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INTRODUCCIÓ

El Besòs ha estat i és un territori d’acollida, sovint la transformació que ha patit ha estat propiciada per l’arribada de població en 

forma d’onades migratòries que venien a cercar oportunitats a l’àrea de Barcelona. Aquesta realitat en bona part defineix l’estructura 

actual de l’àmbit, tant social, cultural com a nivell de morfologia urbana. Sovint no s’ha tractat aquest territori amb una mirada 

conjunta i molts dels processos que ocorren en els municipis de la part baixa de la conca tenen efectes intermuncipals que no han 

estat afrontats de manera compartida.  

El Consorci del Besòs, constituït fins 2015 per Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona 

s’amplia el 2016 incorporant Badalona i canvia els seus estatuts per tal de passar de ser un consorci urbanístic a un consorci amb 

plenes competències per desplegar totes les polítiques intermunicipals que els seus socis acordin.

El Consorci del Besòs i Barcelona Regional tenen l’encàrrec per part de tots els municipis membres del Consorci de redactar el “Pla 

Besòs” com a document‐guia que ha de definir el marc de cooperació i de polítiques conjuntes dels municipis.

Els treballs sobre el Territori Besòs tenen per objecte dotar el continu urbà entorn el riu d’una estratègia d’acció compartida per a la 

millora de la qualitat de vida a ambdues lleres del Besòs: en infraestructures, mobilitat, espais lliures, equipaments i serveis, així 

com en promoció econòmica i ocupació, cultura, esports i drets socials, garantint la inclusió i cohesió social i promovent la creació 

de nous elements compartits entre municipis de centralitat metropolitana de reequilibri territorial.

Aquesta proposta la formula el Consorci del Besòs com administració que aglutina als cinc municipis de l’àmbit.
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Es pretén dinamitzar un territori per millorar aspectes essencials com: 

la cohesió social, la qualitat de vida, l’ocupació, el sentiment d’identitat.

Un pla que aglutina actuacions, projectes, mesures de coordinació, governança, propostes d’activitats

conjuntes i consensuades.

culturalsocial econòmic
qualitat

de 
vida

INTRODUCCIÓ
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OBJECTIUS
 Establir Estratègies, línies d’acció, projectes i activitats que permetin actuar sobre els pilars mencionats, que ens permetin reduir 

les desigualtats socials, les desigualtats tecnològiques, treballant per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del territori 

Besòs. 

 Projectar sobre un territori molt consolidat que cal dotar de millors condicions, la rehabilitació, la reactivació econòmica, l’augment

de la infraestructura verda, la consolidació de les vores urbanes i les vores del Besòs, la connectivitat entre marges, establir 

ponts entre els barris de l’àmbit del Besòs. Compartir estratègies i projectes que reconeguin el fet identitari d’aquesta part de la 

metròpolis.

 Qüestionar-se el futur planificat preestablert pel planejament a llarg termini com el Pla Territorial Metropolità o el Pla 

d’Infraestrutures. En aquest territori, moltes de les infraestructures planificades són recurrents, porten molt de temps previstes, 

però mai s’han arribat a executar, algunes són poc factibles des del put de vista de inversió pública, si om analitza les inversions 

els darrers anys es fa difícil pensar que alguns dels grans canvis en infraestructures es produeixin realment. 

 Com actuar sobre els pilars sense el transformar clàssic el de canviar els usos de sòl o intensificar-ne el se ús, sinó establir 

veritables canvis estructurals en els aspectes que incideixen en la generació d’oportunitats pels ciutadans d’aquest territori.

 Trobar l’equilibri entre els projectes més urbans, d’espai públic, millorar entre veure un 

INTRODUCCIÓ
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Àmbit d’acollida, el Besòs és un dels territoris metropolitans que ha rebut ciutadans en diferents fases, aquest caràcter intrínsec 

d’espai de rebuda li propicia un dels seus trets distintius que és un territori en constant evolució i que com hem vist ha canviat de 

manera radical en els últims 60 anys. El Besòs ha ocupat pràcticament en la seva totalitat la plana, el delta, ho ha fet en alguns 

casos de manera precipitada degut a les necessitats d’acollir població que ha vingut cercant oportunitats, això també li ha conferit un 

caràcter majoritàriament més residencial i amb molts pocs espais en guaret a l’espera de ser transformats. La línia de temps és un 

recurs visual per entendre aquest fet de territori en permanent transformació, com molts d’altres, també ens explica que hi ha grans 

projectes pendents i pendents a una certa recurrència temporal, com la Sagrera, les Tres Xemeneies, les AREs del Besòs entre 

d’altres projectes de transformació, alguns actius, d’altres aturats per la crisi i d’altres per ser repensats. 

La línia de temps inicial està feta des de la visió dels redactors del document i aquesta s’ha anat enriquint al llarg de la elaboració 

del treball, ja que els municipis i districtes ens han aportat informació. 

Un dels reptes del Besòs és el de la transformació d’espais molt consolidats, la readequació, la rehabilitació , la millora de la qualitat 

dels espais, la reactivació de determinades zones. Tot combinat amb el desenvolupament dels grans projectes ja mencionats.  

INTRODUCCIÓ
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1969 2014

INTRODUCCIÓ
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1989 2014

INTRODUCCIÓ
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1989 2014

INTRODUCCIÓ
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Si observem l’evolució dels usos del sòl,

el 1956 un 30,8% de l’àmbit estava

urbanitzat. El 2000 ja suposava un

58,8% i el 2009 un 62%. Així doncs, se’n

desprèn que hi ha hagut un fort procés

d’urbanització i només certes parts de la

Serra de Collserola, de la Serralada de

Marina i del Pla de Rocamora han

quedat lliures d’urbanització.
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TERRITORI BESÒS

document de treball

ELEMENTS QUE COMPOSEN EL RECOPILATORI DEL TERRITORI
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LÍNIA DE TEMPS
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LÍNIA DE TEMPS
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LÍNIA DE TEMPS
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IDENTIFICACIÓ D’AGENTS
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REPOSITORI COMPARTIT
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• SANT ADRIÀ DEL BESÒS (16/06/16)

• SANTA COLOMA DE GRAMENET (23/06/16)

• BADALONA (30/06/16)

• MONTCADA I REIXAC (11/07/16)

• DISTRICTE DE SANT ANDREU (15-07-2016)

• DISTRICTE SANT MARTÍ (22-07-2016)

• DISTRICTE NOU BARRIS (26-07-2016)

RETORN REUNIONS TÉCNIQUES



18document de treball



19document de treball

• Campus UPC, Torribera, Can Ruti

• Escola Sant Jordi (en marxa), Fab Lab: Nou Barris

• Idea d’instal·lació de un centre FP al triangle ferroviari: Sant 

Andreu

• Centre Comunitari, Baró de Viver, Sant Andreu

• Efectes positius de la escola de musica: Sant Adrià del Besòs

• Centre de polítiques actives Hospital d’Esperit Sant, Santa Coloma

• Programes d’ocupació Nou Barris

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

 Èxit escolar: Xarxa d’espais d’intervenció educativa a 

les escoles

 Transició escola-treball

 Escola de segones oportunitats, Sant Adrià del Besòs

 Posar en xarxa el coneixement: Programes de 

formació compartits, vinculats als trets distintius del 

territori i aprofitant la experiència dels municipis i 

districtes (iniciativa i lideratge)

HABITATGE – ELS BARRIS

Rehabilitació- Subvencions 

Cooperació entre municipis per afrontar la 

emergència habitacional

Àrees residencials estratègiques

Noves àrees de desenvolupament urbà

• Pla de Barris BCN

• Barris més desfavorits: Llefià

• Rehabilitació c/Pirineus Santa Coloma

• AREs Santa Coloma, Montcada

• AREs Badalona

• Barri de Vallbona

• Fores d’ordenació: la Plana del Besòs, vores masia Reixac, 

Bosc d’en Vilaró
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• Reflexions Polígons Montsolís (comerç a l’engròs i altres usos, sinergies amb BCN), 

Sant Adrià del Besòs-BCN, Torrent Estadella (usos), Sant Andreu, Polígon nord i sud 

Badalona (model 22@).

• Necessitat d’estudi de mobilitat dels polígons, Sant Andreu

• Connexió Ronda-Polígon Montsolís+ Obres de millora Polígon Montsolís

• Projecte Sinèrgics, Sant Andreu

• C/Balmes-C/Caracas: eixos connectors amb la Maquinista

• Cooperativa Siva, Centre Cooperatiu de economia social, Santa Coloma

ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 Dinamització dels teixits industrials

 Estudiar alternatives per afrontar l’efecte de les grans superfícies 

comercials al comerç local

 Promoure la instal·lació d’empreses vinculades amb els centres de 

generació de coneixement del territori

Sentit longitudinal

• Passeig Salzereda-Arranjament provisional Safaretjos

• Marge dret: Sant Andreu-Vallbona-Montcada

Sentit transversal: connexió amb teixits

• Carrer Tucuman, Sant Andreu

• Connexió amb el riu: Ronda de Dalt_Meridiana

• Connexió Can Zam - Montcada Centre

• Connexió Parc del Molinet- Montcada

• Connexió La Catalana - Rambla Guipúscoa

Ponts i passeres

• Carrer Lima: nou pont de connexió Sant Andreu-Santa Coloma, 

nou accés al riu

• Passeig de Santa Coloma-Pont de Santa Coloma: ¨humanitzar¨

• Passera la Catalana (mig termini)

• Nou pont local lateral Gran Via

CONNECTIVITAT – EL RIU

Cota ciutat

 Un passeig continu al llarg dels dos marges del riu

 Relligar el riu amb els teixits

 Pont del Molinet---- C/Santander

 Recorreguts d’activitats, fluxos des de les parades del <M>, 

etc. Comunicació.

Cota llera

 Itineraris circulars

 Nous accessos al riu Parc de la Pau
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• Rambla Prim---Litoral

• Continuació Passeig marítim BCN fins al Fòrum

• Connexió Campus UPC----Litoral

• Desembocadura

CONNECTIVITAT

El litoral

 Un passeig continu al llarg del litoral

 Relligar el litoral amb els teixits

Connexió Serralada Marina-Collserola-

teixits

• Estudi mobilitat polígons, Sant Andreu

• Estudi Mobilitat Torre Baró

• La Maquinista (+35,000 m2+5000 places d’aparcament)

• Nou pont local Carrer Lima

• Pont Sobre Gran Via, Sant Raimon de Penyafort-Via Trajana, Sant Adrià del Besòs

• Nou Pont local lateral Gran Via, Sant Adrià del Besòs

• Passera la Catalana, Sant Adrià del Besòs

• Connexió Ronda-Polígon Montsolís

• Av. Sanatori- Carretera de Santa Coloma- eix Mar _Muntanya.

• Passera per a connectar la rambla de la Mina amb el Port Fòrum.

• Nova connexió entre el barri de La Catalana i el Port Fòrum.

• Connexió del barri de Can Sant Joan a MiR amb el barri de Vallbona

MOBILITAT - INFRAESTRUCTURES

 Possibilitat d’aplicació del model de ¨superilles¨, Santa Coloma, 

Badalona 

 Bicing

 Carril bus marge esquerra (Inclòs en el PDI)

 Perllongament Metro a Can Ruti

 Perllongament Tramvia al Port de Badalona
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MOBILITAT - INFRAESTUCTURES

Integració de les infraestructures

 La Ronda de Dalt-B20

 Integració C-31 (soterrament a llarg 

termini)

 Espais intersticials R1

 Soterrament de la R2

 Carretera de la Roca

 Carrer Santander

Endreçar titularitat de les vies, servituds 

de línies ocultes, facilitar la gestió
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Soroll: La Ronda, les indústries, el ferrocarril

• Gestió dels residus

• Potencial de generació d'energia: geotèrmia, solar

METABOLISME URBÀ

QUALITAT AMBIENTAL

QUALITAT AMBIENTAL – METABOLISME URBÀ INFRAESTRUCTURA VERDA-BLAVA

• Turó de Montcada

• La Plana del Besòs

• Les feixes, Torrent Tapioles, Torrent Font Magués, Nou Barris

• Parc del Molinet: Perifèric de tots però central al territori

• Parc del Besòs

• Concentració de verd desaprofitat al marge dret

• Estat del parc fluvial en alguns trams

• El futur dels wetlands

• La especificitat de la desembocadura

• La recuperació del litoral
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Els wetlands, el riu ¨domesticat¨, la desembocadura, el rec 

comtal, els aqüeductes, les cases de l’aigua, els llacs artificials, 

les traces històriques, la industria vinculada amb l’aigua, el 

litoral...

 L’aigua com un element de valor distintiu del lloc, 

històric, contemporani i del futur

 Pla Director Rec Comtal

L’AIGUA COM A FIL CONDUCTOR

• Temes: Biodiversitat, l’aigua com a fil conductor, els equipaments 

al riu, espais d’exposició col·lectiva, pedalades-caminades, 

alimentació, cinema a la fresca, establir sinergies amb altre 

municipis (que fan activitats semblants a altres llocs) 

• Rutes temàtiques més enllà del riu: modernista, patrimoni, 

cultura, agua etc

• Via Trajana com a node cultural

• Programació activitats Sant Martí: central del circ, autòmats, 

infraestructura estable

• Sant Andreu, Santa Coloma: museu de ferrocarril

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS

• El riu i el litoral com eix vertebrador de les activitats. No obstant 

aquestes sinergies haurien d’establir-se més enllà del riu o del 

litoral: ¨treure el riu a fora¨

• Divulgació i gestió centralitzada de la programació

• Ajustar el model de gestió a les noves necessitats
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TERRITORIBESÒS.CAT
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TERRITORI BESÒS

document de treball

VISIÓ CRÍTICA DE LA  PLANIFICACIÓ A LLARG TERMINI 



27document de treball

PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PTMB) 2010-2026

PLA D’INFRAESTRUCTURES 2011-2020 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC PDU

ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS

PLA BESÒS (OTB)

LLARG TERMINI
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PTMB)

El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) és un dels 7 plans territorials parcials en que es desenvolupa el Pla Territorial 

General de Catalunya. És un instrument que contribuirà a establir el desenvolupament territorial de la Regió metropolitana fins a 

l'any 2026. 

Els plans territorials són figures de planificació territorial derivada del Pla territorial general de Catalunya (PTGC), que estableixen el 

model territorial dels àmbits funcionals amb un horitzó de 15-20 anys. 

Àrea Metropolitana de 

Barcelona

Alt Pirineu i 

Aran

Comarques 

GironinesComarques 

CentralsPonent 

(Terres 

de Lleida)

Camp de 

Tarragona

Terres de

l’Ebre

Metropolità de 

Barcelona
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PTMB)

El PTMB té com a fita contribuir a endreçar el territori de la RMB per tal d’articular-lo com una realitat ambiental sostenible,

econòmicament eficient i socialment equitativa i justa.

Això ho vol assolir impulsant un model d’urbanització que propugni la compacitat física dels assentaments, la seva complexitat 

funcional i la seva cohesió social.

Els seus objectius més específics són:

 Donar cabuda a les previsions de necessitats d’habitatge i llocs de treball adoptades com a hipòtesis de futur per a l’àmbit del

Pla. 

 Contribuir a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament ordenat i sostenible dels recursos del territori i del seu potencial 

endogen

 Afavorir una eficiència econòmica creixent, mitjançant la distribució d’usos i la disposició de les xarxes d’infraestructures en el 

territori

 Facilitar que els ciutadans disposin d’unes condicions raonablement equiparables en l’accés a la renda i als serveis. 

 Garantir que el desenvolupament sigui sostenible 
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PTMB)

Les principals propostes del PTMB es centren en:

 Els sistemes d’espais oberts: el sòl classificat com a no urbanitzable pel planejament urbanístic en el moment de l’aprovació del 

Pla. Aquest sòl és considerat un component fonamental de l’ordenació del territori.

 Els sistemes d’assentaments: el PTMB estableix les pautes per a una evolució urbanística que respongui als criteris del 

Programa de Planejament Territorial i que sigui coherent amb les aptituds i condicions de cada lloc del territori, mitjançant el

reconeixement dels assentaments existents, la proposta d’estratègies urbanes i la definició d’una estructura nodal de referència.

 Els sistemes d’infraestructures de mobilitat: el PTMB pretén establir les direccions generals específiques i els organismes 

competents per establir les infraestructures estructuradores del territori, però deixant marge de concreció (seccions i traçats) als 

instruments sectorials.
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PTMB)

L’eix Besòs es troba inclòs en les propostes del Pla en l’àmbit de l’AMB, que es desenvoluparà a partir del Pla Director Urbanístic de 

l’AMB.

En el marc del PDU i de l’Eix Besòs són especialment importants les oportunitats d’intervenció sobre àrees urbanes en 

transformació, una part de les quals pot tenir un carÀcter estratègic per al conjunt de la regió metropolitana.

En relació als espais oberts, s’han de definir amb precisió el espais de transició entre sòls urbans i naturals o agrícoles, i també 

definir els espais de valor connector i instruments de gestió per resoldre els conflictes de delimitació. L’Eix del Besòs constitueix 

un connector entre la plana prelitoral i el mar, també un punt estratègic per a la connexió de la serralada litoral a Montcada.

El Pla Director ha de concretar i desenvolupar especialment les estratègies corresponents a les àrees especialitzades industrials 

a transformar i a les àrees especialitzades industrials a consolidar i equipar, considerant el caràcter estratègic del teixit industrial 

metropolità.

El pla també ha de definir i regular el desenvolupament de les vies de transport metropolitanes amb continuïtat en el territori i de 

connexió i suport intermunicipal.
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PTMB)
PROPOSTES DELS ESPAIS OBERTS

El PTMB des del punt de vista dels espais oberts, vol assolir l’estructuració i compleció de les diverses unitats existents per tal de 

donar-los coherència, robustesa i capacitat d’assolir les funcions assignades a un sistema d’espais oberts.

1- Zonificació dels espais oberts segons les seves característiques i el nivell de protecció:

 Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari: que tenen un grau de protecció altament restrictiu de les 

possibilitats de transformacions. Aquests espais hauran de mantenir la condició d’espai no urbanitzat; només 

excepcionalment i de manera justificada s’hi podran realitzar actuacions d’edificació o de transformació. Incorporen aquells 

espais que han estat protegits per la normativa sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000.

 Espais de protecció especial de la vinya: inclou àrees d’alt valor agrícola amb conreu de vinya.

 Espais de protecció preventiva: inclou els espais com a no urbanitzables que no hagin estat considerats de protecció 

especial. Aquests sòls són protegits preventivament sense perjudici que es puguin delimitar àrees per a ésser 

urbanitzades i edificades, si s’escau.

 El Pla preveu la possibilitat, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic general i 

d’especial interès per al territori.

2- Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la biodiversitat

3- Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic

4- Directrius del Paisatge 
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PTMB) 
Espais oberts
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PTMB) 
Espais oberts
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PTMB) 
Assentaments

PTMB Assentaments en 

l’àmbit de l’Eix Besòs

Un 14% de la superficie de 

l’àmbit de l’Eix Besòs està

considerat com a àrea

estratègica de 

transformació urbana.

I un 4% com a àrea

especialitzada industrial a 

consolidar.
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Estratègies urbanes
Continus urbans intermunicipals

Centres urbans

Àrees de transformació urbana d’interés metròpolità

Àrees de extensió urbana d’interés metròpolità

Noves centralitats urbanes

Àrees especialitzades residencials a reestructurar

Àrees especialitzades industrials a transformar

Àrees especialitzades industrials a consolidar i equipar

PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PTMB) 
Assentaments
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PTMB) 
Infraestructures 

viàries

En l’àmbit de l’Eix Besòs

el PTMB preveu 23 km 

de noves infraestructures

i millores en 16 km 

d’infraestructures

existents.

• 10 km de noves vies

estructurants

secundàries

• 10 km de noves 

infraestructures

reservades carril bus-

vao

• 10 km de millores de 

vies estructurants

secundaries

• 6 km de millores de 

vies estructurants

primàries
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PTMB) 
Infraestructures 

ferroviàries

Previsions del PTMB  sobre 

infraestructures ferroviàries en 

l’àmbit de l’Eix Besòs
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FALTEN PDI/PGM !!



40document de treball

PLA BESÒS
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ESPAIS OBERTS – ANÀLISI DELS PLANS SECTORIALS DE MEDI AMBIENT
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PLANS SECTORIALS DE MEDI AMBIENT

1. Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)

2. Xarxa Natura 2000

3. Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona

4. Protecció d’espais naturals

5. Planificació d’Espais Fluvials (PEF) i Reglament del Domini Públic Hidràulic (DPH)

6. Catàleg del Paisatge

7. Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya

8. Aquífers protegits

9. Domini Públic Marítimo Terrestre (DPMT)

10. Àrees prioritàries Aus Amenaçades

11. Protecció especial de l’ambient atmosfèric

12. Protecció envers la contaminació lluminosa
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PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL (PEIN)

Els objectius fonamentals del 

PEIN són dos:

a) establir un sistema d’espais 

naturals protegits representatiu 

de la riquesa paisatgística i la 

diversitat biològica del territori de 

Catalunya

b) donar una protecció bàsica a 

aquests espais

El Pla d'espais d'interès natural (PEIN) és l'instrument de planificació de nivell superior que estructura el sistema d'espais 

protegits de Catalunya i integra aquest sistema dins del conjunt del territori, ja que el PEIN és un pla territorial sectorial enquadrat 

dins del Pla territorial de Catalunya (1995).

PEIN en superfície

26% AMB

12% Eix Besòs

PEIN en població

52 m2/hab AMB

10 m2/hab Eix Besòs

Generalitat de Catalunya, 1992 (Decret 328/1992, de 14 de 

desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès naturals)
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PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL (PEIN)

Règim urbanístic:

 En els espais PEIN s'aplica el règim del sòl no urbanitzable: es limita la possibilitat d'edificar o de promoure actuacions als 

supòsits que determina expressament l’article 47 i següents (Text refós de la Llei d’urbanisme), sens perjudici de les limitacions 

addicionals que pugui establir el planejament urbanístic municipal o la legislació sectorial.

 D’acord amb la Llei d’urbanisme, els usos en el sòl no urbanitzable s’han desenvolupat d'acord amb la naturalesa rústica dels

terrenys i el principi d'utilització racional dels recursos naturals i, en qualsevol cas, es prohibeixen les parcel·lacions 

urbanístiques. Pel que fa a construccions i edificacions, poden autoritzar-se la reconstrucció i rehabilitació d’edificacions 

existents; les actuacions, activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural, les construccions i 

les dependències pròpies dels usos rurals, o d’altres usos que la Llei determina expressament com a propis del sòl no 

urbanitzable.

 Tanmateix, el règim general del PEIN pot ser objecte de restriccions addicionals segons els requeriments de protecció propis de 

cada espai, mitjançant l'aprovació d’un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge específic per a un espai concret o 

mitjançant les normes particulars dels espais de protecció especial (ENPE).

 Les normes del PEIN (article 13.1) admeten també la inclusió de terrenys classificats com a urbans o urbanitzables i qualificats

com a sistemes d'espais lliures, zones verdes o similars en el planejament urbanístic general. En tot cas, aquests terrenys no 

poden ser objecte d'usos o transformacions que no siguin congruents amb la seva naturalesa d'espai natural.

Generalitat de Catalunya, 1992 (Decret 328/1992, de 14 de 

desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès naturals)
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XARXA NATURA 2000

Actualment tots els espais de la 

Xarxa Natura 2000 estan 

integrats en els espais PEIN (tal i 

com estableix la Llei 12/2006 de 

mesures en matèria de medi 

ambient).

Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els 

hàbitats naturals i seminaturals d’Europa amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de 

conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el seu deteriorament. 

Generalitat de Catalunya, 2006

(Acord de Govern 112/2006)
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XARXA NATURA 2000

Règim urbanístic:

 Als espais de la XN 2000 és d’aplicació el règim del sòl no urbanitzable, tret d’aquells sòls destinats a domini públic obtinguts per

cessió urbanística dins del règim del sòl urbanitzable.

 Queda prohibida la urbanització, però no l’edificació ni tampoc el tractament dels seus entorns d’acord amb els usos admesos pel

planejament urbanístic pel sòl no urbanitzable.

 L’edificació es regularà amb el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge o bé a través dels procediments que

estableix el planejament urbanístic vigent i la Llei 20/2009 (PCAA).

 Com a criteri general, es consideren compatibles els usos i les activitats que, emparades en la legislació vigent o en un

instrument de planejament urbanístic vigent, ja es desenvolupen a l’interior dels espais de manera respectuosa amb la

conservació dels seus valors naturals, inclosos els hàbitats i les espècies d’interès comunitari. En particular s’admetran aquelles

activitats declarades d’utilitat pública.

 En les àrees amb presència d’hàbitats i/o espècies d’interès comunitari, no s’admetran instal·lacions ni usos que siguin

incompatibles amb la seva conservació.

Generalitat de Catalunya, 2006

(Acord de Govern 112/2006)
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XARXA DE PARCS NATURALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La Xarxa protegeix 100.000 ha i 

té l’objectiu de preservar els 

valors naturals, agraris i forestals, 

en equilibri amb el desenvolu-

pament econòmic i el seu ús 

social.

La Diputació de Barcelona gestiona de manera integrada 12 espais naturals, molts d’ells espais PEIN, que formen la Xarxa de 

Parcs Naturals seguint un model de planificació territorial que vol garantir l’equilibri del territori basant-se en l’equitat, el 

desenvolupament econòmic i l’ecologia. 

Parc Natural
Superfície protegida 

(ha)

Parc del Castell de Montesquiu 547

Espai Natural de les Guilleries-Savassona 8.300

Parc Natural del Montseny 30.120

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac 13.694

Parc del Montnegre i el Corredor 15.010

Parc de la Serralada Litoral 4.053

Parc del la Serralada de Marina 2.086

Parc de Collserola 8.000

Parc Agrari del Baix Llobregat 2.938

Parc del Garraf 12.376

Parc d'Olèrdola 608

Parc del Foix 2.900

100.632

Parc de Collserola

Parc de la Serralada 

de Marina

Parc de la 

Serralada 

Litoral
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Serra de Collserola Serralada Marina

PROTECCIÓ D’ESPAIS NATURALS EN L’ÀMBIT DE L’EIX BESÒS

PARC DE COLLSEROLA

 Protecció sectorial per la Llei d’espais naturals 12/1985 

(PEIN, Parc Natural) i per la Directiva Hàbitats

92/43/CEE (Xarxa Natura 2000)

 I també, inclusió en la Xarxa de Parcs de la Diputació de 

Barcelona

 Delimitació única de totes les figures de protecció

 PEPCO: Pla Especial d'Ordenació i Protecció del 

Medi Natural del Parc de Collserola

 En tramitació:

 Pla especial de protecció del medi natural i del 

paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola

(PEPNat)

 Avanç de la Modificació puntual del Pla general 

metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra 

de Collserola (MPGMCo)

PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

 No té protecció sectorial regional ni europea

 Inclusió en la Xarxa de Parcs de la Diputació de 

Barcelona

 Protecció i delimitació:

 Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud 

de la Serralada de Marina

CONRERIA – SANT MATEU – CÉLLECS

 Protecció sectorial per la Llei d’espais naturals 12/1985 

(PEIN) i per la Directiva Hàbitats 92/43/CEE (Xarxa

Natura 2000)

 Protecció i delimitació

 Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del 

Paisatge de la Conreria – Sant Mateu - Céllecs
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PROTECCIÓ D’ESPAIS NATURALS EN L’ÀMBIT DE L’EIX BESÒS
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NORMATIVA HIDRÀULICA

Reglament de Domini Públic Hidràulic 

NORMATIVA URBANÍSTICA

Pla d’Espais Fluvials urbanística

ZONIFICACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL

El Reglament de Domini Públic Hidràulic (RDPH) té com a 

objectiu zonificar i preservar els espais fluvials.

Les zonificacions són:

 Domini Públic Hidràulic

 Zona de policia

 Zona de Servitud

El Pla d’Espais Fluvials (PEF) té com a objectiu identificar i 

delimitar els diversos espais fluvials que conformen les 

zones inundables, d'acord amb les normatives vigents 

hidràulica i urbanística.

Les zonificacions són:

 Zona Fluvial

 Sistema Hídric 

 Zona Inundable

PEF i RDPH estableixen dos marcs legals diferents (hidràulic i urbanístic) que defineixen diverses figures de zonificació de l’espai 

fluvial que són compatibles i coexisteixen a l’espai fluvial i que impliquen un nivell de protecció més restrictiu quan més a prop 

s’està de la llera. 



51document de treball

REGLAMENT DEL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC

Marc legal hidràulic – Usos permesos:
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REGLAMENT DEL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC

Normativa

hidràulica
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PLANIFICACIÓ ESPAIS FLUVIALS

Marc legal urbanístic – Usos permesos:



54document de treball

PLANIFICACIÓ ESPAIS FLUVIALS

Normativa

urbanística
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ZONIFICACIÓ D’ESPAIS FLUVIALS EN L’EIX BESÒS SEGONS NORMATIVA

Urbanística - PEFHidràulica - RDPH
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PUNTS CRÍTICS INUNDABILITAT

Infraestructura elèctrica a la llera del Besòs a 

l'alçada del carrer Llevant de Montcada

Infraestructura d'abastament 

d'Aigües Ter Llobregat des de 

Cardedeu fins a Barcelona

Infraestructura de sanejament

al municipi de La Llagosta

Infraestructura 

elèctrica al parc del 

polígon industrial de 

Can Milans

Línia de ferrocarril de 

Barcelona a Puigcerdà al 

nord del terme municipal 

de Montcada i Reixac

Carretara N-152a al seu pas pels polígons 

industrials de Can Milans, Can Tuxans, Pla d'en 

Coll i Can Grau, i al seu pas pels nuclis urbans 

de La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda.

Carreretera C-33 als termes 

municipals de la Llagosta, Montcada 

i Reixac i Mollet del Vallès

Línia de ferrocarril de Barcelona a Portbou als termes

municipals de Montcada i Reixac i Barcelona

Línia de ferrocarril d'alta velocitat als termes municipals

de Montcada i Reixac i Barcelona

EDAR de Montcada

Carretera BV-5001 a l'alçada del polígon Borjas i Canyes

Autopista B-20 entre el pont sobre el Besòs i el seu 

soterrament a Santa Coloma de Gramenet
Nus de la Trinitat

Carretera BV-5152 entre el Nus de la Trinitat i la 

cruïlla amb l'Avinguda de Santa Coloma.

Carretera B-10 entre el Nus de la Trinitat 

i la ciutat esportiva del RCD Espanyol

Eix viari del Carrer Guipúscoa i 

l'Avinguda Pi i Maragall (antiga N-II)Línia R1 del ferrocarril de rodalies entre el parc 

d'autobusos de TMB i l'estació de Sant Adrià.
Nus entre les carreteres C-31 i B-10

Carretera C-17 al seu pas pel

nucli urbà de Montcada i Reixac

Línia de ferrocarril de Barcelona a Lleida 

a l'alçada de Cerdanyola del Vallès

Infraestructura d’abastament

Infraestructures elèctriques

Infraestructures de sanejament

Vies de comunicació

PUNTS SINGULARS INFRAESTUCTURES

GRAU D’AFECTACIÓ

Alt

Mig

Baix
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PLANIFICACIÓ D’ESPAIS FLUVIALS

Períodes de retorn

Informació addicional 

Pla d’Espais Fluvials
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PLANIFICACIÓ D’ESPAIS FLUVIALS

Zones d’Interès

faunístic

Informació addicional 

Pla d’Espais Fluvials

Riquesa d’espècies d’aus en temporada de nidificació

Probabilitat d’aparició d’espècies d’aus indicadores de cursos 

baix i mitjà

Probabilitat d’aparició d’espècies d’aus indicadores de 

vegetació de ribera de cursos baix i mitjà

+

-

Zones d’Interès Piscícola
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CATÀLEG DEL PAISATGE DE LA RMB

El Catàleg del Paisatge de la RMB té com a objectiu introduir els objectius paisatgístics en el planejament territorial i en les

polítiques sectorials. 

El catàleg pretén incidir en les diferents escales de l’ordenació territorial, des dels plans territorials parcials fins al planejament 

urbanístic, tot passant pels plans directors territorials i els urbanístics. També orienten la introducció del paisatge a les polítiques 

sectorials relacionades amb el paisatge, com poden ser les relatives a la conservació de la natura, turisme, agricultura, 

infraestructures, cultura, etc.

En relació a l’àmbit de l’eix Besòs, el catàleg del paisatge de la RMB:

 Identifica el congost de Montcada

com un Paisatge d’Atenció Especial

Generalitat de Catalunya, 2014
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CATÀLEG DEL PAISATGE DE LA RMB

 Identifica com a espais i 

elements amb valors

reconeguts el Parc

Fluvial del Besòs i el riu

Besòs entre Parets i 

Montcada com a forest

d’utilitat pública

 Identifica l’eix Besòs com

a espai fluvial de qualitat

pèssima i alhora en el 

tram proper a la 

Serralada de Marina com

a àrea d’ús habitual 

d’espècies amenaçades

o en perill d’extinció.

Valors naturals Valors ecològics
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CATÀLEG DEL PAISATGE DE LA RMB

En l’entorn del baix

Besòs s’identifiquen

diversos elements amb

valor històric

patrimonial industrial

S’identifica el valor 

social i agronòmic dels

horts urbans i 

periurbans de Vallbona

Valors històrics Valors socials

Elements

Caràcter defensiu: BCIN

Caràcter rural BCIN

Caràcter arquitectònic: BCIN

Caràcter religiós: BCIN

Caràcter productiu: xemeneies
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CATÀLEG DEL PAISATGE DE LA RMB

A nivell d’impactes, s’identifiquen:

Infraestructures

 Concentració de vies entorn al riu des del nus de la 

Trinitat i riu amunt

 Impacte de la Ronda Litoral al marge dret del tram final 

del riu Besòs i la C-31 per proximitat a nuclis

 Impacte per moviment de terres en els viaductes que 

creuen el riu que impedeixen el pas i redueixen les vistes

Assentaments

 Urbanització difusa Torre Baró

 Activitat extractiva al Turó de Montcada i la Vallensana

 Polígons industrials Montcada

Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Impactes
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CATÀLEG DEL PAISATGE DE LA RMB



64document de treball

PLA D’EMERGÈNCIA EXTERIOR DEL SECTOR QUÍMIC

El Pla estableix els establiments

industrials amb risc químic de

forma categoritzada, un

perímetre associat a aquests

establiments i una zonificació en

funció del risc i del tipus de

mesures o actuacions

associades.

Entorn el baix Besòs hi ha tres

establiments amb risc químic.

El Pla d’emergència exterior del sector químic (PLASQECAT) té com a objectiu establir el marc orgànic i funcional per a fer front 

a les emergències per accidents greus amb substàncies perilloses prèviament analitzats, classificats i majoritàriament avaluats.
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AQÜÍFERS PROTEGITS

El Decret 328/1988, de l'11 

d'octubre estableix normes de 

protecció i addicionals en matèria

de procediment en relació amb

diversos aqüífers de Catalunya

Les àrees registrades per aquest 

Decret a Catalunya ocupen un 

total de 3053 km2

Els aqüífers del Delta del Besòs

s’inclouen en aquest registre.

El Decret 328/1988, de l'11 d'octubre estableix normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb

diversos aqüífers de Catalunya
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DOMINI PÚBLIC MARÍTIMO TERRESTRE

La Constitució i la Llei de Costes defineixen que tota la costa és domini públic estatal. El límit terrestre del domini públic marítimo 

terrestre (DPMT) és la ZMT (Zona Marítimo Terrestre).

També s’estableix una servitud de protecció on no es permet l’edificació.

A Sant Adrià, en l’àmbit situat entre el Port Fòrum i el riu Besòs hi ha una proposta de canvi de ZMT en tramitació.
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ÀREES PRIORITÀRIES AUS AMENAÇADES

El riu Besòs està considerat com a àrea prioritària de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local d’espècies

amenaçades per la RESOLUCIÓ MAH/3627/2010, per la qual es delimiten les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, 

dispersió i concentració local de les espècies d'aus amenaçades a Catalunya.
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PROTECCIÓ ESPECIAL DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC

Els municipis de l’eix Besòs s’hi

inclouen.

D’acord amb la legislació europea i catalana de qualitat de l’aire, el Decret 226/2006, de 23 de maig, va declarar diversos 

municipis metropolitans inclosos en les Zones de Qualitat de l’Aire 1 i 2 com a Zones de Protecció Especial de l’Ambient 

Atmosfèric per òxids de nitrogen (NOx) i partícules inferiors a 10 micres (PM10).
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PROTECCIÓ ENVERS LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA

• Zona E1: àrees incloses en el Pla d’espais 

d’interès natural o en àmbits territorials que 

hagin d’ésser objecte d’una protecció 

especial, per raó de llurs característiques 

naturals o de llur valor astronòmic especial, 

en les quals només es pot admetre una 

brillantor mínima. 

• Zona E2: àrees incloses en àmbits 

territorials que només admeten una 

brillantor reduïda.

• Zona E3: àrees incloses en àmbits 

territorials que admeten una brillantor 

mitjana.

• Zona E4: àrees incloses en àmbits 

territorials que admeten una brillantor alta.

L’eix del riu Besòs està qualificat

en el seu pas per Montcada i riu

avall del pont del Molinet com a 

protecció alta (E2). La resta de 

l’entorn com a protecció

moderada (E3).

Llei catalana 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn zonifica el 

territori segons quatre figures de protecció en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica:
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INFRAESTRUCTURES - ACTUACIONS A LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU
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ACTUACIONS EN TRANSPORT PÚBLIC

TPC03

PTMB T3 Noves  estacions  d’a l tres  prestacions

PDI TPC03 Estacio de La  Sagrera  bus

PTMB R3 Desdoblament i  mi l lores  de traçat de la  l ínia  Barcelona-Vic

PDI XE04 Desdoblament Montcada-Vic

C PTMB R4 Tras l lat de la  l ínia  del  Maresme entre Barcelona i  Mataró

PTMB R6 Mil lores  de traçat a  la  l ínia  Barcelona-Manresa

PDI XE05 Túnel  de Montcada

E PDI XE06 Nou traçat l ínia  R2 Montcada

F PTMB R12 Nova l ínia  d’FGC Barcelona-Val lès  pel  túnel  d’Horta

PTMB R21 Connexió de les  l ínies  d’FGC del  Val lès  entre Pl . Catalunya i  Poblenou

PDI AX13 FGC. Cua de maniobres  Plaça  Catalunya i  perl longament Val lès

PTMB R13 Nova connexió Pl . Espanya-Poblenou de la  l ínia  Llobregat-Anoia  d'FGC

PDI AX09 FGC. L8 Pl . Espanya-Gràcia

I PTMB R14 Perl longament de la  l ínia  d’FGC Llobregat-Anoia: Barcelona (Poblenou)-

PTMB U1 Nova l ínia  9 del  metro

PDI AX06 Metro L4. La  Pau-La  Sagrera

PTMB U3 Perl longament nord de la  l ínia  3 de metro

PDI AX05 Metro L3. Trini tat Nova-Trini tat Vel la

PTMB U7 Perl longament nord de la  l ínia  1 de metro

PDI AX02 Metro L1. Fondo-Estació de Badalona

PTMB U14 Connexió Montcada i  Reixac – Ripol let – Cerdanyola  del  Val lès  - UAB

PDI XT05 Nova l ínia  UAB Cerdanyola-Montcada

PTMB U13 Connexions  a  Badalona

PDI XT04 T4. Sant Adria-Port de Badalona

PTMB U12 Connexió Sant Adrià  de Besòs-Santa Coloma de Gramenet

PDI TPC06 Plataforma reservada de bus  pel  marge esquerre del  Besòs

P PTMB U13 Connexions  a  Badalona

Q PDI TPC09 Altres  carri l s  bus  (C-31)

N

O

Tramvia o plataformes reservades d’autobús

A

B

D

G

H

J

K

L

M

Xarxa d'altes prestacions

Línies de rodalies

Línies de FGC

Metro

Tramvia

XE04

XE06
XE05

AX05

AX06

AX09
AX13

TPC09

TPC06

XT04

XT05

AX02

T3

R3

R4

R6
R12

R21

R13

R14

U1

U14

U3

U13

U12

U13U7
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ACTUACIONS EN TRANSPORT PÚBLIC
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ACTUACIONS EN TRANSPORT PÚBLIC

PTMB PDI

Pressup. 
Font Comentaris Planificació Altres

A T3 Noves  estacions  d’a l tres  prestacions 1284*

Doc Casa  

infras  

revisar 

- En construcció -

TPC03 Estacio de La  Sagrera  bus 35 PDI - Plani ficat PDI -

B R3
Desdoblament i  mi l lores  de traçat de la  l ínia  

Barcelona-Vic
XE04 Desdoblament Montcada-Vic 650 ROD

Plani ficat ROD-PTMB-PDI
EI Montcada-Vic 2008

PC en redacció Parets -La  

Garriga

C R4
Tras l lat de la  l ínia  del  Maresme entre Barcelona i  

Mataró
no inclosa 650* BR

Només  fins  a  Montgat

Estudi  Rossend
Plani ficat PTMB -

D R6 Mil lores  de traçat a  la  l ínia  Barcelona-Manresa XE05 Túnel  de Montcada 224 PDI - Plani ficat ROD-PTMB-PDI -

E no inclosa XE06 Nou traçat l ínia  R2 Montcada 382 PDI -
Plani ficat PDI

PC's  en redacció

F R12
Nova l ínia  d’FGC Barcelona-Val lès  pel  túnel  

d’Horta
115 EI 

Només  cua de 

maniobres
Plani ficat PTMB-PDI PC cua maniobres  redactat

G R21
Connexió de les  l ínies  d’FGC del  Va l lès  entre Pl . 

Cata lunya i  Poblenou
- Estimat

Segons  traçat PTMB 

fins  UAB
Plani ficat PTMB-PDI EI en redacció. Horta-Val lès

H R13
Nova connexió Pl . Espanya-Poblenou de la  l ínia  

Llobregat-Anoia  d'FGC
AX09 FGC. L8 Pl . Espanya-Gràcia 322 PDI Només  fins  a  Gràcia Plani ficat PTMB-PDI EI redactat Pl . Espanya-Gràcia

I R14
Perl longament de la  l ínia  d’FGC Llobregat-Anoia: 

Barcelona (Poblenou)-Santa  Coloma de Gramenet
no inclosa - Estimat

Fins  Gràcia-Poblenou

Poblenou-Sta.Coloma
Plani ficat PTMB -

J U1 Nova l ínia  9 del  metro AX06 Metro L4. La  Pau-La  Sagrera 110 PDI Queden per executar Plani ficat PTMB-PDI EI redactat

K U3 Perl longament nord de la  l ínia  3 de metro AX05 Metro L3. Trini tat Nova-Trini tat Vel la 98 PDI - Plani ficat PTMB-PDI -

L U7 Perl longament nord de la  l ínia  1 de metro AX02 Metro L1. Fondo-Estació de Badalona 535 PDI - Plani ficat PTMB-PDI EI redactat 

M U14
Connexió Montcada i  Reixac – Ripol let – 

Cerdanyola  del  Va l lès  - UAB
XT05 Nova l ínia  UAB Cerdanyola-Montcada 192 PDI - Plani ficat PTMB-PDI EI tramvia  redactat

N U13 Connexions  a  Badalona XT04 T4. Sant Adria-Port de Badalona 27 PDI
Només  fins  a l  Port de 

Badalona
Plani ficat PTMB-PDI -

O U12
Connexió Sant Adrià  de Besòs-Santa  Coloma de 

Gramenet
TPC06

Plataforma reservada de bus  pel  marge esquerre 

del  Besòs
54 PDI - Plani ficat PTMB-PDI -

P U13 Connexions  a  Badalona no inclosa - - - Plani ficat PTMB -

Q no inclosa TPC09 Altres  carri l s  bus  (C-31) 17 EI - Plani ficat PDI EI 2007

AX13
FGC. Cua de maniobres  Plaça  Cata lunya i  

perl longament Val lès

Línies de rodalies

Xarxa d'altes prestacions

Línies de FGC

Metro

Tramvia o plataformes reservades d’autobús

Tramvia
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A. ESTACIÓ DE LA SAGRERA

 Aquesta actuació està inclosa de forma genèrica al PTMB com a noves estacions d’altes prestacions. 

 L’estació de La Sagrera –TAV serà l’estació intermodal més important de Catalunya en volum de passatgers i tindrà tots els

serveis ferroviaris: alta velocitat, regionals i llarg recorregut, rodalies i metro, a més d’autobusos i taxis i aparcament de vehicles

privats. El tracta d’una gran obra ferroviària que té associada una gran transformació de l’entorn que afecta unes 164 ha de 

superficie d’actuació en conjunt. 

 Tot i que les obres no s’han arribat a aturar amb l’esclat de la crisi econòmica, el ritme s’ha reduït molt i és molt difícil establir un 

calendari fiable de finalització, tant de les obres ferroviàries com de la urbanització de l’entorn. 

 El pressupost de l’obra és també molt elevat: 759 M€ de l’estació de Sagrera-TAV, 302 M€ per a l’estació de Sant Andreu Comtal i 

la resta d’actuacions estan valorades en 564 M€. 

PTMB. T3. Noves estacions d’altres prestacions
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A. ESTACIÓ AUTOBUSOS LA SAGRERA

 El PDI contempla la construcció d’una estació d’autobusos a La Sagrera complementària a la futura estació del TAV i de les 

Rodalies. El pressupost estimat d’aquesta estació arriba als 35 M€. 

PTMB. No inclosa

PDI. TPC03. Estació de La Sagrera bus

PDI 2011-2020 
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B. DESDOBLAMENT LÍNIA DE VIC

 Inclòs al Pla de Rodalies 2008-2015, al PTMB 2010-2026 

i al PDI 2011-2020 però no executat

 L’Estudi informatiu de tot el tram (Montcada-Vic de 58,8 

km) es va publicar el 2008 i valorava l’obra en 650 M€

 Actualment es dóna prioritat al tram Montcada-La

Garriga

 El maig de 2015 es va licitar el projecte constructiu del 

tram entre Parets-La Garriga, amb una longitud de 17,4 

km.  

PTMB. R3. Desdoblament i millores de traçat de la línia Barcelona-Vic

PDI. XE04.Duplicació Montcada-Vic R3

PDI 2011-2020 

PTMB 2010-2026

Pla de Rodalies 2008-2015 Estudio Informativo del Proyecto: 

Cercanías de Barcelona. Línia R-3. Tramo 

Montcada-Vic. Duplicación de vía. 
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C. TRASLLAT DE LA LÍNIA DEL MARESME (R1) CAP A L’INTERIOR

 Aquesta actuació es va estar discutint durant la redacció 

del nou PDI 2011-2020 però finalment no s‘hi va incloure. 

Tot i així, l’actuació segueix apareixent en el PTMB 2010-

2026 sense valoració econòmica.

 El 2002 BR va estudiar un possible encaix de traçat del 

nou corredor ferroviari per dins de St. Adrià i Badalona 

així com una proposta de variant ferroviària associada a 

la integració urbana de la C-31. El valor de l’obra 

oscil·lava entre 475 i els 650 M€, segons la traça i el 

mètode constructiu. 

PTMB. Trasllat de la línia del Maresme entre Barcelona i Mataró

PDI. Descartada en el PDI 2011-2020. 
Avanç de PDI 2011-2020 

PTMB 2010-2026

1

Proposta de BR de l’any 2002 de planta de variant ferroviària
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Esquema orientatiu del túnel de Montcada 

 

Font: © Barcelona Regional. Cartografia ICC. 

 

R2 

Túnel de 

Montcada 

R4 

R3 

Ramal 

d’Aigües 

D. TÚNEL DE MONTCADA (R4)

 Aquesta actuació consisteix en la construcció d’un túnel 

de 2,5 km per a la línia R4 a Montcada, que reduiria el 

temps de viatge de les Rodalies entre BCN i el Vallès. 

 L’actuació està prevista al Pla de Rodalies 2008-2015, al 

PTMB 2010-2026 i al PDI 2011-2020 que la valora en 

uns 224 M€. 

 Actualment encara no s’ha redactat cap Estudi Informatiu 

i l’actuació només es troba en planificació, amb 

diferències de traçat entre els diferents plans (al PTMB 

les vies connecten a Montcada-bifurcació i al PDI al 

Ramal d’Aigües). 

PTMB. R6. Millores de traçat a la línia Barcelona-Manresa

PDI. XE05. Túnel de Montcada

PDI 2011-2020 

PTMB 2010-2026 Pla de Rodalies 2008-2015
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E. SOTERRAMENT MONTCADA

 Es tracta del soterrament de la línia R2 a Montcada en 

una longitud de 3,7 km, entre Vallbona fins passat el riu 

Ripoll

 L’actuació està prevista al PDI amb un pressupost 

estimat de 382 M€

 Existeixen diversos projectes redactats sobre aquesta 

actuació a nivell de traçat i de solucions constructives, 

però actualment es troben en revisió degut a les 

restriccions pressupostàries.  

PTMB. No inclòs

PDI. XE06. Nou traçat R2 Montcada

PDI 2011-2020 

Proyecto básico. Línia Barcelona-Portbou. Tramo: Vallbona-Montcada i 

Reixac
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F I G. PERLLONGAMENT FGC LÍNIA DEL VALLÈS (VISIÓ PTMB I PDI)

 La construcció d’aquesta infraestructura està 

planificada tant al PTMB 2010-2026 com al 

PDI 2011-2020 amb nombroses diferències 

de traçat. 

 El PTMB divideix el perllongament de la línia 

de FGC del Vallès en dos trams: el primer 

entre Pl. Catalunya i el Poblenou (R21) on 

enllaçaria amb el futur perllongament de la 

línia FGC Llobregat-Anoia i el segon entre el 

Poblenou i el Vallès connectant a la UAB 

(R12). 

 El PDI divideix l’actuació en dues fases: una 

primera que correspondria a la construcció de 

la cua de maniobres de Plaça Catalunya, i la 

segona que seria el perllongament fins Horta 

passant pel Poblenou i seguint en direcció al 

Vallès sense definir el traçat. 

 La indefinició d’aquesta infraestructura és 

encara molt notable en ambdós plans, tant al 

seu pas pel Poblenou com la connexió amb el 

Vallès. 

PTMB. R21. Connexió de les línies d’FGC del Vallès entre Pl. Catalunya i Poblenou 

R12. Nova línia d’FGC Barcelona-Vallès pel túnel d’Horta

PDI. AX13. FGC. Cua de maniobres Plaça Catalunya i perllongament Vallès

1

PDI 2011-2020 PTMB 2010-2026 
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F. PERLLONGAMENT FGC LÍNIA DEL VALLÈS (PROJECTE CUA MANIOBRES)

 El perllongament de la línia del Vallès previst en el 

PDI està dividit en dues fases. La primera fase 

consisteix en la construcció de la cua de maniobres 

de Plaça Catalunya i la segona correspon al 

perllongament entre Pl. Catalunya i el Vallès pel 

túnel d’Horta. 

 El projecte constructiu de la cua de maniobres de Pl. 

Catalunya es va redactar el 2010 i es va 

pressupostar en 115 M€. Actualment es troba aturat 

per la complexitat de les obres. 

PDI 2011-2020 

Nova cua de maniobres per darrera de l’estació de Plaça Catalunya dels FGC. Novembre 2010. PTOP

PDI. AX13. FGC. Cua de maniobres Plaça Catalunya i perllongament Vallès
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F I G. PERLLONGAMENT FGC LÍNIA DEL VALLÈS (ESTAT DEL PROJECTE)

 L’any 2010 es va licitar la redacció de l’Estudi Informatiu 

del túnel d’Horta, però a dia d’avui no consta que hagi 

sortit a informació pública. 

 Aquest estudi només inclou el traçat del túnel entre la 

part alta de Barcelona i el Vallès. Aquest túnel té una 

longitud d’entre 5 i 6 km i preveu la boca nord a prop del 

Centre Tecnològic del Vallès i del futur Centre Direccional 

i connectaria amb l’estació UAB de Rodalies i la línia 

d’FGC de la UAB. La boca sud se situaria a Barcelona, a 

l’entorn de les estacions de metro de Valldaura o 

Canyelles, de la línia 3.

 Aquest EI no estudia la connexió del tram entre Horta i 

Plaça Catalunya. 

Túnel Horta Ferroviari. DTES

PTMB. R21. Connexió de les línies d’FGC del Vallès entre Pl. Catalunya i Poblenou 

R12. Nova línia d’FGC Barcelona-Vallès pel túnel d’Horta

PDI. AX13. FGC. Cua de maniobres Plaça Catalunya i perllongament Vallès
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H I I. PERLLONGAMENT FGC LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA (VISIÓ PTMB I PDI)

 El perllongament de la línia de FGC Llobregat-Anoia està planificada tant en el PDI 2011-2020 com en el PTMB 2010-2026, amb 

nombroses diferències. 

 El PDI preveu només el perllongament de la línia des de Pl. Espanya fins a Gràcia i la construcció de 3 noves estacions.  

 El PTMB per la seva banda és molt més ambiciós i preveu el perllongament en dos trams: el primer entre Pl. Espanya i el 

Poblenou i el segon entre el Poblenou i Santa Coloma de Gramenet. El tram central té dues alternatives de traçat: una per la 

Gran Via i l’altre per l’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi, i Gràcia fins a Sant Martí . 

PTMB. R13. Nova connexió Pl. Espanya-Poblenou de la línia Llobregat-Anoia d'FGC

R14. Perllongament de la línia d’FGC Llobregat-Anoia: Barcelona (Poblenou)-Santa Coloma de Gramenet

PDI. AX09. FGC. L8 Pl. Espanya-Gràcia

PDI 2011-2020 

PTMB 2010-2026 

1

1

1
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H I I. PERLLONGAMENT FGC LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA (ESTAT DEL PROJECTE)

 El 2014 va sortir a informació pública l’Estudi Informatiu 

d’aquest tram de 4,1 km amb la construcció de 3 noves 

estacions i la remodelació de Plaça Espanya. El 

pressupost del projecte era de 322 M€. 

 L’estudi preveu el traçat pel carrer Urgell, amb estació a 

l’Hospital Clínic, Francesc Macià i Gràcia. 

Prolongació de la L8 Pl. Espanya-Gràcia. DTEs.

PDI 2011-2020 

1
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J. PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA 4 DE METRO (LA PAU-SAGRERA)

 Aquesta actuació apareix tant al PDI com al PTMB tot i que aquí està inclosa com una actuació de la línia 9 (U1). 

 Hi ha redactat l’Estudi Informatiu actualitzat d’aquest tram entre La Pau i Sagrera-Meridiana, valorat en total en 337 M€ dels quals 

queden 110 M€ per executar. 

 El tram entre el Macropou i Sagrera Meridiana és utilitzat actualment per la L9. 

PTMB. U1. Nova línia 9 de metro. 

PDI. AX06. Metro L4. La Pau-La Sagrera
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K. PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA 4 DE METRO (LA PAU-SAGRERA)

 Tant el PTMB com el PDI contemplen el perllongament de la L3 de metro entre Trinitat Nova i Trinitat Vella però actualment 

només està en fase de planificació, ja que no consta que s’hagi licitat l’estudi informatiu. EL pressupost estimat és de 98 M€, 

segons el PDI. 

 El perllongament milloraria l’efecte xarxa del sistema de metro connectant la part nord de Barcelona amb les línies del Barcelonès 

Nord. 

 No s’ha previst però el seu perllongament a l’altre banda del riu i la connexió amb la L9 a Santa Coloma que potenciaria encara 

més l’efecte xarxa. 

PTMB. U3. Perllongament nord de la línia 3 de metro

PDI. AX05. Metro L3. Trinitat Nova-Trinitat Vella

PDI 2011-2020 PTMB 2010-2026 

1
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L. PERLLONGAMENT NORD DE LA LÍNIA 1 DE METRO

 Tant el PDI com el PTMB preveuen la construcció de tot 

el tram entre Fondo i l’estació de Rodalies de Badalona. 

El valor total de l’actuació assoleix els 535 M€ (segons el 

PDI).

 L’any 2010 es va exposar a informació pública la 

prolongació entre Fondo i Lloreda/Sant Crist, un tram de 

1,5 km dels 4,5 km de l’actuació total prevista fins 

l’estació de Badalona. Aquest tram està valorat en 304 

M€. 

PTMB. U7. Perllongament nord de la línia 1 de metro

PDI. AX02. Metro L1. Fondo-Estació de Badalona

PDI 2011-2020 

PTMB 2010-2026 

Prolongació L1, Fondo-Lloreda/Sant Crist, DTeS
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M. CONNEXIÓ MONTCADA - RIPOLLET

 La connexió entre Montcada i Reixac i la UAB està 

prevista tant en el PDI com en el PTMB. Els traçats són 

lleugerament diferents en el tram central del recorregut i 

divergeixen en el punt de partida a Montcada i en la 

connexió amb la UAB.  

 El PTMB preveu la connexió sense especificar si es 

tracta d’un tramvia o d’una plataforma reservada per a 

bus. L’inici del recorregut el preveu a l’estació de 

Rodalies de Montcada i Reixac i acaba en el mateix punt 

que la proposta del PDI a la UAB, tot i que divergeixen 

en la part del traçat que creua el riu.

 El PDI preveu la construcció d’un tramvia amb la parada 

inicial a Montcada-Ripollet. El pressupost previst és de 

192 M€. Segons consta al seguiment del PDI, el 2010 es 

va licitar l’estudi informatiu que ja es troba redactat. 

PTMB. U14. Connexió Montcada i Reixac – Ripollet – Cerdanyola del Vallès – UAB

PDI. XT05. Nova línia UAB Cerdanyola-Montcada

PDI 2011-2020 

PTMB 2010-2026 
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N. PERLLONGAMENT T4 A BADALONA

 El perllongament de la línia T4 del tramvia està planificada tant al PDI com al PTMB. 

 El PTMB inclou aquesta actuació sota el nom genèric d’”actuacions a Badalona” sense especificar si es tracta d’un tramvia o una 

plataforma reservada per a bus. El recorregut d’aquesta línia és més llarg que el previst en el PDI, ja que en el PTMB aquesta 

connexió arribaria fins a Montgat. 

 El PDI preveu la construcció d’un tramvia des de Sant Adrià fins el Port de Badalona, valorada en 27 M€.  

PTMB. U13. Connexions a Badalona

PDI. XT04. T4. Sant Adrià-Port de Badalona

PDI 2011-2020 PTMB 2010-2026 
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O. CONNEXIÓ ST. ADRIÀ-SANTA COLOMA

 La connexió entre St. Adrià i Santa Coloma està prevista 

tant en el PTMB com en el PDI. 

 El PTMB proposa una connexió de transport públic entre 

Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, sense 

especificar si es tracta d’un plataforma d’autobús o d’un 

tramvia. 

 El PDI preveu que en comptes d’un tramvia sigui una 

plataforma reservada de bus valorada en 54 M€

 Els estudis previs realitzats per a l’encaix d’aquesta 

infraestructura mostren que el tramvia només és factible 

que passi per la vora del riu, on donaria poca cobertura a 

la població, per tant, la opció més factible seria la 

construcció d’una plataforma reservada. 

PTMB. U12. Connexió Sant Adrià de Besòs-Santa Coloma de Gramenet

PDI. TPC06. Plataforma reservada de bus pel marge esquerre del Besòs

PDI 2011-2020 

PTMB 2010-2026 
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P. CONNEXIÓ BADALONA CENTRE - CAN RUTI

 El PTMB proposa una connexió de transport públic entre l’estació Pompeu Fabra de metro L2 a Badalona i l’Hospital Comarcal 

de Can Ruti, però no especifica si seria un tramvia o una plataforma reservada per al bus i les inclou dins el concepte genèric de 

Connexions a Badalona. 

 El PDI no preveu aquesta actuació. 

PTMB. U13. Connexions a Badalona

PDI. No inclosa

PTMB 2010-2026 
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Q. CARRIL BUS C-31 NORD

 El PDI preveu la construcció d’un carril bus a la C-31 

entre La Pau i Montgat.  

 El 2007 va sortir l’Estudi Informatiu del Carril bus 

d’entrada a Barcelona a l’autopista C-31 entre Montgat i 

Barcelona, que preveu la creació d’un carril bus exclusiu 

paral·lel a les calçades actuals d’entrada a Barcelona i 

que connecta amb la Gran via amb un viaducte nou 

sobre el riu Besòs. L’actuació està valorada en uns 17 

M€. 

PDI. TPC09. Altres carrils bus

PDI 2011-2020 

Carril bus d’entrada a Barcelona a l’autopista C-31 entre Montgat i 

Barcelona. PTOP
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INFRAESTRUCTURES - ACTUACIONS A LA XARXA VIÀRIA
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ACTUACIONS PLANIFICADES A LA XARXA VIÀRIA

1 PTMB 1.12 B-500 túnel  de la  Conreria

2 PTMB 1.23 Mil lora ambiental  i  urbana de l 'autopista

3 PTMB 2.14 Calçades  laterals  a  la  C-31 a  Badalona

4 PTMB 2.13 Connexió a  l 'estació de la  Sagrera

5 PTMB 2.28 Mil lora i  variants  BV-5001 Santa Coloma Gramenet - La  Roca del  Val lès

Xarxa viària

1.12

1.23

2.14

2.13

2.28
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1. TÚNEL DE LA CONRERIA

 Aquesta via es troba planificada en el PTMB. La seva 

construcció crearia un efecte xarxa amb la resta del 

sistema viari i permetria millorar les connexions del 

Maresme amb el Vallès, tot descongestionant el nus de 

la Trinitat. 

 El projecte preveu que la via tingui dues calçades 

separades, amb dos carrils per sentit i una longitud total 

de 10,8 km dels quals 3,4 serien en túnel. 

 L’estudi informatiu es va posar a exposició pública el juny 

de 2010 i valorava l’obra en 370 M€. 

PTMB. 1.12. B-500 túnel de la Conreria

PTMB 2010-2026 
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PTMB. 1.23 Millora ambiental i urbana de l’autopista
2. MILLORA AMBIENTAL I URBANA DE LA C-31 NORD

 Aquesta és una actuació prevista al PTMB, però que no 

queda definida de quin tipus ha de ser. 

 S’han realitzat diversos estudis que valoren les possibles 

alternatives per millorar la integració d’aquesta via, des 

de passar tot el trànsit en superfície i eliminar el viaducte, 

fins a la construcció d’un túnel amb tuneladora que separi 

els trànsits de pas dels locals.

 La complexitat de l’obra (intercepció de la xarxa de 

clavegueram, alteracions del trànsit, dificultat en el 

desmuntatge del viaducte actual) i el cost, entre altres, 

fan que la decisió s’ajorni. 

Alt. 1. Sense soterrament. Tot el trànsit en superficie

Alt. 2. Soterrament des de Prim. Túnel entre Prim i Guixeres.         

Fals túnel. Accessos en superfície

Alt. 2b. Soterrament des de Sant Roc. Variant de la A2.

Conserva els passos actuals sobre el riu

Alt. 3. Túnel amb tuneladora. Sense accessos en superficie. 

Túnel exclusiu per vehicles del Maresme. 

Trànsit de Badalona i St. Adrià en superfície

PTMB 2010-2026 
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PTMB. 2.14. Calçades laterals de la C-31 a Badalona
3. CALÇADES LATERALS DE LA C-31 A BADALONA

 Aquesta és una actuació prevista al PTMB sobre la qual ja s’han començat a fer els primers passos. 

 El gener de 2016, el DTES va adjudicar les obres de construcció del lateral costat muntanya de la C-31, entre la B-500 i el c. Coll

i Pujol. L’import de l’adjudicació d’aquest tram de lateral és de 2,8 M€. 

 Per tal de completar la calçada lateral de la C-31 costat muntanya encara faltarà una fase posterior, que és la que correspon al 

barri de Sant Crist i que no té previsió de terminis. 

PTMB 2010-2026 

Calçades laterals de la C-31 a Badalona i altres millore. DTES
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Accessos viaris a l’estació de Sagrera 

 
 

 

Font: © Barcelona Regional  

 

4. CONNEXIONS A L’ESTACIÓ DE LA SAGRERA

 Aquesta obra està prevista en el PTMB que no en concreta el detall.  

 Les connexions viàries entre el nus de la Trinitat i la Sagrera són una obra prioritària per donar accés a la nova estació de la 

Sagrera. Aquesta actuació preveu la construcció de dos vials principals: vials segregats i vials laterals de ciutat, ambdós paral·lels 

a la plataforma ferroviària.  

 Hi ha projectes constructius redactats que estan inclosos en el projecte global de cobertures i vialitat de Sagrera i que en alguns 

trams ja estan executat. 

PTMB. 2.13. Connexió a l’estació de la Sagrera

PTMB 2010-2026 

Accessos viaris a l’estació de Sagrera. Barcelona Regional
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PTMB. 2.28. Millora i variants BV-5001 Santa Coloma de Gramenet – La Roca del Vallès
5. MILLORA DE LA CARRETERA DE LA ROCA

 Aquesta és una actuació prevista al PTMB, però no es detalla el tipus d’intervenció concreta a realitzar. 

 En un primer moment es preveia la creació d’una autovia de 2+2 carrils que circulés pel marge esquerre del Besòs, però 

finalment s’ha descartat i en l’actualitat s’està redefinint l’actuació que preveu simplement millores en el traçat per tal que la 

velocitat de la via sigui de 80km/h. 

 En l’actualitat, els municipis estan adequant el planejament a la nova situació tot desafectant les reserves viàries de sòl previstes 

per a l’ampliació de capacitat. 

1

PTMB 2010-2026 
Planejament a l’àmbit de Montcada. 

MUC

Planejament a l’àmbit de Montcada i 

La Llagosta. MUC



100document de treball

INFRAESTRUCTURES - ALTRES ACTUACIONS NO PREVISTES AL PLANEJAMENT
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6. NOVA XARXA BUS. NXB

 Actualment s’està implementant la nova xarxa bus a 

la ciutat de Barcelona que millorarà l’eficiència de la 

xarxa convencional. Es tracta d’un projecte que 

afecta essencialment la xarxa d’autobusos de BCN, 

excedint lleugerament els límits de la ciutat. 

 Fora del municipi, dues línies horitzontals, la H10 i la 

H14 ja donen servei als municipis de Badalona i Sant 

Adrià i la futura V33 ho farà a Santa Coloma, tot i 

així no es preveu l’extensió d’aquestes línies més 

endins del territori Besòs. 

 En aquest plantejament es troba a faltar una línia 

vertical que circuli pel marge esquerre integrada amb 

les previstes a la NXB. 
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7. NOUS PONTS I PASSERES AL RIU BESÒS

 L’Oficina Tècnica del Besòs va analitzar la connectivitat a 

banda i banda del riu Besòs, arribant a la conclusió que 

era necessari estudiar la possibilitat de millorar aquestes 

connexions tant per a vianants com per a vehicles, tot 

reduint la distancia màxima entre passos als 500m. 

 En aquest sentit, l’oficina tècnica va realitzar propostes 

concretes per millorar la connectivitat: creació de 2 

passos exclusius per a vianants (un al pont de Santa 

Coloma i l’altre davant la depuradora) i 4 nous ponts per 

a vianants i vehicles. 

Nova passera peatonal

Nova passera peatonal

Nou pont per a vehicles i vianants

entre c. de Tucuman i c. Francesc Moragues

Nou pont per a vehicles i vianants

entre av. de la Mollerussa i av. de la Generalitat

Nou pont per a vehicles i vianants

entre c. de l’Almirall Oquendo i pg. De la Pollancreda

Nou pont per a vehicles i vianants

entre crta. De Mataró i pg. De la Rambleta
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8. LATERALS RONDA LITORAL AL BESÒS I NOVES CONNEXIONS

 Aquestes són un conjunt d’actuacions que no estan previstes en cap planejament però de vital importància per al funcionament 

de la Ronda Litoral i del conjunt del territori Besòs. 

 L’Oficina Besòs va estudiar la cobertura de la Ronda Litoral entre el nus de la Trinitat i el front Litoral, amb la voluntat d’integrar

aquesta infraestructura en el territori i de millorar les connexions de la Ronda completant els enllaços existents amb el viari local o 

creant-ne de nous. El conjunt d’actuacions previstes es va valorar en uns 227 M€, per al conjunt de trams. 

Integració urbana de la Ronda Litoral al seu pas per la riba 

dreta del Besòs. Àmbits d’actuació. Oficina Besòs 2012 

Exemple d’actuació a la Ronda Litoral al tram del nus de la Trinitat. Planta i Secció. Oficina Besòs 2012. 
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9. OBERTURA DE VIALS VERTICALS AL BARCELONÈS NORD

 L’Oficina Tècnica del Besòs va estudiar 

diverses propostes a l’àmbit del Besòs, entre 

les quals s’inclou un estudi sobre la 

continuïtat de la xarxa viària al territori Besòs. 

 L’estudi, a nivell estratègic, proposava dotar 

de continuïtat certs eixos verticals i 

horitzontals amb l’objectiu de crear una 

“Súper Xarxa” i afavorir així aquestes 

connexions per al transport públic i també per 

al vehicle privat. 

Eix 02: millorar les connexions entre barris. Projecte 02.01: Pla de Vies. Pla Besòs. Oficina Besòs. 

5.1. Pla de Vies. Pla Besòs 2012.  Àmbit d’actuacions del Pla Besòs. 2012
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ASSENTAMENTS
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TERRITORI BESÒS

document de treball

DIAGNOSI BESÒS
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PLA DE TREBALL TERRITORI BESÒS

Explicar blocs del treball:

Definir-los i que busquem de cadascun d’ells, quines preguntes ens fem, o funcions.

 Document Llarg termini

 Repositori Compartit

 Detecció d’agents

 Diagnosi Express
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PROPOSTA DE PLA DE TREBALL
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PROPOSTA PRELIMINAR D’EIXOS
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PROPOSTA PRELIMINAR D’EIXOS
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TERRITORI 
BESÒS

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

COMISSIÓ TÈCNICA

EQUIP REDACTOR
CB + BR
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MAPA DE PROJECTES PREVISTOS

S’han recopil·lat els projectes que estan sobre la taula, alguns són recurrents i fa dècades que estan planificats o que s’han 

formulat. D’altres són espais de transformació i d’altres són elements no finalitzats. Alguns estan projectats i pendents de 

finançament, d’altres s’han de repensar o formular sota altres premisses, i alguns segurament no s’han d’endegar. 

Aquesta primera recopil·lació és un punt de partida, posa sobre la taula el treballat pels municipis, el Consorci del Besòs i altres ens. 

Una de les tasques que s’han realitzat és al d’obrir un debat amb el territori i detectar aquells projectes que poden ser motors, 

aquells que poden ser oportunitats, aquells que no hi ha acord o que tenen escenaris divergents. 

Del treball compartit en el si de les comissions i reunions tècniques s’establiran quins són els reptes projectuals de l’àmbit, caldrà 

prioritzar-los i també cercar noves necessitats o noves propostes. L’eina de priorització ens facilitarà els mecanismes avaluar els 

projectes i les activitats segons diversos criteris: socials, econòmics, ambientals, entre d’altres.

El conjunt d’accions, el coneixement adquirit al llarg del procés, la diagnosi compartida i les reflexions han d’ajudar-nos a fixar les 

línies estratègiques a desenvolupar, ens han d’ajudar a concretar quins projectes seran els motors per activar i millorar els pilars de 

l’eix Besòs.
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BONES PRÀCTIQUES MUNICIPIS

AJUNTAMENTS

AGENTS

OFICINA TÈCNICA

SESSIONS TEMÀTIQUES
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PLANEJAMENT DADES SOCIOECONÒMIQUES

INNOVACIÓ SOCIAL

EDUCACIÓ

OCUPACIÓ

FLUXOS

RECURSOSTERRITORI

TEIXITS URBANS …………..

DIAGNOSI EXPRESS
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[TÍTOL SECCIÓ]

TERRITORI BESÒSTERRITORI BESÒS

document de treball

DIAGNOSI EXPRESS
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PLANEJAMENT DADES SOCIOECONÒMIQUES

INNOVACIÓ SOCIAL

EDUCACIÓ

OCUPACIÓ

FLUXOS

RECURSOSTERRITORI

TEIXITS URBANS …………..

DIAGNOSI EXPRESS
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PLANEJAMENT DADES SOCIOECONÒMIQUES

INNOVACIÓ SOCIAL

EDUCACIÓ

OCUPACIÓ

FLUXOS

RECURSOSTERRITORI

TEIXITS URBANS …………..

INDEX AMB EIXOS I SUBTEMES

DIAGNOSI EXPRESS
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BARRIS – COHESIÓ SOCIAL
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INFRAESTRUCTURA VERDA-BLAVA
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INFRAESTRUCTURA VERDA-BLAVA

El concepte d’infraestructura verda rau en maximitzar els serveis ecosistèmics basats en la integració de solucions naturals en

l’ordenació i el desenvolupament territorial.

Emfatitza tant la qualitat com la quantitat dels espais verds urbans i periurbans, el seu rol multifuncional, i la importància de les

interconnexions entre els hàbitats.

Els hàbitats urbans i periurbans incrementen, de vegades significativament, el total d’infraestructura verda en àrees especialment

necessitades d’aquesta, poden contribuir notablement a la conservació de la diversitat biològica en contextos urbans i són clau per

la provisió de serveis ecosistèmics de proximitat, atès que es concentren en les àrees de màxima demanda.

La infraestructura verda dels entorns del riu Besòs en el seu tram baix planteja dues escales d’anàlisi diferenciades.

Per una banda, els espais agroforestals, principals reservoris de biodiversitat de l’àmbit, com a xarxa de suport indispensable per a

la prestació de serveis ecosistèmics.

I per l’altra, el verd urbà, com a infraestructura verda prestadora de serveis ambientals de proximitat que incrementen la qualitat de

vida dels ciutadans.
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ESPAIS AGROFORESTALS
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COBERTES DEL SÒL I HÀBITATS

El mosaic de tipologies de cobertes del sòl i d’hàbitats dels 

espais agroforestals de l’àmbit és molt divers.

Els matollars, estepars, brolles silicícoles es concentren 

sobre tot a la Serralada de Marina, i alguns vessants de 

Collserola també presenten matollars mediterranis, 

ginestars i prats secs.

Els boscos es concentren sobre tot als vessants nord de 

Collserola i el Turó de Montcada en forma de pinedes de pi 

blanc i alzinars, si bé la Serralada de Marina també conté 

taques de boscos de forma més dispersa i més 

heterogènia, amb petits boscos de pi blanc, alzinars o 

pinedes de pi pinyer.

També és destacable la presència de matollars de ribera 

associats al riu Besòs ja que aquesta tipologia d’ambients 

ocupa molt poca superfície en els entorns mediterranis.
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VALORS FLORÍSTICS I FAUNÍSTICS

Tot i que cap dels hàbitats tingui una biodiversitat intrínseca 

molt destacable, la totalitat de l’àmbit és un territori amb una 

biodiversitat rellevant ja que conté hàbitats amb 

característiques molt diferenciades, fet que globalment pot 

generar més nombre d’espècies i relacions ecològiques 

diferenciades que territoris més homogenis.

En aquest sentit, als entorns del riu Besòs destaquen els 

valors florístics associats a hàbitats d’espais oberts 

(matollars i prats mediterranis) que es desenvolupen en els 

vessants de Collserola i Serralada de Marina.

Un altre indret amb valors ecològics singulars és 

l’aiguabarreig del Ripoll i el Besòs i els seus entorns. En 

aquest espai s’hi concentren valors faunístics associats a 

ambients aquàtics.
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USOS I PRESSIONS

La densitat poblacional dels entorns del baix Besòs està 

molt condicionada pel relleu, una quarta part del territori es 

situa en pendents superiors al 20%.

Les zones planeres i sobretot el Pla de Barcelona són les 

més poblades (major densitat en el marge esquerra més 

propera al riu), mentre que els àmbits amb majors 

pendents, el congost entre la Serralada de Marina i la Serra 

de Collserola són menys poblades.

Una aproximació a l’efecte vora produït per les zones 

urbanitzades i les infraestructures de transport mostra 

l’elevat impacte que pateixen els espais agroforestals del 

baix Besòs.

Aquests impactes es concentren sobretot en el congost del 

Besòs entre Collserola i la Serralada de Marina, afectant 

espais com el turó de Montcada, completament rodejat 

d’infraestructures viàries i ferroviàries. També el propi riu 

Besòs i els seus principals afluents es veuen afectats per 

aquesta pressió de vora.

Altres pressions són els usos periurbans, la majoria 

d’interès privat i on les activitats extractives i els horts 

periurbans vinculats a fenòmens de barraquisme són els 

que concentren la majoria d’impactes més severs.
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FUNCIONALITAT ECOLÒGICA

Les relacions ecològiques que es produeixen a l’entorn del 

baix Besòs, així com els processos ecològics que 

requereixen moviment, s’articulen en l’eix de la Serralada 

Litoral, Collserola – Serralada de Marina, i en l’eix Besòs a 

través del riu.

No obstant, la fragmentació ecològica entre aquestes àrees 

és molt forta. Nombrosos estudis sobre connectivitat 

ecològica a escala regional destaquen l’àmbit com un dels 

més fragmentats de la xarxa d’espais naturals catalana.

L’eix de la C-58 i l’AP-7 conjuntament amb les 

infraestructures ferroviàries que creuen l’àmbit i les 

desenvolupaments urbans que l’acompanyen, fan molt difícil 

les continuïtats agroforestals.

Aquesta forta fragmentació fa que la pràctica totalitat dels 

espais agroforestals tinguin un interès estratègic per a la 

connectivitat ecològica.

En aquest sentit, la vegetació forestal intersticial a algunes 

urbanitzacions, infraestructures o desenvolupaments urbans 

pot tenir funció de passera d’hàbitat si es gestiona i es 

restaura adequadament.
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FUNCIONALITAT ECOLÒGICA

La xarxa fluvial, que presenta les millors condicions 

potencials per esdevenir connectora dels diferents grans 

espais naturals dels entorns, presenta uns hàbitats de 

ribera degradats, nombroses afectacions de la seva llera i 

una forta pressió de vora degut als estrets corredors que 

configuren enmig de les zones urbanes i industrials que 

travessen.

Els espais passera més rellevants, com el turó de 

Montcada, presenten també una greu afectació dels 

hàbitats forestals, amb nombroses activitats periurbanes 

(extractives, barraques, horts periurbans) que afecten el 

desenvolupament ecològic de les seves comunitats.

Els passos existents, sobretot vinculats a cursos fluvials, 

encara conserven dimensions que podrien ser aptes per al 

pas de diversos grups faunístics, però requereixen de 

projectes d’adaptació que n’augmentin la funcionalitat.
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SERVEIS ECOSISTÈMICS

La infraestructura verda ofereix una àmplia gamma de 

serveis ecosistèmics a la població.

L’aproximació de la distribució territorial de l’estoc de 

carboni mostra com l’àmbit del baix Besòs presenta espais 

forestals amb més aviat baixa acumulació de biomassa.

L’aproximació al valor de densitat de superfície foliar de les 

diverses cobertes del baix Besòs, mostra la rellevància dels 

hàbitats de ribera del riu, de les masses forestals dels 

vessants de la Serralada de Marina, Collserola i la cara nord 

el Turó de Montcada, però també la rellevància d’alguns 

espais intersticials a teixits urbans o infraestructures.

D’altra banda, a la zona del baix Besòs també s’evidencia la 

presència de varies àrees industrials amb valors molt baixos 

de verd urbà i que, per tant, no desenvolupen serveis 

ecosistèmics relacionats amb la millora de la qualitat de 

l’aire.
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SERVEIS ECOSISTÈMICS

Un dels serveis ecosistèmics de regulació més rellevants dels 

espais agroforestals propers a zones urbanes és la regulació que 

poden fer del cicle hídric i la protecció dels sòls.

A l’àmbit s’observa un paper molt rellevant per part dels hàbitats de 

ribera vinculats al riu Besòs, Ripoll i riera de Sant Cugat, ja que 

ocupen espais inundables. Altres espais amb valors elevats són els 

matollars i prats dels vessants sud de Collserola i Serralada de 

Marina, amb elevada capacitat per protegir el sòl de l’erosió.

La resta d’espais mostren valors intermedis o baixos, si bé no s’ha 

pogut avaluar al detall les funcions dels espais verds urbans i els 

espais intersticials.

Com a servei socioambiental, els espais més accessibles són 

clarament els espais verds urbans, incloent el Parc Fluvial del riu 

Besòs.

No obstant, també hi ha vores d’espais agroforestals molt 

pressionades que fins i tot poden arribar a superar alguns espais 

urbans. És el cas dels vessants Sud de Collserola limítrofs amb 

Trinitat Nova i els espais de la Serralada de Marina que limiten amb 

Singuerlin.

Aquests espais, no obstant, tenen elevats pendents que limiten la 

seva accessibilitat, però que no eviten les pressions i impactes que 

provoca el tenir tanta densitat de població en els seus entorns.
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VERD URBÀ
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VERD REAL – VERD PLANIFICAT

Els verd urbà del baix Besòs es concentra sobretot als 

entorns del Parc Fluvial, i als parcs i jardins del seu entorn. 

Més enllà d’aquests espais, també s’observa una elevada 

presència de verd en alguns espais intersticials i nusos.

El verd urbà planificat segueix la lògica d’espais verds. Les 

qualificacions urbanístiques que representen 

majoritàriament el verd urbà són les claus associades a 

parcs i jardins, si bé poden ocupar altres qualificacions 

urbanístiques com en el cas del Parc Fluvial.

Pel que fa a les previsions del PGM de nous parcs i jardins, 

s’observa com encara queden molts espais per a executar, 

mentre alguns es situen en espais intersticials viaris, que 

actualment no exerceixen les funcions de parc.

D’altra banda, existeixen grans peces qualificades com a 

parcs i jardins en àmbits clarament forestals, amb elevats 

pendents, i amb poca accessibilitat des dels nuclis urbans. 

Aquests espais es situen majoritàriament al peu de la 

Serralada de Marina i actualment tenen característiques 

més properes als parcs forestals que a parcs urbans.
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ACCESSIBILITAT

Els parcs urbans són la tipologia majoritària amb una mida mitjana 

superior a les places enjardinades que també molt freqüents. A la 

part baixa del marge dret dominen els parcs urbans, mentre que al 

marge esquerra hi ha una major diversitat d’espais.

L’anàlisi de l’accessibilitat a peu als parcs urbans mostra que les 

àrees poc cobertes són majoritàriament zones industrials o espais 

amb baixa presència de població, encara que existeixen àrees que 

estan densament poblats i que no disposen d’espais verds de 

proximitat com algunes zones de Singuerlin, de Trinitat Vella i dels 

entorns del Fòrum.

En aquest sentit, una amplia zona del nucli urbà de Santa Coloma 

que arriba fins a Sant Adrià del Besòs presenta una relació 

verd/població molt dolenta, mentre la resta de l’àmbit del baix Besòs 

es mou en situacions intermèdies.

Destaquen com a parcs més accessibles el Parc de la Trinitat, el 

Parc del Maresme, el Parc de Diagonal Mar, el Parc del Besòs, el 

Parc Fluvial del Besòs, el Parc Europa i el Parc de Josep Moragues.

Com a parcs petits però amb molta població al voltant el Parc de la 

Ribera, el Parc del Molinet, el Parc Europa, el Parc del Maresme i el 

Parc de Josep Moragues.

En canvi, existeixen espais que tot i la seva grandària no tenen 

excessiva població als seus entorns, com el Parc dels Auditoris, el 

Parc de la Llacuna, el Parc la Pau o el Parc de Can Zam.
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EIXOS DE CONNEXIÓ

L’establiment d’eixos de connexió entre parcs urbans per a

reforçar el seu funcionament com a sistema socioecològic

té diversos objectius: facilitar l’accessibilitat als parcs

urbans, permetre llargs recorreguts per a l’exercici físic,

millorar la seva funcionalitat ecològica, promocionar els

desplaçaments no motoritzats, augmentar els serveis de

regulació del verd urbà o incrementar l’ús social i la

complementarietat de la xarxa de parcs.

Dins l’àmbit d’estudi, destaquen els eixos que voregen el

riu, que aconsegueixen connectar diversos parcs

metropolitans i amb gran presència de verd.

Hi ha altres eixos ben posicionats per a connectar parcs o

amb elevada presència de vegetació, però que en canvi

tenen elevades intensitats de trànsit.

Eixos més transitats poden tenir característiques que

desafavoreixin l’ús públic del seu espai: més contaminació

atmosfèrica i acústica i més sensació d’inseguretat del

vianant.
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EIXOS DE CONNEXIÓ

Els grans nuclis urbans tenen diverses trames urbanes

(sobretot les més denses i històriques) amb presència de

vials pacificats. No obstant, a l’àmbit del baix Besòs aquesta

estructura es difumina, i no existeix ni continuïtat ni

connexió d’aquesta tipologia de vials a banda i banda del

riu.

Pel que fa als carrils bici, s’observa una manca evident

d’estructura de carrils bici en l’àmbit per a connectar els

teixits urbans. Inclús els trams de ronda verda que

connecten els espais urbans presenten deficiències d’espai,

senyalització, pendent o recorregut.

En aquest sentit, la millora dels trams amb deficiències per

a connectar parcs urbans i la implementació de nous carrils

bici a l’àmbit pot ajudar a consolidar la infraestructura verda.

Al ajuntar tota la informació referent als eixos amb major

potencialitats per esdevenir eixos connectors entre parcs i

espais verds, conjuntament amb les relacions i

problemàtiques de connectivitat socioecològica existent en

els espais agroforestals, es realitza una proposta de

sistema.

Aquest sistema pivota sobre els parcs urbans i els grans

espais agroforestals, que actuen coma nodes. A partir

d’aquests nodes s’estableixen uns eixos de connexió

jerarquitzats per ordre de rellevància.
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PROPOSTES INFRAESTRUCTURA VERDA
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PROPOSTES INFRAESTRUCTURA VERDA

Una primera aproximació global i homogènia de la infraestructura 

verda del baix Besòs és agafar com a base tots els espais vegetats 

de l’àmbit. No obstant, es tracta una base molt homogènia que no 

mostra les diferents categories d’espais verds.

El mapa de cobertes del sòl de Catalunya pot generar una 

aproximació als espais naturals i seminaturals, i alhora presenta una 

categorització força detallada d’aquests espais. No obstant, no 

sempre contenen informació suficient sobre el tipus de coberta 

vegetal, la seva qualitat ecològica o el seu tractament o gestió. 

Aquest fet, fa que obvií informació interessant per a la representació 

i planificació de la infraestructura verda en entorns urbans.

Així doncs, s’ha optat per identificar en primer terme, quines 

categories d’elements territorials, usos i cobertes del sòl serien 

interessants de recollir per a planificar adequadament la 

infraestructura verda del baix Besòs, i maximitzar-ne així els serveis 

ambientals. Per, posteriorment, i a través de diferents fonts 

d’informació anar recopilant la informació cartogràfica de cadascuna 

de les categories desitjades.

Aquesta informació requeriria d’una escala d’anàlisi més detallada. 

Tot i això, la primera representació cartogràfica de la infraestructura 

verda del baix Besòs, mostra ja, una base intuïtiva que pot ser molt 

útil per a la planificació urbanística i dels espais naturals, i per al 

plantejament de projectes urbans o projectes de restauració en 

entorns periurbans i agroforestals.
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PROPOSTES INFRAESTRUCTURA VERDA

D’aquesta manera, es detecten els espais amb valors ecològics i 

funcionals que podrien comprometre’s en el futur. S’han categoritzat 

com a impactes incompatibles aquells associats a 

desenvolupaments urbans més intensos (edificació) i com a 

compatibles aquells associats a qualificacions de parcs i jardins o 

equipaments encara que caldria estudiar en més detall cada cas.

Tenint en compte els valors naturals i funcionals de l’àmbit d’estudi i 

els seus impactes i amenaces futures, també es defineixen els 

àmbits d’oportunitat de millora per ordre de prioritat:

1.- Restauració ambiental de l’aiguabarreig del Ripoll – Besòs i articulació amb 

les rieres i torrents de la Serralada de Marina.

2.- Restauració ambiental del turó de Montcada.

3.- Restauració del torrent de Can Duran com a connector ecològic.

4.- Planificar l’extinció progressiva de la urbanització de la Vallensana.

5.- Protecció del Pla de Rocamora.

6. Millora ambiental de la riera Seca.

7.- Adequació com a connector ecològic de la Riera de Sant Cugat.

8.- Ordenació de les vores de Santa Coloma de Gramenet amb la Serralada de 

Marina.

9.- Restauració del torrent de la Vallensana.

10.- Garantir un desenvolupament adequat dels projectes ferroviaris sobre la 

riera de Caldes.

11.- Evitar desenvolupaments urbanístics en la zona de contacte entre el turó de 

Montcada i la riera de Sant Cugat
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ECONOMIA, TREBALL, TEIXITS PRODUCTIUS
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METABOLISME URBÀ
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QUALITAT AMBIENTAL
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA

Fins a mitjans del segle XX, la posada en marxa de les primeres indústries i la mecanització de l’activitat agrícola, atreu l’arribada 

dels primers immigrants, per tant, dels primers creixements importants des del punt de vista numèric dels seus ciutadans.

A partir dels anys 60, es produeix un pic de creixement exponencial per la necessitat de ma d’obra, amb la proliferació d’un 

urbanisme intensiu i gairebé sempre, desorganitzat i de baixa qualitat (ciutats dormitori).

Un segon moment d’acceleració (anys 80 i 90) en el creixement de la població amb l’arribada de població nouvinguda d’altres països 

per la gran activitat industrial i immobiliària del conjunt de l’àrea metropolitana de Barcelona.

El moment actual (2008 en endavant) amb una estabilització poblacional primer, i una davallada després, condicionada per la 

situació de crisi econòmica.
Ortofoto 1946 Ortofoto 2015
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA

Les característiques orogràfiques han determinat molt els usos del sòl que s’hi desenvolupen. Es tracta d’un àmbit amb un relleu 

generalment pla, on han estat progressivament ocupades transformant els usos agrícoles presents durant els anys 60 en usos 

urbans i industrials, amb gran densitat d’infraestructures.

Si observem l’evolució dels usos del sòl, el 1956 un 30,8% de l’àmbit estava urbanitzat. El 2000 ja suposava un 58,8% i el 2009 un 

62%. Així doncs, se’n desprèn que hi ha hagut un fort procés d’urbanització i només certes parts de la Serra de Collserola, de la 

Serralada de Marina i del Pla de Rocamora han quedat lliures d’urbanització.
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QUALITAT NATURAL DEL TERRITORI – ESPAIS PROTEGITS

A l’àmbit del Besòs, tot i el procés d’urbanització, hi ha un mosaic de cobertes i hàbitats molt divers que dota de qualitat ambiental el 

territori, aquest mosaic inclou tant zones naturals amb valors ambientals rellevants com zones molt antropitzades i modificades.

Aquest fet ha motivat la inclusió d’aquests espais dins la Xarxa Natura 2000, incloent llocs d’importància comunitària (LIC) per als 

seus hàbitats. Destaca la Serra de Collserola i les Serres del litoral septentrional (Serralada de Marina). Recentment s’ha declarat 

l’àmbit com a Zona d’Especial Conservació (ZEC). Figura que determina la gestió que haurà de seguir l’espai dins la Xarxa Natura 

2000. Dins els espais PEIN existeixen espais de protecció especial (ENPE).
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QUALITAT NATURAL DEL TERRITORI – HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI

Gran part dels hàbitats presents en les zones muntanyoses i del riu Besòs són considerats Hàbitats d’Interès Comunitari i s’han 

descrit fins a 9 HICs: Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera, Alzinars i carrascars, Herbassars higròfils, tant de marges i 

vorades com de l'alta muntanya, Pinedes mediterrànies, Prats mediterranis rics en anuals, basòfils, Rius amb vores llotoses 

colonitzades per herbassars nitròfils, Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant, 

Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles, Vernedes i altres boscos de ribera afins.
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QUALITAT NATURAL DEL TERRITORI – BIODIVERSITAT

Aquests valors configuren l’àmbit Besòs com un territori amb una biodiversitat rellevant ja que conté hàbitats amb característiques 

molt diferenciades (conreus, boscos, matollars, prats i zones humides), fet que globalment pot generar més nombre d’espècies i 

relacions ecològiques diferenciades que territoris més homogenis.

Tot i això, si bé en els entorns agroforestals si poden trobar valors intermedis o intermedis baixos, en comparació als valors presents 

a l’AMB, s’observa com no existeix cap zona de concentració de biodiversitat elevada. Els valors de l’àmbit són majoritàriament 

baixos (Índex I2) i estan marcats per el gran percentatge d’àrees urbanitzades.
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QUALITAT NATURAL DEL TERRITORI – EIXOS CONNECTORS

La presència del riu Besòs determina molt les característiques ambientals d’aquest territori. Una d’aquestes característiques és 

l’important xarxa hídrica present, la qual a més de complir amb les seves funcions pròpiament hidrogeològiques (drenatge de l’aigua 

de la conca, recàrrega de l’aqüífer, redistribució d’aigua per a ús de reg, etc.) també suposen uns excel·lents connectors a nivell 

faunístic.

Malgrat es considera que la practica totalitat dels espais agroforestals existents entre la Serra de Collserola i la Serralada de Marina 

tenen importància per a la connectivitat ecològica, dins l’àmbit hi ha situacions i problemàtiques diferenciades. En aquest sentit, dins 

de l’àmbit Besòs hi ha diverses zones critiques.
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QUALITAT NATURAL DEL TERRITORI – INFRAESTRUCTURA VERDA

Actualment els espais verds urbans i els agroforestals ja no es conceben com a elements individuals isolats, sinó com a part d’un 

sistema que s’ha de tractar de forma global. En aquest sentit moltes iniciatives en planificació d’espais verds ja utilitzen el terme 

“Infraestructura verda”.

L’anàlisi tant a nivell de les cobertes com de les qualificacions urbanístiques no permet fer una quantificació del verd real en l’àmbit. 

Gràcies a l’índex NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) es pot avaluar la vigorositat i/o densitat de la vegetació existent i 

comptabilitza tota la vegetació existent, tant dins dels parcs, com també l’arbrat viari o altres espais intersticials.

Les zones amb major nivell de NDVI corresponen a les zones muntanyoses i als espais fluvials amb presència de vegetació. Pel que 

fa als espais verds urbans, l’àmbit presenta una bona estructura de parcs urbans a les zona residencial i una manca d’espais verds 

a les zones industrials.
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QUALITAT NATURAL DEL TERRITORI – ESPAIS INTERSTICIALS

Tot i això, una característica de l’àmbit Besòs és la nombrosa presència d’espais verds intersticials a l’entorn de les infraestructures 

a causa del gran nombre d’enllaços viaris i ferroviàries. Així doncs, els espais verds es presenten en forma d’infraestructura verda 

incompleta amb un marcat caràcter periurbà.

El CREAF conjuntament amb Barcelona Regional, en el marc del PSAMB, ha realitzat una caracterització de tots aquells espais 

verds que se situen envoltats de trama urbana o infraestructures, o reben una pressió important d’aquestes. L’estudi identifica que 

dins l’àmbit la xarxa bàsica és de 415 ha, la complementària de 404 ha i el verd urbà de 449 ha, fet pel qual és determinant aprofitar 

el seus potencials beneficis ecològics i socials per a reforçar la infraestructura verda.
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QUALITAT NATURAL DEL TERRITORI – VERD URBÀ

Pel que fa al verd urbà, a l’àmbit Besòs es concentra sobretot en el Parc Fluvial, i als parcs i jardins del seu entorn. Més enllà 

d’aquests espais, també s’observa una elevada presència de verd en els eixos de carrers i les places. Al marge dret, dominen els 

parcs urbans, mentre que al marge esquerra hi ha una major diversitat d’espais

Els parcs urbans són la tipologia predominant amb 263,5 ha i una mida mitjana de 3 ha, tot i que la seva mida pot variar molt poden 

arribar a les 17 ha de superfície, mida similar a la dels dos Parcs Fluvials del Besòs. Les places enjardinades també són molt 

freqüents, amb 125, malgrat la seva mida mitjana és molt inferior amb 0,4 ha.
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CICLE DE L’AIGUA – AQÜÍFERS

L’àmbit del Besòs acull un dels aqüífers més important de l’àrea metropolitana de Barcelona, el del Baix Besòs i Pla de Barcelona 

amb una superfície total de 79 km2.

L'aqüífer es recarrega de manera natural per infiltració d’aigua de pluja en zones no urbanitzades, amb una resposta molt ràpida 

després de pluges, i per pèrdua de xarxes d'abastament i sanejament en zones urbanitzades.

El recurs subterrani disponible en un any normal és de 26 hm3/any dels quals s’extreu en total 1,83 hm3/any, principalment per a ús 

industrial amb 1,27 hm3/any, així com per abastament amb 0,52 hm3/any i per a ús agrícola amb 0,04 hm3/any.
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CICLE DE L’AIGUA – INUNDABILITAT

Per altra banda, aquest entorn fluvial que aporta tants valors ambientals associats, també determina un risc: el risc d’inundació. La 

condició de riu mediterrani del Besòs i la configuració geogràfica de la conca dóna lloc a que es registrin temps de concentració i de 

resposta molt breus. Quan les pluges apareixen de forma torrencial pot provocar que en un espai molt curt de temps, el cabal del riu 

passi dels 3,9 m3/s habituals a magnituds de més de 2.300 m3/s, com va passar la nit del 25 de setembre de 1962.

En els darreres anys s’han realitzat nombroses actuacions per part de l’administració per reduir el risc d’inundació i tan sols per a 

períodes de retorn elevat (T=100 i T=500 anys) l’aigua del riu Besòs sobrepassa els murs d’endegament i inunda les zones 

adjacents. 
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CICLE DE L’AIGUA – ABASTAMENT

El sistema d’abastament d’aigua potable de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és un sistema complex, el qual combina diferents 

fonts de subministrament: aigua superficial, aigua subterrània i aigua marina dessalinitzada.

Paral·lelament, també hi ha altres fonts de subministrament d’aigua de qualitat no potable que es poden utilitzar pels usos que ens 

siguin compatibles, com la xarxa d’aigua freàtica present a l’àmbit.
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QUALITAT ACÚSTICA

Les principals fonts de soroll presents en aquest àmbit són d’àmbit municipal (soroll dels carrers), les infraestructures ferroviàries i, 

sobretot, les infraestructures viàries. Entre les quals destaca la C-58, la C-33, la C-31 i la Ronda de Dalt.

Per altra banda també cal destacar la presència d’algunes zones amb una qualitat acústica molt elevada, degut a la llunyania de les 

fonts de soroll. 
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QUALITAT ATMOSFÈRICA

La contaminació atmosfèrica es pot definir com la presència en l’atmosfera d’un o diversos contaminants que poden afectar a la 

salut humana o el medi ambient.

Una de les eines per a l’avaluació de la qualitat de l’aire és la informació proporcionada pels punts de mesurament que conformen la

XVPCA (Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica) de la Generalitat de Catalunya.

A l’àmbit del Besòs hi ha 10 estacions i l’avaluació de la qualitat de l’aire es realitza comparant els nivells d’immissió mesurats al 

territori amb els objectius de qualitat de l’aire establerts per la UE.
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QUALITAT ATMOSFÈRICA – NO2

La qualitat atmosfèrica és una dels principals problemes ambientals de Barcelona i del seu entorn metropolità. Aquest fet és una

situació força comuna a gran part de les ciutats europees i les seves àrees metropolitanes, degut principalment a les emissions 

associades a la mobilitat.

Malgrat l’administració ha realitzat nombrosos esforços per millorar els nivells d’immissió dels òxids de nitrogen (NO2), aquestes 

estan per sobre els límits establerts per Europa.
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QUALITAT ATMOSFÈRICA – PM10

Un altre dels contaminants típics de les zones urbanes i que hi és present amb uns nivells elevats són les partícules en suspensió 

(PM). Les PM es generen principalment pel trànsit i pel sector industrial, per la combustió de determinats combustibles (gasoil,

biomassa, etc.)

Després de molts anys incomplint amb els límits de PM, actualment s’ha aconseguit reduir la seva immissió mitjana i complir amb 

els requisits normatius per aquest tipus de contaminant.

A l’àmbit del Besòs les zones amb uns nivells d’immissió més elevats són les zones associades a les grans infraestructures. 
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QUALITAT ODORÍFERA

Un altre aspecte rellevant de la qualitat atmosfèrica és la qualitat odorífera. L’àmbit del Besòs és una de les zones que concentra 

nombre d’activitats rellevants amb elevat potencial odorífer.

S’observa moltes activitats amb potencial odorífer moderat, on destaca la indústria química, però també l’alimentària i altres 

activitats.

Algunes zones residencials se situen relativament a prop, pel que la incidència odorífera de part d’aquest focus és important. 
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QUALITAT LLUMINOSA

La contaminació lluminosa també és un paràmetre que determina la qualitat atmosfèrica. En l’àmbit del Besòs destaca per una 

banda els espais protegits amb vocació de tenir condicions de foscor, i per altra banda, grans infraestructures viàries i l’entorn urbà 

metropolità com a focus contaminants.

De fet, s’observa contaminació de fons en forma de bel lluminós que cobreix pràcticament tota l’AMB i fa impossible poder tenir un 

cel de qualitat en quasi cap racó.
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ENERGIA

En els últims anys s’ha donat un augment del consum d’electricitat, especialment en el sector domèstic. Aquest fet es dona a causa 

de l’augment de la tecnologia a les llars on ja és molt habitual trobar aparells d’aire condicionat i molts electrodomèstics així com un 

extens ús de les últimes tecnologies.

La variació del consum domèstic per habitant entre municipis pot assolir nivells de fins el doble. En aquest aspecte (igual que amb el 

consum de gas domèstic) municipis amb residències més grans consumeixen més que municipis amb edificis més compactes i de 

dimensió més petita.

L’àmbit Besòs que es caracteritza com un territori amb habitatges d’alta densitat, el consum elèctric per habitant és inferior a la 

mitjana de l’AMB, 1.117 kWh/hab. i 1.353 kWh/hab. respectivament. Santa Coloma de Gramenet és el municipi amb un consum 

menor i Barcelona amb el major.
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ENERGIA - GEOTERMIA

Dins del territori metropolità, l’entorn del Besòs és un dels àmbits, juntament amb el pla deltaic del Llobregat, on hi ha un major 

potencial geotèrmic de baixa entalpia degut a la important presència de freàtic.

Tot i així, en general aquest potencial no permet un aprofitament massiu i a gran escala ja que podria provocar problemes de 

sobrescalfament del freàtic i, per tant, només és viable per instal·lacions puntuals i de dimensió reduïda o mitjana, en funció de la 

ubicació i característiques del terreny, per a la climatització amb sistemes d’aprofitament geotèrmic de baixa entalpia.

Destacar que a Santa Coloma de Gramenet, en l’àmbit del Fondo, hi ha una surgència d’aigua calenta que podria permetre un 

aprofitament energètic intensiu puntual. 
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ENERGIA – EÒLICA

Les condicions de vent d’aquest entorn indiquen que no hi ha un recurs abundant que faci viable el seu aprofitament de forma 

generalitzada.

Als 10 metres pràcticament no hi ha zones on el vent superi els 4 m/s, i només a partir dels 20 metres es comencen a trobar zones 

amb velocitats mínimes que permetrien el funcionament de petits aerogeneradors, però aquestes zones són escasses i es troben 

concentrades a les serralades i zones més elevades.

Així doncs, caldria avaluar alguna localització concreta que pogués optimitzar la producció mitjançant sistemes de mini-eòlica.

Velocitat del vent 10 mProducció eòlica 10 m
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ENERGIA – FOTOVOLTAICA (POTENCIAL)

Aquest és el principal recurs que hi ha en aquet entorn i les superfícies de les cobertes de les industries esdevenen un espai ideal 

pel seu aprofitament. Aquest recurs es pot aprofitar o bé per la generació elèctrica mitjançant sistemes fotovoltaics o l’aprofitament 

per la generació de calor de baixa o mitja temperatura en funció de la tecnologia emprada.
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[TÍTOL SECCIÓ]

TERRITORI BESÒSTERRITORI BESÒS
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RECOPILATORI
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REPOSITORI COMPARTIT
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TERRITORIBESÒS.CAT
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[TÍTOL SECCIÓ]

TERRITORI BESÒSTERRITORI BESÒS
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PLA BESÒS COMPARTIR
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COMISSIÓ TÈCNICA
13 D’OCTUBRE 2016
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PROJECTES I ACTIVITATS
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EINA DE PRIORITZACIÓ
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EINA DE PRIORITZACIÓ
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EINA DE PRIORITZACIÓ
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PROJECTES
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PROJECTES

MOTORS
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PROJECTES - PROJECTES VORES
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PROJECTES VORES

El Parc Fluvial és segurament el parc “urbà” més gran

d’àmbit metropolità.

L’espai permet la realització d’esdeveniments al llarg del riu,

que superen les fronteres municipals.

Pot actuar com una via de comunicació alternativa (ciclista)

per a recorreguts domèstics.

Connexió entre el riu i el front litoral. Corredor biològic i

social entre el mar i terra endins.

L’ús natural és compatible amb els usos socials.

Perfil majoritari dels usuaris:

- Veïns propers

- Majors de 45 anys

- Van al parc tres dies a la setmana

- S’hi estan més de dues hores

- Majoritàriament són homes

- Activitat relacionada amb l’esport i la salut

(Els dies festius el perfil és de veïns més joves i de grups

familiars)

La millora de les vores consolidaria la freqüentació de

l’espai, l’ús públic de les persones que ara mateix no tenen

accés, i generarien una adequada transició cap a les zones

forestals de la Serra de Collserola i la Serralada de Marina.
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PROJECTES VORES

El nivell de serveis ambientals que un determinat espai verd

urbà acaba oferint, depèn proporcionalment al nombre de

receptors que el poden aprofitar. En aquest sentit, s’ha

avaluat la població existent als entorns de l’espai i una sèrie

d’elements i característiques indicadors d’aquest aspecte.

Per avaluar la població potencialment receptora dels serveis

ambientals del Parc Fluvial del Besòs, s’ha realitzat un

anàlisi d’accessibilitat a l’espai a peu a 5 minuts, 10 minuts i

15 minuts de les entrades a camins habilitats de l’espai.

Cal destacar que el temps i la distància no és el mateix, és

a dir, població que es troba més llunyana triga el mateix

temps que d’altra molt més propera. Per això, també s’ha

considerat avaluar els mateixos paràmetres però a 250 m,

500 m, 750 m i 1.000 m per mostrar el potencial que tindria

l’espai si tingués la mateixa accessibilitat.

S’ha agafat i editat la xarxa del Open Street Maps, s’han

introduït les entrades del Parc Fluvial i s’ha establert una

velocitat a peu de 4 km/h, és a dir, 1.000 m en 15 minuts.
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ACCESIBILITAT DISTÀNCIA

PROJECTES VORES
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a 5 min: 29.325 habitants

a 10 min: 84.100 habitants

a 15 min: 159.400 habitants

a 250 m: 31.950 habitants

a 500 m: 91.835 habitants

a 750 m: 156.650 habitants

a 1.000 m: 226.770 habitants

POBLACIÓ

El Parc Fluvial és una

garantia de la qualitat de vida

dels ciutadans del seu entorn

i de millora i protecció dels

seus valors ambientals. Uns

159.400 habitants tenen

accés en 15 minuts, però uns

67.370 habitants

potencialment receptors no

tenen el mateix nivell

d’accessibilitat, sobre tot a

Nou Barris de Barcelona i

Can Sant Joan de Montcada i

Reixac, a causa d’un alt grau

de fragmentació i de

continuïtat urbana provocat

per grans infraestructures

viàries com la C-33, C-58, C-

17 i diverses línies

ferroviàries, tant de rodalies,

regionals i d’alta velocitat.
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COMPARATIVA D’ACCESSIBILITAT A 5 MIN AMB ALTRES PARCS URBANS

Tot i això, el Parc Fluvial és un del parcs més grans, amb més accessibilitat per a la població de l’AMB, i que s’utilitza per a ús lúdic i 

esportiu ja siguin caminants, ciclistes, gent passejant el gos, entre d’altres, fet que demostra l’interès que presenta l’espai per a 

realitzar activitats a l’aire lliure.

Parc
Europa

Parc
Fluvial NE

(Ús
públic)

Parc del
Besòs

Parc del
Turó de
Caritg

Parc de
Diagonal

Mar

Parc de
Montigal

à

Parc de 
Can Solei 

i de Ca 
l’Arnús

Parc del
Maresme

Parc
Fluvial SO

(Ús
públic)

Parc de
Josep

Morague
s

Parc de la
Trinitat
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Bus: 83 parades

Metro: 8 estacions

Rodalies: 1 estació

Trambesòs: 8 parades

Bus: 182 parades

Metro: 13 estacions

Rodalies: 3 estacions

Trambesòs: 8 parades

TRANSPORT PÚBLIC

El Parc Fluvial, pel que fa a

la connexió en transport

públic, presenta situacions

diferenciades entre la part

baixa i alta del riu. Mentre la

part baixa té més proximitat

a les estacions de metro i

tramvia, la part alta té una

baixa accessibilitat a aquest

sistema. El sistema de

parades de bus dóna una

bona accessibilitat al

perímetre de l’espai però

moltes d’elles no permeten la

connexió amb el parc. Una

bona connexió permet que

els usuaris més llunyans es

desplacin per fer ús d’aquest

espai.
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Eixample: 337,6 ha

Polígon industrial ordenat: 129 ha

Parcs urbans: 80 ha

Prats i herbassars: 52,5 ha

Eixample: 540,2 ha

Matollars: 276,2 ha

Polígon industrial ordenat: 240,8 ha

Parcs urbans: 122,6 ha

COBERTES DEL SÒL

Les zones amb més

accessibilitat es troben més

urbanitzades, predominantment

residencial (marge esquerre) i

industrial (marge dret). En

canvi, tenint en compte la

distància al riu, els espais

naturals tenen un pes important

sobre tot a la Serralada de

Marina amb matollars, pinedes

de pi blanc, alzinars i alguns

conreus segons les cobertes del

sòl (2009), d’aquí la importància

d’aquest corredor verd. La seva

disposició allargada confereix a

l’espai un element de connexió

entre barris i municipis i una

porta d’entrada a la Serralada

de Marina i la Serra de

Collserola.

 AQUÍ SERIA INTERESANTE ENSEÑAR TAMBIEN JUSTAMENTE LO INVERSO:

QUE COBERTES TENIM A LA PART SENSE DADES

 +COBERTES
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Residencial: 10.448 parcel·les

Sòls sense edificar: 1.540 parcel·les

Industrial: 1.206 parcel·les

Aparcaments: 347 parcel·les

Residencial: 6.533 parcel·les

Industrial: 818 parcel·les

Sòls sense edificar: 752 parcel·les

Aparcaments: 255 parcel·les

USOS CADASTRALS

A més de les cobertes del sòl,

el cadastre urbà (2016) permet

diferenciar l’ús majoritari de les

parcel·les. Al marge esquerre

predominen les parcel·les

residencials i al marge dret, a

prop de les infraestructures

viàries, les industrials

(Monsolís, Bon Pastor) i

nombrosos sòls sense edificar

(la Catalana, el nus de la

Trinitat). A les zones menys

accessibles hi ha gran peces

d’indústria (Pla d’en Coll), sòls

sense edificar però també, com

s’ha esmentat amb anterioritat,

espais residencials de Nou

Barris i Can Sant Joan.
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a 5 min: 46,8 ha

a 10 min: 108,1 ha

a 15 min: 176,1 ha

a 250 m: 120,9 ha

a 500 m: 306,5 ha

a 750 m: 505,8 ha

a 1.000 m: 707,5 ha

ESPAIS VERDS

A més del Parc Fluvial, hi ha

altres zones verdes a destacar.

A les zones urbanes

predominen els parcs i jardins

urbans, en canvi, les zones

menys accessibles es troben

properes a grans espais

naturals com la Serra de

Collserola (Turó de Montcada) i

la Serralada de Marina i, per

tant, hi ha importants espais

rústics i de protecció. En

general, la població té una

quantitat de verd per habitant

molt elevat i aquests espais

constitueixen també un sistema

de separadors urbans en una

àmbit densament ocupat per

infraestructures, polígons

industrials i nuclis urbans.



186document de treball

a 250 m: 14 equipaments

a 500 m: 42 equipaments

a 750 m: 66 equipaments

a 1.000 m: 83 equipaments

a 5 min: 11 equipaments

a 10 min: 30 equipaments

a 15 min: 52 equipaments

EQUIPAMENTS CULTURALS

Els equipaments culturals

són diversos a l’àmbit i al

disposar un espai lliure

d’aquestes dimensions

proper confereix la

oportunitat de desenvolupar

molts serveis

socioambientals, com ara

activitats esportives,

ocupació i serveis socials

vinculats a l’espai verd,

educació ambiental, grans

esdeveniments, festes i

espectacles com la Festa

del Riu o la Bicicletada del

Besòs, entre d’altres. Ara

bé, molts equipaments no

tenen bona accessibilitat,

per tant, pot suposar una

barrera alhora de realitzar

aquestes activitats.
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a 250 m: 14 equipaments

a 500 m: 42 equipaments

a 750 m: 66 equipaments

a 1.000 m: 83 equipaments

a 5 min: 11 equipaments

a 10 min: 30 equipaments

a 15 min: 52 equipaments

EQUIPAMENTS CULTURALS

Els equipaments culturals són 

diversos a l’àmbit i al disposar 

un espai lliure d’aquestes 

dimensions proper confereix 

la oportunitat de desenvolupar 

molts serveis 

socioambientals, com ara 

activitats esportives, ocupació 

i serveis socials vinculats a 

l’espai verd, educació 

ambiental, grans 

esdeveniments, festes i 

espectacles com la Festa del 

Riu o la Bicicletada del Besòs, 

entre d’altres. Ara bé, molts 

equipaments no tenen bona 

accessibilitat, per tant, pot 

suposar una barrera alhora de 

realitzar aquestes activitats.
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DISTÀNCIES

La població que pot accedir al 

Parc Fluvial és elevat però 

com s’ha vist hi ha certes 

zones on no és així. Els 

habitants del marge esquerre 

es troben més propers al riu, 

amb el nuclis de Santa 

Coloma i Sant Adrià, per tant, 

el Parc Fluvial aglutina molts 

més usuaris. El marge dret, 

en canvi, és més industrial i 

les zones habitades es 

troben en general més 

llunyanes, sobre tot a causa 

de les grans infraestructures. 

Tot i això, aquest marge ha 

estat menys poblat i enfocat 

a altres activitats, per tant, les 

seves característiques són 

diferents.
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DISTÀNCIES
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Marge esquerre 10km
Marge dret 10km

Marge esquerre

Variable 30-70m

Marge dret

Variable 30-70m

VORES DEL BESÒS

El projecte de les vores del Besòs analitza l’espai comprès entre el mur del límit de la llera del riu i la primera línia de façana en el 

marges dret i esquerre del Besós des del riu Ripoll fins a la seva desembocadura. L’àmbit d’estudi és d’uns 10km de longitud per

cada marge i d’una amplada variable que majoritàriament oscil·la entre els 30 i 70 metres. El seu ús és d’espai públic.
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Sant Adrià

Santa ColomaLa Maquinista

Campus Diagonal-Besòs

H. Esperit Sant

ÀMBIT

Àmbit del projecte de les vores del Besós.

Àmbit cota superior entre el mur existent del riu i la 

primera línia de façana
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La Catalana

Entorn Sant Ramón de Penyafort

ARE Fabrica de cartró

ARE Safaretjos

Bon Pastor

Can Zam

Trinitat Vella

La Valentine

Sant Adrià

Santa ColomaLa Maquinista

Campus Diagonal-Besòs

H. Esperit Sant

Planejament aprovat i en execució

Planejament aprovat i en revisió

Àmbits en estudi

Tèrmiques

ARE Vallbona

Torrent Estadella

Campus Diagonal- Besós

PLANS URBANÍSTICS EN MARXA EN 

CONTACTE AMB LES VORES DEL BESÒS

En el territori de 

l’entorn immediat al 

riu Besós hi ha una 

sèrie de nous plans 

urbanístics 

bàsicament en el 

marge dret, alguns 

en execució i d’altres 

en estudi, que han 

de suposar una nova 

façana al riu al llarg 

de 5km.
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Marge esquerre
Marge dret

Habitatge

Equipament

Industrial

Serveis

Verd

Marge esquerre
Marge dret

ronda litoral

VORES DEL BESÒS

Els dos marges del riu però tenen un caràcter diferent en quan a les seves vores. En el marge esquerre hi ha un tram urbà continu 

d’uns 4.7 km des de la desembocadura amb façanes d’habitatge i d’equipament en contacte amb les vores del Besós. Passat el nus 

de la Trinitat la façana urbana desapareix quedant un espai lliure i de serveis entre el riu i la carretera de la roca en contacte amb la 

Serralada de Marina. El marge dret només hi ha 4 casos puntuals i desconnectats que tenen façana urbana al riu: Montcada, 

Trinitat, Bon Pastor i La Catalana. La resta són espais industrials i espais d'infraestructures viaries i ferroviàries. La Ronda Litoral 

recorre en gran part aquest marge creant una frontera entre la ciutat i el riu. 
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Habitatge

Equipament

Industrial

Serveis

Verd

USOS EN ELS LÍMITS EN CONTACTE 

AMB LES VORES DEL BESÒS
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A  Ronda Litoral

B  Pont de Maristany

C  Pont Cristòfor de Moura

D Pont de la C31

E  Pont Rambla de Guipúscoa – av. De Pi i Margall

F  Pont del Molinet

G  Pont de Can Peixauet – c. Potosí

H  Pont de Santa Coloma

I   Pont de la B20

J  Pont de Montcada

Estacions de metro: L2 (Verneda, Artigues/Sant Adrià), L9 (Bon Pastor, 

Can Peixauet, Can Zam), L1 (Santa Coloma, Baró de Viver).

Estacions de tren de Sant Adrià, Torre Baró, Montcada Bifurcació, 

Montcada i Reixac

Estacions de tramvia: T4 i T6 (Port Fòrum, Sant Adrià de Besós), 

T5 (La Catalana, Sant Joan Baptista, Encants de Sant Adrià) 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

PRINCIPALS INFRAESTRUCTURES
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ESPAIS D’OPORTUNITAT

A part dels plans urbanístics en desenvolupament, hi 

ha una sèrie de solars sense l’ús definit en el 

planejament o simplement abandonats que 

esdevenen una oportunitat per anar completant la 

façana del riu Besós per tal de donar-li continuïtat i 

activitat.
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Marge esquerre: projectes espai públic vores

Projectes en marxa 2.200 ml 

Projectes en estudi 2.400 ml

Marge dret: projectes espai públic vores

Projectes en marxa 2.300 ml 

Projectes en estudi 1.200 ml

PROJECTES D’ESPAI PÚBLIC EN CURS

Dins de l’àmbit de les vores, en l’espai entre el mur del riu i la primera línia de façana, hi ha uns sèrie de projectes d’espai públic 

alguns en projecte, d’altres en desenvolupament i d’altres en estudi que s’han anat recollint .
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Front de la Catalana

Passeig de la Rambleta

Front fabrica de cartró i Safaretjos

Front Bon Pastor

Av. de la Salzereda de Santa Coloma

Rec Comtal

Arranjament del parc fluvial a Montcada

Pla estratègic Montcada i Reixac

Accessos al riu des del Pont de Maristany

Projectes en marxa

Projectes en estudi

Soterrament línia ferroviària Bcn-Portbou

PROJECTES D’ESPAI PÚBLIC EN CURS
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La Catalana Bon Pastor

Av. De la Salzereda de Santa Coloma de Gramenet Rambleta de Sant Adrià

PROJECTES D’ESPAI PÚBLIC EN CURS
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Arranjament parc fluvial Besos a Montcada

Soterrament R2 Vallbona- Montcada

Rec Comtal

PROJECTES D’ESPAI PÚBLIC EN CURS
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Accessos al riu des de Maristany Pla estratègic de Montcada i Reixac

PROJECTES D’ESPAI PÚBLIC EN CURS
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NOUS PROJECTES D’ESPAI PÚBLIC

Després d’haver estudiat in situ l’àmbit de les vores i de recollir els projectes que hi ha en marxa, sorgeixen una sèrie de projectes 

que cal fer per tal de donar continuïtat, accessibilitat i qualitat als marges superiors del riu. 
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NOUS PROJECTES D’ESPAI PÚBLIC

Després d’haver estudiat in situ l’àmbit de les vores i de recollir els projectes que hi ha en marxa, sorgeixen una sèrie de projectes 

que cal fer per tal de donar continuïtat, accessibilitat i qualitat als marges superiors del riu. 
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Connexió pont de Maristany amb el
passeig cota riu.

Continuïtat per vianants entre la Catalana
i la carretera de Mataró 

Front c. Santander – Av. Pi i Margall

Front fabrica de cartró- Safaretjos

Continuïtat per a vianants i urbanització

Passeig de Santa Coloma fins a Montcada

Continuïtat marge sup. esquerre a Potosí

Continuïtat  de l’Av. Pi i Margall amb el
Marge esquerre.

Carretera de la Roca

Carrer de Santander 

Carrer de Lima i pont sobre el riu

NOUS PROJECTES D’ESPAI PÚBLIC
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1- Adequació de les vores de la desembocadura
del riu Besós

2- Passeig fluvial del Barri de la Catalana

5- La Rambleta de SAB

7- Façana fluvial polígon Montsolís

13- Soterrament de R2 Vallbona- Montcada

8- Passeig fluvial Safaretjos- fàbrica de Cartró

4- Adequació de la carretera de la Catalana i
connexió amb c. Guipúscoa

14- Itinerari Rec Comtal

6- Accessibilitat pont Pi i Margall - Polidor

9- Façana fluvial Bon Pastor

17- Pla de Reixac (marge esquerre)

16- Aiguabarreig Ripoll- Besòs (marge dret).

15- Camí fluvial Torrent de la Vallensana-
pont de Montcada

3- Transformació zona esportiva de SAB

10- Passeig Salzareda

12- Camí fluvial Cementiri SCG- Torrent de
la Vallensana

11- Camí fluvial Trinitat Vallbona 

NOUS PROJECTES D’ESPAI PÚBLIC
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ACTIVITATS
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RIU I LITORAL COM A ESPAI 

ESPORTIU A L’AIRE LLIURE
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FESTES MAJORS I APLECS
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FESTES MAJORS I APLECS
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FESTES MAJORS I APLECS
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EQUIPAMENTS CULTURALS
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PARC FLUVIAL 2.0
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CABAL MUSICAL
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ACTIVITATS – ANÀLISI SOTA PONTS
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ANÀLISI SOTA PONTS
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ANÀLISI SOTA PONTS

Un dels espais potencials per activar són els sota ponts de la llera del Besòs. El Parc Fluvial del Besòs ha esdevingut un 

èxit, LOREM IPSUM 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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PONT 1

C/ D’EDUARD 

MARISTANY

MARGE ESQUERRE

ACCÉS AL RIU A 65 m

RELACIÓ AMB AIGUA: no

PAVIMENT: terra

TEIXIT DE L’ENTORN: urbá

SUPERFICIE LIBRE SOTAPONT: 619 m2 + 408 m2

MARGE DRET

ACCÉS AL RIU A 45 m

RELACIÓ AMB AIGUA: no

PAVIMENT: terra

TEIXIT DE L’ENTORN: industrial

6 m

2,5 m
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PONT 2

C/ DE LA

TORRASSA

MARGE ESQUERRE

ACCÉS AL RIU A 50 m

RELACIÓ AMB AIGUA: no

PAVIMENT: asfalt

TEIXIT DE L’ENTORN: urbá

SUPERFICIE LIBRE SOTAPONT: 774 m2

4,5 m

MARGE DRET

ACCÉS AL RIU A 40 m

RELACIÓ AMB AIGUA: no

PAVIMENT: asfalt

TEIXIT DE L’ENTORN: urbá
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Escola Catalunya_ EIP

Institut Vázquez Montalbán_CEIP

Camp de Fútbol José Luis Ruiz Casado

Pavelló Poliesportiu Marina Besòs

PARC DEL LITORAL

Casal de Cultura

Col·legi Amor de Déu

PARC DE LA RIBERA

Pista Poliesportiva el Coloso

Club de tennis Sant Adrià

Patronat Municipal d'Esports

Escola Bressol Josep Miquel Céspedes

PARC DE LA RIBERA

PARC DEL BESÒS

PARC DE LES BESOSSADES

Poliesportiu La Mina

Casal cívic La Mina Plaça Marie Curie

Campus UPC

Museu Blau

Fòrum

Escola Mediterrània

PONT 2

C/ DE LA

TORRASSA

AFA Pla de Besòs

Poliesportiu Besòs

Instal·lacions Esportives Municipals el Besòs

PASSEIG FLUVIAL

ACCÉS AL RIU

MANCA DE PASSEIG A COTA CIUTAT
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PONT 3

C31 –

GRANVIA

MARGE ESQUERRE

ACCÉS AL RIU A 90 m

RELACIÓ AMB AIGUA: no

PAVIMENT: asfalt

TEIXIT DE L’ENTORN: urbá

SUPERFICIE LIBRE SOTAPONT: 1400 m2 + 513 m2

MARGE DRET

ACCÉS AL RIU A 110 m

RELACIÓ AMB AIGUA: no

PAVIMENT: asfalt

TEIXIT DE L’ENTORN: urbá

7,6 m

130 m

4,3 m – 6,5 m
7,6 m



222document de treball

Llar d'Infants Bambi

Casal de Cultura

Mercat Municipal

PARC DE LA RIBERA

Col·legi Sant Gabriel

Biblioteca Sant Adrià

Llar d'infants Fantasia

Patronat Municipal d'Esports

Club de tennis Sant Adrià

Llar d’Infants Tam-Tam

Escola Bressol Josep Miquel Céspedes

CAP Doctor Barraquer

Ciutat Esportiva RCD Espanyol

PARC DE LES BESOSSADES

Poliesportiu Besòs

Casal cívic La Mina

Casal de la Dona

PARC DEL BESÒS

Instal·lacions Esportives Municipals el Besòs
Col·legi Amor de Déu

Arxiu Municipal

Poliesportiu Ricart

Museu d’Història de la Immigració de Catalunya

Biblioteca Font de La Mina

PONT 3

C31 –

GRANVIA

AFA Pla de Besòs

PASSEIG FLUVIAL

ACCÉS AL RIU

MANCA DE PASSEIG A COTA CIUTAT
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L'Ajuntament posa en marxa un circuit d'educació viària al Parc Fluvial del 

Besòs sota el pont de la C-31

PONT 3

C31 –

GRANVIA

http://consorcibesos.cat/noves-activitats-al-parc-fluvial-del-besos-i-al-parc-forum/
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PONT 3

C31 –

GRANVIA

El Museu de la Immigració (MHIC) instal·la una mostra fotogràfica a la part baixa de l'autopista

Mercat de Sant Adrià de Besòs sota el pont_cada dimarts

http://www.elpuntavui.cat/
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PONT 4

AVINGUDA PI I 

MARAGALL

MARGE ESQUERRE

ACCÉS AL RIU A 250 m

RELACIÓ AMB AIGUA: si

PAVIMENT: asfalt, pedres i terra

TEIXIT DE L’ENTORN: urbá

SUPERFICIE LIBRE SOTAPONT: 852 m2

MARGE DRET

ACCÉS AL RIU A 200 m

RELACIÓ AMB AIGUA: si

PAVIMENT: asfalt, pedres i terra

TEIXIT DE L’ENTORN: industrial

4 m
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Llar d'infants Arrels-Timbals

Escola Pompeu Fabra

Mercat Municipal

Casal de la Dona

Col·legi Sant Gabriel

Llar d’Infants Babar

Llar d'infants Fantasia

CAP Doctor Barraquer

Llar d'Infants Bambi

Centre de Creació Musical Molinet

Poliesportiu Ricart

Escola de Dansa Dansa 2001

Ciutat Esportiva RCD Espanyol

Biblioteca Sant Adrià

Instal·lacions Esportives Municipals

Complex Esportiu municipal Llefià

Casal Safaretjos

Institut Júlia Minguell

Museu d’Història de la Immigració de Catalunya

Camp Municipal de Futbol Bon Pastor Nou

Llar d'Infants Patufet

Pista Poliesportiva Carrer Major

Escola de Música Benet Bails

Escola Rafael Alberti

PARC DEL MOLINET

PONT 4

AVINGUDA PI I 

MARAGALL

Llar d’Infants Tam-Tam

Escola Bressol J. Miquel Céspedes

Col·legi Amor de Déu

PASSEIG FLUVIAL

ACCÉS AL RIU

MANCA DE PASSEIG A COTA CIUTAT
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PONT 5

PONT I 

PASSERA DEL 

MOLINET

MARGE ESQUERRE

ACCÉS AL RIU A 60 m

RELACIÓ AMB AIGUA: si

PAVIMENT: asfalt i gespa

TEIXIT DE L’ENTORN: urbá

SUPERFICIE LIBRE SOTAPONT: 717 m2 + 107 m2

MARGE DRET

ACCÉS AL RIU A 90 m

RELACIÓ AMB AIGUA: si

PAVIMENT: asfalt i gespa

TEIXIT DE L’ENTORN: urbá

12 m

6 m
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Llar d'infants Arrels-Timbals

Centre Esportiu del Raval

Fundació Hospital de l'Esperit Sant

Llar d’Infants Babar

Escola Pere de Tera

Centre de Creació Musical Molinet

CAP Raval-Santa Rosa

Escola de Dansa Dansa 2001

Biblioteca Sant Adrià

Complex Esportiu municipal Llefià

Casal Safaretjos

Institut Júlia Minguell
Camp Municipal de Futbol Bon Pastor Nou

Llar d'Infants Patufet

Pista Poliesportiva Carrer Major

Escola de Música Benet Bails

Escola Rafael Alberti

PARC DEL MOLINET

Centre Cívic del Bon Pastor

Biblioteca Bon Pastor

Escola Bon Pastor

Escola Bernat de Boïl

AFA Bon Pastor

Centre Esportiu Municipal Bon Pastor

Escola Bressol Les Quatre Torres

Sec. d'Institut Cristòfol Colom

Complex Esportiu Municipal Bon Pastor

Centre cívic Raval

Escola Bressol La Sargantana

Nou Camp Municipal de Futbol

Biblioteca Can Peixauet

Pavelló Nou

Escola Ferran de Sagarra

Institut Can Peixauet

Deixalleria Sant Adrià

PONT 5

PONT I 

PASSERA DEL 

MOLINET

PASSEIG FLUVIAL

ACCÉS AL RIU

MANCA DE PASSEIG A COTA CIUTAT
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PONT 5

PONT I 

PASSERA DEL 

MOLINET
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PONT 6

PONT DE 

CAN PEIXAUET

MARGE ESQUERRE

ACCÉS AL RIU A 150 m

RELACIÓ AMB AIGUA: si

PAVIMENT: asfalt

TEIXIT DE L’ENTORN: urbá

SUPERFICIE LIBRE SOTAPONT: 1460m2

MARGE DRET

ACCÉS AL RIU A 40 m

RELACIÓ AMB AIGUA: si

PAVIMENT: asfalt

TEIXIT DE L’ENTORN: industrial

4,8 m

35 m
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Centre Esportiu del Raval

CAP Raval-Santa Rosa

Escola Pere de TeraCentre Cívic del Bon Pastor

Centre cívic Raval

Escola Bressol La Sargantana

Nou Camp Municipal de Futbol

Biblioteca Can Peixauet

Teatre Municipal Josep Maria de Sagarra

Escola Ferran de Sagarra

Institut Can Peixauet

PONT 6

PONT DE 

CAN PEIXAUET

Pavelló Nou

Museu Torre Balldovina

CAP Dr. Vilaseca-Can Mariner

Centre cívic del Riu

Escola Santa Coloma

Escola Fray Luis de León

Col·legi Seimar

Centre Cívic del Riu

Escola Bressol El Caminet del Besòs

Escola Baró de Viver

Escola l'Esperança

Pèrgola Esportiva Municipal Baró de Viver

Biblioteca Bon Pastor

Escola Bon Pastor

Sec. d'Institut Cristòfol Colom

AFA Bon Pastor

CAP Bon Pastor

Escola Bernat de Boïl

Centre Esportiu Municipal Bon Pastor

Escola Bressol Les Quatre Torres

Punt Verd Zona Sant Andreu

Complex Esportiu Municipal Bon Pastor

Escola Miguel de Unamuno

Mercat del Bon Pastor

PASSEIG FLUVIAL

ACCÉS AL RIU

MANCA DE PASSEIG A COTA CIUTAT
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PROJECTE LABERINT_ Activitats per a nens impulsades per les escoles dels barris

PONT 6

PONT DE 

CAN PEIXAUET
http://consorcibesos.cat/noves-activitats-al-parc-fluvial-del-besos-i-al-parc-forum/
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MARGE ESQUERRE

ACCÉS AL RIU A 180 m

RELACIÓ AMB AIGUA: no

PAVIMENT: asfalt, gespa i pedres

TEIXIT DE L’ENTORN: urbá

SUPERFICIE LIBRE SOTAPONT: 688 m2

MARGE DRET

ACCÉS AL RIU A 80 m

RELACIÓ AMB AIGUA: no

PAVIMENT: gespa i terra

TEIXIT DE L’ENTORN: urbá

2,1 m -

6,5 m

20 m

PONT 7

PONT VELL DE 

STA. COLOMA
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PONT 7

PONT VELL DE 

STA. COLOMA

Institut Can Peixauet

Escola Ferran de Sagarra

Museu Torre Balldovina

Institut Puig Castellar

Escola Bressol l’Ànec

Escola Fray Luis de León

Casal de Gent Gran Baró de Viver

Centre Cívic Baró de Viver

Pavelló Nou

Escola Bressol Els Lluïsos

Escola Bressol La Oreneta

Escola Bressol La Cigonya

Escola Santa Coloma EIP

Teatre Municipal Josep Maria de 

Sagarra

Centre Cívic del Riu

Col·legi Seimar EIP

Escola Torre Balldovina EIP

Central Escènica

CEM Can Zam

Escola Bressol El Caminet del Besòs

Escola Baró de Viver

Escola l'Esperança

Pèrgola Esportiva Municipal Baró de Viver

Punt Verd Zona Sant Andreu

PARC DE LA TRINITAT

PARC DE CAN ZAM

PASSEIG FLUVIAL

ACCÉS AL RIU

MANCA DE PASSEIG A COTA CIUTAT
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PONT 8

PONT DE 

CAN ZAM

MARGE ESQUERRE

ACCÉS AL RIU A 115 m

RELACIÓ AMB AIGUA: si

PAVIMENT: asfalt, gespa i terra

TEIXIT DE L’ENTORN: urbá

SUPERFICIE LIBRE SOTAPONT: 1360 m2

MARGE DRET

ACCÉS AL RIU A 320 m

RELACIÓ AMB AIGUA: si

PAVIMENT: gespa i terra

TEIXIT DE L’ENTORN: urbá

13 m

33 m
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PARC DE CAN ZAM

Institut Puig Castellar

Escola Torre Balldovina EIP

Teatre Municipal Josep Maria de Sagarra

CEM Can Zam

Central Escènica

Casal del Riu Nord

Pista de Petanca

Escola oficial d’idiomes

Camp municipal Nicolás Longaron

Pistes Poliesportives Nou Oliveres

Casal Oliveres

Escola Lluís Millet EIP

Casal de Gent Gran Baró de Viver

Centre Cívic Baró de Viver

CEM Trinitat Vella

Sec. d'Institut Josep Comas i Solà

ESO

Escola Bressol El Tren

Institut Comercial Català

PARC DE LA TRINITAT

PASSEIG FLUVIAL

ACCÉS AL RIU

MANCA DE PASSEIG A COTA CIUTAT

PONT 8

PONT DE 

CAN ZAM
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PONT 9

PONT 2

MONTCADA

(passera)

MARGE ESQUERRE

ACCÉS AL RIU A 1,2 km 

RELACIÓ AMB AIGUA: -

PAVIMENT: terra

TEIXIT DE L’ENTORN: industrial

SUPERFICIE LIBRE SOTAPONT: 208 m2

MARGE DRET

ACCÉS AL RIU A 3 km 

RELACIÓ AMB AIGUA: no

PAVIMENT: terra

TEIXIT DE L’ENTORN: urbá

6,5 m

7 m
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PONT 9

PONT 2

MONTCADA

(passera)

Camp Municipal de Futbol Vallbona

Punt Verd Zona Vallbona

Hotel d'Entitats Can Sant Joan

EDAR Montcada i Reixac

Casa de les Aigües

Escola Bressol Les Tres Bessones

Escola El Viver

CFA Montcada i Reixac

Local polivalent Mercat del Molí

Camp de Futbol de Can Sant JoanBiblioteca Can Sant Joan

Espai Cultural Kursaal

Casal de la Gent Gran Casa de la Mina

Casal Infantil i Juvenil de la Ribera

Centre Cívic la Ribera

Institut La Ribera

PARC DE LES AIGÜES

PLAÇA DEL 

PRIMER DE MAIG

ACCÉS AL RIU

MANCA DE PASSEIG A COTA CIUTAT
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PONT 10 

BV-5012

MARGE ESQUERRE

ACCÉS AL RIU A 152 m

RELACIÓ AMB AIGUA: no

PAVIMENT: terra

TEIXIT DE L’ENTORN: industrial / natural

SUPERFICIE LIBRE SOTAPONT: 440 m2

MARGE DRET

ACCÉS AL RIU A 4 km o 350 m (gual)

RELACIÓ AMB AIGUA: no

PAVIMENT: terra

TEIXIT DE L’ENTORN: urbá

5,5 m

11 m
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PONT 10 

BV-5012

EDAR Montcada i Reixac

Casal de la Gent Gran Casa de la Mina

Casal Infantil i Juvenil de la Ribera

Centre Cívic la Ribera

Institut La Ribera

PARC DE

LES AIGÜES

Arxiu Municipal Administratiu de

Montcada i Reixac

Escola El Turó

Espai jove Can Taules

Escola Bressol Can Casamada

Col·legi Sagrat Cor

Casa de la Vila. Museu Municipal Montcada

Mercat Municipal del Centre

Zona Esportiva Municipal Centre

Piscina Municipal

Camp de Futbol Municipal de la Font Freda

Escola Bressol Font Freda

Col·legi la SalleLlar d’Infants Xics la Salle

Casal de Gent Gran Montcada i Reixac

ACCÉS AL RIU

MANCA DE PASSEIG A COTA CIUTAT
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ACCESIBILITAT SOROLL TEIXITS

IDEES
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Cultura- historia-identitat Educació-formació Els parcs

IDEES

UN TERRITORI QUE S’EXPLICA AL RIU

Sinergies locals-sinergies globals Temàtiques o transversals
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IDEES
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IDEES
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IDEES
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LA FESTA DEL RIU
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PROPOSTA FESTA DEL RIU

El riu Besòs vertebra el territori per on passa. De fet l’aigua és qui l’ha configurat. Trobem assentaments històrics dels ibers, que van 

fer els seus poblats en llocs elevats en els turons propers al riu Besòs,  precisament per la seva proximitat a una font d’aigua.  

L’aigua ha estat qui  ha modificat l’orografia d’aquest territori, obrint-se pas a través de la serralada Litoral fins al pla de Barcelona i 

el mar tot generant el delta del Besòs, una plana deltaica avui poc visible degut al fet urbanitzador.  

Segurament l’altre tret que ha modelat aquest territori ha estat l’arribada d’onades migratòries qui ha provocat la transformació de 

l’entorn del Besòs: Es tracta d’un territori d’acollida,  que al llarg dels últims 60 anys ha estat en permanent transformació, tot i així 

segueix sent un indret amb projectes pendents i sobretot un territori on cal apostar per la reducció de les desigualtats socials, per la 

millora de la qualitat de vida, el sentiment d’identitat, la cultura,  per la millora del ben estar i per la cohesió social. 
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PROPOSTA FESTA DEL RIU

En aquest sentit s’ha endegat el Pla Besòs que pivota sobre aquests pilars i que es fonamenta en els següents eixos: Els Barris, Els 

Teixits productius, Infraestructura verda-blava, el metabolisme urbà i la connectivitat. 

El Pla s’està realitzant conjuntament amb els municipis Sant Adrià, Santa Coloma, Badalona, Montcada i Reixac i els districtes de 

Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí de Barcelona. 

Com a culminació d’aquest procés del Pla Besòs, es proposa la organització d’una festa del Riu Besòs, compartida per tots el 

municipis i pensada prioritàriament com un acte d’identitat d’aquest territori. La FESTA DEL RIU  forma part del Pla Besòs i és una 

oportunitat per posar el focus sobre aquest territori: Comptant amb els diferents agents socials  urbans i culturals, la festa del riu es 

una oportunitat de mostrar-se de cara  fora, d’obrir-se a qui vulgui venir a gaudir del riu, del Parc Fluvial i dels barris de les seves 

ribes. 

La connexió entre ambdós marges sovint s’ha relegat a l’ús del vehicle privat LA FESTA DEL RIU és l’esdeveniment d’establir 

ponts, passeres, connexions d’un altre mena, no només les merament físiques sinó cercar elements compartits, elements comuns.

Aquest territori d’aigua suporta gairebé a un milió de persones, però moltes més el creuen diàriament en tots els sentits, de manera 

rutinària, fins i tot de manera obligada per anar a treballar i a estudiar
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PROPOSTA FESTA DEL RIU

La festa també pot servir per explicar la Diagnosi del Pla i que aquesta passi a ser una diagnosi compartida, discutida. I pot ser un 

espai on generar propostes des de la ciutadania, des de qui viu i usa aquest espai. En aquest sentit un altre dels objectius de la 

festa és el de recollir informació, opinions, propostes, crítiques, reivindicacions, pensaments col·lectius, entendre la festa del riu com 

una oportunitat per generar per arribar a una mirada cap el futur el més compartida possible.
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PROPOSTA FESTA DEL RIU

El què?

Una festa que ens permetrà utilitzar el Parc Fluvial d’una 

manera diferent a tal com s’usa habitualment. És un dia 

perquè les entitats, els agents socials i urbans, els veïns i 

veïnes i els visitants utilitzin el riu i que participin en  el 

procés de construcció d’aquesta festa que ha d’establir 

ponts entre les dues ribes.

La festa ha de ser un espai per comunicar, per compartir, on 

poder explicar el Territori Besòs, explicar-lo des de 

perspectives diverses des de la seva gent, des del territori 

(Collserola, Serralada de Marina, Parc Fluvial i el Litoral), 

des dels agents culturals del territori, des de les entitats, 

des dels agents socials. 

Utilitzar els sotaponts, la llera, els ponts i passeres, el 

passeig de ribera. El riu és creuat per milers de vehicles 

cada dia, la festa no només ha de ser un reclam sinó una 

constatació, un element per obrir el Besòs als passatgers 

que hi circulen diàriament, però que mai no aturen la 

mirada, el seu pensament.

Objectius:

Identitat

La Xarxa d’agents socials i urbans surt al riu, a través de la 

seva visió i mirada. Participant de la Festa i del Pla Besòs.

Diagnosi Compartida

Compartir la Diagnosi amb els veïns i veïnes, el Territori en 

dades, el territori en mapes, el territori perceptiu. 

La festa com a punt de recollida de propostes pel Pla 

Besòs

La festa pot ser un gran esdeveniment on copsar les 

necessitats dels veïns i veïnes, on recol·lectar propostes, on 

mapificar el territori de manera compartida i no només des 

de la vessant tècnica, on els usuaris puguin plantejar reptes, 

propostes o fer preguntes. 

Post festa

Analitzar el que s’ha recollit el dia de la festa. Tractar les 

dades, analitzar les idees, les propostes. 
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PROPOSTA FESTA DEL RIU

El Com?

Per poder fer la festa cal canviar aspectes de la gestió i manteniment del Parc Fluvial del 

Besòs. Des del Consorci del Besòs s’està liderant un procés de canvi en les regles del 

joc de funcionament del Parc Fluvial. S’està treballant per redactar un Pla de Gestió 

Integrada d’aquest Parc, que l’apropi més a les demandes d’ús socials reals, que 

l’adeqüi a les necessitats,  que el facin més inclusiu i que faci més àgil la gestió, 

manteniment i l’activació d’aquest gran espai que té un clar caràcter metropolità. Així 

doncs la festa és un motiu més per promoure aquest canvi aquest nou Pla de gestió 

d’un dels grans espais públics metropolitans, podria arribar a se l’estrena d’un nou 

model de gestió, quelcom també per celebrar.

Caldrà activar diverses zones del Parc Fluvial. La dificultat radica en que el parc té més 

de 9 km de longitud i això fa complex poder activar-lo arreu. Cal recordar que l’any 

vinent Montcada i Reixac tindrà un nou tram accessible de riu amb nous accessos. I, en 

bona part, un dels propòsits de la festa ha de ser que els veïns i veïnes d’arreu del 

Besòs conflueixin en el riu que els uneix. Plantejar mecanismes per què la festa tingui 

moments en tots els punts i que qui hi vingui, participi al llarg de les diferents zones que 

s’activin amb el projecte de FESTA DEL RIU. 

Des de Montcada i Reixac, a Santa Coloma de Gramenet, el costat Barcelona del Parc 

Fluvial (Sant Andreu – Nou Barris), Sant Adrià per acabar relligant amb el litoral que 

uneix Sant Martí, Sant Adrià i Badalona. Programar una festa de finals d’estiu, d’inici de 

tardor conjuntament.  
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PROPOSTA FESTA DEL RIU

Zones a activar:

La festa eminentment tindrà lloc al Parc Fluvial, però caldrà detectar aquells espais on hi poden passar coses.

GESPA

SOTA PONTS

PASSERES I PONTS

PASSEIG DE RIBERA

Altres idees : mur nus de la trinitat la gran pantalla del Besòs, un gran mur per projectar-hi imatges, símbols, on projectar la 

memòria històrica un mur que veuen milers de persones cada dia. 
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[TÍTOL SECCIÓ]

TERRITORI BESÒSTERRITORI BESÒS

document de treball

CARTOGRAFIES
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CARTOGRAFIES
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ARE Estrella

ARE Sant Crist

ARE Vallbona

ARE Front Riu Besòs

Sant Adrià

ARE Safaretjos Santa Coloma

ARE Can Duran

ARE La Bastda

SECTOR TRES XEMENEIES

BARÓ DE VIVER-

BON PASTOR

TRINITAT NOVA

EL BESÒS

I EL MARESME

HABITATGE – ELS BARRIS
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La Maquinista

La Verneda

Torrent Estaedlla

Bon Pastor

Polígon Industrial Badalona Sud

Badalona Nord

Monsolís

C/ Balmes

Campus agroalimentari Torribera

Pol biomèdic Can Ruti

Campus UPC

Antic Hospital l’ Esperit Sant

ACTIVITATS ECONÒMIQUES
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Parc del Molinet

Parc Besòs

Parc de les Aïgues

Verd desaprofitat marge dret

Verd desaprofitat marge dret

Turó de Montcada

Les Feixes

Torrent Font Magues

Torrent Tapioles

Wetlands

La desembocadura

La Pinta verda

La Plana

Recuperació del litoral

NDVI

INFRAESTRUCTURA VERDA-BLAVA
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L’AIGUA COM A FIL CONDUCTOR
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SÍNTESI
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El riu i les seves vores

El litoral

Serralada Marina-Collserola

TERRITORIS
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