sinó perquè avui dia és de les poques oportunitats que tenim a 
Catalunya de veure una fàbrica que obtingués el gas a partir del 

Situació: c/ Sant Agustí, 66, Mataró.

Xemeneia Gordils i Dalmau, Mataró
És la xemeneia del primer va-
por de la ciutat de Mataró. Ins-
tal.lada el maig de 1838 amb 
una força de 20 cavalls, fou un 
dels quinze vapors que existien 
a Catalunya en aquella època.
El vapor era previst per fer 
anar una brica de filats de 
cotó que es posà en marxa en-
tre 1828 i 1839.

Situació: c/ Jordi Joan, 5, Mataró.

Fàbrica de Can Marfà, Mataró
L’any 1851 Gaietà Marfà s’es-
tablia com a fabricant de gène-
re de punt al camí Ral. 
Conjunt industrial format per 
dues naus de planta baixa i dos 
pisos cada una, connectades 
entre si per uns ponts coberts i 
un tercer edifici tamb  de plan-
ta baixa i dos pisos amb façana 
al carrer Jordi Joan. Una xeme-

neia exempta completa el conjunt. Actualment, una part de l’antiga 
fàbrica s’ha destinat al Museu de Mataró dedicat a la indústria del 
teixit de punt. 

Situació: Carrer Joan Prim, 30, Premià de Mar.

ri a de Can uiggr , re i  de Mar
La fàbrica de Can Puiggròs, construïda l’any 
1898, va ser la primera empresa tèxtil espan-
yola que va estampar teixits a l’estil de Lió i 
per això era coneguda popularment com la 
Lió. Tot plegat es manté força ben conservada 
després d’haver estat habilitada com escola.

ATLAS _ MACRO
valors històrics
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Caràcter industrial

Situació: Av. d’Eduard Maristany, 115, Badalona.

ri a An  del Mono, adalona
Fàbrica en la que s’elabora el famós Anís 
del Mono. difici undat  l’any 1  pels 
germans Bosch i caracterítzat per l’estil 
modernista. Actualment, conversa la ma-
quinària original que ja fa més d’un segle 
que s’utilitza.

Situació: Carrer de Barrau Massó, Montgat

e eneia de l’antiga f ri a T, Montgat
Aquesta xemeneia pertany a l’antiga fàbrica ERT, 
que va ser enderrocada l’any 1989 per recuperar 
la platja de Montgat. Es va conservar la xeme
neia com a record del passat industrial d’aquesta 
zona

Situació: c/ Joan XXIII, 2-8, Premià de Mar

Fàbrica del Gas, Premià de Mar
L’empresa de Gas, fundada l’any 1884 i ac
tualment en desús i molt abandonada, ocupa 
els terrenys de la banda de ponent de la Vila, 
molt a prop de l’estació del ferrocarril. 

s tracta d’un edifici nic, no nom s per la 
combinació dels estils noucentista i modernis

ta, sinó perquè avui dia és de les poques oportunitats que tenim a 
Catalunya de veure una fàbrica que obtingués el gas a partir del 
carbó d’hulla.

Situació: Ronda Barceló, Mataró.

ndú tria arinera lla i Ali er , Mataró
’anti a arinera, un edifici de planta bai a i 

quatre pisos, va ser construït l’any 1948 per 
l’arquitecte mataroní Lluís Gallifa i disposa 
d’un nivell de protecció A en el Pla Especial 
de Patrimoni Arquitectònic. El seu principal 
valor és l’exterior que pertany al noucentisme 
tardà, i els arcs parabòlics de l’interior d’estil 
expressionista.
En un futur, es preveu que la nau acollirà el 

museu d’art contemporani català del publicista Lluís Bassat.

Situació: Carrer Joan Prim, 30, Premià de Mar

ri a de Can uiggr , re i  de Mar
La fàbrica de Can Puiggròs, construïda l’any 
1898, va ser la primera empresa tèxtil espan
yola que va estampar teixits a l’estil de Lió i 
per això era coneguda popularment com la 
Lió. Tot plegat es manté força ben conservada 
després d’haver estat habilitada com escola.

ATLAS _ MACRO
valors històrics



ri er túnel ferroviari d’ an a, Montgat

ona lava a le  afore  de Montgat

a eig Mar ti  re i  de Mar

a eig Mar ti  Ca rera de Mar

ol gon ndu trial a Mataró

iera d’Argentona

ATLAS _ MESO
connexions longitudinals: espais residuals als voltants de la R1

Actualment s’observen diversos espais resi-
duals que resten desvinculats entre sí degut a la gran 
barrera arquitectònica que formen les vies del tren de 
la R1. En aquest projecte es planteja, en primer lloc, 
unes connexions longitudinals entre aquests espais 
residuals propers a l’eix ferroviari per tal de garantitzar 
la continuïtat a nivell territorial. Per fer-ho, s’han selec-
cionat diferents llocs d’oportunitat ja sigui pel seu valor 
patrimonial com per la seva localització.

Grup 12 Urbanística IV ETSAV QMT202

e   e eneie , ant Adri  del e

Vora del port de Badalona

Antiga f ri a T, Montgat

ri er túnel ferroviari d’ an a, Montgat

ATLAS _ MESO
connexions longitudinals: espais residuals als voltants de la R1
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Les 3 xemeneies, Sant Adrià del Besòs 

onstruïda als anys , va ser l’anti a central t rmica d’ ner ia l ctrica 
de atalunya   anys m s tard, l’edificaci  va entrar en des s i actualment nom s 
es conserva l’anti a sala de turbines i les  ic niques emeneies  ’identifiquem 
com a espai interessant ja que s molt proper al final de l nia del A  que comu-

nica Sant Adrià del Besòs amb Barcelona i a l’estació de RENFE de la ciutat.

Vora del port de Badalona 
A les portes del port de Badalona hi trobem un altre espai interessant ja 

que és una zona verda que resegueix la línia de la R1 i que, a més a més, té un 

pendent pronunciat. També creiem que és un lloc d’oportunitat pel fet que la carre-

tera es separa de les vies del tren i deixa un ample espai buit entre ambdós eixos.

Antiga fàbrica ERT, Montgat

En aquest espai hi trobem la xemeneia que pertenyia a l’antiga fàbrica 

ERT, enderrocada l’any 1989 per tal de recuperar la platja de Montgat. Es va con-

servar la xemeneia com a record del passat industrial d’aquesta zona i actualment 

considerem que és un espai amb molt potencial

Primer túnel ferroviari d’Espanya, Montgat 

Aquest túnel situat a la població de Montgat va ser la infraestructura ferro-

viaria més antiga d’Espanya, inaugurada l’any 1848. Actualment, hi trobem un 

mirador al cim del turó el qual constitueix un símbol

A la frontera entre Montgat i El Masnou, entre la carretera N-II i la línia R1, 

hi trobem una zona d’aparcament de zona blava, allunyada d’ambues poblacions i 

sense accessibilitat ni connexió amb els centres de les ciutats

Tot i que actualment al solar s’hi han construït comerços, l’espai que resta 

entre l’estació de Premià i aquest complex comercial creiem que podria ser un lloc 

d’interés si es millorés la seva accessibilitat, ja que actualment queda clarament 

separat del poble degut a la barrera arquitectònica de la R1

ATLAS _ MESO

connexions longitudinals: espais residuals als voltants de la R1
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Les 3 xemeneies, Sant Adrià del Besòs 

onstruïda als anys , va ser l’anti a central t rmica d’ ner ia l ctrica 
de atalunya   anys m s tard, l’edificaci  va entrar en des s i actualment nom s 
es conserva l’anti a sala de turbines i les  ic niques emeneies  ’identifiquem 
com a espai interessant ja que s molt proper al final de l nia del A  que comu-

nica Sant Adrià del Besòs amb Barcelona i a l’estació de RENFE de la ciutat.

Vora del port de Badalona 
A les portes del port de Badalona hi trobem un altre espai interessant ja 

que és una zona verda que resegueix la línia de la R1 i que, a més a més, té un 

pendent pronunciat. També creiem que és un lloc d’oportunitat pel fet que la carre-

tera es separa de les vies del tren i deixa un ample espai buit entre ambdós eixos.

Antiga fàbrica ERT, Montgat

En aquest espai hi trobem la xemeneia que pertenyia a l’antiga fàbrica 

ERT, enderrocada l’any 1989 per tal de recuperar la platja de Montgat. Es va con-

servar la xemeneia com a record del passat industrial d’aquesta zona i actualment 

considerem que és un espai amb molt potencial

Primer túnel ferroviari d’Espanya, Montgat 

Aquest túnel situat a la població de Montgat va ser la infraestructura ferro-

viaria més antiga d’Espanya, inaugurada l’any 1848. Actualment, hi trobem un 

mirador al cim del turó el qual constitueix un símbol

Zona blava a les afores de Montgat 

A la frontera entre Montgat i El Masnou, entre la carretera N-II i la línia R1, 

hi trobem una zona d’aparcament de zona blava, allunyada d’ambues poblacions i 

sense accessibilitat ni connexió amb els centres de les ciutats

Passeig Marítim Premià de Mar

Tot i que actualment al solar s’hi han construït comerços, l’espai que resta 

entre l’estació de Premià i aquest complex comercial creiem que podria ser un lloc 

d’interés si es millorés la seva accessibilitat, ja que actualment queda clarament 

separat del poble degut a la barrera arquitectònica de la R1

Passeig Marítim Cabrera de Mar 

Al llarg del passeig marítim de Cabrera de Mar hi trobem diferents solars 

buits, rans supermercats i, fins i tot, cases ocupades o amb una ran alta de 
manteniment. Creiem que intervenir en aquesta barrera arquitectònica que separa 

un espai tan privilegiat com és la platja farà possible la permeabilitat i, per tant, 

afectarà molt positivament aquests espais residuals.

Polígon Industrial a Mataró

A Mataró hi trobem un gran polígon industrial a l’oest de la riera d’Argen-

tona en el que hi trobem una llarga carretera (Passeig de la Mediterrània) amb una 

zona blava d’aparcament, utilitzada únicament per a comercials i transportistes. A 

més a més, al llarg del passeig hi trobem diferents accessos per creuar les vies de 

tren que resten tancats degut a que actualment no hi ha cap passeig marítim

Riera d’Argentona

La riera d’Argentona és una riera de cabal irregular que neix al terme de 

Dosrius i desenvoca al municipi de Mataró. El fet que la zona de la seva desenvo-

cadura estigui envoltada de fàbriques i grans comerços i el seu poc manteniment 

a que un espai privile iat amb boniques vistes al mar quedi molt desaprofitat  
Actualment, s’hi estan realitzant unes obres al lateral de la via ferroviària per tal de 

regenerar allò que el temporal Glòria se’n va emportar

ATLAS _ MESO

connexions longitudinals: espais residuals als voltants de la R1
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ATLAS_MICRO
connexions transversals: barreres trobades

BADALONA 
Carrer del Mar

Intersecció entre eix comercial de Bada-
lona i on les vies de tren interfereixen en la seva 
continuïtat cap al passeig maritim. 
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ATLAS_MICRO
connexions transversals: barreres trobades

BADALONA 
Carrer del Mar

Intersecció entre eix comercial de Bada
lona i on les vies de tren interfereixen en la seva 
continuïtat cap al passeig maritim. 
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MASNOU
Carrer Torrent vivés 

o er de or

ATLAS_MICRO
connexions transversals: barreres trobades

Dos eixos principals del Masnou seguint 
el traçat de les rieres del municipi. Aquests 
traçats es desvinculan de la platja un cop es 
troben amb la nacional i la via ferroviària. Situa-
ció de dos tipus de recorregut: l’aigua segueix 
el seu camí natural i el carrer es desplaçat pel 
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MASNOU
Carrer Torrent vivés 

o er de or

ATLAS_MICRO
connexions transversals: barreres trobades

Dos eixos principals del Masnou seguint 
el traçat de les rieres del municipi. Aquests 
traçats es desvinculan de la platja un cop es 
troben amb la nacional i la via ferroviària. Situa
ció de dos tipus de recorregut: l’aigua segueix 
el seu camí natural i el carrer es desplaçat pel 
seus laterals.
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ATLAS_MICRO
connexions transversals: barreres trobades

VILASAR DE MAR
Carrer del mediterrani

Presència d’escala i manca d’accessos. 
Reconstrucció del passeig maritim com a con-
seqüencia de la seva destrucció pels temporals.
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ATLAS_MICRO
connexions transversals: barreres trobades

VILASAR DE MAR
Carrer del mediterrani

Presència d’escala i manca d’accessos. 
Reconstrucció del passeig maritim com a con
seqüencia de la seva destrucció pels temporals.
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REFERENCIES
High Line, Nova York

by James Corner Field Operations, Diller 
Scofidio  en ro, and iet udol  9

El High Line fue una estructura elevada 
de acero de más de 2 kilómetros de largo cons-
truida en 1930 para el tránsito de trenes, la cual 
funcionó hasta 1980. El año 2003, 23 años des-
pués, se llamó a una competencia internacional 
de arquitectura para su transformación en un 
parque público aprovechando que esta estruc-
tura atraviesa varios barrios del lado oeste de 
Manhattan.

La propuesta ganadora se inspiró en las 
malezas verdes que crecieron tras el abandono 
de esta linea férrea, proponiendo un pavimento 
que permite el crecimiento de vegetación por las 
diversas áreas dentro del recorrido. La estrate-
gia se planteó a través del concepto de agritec-
ture: parte agricultura, parte arquitectura.

Font: https://www.plataformaarquitectura.cl/
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REFERENCIES
Tranvia a la ciutat de Saragossa

by Alday Jover Arquitectura. 2009-2010

La Integración Urbana del Tranvía de 
Zaragoza, proyectada por aldayjover arqui-
tectura y paisaje, prioriza a los usuarios más 
débiles forzando la continuidad peatonal con la 
eliminación de barreras arquitectónicas, refor-
mando plazas y puntos clave históricamente 
aislados entre el tr fico y ajustando la posici n 
de las paradas. Asimismo, combina la lógica del 
transporte con el urbanismo y establece un sis-
tema de pavimentación y de elementos urbanos 
coherente para toda la ciudad, que democratiza 
la calidad del tratamiento del espacio público 
sin diferenciar barrios.

Font: https://www.tranviasdezaragoza.es
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REFERENCIES
Kastrup Sea Bath, Dinamarca 

by White arkitekter AB. 2004

Saliendo hacia el Oresund desde el Stran-
dpark en Kastrup, el Baño Marítimo forma parte 
viviente e integral del nuevo frente marino. El 
proyecto consiste en el edificio principal sobre 
el a ua, la nueva playa y un edificio de servi-
cios anexo con lavamanos y una camarín para 
discapacitados. Un muelle de madera lleva al 
visitante alrededor de una construcción circu-
lar, elev ndose radualmente sobre la superfi-
cie del mar, terminando en una plataforma. El 
material usado es madera de Azobé, escogida 
por su durabilidad en el agua marina.

La forma circular crea un interior, prote-
gido de los vientos. Esta forma se abre hacia 
la costa para conectarse con la playa e invitar 
a los visitantes a entrar. Una banca continua 
corre a lo largo del muelle, creando otra zona 
de descanso y esparcimiento.

Font: https://www.plataformaarquitectura.cl/
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REFERENCIES
Baricentrale, Concurso Internacional, Italia

by Stefano Cortellaro. 2014

Propuesta basada en la reestructuración 
del tejido urbano de la ciudad mediante la crea-
ción de un gran parque central. El concurso 
consiste en la ordenación general del área 
mediante un Masterplan a realizar en distintas 
fases, en la redacción de los planes de desa-
rrollo urbano y en el proyecto de los espacios 
p blicos y de los edificios p blicos propuestos

Font: http://stefanocortellaro.com/es/proyec-
tos/baricentrale-concurso-internacional-pa-
ra-las-areas-ferroviarias/
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EL GRAN GR CAMINARI
estratègies del marc conceptual

millora de transitabilitat
millorar els espais de mobilitat sen-
yalitzant i ampliant el carril bici, fent 
més accesible el trajecte al costat 
del carril bici, millorant el paviment, 
canviant el sistema de recollida 
d’escombraries, façanes, etc

diversificació d’usos
incentivar diferents tipus d’activitats 
al llarg del eix longitudinal que con-
necta les ciutats per tal de tenir un 
constant u e de persones activant 
la zona

mitigació climàtica passiva
elements de protecció solar, tendals 
tèxtils, combinats amb vegetació per 
a la refrigeració i la ventilació natural

rutes temàtiques
connectar els elements de patri-
moni militar, industrial, arquitectò-
nic i infrastructural amb el programa 
existent de primera linea de mar

eix catalitzador

Vilassar de Mar

Cabrera de Mar

Mataró

 en què s’hi troben 
serveis que són esencials
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EL GRAN GR CAMINARI
estratègies del marc conceptual

Per tal de trencar l’actual barrera arquitec-
tònica, es proposa un nou model de mobi-
litat: el TRAM. D’aquesta manera, l’espai 
es fa molt més permeable i es garantitza 
un GR continu paral.lel a la línia de costa.

de tren a tram

Sant Adrià del Besòs

Badalona

Montgat

Montgat Nord
El Masnou

Ocata
Premià de Mar

Vilassar de Mar

Cabrera de Mar

Mataró

Actual línia de RENFE - R1
Prolongació TRAM a Sant 
Adrià del Besòs

Estacions de la R1
(dimensions segons la capacitat)

TRAM Local

TRAM Exprés

Línia R1

la ciutat dels 15’

Via ferroviària R1

arris autosuficients

Barris autosuficients en què s’hi troben 
tots aquells serveis que són esencials

15’

15’
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EL GRAN GR CAMINARI
conexions longitudinals (ortofoto diagrama)

Eixos d’embarriament

Conexions transversals

GR caminari

Conexion longitudinal

Zones afectades per la 

millora de l’actual tren

Panxes places del GR

Nodes entre eixos

Estacions de tren

De tota la zona afectada entre Sant Adrià i Mataró, hem 

començat a analitzar que pasa per cada banda per divi-

dir l’àmbit en diferents trams i aixi proposar un cataleg de 

solucions, que depenent del que es troba a cada banda 

del GR. En aquest diagrama podem veure un troç on hi 

an di erents trams identificats  
a import ncia d’identificar els trams es per distin ir com 

els eixos d’embarriament es solucionen. Per exemple aqui 

tenim punts o nodes entre eixos longitudinals i transver-

sals que li diem “panxes” que son unes places generades. 
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EL GRAN GR CAMINARI
conexions longitudinals (ortofoto diagrama)
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La ciutat de Badalona ofereix un gran passeig marítim que recòrrer 
tota la línia del seu nucli urbà. Al llarg d’aquest passeig hi trobem 
elements simbòlics, com ara, el pont del petroli. Per tant, els usos a 
banda i banda de les línies de tren en aquest tram són  molt actius, 
ja que actualment hi trobem llocs d’interés i zones molt transitades.

Badalona

_Els ponts que creuen les vies i les estacions existents es transfor-
men en places: en llocs de relació social i espais verds que surten del GR 
 on con uei en els ei os del nucli

_ Al llarg del GR i de les plaçes generades es tracta el paviment amb 
el sistema de SUDS (Sistema Urba de Drenantge Sostenible)

_Determinem una permeabilitat continua al llarg de la R1 per que es 

pugui creuar les vies sense cap risc.

ZONIFICACIÓ DE L’ÀMBIT
nucli urb   passei  mar tim
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Badalona

ZONIFICACIÓ DE L’ÀMBIT
nucli urb   passei  mar tim
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D’altra banda, al llarg del tram de El Masnou s’hi observa una urba-
nitzaci  de ciutat jard  constituïda per diverses edificacions aïllades  
Tanmateix, a l’altre costat de la R1, l’espai tan limitat entre el mar i 
les vies de tren fa d’aquest camí un trajecte de difícil accessibilitat i 
de condicions molt precàries i que poden arribar a ser molt perilloses 
davant de possibles temporals

l asnou

ZONIFICACIÓ DE L’ÀMBIT
cases aïllades  passei  mar tim

_Generar places “culturals” amb pavellons d’exposicions, o historia 
amb un recorregut de patrimoni històric.

_ Al llarg del GR i de les plaçes generades es tracta el paviment amb 
el sistema de SUDS (Sistema Urba de Drenantge Sostenible)

_Determinem una permeabilitat continua al llarg de la R1 per que es 
pugui creuar les vies sense cap risc.
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ZONIFICACIÓ DE L’ÀMBIT
cases aïllades  passei  mar tim

El Masnou
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ZONIFICACIÓ DE L’ÀMBIT
nucli urb   activitat mar tima
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En el següent tram, ubicat a la ciutat de Premià de Mar, hi trobem 
activitat marítima per una banda i, en canvi, per l’altra hi trobem el 
nucli antic de la ciutat. Aquest fet fa que l’activitat en aquest tram 
sigui molt activa ja que hi trobem eixos comercials, de restauració i, 
fins i tot, centres comercials

Premià de Mar

ZONIFICACIÓ DE L’ÀMBIT
nucli urb   activitat mar tima

_ Conectar nucli urbà amb maritim a través d’un espai únic i trans-
versal, fent el port més particip de la ciutat.

_ Al llarg del GR i de les plaçes generades es tracta el paviment amb 
el sistema de SUDS (Sistema Urba de Drenantge Sostenible)

_ Determinem una permeabilitat continua al llarg de la R1 per que es 
pugui creuar les vies sense cap risc.

Premià de Mar
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Tot un seguit d’indústries, limitades entre la riera d’Argentona i el 
nucli urbà de Mataró, conformen aquest tram en el què hi trobem, a 
més a més, el port marítim de la ciutat.

Mataró

_Potenciar l’activitat econòmica marítima a travès de generar més 
trànsit de persones entre el port i l’industria

Aprofitament dels espais enerats entre les cone ions per crear 
catalitzadors d’activitat econòmica (a travès de containers reutilitzats per 
eixemple)

_Generar més eixos permeables al llarg del port.

ZONIFICACIÓ DE L’ÀMBIT
activitat industrial  activitat maritima
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ZONIFICACIÓ DE L’ÀMBIT
activitat industrial  activitat maritimaMataró
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Actualment, la zona del polígon industrial ubicat a Sant Adrià del 

Besòs es troba molt degradada degut a la manca de manteniment 

i la eneraci  d’espais residuals en qu  els con ictes socials s n 
habituals.

Respecte els usos a banda i banda de les vies ferroviàries, cal desta-

car que hi trobem tot un seguit d’indústries, moltes d’elles en desús, 

com ara l’antiga central tèrmica d’Energia Elèctrica de Catalunya.

Sant Adrià del Besòs

_Utilitzar els espais interstercials i residuals per activar la zona.

_No ens centrem només en potenciar l'activitat econòmica, sino 

també en catalitzadors socials

_Generar punts d'interés tals com miradors, punts d'activitat física ...

ZONIFICACIÓ DE L’ÀMBIT
activitat industrial  passei  maritim
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ZONIFICACIÓ DE L’ÀMBIT
activitat industrial  passei  maritim

Sant Adrià del Besòs
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Finalment, aquest tram fa referència a l’àrea que hi ha entre les ciu-
tats del Masnou i Vilassar de Mar. En aquesta zona hi trobem una 
barreja d’usos: per una banda, hi trobem activitat mixta que combina 
activitat agrícola amb indústries i, per altra banda, a l’altre costat de 
les vies de tren, s’hi observen un llarg i estret passeig marítim que 
voreja el mar i connecta les dues ciutats.

Mataró

_ om trobem una predominancia a ricola, aprofitem els camins i 
rieres existents i per donar continuitat i arribar al mar (camps cultivats i 
potenciar el consum de km0)

_Potenciar l’activitat econòmica agrícola a travès de cultivar els 
camps i fer horts semi urbans, per potenciar el consum de Km 0.

ZONIFICACIÓ DE L’ÀMBIT
activitat mi ta  passei  mar tim
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ZONIFICACIÓ DE L’ÀMBIT
activitat mi ta  passei  mar tim

Premià i Vilassar de 
Mar



GRup 12 URbanística IV ETSAV QMT20236

IMAGINARI CONCEPTUAL
entre el masnou i premià de mar

aprofitar els camins i rieres 
existents per donar 

continuitat i arribar al mar 

nodes de  conexió més 
puntual amb el gran GR

utilitzar els espais 
interstercials i residuals per activar 
la zona.
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IMAGINARI CONCEPTUAL
entre el masnou i premià de mar

predominància agrícola 
potenciada per tal de 
garantir més consum de 
proximitat
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IMAGINARI CONCEPTUAL
poligon industrial a mataró

no només cuidar en 

potenciar l’activitat 

econòmica, sino

també en fomentar 

catalitzadors socials

canvi de tempo al canviar 
el tren pel tram

utilitzar els espais 
interstercials i residuals per activar 
la zona.
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IMAGINARI CONCEPTUAL
poligon industrial a mataró

incrementar la presènica 
del verd al llarg del passeig

utilitzar els espais 
interstercials i residuals per 
activar la zona.

gran recorregut caminari
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IMAGINARI CONCEPTUAL
vilasar de mar

diversificaci  d’usos 
portar el treball més a 

prop a partir de cointaners 
estratègics amb co-workings 

i comerç  local

canvi de tempo al canviar 
el tren pel tram

D’aquesta manera, es generen 
espais d’oportunitat entre els propis 
eixos vertebradors dels municipis i 
aquests s’aprofiten dels espais resi-
duals per tal de generar l’activitat 
que és necessària al permeabilitzar 
les vies del tren. Això genera uns 
espais d’oportunitat que conjunta-
ment amb la reconversió de la N-II a 
una via urbana genera un potencial 
en tot el conjunt.

Els espais intersticials generats al 
voltant del tren són múltiples i són la 
consequencia de la rigidesa de les 
infraestructures que accentuada per 
l’oro rafia del terreny an que si uin 
uns espais residuals. Per tant, s’ha 
detectat que a més a més de relligar 
eo r ficament el aresme, s’ a de 

connectar el mateix municipi amb la 
costa, a partir dels seus eixos prin-
cipals i fent-los desembocar al mar.
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IMAGINARI CONCEPTUAL
vilasar de mar

incrementar la presènica 
del verd al llarg del passeig

pacificaci  de l’espai actual
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EIXOS D'"ENRIERAMENT"
Riera de Vallmor i Riquers
G_2 // Hwansoo Kim  _  Hwang Yiru  _ Antonio J. Montero Saez _ Jordi López Samon

La propuesta prosigue con la determinación de un espacio que, a partir del proceso analítico recorrido, detectamos como punto estratégico y de 
oportunidad. Dicho espacio se ubica en el punto de confluencia entre las rieras de Riquers y de Vallmora, en contacto con el trazado de la C-32 y en 
el límite entre la localidad de El Masnou y Teià. Estableciendo una relación metafórica entre la estructura del organismo humano y sus funciones y 
la configuración del territorio marcada por la disposición triangular de las tres poblaciones en cuestión (Teià, Alella y El Masnou) y sus relaciones, el 
trascurso de las rieras y la distribución del verde, concebimos este espacio como un mal aparato digestor de los diferentes sistemas mencionados; 
movilidad, agua, verde y relación. Y así mismo lo corroboran los análisis realizados.

Así pues, y cambiando su concepción actual, este nuevo espacio nace con la voluntad de devenir un punto de digestión y gestión:

De la movilidad

Dicho espacio se encuentra en el lugar de confluencia de la Avenida de Cosí i Furtunet (que forma parte de la que fue la riera de Riquers) y la calle 
Felip Pedrell (que forma parte del que fue el torrent de Vallmora), arterias que hoy ejercen de ejes de circulación principal e intermediarios para el 
acceso a la N-II. Así pues este punto devendrá un nuevo centro / estación intercambiador de movilidades plurales y más sostenibles.
Dicha instauración no es concebida como acción puntual pues su asentamiento tendrá una repercusión directa e inmediata en el ámbito en 
cuestión que se traducirá en la descongestión de las mencionadas arterias y consecuentemente la “amabilización” mediante la disminución de 
sección y la gestión del paso de la Nacional dos.

Del sistema del verde

Tal y como ya se ha mencionado el sistema del espacio libre y verde de El Masnou presenta una realidad marcada por la carencia de mecanismos 
de conexión de este que sumada a la impermeabilidad del gran tapiz que proporciona el asentamiento del casco antiguo, desvincula de manera 
total el verde de las montañas con el frente marítimo. De este modo se establece el asentamiento de un gran parque urbano que coexiste con 
las funciones mencionadas y por mencionar y que permitirá a partir de ciertos mecanismos la gestión y estructuración de un sistema del verde 
ahora inexistente.

Del agua

Como bien sabemos y hemos mencionado anteriormente, actualmente el agua procedente de las fluctuosas lluvias del Maresme es canalizada y 
soterrada ya en las poblaciones de “munt”, en esta caso Teià y Alella, y es descubierta al final de su trazado en la apertura de los grandes canales 
que desembocan en la playa de El Masnou, localidad de mar. De esta forma se propone este gran espacio verde como lugar de embalse y trata-
miento natural (mediante sistemas de fitodepuración) de las aguas transportadas por las rieras con la finalidad de ser reutilizadas como soporte 
de riego del sistema de espacios públicos del municipio. De esta forma, cabe destacar que la mixtura de usos presentada es fundamental para 
convertir este punto también en un “intercambiador de conciencia” mostrando y haciendo visible esta gestión de los recursos sostenibles y la 
restitución de sistemas vitales.

De relación

Frente a la mencionada inmovilidad que proporcionan los sistemas en la relación entre poblaciones, este punto ejercerá y se establecerá como 
espacio de sutura y permeabilidad entre poblaciones.

Concibiendo las dinámicas mencionadas y su correspondiente trascendencia, pasamos a definir el proyecto como:

Proyecto de Restitución de sistemas vitales

El mencionado sistema de embalses naturales permite la parcial desvinculación de un sistema antinatural tan conocido en la comarca como 
son las rieras soterradas. Pasando de este modo a ser un sistema auxiliar de gestión del agua y evitando así la insalubridad generada por la 
desembocadura de estas en las zanjas de la playa que acompañan al paseo marítimo. Del mismo modo la constitución de este gran parque crea 
un sistema jerárquico de espacios verdes que consigue penetrar en el núcleo duro del municipio y consecuentemente conectarse con el ámbito 
de la playa.

Proyecto de Retrospección histórica

En la misma línea, la rehabilitación de las rieras, concebidas como nexos verdes, gira entorno a la recuperación de la noción de las propias. El sis-
tema de SUDS implantado, que fortifica la permeabilización del trazado, permite recuperar esta función contenedora de flujos naturales y sociales 
que antaño desarrollaron y cuya concepción ha devenido totalmente antagónica durante las últimas décadas.

Proyecto de Reinterpretación de la relación con el soporte

La rehabilitación de la Plaça de les dones del textil gira en torno a dicha voluntad “permeabilizante” y pone en evidencia proyectos que, aun devi-
niendo muy recientes, se ubican en el lugar sin previa contemplación, impermeabilizándose y permaneciendo asilados y ajenos a este. De este 
modo la sutil incorporación de este juego de superficies verdes permite echar raíces y contextualizar el ámbito de trabajo.

Proyecto de Recuperación de antiguas centralidades

Del mismo modo el proyecto prevé la recuperación del ámbito del Casino concibiéndolo como piedra angular y espacio aglutinador de antiguas 
centralidades (el propio Casino, el ayuntamiento, Can Malet, la Calandria...) que, consideramos, son patrimonio del municipio. Así pues contempla-
do como espacio que culmine esta secuencia de áreas libres y niegue su desvinculación con el frente marítimo que tan importante ha devenido 
para el municipio.

Proyecto de Reconciliación del frente marítimo

Un frente cuya cesión al vehículo privado parece consolidada y el cual proponemos recuperar a partir de la aplicación de una serie actuaciones, 
gran parte de ellas de gestión, que permiten proporcionar un paso más permeable y la ”revinculación” con piezas tan relevantes como el puerto 
marítimo y el club náutico.

Proyecto de Repercusión

Con todo ello lo consideramos un proyecto de Repercusión. Situaciones como la de la localidad de El Masnou se repiten a lo largo de toda la 
comarca de El Maresme y, consideramos, esta visión retrospectiva que permite entender la naturaleza del ámbito en cuestión así como su funcio-
namiento y desarrollo es indispensable para resolver estas situaciones territoriales y revertir dichas tendencias involutivas.
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PARQUE de la VALL- bona: nuevas productividades desde la periferia
Vallbona - Parc Besós
G_14 // Davide Busatto _ Pau Girò Castelló _ Josep Sayós Artisó

Nos ocupamos del territorio que se encuentra en el límite norte de la ciudad de Barcelona. Donde se extiende un llano en el margen derecho del rio 
Besos en la confluencia del parque de Collserola y la sierra de la Marina. Debido a las condiciones del territorio este ha sido históricamente el punto 
de acceso de los flujos a la ciudad Condal.

La morfología del lugar ha favorecido la aparición de grandes infraestructuras de movilidad, que a su vez han potenciado el desarrollo de usos 
industriales. Las vías de comunicación junto con el rio Besos ocupan el corredor reduciendo su espacio practicable, ya de por si estrecho. Como po-
demos ver en el diagrama de velocidades del AMB (f.01) el encuentro de las rondas con las vías de entrada genera un nodo clave de la comunicación 
territorio-ciudad y viceversa.

Por otro lado, se trata de un área con un gran potencial de conectividad, dado que se sitúa en el punto de confluencia de distintos proyectos de co-
nexión paisajística a escala metropolitana, como el proyecto de la diagonal verde, el parque fluvial del rio Besos i el circuito de caminos paseables y 
ciclables de la Ronda Verda.

Desarrollaremos el análisis y la propuesta de manera más concreta fijando como centro del plan el municipio de Vallbona y su entorno cercano. 
Vallbona se extiende en el territorio estableciendo contacto con distintos municipios de dentro i fuera de la ciudad de Barcelona. Esta condición de 
centro que leemos en Vallbona dentro del desorden de la periferia nos lleva a entender este barrio como una posible bisagra entre los núcleos urba-
nos y las distintas situaciones del territorio.

Nuestra aproximación al lugar se desarrolla a partir de tres temas fundamentales: la matriz biofísica, la identidad del lugar i la red de conectividad y 
servicios. Estos puntos organizaran más adelante el soporte de la propuesta.

Remarcamos tres puntos clave de la matriz biofísica de este territorio.

En primer lugar, el relieve que genera una morfología cóncava, un espacio de valle, con el consiguiente protagonismo de los flujos hidráulicos en 
forma de red de drenaje que recoge las escorrentías de la cuenca hasta el rio Besos. En superficie apreciamos a simple vista como las pequeñas 
cuencas han conformado un ecosistema vinculado al agua i han organizado, en cierto modo, la urbanización.

Por otro lado, este territorio se caracteriza por ser el área agrícola de mayor superficie de la ciudad de Barcelona.

La identidad del lugar: la ubicación estratégica a nivel geológico del área supuso un desarrollo importante en cuanto al abastecimiento de la ciudad 
condal. A lo largo del territorio encontramos vestigios históricos asociados a la gestión del agua. Desde la traza de los acueductos romanos, pasando 
por el Rec Comptal, a todo el conjunto de sistemas de canalización y depuración del agua del siglo XIX.

Todas estas infraestructuras que detectamos acumulan un capital simbólico que caracteriza el área. Símbolos que son significativos en cuanto que 
están ligados a la realidad del lugar i su función.La red de conectividad y servicios: Las infraestructuras de larga distancia han debilitado las relacio-
nes entre los distintos núcleos urbanos. Estos se encontraban en constante relación ya que conformaban un sistema o un recorrido dentro de este 
corredor de acceso a la ciudad.

En el análisis que exponemos detectamos que es un área correctamente equipada y que dispone de los servicios necesarios. Pero, detectamos 
un problema en la accesibilidad a los mismos. Las barreras que generan las autopistas i las vías de tren dificultan la comunicación vecinal entre 
municipios colindantes.

Aún así, existen pasos y pasajes que permiten entrever posibles soluciones al problema. Suponemos que al encontrarse en el límite de la ciudad o 
en la frontera entre barrios ocupan un espacio administrativamente ambiguo que no ha favorecido su correcto acondicionamiento para el uso. A 
este propósito planteamos su integración dentro de un proyecto global de pasajes que visibilice la importancia de estos pequeños pasos, túneles o 
puentes actualmente en situación de olvido o degrado.

Una vez analizada el área desde diversos puntos de vista y escalas nos proponemos plantear una posible operación bajo el marco de ‘situaciones 
territoriales, lógicas proyectuales’. Por tanto, plantear una lógica o sistema de proyecto amplio pero unitario que cohesione y de sentido a las partes.
Bajo el lema: Parque de la VALL-bona. Nuevos productividades desde la periferia queremos trasladar la idea / la posibilidad de unir y tejer los distintos 
espacios abiertos: espacios de prado, bosque y humedal, espacios agrícolas reglados y a-legales, plazas y calles con vocación de plaza, en suma 
todos aquellos espacios que bajo una misma lógica pueden reconocerse como un nuevo parque urbano.

La propuesta se desarrolla a partir de tres condiciones:
1. La Multiescalaridad. El parque se reconoce como un espacio urbano abierto de ciudad que articula las relaciones a diferentes escalas. En 
primer lugar, la de los grandes sistemas naturales metropolitanos como el parque de Collserola, la Serra de Marina y el parque fluvial del Besos 
junto con los proyectos de conexión paisajística ya comentados como la Diagonal Verda y la Ronda Verda. Estos diferentes sistemas vuelven a 
estar en contacto a través de los espacios naturales que conforman el mosaico parque, restableciendo las relaciones biológicas y simbióticas.
Por otro lado, integra realidades más inmediatas a una escala menor, fortaleciendo y cualificando los recorridos entre núcleos urbanos a través 
de esta red de espacios abiertos.

2. El Catálogo de suelos. Para el desarrollo de la propuesta hemos generado un catalogo de las piezas de suelo disponibles en el área de inter-
vención. A través de este documento queremos hacer notar la cantidad de suelo desaprovechado o que sencillamente no forma parte de nada.
3. Nuevas productividades en el análisis observamos una reducción del porcentaje de suelo agrícola durante las últimas décadas a unas pocas 
hectáreas concentradas en La Ponderosa.

A partir de la idea provocadora de revertir el decrecimiento del espació agricola a lo largo del Rec Comptal. Proponemos recuperar aquellos 
espacios intersticiales, espacios sin uso, espacios degradados, espacios “entre”, o como los llamaba Marc Augé los “non space” tan propios 
de la periferia de la ciudad. O de la ahora “periferia interessant” que diría Manel de Sola Morales. Con el objetivo de reconvertir el territorio en 
un dispositivo activo. Esto es, un paisaje productivo que defiende su uso y su papel en la ciudad contemporánea. El parque de la VALL-bona 
quiere ser un mosaico de usos del suelo diversos y funcionales, agrícolas, de bosque o humedales. Además de ofrecer una red de recorridos y 
espacios naturales para el ocio.

En definitiva, un nuevo modelo de parque contemporáneo de la ciudad compleja y multifuncional.
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Basandonos en las estrategias anteriors, se definen un conjunto de operaciones que consideramos que son importantes a realizar: 

Recorridos: 
Se organizan siguiendo las trazas fluviales existentes, los dos torrentes y el Rec Comptal, a los que se asocia un paseo que permite la movilidad pea-
tonal de calidad entre municipios. Estos recorridos o ejes de embarriamiento agrupan los tres ámbitos de estudio del Atlas. Son flujos hidrológicos 
con una importancia capital para el correcto desarrollo de la matriz biofísica. Son espacios que contienen a lo largo de su recorrido puntos de interés 
patrimonial, acueductos, puentes, edificios históricos o su propia condición de interés como en el caso del Rec. Y, son espacios que atraviesan las 
aéreas de centralidad de los núcleos urbanos, conectando equipamientos, servicios y estaciones de transporte público de bus, metro y tren.

Nuevas distancias:
La mejora de la calidad del recorrido junto con las operaciones puntuales de mejora de los pasajes acorta las distancias. Más de un modo psicogeo-
gràfico que físico. Pero ya sabemos que la percepción juega un papel más importante que los metros.

Dispositivos:
El conjunto parque aprovecha los distintos puntos catalizadores de actividad, identidad y movilidad.

Recuperación agrícola: 
Las distintas condiciones y estrategias comentadas toman forma en esta planta que quiere reflejar la sencillez de agrupar bajo un mismo nombre, 
bajo un mismo plan las piezas de un territorio. Dando nombre y señalando se dota de sentido a aquellos espacios libres que tienen una importancia 
capital en el desarrollo de la ciudad territorial.
Al mismo tiempo que entendemos la complejidad de capas y sutilezas que puede llegar a alcanzar una propuesta de este tipo, a la que hemos podido 
dedicar un cuadrimestre.
Finalmente y para acabar, en paralelo al plan general proponemos algunas operaciones particulares que afectan a puntos singulares del área. Estas 
actuaciones hacen posible i dan calidad a la propuesta global.

01. Actuación en el puente que connecta Tore Baró con Vallbona y la C-17 que connecta Vallbona con Trinitat Vella.

Para mejorar la conexión Torre Baró-Vallbona, actualmente un puente sobredimensionado y poco amable para los peatones, proponemos una 
serie de espacios de sombra y descanso a lo largo de sus 300 metros además de un carril bici.
La C-17 une Trinitat Vella y Vallbona aún siendo una calle urbana se circula a 80 km/h. La velocidad junto con la estrecha acera genera una sen-
sación de inseguridad. Proponemos una reducción de velocidad a 50 km/h, lo que permite ampliar la acera.
Planteamos también convertir el cruce de la C-17 con el puente en un intercambiador de movilidades vertical conectando distintas paradas de 
bus y la parada de metro de Torre Baró – Vallbona, aprovechando el ascensor y las escaleras ya existentes.

02. La Ponderosa

El tramo de Rec Comptal que irriga la ponderosa tiene mala accesibilidad y visibilidad. Proponemos recuperar su carácter de catalizador social 
con la creación de un nuevo paseo asociado al canal
Para la zona de cultivos, planteamos una redistribución del suelo productivo incluyendo espacios de encuentro (Agoras) y ocio. Además la nueva 
distribución prevé un ciclo circular del uso del agua que se aprovecha para otros usos como balsas de almacenamiento con posibles usos re-
creativos para los ciudadanos.

03. Acueducto Torrent Tapioles

Los torrentes que encontramos en la ladera de Collserola se encuentran canalizados en el subsuelo en parte de su recorrido. Aún así pueden 
identificarse en superficie gracias al trazado de las calles y a la vegetación.
Planteamos en la medida de lo posible recuperar las superficies naturales y el drenaje para mantener continuidades biológicas. Además de usar 
aquellos espacios obsoletos como suelo agrícola y de esta manera ayudar a revertir el decrecimiento de suelo productivo de las últimas décadas. 
La recuperación de estas cuencas degradadas propone una nueva mirada a los acueductos y a su carácter representativo.
En el caso del Torrent Tapioles esta operación nos permite generar un entorno más amable en el pasaje Ciutat Meridiana-Vallbona.

04. Tramo Vallbona - Riu Besos

Actualmente las vías del tren representan una barrera territorial ya que convierten el Rec Comptal y el Rio Besos en dos sistemas desconectados.
Los espacios colindantes al rio pertenecientes al municipio de Barcelona se encuentran en deterioro, quizá debido a la desconexión evidente entre 
el rio y el resto del territorio.

Planteamos la posibilidad de generar un pasaje por debajo de las vías para conectar con el paseo que se encuentra elevado en paralelo al rio. Este 
paseo elevado controla los crecimientos del cauce a la vez que conecta los dos lados de la vía.

Se mantienen las zonas de humedales a las que se añaden partes transitables que promuevan la conservación y el estudio de especies animales 
y vegetales, favoreciendo a la regeneración biológica del rio.

Finalmente, decir que hemos visto en este ámbito de estudio, una gran oportunidad para aprender nuevas formas de pensar la ciudad y sus espacios 
singulares que, a pesar de ser distantes o estar mal comunicados, pueden llegar a articular un verdadero eje de ciudad, con nuevas centralidades que 
conviertan un parque disperso con carácter periférico en un parque urbano contemporáneo, conectado a la ciudad condal a través de este corredor 
biológico, social y productivo.
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fig 1. Document de l’AMB. Diagrama segun velocidad vias 
fig 2. Contexto Barcelona - AMB. El área de proyecto como nodo entre los distintos proyectos 
de continuidad paisajistica del AMB y los sistemas naturales metropolitanos.
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Dis-continuidades
Territorio fragmentado

fig. 3

Parque de la VALL-bona

Matriz biofísica
Morfología del territorio. Concavidad

Topografia del àrea de proyecto. Vallbona i Montcada son los dos municipios que se encuentran en el llano que genera el 
paso del rio Besos entre los sistemas naturales del Parque de Collserola i la serra de la Marina. 

Seccion del territorio. Corte en sentido Este-Oeste

fig 3. Ortofoto donde se destacan aquellos espacios naturales. El blanco generado por los núcleos urbanos y las infraestruc-
turas explica la dis-continuidad de la matriz biofísica. Por otro lado sé deja entrever el potencial se los flujos de agua como 
nexos entre ecotonos. 

Seccion del territorio. Corte en sentido Norte-Sud
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Flujos hidráulicos y producción agrícola

de-crecimiento huertos área de Vallbona. reducción del porcentaje de suelo agrícola durante las últimas décadas a unas 
pocas hectáreas concentradas en La Ponderosa

Parque de la VALL-bona

Matriz biofísica

Planta-esquema fluxos hidráulicos y espacios naturales 
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1. Casa de la Mina

2. Pous de Montcas. Esació elevadors

3. MUHBA Casa de l’aigua Trinitat Vella

4. Pas Subterrani Vallbona-Torre Baró

5. Diposit de la Trinitat Nova

6. Pont dels tres ulls

7. Central de Bombeig

8. Torre de l’aigua 9. La Foradada

10. L’aqueducte de Martorelles

11. L’aqueducte del Passeig Carreras

12. L’acqueducte

13. L’acqueducte del carrer agudes

14. Pont de la Vaca

15. Pont de l’antiga carretera Sabadell

16. Granja del Ritz

17. Pont de l’alzina

18. Torre Baró

19. Torre dels Frares

Patrimonio hidràulico

Parque de la VALL-bona

Identidad del lugar
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Acueductos

fig. 4  Planta de la ladera de Torre Baró y Ciutat Meridiana. Sección de la topografia y los acueductos.
fig. 5 Foto de archivo. Acueducto Sud de Ciutat Meridiana. Fotografía de hace 20 años con tres piscinas descubiertas deba-
jo del acueducto. Actualmente encontramos una zona de descampado con estacionamiento de coches. 

fig. 5

Parque de la VALL-bona

Identidad del lugar

fig. 4
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fig 7. Composición de imagenes del Rec Comptal a partir de imagenes 
históricas del arxivo del Ajuntament de BCN.

Rec Comptal

fig. 7

Parque de la VALL-bona

fig 6. a partir del documento del concurso: Rec Comtal, un proyecto 
paisajístico para restaurar el histórico canal de riego de Barcelona. 

Identidad del lugar

fig. 6
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Parque de la VALL-bona

Red de equipamientos y servicios
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Planta estrategica - escala grafica 500 m
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Nuevas productividades desde la periferia

Multiescalaridad 
Catálogo de suelo
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187.635.262 m!

Parque de la VALL-bona

TIPO LATITUD LONGITUD SUPERFICIE
V 1 VORA  41°28'14.13"N   2°10'41.63"E 827

Tp 1 PARQUE EN PARCELA  41°27'47.58"N   2°11'6.73"E 2.194
V 2 VORA  41°27'6.35"N   2°11'45.21"E 2.340
V 3 VORA  41°27'21.89"N   2°11'19.13"E 2.362
V 4 VORA  41°27'20.48"N   2°11'21.77"E 2.437
V 5 VORA  41°27'21.58"N   2°11'16.37"E 2.459
V 6 VORA  41°27'23.71"N   2°11'16.20"E 2.798
V 7 VORA  41°27'52.44"N   2°10'49.27"E 2.828

Tp 2 PARQUE EN PARCELA  41°27'45.19"N   2°10'39.43"E 2.988
V 8 VORA  41°28'14.58"N   2°10'43.23"E 3.060
V 9 VORA  41°27'44.38"N   2°10'55.56"E 3.418

Tp 3 PARQUE EN PARCELA  41°28'3.14"N   2°10'53.47"E 3.562
Tp 4 PARQUE EN PARCELA  41°28'4.07"N   2°10'58.85"E 3.663
V 10 VORA  41°28'37.86"N   2°11'10.13"E 4.111

Tp 5 PARQUE EN PARCELA  41°27'43.62"N   2°11'4.26"E 4.390
V 11 VORA  41°27'41.57"N   2°10'50.41"E 4.392
V 12 VORA  41°27'55.44"N   2°10'46.94"E 5.235
V 13 VORA  41°28'36.15"N   2°11'1.48"E 5.905
V 14 VORA  41°27'45.54"N   2°10'52.27"E 6.063

Tp 6 PARQUE EN PARCELA  41°28'8.55"N   2°10'46.97"E 6.481
Tp 7 PARQUE EN PARCELA  41°26'56.41"N   2°11'55.86"E 6.756
V 15 VORA  41°27'5.06"N   2°11'43.33"E 6.879

Tp 8 PARQUE EN PARCELA  41°27'59.44"N   2°10'58.70"E 7.314
P 11 PARQUE  41°27'56.12"N   2°11'10.21"E 7.542

Tp 9 PARQUE EN PARCELA  41°27'57.97"N   2°10'53.96"E 10.518
Tp 10 PARQUE EN PARCELA  41°27'58.13"N   2°10'47.58"E 12.094
Tp 11 PARQUE EN PARCELA  41°27'30.48"N   2°10'47.09"E 13.965
Tp 12 PARQUE EN PARCELA  41°27'21.77"N   2°11'23.32"E 15.280
P 3 PARQUE  41°26'47.96"N   2°11'36.12"E 17.994
V 16 VORA  41°27'21.81"N   2°11'48.60"E 22.897

Tp 13 PARQUE EN PARCELA  41°28'16.38"N   2°10'57.06"E 23.866
Tp 14 PARQUE EN PARCELA  41°28'3.35"N   2°10'46.85"E 25.148
T 2 COLINA  41°27'48.54"N   2°10'54.81"E 27.349
P 1 PARQUE  41°27'47.07"N   2°10'31.28"E 27.438

Tp 15 PARQUE EN PARCELA  41°28'41.22"N   2°11'18.56"E 31.338
P 7 PARQUE  41°28'26.82"N   2°11'10.69"E 32.896

Tp 16 PARQUE EN PARCELA  41°27'17.59"N   2°11'57.50"E 36.178
H 2 PRODUCCION  41°27'28.19"N   2°11'20.80"E 48.338
T 3 COLINA  41°27'49.12"N   2°11'11.62"E 48.768
P 6 PARQUE  41°27'50.02"N   2°10'38.91"E 48.886
P 5 PARQUE  41°27'40.92"N   2°10'18.56"E 59.474
P 8 PARQUE  41°27'6.47"N   2°11'39.31"E 62.700
P 10 PARQUE  41°26'43.61"N   2°11'41.78"E 62.901
P 4 PARQUE  41°26'56.67"N   2°11'43.45"E 71.406
H 1 PRODUCCION  41°27'38.05"N   2°11'9.35"E 87.573
T 1 COLINA  41°27'54.40"N   2°10'57.28"E 91.126
P 2 PARQUE  41°27'22.05"N   2°11'52.36"E 94.672
P 9 PARQUE  41°26'28.35"N   2°11'38.78"E 151.190

COD.



Parque de la VALL-bona G14 - Davide Bussatto, Pau Giró, Josep Sayós

20 minutos

20 minutos

10 m
inutos

10 minutos

10 m
inuto

s

10
 m

inutos

10 minutos

Dispositivos
Los ejes de ‘embarriamiento’ ponen en relación los distintos puntos catalizadores de actividad, identidad y movilidad. 
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Producción agrícola 
Re-inversión del decrecimiento del suelo agrícola. Se colonizan espacios en degradados con la posibilidad de 
reconvertirlos en suelo agrícola. 
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Recorridos
Ejes de ‘embarriamiento’ o corredores biológico-sociales. A partir de las líneas de agua se organiza un nuevo siste-
ma de recorridos. El parque une los distintos municipios proponiendo paseos alternativos de calidad. 
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Nuevas distancias
Los distintos pasajes y la mejora de los nuevos recorridos permite una mayor movilidad, de más calidad, entre 
municipios. Las barreras psicogeogra!cas quedan atenuadas por el parque. 
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Sección Acueducto

Sección Acueducto

Parque de la VALL-bona

Sección Acueducto

Sección Acueducto

ESTRATEGIA. Secciones 
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AXO 3

AXO 1

AXO 2

AXO 4

Parque de la VALL-bona

PROPUESTA prototipo

AXO 1. Tramo puente Torre Baro - Vallbona
AXO 2. La Ponderosa

AX0 3. Acueducto Torrent Tapioles
AXO 4. Tramo Vallbona - Riu Besos
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C-17
Reducción velocidad máxima a 50 km/h 
+ ensanchamiento de  aceras

Rec comptal
Recuperamos el carácter de catalizador social 
del Rec comptal
Creación de un nuevo paseo asociado al Rec

La Ponderosa
Redistribución del suelo productivo in-
cluyendo espacios de encuentro. 
Ciclo cerrado que de algún modo apro-
veche el agua para otros usos como 
por ejemplo baños públicos, balsas de 
almacenamiento abierto para el uso 
recreativo y lúdico de los ciudadanos o 
fuentes públicas.

Parque de la VALL-bona

AXO 1. La Ponderosa

C-17
El tramo c-17 de entrada a Vallbona
Circulacion peatonal incomoda y poco 
segura. 

Rec comptal
El tramo del Rec pasa muy desapercibido 
con poca accesibilidad  
Ha perdido su carácter de catalizador 
social.

La Ponderosa
Estado actual  en degrada-
ción sin ningún tipo de visi-
bilidad des de Vallbona ni el 
resto de los municipios.
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C-17
Reducción velocidad máxima a 50 km/h 
+ ensanchamiento de  aceras

Puente de la calle Castelldefels
Creación carril bici, espacios de sombra y des-
canso a lo largo del puente. 
Convertir el cruce de infraestructuras en un 
intercambiador de movilidades vertical. 

Vallbona
Impulsamos la creación de 
vivienda y rehabilitación de 
edificios sin uso  

Parque de la VALL-bona

AXO 2. Tramo puente Torre Baro - Vallbona

C-17
El tramo c-17 de entrada a Vallbona
Circulacion peatonal incomoda y poco 
segura. 

Puente de la calle Castelldefels
Actualmente el puente es una infraestructura de 
acceso sobredimensionada y poco amable para 
los peatones.
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Vies de tren
Perforar por debajo de las 
vías para conectar con el 
paseo que se encuentra 
elevado en paralelo al río. 
Mantenemos el paseo 
elevado conectándolo al 
río mediante rampas para 
mantener la protección en 
caso de crecimiento repen-
tino.

Aiguamolls
Creación de un 
par ue uvial transi-
table que promueva 
la conservación y el 
estudio de especies 
animales y vegeta-
les, favoreciendo 
a la regeneración 
biológica del río.

Parque de la VALL-bona

AXO 3. Tramo Vallbona - Riu Besos

Vies de tren
Fragmentación total del 
territorio 
rec comptal y el riu besos, 
dos sistemas desconecta-
dos físicamente entre sí. 

Rec comptal
Este tramo  se encuentra 
en buen estado con un pa-
seo ya existente que circula 
paralelo a él.

Riu Besos
Los espacios colindantes 
al rio pertenecientes al 
municipio de Barcelona se 
encuentran en deterioro, 
Desconexión entre el rio y 
el resto del territorio.
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Acueductos
Potenciar el carácter histó-
rico y simbólico del patrimo-
nio hidráulico como repre-
sentativo del lugar.

Torrents
Uso estratégico de los torrentes como generado-
res de diferentes usos biológico-sociales además 
de conectar los municipios de Ciutat Meridiana i 
Vallbona por debajo de las autopistas.

Producción
Uso y reprogramación de 
los espacios obsoletos a 
lo largo dels torrents para 
augmentar los m2 de suelo 
agrícola 
Revertir el decrecimiento 
de suelo productivo de las 
ultimas décadas.

Parque de la VALL-bona

AX0 4. Acueducto Torrent Tapioles

Acueductos
En el recorrido del parque 
encontramos algunos acue-
ductos, la mayoría de ellos 
sin uso.

Torrents
Actualmente en su mayor parte del recorrido ca-
nalizados en el subsuelo. 
Todavía se pueden identificar sitios por donde 
estos Torrents emergen a la superficie durante 
los días de lluvia. 
Espacios en estado de degradación y poco man-
tenimiento. 
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COSIR
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OBRIR
ADEQUAR
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CONNECTIVITAS: l’Aigua és el Camí
Torre Baró - Ciutat Meridiana - Vallbona
G_7 // Mikel Rego Garcia _ Christian Fernandez Coelho _ Gal·la Martínez Pellicer

Per la proposta d’estudi ens centrem en l’àmbit comprès entre els barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, tres barris barcelonins gairebé 
oblidats per l’ajuntament.

Històricament, els tres àmbits es van originar a mitjans del segle XX. Es diferencien sobretot pel tipus de construcció amb la qual es van desenvo-
lupar; a Vallbona i Torre Baró destaquen els habi- tatges d’autoconstrucció i cases unifamiliars, en canvi, a Ciutat Meridiana, promogut pel règim 
franquista, es va projectar una ciutat que pogués acollir grans densitats de població. La zona de Torre Baró i Ciutat Meridiana no es considerava apta 
per a la construcció d’habitatge pel seu alt nivell d’humitat i pels forts pendents. Avui dia segueix generant problemes.

L’àmbit destaca per la seva topografia, la qual afavoreix la desconnexió amb la resta de la metròpoli, sumant-li també el desplegament d’infraestruc-
tura viària i ferroviària, la qual actua de barrera arquitectònica entre Ciutat Meridiana i Torre Baró amb Vallbona, tallant també la connexió entre els 
dos grans parcs que envolten la ciutat, el Parc de Collserola i el Parc de la Serralada de Marina. Un altre punt a tenir en compte és el funcionament 
dels mateixos barris. Els veïns/es disposen d’un ampli repertori d’instal·lacions educatives i esportives, però no tenen espais d’oci i cultura com se-
rien els teatres, els cinemes o una simple sala polivalent. Sent això un incentiu més per desplaçar-se fora de l’àmbit a realitzar aquestes activitats. 
Justament, aquests tres barris es troben entre els més desfavorits econòmicament, però la baixa freqüència de transport públic reflecteix el gran 
nombre d’ús de vehicle privat, una antítesi en tota regla.

En els últims anys, són diversos els projectes d’actuació que s’han proposat a la zona i que intenten resoldre tant la relació transversal entre Vallbo-
na i Ciutat Meridiana, així com la relació amb la ciutat de Barcelona. Dos exemples clars, i podria dir-se, antagònics, són l’Ecobarri de Vallbona’ i el 
guanyador del concurs per a la porta 15 de Les portes de Collserola, ‘Això no costa res’.

El primer es tracta d’un pla director promogut per l’ajuntament de Barcelona que proposa la requalificació de l’espai destinat als Talgos, i així donar 
resposta a la demanda d’habitatge protegit a Barcelona. El segon, però, proposa la reconnexió dels sistemes biològics esperant provocar la connexió 
dels barris i la ciutat a través de la mateixa.

L’últim concurs de l’Europan de 2015 va posar sobre la taula tres projectes guanyadors del segon premi que proposaven la renaturalització i la rees-
tructuració de l’espai mitjançant els recursos hídrics de la zona.

En qualsevol cas, l’última gran actuació a l’àmbit es va dur a terme l’any 2006 amb la intenció de millorar l’accessibilitat al barri. Destaca sobretot, el 
pont del Congost que prolonga el carrer Cas- tedellfels, i que ha sigut un dels factors comuns que han tingut en compte totes les propostes posteriors 
sobre la zona.

Referències com el projecte de Passatges Metropolitans de Bellvitge-la Gornal, o al Parc del Nus de la Trinitat, són exemples de com les barreres i 
infraestructures viàries poden convertir-se en espais d’apropiació transformables a les necessitats de la seva població.
Després de realitzar l’anàlisi sobre la zona d’actuació destaquem quatre estratègies per encarar la proposta projectual. Aprofitar els espais lliures 
generats per la trama urbana de trànsit rodat, potenciar la connexió de l’àmbit amb la ciutat de Barcelona en el sentit vertical, trencar la barrera 
arquitectònica de la infraestructura rodada mitjançant la connexió Collserola-Besòs i finalment, utilitzar les infraestructures existents per dotar-les 
d’un ús més actiu per part del ciutadà.

EN definitiva, davant els dos barris més aïllats de la ciutat de Barcelona, la nostra proposta planteja reconnectar aquests entre si i amb la ciutat. Per 
això, recuperem el recorregut fluvial del torrent de Tapioles i renaturalitzem el carrer de Castelldefels, convertint-los en dos eixos transversals que 
reconnecten els barris entre si. Tanmateix, aquests es connecten amb el parc fluvial del riu Besòs i el recorregut recuperat del rec comtal, ambdós 
com a eixos longitudinals que ens portaran fins a la ciutat.

Proposem la renaturalització dels espais de connexió com a leitmotiv que ens permeti desenvolupar un verd intel·ligent i productiu basat en la capa-
citat que té l’aigua per generar atmosfera i economia. Aquest verd intel·ligent també proposa recuperar i reinterpretar el paisatge cap a la recuperació 
de la seva activitat agrícola com a metabolitzador ecosistèmic. Amb l’aigua en el centre de la recuperació de l’equilibri de l’ecotó de l’àmbit, proposem 
generar camí i carrer junt amb el torrent de Tapioles a cel obert, portant-nos des de la lògica del vianant fins a la conca del Besòs, creuant-se amb 
el recorregut restaurat del seu tapiat urbà.

La prolongació del Parc Fluvial fins a Vallbona a les seves dues ribes del riu, i l’adequació del recorregut del Rec Comtal en el seu traçat original, ens 
permetrà connectar els barris amb la ciutat.

En una primera fase, es durien a terme Petites accions (micro) com l’obertura de la conca del torrent a l’altura del metro a Can Cuiàs, la recuperació 
agrària del sòl industrial, o la reestructuració dels camins dels eixos proposats. Això permetria l’apropiació de l’espai i la reconnexió dels barris que 
acabarien provocant en fases posteriors, el soterrament de les línies ferroviàries que travessen la Ponderosa envers una renaturalització de l’ecosis-
tema agrícola de tot l’àmbit.
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Limitat entre Barcelona i Montcada Reixac, el barri es troba en una zona muntanyosa on es practicava l’agricultura. Ha sigut un territori molt poc alterat per la presència humana fins a mitjans del 
segle XX, en el que es van començar a construir cases humils al voltant del Rec Comtal, que va proveir d’aigua, durant segles, a la ciutat, i que actualment es troba quasi cobert pel sòl urbà.

Evolució Vallbona
EVOLUCIÓ HISTÒRICA
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA

La modernització de les vies de comunicació i la creació de les autopistes que surten de la ciutat cap al Vallès var anar aïllant aquest barri dels altres districtes, evitant també la massificació. Tan-
mateix, com altres barris, mancava d’infraestructures i serveis. Aquestes últimes dècades s’han aplicat una sèrie de mesures per millorar la qualitat de vida, principalment la construcció de nous 
habitatges, d’equipaments i la connexió de Vallbona amb la resta de barris del districte amb un pont que salva les autopistes. 

Evolució Vallbona
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA
Evolució Vallbona
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Fins als anys seixanta, els terrenys empinats on avui dia es troba el barri eren terres de conreu de les quadres de Vallbona. Un primer projecte preveia convertir les terres en un cementiri, però l’ex-
trema humitat no va permetre consagrar-les als morts. A partir de 1963, un grup promotor, al que pertanyia Joan Antoni Samaranch, les va urbanitzar amb grans blocs de pisos. 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA
Evolució Ciutat Meridiana



Mikel Rego García  Christian Fernandes Coelho   Gal·la Martínez Pellicer Urbanística IV QTMTard2020

Com era habitual en l’urbanisme franquista, el barri es va construir sense equipaments més bàsics i sense cap mena de serveis urbans. Les primeres protestes veïnals van ser, per descomptat, per 
humitats als pisos. Després es van reivindicar ambulatoris, escoles i més salubritat als carrers, com evidenciava el concurs de caça de rates que es va organitzar el 1971.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA
Evolució Ciutat Meridiana
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Amb l’arribada del primer ajuntament democràtic, es van començar a reparar els errors comesos a Ciutat Meridiana. Des de llavors s’han creat equipaments sanitaris, socioculturals i educatius, 
s’han renovat els carrers i s’han instal·lat escales mecàniques per salvar els grans desnivells del barri. També s’ha connectat la part superior de la Ciutat Meridiana gràcies a l’estació de metro de la 
línia 11.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA
Evolució Ciutat Meridiana
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El barri de Torre Baró ocupa el lloc on antigament es situaven dues torres construïdes per la família Pinós -duran els segles XVI i XVIII-. A principis del segle XX va començar la construcció de les 
cases modestes en un dels vessants que baixa del turó de Roquetes, amb forts desnivells. De fet, els nous veïns es van construir les seves pròpies cases. L’augment incessant de població va arribar 
al seu punt culminant als anys cinquanta i seixanta, amb la gran onada d’immigració obrera que va arribar a la ciutat.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA
EVOLUCIÓ TORRE BARÓ
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EVOLUCIÓ TORRE BARÓ

Malgrat la pressió demogràfica que patia la ciutat, les fortes pendents del barri van evitar-ne la massificació. Per això, durant molts anys, el barri mancava de xarxes de comunicació i equipament 
urbà en general. Les actuacions de les administracions han millorat la xarxa de comunicacions de Vallbona, que ho uneix amb la resta de barris del districte, i de transports, amb la presència d’au-
tobusos i del metro.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA
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Avui, el barri se’ns presenta com un espai amb forts pendents, carrers sinuosos que s’adapten al relleu i cases humils autoconstruides que sobreviuen al pas del temps.
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA
SÍNTESI VALLBONA
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA
SÍNTESI CIUTAT MERIDIANA
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA
SÍNTESI TORRE BARÓ
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ACTUALITAT
EVOLUCIÓ HISTÒRICA

Indagant en l’actualitat sobre la zona en la qual 
ens hem establert en aquest projecte, ens hem 
adonat que els problemes que es plantejava 
al inici de l’urbanització i de la construcció de 
les vivendes i edificis a mitjans del segle passat 
segueixen avui dia vignets. Alguns dels proble-
mes s’han tractat, de manera més o menys en-
certada però el que és cert és que no ha estat 
suficient. Totes aquestes actuacions realitzades 
al llarg dels anys són realment a compta gotes, 
i el moviment veïnal així ho reclama.

Desde l’administració pública s’ha deixat bas-
tant oblidada aquesta zona de l’àrea metropo-
litana, ja sigui pel seu dificil accés i topografia o 
perquè totes les actuacions menys importants 
a nivell econòmic ja s’han realitzat. Per tant, el 
que es necessita, són intervencions a una esca-
la més meso i d’un cert pes, tant infraestructu-
ral, social com econòmic.

En conclusió, després de 50 anys, hi han pro-
blemes que segueixen vigents, i el més fàcil és 
mirar cap a una altra banda que buscar-hi so-
lucions.
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TOPOGRAFIA I MASSES VERDES
ANÀLISI FÍSIC

L’àmbit en el que treballem està comprès 
entre dos grans parcs, el Parc de Collserola 
i el Parc de la Serralada de Marina. Aquests, 
naturalment, estaven dividits per la conca del 
riu Besòs, és a dir, topogràficament trobem 
una petita vall. Aquesta es va veure com un 
punt estratègic per connectar Barcelona amb 
la resta de municipis de l’interior, sent avui en 
dia una gran concentració de vies de mobilitat, 
tant de transport rodat com ferroviari. Això ha 
comportat un tall entre els dos parcs, fent molt 
dificultosa la voluntat de creuar d’un a l’altre.

Vallbona Ciutat Meridiana Torre Baró
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Creiem que els recorreguts actuals i històrics de l’aigua són molt importants per trobar espais d’oportunitat. La presència d’aigua és fonamental per la fauna i la flora, i són dos dels factors que 
volem incorporar en el nostre projecte.
En aquesta planta s’identifiquen i situen els traçats fluvials, tant els soterrats com els a cel obert, i descobrim que diferents d’aquests eixos queden sepultats per la construcció de la infraes-
tructura dels 26 carrils. Anteriorment aquests antics traçats eren la connexió natural entre el que són ara Ciutat Meridiana i Vallbona, la qual ara queda interrumpida pel formigó.

SISTEMA FLUVIAL
ANÀLISI FÍSIC
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CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: Cartografia actual
ANÀLISI URBANÍSTIC

Els espais lliures verds intesticials que genera la gran infraestructura de mobilitat creen oportunitat per a la reestructuració del sól. Tant es així, que ambits 
de projectes com es el ecobarri de Vallbona aprofiten els espais reservats per als Talgo, per a proposar nous usos i noves conectivitats. Juntament amb els 
espais reservats per a parcs i jardins, així com amb els espais destinats a equipaments (metropolitans o de barri) trobem la oportunitat de reconnectar els 
barris entre ells i amb el seu entorn natural.
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CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
ANÀLISI URBANÍSTIC
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CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
ANÀLISI URBANÍSTIC
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En el camp de l’educació, tant Ciutat Meridana 
com Torre Baró consten de centres suficients 
per respondre la necessitat, l’iconvenient està 
en l’ubicació d’aquests, els quals no es troben al 
centre dels barris. En el cas de Torre Baró, tant 
l’Escola Pirmaria com l’Institut es troben a un 
extrem del barri, obligant als veïns més llunyans 
a desplaçar-se fins allà en trasnport privat.

En el camp de la salut trobem el CAP de Ciutat 
Meridiana ubicat curiosament al Barri de Torre 
Baró, sent l’únic centre sanitari pels tres barris 
esmentats.

Els tres barris gaudeixen només dos espais 
de culte religiós, els quals defineix una única 
creença. Es discriminen les altres religions?

Les instal·lacions esportives estan bastant 
presents tant al Ciutat Meridiana com a 
Vallbona.

En quan a espais culturals trobem només les 
dues biblioteques, obligant als veïns a desplaçar-
se fora del barri per gaudir d’altres espais com 
cinemes i teatres. També, en quan a patrimoni 
trobem només construccions museístiques 
com la Casa de les Aigües o el Castell de Torre 
Baró, les quals estan bastant aïllats i amagats.

Finalment, responent a la pregunta de “Com 
d’equipat està el barri?”, podem dir que la 
zona manca de instal·lacions sanitaries, però 
sobretot de culturals. Aquesta falta d’oci i cultura 
afavoreix la marxa de joves a altres localitats? 
Afavoreix l’alta taxa d’ignorancia al barri i per 
contre la falta d’estudis superiors en la població 
de la zona?

COM D’EQUIPAT ESTÀ EL BARRI?
ANÀLISI URBANÍSTIC CIUTAT MERIDIANA:

- Col·legi Ginesta (Educació infantil, Primària i ESO)
- Escola Bressol Municipal Camí del Bosc
- Gimnàs Eurofitnes Can Cuyas
- Col·legi d’Educació Especial Joan de la Creu
- Camp de Futbol Ciutat Meridiana
- Mercat de Núria
- Assiociació de veïns i veïnes
- Auditòri Crist Ve / Església Evangelista Crist Ve
- Escola Ferrer i Guàrdia (Educació infantil i Primària)
- Oficina d’Atenció Ciutadana Zona Nord (OAC)
- Punt Verd Ciutat Meridiana
-Centre de Serveis Socials Ciutat Meridiana-Torre Ba-
ró-Vallbona

VALLBONA:

- Camp Municpal de Futbol Vallbona
- Punt Verd Vallbona
- Camp de FUtbol de Can Joan
- Casa de les Aigües
- Residència geriàtrica 

TORRE BARÓ:

- IES Pablo Ruiz Picasso
- Casal del Barri Torre Baró
- Escola de Cuina Bar Restaurant Cruïlla al Punt
- CAP Ciutat Meridiana
- Biblioteca Zona Nord
- Escola Pública Bressol La Muntanya
- Escola Elisenda de Montcada
-Castell Torre de Baró
- Mirador de Torre Baró
- Església Cristiana Evangèlica Cristo Viene Shekinah
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USOS EN PLANTA BAIXA

El percentatge de cada tipologia d’ús en planta 
baixa del conjunt és el següent:

 55,5% Vivenda
 19,7% Garatge
 15,8% Comenrç 150
  48,8% Comerç buit 143
 5,4% Indústria
 1,8% Equipaments
 1,8% Indeterminat

El percentatge de cada tipologia d’ús en planta 
baixa de Ciutat Meridiana és el següent: 518

 50.2% Vivenda
 28,2% Comenrç
  54,8% Comerç buit
 16,8% Indústria 87
 3,7% Equipaments 19
 1,1% Indeterminat 6
 0% Garatge

El percentatge de cada tipologia d’ús en planta 
baixa de Torre Baró és el següent:

 68,7% Vivenda
 28,1% Garatge
 1,7% Comenrç
  0,7% Comerç buit
 0,8% Equipaments
 0,7% Indeterminat
 0% Indústria

El percentatge de cada tipologia d’ús en planta 
baixa de Vallbona és el següent:

 49,6% Vivenda
 27,1% Garatge
 18,0% Comenrç
  43,1% Comerç buit
 3,4% Indeterminat
 1,8% Indústria
 1,4% Equipaments

ANÀLISI URBANÍSTIC

Equipaments

Indústria

Vivenda

Garatge

Comerç obert

Comerç tancat

Indeterminat



Identifiquem les diferents traces peatonals per 
a intentar entendre com viu el vianan en l’en-
torn estudiat, quins recorreguts fa, quina quali-
tat tenen aquests, quines inquietuds té el pea-
tó,...

Trobem que a vegades resulta més dificil la co-
municació longitudinal que la transversal. El te-
rritori, tot i les infraestructures que l’atravessen, 
es més propici a connectarse amb el Besós que 
amb la ciutat de Barcelona.

Una de les traces peatonals actuals no es més 
que una estreta vorera, amb una protecció insu-
ficient, paral·lela i a la mateixa cota que les ca-
rreteres menys ràpides. Son aquestes mateixes
carreteres els que tallan la continuitat dels iti-
neraris que es resolen de manera molt urbana
i en cap cas están pensades amb logiques pea-
tonals.

Per altra banda, un altre recorregut passa per 
sota la infraestructura, doant una sensació obs-
cura i poc agradable al peató.
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CIRCULACIONS
ANÀLISI URBANÍSTIC



Mikel Rego García  Christian Fernandes Coelho   Gal·la Martínez Pellicer Urbanística IV QTMTard2020

DADES SOBRE ELS BARRIS
ANÀLISI DEMOGRÀFIC

Per entendre la situació de l’àmbit a nivell so-
ciològic, creiem fonamental entendre quina és 
la situació demogràfica.

Pel que fa a Vallbona, Ciutat Meridiana i Torre 
Baró, són considerades de les zones més po-
bres de Barcelona i això es veu  reflexat en les 
dades referents a l’economia.

La desconexió del barri a nivell de transport 
col·lectiu queda també remarcat degut a l’alt 
nombre de vehicles privats per el total de po-
blació.

Destaquem també que Torre Baró té un % de 
sòl dedicat a equipaments molt baix, i aquesta 
és una de les demandes del veïnat per tal de 
millorar les condicions de índret.

Remarquem també que el percentatge d’atur 
respecte a la totalitat de veïnes té molta relació 
amb el nivell d’estudis de gran part d’aquesta.

Pot ser el nostre projecte urbanístic un projecte 
social?

·Índex de renda: 38,6
·Percentatge d’atur: 36,3%
·Valor m! de locals: 394"
·Preu hab. lloger m! per mes: 9,65"
·Preu m! hab. 2a mà: 1.727"
·Vehicles privats per cada 1000 hab.: 314
·% pob. amb estudis insuficients: 3,3%
·% pob. amb estudis obligatoris: 69,1%
·% pob. amb batxillerat o equivalent: 17,3%
·% pob. amb estudis universitaris: 7,8%
·Superficie de sòl ús residencial: 40,2%
·Superficie de sòl ús industrial: 1,4%
·Superficie de sòl ús equipaments: 15,6%

·Índex de renda: 46,5
·Percentatge d’atur: 36,3%
·Valor m! de locals: 404"
·Preu hab. lloger m! per mes: 7,46"
·Preu m! hab. 2a mà: 1.727"
·Vehicles privats per cada 1000 hab.: 427
·% pob. amb estudis insuficients: 3,5%
·% pob. amb estudis obligatoris: 68,2%
·% pob. amb batxillerat o equivalent: 15,3%
·% pob. amb estudis universitaris: 8,2%
·Superficie de sòl ús residencial: 12,2%
·Superficie de sòl ús industrial: 1,6%
·Superficie de sòl ús equipaments: 3,4%

·Índex de renda: 40,9
·Percentatge d’atur: 36,3%
·Valor m! de locals: 394"
·Preu hab. lloger m! per mes: 8,08"
·Preu m! hab. 2a mà: 1.727"
·Vehicles privats per cada 1000 hab.: 448
·% pob. amb estudis insuficients: 4,9%
·% pob. amb estudis obligatoris: 68,8%
·% pob. amb batxillerat o equivalent: 13,3%
·% pob. amb estudis universitaris: 9,2%
·Superficie de sòl ús residencial: 11,2%
·Superficie de sòl ús industrial: 15,8%
·Superficie de sòl ús equipaments: 20,5%
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El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) és l’instru-
ment de planificació on es defineixen les línies 
d’actuació que han de governar la mobilitat ur-
bana els propers anys. Aquest 2018 finalitza el 
PMU vigent (2013-2018), de manera que es co-
mença el procés de repensar el futur pla i els 
eixos principals d’actuació per millorar la mobi-
litat del futur.

En aquests moments les 66 actuacions previs-
tes de l’actual Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 
2013-2018 ja es troben executades o en curs, 
arribant al 53,3% d’execució total. Per blocs, les 
actuacions referents a la mobilitat a peu s’han 
complert en un 68,4%, les referents a la mobi-
litat en bicicleta, en un 60,8%, les referents al 
transport públic en un 42%, les referents a la 
distribució urbana de mercaderies en un 69,9%, 
i finalment les referents a la mobilitat en trans-
port privat, en un 46,2%.

PLA DE MOBILITAT URBANA DE BARCELONA (PMU)

PROJECTES SOBRE EL TERRITORI

OBJECTIUS DEL PMU
2012-2018

OBJECTIUS QUE ES 
SUMEN AL PMU

2019-2024
    Garantir una mobilitat equitativa per edat, condició 
física, gènere, renda econòmica i barri.

    Millorar les condicions de la mobilitat laboral i de la 
vida quotidiana.

MOBILITAT  SALUDABLE

MOBILITAT  INTEL·LIGENT

    Fomentar la mobilitat activa.

    Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del trans-
port.

    Reduir la contaminació acústica derivada del transport.

    Incrementar l’eficiència dels sistemes de transport.

    Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la 
mobilitat.

    Incrementar l’ús dels vehicles d’ús compartit (sharing).

    Millorar el servei de mobilitat introduint tecnologies 
“mobility as a service”.

PRINCIPALS LINIES D’ACTUACIÓ

1_Organització de la 
trama urbana de la ciutat 
en superilles i altres 
mesures de pacificació.

5_Compliment dels  
paràmetres normatius 
llindars de qualitat 
ambiental.

2_Implantació de la nova 
xarxa ortogonal de bus.

6_Promoció i mesures de
discriminació positiva
dels vehicles amb alta
ocupació.

3 _D e s envolupament 
total de la xarxa de carrils 
bici.

7_Revisió de la regulació
de l’aparcament en
calçada i fora de calçada.

4_Mantenir el nivell de 
servei de trànsit actual.

8_Millora de l’eficiència
de la càrrega i
descàrrega.

7 Actuacions

13 Actuacions

19 Actuacions

9 Actuacions

18 Actuacions

JERARQUIA MODALPRINCIPALS LINIES D’ACTUACIÓ
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PLA DE MOBILITAT URBANA DE BARCELONA (PMU)

PROJECTES SOBRE EL TERRITORI

En aquests dibuixos extrets del PMU podem obvervar els ob-
jectius que s’ha proposat l’Ajuntament i la implicació que hi 
tenen els barris que estudiem, la qual es quasi nula. Tant Ciu-
tat Meridiana com Torre Baró com Vallbona no entren dins 
la projecció del model de superilles, queden exemptes tant 
d’anàlisi com de proposta, sent ambtres barris de Barcelona.

Com afecta o com podria afectar aquest pla a aquest ambit? 
Com és que no es té en compte la zona en aquest estudi? 
Es podria aplicar el model de superilla i tot el que implica a 
aquests barris també?

Model de superilles Nova xarxa de bicicletes proposada

Aparcaments per bicicletes després del pla Ciurculacions a les superilles Zones per vianants proposades
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ECOBARRI DE VALLBONA
PROJECTES SOBRE EL TERRITORI

Es tracta de un Pla Director Urbanístic que te 
com a finalitat reordenar el sol i els usos del ma-
teix en l’area compressa entre les autopistes i el 
besós al barri barcelonés de Vallbona.

Amb l’objectiu de donar resposta a la demanda 
d’habitatge protegit a la ciutat de Barcelona, es 
planteja aquesta modificación del planejament 
que proposa ‘nous’ eixos de relació entre els ba-
rris y el termini de Sant Coloma.

El projecte es va aprovar inicialment a l’any 
2009.

En qualsevol cas l’últim conjunts d’actuacions 
que es van dur a terme a l’àmbit van ser les in-
tervencions del Projecte d’Intervenció Integral 
de 2006.
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Barcelona la conformen 73 barris que tenen 
orígens històrics i evolucions molt diversos. El 
desenvolupament de la ciutat és asimètric a di-
ferent barris, generant desigualtats socioeconò-
miques importants. En aquest context neix el 
Pla de Barris. Aquest té com a objectiu principal
reduir les desigualtats socials i territorials, tot 
impulsant l’accés a la renda, als serveis, a la qua-
litat urbana i al benestar per a tota la ciutadania.

El Pla de Barris està concebut com un instru-
ment en la lluita contra l’increment de les des-
igualtats socials a la ciutat. A més, pretén abor-
dar els efectes negatius que es deriven de la 
concentració dels nivells de renda més baixos 
en aquells barris que pateixen dèficits urbanís-
tics més acusats i on la qualitat de l’habitatge 
és menor. I pretén fer-ho aplegant la capacitat, 
els recursos i la legitimitat de l’Ajuntament amb 
la iniciativa, la creativitat i l’eficàcia de l’acció ciu-
tadana. Amb aquest criteri, el Pla de Barris vol 
incidir en quatre àmbits d’actuació estratègica: 
ecologia urbana, activitat econòmica, drets so-
cials i educació.

El Pla de Barris en l’àmbit Zona Nord té com a 
objectius específics els següents punts:

PLA DE BARIS: ZONA NORD

PROJECTES SOBRE EL TERRITORI
Divisió del Pla de Barris en quatre Blocs

Pressupostos
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A C C I O N S 
CONCRETES A 
ZONA NORD

PLA DE BARIS: ZONA NORD

PROJECTES SOBRE EL TERRITORI Millores competencials per a joves
Formació en l’entorn esportiu
Projecte formatiu i pràctiques laborals en jardineria urbana
Millora competencial de joves amb l’ESO
Servei itinerant d’orientació i suport laboral
Convalidació d’estudis cursats a l’estranger
Acompanyament i formació per al desenvolupament de projectes d’economia cooperativa, social i solidària
Suport a les iniciatives de formació i d’altres tipus que emanin del teixit d’entitats del territori i que permetin millorar 
l’ocupabilitat de persones en situació d’atur.
Projecte “La Meri Productions”

Projecte de desenvolupament de competències per a joves a partir de treball voluntari
Formació en l’entorn esportiu
Projecte formatiu i pràctiques laborals en jardineria urbana
Projecte ocupacional per a persones en situació irregular administrativa
Equip Plans d’Ocupació vinculats a l’estratègia per a la dignificació de l’espai públic i la posada en valor d’espais actual-
ment en desús
Ocupa’t BCN

Punt itinerant d’assessorament en economia social i solidària
Accions de suport al teixit comercial de proximitat
Estudi de les possibilitats d’activació econòmica del territori i suport a les iniciatives i projectes que se’n derivin

Estudi de la ubicació provisional d’un espai per a joves
Desenvolupament d’accions formatives per a l’alfabetització digital
Obertura de l’oficina del Pla de Barris al barri
Millora de la senyalització de carrers i serveis
Adequació d’espais actualment en desús per al desenvolupament d’activitats comunitàries
Definició de la futura zona d’equipaments esportius a Can Cuiàs
Estudi de l’espai públic amb perspectiva de gènere i incorporació d’aquesta mirada a les noves actuacions urbanístiques

Millora de l’itinerari d’escales entre el C/Costabona i l’Estació de Rodalies
Obertura de l’oficina del Pla de Barris al barri
Encàrrec del projecte per a la millora de la connexió entre Ciutat Meridiana i Can Cuiàs per la zona del Torrent del Bosc
ElMeuBus a Torre Baró
Escales mecàniques entre el carrer de les Agudes i la plaça del Metro de Ciutat Meridiana i adequació de l’entorn
Definició i elaboració d’un Pla director per a la transformació urbana a Vallbona
Generació de noves àrees de joc infantil i manteniment de les existents
Adequació de la zona del Parc Central de Torre Baró
Millora de la zona de l’antic camp de futbol de Ciutat Meridiana i definició de la futura zona d’equipaments
Adequació d’espais actualment en desús per al desenvolupament d’activitats comunitàries
Millora de les instal·lacions del Campillo de la Virgen per a la pràctica esportiva i comunitària

Servei municipal de canguratge: Concilia

Suport a entitats
Nous lideratges als Barris
Promoció de l’esport com a eina d’inclusió i cohesió social
Impuls i acompanyament de la participació de les comunitats d’origen cultural divers en les dinàmiques comunitàries
Promoció dels projectes de reconeixement i visibilització dels coneixements i sabers de les comunitats d’origen cultural 
divers - Menjars del món
Formació de professionals i entitats que treballen en l’acció comunitària
Espai Zona Nord: generació d’un espai que agrupi en un mateix local diversos serveis públics que actualment es troben 
disgregats al territori
Nova estratègia d’acció comunitària que doni resposta a les necessitats del territori

Projecte d’assistència psicològica i psicoeducacional a persones en situació d’emergència habitacional (Sísifo)
Xarxes sense gravetat
Baixem al carrer
Reforç dels programes d’educació sexual i reproductiva entre adolescents i joves
Impuls dels programes de foment dels hàbits d’oci saludable i de prevenció de les addiccions
Projecte “Espiral”

Promoció de l’esport com a eina d’inclusió i cohesió social

Acompanyament i mediació en els processos de tramitació d’ajuts per a les comunitats
Suport a les comunitats veïnals per a la millora de la convivència
Nova Antena d’Habitatge
Programa de rehabilitació de finques vulnerables

Millora competencial de joves amb l’ESO
Projecte “Prometeus”: suport d’accés a la universitat
Projecte “Cruïna TV”

Projecte fotogràfic del barris

Projecte “Menjallibres”

Millora de la xarxa de connexió a Internet dels equipaments públics i dels centres educatius
Impuls de l’ús dels equipaments de la Zona Nord com a espais vertebradors d’activitats comunitàries, de reforç escolar, 
de pràctica artística, etc
Definició d’un projecte d’atenció a la petita infància i a les seves famílies
Projecte “EducArts”
Reforç del personal de l’àmbit psicosocial als centres educatius
Treball per a la prevenció del conflicte i la promoció de les conductes no violentes des de l’àmbit educatiu i comunitari.
Impuls de la coeducació des de l’àmbit escolar i del lleure - “Feminisme, fanzines i art mural”
Nous perfils professionals a les escoles

Formació

Ocupació

Comerç i iniciatives  
empresarials

A c t i v a c i ó 
econònimca

Equipaments

Espai públic

Drets socials

Participació i acció 
comunitaria

Salut

Esports

Habitatge

Ecologia 
urbana

Joves

Memòria hitòrica
Cultura

Escoles

D ret s 
socials

Educació

En procés Finalitzat En definició Pròximament

El Plà de Barris segueix en marxa amb peti-
tes actuacions directes, dutes a terme, en gran 
part, pels mateixos veïns.



Mikel Rego García  Christian Fernandes Coelho   Gal·la Martínez Pellicer Urbanística IV QTMTard2020

Es tracta de un Pla Director Urbanístic que te 
com a finalitat reordenar el sol i els usos del ma-
teix en l’area compressa entre les autopistes i el 
besós al barri barcelonés de Vallbona.

Amb l’objectiu de donar resposta a la demanda 
d’habitatge protegit a la ciutat de Barcelona, es 
planteja aquesta modificación del planejament 
que proposa ‘nous’ eixos de relació entre els ba-
rris y el termini de Sant Coloma.

El projecte es va aprovar inicialment a l’any
2009.

PROJECTES SOBRE EL TERRITORI
ECOBARRI DE VALLBONA
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Es tracta del projecte guanyador d’entre totes 
les propostes que es van presentar al concurs 
de ‘Les Portes de Collserola’, i concretament a 
la porta 15 que tractava el contacte de Ciutat 
Meridiana amb el Parc.

El projecte reconeix els traçats naturals del sec-
tor i proposa un ‘nou’ itinerari que colonitza els 
espais renaturalitzant-los i portant-los fins a unir 
els parcs de Collserola i la Serralada.

Aquesta ens confirma que la estrategia propo-
sada de creuar les infraestructures per sota, mi-
tjançant un corredor verd, és més que factible.

PORTA 15 DE COLLSEROLA “AIXÒ NO COSTA RES”
PROJECTES SOBRE EL TERRITORI
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PASSANTGES METROPOLITANS
PROJECTES SOBRE EL TERRITORI

Aquest projecte proposa resoldre el pas de les 
vies que separen Bellvitge i el Gornal, generant 
passos que puguin assolir activitat per si matei-
xos, és a dir, passatges que podran ser equipa-
ments actius o comerços.

Aquesta proposta dóna resposta al mentres-
tant (mentrestant el tren es soterra) superen la 
barrera que presenten les vies amb una sèrie 
d’equipaments que actuen com a lloc de rela-
ció i intercanvi, a més de ser un pas per anar 
d’un lloc a un altre.

En definitiva, aquest projecte ens ensenya que 
hem de projectar per l’ara, però pensant en 
el futur, però sobretot, ens demostra que un 
pont pot ser més que un simple pas per supe-
rar un obstacle.
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Aquest projecte aprofita l’espai intersticial que 
deixen les infraestructures viàries on es creuen 
i s’intercanvien totes les carreteres del cinturó 
perifèric de Barcelona, i les que donen accés i 
sortida a la ciutat, per a generar un parc que 
dóna una sortida a l’aïllada Trinitat Vella.

És per tant, no només un parc, sinó un intercan-
viador d’activitats on se superposen un parc de 
lleure, equipaments esportius i de lleure, amb 
el sistema de metro entre d’altres.

En definitiva, el projecte ens mostra la capacitat 
que tenim per donar qualitat i vida a un espai 
que inicialment estava previst com un “dany 
col·lateral” donat per la necessitat de dotar a la 
ciutat d’aquesta xarxa d’infraestructura viaria.

PARC DEL NUS DE LA TRINITAT
PROJECTES SOBRE EL TERRITORI
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Aquest altre projecte proposa la connexió pea-
tonal i en bici, fins aquell moment inexistent, 
entre Barcelona i Esplugues, i ho fa superant les 
infraestructures viàries d’alta velocitat amb pe-
tits gestos (micro), però permeten la connexió 
en bicicleta sense interrupcions de la banda 
Besòs de Barcelona amb Esplugues (meso).

Des de les petites intervencions, ben escolli-
des, podem arribar a resoldre una estratègia de 
caràcter metropolità, i perquè no, de caràcter 
territorial també.

CONNEXIÓ CICLABLE BCN-ESPLUGUES
PROJECTES SOBRE EL TERRITORI
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El projecte planteja la proposta d’una ciutat equipada i productiva on, a més a més de donar resposta a la producció agrícola i a alguns elements arquitectònics destinats a equipaments comple-
mentaris a l’ús principal. Es contempla la generació energètica i la gestió adequada del cicle de l’aigua.

A l’àrea de projecte també es preveu un procés de densificació residencial complementari al projecte agrícola i al barri existent. Es proposa la promoció d’un nombre d’habitatges nous situat entre 
300 i 350 que podría allotjar a una població de 650 a 850 habitants aproximadament, a afegir dels quasi 1400 existents.

Es pretén mantenir, potenciar i augmentar la superfície productiva d’aquesta zona agrícola, la de majors dimensions dins del municipi de Barcelona, un element clau per potenciar la producció i 
el consum saludable i responsable a la ciutat.

Entenent la ciutat com un territori divers, mixta i actiu on la producció i l’habitatge han de complementar-se i integrar-se a l’entorn, es busca el desenvolupament d’idees per la de la densificació 
urbana i la producció urbana.

EUROPAN 15: VALLBONA
PROJECTES SOBRE EL TERRITORI

Projecte Living Soils

Projecte Overlapping Vallbona

Projecte Blue Lines
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La connexió Collserola-Besòs, dins l’àmbit que estudiem, s’aconsegueix només a dos punts: a través del pont elevat que connecta Torre Baró amb Vallbona i el pas inferior que connecta el poligon 
de Can Cuiás amb Vallbona.

Actualment, el pas inferior Can Cuiás-Vallbona intersecciona perpendicularment, en dos plans diferents, el pas de vianants (Can Cuiás-Vallbona) i els 26 carrils de mobilitat rodada (Barclona-Vallès). 
Elevant els vehicles per sobre del pas urbà s’aconsegueix un espai quasibé inutilitzat, poc il·luminat, donant sensació a l’usuaria d’inseguretat, seguit de qualitats que no afavoreixen el seu ús.  Per 
altra banda, el pont elevat (Torre Baró-Vallbona) consta de dos carrils rodats (ambdós sentits) una via ciclada (ambdós sentits) i un espai vorera mínim per peatons. Sent un espai únicament de 
pas, sense cap altre programa.

ESTRATÈGIES
CONNEXIÓ COLLSEROLA-BESÒS
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La barrera arquitectònica més evident, la que 
a símple vista es podría identificar són els 26 
carrils d’entrada i sortida de Barcelona cap a 
l’interior.
Els 26 carrils generen espais residuals que 
actualment no tenen cap manteniment ni cap 
ús, afegint secció a la gran esquerda grisa que 
separa els parcs. Per cada autovia/autopista s’hi 
genera dos vorals i entre autovies/autopistes  
espais verds de separació.

Els diferents espais de separació, transversal-
ment no tenen la capacitat de connectar-se, 
però tenen el potencial de connectar longitudi-
nalment els pasos transversals actuals i futurs.

BARRERA DE LA CIRCULACIÓ RODADA

ESTRATÈGIES

Espai lliure verd sense ús

Espai lliure privat

Vies de tren. Paviment de graves

Carrils per vehícles a motor. Paviment d’asfalt

Vies peatonals
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ESTRATÈGIES
RECUPERACIÓ DELS FLUXES FLUVIALS

En front els dos barris més aïllats de la ciu-
tat de Barcelona, la nostra proposta planteja 
reconnectar aquets entre si i amb la ciutat. 
Per això, recuperem el recorregut fluvial del 
torrent de Tapioles i renaturalitzem el carrer 
de Castelldefels, convertint-los en dos eixos 
transversals que reconnecten els barris entre 
si. Tantmateix, aquests es connecten amb el 
parc fluvial del riu Besòs i el recorregut recu-
perat del rec comptal, ambdos com a eixos 
longitudinals que ens portarán fins a la ciutat.

Proposem la renaturalització del espais de 
connexió com a leitmotiv que ens permeti 
desenvolupar un verd inteligent i productiu 
basat en la capacitat que té l’aigua per gene-
rar espai i economía.
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ESTRATÈGIES
EIX CASTELLDEFELS: ESTAT ACTUAL

En aquets moment, les connexions només estan resoltes i planejades des de la lògica del vehicle rodat, sense considerar l’escala del peató i les activitats de desenvolupen. Els connectors ac-
tuals són simples passadissos que van d’A a B, sense oferir cap altre programa més que el de pas.
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ESTRATÈGIES
EIX TORRENT DE TAPIOLES: ESTAT ACTUAL
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ESTRATÈGIES
EIX TORRENT DE TAPIOLES: ESTAT ACTUAL
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ESTRATÈGIES
EIX TORRENT DE TAPIOLES: ESTAT ACTUAL
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ESTRATÈGIES
EIX CASTELLDEFELS: ESTAT ACTUAL
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ESTRATÈGIES
RECUPERACIÓ DELS FLUXES FLUVIALS

Es proposa potenciar, a través de la seva renaturalit-
zació, els eixos de Castelldefels i el Torrent de Tapioles. 
A través d’ells es configura un espai que hem anome-
nat “verd intel·ligent”, el qual proposa recuperar i rein-
terpretar el paisatge cap a la recuperació de la seva 
activitat agrícola com a metabolitzador ecostèmic. 
Amb l’aigua en el centre de la recuperació de l’equi-
libri de l’ecotó de l’àmbit, proposem generar camí i 
carrer junt amb el torrent de Tapioles a cel obert, por-
tant-nos des de la lògica del vianant fins a la conca 
del Besòs, creuant-se amb el recorregut restaurat del 
seu tapiat urbà.
La prolongació del Parc Fluvial fins a Vallbona a les 
seves dues ribes del riu, i l’adequació del recorregut 
del Rec Comtal en el seu traçat original, ens permetrà 
connectar els barris amb la ciutat.
En una primera fase, es durien a terme Petites ac-
cions (micro) com l’obertura de la conca del torrent a 
l’altura del metro a Can Cuiàs, la recuperació agrària 
del sòl industrial, o la reestructuració dels camins dels 
eixos proposats. Això permetria l’apropiació de l’espai 
i la reconnexió dels barris que acabarien provocant 
en fases posteriors, el soterrament de les línies ferro-
viàries que travessen la Ponderosa envers una rena-
turalització de l’ecosistema agrícola de tot l’àmbit.
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PROJECTE

Sobre els trams consolidats dels eixos proposats, plantegem diferents solucions dirigides a permetre que la naturalesa torni a reconquistar la secció i així a pacificar el trajecte rodat. Recupe-
rem el recorregut des de l’escala humana, des de la lògica del vianant.

EIX CASTELLDEFELS: PROPOSTA
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PROJECTE
EIX TORRENT DE TAPIOLES: PROPOSTA
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PROJECTE
EIX TORRENT DE TAPIOLES: PROPOSTA
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PROJECTE
EIX TORRENT DE TAPIOLES: PROPOSTA
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PROJECTE
EIX CASTELLDEFELS: PROPOSTA
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LA PLANA DE PALOU
granollers
G_15 // Martí Buldó Ibáñez _ Paula Gala Pérez _ Sara Pérez Ciruelo

Al 1930 el Poble de Palou, municipi independent de cases disseminades per la plana de Palou, s’agrega al terme de Granollers. A canvi de serveis 
aporta un gran espai territorial agrícola. Gràcies a l’aigua abundant de mines i el Congost i la canalització d’aquesta amb el rec: manté una activitat 
en camps i hort important, esdevenint així el motor principal del desenvolupament agrari de la zona. Ja existeixen less dues linies ferroviaries que 
connecten granollers amb la Ciutat Comtal. La poblavió granollerina creix sobre la rina del riu congost sortint del cercle emmurallat de l’antiga vila 
medieval.

2020: La nova megainfraestructura urbana es menjat part de l’entorn natural i agrari. La ciutat de Granollers s’ha convertit en un centre d’indústria 
significatiu. Aquesta indústria ocupa tota la llera esquerra del riu i la part nord de Palou on antigament hi havia horta. El Congost ara es canalitza amb 
un talús d’alçada considerable de formigó degut a les fortes inundacions dels anys 60. Es degrada l’entorn fluvial proper al riu. Ap-7 infraestructura 
vial divideix el territori. El Circuit de Montmeló també ocupa part on antigament hi havia agricultura. Els nuclis urbans de la ciutat i els municipis 
propers creixen i s’expandeixen sense límit. El barri de Palou manté una petita part de la seva agricultura, però ja no s’utilitza la infraestructura del 
rec. El barri presenta una desconnexió amb l’entorn natural proper, el territori i els nuclis urbans.

Amb l’estudi de la topografia veiem que la zona de Palou és un espai d’oportunitat per generar camps de regadiu i hortes, ja que és una zona total-
ment plana. Així doncs, es pot garantir l’arribada d’aigua als camps i la recuperació del sistema del regadiu és una font viable i fàcil d’aconseguir.

El clima de la zona i la disponibilitat d’aigua faciliten el conreu d’hortes, la marca “Productes de Palou” distingeix els aliments de Palou, a Granollers, 
elaborats de manera respectuosa amb la salut de les persones i el medi ambient i contribueixen a la preservació del paisatge agrícola i la dinamit-
zació de l’economia local. Palou conserva elements tradicionals com una bona xarxa de recs, pous, un molí de vent complet, i algunes barraques 
i estructures auxiliars que han quedat en desús i que formen part de la indentitat agrícola d’aquesta zona, així com les cases dels seus habitants i 
centres d’explotació d’aquestes terres.

A les últimes dècades i amb el creixement de la població, el territori esdevé un escenari d’urbanització infinita i inconscient en l’obligada repetició de la 
seva pròpia reproducció. El creixement acumulatiu desmesurat, incessant, propi d’una política de lliure mercat despulla el territori del seu context his-
tòric, polític o geogràfic. El territori està sota l’assalt de la megainfraestructura urbana... Tot el territori? NO! Un llogaret del Sud de Granollers es con-
verteix en un barri indomable que rebutja l’invasor. Palou, a partir de parts autònomes com les masies i els seus camps i elements patrimonials que 
representen nexes del territori des d’on els habitants poden autoorganitzar la seva independència, esdevé una esquerda dins l’espai urbà totalitzat.

Entenem doncs Palou com un àmbit amb elements finits i autònoms, illes. Aquests dispositius: masies, el patrimoni històric, els equipaments muni-
cipals esdevenen les pedres angulars del territori. Després d’analitzar i seleccionar, reconnectem aquests elements per confrontar-los i generar una 
tensió dialèctica: espai de conflicte, de debat, aprenentatge i divulgació enfront de l’ordre urbà. Aquesta connexió, aquest recorregut el fem aprofitant 
l’antiga infraestructura del rec, que és amable i passiva que. Per altra banda reconnectem Palou amb el seu entorn territorial proper trencant part de 
la megainfraestructura urbana. El territori entremig dels elements finits (illes), és el terreny agrícola que, a partir de l’autogestió, dóna aliment i genera 
economia per les entitats autònomes. D’aquesta manera aconseguim també un teixit social i econòmic resilient i de proximitat com a alternativa al 
sistema. Ref. Arxipèlag Verd de Berlín, O.M.Ungers.

En aquest sentit veiem com Palou es troba travessat longitudinalment per dos grans eixos de comunicació Nord-Sud, per l’est el camí ral de Bar-
celona, i per l’oest, la carretera de Masnou, i a més té una estructura complexa de camins secundaris. Proposem: Reactivar els camins secundaris, 
transversals als eixos de comunicació Nord-Sud, per tal de reconnectar les hortes de la zona. Activar corredors verds que trenquin amb la barrera 
de grans infraestructures com vies de comunicació o indústria. Traçar un itinerari que formi una xarxa de camins i propiciï activitats econòmiques 
locals, lúdiques i apropi al ciutadà a conèixer l’entorn agrari i natural de Granollers.

Recuperació de la topografia natural del lloc. Enderrocant el mur existent en trams on no hi ha perill d’inundabilitat aconseguim un contacte directe 
amb les hortes de Palou, els passejants de Granollers i el riu Congost. Utilitzem les interseccions entre camins secundaris de Palou per a generar 
places, on hi hagi zones de repòs i activitats. Ampliació de voreres, utilització de paviments drenants i control de visuals amb vegetació per tal de 
crear un corredor verd que uneixi les hortes de Palou amb el territori del voltant trencant amb la infraestructura industrial. Pavimentació dels creua-
ments de camins per generar espais mirador.

Actualment en la zona de Palou el 96,7% dels camps de conreu són de cereals. La intenció de la proposta busca un canvi en aquestes dades, donant 
lloc a la varietat de vegetació. Recuperem, observem i ens comuniquem amb el reg. Generem una xarxa de camins que travessen camps, que ob-
serven l’entorn natural i el respecten. L’element que ajuda ha se ser lleuger i delicat, que no malmeti l’entorn; una passarel·la de fusta elevada en els 
trams que sigui necessari.

Dins de la xarxa dinàmica es generen zones estàtiques en relació al patrimoni, vinculat a l’aigua, els productors locals i els restaurants de la zona per 
a poder potenciar la relació entre la persona que passeja, la persona que consumeix, i l’agricultura, la productora local. Espais estàtics que poden 
acollir diverses activitats, educació en l’aire lliure.
Dins de la nova xarxa de camins i passarel·les, generem també un altre tipus d’espai estàtic més vinculat, directament, amb el descans i l’observació 
de l’entorn natural. Proposem zones tipus mirador que, de sobte, es troben envoltades de diversitat de camps de conreu.
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LLEIDA: 60KM caminables per la capital del Sagrià
LLeida
G_5 // Paula Cladera Pocoví _ Arturo A. Faubla Toala _ Andrei Simon _ Luís Torrens Narbon

Nosaltres proposem repensar les vies de sortida de la ciutat, unes rutes que actualment estan dissenyades exclusivament per la circulació de vehi-
cles. El nostre objectiu, després d’analitzar la ciutat i els seus voltants, és redissenyar un seguit d’eixos per transformar-los en passejables i ciclables, 
que connectin el cor de la ciutat amb l’horta i els punts singulars que l’envolten.
Hem volgut dotar al projecte d’un eslògan, ja que el que volem és oferir un projecte sobre la ciutat per la ciutat i per els seus habitants i seria una 
manera de presentar de manera sintètica i suggerent la nostra proposta.

EMPLAÇAMENT

La ciutat estudiada es situa a la plana de Lleida, terreny amb condicions adequades pel desenvolupament de cultius diversos. Aquests han format 
part de la seva essència des de sempre.

La ciutat entra en contacte amb l’horta mitjançant eixos que travessen el territori, enllaçant espais urbans i rurals. Lleida és clarament una ciutat de 
connexions, ja que té sortides als 360o de la mateixa. Aquests eixos lliguen amb pobles i ciutats del voltant, passant per les ja esmentades hortes 
que envoltent per complet la ciutat. A més, Lleida es situa a un punt clau entre Barcelona i Saragossa.

Un altre aspecte és la presència del riu Segre, que per una banda, crea un desnivell en el territori i, per l’altra, té un valor i un potencial paissatgístic 
molt elevat.

3 EIXOS TRIATS

Dintre del paisatge horta-ciutat que trobem a Lleida, enfoquem el projecte cap a tres eixos, triats per les seves característiques geogràfiques, pel fet 
de recórrer el territori en direccions diferents, i també tenint en compte el seu valor històric i la seva evolució amb el pas dels anys.

Al llarg dels traçats escollits trobem diversos punts d’interès que són equipaments, espais naturals i d’horta on es desenvolupen o s’han desenvo-
lupat activitats de caire educatiu (els campus universitaris), esportiu (les Basses d’Alpicat) o agrari (els masos), entre d’altres. Aquestes ubicacions 
si s’habiliten, permetran seguir desenvolupant activitats al servei de la població, però en un entorn molt més rural i molt més connectat amb l’horta. 
És aquest l’objectiu del projecte.

El primer eix té en un extrem la localitat d’Alpicat sent una carretera nacional amb molt trànsit (en gran part provinent d’Aragó), i després baixant cap 
a la ciutat, sempre en forma d’avingudes amples. Després continua pel terreny en forma de camí rural que entra també en relació amb les vies de 
tren de baixa velocitat.

En el segon cas es posa en relació el camí de la Mariola, que és un camí històric amb nombrosos horts i masos. A la ciutat es difumina pels diversos 
carrers i acaba sortint en direcció Corbins en forma de carretera amb camps a banda i banda.

El tercer passa pel camí de Rufea, acompanyant el traçat del riu i acabant al parc de La Mitjana, creant zones de diverses activitats esportives i/o 
lúdiques. És el cas amb menys presència de trànsit rodat.
Per tant, partim d’aquests recorreguts que enllacen ambients diferents, i que busquen potenciar el fluxe entre els seus punts d’interès.

PLA D’ESPAIS VERDS

A més a més, tenint en compte factors de importància a nivell territorial com serien les urbanitzacions i pobles que es troben al voltant, eixos im-
portants que envolten o creuen la ciutat de Lleida, com l’autovia A-2 o el riu Segre, o bé zones verdes que tingueren el seu ús en un passat o amb 
potencial a nivell territorial.

Entrant a un nivell més paisatgístic i caminable, les zones i camins senderistes, amb punts de major cota al llarg d’aquests recorreguts, que formen 
miradors de la plana i l’horta de Lleida
.
Tots aquests factors reforcen els nostres eixos que exploten del centre de la ciutat cap a camins ja formats però poc consolidats per un us més 
complex que el rodat, i que creuen punts i es potencien tenint Lleida com a punt central.

PROPOSTA

L’objectiu de la proposta és, com ja hem dit, redissenyar els eixos que hem triat i transformar-los en passejables i ciclables, transformant-los en con-
nectors entre el cor de la ciutat i l’horta, potenciant també els punts singulars que l'envolten. Per aconseguir-ho, fem servir tres estratègies:

- Control i reducció de la velocitat del trànsit rodat.
- Transformació del paviment.
- I la detecció de llocs d'interès com a alveols d’habitabilitat annexos als eixos intervinguts.
La nostra intervenció també es pot classificar segons la manera de combinar les estratègies. Aquestes combinacions coincideixen amb els tres 
tipus de vies que formen els eixos. Així trobem:
- els camins rurals, on la nostra proposta consisteix en una plataforma única on poden circular vianants i vehicles, gràcies a intervenir establint 
una velocitat màxima per als vehicles motoritzats de 30 km/h, la repavimentació amb geocel·la i reblè de l’antic asfalt capolat, i la col·locació de 
lluminàries de petita alçada per augmentar la quantitat d’hores d’ús possible i també per proporcionar més seguretat.
- Després, les carreteres secundàries de doble sentit, on la nostra proposta consisteix en el traçat d’un camí peatonal paral·lel a la calçada, 
gràcies a intervenir netejant i adequant l’espai entre l’horta i la carretera, establint una velocitat màxima per als vehicles de 50 km/h i col·locant 
il·luminació a baixa alçada per als usuaris de mobilitat tova.
- Finalment, en les carreteres nacionals, la nostra proposta consisteix en un traçat altern a la via rodada, gràcies a intervenir delimitant un nou 
recorregut, protecció dels usuaris que no viatgen en vehicles a motor i garantint la il·luminació necessària de manera artificial.

COMENTARI FINAL

Finalment, comentar que la transformació d’aquests eixos suposarà una prova pilot que es podrà implementar també en la resta dels eixos de la 
rosa dels vents de Lleida, augmentant així la permeabilitat entre ciutat i horta i creant noves activitats adreçades a la població, millorant la connexió 
ciutat-horta.
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Eix 2: Los Silos

Arran de les vies es cons-
trueixen espais de emmagat-
zematge per les mercaderies 
que arriben a l’estació.

Eix 2: Blocs de la RENFE

En l’aparició del barri de Par-
dinyes, de un fort caràcter 
industrial, es construeixen 
uns blocs encara existents 
per als treballadors de l’esta-
ció de mercaderies.

Eix 2: Plaça Ricard Vinyes

L’eix de Prat de la Riba 
fin i     e ic r  
Vinyes, una de les mes im-
portants de la ciutat.

LA MARIOLA
UNIVERSITAT

CAMP D’ESPORTS

EL CLOT

PARDINYES

BALÀFIA

CAPPONT

SECÀ DE 
SANT PERE

EIX 1

EIX 2

EIX 3

EIX 4
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Eix 1: Blocs eixample

Trobem 2 blocs amb pati 
interior allunyats del centre 
de la vil·la.

Eix 2: Estació mercaderies

Pardinyes es un barri inexis-
tent, on trobem unes vies de 
tren i una estació de merac-
deries envoltada de camps 
de conreu.

Eix 3: Carrer Blondel

ei  e b  err n fin i -
za a l’inici del carrer Blondel, 
on només trobem un estret 
passatge arran del canal.

Eix 3: El Canyeret

A sobre de Rambla Ferran, 
a la falda del turó de La Seu, 
trobem el barri de El Canye-
ret, format de vivendes en 
un estat precari. S’enderrocà 
una anys mes tard.

Eix 3: El Pont Vell

A sota de Rambla Ferran 
trobem l’únic pont d’accés a 
la vil·la.

Eix 4: La Bordeta

La Bordeta de Lleida apareix 
com una barriada de cases 
petites rodejada de camps 
de conreu.

CASES BARATES

LA BORDETA

EIX 1

EIX 2

EIX 3

EIX 4
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Eix 1: N-230 

Al tram superior l’eix es con-
verteix en la Nacional 230 
i arran apareixen vivendes, 
fàbriques i oficines.

Eix 2: Fora les vies

Les vies donen pas al Carrer 
Puig i Andreu, que s’uneix 
amb Prat de la Riba.

Eix 4: Pont de la Universitat

L’eix apareix amb la construc-
ció del pont, que conecta 
d’una manera directa amb 
Cappont i La Bordeta.

CIUTAT JARDÍ

BALÀFIA NORD

NOU CAMPUS

JOC DE LA BOLA

EIX 1

EIX 2

EIX 3

EIX 4
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ALPICAT

CORBINS

ALCARRÀS

Basses d’Alpicat
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- Vianants per un camí separat
- Separació entre cotxes i vianants
- Il·luminació a baixa alçada (vianants)
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REUS 41º9'22'' N 1º6.412' E
Reus
G_11 // Oriol Olesti Creus _ Dídac Sellarès Boada _ Daniel Valentín Cantenys

Analitzant els diferents estrats que conformen Reus per una banda, i relacionant-los entre ells, per una al- tra, hem arribat a la conclusió que és de 
gran importància primer de tot la analogia que establim entre el creixement de la ciutat i el creixement del tronc d’un arbre per anells. Aquest con-
cepte ens ajuda a entendre les diferents etapes de creixement que comporten diferents teixits urbans i la construcció de noves infraes- tructures de 
mobilitat al seu perímetre que tot separant la ciutat de les afores dona lloc a una perifèria plena d’oportunitats i espais lliures.

Així doncs definim tres anells principals o etapes de creixement importants que estructuren la ciutat: El tomb de ravals, el tomb de l’anell i el tomb 
dels masos.

Per tal de connectar el punt central de la ciutat amb el tomb dels masos i per tant reactivar el teixit ja existent de camps i camins perifèrics identifi-
quem tots aquells punts que suposen una barrera tant física com psicolò- gica pel vianant a l’hora de traçar aquest recorregut.

Proposem un recorregut obert, que mai acaba. S’ha procurat jerarquitzar la xarxa de camins, produïnt un re- corregut infinit ja que s’eviten els culs 
de sac. Aquesta infinitat de camins, genera infinitat de recorreguts que connecten el mon urbà amb el no tan urbà, o més rural, entrellaçant la ciutat 
construïda amb els vestigis de l’herència del passat tan característica de Reus, els seus masos.

Entenem que la ciutat de Reus s’extén més enllà dels seus limítrofs i que per tan tot no acaba amb el tomb dels masos, sinó que aquest estableix un 
fort vincle amb el tomb del Camp de Tarragona.

Una vegada trobats aquests actors que fomenten la repulsió entre aquests dos contexts desvinculats rever- tim la situació i convertim aquells punts 
que abans provocaven la segregació d’ambients en nexes d’unió, en punts d’incentiu no només humà sinó biològic.

Tot aquest sistema de situacions puntuals dibuixa una malla que adaptem i superposem a la xarxa ja existent d’espais lliures i equipaments. El nostra 
sistema, doncs, entra en consonància amb l’estructura dels fluxos ja establerts per tal de tenir el major impacte possible a la ciutat.

És important entendre que el nostre projecte, com hem comentat en varies intervencions, no només tracta el fet de que les persones puguin gaudir 
de la ruralitat (sortint de la densificada ciutat) sinó que també volem que aquest món natural es faci lloc i entri a la urbanitat. Això no pot succeir de 
forma ornamental sinó que s’aconsegueix incorporant ingredients com el verd productiu formant ecosistemes estables i finalment eco- tons on es 
desdibuixa la evident frontera entre la urbanitat i ruralitat i apareix una harmoniosa tensió entre ambdós sistemes o organismes.
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Oriol Olesti, Dídac Sellarès, Daniel Valentín 

És de gran importancia comprendre com la ciutat de Reus es col·loca i s’as-
senta sobre el terreny per poder llegir la morfologia de la ciutat de forma 
orgànica i holística. Només llavors, podem analitzar amb criteri les relacions 
que estableix la ciutat tan amb el seu voltant com de forma interna.
Es pot entendre el territori com a suport de la ciutat però la realitat és que 
a la seva vegada constitueix un estrat de gran importància que interacciona 
constantment amb la resta de capes: No es pot entendre la ciutat sense te-
rritori i viceversa.

L’encaix territorial de la ciutat no només compren la interacció amb els dife-
rents elements (geologia  orografia  xarxa drica ) naturals sinó que tamb  
té en compte les relacions establertes amb els sistemes externs al propi límit 
territorial que necessita per funcionar.
Reus es situa al camp de tarragona sota la vessant sud de les Muntanyes de 
Prades i estableix a la vegada una connexió molt important amb el front ma-
rítim constituït per Salou, Cambrils i Tarragona.

41°9’22’’ N 1°6.412’ E
REUS 



L’espai periurbà de Reus està articulat per rieres i barrancs, a més 
dels camins, on s’hi allotja la major riquesa natural del terme. No 
obstant això, l’aigua ha estat un recurs escàs històricament, de 
manera que la necessitat d’aconseguir-la ha llegat nombrosos 
regs, dipòsits i canalitzacions que avui dia es poden visitar a través 
de les Rutes de l’Aigua.

No és fàcil fer-se una idea nítida de com era, i per tant, com s’hi 
podia viure, al Reus de fa dos-cents anys. La imatge que oferia als 
ulls de tohtom era la d’una vila pre-industrial, amb molta vida al 
carrer  on la gent d ofici i treballava sovint aprofitant les ores de 
sol. Amb espais públics sense comoditat, plens de pols a l’estiu i 
en èpoques de sequera o de fang al llarg de l’hivern.

SISTEMA HÍDRIC

CONNEXIONS BLAVES

“el 1862 la sortida d’un bon sol 

féu possible, després d’un aiguat, 

“que secandose el barro de las 

calles y plazas”, es pogués cele-

brar el carnaval”



PELL DE LA CIUTAT
VERD URBÀ

La ciutat com a sistema que s’estén al llarg d’un territori, essent un 
continuum desfronterit at ( el lo  )  aproximació emprada 
per tractar la biodiversitat urbana es basa en què la ciutat s’ha de 
connectar a l’espai natural adjacent de tal manera que es desfron-
terit i el punt d unió entre ambdós sistemes  agal aes ( ) a 
formava la necessitat d’eliminar la ruptura entre el camp i la ciutat 
per a la defensa d’una nova qualitat de vida. O, Ribeiro i Barao 
( ) tamb  o feien ressaltant la necessitat dels corredors verds  
afavorint al mateix temps una connectivitat al llarg del sistema 
urbà a través d’una distribució estratègica del verd urbà, és a dir, 
afavorint que la trama urbana esdevingui més permeable (Rueda, 

 oada i nc e  )

er promoure l entrada de biodiversitat beneficiosa a la ciutat  
prèviament es requereix una caracterització de l’estructura verda 
urbana, i una avaluació de les espècies vegetals de cara a maximit-
zar-ne les propietats d’atracció de biodiversitat.

Certament, molt sovint releguem la natura només a un escenari 
dels nostres caps de setmana, a un escenari d’esbarjo, de vacan-
ces; un escenari en què ens endinsem buscant calma i gaudí, con-
templant-lo amb una mirada sovint ignorant, sense entendre del 
tot fins a quin punt en depenen el nostre benestar i les nostres 
vides, i veient-la com una mera subministradora de productes i 
serveis, sense tenir en compte, com diu Jaume Terradas que “no 
som usuaris de la natura, en som part”.

s interessant pensar en un model de ciutat finita  que deixa de 
créixer, on la natura és qui creix i penetra cap al centre urbà. L’agri-
cultura i els paisatge de mosaic com a possibles solucions per re-
soldre aquests espais de transició.

“ab alguns arbres agradables a 
la vista, obra de que tant necessi-

ta esta villa per no tenir on acudir 
los vehins pera paseixar, que no 

sia carreteras molestas per estre-
tas, polborosas y transitadas de 

carros”
El resultat foren els actuals passeig de Misericòrdia i de Mata.



Reus és un territori ric més enllà de l’extensió urbanística, una terra 
fèrtil que manté explotacions agràries i granges i que s’abasteix de 
diverses mines i pous d’aigua.

Al llarg de tot el segle XIX, l’agricultura es mantingué com una 
activitat clau de l’economia reusenca, tant per ella mateixa com 
per les indústries de transformació que nodria en aquells temps, 
sobretot les dedicades a l’obtenció d’oli i aiguardent. 

Generalment s’hi ha sembrat ordi, vinya i olives, entre d’altres con-
reus que no necessiten grans quantitats d’aigua. 

Els camps de conreus són essencials, tot i que en el present no 
tenen un impacte tan important en proveir productes alimentaris 
a la ciutat, poden esdevenir catalitzadors d’altres qualitats per en-
riquir la vida dels ciutadans.

La ciutat sempre n’ha depengut, la vegetació funcional nutreix la 
ciutat i l’emmuralla, n’és la seva pell. Com moltes altres ciutats, la 
tipologia urbana concentra l edificació agrupada al voltant d un 
centre urbà; el gran parc i bona part de la oferta de lleure es troba 
al voltant. 

apotecari  origuera afirmava que eus est  todo circuidado 
y cruzado de muchos canales de regadío” i que tots els incompta-
bles horts disposaven de “su grande balsa casi siempre llena”

MOTOR RURAL
CAMPS DE CONREU

 “moderna i activa ciudad fabril 
contrasta completament amb la 
desolada i caiguda Tarragona. 

Reus és la capital i el centre del 
seu campo o comarca, ric i molt 

conreat”
Richard Font, 1830



El paisatge que envolta la ciutat es completa amb rieres i barrancs 
i conserva els masos testimonis d’un passat agrícola. Han servit 
per a l’estiueig dels reusencs des del segle XX i ara són habitatges 
particulars o s’han recuperat com a equipament públic pel seu va-
lor històric i cultural. Els que no han quedat englobats dins el nucli 
urbà, serveixen per estructurar camins i com a refugi d’espècies 
animals.

Els masos constituïen, i en alguns casos ho segueixen fent, una 
mena de segona llar destinada principalment a l’esbarjo on les 
families es reunien en determinades festes i en feneral durant tots 
els mesos d’estiu.

Al bon temps, i no només en dies de festa assenyalada, es feien 
festes i revetlles als masos amb la participació d’amics i estadants 
de les propietats veïnes. Sense proposar-s’ho, l’escampall de ma-
sos i masets que poblaven el terme de Reus a les primeres dèca-
des del segle XX es presentava com un signe d’identitat caracte-
rístic de la ciutat.

Reus disposa d’un “Catàleg de masos en sòl no urbanitzable”. El 
document identifica i descriu els masos i els dota d una regulació 
que n’impulsa la preservació i recuperació.

MOSAIC PATRIMONIAL
ELS MASOS

 “Sense proposar-s’ho, l’escam-
pall de masos i masets que po-

blaven el terme de Reus a les 
primeres dècades del segle XX es 

presentava com un signe d’identi-
tat característic de la ciutat”



Reus té un centre molt consolidat degut al ritme de creixement es-
table i del seu perímetre al llarg de la història. Això resulta en uns 
patrons urbanístics clars que faciliten observar les diferents fases 
de creixement  om que aquesta malla s tan clara amb les edifi-
cacions  tamb  o s amb els carrers (estructura de buits i plens) i 
la tipologia de connexions entre les diferents parts de la ciutat es 
pot analitzar de forma simple i precisa.

El nucli històric conformat pel Tomb de Ravals forma la prime-
ra anella de creixement caracteritzada per una alta densitat i uns 
carrers més aviat estrets on actualment només hi pot passar un 
vehicle.

HERÈNCIA REUSENCA
PATRIMONI

“Reus, París i Londres”



Fent referencia al passat, al present i futur, sortir a passejar esde-
vé una forma important d’ocupar el temps d’oci. La trobada en 
indrets comuns serveix per propiciar les relacions entre els joves 
i adult. 

Els equipaments urbans tenen un paper fonamental com a es-
pais de relació, com a espais on les persones, els ciutadans, poden 
exercir el dret a la ciutat. 

Són eixos, punts, espais de desenvolupament social, ambiental i 
economic; que garanteixen, per igual, un accés a tots els ciutadans. 

Biblioteques, escoles, jardins infantils, centres de desenvolupa-
ment comunitari i empresarial, equipaments esportius, educatius 
i culturals són  entre d altres  edificis que s an consolidat com a 
referents urbans i generadors de sentit de pertinença.

La mobilitat dels habitants va directament lligada als equipaments 
i usos respecte els quals es produeixen aquests desplaçaments. És 
per això que és de gran interès que es produeixi aquest solapa-
ment d’informacions per tal d’intuir ja idees de projecte.

iagrama connexions transport p blic (bus)

TEIXIT ACTIU
EQUIPAMENTS



L’interès per la millora i l’ampliació de la xarxa de comunicacions 
fou una constant, no en va del seu disseny depenia de la facilitat 
de mantenir l’estructura de relacions comercials. 

El neguit dels burgesos queda sintetitzat en la valoració que feia el 
1860 Bernat Torroja sobre les carreteres: “al par que al desarrollo 
de la prosperidad y riqueza futura de las naciones contribuyen a 
su cultura y moralización”, no en va “ favorecen a la agricultura, 
protegen a la industria y desarrollan el comercio”, tot impulsant 
per allí on passaven el desenvolupant “de su ilustración, de su 
libertad, de su independéncia civíl”. Dit amb unes altres paraules, 
eren el motor i la llavor de l’impuls econòmic i de la dinàmica ci-
vicocultural.

A la preocupació de les carreteres es sumà la de no quedar ex-
closos del traçat ferroviari que com molt bé es preveia havia de 
marcar els ritmes econòmics en un futur immediat a llarg termini. 

Els diferents cinturons ajuden a remarcar d’alguna manera les di-
ferents etapes de creixement que ha tingut la ciutat (com els anells 
en un arbre) i posen en evidència els patrons que regeixen la urbs  
És de gran importància que a mesura que la ciutat creix en infraes-
tructura es reconverteixin els elements que han estat substituïts o 
constituïran, amb tota seguretat, nous eixos d’embarriament (lí-
mits tan f sics com psicol gics)

1-Intensitat desplaçaments a peu
2-Intensitat desplaçaments amb transport públic
3-Intensitat desplaçament amb transport privat
4-Intensitat desplaçament totals

4

21

3

ARTÈRIES TERRITORIALS
CONNEXIONS



SILUETES URBANES
TIPOLOGIES DE CARRERS

N-420
C-V-C-C-V-C-C-V-C

Riera Miró
H-P-C-C-P-H

N-420 - T-11
C-C-C-V-C-C-C

Carrer d’Escornalbou
H-P-C-H

Passeig de Sunyer
H-C-C-C-H-C-C-C-H

Carrer de Misericòrdia
H-C-C-H

Av. Marià Fortuny
H-P-C-C-V-C-C-P-H

Tomb de Ravals
H-C-H

Onze de Setembre
H-C-C-V-C-C-H

Tomb de Ravals (interior)
H



Entenem el sistema d’espais oberts com a catalitzador, 
com a contenidor de la varietat  com a dirigent dels u-
xes, com als buits generats per l’arquitectura de plens. 
Tot i ser un espai conseqüencial, es tracta d’un espai amb essència 
pr pia i tot i estar contaminat (amb connotació positiva) per l ar-
quitectura que l’envolta pot generar en si mateix caràcter i iden-
titat.
 
Dins aquesta pròpia estructura de buits i plens exis-
teix una jerarquia d’espais conformada a partir sobre-
tot de les pròpies dimensions de cada espai i el cabal 
de persones o vehicles que hi circula en conseqüència. 

El sistema d’espais oberts posa en evidència els ritmes i les etapes d’ex-
pansió de la ciutat degut a la variació en dimensió d’aquests espais. 
A mesura que ens allunyem del centre apareixen espais més grans 
i en més nombre posant en evidencia la dispersió del teixit urbà 
de la perifèria davant la congestió del centre. 
 
Considerem que tots els espais accessibles pel vianant formen 
part del sistema d’espais oberts/lliures i per tan independentment 
de l’escala els implementem a la nostra proposta general.

SISTEMA D’ESPAIS OBERTS

BUITS DE LA CIUTAT

“lo de menos es tomar el fresco 

estorbando el paso, o dejando 

toda clase de enseres en medio 

del arroyo, cuando no colocan-

do una mesa en mitad de la calle 

para cenar a la luz de las estre-

llas (...)”



BUITS DE LA CIUTAT
SISTEMA D’ESPAIS OBERTS

Quan ens apropem a l’escala micro-meso es fan evidents diverses 
problemàtiques presents en l’estructura existent d’espais buits. 
No existeix una seqüència d’espais sinó que apareix una dispersió 
de grans buits mal connectats que re ecteix la manca d ordenació 
de l’espai públic del centre a les afores. 

Es troben a faltar espais intermitjos; que la connexió dels elements 
de l’espai públic no només es dugui a terme a partir dels traços 
de carrer sino a través de la seqüència d’espais que genera l’ar-
quitectura.

Zoom tomb de Ravals



CONNEXIONS VIANANTS
El tomb de camins

A partir dels eixos cívics històrics que connectaven la ciutat amb 
el territori sorgien capilars que relacionaven Reus amb el seu hin-
terland.

Són aquests camins, els que relacionen el centre de la ciutat amb 
tot el patrimoni mosaic territorial.

Proposem un recorregut obert, que mai acaba. S’ha procurat je-
rarquit ar la xarxa de camins  produ nt un recorregut infinit a que 
s eviten els culs de sac  questa infinitat de camins  genera infini-
tat de recorreguts que connecten el mon urbà amb el no tan urbà, 
o més rural, entrellaçant la ciutat construïda amb els vestigis de 
l’herència del passat tan característica de Reus, els ses masos.

“ininits quilòmetres de xarxes de 
camins”



Entenem que la ciutat de Reus s’extén més enllà dels seus limítrofs i que per 
tan tot no acaba amb el tomb dels masos, sinó que aquest estableix un fort 
vincle amb el tomb del Camp de Tarragona. 

El projecte, per tan, continua més enllà del nucli urbà de Reus a la vegada que 
queda sotmès a la incertesa de nous contexts.

TOMB DEL CAMP
RELACIÓ AMB EL CAMP DE TARRAGONA



Tomb de Ravals Tomb de l’Anell Tomb dels Masos

TRES EIXOS D’EMBARRIAMENT
MICRO - MESO - MACRO

Analitzant els diferents estrats que conformen Reus per una ban-
da, i relacionant-los entre ells, per una altra, hem arribat a la con-
clusió que és de gran importància primer de tot la analogia que 
establim entre el creixement de la ciutat i el creixement del tronc 
d’un arbre per anells. Aquest concepte ens ajuda a entendre les 
diferents etapes de creixement que comporten diferents teixits ur-
bans i la construcció de noves infraestructures de mobilitat al seu 
perímetre que tot separant la ciutat de les afores dona lloc a una 
perifèria plena d’oportunitats i espais lliures.

ix  doncs definim tres anells principals o etapes de creixement 
importants que estructuren la ciutat: El tomb de ravals, el tomb de 
l’anell i el tomb dels masos.

Al tomb de ravals es conserva la idea de les antigues muralles.
Al tomb dels masos es vol preservar el patrimoni agrícola.
Al tomb de l’anell trobem les infraestructures de la primera gran 
expansió reconvertides en vies intraurbanes.



LLOCS PUNTUALS
PUNTS D’ENCREUAMENT

Per tal de connectar el punt central de la ciutat amb el tomb dels 
masos i per tan reactivar el teixit ja existent de camps i camins 
perifèrics identifiquem tots aquells punts que suposen una barre-
ra tan física com psicològica pel vianant a l’hora de traçar aquest 
recorregut.

Una vegada trobats aquests actors que fomenten la repulsió entre 
aquests dos contexts desvinculats revertim la situació i convertim 
aquells punts que abans provocaven la segregació d’ambients en 
nexes d’unió, en punts d’incentiu no només humà sinó biològic. 

És important entendre que el nostre projecte, com hem comentat 
en varies intervencions, no només tracta el fet de que les persones 
puguin gaudir de la ruralitat (sortint de la densificada ciutat) sinó 
que també volem que aquest món natural es faci lloc i entri a la 
urbanitat. 
Això no pot succeir de forma ornamental sinó que s’aconsegueix 
incorporant ingredients com el verd productiu formant ecosiste-
mes estables i finalment ecotons on es desdibuixa la evident fron-
tera entre la urbanitat i ruralitat i apareix una  harmoniosa tensió 
entre ambdós sistemes o organismes. 



SISTEMA ACTUAL
TIPOLOGIES DE VIES

em classificat les tipologies de vies on es troben aquests punts 
con ictius i les erarquit at segons la dicotomia generada per la 
prioritat per una banda casi completa del vianant i per l’altra del 
vehicle.

 l altra columna del men  em classificat les principals raons 
d’interrupció del recorregut del vianant des de que surt del centre 
de la ciutat fins que arriba a la xarxa a existent de camins al vol-
tant dels camps.

Dins aquestes problemàtiques tenim els passos de zebra, semà-
fors  rotondes  finalit ació sobtada de l element vorera   el xoc 
d’un camí amb una via i l’aparició de l’element túnel.



RELACIÓ CASUAL
PUNTS + TIPOLOGIES

Jugant amb la combinació d’aquestes dues variables adaptem de 
la forma més òptima el nostre sistema a les problemàtiques que 
es repeteixen al llarg dels recorreguts que dibuixem i això ens per-
met proposar solucions tipològiques a problemes concrets.

A mesura que ens allunyem del centre de la ciutat la nostra inter-
venció va guanyant intensitat, fent evident l’augment gradual de 
la problemàtica de la connectivitat vianant a mesura que el teixit 
urbà es va convertint en més permeable (fet curiós ja que a més 
espai per connexions  men s connectivitat)



Tot aquest sistema de situacions puntuals dibuixa una malla que 
adaptem i superposem a la xarxa ja existent d’espais lliures i equi-
paments. El nostra sistema, doncs, entra en consonància amb l’es-
tructura dels uxos a establerts per tal de tenir el ma or impacte 
possible a la ciutat.

També establim una connexió directa amb la xarxa hídrica ja exis-
tent ja que com comentàvem abans ha sigut històricament un re-
curs escàs i ha conformat el paisatge tan urbà com rural; És per 
aquest motiu un fil conductor d import ncia en el pro ecte i un 
element a tenir en compte.

CONNECTORS BIOLÒGICS
PLA D’ESPAIS LLIURES



MERCAT REPROGRAMAT
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DICOTOMIA  METEOROLÒGICA



ESTACIONALITAT



Quan el pas de zebra el tenim a un carrer on hi ha un balanç de prioritats no col·locarem el paviment drenant degut a la ràpida desaparició de la vegetació per causa del cotxe. El que fem en 
aquesta tipologia de via i en les següents amb una diferent intensitat és generar un punt de conjunt verd per tal de que el pas de vianants es faci aparent als vehicles i es respecti la prioritat. En 
conseqüència el vianant ja no percep el pas de zebra com a barrera sinó com a part del recorregut amb valor afegit; es comença a endinsar a la ruralitat.

an a e t a  de e ra e  tr a en n arrer n  a na ran n n a de  eat   e  n av ent drenant ve eta  er ta  de e e  ve e der  a ve tat de t a  anv  
tat d n av ent  a n de r

En el cas del pas de zebra, volem recordar al cotxe que el vianant és qui té prioritat i per tan ho senyalitzem de diferents formes en els diferents casos. Quan el carrer és peatonal i per tan el 
creuament és a través del paviment elevat col·loquem vegetació a l’altra costat del carrer per tal que el cotxe reconegui que ha de baixar la velocitat ja que s’aproxima a una àrea on els via-
nants creuen de manera continuada.



Quan el que constitueix una barrera es tracta d’un semàfor, entenem que el vianant en algunes ocasions haurà d’aturar-se. És per això que el sistema verd col·locat al voltant d’aquests semàfors 
juga amb el temps que aquestes persones hauran d’estar parades.

a n tra nterven  ença a e  v e  n  a n e r  de r r tat  n de anera ex e na  n   e  ve eta  nten nada  En a e t nt a r te   de ante  a a ança 
cap al vianant de manera que els semàfors sempre estan en taronja i li donen la prioritat.

A les vies on el cotxe té una gran prioritat, entenem que el vianant hi passara més estona i per tan hi involucrem el sentit del tacte, l’olfacte i el gust tot plantant vegetació funcional com plantes 
medicinals, espècies comestibles i espècies. S’estableix una relació directe, doncs entre les olors, els gustos o l’experiència hàptica amb la ruralitat tot construint un vincle molt més fort entre 
centre de la ciutat i perifèria. (És important comentar que els records d’olors o gustos per exemple duren molt més a la nostra memòria i es viuen més intensament).

Quan arriba l’aturada del vianant, es pensa amb què faran aquestes persones. Com que el que es vol és fomentar és aquesta entrada gradual a la ruralitat es juga amb els sentits i les propietats 
de les espècies vegetals.
A les vies on el cotxe té una mica de prioritat es projecten aquests espais semàfors amb un verd estimulant visualment, jugant amb la temporalitat perquè actualment la vista és el sentit a qui 
se li dona més importància i per tan les coses entren primer de tot pels ulls.



an e  txe t  ta r r tat  er ntrarre tar a e ta n n a a  de er a e e  n e a  a tat  e a  r t nda e  r te e x de  txe  de  v tant t ançant ve eta  e 
n t t e x n  n  na arrera a  a n  a t a

Finalment tenim l’espai rotonda quan el cotxe té el total control de la via. Quan això es produeix volem prendre protagonisme al vehicle i deixar lloc pel vianant. En els casos en que la rotonda té 
d    arr   e  v anant ren n d a e t  arr  er  r   na ent a n e e x trave ar e  ran  n rae tr t re  de tat e ra enten e  terr t r  er arr ar a a r ra tat

En el cas on el vehicle té prioritat no només es fa accessible sinó que s’habilita com a espai d’estar on s’hi poden dur a terme diverses activitats.

Arribem ara a la rotonda com a barrera, com a espai on es trenquen els recorreguts directes  dels vianants.
Com resolem aquest problema? Doncs fent accessibles aquestes rotondes. Això no només optimitza els recorreguts dels vianants sinó que pel sol fet de col·locar un pas de vianants a una roton-
da, els cotxes baixen en gran mesura la seva velocitat degut a la complicació de girar i mirar a la vegada (parlant per exemple de l’experiència pròpia).
Això és precisament el que passa en el primer cas de via: L’espai rotonda esdevé transitable.



En les vies paral·leles a zones d’intensitat elevada de cotxes, la vegetació fa de barrera.

A mesura que la prioritat del cotxe augmenta, ja no es creen espais d’interès sinó que es connecta utilitzant la vegetació com a protecció física i psicològica.En vies on el cotxe té una mica de prioritat, sorgeixen ambdues solucions a la vegada.

an a v rera a a a de r a tada a are xen d e  n : Per na anda ten  rear n nt na  d nter   er a tra nne tar a e t a nd x a  a xarxa enera
En el primer cas en el que apareix aquesta problemàtica (en vies d’igual prioritat per vehicle i vianant) es crea un espai-ambient per les persones i les espècies animals.



A més d’això, en el cas de les vies on el cotxe té molta prioritat fem que el terra sigui drenant frenant els cotxes i permeabilitzant el sòl de manera que no es tracti d’un ambient tan agressiu 
pel vianant.

na ent ten  e  t ne  E  er d  e t ra enrere a  v anant t  de ara e  t ne  e t  re a nat a  a en a  de tan at  er tan de er tat  E  e e  a  t ne   a tar ne 
e  aret  er    r xer ve eta  da  de d xar e  t  de  t ne



Especies:

Arbres locals principals:
-pi blanc (Pinus halepensis) Pinus halepensis
-alzina (Quercus ilex) Quercus suber
-Oliveres Olea europaea
-Avellaner Corylus avellana

Aromàtiques locals:
-Romaní (aromàtic & digestiu) Salvia rosmarinus
-Farigola (aromàtic & digestiu) Thymus vulgaris
-Espígol (aromàtic & digestiu) Lavandula angustifolia
-Llorer (digestiu) Laurus nobilis
-Maria Lluïsa (aromàtic & digestiu) Aloysia citrodora
-Menta (aromàtic & vies respiratòries) Mentha

a a a ant n a at r   d e t  atr ar a re t ta
-Cua de cavall (diürètica)  Equisetum arvense
-Eucaliptus (Antibiòtic) Eucalyptus
-Orenga (digestiu) Origanum vulgare
-Til·la (combatre excitació) Tilia platyphyllos

Bibliografia consultada:

- Materials per a l’estudi dels noms de lloc i de persona, i renoms, del terme de Reus, Ramón Amigó Anglés, 1988
- L’expansió urbana de Reus, Creixement i canvis socioeconòmics al segle XVIII, Josep Maria Arauzo Carod, 1998
-Un tríptic Reusenc, Ramón Amigó Anglés, 2004
-Economia i societat al Baix Camp a mitjan del s.XIX, Pere Anguera, 1981
-Urbanisme i Arquitectura de Reus, Pere Anguera, 1988
-Història general de Reus, Pere Anguera1

*Agraïment a Jordi Tous per cedir amablement els llibres per a poder realitzar el treball.

-Renaturalització de la ciutat, Eloi Juvillà Ballester, 2019, Barcelona
-Guia per la selecció d’espècies de verd urbà, Josep Selva Casarramona, 2012, Barcelona
-Guia per la redacció de plans directors del verd urbà, Iñigo Rebollo Sanmiguel, 2018, Barcelona
-Manifest del tercer paisatge, Gilles Clément 2ª edició, 2018, París

art ra a a  de A nta ent  De arta ent art ra  de e

*Agraïment a Felip Beltran i Joan Figueras per facilitar la tramitació dels documents. 








