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1 INTRODUCCIÓ

1.1 CONTEXT, SITUACIÓ I OPORTUNITATS DE L’ESTUDI

1.1.1 Context

L’estudi	 de	 paisatge	 de	 Vallbona	 és	 necessari	 per	 preservar	 la	 identitat	 d’un	 dels	 barris	 amb	 menys	 densitat	
demogràfica	de	Barcelona	i	amb	uns	condicionants	ambientals	i	paisatgísitcs	de	gran	singularitat	dins	de	la	ciutat.	

Actualment Vallbona és l’únic barri de Barcelona on el Rec Comtal encara es manté descobert amb aigua corrent, 
essent	un	testimoni	viu	de	la	història	milènaria	d’aquesta	infraestructura	hídrica.	La	relació	de	Vallbona	ha	estat	
molt	vinculada	al	rec,	ha	condicionat	la	seva	evolució	històrica	i	pot	esdevenir	un	dels	símbols	identitaris	del	barri.	

La construcció de les infraestructures de mobilitat han aïllat Vallbona respecte d’altres barris de Barcelona, i en 
aquests moments no disposa de cap parada de metro ni tren, la qual cosa suposa la dependència del transport 
privat per la majoria d’habitants del barri.  El futur soterrament de les vies de la R12 provocarà una reurbanització 
de la llera del Besòs i millorarà la connexió peatonal amb el barri de Can San Joan.

L’estudi	 de	 l’àmbit	 i	 la	 identificació	 dels	 elements	 d’identitat	 paisatgística	 de	 Vallbona	 permetrà	 evidenciar	 les	
fragilitats	i	potencialitats	del	barri	per	poder	projectar	amb	objectius	de	qualitat	paisatgística	més	específics.

1.1.2 Situació

Vallbona pertany al districte de Nou Barris just al límit del municipi colindant amb el barri de Can San Joan de 
Montcada. La seva població és de 1.319 persones amb una de les rentes per càpita més baixes de Barcelona. En els 
darrers	anys	ha	estat	objecte	de	diversos	planejaments	i	propostes	d’ampliació	demogràfica	que,	en	la	major	part,	
no s’han arribat a desenvolupar. 

L’àmbit d’anàlisi del present document va més enllà dels límits de la delimitació administrativa del barri i recull 
les connexions urbanes amb els barris veïns de Trinitat, Torre Baró i Can San Joan. 

1.1.3 Oportunitats

El	present	estudi	pretén	mostrar	els	possibles	punts	d’intervenció	per	preservar	i	potenciar	la	identitat	del	barri,	
especialment a nivell d’espai públic amb caràcter natural. En primer lloc, el Rec Comtal i les hortes de la Ponderosa, 
tal	com	marca	el	Pla	Director,	seran	objecte	de	recuperació	i	activació.	Per	altra	banda,	la	riquesa	topogràfica	de	
Vallbona permet plantejar un possible recorregut natural amb la disposició de diferents espais-miradors sobre la 
plana del Besós per tal de gaudir del paisatge natural i urbà del nor de Barcelona.

Vista del Turó de Can Sant Joan des del riu Besòs. Fons: pròpia

Rec Comtal al seu pas per Vallbona. Fons: pròpia
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1.2 EVOLUCIÓ HISTÒRICA

1.2.1 Via Augusta i aqüeducte romà

En	 l’època	 ibera	existien	alguns	assentaments	relativament	propers	a	Vallbona;	als	cims	de	 la	Serralada,	el	Puig	
Castellar o Les Maleses, a la falda nord de Collserola, Ca’n Oliver, al Pla de Barcelona, el Turó de la Rovira, Montjuïc 
i Barkeno.

Al	segle	III	els	romans	es	van	ocupar	el	territori	establint	el	centre	territorial	a	Barcino.	Cap	al	final	del	segle	I	a.C.	
acabaran d’instaurar o arreglar la xarxa de camins hispànics, pels terrenys plans de Vallbona entre el riu i la muntan-
ya transcorria la Via Augusta (rep el nom de l’emperador August per haver encarregat la reparació), que venia des 
del	sud	a	Barcino	amb	el	nom	de	Via	Moresca	i	continuava	cap	a	França	amb	el	nom	de	Via	Francisca.

És possible que per la coincidència de dates coincidís la construcció de la Via Francisca amb la construcció de l’aqüe-
ducte	que	anava	a	dotar	d’aigua	potable	a	la	ciutat	de	Barcino.	L’aqüeducte	es	situava	en	la	vora	de	la	terrassa	fluvial	
del riu Besòs amb les planes de sedimentació dels torrents, una línia segura davant les inundacions del riu i que 
permet	regar	les	àrees	de	llims,	més	riques	en	nutrients	i	per	tant	més	productives.

1.2.2 Origen de Vallbona: Els terrenys del Rec Comtal fins al torrent de Tapioles

En el llibre “Una vila del territori de Barcelona: Sant Andreu del Palomar” de Joan J. Busqueta i Riu, en unes notes 
al	peu	a	la	pàgina	159	ens	descriu	els	documents	més	antics	que	es	coneixen	sobre	Vallbona,	així	com	el	seu	límit	
territorial:

Els actuals barris de Ciutat-Meridiana, Torre del Baró i Vallbona constituïren, durant l’Edat Mitjana, una demarcació territorial a l’interior del 
terme parroquial de Sant Andreu de Palomar, tot i que formava part del domini jurisdiccional dels senyors del castell de Montcada. Aquest 
castell s’alçava dalt del turó del mateix nom, dominant l’antiga via romana i controlant l’accés a Barcelona.

L’anomenada “Quadra de Vallbona“ era, per tant, una d’aquestes unitats territorials de poblament que configuraven un districte especial 
en el marc d’un castell termenat, i que es centraven en una torre o domus (la domus de Vallbona). Ben entrat el s. XIV, hi havia a Catalunya 
més de noranta quadres: la de Vallbona era situada al lloc més extrem de la parròquia, on acabava el Territori de Barcelona i començava la 
baronia de Montcada.

Una primera referència de l’honor de Vallbona data del 9 de setembre de 1172 i consta en el testament del cavaller Carbonell de Vallbona. 
Entre els nombrosos llegats testamentaris cal destacar les 5 quarteres d’ordi i una vinya per al prevere de Sant Andreu, i, especialment, la 
cessió del seu cos -per a la sepultura-, el cavall i les armes a l’Ordre de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, els hospitalers. 

Així doncs podem deduir que l’origen del nom del turó de Sant Joan ve d’aquesta devoció a Sant Joan per part dels 
primers senyors de la terra de Vallbona, igual que el Turó de la Trinitat agafa el seu nom del conjunt de l’hospital de 
Finestrelles	i	la	capella	del	s.XIII	dedicada	la	Santíssima	Trinitat.	Aquesta	gran	influència	dels	hospitalaris	a	Barce-
lona es veurà també per exemple a la Torre de Sant Joan del Clot, del s.XIII i el molí d’en Soler, també situats sobre 
el Rec Comtal.

La	primera	notícia	d’una	construcció	en	aquests	terrenys	serà	l’aixecament	d’un	molí	sobre	el	Rec	Comtal	a	la	zona	
fèrtil	del	pla,	un	cop	decidit	que	aquest	no	afectaria	els	molins	reals.	Aquesta	construcció	va	ser	concedida	pel	rei	
a	Guillem	d’Argentona,	un	dels	dos	senyors	que	existien	en	aquella	època	en	el	terme	de	Sant	Andreu	del	Palomar,	
fidel	al	rei.	En	1365	també	se	li	concedeix,	en	detriment	de	possibles	aprofitaments	comunals,	tancar	els	seus	terri-
toris	per	convertir-los	en	devesa.	Aquesta	concessió	es	complementaria	en	1391	amb	la	d’una	taula	de	carnisseria	
on	volgués	de	la	parròquia	de	Sant	Andreu,	les	carns	nomenades	també	dóna	idea	del	tipus	de	devesa	que	existia:	
moltó,	bou,	be,	cabra,	porc	i	qualsevol	un	altre	tipus	de	carn	comestible.

Mapa del territori de Barcelona en la segona meytat del segle XI, per Francesch Carreras y Candi, 1910. Fons: Cartoteca digital Icgc

Dibuix del terme parroquial de Sant Andreu de Palomar. Fons: “Una vila del territori de Barcelona: Sant Andre de Palomar“
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1.2.3 Torre del Baró

Del segle XIV al segle XVII, ja fos per herència, unió familiar o venda, els terrenys de Vallbona passaran de la família 
Argentona als barons de Pinós, els quals disposaven d’una Torre, de la qual encara hi havia restes a principis de 
segle	XX.	Estava	situada	prop	del	Rec,	envoltada	de	terrasses	de	pedra,	i	propera	segurament	a	l’antic	molí.	

En 1702 Felip V va nomenar primer marquès de Barberà al baró de la família Pinós Josep Galceran, en un intent de 
guanyar	la	seva	simpatia	de	cara	a	la	successió.	No	obstant,	el	marquès	seguiria	donant	suport	a	la	Casa	d’Àustria,	
el que portaria a la destrucció de la Torre del Baró al 1714, la detenció del baró i la seva mort en 1718. En 1797 la 
família va construir una nova Torre en la vora de la via francesca, la quin ens arriba a dia d’avui a través de foto-
grafies	i	plànols	(veure	plànol	2.1.4),	ja	que	va	ser	enderrocada	el	1967	per	a	la	construcció	de	l’autovia	a-17	(avui	
C-33), prolongació de la Meridiana.

En 1808 durant la Guerra d’Independència d’Espanya contra França els francesos van col·locar una bateria al turó 
de Sant Joan, quedant-se en la toponímica del Carrer de Bateria de Montcada i arribant a aparèixer en alguns plà-
nols al turó com Puig de Bateria.

Planòl dels entorns de Barcelona, 1809. Fons: Atles de Barcelona

Ampliació del plànol superior. 1 Torre del Baró. 2 Rec Comtal. 3 Turó. 4 Can Sant Joan.

1 2

3
4

Torre	del	Baró	nova.	Fons:	AHR-NBTorre	del	Baró	nova,	finca	original	amb	mur	i	antiga	carretera	de	Ribes.	Fons:	desconegutRestes de la Torre Vella als anys vint. Fons: Fulles his-
tòriques de Sant Andreu
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1.2.4 Rec Comtal i el paisatge agrícola al s.XIX

L’any	1836	es	realitza	un	aixecament	cartogràfic	dels	terrenys	regats	per	la	llavors	denominada	Sèquia	Reial.	En	els	
plànols	podem	observar	les	parcel·lacions	hortícoles	abans	que	comencessin	a	patir	les	retallades	de	les	infraes-
tructures. En el pla podem veure una sèrie de basses i construccions per emmagatzemar aigua que han desapare-
gut,	però	l’estructura	del	parcel·lari	s’ha	mantingut	malgrat	les	retallades	(veure	plànols	2.2.5	i	2.2.6).

Cap	a	final	de	segle	es	va	arribar	a	la	major	expansió	agrícola,	amb	la	desforestació	gairebé	total	de	la	muntanya	
per	convertir-lo	en	vinya	i	en	altres	plantacions	de	secà	(a	les	zones	planes)	i	de	fruiters.	Gràcies	a	les	fotos	antigues	
i aèries de zones properes podem saber que els camins serpentejants d’aquelles plantacions de vinya formen avui 
els carrers diagonals de la part nord del turó, i gairebé amb total seguretat també les del vessant més assolellada i 
amb menys pendent de Vallbona.

Dones	fent	bugada	al	“Hondo“,	1964.	Fons:	Museu	Municipal	de	Montcada

“Plano en diez hojas que comprende el terreno regable con las aguas de la Acequia Real o Rec Comtal en el llano de Barcelona” Arxiu Corona d’Aragó, 1836. Fons: Museu Municipal de Montcada

Aèria	de	antigues	vinyes	a	Santa	Coloma,	1963	
Fons: SACE

Vista de Can Sant Joan, el Rec i el molí nevat. S’aprecien les vinyes en primer pla del turó ia la part baixa esquerra, ja de secà, 1914. Fons: desconegut
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1.2.5 Infraestructures de mobilitat s.XIX

En 1761 amb un Reial Decret es comença a modelar la que seria la nova xarxa de carreteres radials de l’Estat i en 
1848	es	va	inaugurar	la	carretera	de	Ribes,	una	millora	feta	sobre	la	traça	romana	de	la	via	francisca	per	convertir-la	
en via de primer ordre.

A mitjans del s.XIX el barri es veurà travessat per dues vies fèrries, que entren en funcionament amb un any de 
diferència. En paral·lel al riu i separant l’horta històrica d’aquest es construeix la línia Barcelona-Granollers. Aquesta 
línia va entrar en funcionament en 1854, la seva estació més propera era la de Montcada i Reixac. La seva implan-
tació	va	ser	una	primera	bretxa	en	el	territori,	ja	que	només	existia	una	connexió	directa	amb	el	riu,	mitjançant	un	
pas inferior habilitat perquè desaiguarà el torrent de Tapioles. La construcció d’aquesta línia també va suposar la 
destrucció de la històrica masia de Can Sant Joan o Torre de l’Alzina, que donaria el nom al turó i al barri i de la qual 
no	s’ha	trobat	informació	gràfica	més	enllà	d’una	referència	en	un	pla	de	principis	de	segle.

Un any després, en 1855, entrava en funcionament el tram Barcelona-Sabadell de la línia fèrria Barcelona-Saragos-
sa. El traçat d’aquesta línia se situava en una cota superior, a la vora de Collserola i el turó de Montgat, en paral·lel a 
la carretera de Ribes i creuant-se amb aquesta a l’altura del torrent de Tapioles. Aquesta infraestructura va suposar 
una nova bretxa ja que va separar els terrenys plans de la muntanya, tot i que tenia més passos per deixar pas a 
totes	les	petites	rieres	que	desguassen	al	torrent	a	l’altura	del	Rec	Comtal.

En els anys 50 del segle XX es va construir un altre tram d’enllaç que rompria encara més el barri, el qual es pot 
apreciar en l’esquema a la dreta i que es comentarà més endavant

Turó	de	Can	Sant	Joan,	vinyes	amb	diagonals,	pineda	i	ferrocarril	des	del	Turó	de	Montcada,	1916.	Fons:	Arxiu	fotogràfic	del	centre	excursionista	de	Catalunya

Esquema de les línies ferroviàries. Fons: pròpia amb ortofoto vigent ICC

Can Sant Joan i estació Bifurcació. Col·lecció de postals de Lucien Roisin.

Barcelona-Saragossa
1855

Enllaç
~1950

Barcelona-Granollers
1854

Vista	de	Can	Sant	Joan,	turó	vinyes	i	ferrocarril	al	mig,	1917.	Fons:	S.	Heredia
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1.2.6 “Torre Baró” La ciutat jardí de Sivatte

El	1873	el	baró	de	Pinós	vendria	els	terrenys	de	Torre	Baró	a	Edmundo	Félix	de	Sivatte. L’any 1899 Carles VII nome-
naria	a	Manuel	Maria	de	Sivatte	i	Llopart,	fill	de	Edmundo,	marquès	de	Vallbona,	encara	que	no	se	sap	si	aquest	va	
reclamar	el	títol.	En	l’any	1904	funda	la	“Compañía	de	urbanización	de	las	alturas	N.E.	de	Horta-Las	Roquetas”	amb	
la	qual	va	començar	a	parcel·lar	i	promocionar	els	seus	terrenys	de	l’antiga	Quadra	de	Vallbona	com	la	ciutat	jardí	
de	Torre	Baró.	La	Torre,	situada	a	la	vora	de	la	carretera	de	Ribes	era	el	centre	des	del	qual	sortien	els	camins	on	van	
començar a construir-se les primeres cases. També es van construir els primers xalets al Turó de Sant Joan, els quals 
estaven igualment relacionats amb la part baixa de Vallbona com amb el vessant nord del turó a Montcada, amb 
una	major	consolidació	de	l’edificació	(plànol	2.1.5).	Mentre	es	venien	aquestes	parcel·les	es	van	construir	també	
les primeres cases il·legals d’autoconstrucció, situades sobretot en les zones de fondalada i amb pitjors condicions 
higièniques.

1.2.7 Asland i el Turó de Montcada

El	1917	es	va	construir	 la	fàbrica	cemetera	Asland	al	peu	del	Turó	de	Montcada,	mitjançant	l’activitat	extractiva	
de guixos i pissarres es va desmuntar a poc a poc la muntanya, fent desaparèixer el cim on es situava el Castell de 
Montcada (construït abans de l’any 1023) i l’Ermita de Santa Maria del Turó (obra d’Enric Sagnier de l’any 1908).

1.2.8 Barri Can Sant Joan

La	implantació	d’aquesta	empresa	i	altres	fàbriques	més	petites	coetànies	dispararia	la	població	de	Montcada	de	
2.800 l’any 1920 a 6.500 el 1930. Aquesta població obrera de la cemetera s’establiria en quatre colònies creades 
per	l’empresa	en	diverses	zones	del	municipi,	i	la	seva	influència	provocaria	del	desenvolupament	del	barri	de	Can	
Sant Joan.

Aquest desenvolupament es va produir en primer lloc sobre l’horta del rec i al voltant del molí de Sant Joan. Es van 
crear	carrers	rectilinis	en	aquesta	part	baixa,	amb	parcel·les	allargades	que	tenien	una	edificació	de	planta	baixa	o	
dues	plantes	al	capdavant	i	jardí	a	la	part	posterior.	Per	la	manca	d’espai	es	va	començar	a	edificar	al	Turó	de	Sant	
Joan,	mantenint	els	camins	diagonals	de	les	vinyes	i	seguint	la	mateixa	tipologia	d’edificació	però	amb	petits	aban-
calaments per als jardins.

Rec Comtal al carrer del Reixagó del barri de Can Sant Joan, 1950. Fons: Fundació cultural MontcadaSafareig de Can Sant Joan, 1950. Fons: Mu-
seu municipal de Montcada

Construcció fàbrica de Asland i Turó de Sant Joan al fons, 1917. Fons: Arxiu Nacional de Catalunya

Torre	del	Baró	sense	mur,	carretera	de	Ribes	i	ciutat	jardí	amb	finques	originals	a	la	dreta.	Tot	avui	enderrocat.	Fons:	desconegut

Asland i el Turó de Montcada, 1952. Fons: desconegut
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1.2.9 Vallbona i l’autoconstrucció

Després de la mort del marqués el 1931, per testament els terrenys de Torre Baró passarien a ser propietat del seu 
fill	Manuel	Maria	tenint	d’administrador	a	Escolapi	Càncer,	i	els	terrenys	de	Vallbona	als	altres	quatre	fills	tenint	
d’administrador d’aquests a Fidel Puig, el qual apareixerà en endavant com a propietari. La Guerra Civil paralitzaria 
aquesta venda de terrenys i augmentaria l’assentament de cases il·legals d’emigrants de zones rurals.

En	els	anys	30	es	va	construir	la	Granja	Montserrat,	edifici	des	del	qual	es	va	organitzar	la	producció	de	l’horta	de	
la	Ponderosa	per	proveir	a	bars	i	restaurants	de	la	ciutat.	Durant	la	Guerra	Civil	va	ser	col·lectivitzada	per	proveir	
als	comatientes	republicans.	El	1940	el	seu	propietari,	Miquel	Ycart,	va	vendre	la	finca	a	Mercedes	Azcoaga,	hereva	
del Ritz, ella al seu torn vendria l’hotel i la granja anys després al magnat franquista Julio Muñoz Ramonet. Després 
d’un	moment	de	pèrdues	econòmiques	va	passar	a	mans	del	grup	HUSA	en	els	anys	90,	sent	abandonada	la	seva	
activitat,	i	finalment	va	ser	adquirit	per	l’Ajuntament	de	Barcelona	l’any	2003,	quedant	tancat	i	en	estat	de	ruïna	
fins	al	dia	d’avui.

El	1949	a	petició	veïnal	a	través	de	l’Associació	de	Petits	Propietaris	de	la	Urbanització	Torre	del	Baró	es	va	construir	
el baixador de Torre Baró, el quin permetria la connexió directa de l’assentament amb el centre de Barcelona

En els anys 50 es va construir el tram ja citat de ferrocarril d’enllaç entre la línia de Barcelona-Manresa-Puigcerdà i 
la línia Barcelona-Portbou. Aquest tram creua el barri obrint una trinxera a la part baixa del Turó, separant les cases 
de la part alta i la baixa entre si i reduint i separant també la zona d’horta. Es van crear només dos passos entre 
les dues zones, un pont estret a l’oest, on la via va en trinxera, i un pas sota les vies amb dos ulls també estrets a la 
part baixa del barri. També s’obriria un tercer pas per al torrent de Tapioles, però la seva situació al sud i proper al 
riu no millora la connexió urbana.

Barris de ‘coreas’

L’any	1953,	es	va	aprovar	el	Pla	d’ordenació	de	Barcelona	i	la	seva	zona	d’influència,	que	va	qualificar	els	terrenys	
sud del turó com a parc urbà. Aquest fet impossibilitava vendre els terrenys per a habitatge, però el propietari va 
seguir	venent	petits	lots	de	terreny	per	a	aquelles	famílies	de	l’onada	d’obrers	immigrants	que	no	trobaven	habitat-
ge a Barcelona. Més endavant l’Ajuntament va augmentar la vigilància per evitar la proliferació d’aquests habitatges 
il·legals, el que va suposar el “congelació” del barri, però va augmentar la subdivisió interna de les parcel·les. Com 
recull	Busquets	a	‘La	urbanización	marginal’,	en	aquesta	època	es	genera	“La	Honda”,	una	part	del	barri	on	es	van	
superposar en un recinte de 209m2  catorze coreas -terme que sorgeix per als assentaments il·legals a Espanya en 
clara	referència	anti-comunista-.

Aèria de Vallbona, 1963. Fons: SACE

Plan	d’ordenació	de	Barcelona	i	las	seves	zones	d’influència,	1953
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1.2.10 Anys 60: Expansió urbana i infraestructures

L’any 1963 es realitza el “Plan Parcial para una unidad de barrio en el polígono de Font Magués” amb el qual es 
va construir el que avui es coneix com Ciutat Meridiana (plànol 2.1.6). Aquest nou barri, construït de zero, es va 
situar	en	uns	terrenys	que	havien	estat	descartats	per	situar	un	cementiri	per	ser	massa	humits.	Es	van	erigir	grans	
blocs	lineals	i	torres	de	protecció	oficial,	sense	equipaments	ni	una	urbanització	completa	i	amb	humitats	en	els	
habitatges.

La	relació	de	vianants	entre	Torre	Baró,	Ciutat	Meridiana	i	Vallbona	va	ser	relativament	fluïda	i	directa	per	pocs	anys	
ja que l’any 1967 es va començar a construir l’autopista A-17 (avui C-33) de connexió amb Granollers i de forma 
seguida en 1970 la A-18 (avui C-58), les quals s’entrellacen entre si i van anar a millorar les carreteres nacionals 
N-150	i	N-152.	Es	va	passar	de	tenir	una	carretera	de	doble	sentit	i	carril	únic	a	un	embull	de	comunicacions	amb	
més de 10 carrils. Es va obtenir l’amplada necessària per a aquesta infraestructura, que a més mantenia entre mig 
el	ferrocarril,	a	força	de	l’enderroc	dels	edificis	més	antics	propers	a	la	carretera,	inclosa	la	Torre	Baró.	Aquesta	in-
fraestructura	va	acabar	de	dividir	les	dues	parts	històriques	de	la	Quadra	de	Vallbona,	ja	que	en	el	projecte	no	es	va	
contemplar	cap	pas	a	través	de	l’autopista,	excepte	per	la	traça	del	torrent	de	Tapioles	(antiga	carretera	de	Ribes)	
que creua més al nord.

1.2.11 Nou Barris: Reivindicació veïnal dels anys 70

En aquests anys en què els barris comptaven amb una població creixent i una falta d’equipament notòria es pro-
dueixen una sèrie de reivindicacions populars, recollides gràcies a un estudi realitzat el 1978 per Rosa Barba, Ricard 
Pie i Enric Serra que es comenta posteriorment:

- El 1967 s’instal·len les cabines telefòniques.
- En 1967-68 aconsegueixen l’enllumenat, safareigs i fonts públiques.
- En 1967-69, després de dos anys de reivindicacions aconsegueixen que es construeixi l’escola pública “Ciutat 
Comtal”.
- El 1969, després de treure en dues ocasions les galledes i bosses d’escombraries a l’autopista, els arriba la recollida 
d’escombraries.

En	 aquest	mateix	 any	 1969	 l’Ajuntament	 de	Barcelona	 va	 aprovar	 unes	 directrius	 urbanístiques	 i	 va	 llançar	 un	
concurs d’idees per a un pla parcial que afectaria 535 hectàrees de Torre Baró, Trinitat i Vallbona. El guanyador 
plantejava l’enderroc de 4.370 habitatges i patrimoni per ampliar el viari (ja projectat de la Ronda de Dalt) i crear 
nous blocs d’habitatges.

Per fer front al pla es va crear el 1970 l’Associació de Veïns dels Nou Barris (Prosperitat, Verdum, Roquetes, Trinitat 
Vella,	la	Trinitat	Nova,	Torre	Baró,	Vallbona,	Guineueta	i	Ciutat	Meridiana).	A	partir	de	1971	editarien	un	butlletí	
en	el	qual	van	reflectir	la	lluita	veïnal	anomenat	“Nou	Barris”,	on	cada	barriada	tindria	la	seva	pròpia	separata.	El	
Concurs	d’Idees	va	seguir	endavant	en	forma	d’avantprojecte,	va	obtenir	fins	a	3000	impugnacions,	va	ser	presentat	
en	el	Ple	Municipal	del	10	de	maig	de	1973	i	fins	a	100	persones	van	entrar	a	l’ajuntament	per	mostrar	oposició	i	al	
dia següent hi va haver una manifestació a la plaça Sant Jaume. Aquests fets van coincidir a més amb la revisió del 
Pla	Comarcal,	que	també	va	rebre	una	forta	oposició,	portant	a	la	destitució	de	Josep	Maria	Porcioles,	alcalde	de	la	
ciutat, i a la paralització dels plans.

El 5 d’agost de 1973 tres mil persones de Vallbona i Torre Baró van tallar l’autopista durant una hora per reclamar 
la construcció de clavegueres i la instal·lació d’aigua potable.

El 20 de desembre de 1973 arribaria l’autobús i es col·locarien semàfors.

El 1 de maig de 1976 es va inaugurar la residència d’avis situada en el que és a dia d’avui la deixalleria.

El 1978 es va traslladar el camp de futbol municipal des d’uns terrenys buits on avui se situa la residència d’avis a la 
seva	situació	actual,	incloent	la	construcció	de	l’edifici	associat	de	vestidors.

Aèries de la construcció de la C-17 al any 1969. Fons: SACE

Construcció de Ciutat Meridiana. Fons: Arxiu històric Roquetes-Nou Barris Exemplar	de	butlletí	9Barrios,	revista	dels	veïns

En primer pla la desviació del Rec als horts de la Ponderosa. Fons: SACE

Esquema del desviament del traçat del Rec Comtal amb la construcció de la C-17. Fons: pròpia amb ortofoto vigent ICC

Traçat original del Rec

Desviament 1969
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1.2.12 PGM 1976

El	1976	es	va	aprovar	definitivament	el	Pla	General	Metropolità	que	va	afectar	el	futur	del	barri	de	forma	definitiva	
tant	per	la	seva	normativa	com	per	la	nova	qualificació.

El	pla	va	qualificar	el	barri	amb	5	claus:	Totes	les	edificacions	que	estaven	agrupades	van	prendre	la	clau	16	-renova-
ció	urbana:	rehabilitació-	indicant	que	hauria	d’haver	un	pla	de	reforma.	Les	zones	amb	edificacions	aïllades,	cims,	
pendents més elevades o residuals reben les claus 9 i 6b -protecció de sistemes generals i parc de nova creació de 
caràcter local-. Els equipaments existents van ser reconeguts com 7a, es van generar dues bosses d’equipament de 
nova	creació	a	nivell	local	-7b-	i	finalment	els	horts	van	quedar	qualificats	una	meitat	com	a	equipament	actual	i	de	
nova creació a nivell metropolità -7c- i l’altra com a espai del sistema ferroviari -3-.

D’altra	banda	la	normativa	establia	que	la	renovació	s’havia	de	dur	a	terme	a	través	d’un	pla	especial,	utilitzant	de	
forma	genèrica	els	següents	tres	tipus	d’ordenació:

1	edificació	segons	alineació	de	vial

2	edificació	aïllada

3	edificació	segons	volumetria	específica

Segons la primera les parcel·les havien de tenir un front mínim de parcel·la de 6,5m i tenir una ocupació minvant 
amb	el	pendent:	del	30	al	50%	de	pendent	1/3	d’ocupació,	del	50	al	100%	1/2	ia	partir	del	100	%	de	pendent	es	
prohibeix	l’edificació.
Segons la segona la parcel·la mínima era de 250m2 amb una ocupació màxima del 40% i segons la tercera la par-
cel·la mínima és de 800m2

Retall	del	plànol	de	qualificació	del	PGM	‘76
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Resultats de l’enquesta, en vermell veïns que volen quedar-se a casa seva, en rosa els que volen una nova Esbós d’un possible pla de rehabilitació. Dibuix de Ricard Pie

Vista de Vallbona des del barri de Torre Baró, any 1978

1.2.13 Vallbona ‘78

El 1977 l’Ajuntament encarrega als arquitectes Rosa Barba, Ricard Pie i Enric Serra l’elaboració d’un estudi sobre la 
situació urbana del barri: “Vallbona, Elements d’informació per a una proposta d’habitatge popular”. Aquest estudi es 
va realitzar conjuntament amb un equip d’advocats i va començar amb unes enquestes per saber la situació legal, de 
qualitat de vida i d’activitat al barri dels veïns. L’estudi sobre 298 famílies enquestades (gairebé el total dels habitatges) 
va deixar veure els següents problemes:

- La situació jurídica. El 53% de les famílies que es creguin propietàries d’un solar no està clar que puguin demostrar-ho 
jurídicament. Ja que la majoria del sòl pertanyia a Fidel Puig, Icosa, l’ajuntament i Renfe.

- La mida ínfima de l’habitatge. 62 habitatges per sota de 36m2, sumat a la manca de sòl i la forma d’agregació dels 
habitatges que impossibilita la seva ampliació.

- La mala qualitat constructiva de l’edificació. Ja que no hi ha aïllament ni impermeabilització en molts casos.

- El desig de permanència al barri. Només 33 de les 300 famílies enquestades volien anar-se’n, 161 volien un nou ha-
bitatge per les males condicions de l’actual, 132 volien quedar-se en el seu habitatge actual però d’aquestes fins a 79 
podien quedar fora d’ordenació per la normativa de façana o superfícies mínimes.

- Amb la propietat actual del barri, s’havia de fer primer el reallotjament i regularització dels habitants ja que, de rea-
litzar-se el PEMU o PERI, els grans propietaris actuals (60% de Vallbona) serien els que tindrien veu i vot en la nova 
ordenació.
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1.2.14 Pla de Millores Urbanes 1979

El encaix urbà havia de complir estar en calificació 16, en una zona plana, que no estigués excessivament edificat avui 
per no afectar moltes famílies i estar situat en un lloc cèntric del barri. Amb els veïns s’arribarà a la conclusió que el millor 
lloc serà la traça del torrent de Tapioles fins arribar al ferrocarril.

Aquest projecte es va condensar en el Pla Especial de Millores Urbanes de Vallbona, aprovat el 1979 i en un avantpro-
jecte de 170 habitatges de protecció oficial per a aquestes 161 famílies que volien un nou habitatge. El PE recolliria a 
més l’estudi fotogràfic i tipològic de tots els habitatges existents en aquell moment al barri.

Durant els anys propers es realitzarien:

- En 1980 un bloc d’habitatge d’emergència fet pel Patronat Municipal d’Habitatge de Barcelona a la plaça 1er de Maig.

- En 1981 els dues edificis del Casal de Barri al C/ Oristà nº8.

- En 1983 tres blocs d’habitatges al carrer Orpí, amb 33 habitatges i 3 locals comercials.

- Entre 1983 i 1985 la plaça 1er de Maig, a l’entorn de l’edifici del patronat, es va rehabilitar com a parc urbà. Va ser 
construït per l’ajuntament i va tenir polèmica ja que en origen es volia cobrir el Rec Comtal i habilitar zona vehicular, 
però després d’una mobilització veïnal i en presentar ells mateixos una proposta alternativa es va arribar a la solució 
actual, sent a dia d’avui un dels trams més agradables i amb la vegetació de ribera més exuberant que ens queden el 
Rec Comtal.

Plànol	dels	habitatges	existents	al	“Hondo“ Plànol resum del canvi de planejament del Pla de Millores Urbanes

Proposta d’avantprojecte per als nous habitatges
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1.2.15 PERI Vallbona 1990

Al 1989 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona estableix unes bases i encarrega el Pla Especial de Reforma Interior 
de Vallbona als mateixos arquitectes que ja havien realitzat el pla de millores urbanes, sent incorporat aquest, en-
cara en fase d’expropiació, al pla de reforma .

Aquest pla afectarà un àmbit ampli, només excloent-se els horts, el camp de futbol i l’asil. A més de la zona de 
millora	anterior	es	diferencien	dos	àmbits	residencials	més:	“El	Hondo”,	més	proper	al	riu	i	amb	les	cases	de	pitjor	
qualitat	i	Puig	de	Jorba,	amb	les	edificacions	més	disperses	i	millor	situades.

Aquest	pla	serà	el	que	encaixi	la	realitat	urbana	amb	les	directrius	i	normativa	del	PGM.	En	la	introducció	del	pla	
s’explica la visió conjunta que té el pla metropolità sobre el turó de Sant Joan, entenent que tot l’espai verd del 
vessant sud ve a suplir la falta d’espai lliure de la cara nord, ja a Montcada. Per això una de les decisions és ampliar 
la zona verda de 90.000m2 a gairebé 130.000m2, donant servei a 7000 habitatges.

Com	a	objectius	generals	del	pla	s’estableixen:

-Connectar amb l’àrea metropolitana a través dels barris veïns, aproximant les àrees d’equipament i zona verda.
-Donar estructura al sector amb un sistema viari jerarquitzat i tres sectors residencials envoltats de parc forestal.
-Regular	l’edificació	en	bon	estat	i	recollir	les	operacions	d’habitatge	públic	programades.

Les	actuacions	per	a	cada	sector	seran,	en	el	cas	del	Pla	mantenir	el	PEMU,	al	Hondo	establir	enderrocs	i	nova	orde-
nació	que	reguli	la	mala	situació	actual	de	l’habitatge,	i	en	Puigdejorba	mantenir	i	definir	l’àrea	de	cases	separades.	
La	nova	qualificació	passa	del	genèric	de	rehabilitació	a	reconèixer	les	diferències	tipològiques,	establint	4	tipus:

Zona	13bV	cases	en	filera,	que	segueixen	alineació	de	vial.
Zona	20a9IV	V	de	cases	separades,	d’edificació	aïllada.
Zona	18VCE	de	cases	aterrassades,	amb	volumetria	específica.
Zona	18VD	de	blocs	de	cases,	amb	volumetria	específica.

El pla es va desenvolupar tenint en compte les necessitats d’habitatge dels veïns de cada zona, incloent les tasques 
de rehabilitació en els àmbits que no eren directament afectats. Per aconseguir una adaptació correcta es va esta-
blir un pla d’etapes de dos períodes de 4 anys cada un, dividint el primer en dues fases de 2 anys.

D’aquest pla van quedar sense realitzar algunes propostes interessants com la connexió viària amb Montcada en la 
traça del Rec (que podria fer-se sense afectar el canal un cop se soterri el ferrocarril) o la reforestació de les zones 
verdes.

Pla d’etapes amb els dos períodes de la primera i la segona Plànol resum del PERI amb proposta a llarg term

Estudi	de	les	tres	zones	de	desenvolupament:	a	dalt	a	l’esquerra	el	“Hondo”,	a	sota	Puigdejorba	i	a	la	dreta	el	Pla
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1.2.16 Plans de reforma als barris veïns

A més del PERI de Vallbona, l’any 1984 s’aprovaria el PERI de Torre Baró, que consolidava el barri acceptant la mor-
fologia	existent,	realitzava	petites	millores	d’accessibilitat	i	urbanització	i	delimitava	les	unitats	i	zones	d’actuació.

Al	llarg	dels	anys	90	es	treballaria	també	des	de	Montcada	al	Turó	de	Sant	Joan,	realitzant-se	una	modificació	del	
PGM	per	alliberar	un	equipament	el	1994	i	el	2000	publicant	definitivament	el	PERI	del	sector.

Aquest	pla	especial	es	basa	en	l’estudi	visual	extern	de	l’edificació	existent,	la	diagnosi	a	la	qual	arriba	descriu	la	
pendent extrema, la mala orientació, soroll, contaminació atmosfèrica de les comunicacions i la fàbrica cimentera. 
També es diferencien dues àrees d’habitatges morfològicament diferenciades: entre mitgeres a l’oest del barri amb 
alta	densitat	i	la	resta	més	irregular	i	de	menor	qualitat	i	s’adverteix	que	el	PGM	estableix	una	edificabilitat	i	nombre	
d’habitatges màxims inferior a l’actual.

Amb aquestes premisses s’estableixen les següents propostes:

- Enderroc dels habitatges irrecuperables i reconstrucció o conversió de la parcel·la en espai lliure.

- Alliberament al cim d’una zona d’espai lliure per a establir un mirador estratègic al Besòs. Aquest espai alliberat es 
encara més gran del plantejat pel PGM, així com també s’esponja l’interior de les illes per compensar amb vegetació 
les males condicions de la situació (soroll i contaminació).

- Eixamplament dels carrers per a ús dels veïns, incorporant arbrat urbà

Si	bé	nomena	la	continuïtat	de	l’espai	lliure	amb	el	barri	de	Vallbona,	no	és	una	variable	estructurant	metropolitana	
com es considera en el PGM o al PERI de Vallbona. En els seus dibuixos s’obvia l’estructura urbana de la plana de 
Sant	Joan	així	com	la	part	sud	del	turó	i	no	s’identifica	l’origen	agrari,	de	camí	i	drenatge	de	les	vinyes,	amb	el	qual	
s’han originat aquests carrers diagonals.

Plànol	de	qualificació	del	PERI	de	Can	Sant	Joan

Explicació de l’evolució del aterrassament a Can Sant Joan Proposta de nova secció urbana

Esquema de l’actuació

Retall del plànol de proposta del PERI de Torre Baró, amb l’aterrassament i consolidació de la ciutat jardí

INTRODUCCIÓ.	EVOLUCIÓ	HISTÒRICA



CAPÍTOL: ESTUDI DE PAISATGE: Vallbona

Pàgina 18 de 198

1.2.17 Plans especials viàri i patrimoni any 2000

L’any 2000 es van aprovar dos plans especials. El Pla Especial de millores viàries en el sector de Torre Baró - Vallbona 
és un document eminentment tècnic que vol solucionar les connexions de Vallbona amb:

- Torre Baró mitjançant un pont per sobre de les autovies A-17 i A-18.
- La N-152 direcció Barcelona mitjançant una rotonda a la desviació a Can Cuiàs.
- Montcada generant un nou pont per sobre del tram d’enllaç del ferrocarril.
- Santa Coloma creant un pont al Besòs a l’alçada del camp de futbol.

Aquest pla no s’ha arribat a executar tal quin es va dibuixar tot i que ha deixat la seva empremta en el planejament, 
que ara es troba discordant amb la realitat. Si bé tenia una bona intenció, incoporant reivindicacions de connexió, 
generava	problemàtiques	 i	una	gran	afecció	a	 la	parcel·lació	històrica	dels	horts	de	 la	Ponderosa	així	com	en	el	
mateix traçat del Rec Comtal, no estant recollida aquesta afecció en el pla ja sigui per desconeixement o poca sen-
sibilitat ja que aquests elements històrics no estan encara protegits.

L’altre pla que s’aprovaria en aquest any és el Pla Especial de protecció del patrimoni, en el qual no es reconeixerà 
cap dels elements existents a Vallbona i que a dia d’avui segueixen sent reivindicacions dels veïns, com poden ser 
les desaparegudes torres del Baró, la Granja del Ritz, el Rec Comtal, els oms de la plaça Primer de maig, el Pont de 
la	Vaca	o	els	Horts	de	la	Ponderosa.

Després de l’any 2000 no s’ha aprovat cap planejament nou per Vallbona, a excepció de dos estudis de detall per 
a	construir	d’acord	a	la	topografia	els	nous	edificis	del	Hondo.	En	ordre	cronològic	podem	citar	les	següents	inter-
vencions:

- L’any 2001, previ l’enderroc de l’asil, es va construir el punt verd que arriba a dia d’avui, així com la gran pèrgola 
solar propera. També es fan caure les cases situades a la carena del turó, alliberant un espai en el qual es construeix 
un	camí	i	es	planten	uns	pocs	arbres	per	generar	un	mirador,	sent	aquest	un	dels	elements	paisatgístics	més	potents	
del barri.

-	L’any	2003	s’acaba	la	residència	d’avis	i	una	zona	de	plaça	i	jocs	infantils	a	la	zona	del	pla,	donant	així	per	acabat	
(amb	modificacions	morfològiques)	el	pla	de	millores	urbanes.	També	s’acaben	en	aquest	any	els	nous	edificis	del	
Hondo	al	llarg	del	C/Oristà	i	el	passeig	de	la	Pineda.

-	L’any	2006	per	fi	es	realitzarà	la	connexió	viària,	per	sobre	de	les	autovies,	entre	els	barris	de	Torre	Baró	i	Vallbona.	
Aquesta connexió no es va construir com constava en el pla de millores viàries, que comptava amb una rotonda 
i unes incorporacions a la nacional. La reducció de viari es pot entendre com una bona decisió ja que l’afecció als 
terrenys i al Rec, tot i ser important, ha estat menor que la que plantejava el pla.

1.3.18 Ecobarri Vallbona

L’any	2008	s’anunciaria	l’ecobarri	de	Vallbona,	un	nou	desenvolupament	urbanístic	que	sumaria	2000	nous	habi-
tatges (gairebé triplicar la població del barri). Aquest nou barri es construïa amb disseny “ecològic” a la disposició i 
orientació dels habitatges, però esborrava gairebé per complet els horts de la Ponderosa prenent-los com una bos-
sa	de	sòl	pla	preferent	per	edificar.	En	els	anys	posteriors	va	arribar	la	part	més	dura	de	la	crisi	i	el	pla	es	va	paralitzar	
no arribant ni tan sols a tramitar-se.

Pla especial de millores viàries, plànols actual i proposta

Camí del mirador

Plan de l’ARE de Vallbona. Fons: BR
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2.1 Memòria i materialitat





Equema del subministrament d’aigua a Bar-
celona (s.I) amb l’aqüeducte romà i les rieres 
naturals.





Equema del subministrament d’aigua a Barce-
lona (s.XIX) amb el Rec Comtal





Equema del subministrament d’aigua a Barce-
lona actual amb el desviament del Rec Comtal.



Fins al s.XIX només s’ha trobat constància 
de 4 edificacions en l’àmbit de Vallbona i Can 
Sant Joan: Les ruïnes de la torre antiga, la torre 
nova del baró -ambdós nuclis des dels quals 
s’organitzava la vida de la quadra- i en el cos-
tat de Can Sant Joan el molí i la Mina d’aïgua. 
En certes lectures apareix una referència a la 
primera masia enderrocada per la construcció 
del ferrocarril.

Aquests terrenys tenien horta allí on les aigües 
del Rec podien proveir per altura, per damunt 
es plantaba vinya, conreus de secà, fruiters i 
pineda i alzinar allí on no feia falta conrear o 
les terres no eren profitoses. L’expansió vití-
ciola de finals del s.xx ocuparia gairebé tot el 
terreny, incloent la muntanya, però sabem que 
cap al s.XIV la producció era més variada en 
incloure la devesa per a la ramaderia i més su-
perfície de bosc.



El 1947 ja s’havia desenvolupat la ciutat jardí i 
encara no s’havia produït la gran onada migra-
tòria que porto amb si la autoconstrucció i les 
cases precàries.

En aquest moment podem apreciar la influèn-
cia del ferrocarril i la construcció de la fàbrica 
de Asland en el desenvolupament del barri de 
Can Sant Joan i l’ocupació del turó, que en el 
vessant de Vallbona serà molt més lenta.

S’entén la relació de Vallbona amb Torre Baró 
com dues peces d’una mateixa operació urba-
na. Tots dos barris s’havien parcel·lat princi-
palment al llarg dels eixos de comunicacions: 
la carretera de Ribes i el ferrocarril.

En aquest moment s’obre la fàbrica de Mo-
saics en la carretera a Sabadell, una de diver-
ses fàbriques relacionades amb elements pre-
fabricats per a la construcció que s’instal·len 
en la zona aprofitant la disponibilitat d’argila i 
ciment.



Aquest plànol de 1970 és una instantània fu-
gaç abans de la construcció de les autovies 
que trencarien Vallbona. En aquest moment de 
màxima expansió habitacional podem veure 
les diferents congregacions de ‘coreas‘ en els 
tàlvegs i a mig fer altures del turó. Ciutat Me-
ridiana estava en procés de construcció, apa-
reixien grans blocs en un terreny d’arracades i 
sense urbanització.

El major canvi respecte a 1947 és la separació 
produïda per l’enllaç del ferrocarril, que trenca-
ria els horts de la ponderosa en dues. Aquesta 
divisió seria seguida amb la construcció d’una 
casa d’auxili en terra baixa, juntament amb 
uns barracons temporals, elements que lleva-
rien una gran part d’horta on avui dia està la 
deixalleria.



En el moment actual veiem la desaparició de 
la part original de Vallbona, la densificación de 
Ciutat Meridiana, Torre Baró i sobretot Ca Sant 
Joan. També l’aparició de Ca Cuiàs i la reforma 
interna de Vallbona.



Antics camins diagonals per plantació principalment de vinya



En aquest pla se superposen una ortofoto 
actual amb el dibuix anterior de morfologia 
de 1947. Amb aquesta superposició podem 
comprovar el nivell d’afecció que va suposar 
la construcció de les autovies, que van des-
truir la major part dels habitatges originals de 
la ciutat jardí, les restes de la torre antiga i la 
torre nova. Els carrers també han vist esborrat 
el seu traçat, també en la zona central de re-
novació urbana

Es pot apreciar com el parcel·lari hortícola s’ha 
mantingut encara que amb moltes retallades, i 
els camins agrícoles zizagueants s’han man-
tingut i convertit en carrers en el turó.





Anomenem datació del paisatge a la data de 
modificació d’un espai, el moment en què se li 
dota d’una funció que ens arriba a dia d’avui. 
Sobre aquests mateixos espais ha pogut haver 
renovacions, com els camins urbanitzats en 
carrers, però l’ús carrer no ha canviat.





El Pla

La part baixa de Vallbona és l’origen de la 
creació de la ciutat jardí i també la zona que 
més alteracions ha sofert. Actualment hi ha 
una mescla de tipologies antigues i noves, les 
cases baixes unifamiliars enfront dels nous 
blocs plurifamiliars de tres plantes del PERI.

Podem observar aquí el tipus d’habitatge ori-
ginal del barri, amb un estil molt semblant a la 
resta de ciutats jardí de Barcelona com Vall-
carca o Horta: aïllada amb jardí al voltant, amb 
un mur baix de fàbrica amb machones i forja 
cap al carrer, façana amb revoco a vegades 
pintat, elements de maó fent jocs de cornisa 
i rematada amb una coberta plana amb muret 
amb balustrada, merlets i/o gelosia ceràmica.





Hondo

El Hondo tenia la major concentració de in-
fraviviendas o coreges de Vallbona, aquests 
habitatges van ser reemplaçats pels actuals 
blocs plurifamiliars planejats en el PERI. Els 
habitatges que no es van derrocar eren de 
major qualitat i, encara que amb parcel·les 
menors, de tipologies semblants a les de la 
ciutat jardí.

Considerant la problemàtica de visuals i so-
rolls aquests habitatges tenen la millor loca-
lització del barri.





Puig de Jorba

Entre les cases de la part alta trobem algunes 
de les més antigues, que conserven el terreny 
i tipologia de ciutat jardí, aquestes tipologies 
solien tenir una petita torrassa, pòrtics i fi-
nestres superiors amb arcs i pèrgoles planes 
de pilars d’obra amb cañizos. Conforme es 
va anar densificant el barri van aparèixer su-
perposicions en altura d’habitatges i poste-
riorment nous habitatges amb parcel·les més 
petites, a penes sense jardí.



8 Mur de contenció d’habitatge enderrocat7 Mur de contenció i accés a habitatge enderrocat

3 Murs baixos originals i amb gelosia

10 Mur d’arrebossat de morter amb gelosia ceràmica9 Pont de la Vaca

6 Mur de contenció amb arrebossat de morter i accés a habitatge

2 Mur de villa enderrocada1 Tanca provisional de solar buit

5 Mur baix original a la esquerra i mur reformat recentment a la dreta4 Mur alt d’arrebossat de morter amb gelosia ceràmica

11 Mur de pedra i piscina amb mur de fàbrica



Els elements arquitectònics originals de Vall-
bona es caracteritzen per l’ús del arrebossat 
de morter sobre una base de fàbrica ceràmica 
i/o de pedra, a vegades pintat de blanc. Incor-
poren gelosies ceràmiques, murs de diferents 
altures amb merlets similars a les existents en 
moltes cobertes planes, portes de forja o murs 
de pedra seca.
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2.1 Ecologia



4 Pissarres

3 Pissarres

2 Gresos

1 Gresos



La geologia de Vallbona està constituïda per 
tres tipus de roca i els seus corresponents 
sediments produïts per l’erosió. La dominant i 
que compon el Turó és una barreja de gresos i 
pissarres, les quals estan cobertes d’un man-
tell orgànic molt fi que permet veure aflora-
ments en els desnivells o allà on s’han realitzat 
moviments topogràfics.

A part es distingeixen dos tipus de zones de 
sedimentació, una més alta relacionada amb 
les rieres i una inferior relacionada amb el riu 
Besòs, entre les dues circula el Rec Comtal.

1

2
3

4



Aïllament infraestructures riu Besòs

Aïllament infraestructures Collserola



La hipsometria ens revela l’aïllament topogrà-
fic dels horts respecte al riu produït pel ferro-
carril, així com els successius aterrassaments 
de les infraestructures cap a la muntanya, fets 
que aïllen Vallbona del seu entorn.



Pineda històrica

Els pendents permeten entendre les diferèn-
cies formals dels carrers, provinents dels ca-
mins agrícoles, com la forma de recórrer la 
muntanya amb el mínim esforç. A la part nord-
est del Turó el pendent és massa elevada i per 
això es va mantenir la pineda.



El topònim de Vallbona es pot entendre per 
la seva bona orientació. Una zona plana ben 
il·luminada i regada i una muntanya baixa que 
amb els seus “dits” rep llum del sud, de l’est 
i de l’oest, tenint orientació nord només en la 
part de Montcada.



Conca total del Torrent de Tapioles: 552,3 ha Zoom del plànol “Plano en diez hojas que comprende el terreno regable (...)” Arxiu Corona d’Aragó, 1836. Fons: Museu Municipal de Montcada

Fotoplànol “Barcelona y sus contornos”. 1947. Fons: CETFA

e 1.15000



El torrent de Tapioles recull l’aigua de múltiples 
rieres que cauen des de Collserola i que con-
vergeixen poc abans del Pont de la Vaca. El 
recorregut d’aquestes rieres era utilitzat com 
a camí en ser normalment un llit de sediment 
de graves i sorra, fàcil de caminar i sense ve-
getació pel trepig i la contínua aportació de 
sediment.

Per al reg de l’horta existien basses elevades 
amb murs, les quals han anat canviant de po-
sició al llarg del temps, quedant reflectides 4 
d’elles en l’ortofoto i plànol antic de l’esquerra.



3 Punt d’aigua xarxa

4 Punt d’aigua xarxa

1 Sobreeixidor C/Torrent Tapioles

2 Sobreeixidor riu Besòs



Actualment el torrent de Tapioles segueix re-
bent les aigües de les rieres, però aquesta ai-
gua entra al sistema de sanejament i només 
surt al medi per la llera natural quan s’ha su-
perat el cabal de disseny dels sobreeixidors.

Al turó hi ha nombroses fonts d’aigua de xar-
xa, que van ser instal·lades en els anys 70.

En el riu hi ha un sistema d’aiguamolls amb 
canyís que fan una depuració terciària, com-
plementària al EDAR de Montcada. També hi 
ha una petita bassa renaturalizada que es no-
dreix d’una antiga derivació del Rec.
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Riuada de 1962 al seu pas per Can Sant Joan i el peu del turó. Fons: Ajuntament de Montcada i Reixac

Riuada de 1962 al seu pas per Can Sant Joan i el peu del turó. Fons: Ajuntament de Montcada i Reixac



Els terrenys històrics d’horta són els únics 
inundables en l’àmbit del barri. Estan situats 
a la zona de retorn de 500 anys, la qual cosa 
suposa a priori un gran marge, però els estu-
dis del canvi climàtic a la zona litoral avisen 
de més irregularitat en la pluviometria (podent 
arribar a assolir pluges extremes de major ca-
bal) així com un possible augment general de 
cabal. Si es compleixen aquestes prediccions 
la cota dibuixada en el plànol seria aconsegui-
da més fàcilment.



3 Plantació d’alzines 7 Bosquet de lledoners, oms i melias de l’antiga casa d’auxili

4 Omeda del Rec 8 Jardí de la Granja Montserrat

1 Prat sabanoide 5 Jardins privats i horts

2 Ginestar amb aladern 6 Llistonar silicícola amb ginestar, pineda i olivera



Els hàbitats de Vallbona estan clarament mar-
cats per l’ús agrícola interromput, el assolella-
ment i la profunditat de sòl disponible.En un 
origen les terres de la muntanya es conreava 
la vinya i altres plantes de secà. Amb l’abandó 
dels camps desenvolupen un listonar silicíco-
la, a causa de la condició geològica. A les zo-
nes més exposades i amb menys sòl desenvo-
lupen un prat sabanoide d’albellatge, hàbitat 
d’interès comunitari. Les zones amb una mica 
més de terra o més evolucionades passen a un 
ginestar, combinat amb aladern.

A la part baixa on no hi ha horts hi ha prats 
i herbassars a excepció del parc públic de la 
plaça del 1er de Maig on hi ha un bosquet de 
lledoners de l’antiga casa d’auxili així com 
una imponent omeda associada al Rec, amb 
exemplars antics supervivents a la plaga.

Hi ha altres dos punts d’interès; el primer és 
la pineda de la part nord del Turó, hàbitat ori-
ginal exclòs de la lògica agrícola per l’elevat 
pendent del terreny. En segon lloc el jardí de 
llorers, troanes i pins de la Granja Montserrat.
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Planejament vigent de Vallbona



Molt de l’espai verd que contemplem a dia 
d’avui a Vallbona està afectat per múltiples 
claus de planejament no desenvolupat.

Una de les afeccions són les zones d’equi-
paments provinents del PERI que no s’han 
executat. Actualment Vallbona té deficicien-
cia d’aquests equipaments però al seu torn 
no té la població suficient com per poder-los 
omplir. El lloc pitjor parat d’aquesta afecció és 
la Plaça del 1er de Maig, zona que funciona 
com a zona verda però està considerada com 
a equipament.

Una altra afecció és la dels Horts de la Ponde-
rosa, els quals no estan considerats en el pla-
nejament del MPGM. Hauria d’eliminar l’equi-
pament i la zona ferroviària actual i incorporar 
una nova clau, potser pionera, d’agrícola urbà.

L’última gran afecció està provocada pel pla 
de millores vials, no executat en la seva to-
talitat i que afecta amb nou traçat de vies a 
alguns dels prats baixos així com a part dels 
horts.



Morera a la Granja Montserrat

Exemplars de llorer a la Granja Montserrat



Existeixen alguns exemplars d’arbrat ressen-
yables i que mereixen una catalogació i pro-
tecció. En primer lloc en el front de la ja es-
mentada Granja Montserrat ha uns llorers de 
grans dimensions (al voltant de 10-15 metres). 
També a l’antic corral hi ha una gran morera 
central que remarca l’espai.

Finalment el bosquet d’oms lligat al Rec, el 
quin a més de catalogar hauria de tenir un pla 
de gestió per evitar la seva desaparició sob-
tada ja que els arbres tenen una edat similar
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2.3 Usos i activitats



El PERI de Vallbona va categoritzar tres tipus 
d’agrupació residencial; la zona baixa té una 
clau de densificació i estableix uns paràmetres 
d’alineació a façana i profunditat, similar com 
es pot observar a la part baixa de Can Sant 
Joan. Una segona zona de volumetria especí-
fica a la falda del turó s’ha anat desenvolupant 
mitjançant estudis de detall, i en últim lloc la 
regularització de les torres originals, habitat-
ges aïllats amb un cert jardí.
 
El PERI és un procés de renovació urbana 
obert, inacabat, el que porta a tenir a dia d’avui 
habitatges situats en zona verda, pendents 
d’una futura expropiació.



La producció a Vallbona és exclusivament 
agrícola, ja que no hi ha cap reducte d’espai 
industrial. Podem considerar com productiu, a 
part dels horts de la Ponderosa i un inserit en 
el teixit antic, tots els petits jardins privats on 
els habitants cultiven les seves hortalisses o 
tenen els seus fruiters.



L’oferta d’equipaments de Vallbona és molt 
limitada i els habitants han de completar-la 
amb visites regulars als barris veïns. Només 
existeixen 6 equipaments executats: Casal in-
fantil, escola, residència, camp de futbol, casal 
de barri i punt net. Si un habitant de Vallbona 
necessita assistència mèdica, una biblioteca, 
institut, mercat, oficina de l’ajuntament, pave-
lló esportiu, etc. ha d’anar fora.



Els mateixos problemes d’oferta d’equipa-
ments succeeixen amb els comerços, Vall-
bona disposa d’un repertori bàsic, que ha de 
complementar-se amb les botigues d’altres 
barris ja sigui per fer una compra d’alimenta-
ció variada, com per comprar roba, oci, res-
taurants, etc.



6 Passeig i espai infantil a la Plaça Primer de Maig5 El Rec al seu pas per la Plaça Primer de Maig

7 Camí del Rec Comtal entre Vallbona i Can Sant Joan 8 Passeig del mirador

1 Pont-Carrer Castelldefels 2 Bancs al C/Torrent de Tapioles

3 Espai infantil i de màquines al C/Pierola 14 4 Plaça central de Vallbona, al C/Pierola 22



L’espai públic equipat del barri es concentra 
per complet en dues àrees de la part baixa: 
De més rellevància els voltants de la plaça 1er 
de Maig, on hi ha el Rec, hi ha un arbrat dens i 
una bona urbanització amb espai de vianants, 
d’altra banda l’àrea de renovació urbana del 
PEMU, el carrer del torrent de Tapioles i les 
dues places properes.

La part del turó, tot i estar qualificat com a 
zona verda, no té cap àrea equipada, ni espai 
d’esbarjo ni bancs. El mirador a la part est es 
podria considerar l’única zona amb un mínim 
d’actuació.

Si bé podria no ser un problema la manca 
d’urbanització, ja que s’utilitzen més els re-
cursos existents: una pedra es converteix en 
banc, es fan camins espontanis, etc. la realitat 
és que hi ha zones perilloses de l’enderroc de 
les barraques, salts de nivell sense protecció, 
murs abandonats en mal estat o les vies del 
tren properes sense protecció. Per això cal 
una actuació delicada que sàpiga mantenir els 
valors “salvatges” que té aquest lloc, l’agricul-
tura i estructuració que en ell s’ha produït, la 
successió vegetal que està succeint, mentre el 
converteix en un lloc segur i més aprofitable 
pels veïns.
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La toponímia del barri reflecteix els noms im-
portants de la seva història: La Torre Vella del 
Baró, l’avinguda de l’Alzinar que puja cap a la 
muntanya, el carrer Pierola com l’antic nom de 
la riera que anava al torrent de Tapioles, Siva-
tte com el senyor que va comprar els terrenys 
de Vallbona al baró, el carrer de les vinyes que 
existien en el turó, el carrer que porta al bosc 
o, el que és el mateix, la pineda, el carrer bate-
ria al peu del turó on els francesos van posar la 
seva defensa o el carrer del molí de Can Sant 
Joan.



A Vallbona hi ha un problema de pèrdua de 
cohesió social, l’associació de veïns està tan-
cada i ja no es realitza la festa major ja que les 
empreses del barri l’han deixat de patrocinar.

Hi ha una desarticulació dels elements co-
munitaris que han construït al barri. Podríem 
pensar que antigament existia una sèrie de 
necessitats comunes que van dur a una agru-
pació forta, com podria ser aconseguir una 
urbanització digna, serveis, transport, places 
o escola, i que actualment en tenir cobertes 
les necessitats locals bàsiques aquesta unió 
ha perdut força.

Aquest fet d’allunyament dels veïns mereixeria 
un estudi de solucions independent, sent una 
de les possibles l’augment de població.
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2.4 Connectivitat i mobilitat



Vista sud: Mar Vista oest: Collserola

Vista nord: Vallès

Turó Montcada Serra Can Tabola Montseny Poblat ibèric Puig Castellar

Turó BlauTuró de la Trinitat Turó de Roquetes

Vista est: Serralada



En aquest pla es mostren la suma de visibi-
litats de diferents punts aleatoris del barri de 
Vallbona. Els punts de major intensitat d’orto-
foto són aquells elements que es veuen des 
de totes les àrees, i per això són característics 
també del paisatge de Vallbona

Turó Blau

Puig Castellar

Turó de Montcada

Turó de Roquetes

Turó de la Trinitat

Coll de Trinitat o Finestrelles



5 C/ Pierola amb l’antic desballestament i el turó de Montcada de fons 6 Tram del Torrent de Tapioles amb projecte de execució en tràmit3 Infraestructures i Ciutat Meridiana de fons C/ Pierola

1 Panoràmica cap al mar i Collserola amb el C/ Castelldefels i la resdiència

2 Panoràmica cap al turó i la Serralada, amb els edificis del PMU

4 Ciutat Meridiana surtint sobre els edificis de Vallbona C/ Orpí



La zona del pla es caracteritza per unes vis-
tes obertes, exposades al sol, amb plans de 
muntanya llunyans. Predomina per igual la Se-
rralada com Collserola i en menor mesura el 
turó de Montcada. Cal destacar la imponent 
presència de les torres de Ciutat Meridiana, 
les quals apunten per sobre de les infraes-
tructures, donant una sensació de continuïtat 
urbana que dista de la realitat de connexió per 
als vianants.

 ]
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Turó Blau

Puig Castellar

Turó de Montcada

Turó de Roquetes

Turó de la Trinitat

Coll de Trinitat o Finestrelles



3 C/ Oristà amb els edificis del PERI i l’omeda i pollancreda del Rec

4 Rec al seu pas per la plaça Primer de Maig

1 Camí de Can Sant Joan a Vallbona amb el Rec al peu del turó

2 Tram renovat del C/ Oristà amb la Serralada de fons
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El Fondo està bolcat majorment cap al riu, la 
Serralada i el Puig Castellar, encara que també 
persisteix de fons el Coll de Trinitat de Coll-
serola.

Turó Blau

Puig Castellar

Turó de Montcada

Turó de Roquetes

Turó de la Trinitat

Coll de Trinitat o Finestrelles



3 Passeig de la Pineda amb Barcelona al fons

4 Passeig de la Pineda amb el Turó de Montcada

1Av. Puig de Jorba amb Collserola, Torre Baró i Ciutat Meridiana al fons

2 Passeig de la Pineda amb el Puig Castellar a la esquerra



En la part alta de Puig de Jorba les vistes 
s’amplien, els carrers es tanquen sobre si 
mateixes seguint els tàlvegs per a després 
obrir-se al paisatge en forma de miradors, des 
d’aquests carrers són les úniques on es té el 
contacte visual amb Ca Sant Joan i la resta 
de Montcada i també una visió àmplia fins a 
Barcelona i el mar.
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Turó Blau

Puig Castellar

Turó de Montcada

Turó de Roquetes

Turó de la Trinitat

Coll de Trinitat o Finestrelles



3 Vista nord, Montcada i Serralada

4 Vista nord, Montcada, asland i Montseny al fons

1Panoràmica cap al sud i Barcelona de fons

2 Vista del Besòs



El mirador pròxim al Besòs ve a sublimar les 
vistes de la part alta, des d’aquest punt, situat 
estratègicament en la corba del Besòs entre el 
Vallès i el plànol de Barcelona, podem veure 
des del Montseny fins al mar.

Turó Blau

Puig Castellar

Turó de Montcada

Turó de Roquetes

Turó de la Trinitat

Coll de Trinitat o Finestrelles



6 Escala pùblica

7 Pujada del Carrer del Cim

5 Camí del Rec Comtal entre Vallbona i Can Sant Joan

8 Escales interiors dels habitatges

1 Pujada C/ Castelldefels 2 Rampes i escales del C/Pierola

3 Pujada pont Av. Puig de Jorba 4 Pas del ferrocarril sense vorera al C/Oristà



Els camins originals de Vallbona s’havien anat 
obrint de tal forma que tinguessin un pendent 
molt tendit, còmoda per a caminar i transpor-
tar la producció dels camps del turó al pla. 
A causa de les infraestructures apareixen els 
punts més crítics: El pont de Castelldefels 
sobre les autovies, el pont de l’enllaç del fe-
rrocarril a l’oest, o la pujada del passeig de la 
pineda al C/ Oristà, que antigament continua-
va donant la volta per on avui està el ferrocarril 
per a pujar amb menys pendent.

1

2

3

4

5

Antic
recorregut

6

7
8

V

V

V

V

V

V

VV



El trànsit rodat és poc intuïtiu ja que els carrers 
del turó són d’un únic sentit i hi ha pocs acces-
sos a elles, tampoc existeix una sortida de les 
autovies i des de Vallbona només hi ha sortida 
directa a la C-17 adreça Granollers.

A més la connexió rodada amb Ca Sant Joan 
ha de fer-se pujant fins al turó, ja que les 
unions projectades pel Rec o per la part de 
les autovies mai s’ha arribat a realitzar, de la 
mateixa forma que el pont de connexió amb 
Santa Coloma.



Existeixen diverses línies de bus que recorren 
el barri, no obstant això només una arriba fins 
al turó, i fins i tot aquesta mateixa fa només 
recorregut de pujada, no havent-hi forma de 
baixar a la resta del barri les persones impedi-
des en transport públic.



3 Infraestructures entre Vallbona, Ciutat Meridiana i Can Cuiàs des del C/ d’Oristà

4 Impacte sonor i visual de les infraestructures al Passeig de la Pineda

1Vista de la C-33 des de la carretera a Sabadell

2 Vista de les infraestructures des del C/ del Cim



En Vallbona existeix un problema greu de 
soroll ambiental, les diferents autovies super-
posades tenen un alt nivell de trànsit que ple-
na d’un soroll continu tot el barri. De la zona 
d’afectació només s’exclouen algunes cases 
del Profund que estan a l’altre costat del turó. 
Les cases que estan pròximes tenen seriosos 
problemes que haurien de solucionar-se amb 
diverses mesures que poden solapar-se: Re-
ducció de la velocitat efectiva, barrera acústi-
ca que reflecteixi el so i barrera visual vegetal 
que amagui visualment per a generar un efecte 
psicològic d’absència.
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3 SÍNTESI DEL PAISATGE

3.1 GENERADORS D’IDENTITAT DEL PAISATGE URBÀ



8

9

8  Edificacions antigues vinculades al Rec
Comtal

8  Edificacions antigues vinculades al Rec

9  Edificacions antigues (S. XX)

Els elements d’identitat històrica són principal-
ment els camins, el Rec, els ponts i la traça 
dels horts, els elements més antics, constants 
i característics de tot el paisatge de Vallbona 
ja que l’única edificació que ens arriba avui dia 
és dels anys 30.

Els camins principals han anat variant a causa 
de la renovació i ampliació de la infraestruc-
tura, mentre que els agrícoles es mantenen 
més semblants i les parcel·les hortícoles tenen 
la mateixa geometria que el pla de 1836. El 
Rec ha sofert cubrimientos i la desviació per 
a construir l’autovia, però continua sent un 
element viu.



8

9

8  Edificacions antigues vinculades al Rec
Comtal

8  Edificacions antigues vinculades al Rec

9  Edificacions antigues (S. XX)

Els elements naturals de Vallbona són nombro-
sos, diversos i potents: L’abandó de l’agricul-
tura i el tipus de sòl porta als prats i listonares 
incloent el sabanoide (HIC), la pineda com a 
resta natural no explotada per l’agricultura en 
el turó, el Rec, el seu camí i la olmeda, el jardí 
abandonat de la granja Montserrat, els horts 
de la Ponderosa com la superfície d’horta més 
gran de Barcelona o el recurs que suposa el 
torrent de Tapioles i el riu Besòs.



Vallbona té una identitat veïnal molt forta que 
sembla estar en reculada i perill de desapari-
ció. Junts, els veïns van aconseguir construir 
el seu barri, els seus habitatges, places i ca-
rrers. Els productes d’aquest moviment i lluita 
per aconseguir un barri millor es reflecteix en 
els espais i equipaments públics concatenats 
en la part baixa.



El barri es caracteritza per un cert aïllament 
malgrat la proximitat, té poques sortides i en-
trades encara que els equipaments, les línies 
de tren i els comerços estan en altres barris, la 
qual cosa obliga a una relació entre aquests.
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3.2 IDENTIFICADORS DELS VALORS, FRAGILITATS I POTENCIALITATS PAISATGÍSTIQUES
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3.2 IDENTIFICADORS DELS VALORS, FRAGILITATS I POTENCIALITATS PAISATGÍSTIQUES

3.2.1 Valors

-	Vallbona	és	l’últim	tram	del	Rec	Comtal	encara	amb	aigua	corrent	i	ús	productiu.

- És el pas històric de les rutes entre el pla de Barcelona i el Vallès.

- Els camins agraris històrics s’han consolidat en la seva forma urbana, estant intactes al turó.

-	Les	seves	vessants	amb	prats	de	cultius	abandonats	tenen	gran	riquesa	visual	 i	de	biodiversitat,	sent	els	prats	

d’albellatge hàbitat d’interès comunitari.

-	Té	una	identitat	veïnal	històrica	que	ha	aconseguit	“construir”	el	barri,	defensar	i	consolidar	els	elements	del	seu	

entorn.

- En el turó hi ha un punt mirador excepcional sobre el Besòs.

3.2.2 Fragilitats

- Agrupacions veïnals i comunitat desconnectada, ja no es realitza cap festa i l’associació de veïns està tancada.

-	Alta	intensitat	sonora	per	les	autovies	i	ferrocarrils	que	dificulta	densificar	el	barri	en	els	terrenys	més	adequats	

per la resta de variables.

-Edificacions	 originals	 perdudes	 o	 molt	 alterades	 i	 barrejades	 amb	 noves	 sense	 interès	 arquitectònic,	 el	 que	

impedeix generar la sensació d’unitat històrica subjacent.

-	Els	Horts	de	la	Ponderosa	estan	considerats	en	planejament	meitat	equipament	i	meitat	sistema	ferroviari,	no	sent	

reconeguts com agrari.

- Territori amb moltes infraestructures però aïllat al seu torn dels barris veïns i del riu, les connexions existents no 

són confortables i les noves plantejades afecten els elements històrics.

-	Manca	d’equipaments,	comerç	i	activitat	que	genera	dependència	de	barris	veïns	(mal	connectats).

- Carrers originàries del poble perdudes per l’autovia i amb més afeccions pel planejament actual que canvia el 

traçat.

-	Només	hi	ha	un	parc	urbà	equipat	i	gestionat	com	a	tal.

-	Baixa	densitat	per	ser	a	Barcelona,			el	que	pot	convertir-lo	en	focus	de	mercat	i	amb	això	gentrificarse.

3.2.3 Potencialitats

- Futur cobriment de les vies que millorarà la relació amb el riu i Montcada.

-	Voluntat	política	i	veïnal	de	reconèixer	i	protegir	els	elements	històrics	i	productius.

-	Espai	lliure	amb	atractiu	i	molta	capacitat	de	millora	de	la	seva	qualitat	espacial,	incorporació	de	mobiliari,	etc.

-	 Restes	 i	 traces	 de	 camins	 i	 construccions	 amb	 les	 que	 es	 pot	 explicar	 la	 història	 del	 barri	 i	 aprofitar	 l’aigua	

d’escorrentia	al	mateix	temps	que	es	genera	un	hàbitat	més	complex.

- Existència del torrent de Tapioles, gran camí d’aigua cobert a dia d’avui que podria recuperar-se i servir de nou 

com a connector.

- Contacte amb la natura, proximitat i connexió de Vallbona con Collserola i la Serralada.

Diagrama de valors

Diagrama de fragilitats

SÍNTESI DEL PAISATGE
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3.3 OBJECTIUS DE QUALITAT PAISATGÍSTICA
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3.3.1 OBJECTIUS DE MEMÒRIA: PATRIMONI I PROTECCIÓ D’EDIFICACIONS

3.3.1.1 Recuperar el valor cultural i productiu del Rec Comtal i protegir-lo

Realitzar	la	protecció	i	les	actuacions	contingudes	en	el	Pla	Director,	desenvolupant	les	zones	d’espai	públic	amb	els	
criteris indicats que busquen: recuperar l’aigua, el camí, la vegetació de vora i la producció agrícola.

3.3.1.2 Protegir els edificis construïts abans dels anys 60

Les	edificacions	anteriors	als	anys	60	tenen	un	llenguatge	comú	que	permet	entendre-les	com	a	conjunt	malgrat	
les greus transformacions de façanes i volumetries. Un pla de protecció hauria de ressaltar aquests elements avui 
ocults i facilitar la seva recuperació.

3.3.1.3 Catalogar la granja Montserrat i el Pont de la Vaca

Aquest	 edifici	 dels	 anys	 30	 de	 propietat	 pública	 hauria	 de	 rehabilitar-se	 per	 a	 ser	 funcional	mantenint	 la	 seva	
estructura	espacial,	estudiar-se	les	tècniques	hortícoles,	de	gestió	de	l’aigua	i	organització	que	va	tenir	a	l’origen,	
considerades com a capdavanteres, per a explicar-les en el seu nou ús.

El	Pont	de	la	Vaca	és	potser	l’estructura	més	antiga	que	es	conserva	en	tot	el	barri,	sent	d’origen	medieval	i	restaurada	
possiblement	en	el	segle	XIX.	Haurà	de	tenir	una	protecció	que	asseguri	la	seva	no	desaparició	i	integrar-se	en	les	
directrius	d’espai	públic	del	Rec	Comtal	com	a	nou	equipament	vinculat	amb	l’agricultura	i	l’activitat	productiva.

S1 proposta

S2 proposta

S1 estat actual

S2 estat actual
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3.3.2.1 Gestió dels prats del turó

Realitzar	una	gestió	com	parc	urbà	dels	prats	existents,	que	inclogui	la	gestió	de	l’aigua	per	a	enfortir	la	successió	
del ginestar cap a l’alzinar i mantenir l’hàbitat d’interès comunitari del prat sabanoide.

3.3.2.2 Recuperació d’espais de producció agrícola

Amb el futur soterrament de les vies del tren es té l’oportunitat de tornar a la situació agrícola anterior a 1850, 
recuperar els espais pròxims al riu i millorar amb això la connexió humana i biològica.

3.3.2.3 Creació d’un pas de fauna mixt al C/Castelldefels

El pont que uneix Vallbona amb Torre Baró avui dia és una plataforma ampla i totalment exposada, d’una primera 
idea	de	generar	ombra	amb	vegetació	es	proposa	un	pas	més.	Pacificar	el	carrer	i	reorganitzar	la	seva	amplària	per	
a	generar	una	franja	d’arbustives	i	herbàcies	que	generin	ombra	i	possibilitin	un	pas	major	de	fauna,	o	bé	en	una	
operació major ampliar el pont. Aquest és un punt molt important ja que Vallbona és la peça d’unió entre Collserola 
i	la	Serralada,	una	vegada	realitzat	el	soterrament	del	ferrocarril	les	autovies	són	l’últim	element	que	fragmenta	la	
relació entre els dos parcs naturals.

3.3.2.4 Recuperació de la dinàmica fluvial del torrent de Tapioles

Estudiar com les entrades d’aigua d’escolament a la xarxa de sanejament, que és avui dia el torrent, es poden 
revertir	o	desviar	per	a	generar	un	llit	d’aigua	neta.	Retirar	les	terres	afegides	per	a	construir	les	infraestructures	en	
l’últim	tram	del	torrent	i	en	el	seu	lloc	generar	basses,	recessos,	ribera	amb	vegetació,	elements	que	augmentin	la	
biodiversitat,	redueixin	els	perills	de	les	inundacions	i	permetin	una	major	infiltració	d’aigua	en	el	terreny.	A	més	
recuperar així el camí de graves natural que era el llit del torrent.

3.3.2.5 Protecció del arbrat d’interès

Tant la morera i llorers de la Granja Montserrat com la olmeda del Rec mereixen una protecció que evités la seva 
desaparició	i	permeti	la	seva	gestió,	ja	que	són	elements	que	expliquen	i	complementen	els	elements	patrimonials.

3.3.2 OBJECTIUS D’ECOLOGIA: AGRICULTURA, ESPAIS FLUVIALS I CONNECTIVITAT BIOLÒGICA

S1 proposta

S1 estat actual
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3.3.3 OBJECTIUS D’USOS: ESPAIS DE NOVA CENTRALITAT

3.3.3.1 Reactivar la Granja del Ritz i unir-la als horts de la Ponderosa

Recuperar	la	unitat	productiva	i	patrimonial	del	conjunt	amb	una	nova	versió,	que	asseguri	la	continuïtat	de	l’espai	
productiu	una	vegada	canviï	el	terreny	de	mans	o	mori	l’actual	cuidador,	transmetre	aquest	coneixement	podent	
introduir	les	escoles	i	altres	col·lectius	en	l’activitat	de	la	granja,	i	generant	en	la	unió	entre	tots	dos	un	camí	que	
reflecteixi	l’activitat	productiva,	podent	incorporar	un	mercat	en	la	plaça.

3.3.3.2 Generar una nova centralitat a la plaça de la residència

En aquest punt s’ajunten tres elements estructurants del barri: El Rec Comtal, la connexió amb Torre Baró i el Torrent 
de	Tapioles.	En	aquest	punt	 la	plaça	existent	està	 infrautilitzada,	amb	una	 illa	 resultant	del	viari	 i	 sense	passos	
suficients,	a	més	en	les	vores	hi	ha	diversos	retalls	de	terra	i	la	muntanya	generada	per	a	passar	el	ferrocarril.	Entre	
tots	aquests	elements	es	pot	generar	una	plaça	per	als	vianants	amb	espai	suficient	per	a	albergar	esdeveniments	
grans	mentre	manté	els	petits	usos	de	jocs,	arbratge	amb	ombra,	terrasses	i	el	pas	dels	vehicles.

3.3.3.3 Creació d’una barrera acústica i visual

Molts dels habitatges existents s’enfronten a l’autovia, tenint un mur d’infraestructures que genera soroll i malestar 
les	24	hores	del	dia.	S’hauria	de	plantejar	reduir	la	velocitat	del	tram,	incorporar	una	barrera	física	que	redueixi	
el soroll i una segona barrera vegetal que amagui el trànsit a la visió, fent que es redueixi el soroll encara més per 
l’efecte	 psicològic	 i	 que	 afavoreixi	 a	 la	 biodiversitat.	 Aquesta	 operació	 possibilitaria	 utilitzar	 per	 a	 construir	 els	
millors terrenys del barri, els més plans que actualment són rasos i no tenen espai públic ni vegetació consolidada.

S1 proposta

S1 estat actual
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3.3.4 OBJECTIUS DE MOBILITAT: NOVA XARXA DE CAMINS I MIRADORS

3.3.4.1 Recuperació de la xarxa de camins agrícoles com a nou parc urbà

Els	 camins	 zigzaguejants	 dels	 antics	 camps	 i	 vinyes	 eren	 la	 forma	 de	 poder	 caminar	 aquests	 vessants	 amb	 la	
menor pendent, la qual cosa servia també per a evacuar l’aigua retenint-la perquè no produís erosió. Aquests 
camins	continuen	sent	perceptibles	en	la	microtopografía	del	terreny,	el	parc	urbà	que	és	el	turó	hauria	d’aprofitar	
aquests	camins	amb	la	seva	lògica	original,	aprofitant	també	com	a	plataformes	(i	assegurant-les)	les	ruïnes	de	les	
edificacions	derrocades,	unint	així	passat	i	futur.

3.3.4.2 Generar una xarxa de miradors

Posar en valor les idees d’espais verds que indicava el PGM del 76, alliberar els punts de carena del turó per a 
establir	una	concatenació	d’espais	públics	de	mirador.	Aquests	llocs	són	pràcticament	les	úniques	zones	planes	de	
la muntanya, per la qual cosa haurien de ser els punts equipats que donin servei a tots els habitants i també a nous 
visitants.

S1 mirador

Secció	tipus
camí agrícola actual
(gairebé desaparegut)

Secció	tipus
camí agrícola proposta
(cuneta i camí amb barana)

SÍNTESI DEL PAISATGE



S1
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1.1. DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ I CONTEXT URBÀ

El present estudi contempla el projecte des de dues escales: un projecte a escala general del tram comprès entre el barri de 
Vallbona i el Parc del Molí de Sant Andreu, i un projecte a una escala més detallada de la part compresa entre el barri de 
Vallbona i el nou Parc de la Casa de les Aigües a Trinitat Vella.

El tram analitzat en el present estudi és d’una importància singular tant per al projecte del Rec Comtal com per a la ciutat 
ja que se situa a una àrea perifèrica de difícil connexió i parcialment en abandó. Ens trobem en un dels punts urbans 
més complexos de la ciutat de Barcelona, on es superposen grans infraestructures (autopistes, línies de tren,...), teixits 
urbans fracturats i hàbitats naturals desconnectats (Serra de Collserola, Serralada de Marina, Parc Fluvial del Besòs,...).  
Actualment, pel que fa a la recuperació del Rec Comtal, aquesta situacióimpossibilita la comunicació entre els trams més 
urbans del Rec del centre de la ciutat amb els seus orígens, a la Mina de Montcada.

Alhora, es tracta d’una àrea amb un gran potencial de connectivitat donat que ens situem en el punt de confluència dels 
projectes més importants a escala metropolitana. Aquests projectes es tracten de grans “corredors” públics i paisatgístics 
com la “Diagonal Verda” (Futur Parc del Camí Comtal i el Parc Fluvial del Besòs) i circuits transversals com la Ronda 
Verda. Per tant, es possibiliten importants sinèrgies amb aquests projectes i l’oportunitat de considerar el Rec com a part 
d’una xarxa de camins “lents” a escala metropolitana.

Per altra banda, el tram estudiat té un conjunt de qualitats que reforcen la seva singularitat dins del traçat del Rec Comtal: 
es tracta de l’únic tram del Rec amb aigua corrent i visible que encara segueix utilitzant-se com a reg per als horts situats a 
l’àrea de la Ponderosa. A les afores de Vallbona i a les àrees agrícoles de la Ponderosa ens trobem amb un paisatge que, tot i 
les alteracions urbanístiques i l’arribada de les infraestructures, ha mantingut en molts punts l’essència del paisatge original 
del Rec Comtal al seu pas per l’àrea agrícola coneguda antigament com a “Hort i Vinyet”.

En aquest entorn trobem també importants hàbitats naturals com la Serra de Collserola, la Serralada de Marina i el Parc 
Fluvial del Besòs entre d’altres.

A més a més, en aquesta àrea, s’hi troben nombroses traces històriques i elements de patrimoni hidràulic i agrícola esparcits 
pel territori, molts dels quals resulten oblidats i desconnectats pel pas de la trama infraestructural.

De la mateixa manera, el teixit urbà dels barris del voltant resulta fortament fracturat degut a les intervencions urbanes 
recents que han privilegiat les connexions de llarga distància per a ignorar totalment les connexions entre els pols urbans més 
propers.Els barris de Vallbona i de Trinitat Vella són dos dels barris més desfavorits de l’àrea metropolitana de Barcelona 
i, és per aquest motiu que, considerem d’un enorme potencial l’actuació sobre l’espai públic en aquest punt per tal de 
reconnectar i regenerar aquesta zona de la ciutat.

També, donat que ens trobem en una zona de la perifèria, tenim en compte l’oportunitat que representa el paisatge indefinit 
i residual que envolta les infraestructures i el Rec Comtal a l’hora de replantejar els usos dels espais dins d’una estratègia 
paisatgística i programàtica més dinàmica i al llarg del temps.
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1.2. EL REC “AMAGAT” ENTRE VALLBONA I TRINITAT VELLA

 El Pont de la Vaca a Vallbona a l’actualitat.

1. El Parc Natural de la Serra de Collserola.
2. El Parc Natural de la Serralada de Marina.
3. El Parc Fluvial del Riu Besòs.

1

2

3

 El Pont del “Hondo” de Vallbona.

1.2.1. El Rec com a reg

El Rec Comtal, un cop a les afores de la ciutat, es convertia en tot un sistema de sèquies al llarg del seu recorregut que 
regaven tots els horts de la zona. El tram de Vallbona és una part molt singular del traçat del Rec donat que ha romàs poc 
alterada al llarg dels segles, ha conservat l’aigua corrent fins als nostres dies i ha seguit utilitzant-se com a reg per als horts 
de la Ponderosa.
Per tant, l’aigua és part fonamental del projecte del Rec, per una banda, posant-la en valor com a element paisatgístic 
protagonista fent al·lusió a l’ambient fresc i fèrtil de les zones de conreus, però també reforçant la seva funció original, 
reutilitzant-la com a sistema de reg per a la vegetació del seu entorn.

“El terreny proper a la ciutat comtal, en un moment donat, és conegut com a “l’hort i vinyet”, nom que prové dels conreus 
que hi havia al’entorn de la ciutat. Per tal de tenir una bona horta, és necessari un reg constant.” 
El Rec Comtal. Com l’aigua dibuixa la ciutat. V Congrés d’Arqueologia medieval i moderna a Catalunya. Actes. Volum I. Monogràfic: 
La ciutat. Carme Miró, Hèctor A.Orengo, Ana Ejarque

1.2.2. Entre hàbitats

A les afores de Vallbona ens trobem amb un paisatge que ha mantingut en molts punts l’essència del paisatge original de 
les zones agrícoles del Rec Comtal. És per aquest motiu que, es planteja la possibilitat de definir la ciutat des de l’espai 
natural, creant un projecte urbà que formi part dels ecosistemes a nivell territorial. Així doncs es genera una xarxa verda 
interconnectada que penetra a la ciutat formada per parcs naturals, parcs agraris i àrees d’explotació forestal. És una bona 
manera de lligar l’estratègia urbana territorial amb la dimensió ecològica.
A la nostra àrea d’estudi trobem tot un conjunt d’infraestructures de caràcter lineal que tenen un impacte molt acusat en el 
territori creant  un efecte barrera que, com a conseqüència, provoca una fragmentació biofísica del territori, impedint els 
moviments dels fluxos biològics i les relacions ecològiques.
Aquestes barreres separen els diferents espais naturals que es situen en l’àrea d’estudi, la Serra de Collserola, la Serralada 
de Marina i el Parc Fluvial del riu Besòs, i desconnecten els diferents hàbitats que els formen: alzinar, pineda, bosc mixt, 
vegetació fluvial, prat sabanoide, bosc ombrívol i espais agrícoles, entre els més importants. 
Així doncs, es proposa regenerar el fluxos biològics restaurant la connectivitat ecològica de la zona. D’aquesta manera es 
garanteix una millor conservació de la biodiversitat, mantenint els paisatges tradicionals i la qualitat d’aquests.

1.2.3. Traçats i patrimoni oblidat

El projecte de recuperació del Rec té com a objectiu la preservació i posada en valor de diferents elements patrimonials 
lligats a l’aigua i oblidats pel seu desús, o bé, la recuperació de les traces històriques que han desaparegut.
Al barri de Vallbona encara es pot intuir la traça històrica documentada més antiga de tot el recorregut del Rec Comtal. Es 
tracta del Torrent Tapioles, un camí que creuava el traçat del Rec, des de l’època romana, a l’actual creuament amb el carrer 
de la Torre Vella. És per això que pren una forta importància el ressalt d’aquest traçat avui en dia desdibuixat dins la trama 
del barri. 
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1.2.5. La perifèria dinàmica

El barri de Vallbona presenta els elements característics del paisatge de la perifèria: una sèrie d’espais oberts i descampats 
que han quedat fora del paisatge urbà controlat. Aquests espais conformen el que Gilles Clément anomena el “tercer 
paisatge”, espais residuals que són paisatge en potència, oberts a qualsevol possibilitat, tant pel que fa al seu ús com a la 
seva naturalesa. És precisament en aquests espais buits i abandonats on la gent desenvolupen les seves activitats de lleure 
de manera espontània. 
L’oportunitat de diferents usos es veu accentuada pel dinamisme de les perifèries, la qual cosa fa que canviïn contínuament 
i que mai no es presentin de la mateixa manera. Aquests espais també donen peu a la simultaneïtat de fets i d’usos al mateix 
temps. És això el que fa que l’experiència del paisatge de la perifèria sigui ben propera al tipus de percepció que proposa la 
imatge en moviment.

“Si dejamos de mirar el paisaje como si fuese el objeto  de una industria, podremosdescubrir de repente una gran cantidad 
de espacios indecisos, desprovistos de función, a los que resulta difícil darles un nombre. Este conjunto estásituado en los 
márgenes: en las orillas de los bosques, a lo largo de las carreteras y de los ríos, en los rinconesmásolvidados de la cultura, 
allí donde las máquinas no pueden llegar […]. Entre estos fragmentos de paisaje no existe ninguna similitud de forma. 
Sólotienen una cosa en común: todosellosconstituyen un territorio refugio para la diversidad […]. Este hecho justifica que 
los reunamosbajo una sola expresión. Propongo Tercer Paisaje. Es un espacio que no expresa ni el poder ni la sumisión 
al poder.”
Manifest del Tercer Paisatge. Gilles Clément

1.2.4. El Rec del barri

El projecte de recuperació del Rec Comtal també és una oportunitat per lligar els diferents barris que han quedat separats per 
les infraestructures: Trinitat Nova, Trinitat Vella, Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona. Aquests barris tenen mancances 
importants de connexió entre ells, sobretot pel que fa a passos peatonals de qualitat, i també d’accés als diferents equipaments 
i serveis que es troben dins el mateix Districte.
Ciutat Meridiana, Trinitat Nova, Torre Baró i Vallbona són tres dels deu barris més desafavorits de la ciutat de Barcelona. 
És per aquest motiu que la recuperació del Rec no es planteja només com un projecte de transformació de l’espai públic, 
sinó també com a dinamitzador social.
Es tracta de recuperar els espais i els usos del Rec pensant-los desde la vessant social, per tal que aquest patrimoni pugui 
contribuir deforma positiva a satisfer les necessitats veïnals. El projecte de recuperació del Rec Comtal està inclòs al 
Programa d’actuacions del Districte de Nou Barris del 2016-2019 de l’Ajuntament de Barcelona com una millora del 
verd urbà i com un espai que fomentarà les activitats culturals i educatives. Es planteja com una manera de sensibilitzar a 
la població sobre aquest recurs històric i que això contribueixi a una millora del manteniment i a una dignificació d’aquest 
espai urbà.
Per tant, es subratlla la importància del Rec com a focus d’atenció positiu per als veïns generant  nous espais d’activitats i 
un sentiment d’entusiasme col·lectiu pel barri.

Els barris de Vallbona i Trinitat Vella separats per les grans infraestructures.
1. Les vies del tren. 2. El conjunt de carreteres C-33, C-58 i C-17. 3. La Ronda de Dalt B-20.

12

3

 El paisatge antropitzat per les infraestructures.

 L’oportunitat, el dinamisme i l’espontaneïtat dels espais residuals. Imatge del Jardí del Tercer paisatge 
de Gilles Clément.
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2.1. RECONNECTAR NOUS POLS D’ATRACCIÓ URBANS

El projecte parteix de la intenció de generar un espai públic al voltant del Rec Comtal per tal de recuperar el seu traçat a 
l’àrea compresa entre Vallbona i Trinitat Vella. Partint de l’anàlisi de l’àrea d’intervenció, detectem la necessitat d’integrar 
de la millor manera possible el futur espai públic del Rec dins d’una situació urbana complicada.

2.1.1. El Rec com a eix vertebrador

El nou Camí públic al llarg del recorregut del Rec acabarà vertebrant longitudinalment els pols urbans de Vallbona i Ciutat 
Meridiana amb Trinitat Vella, Sant Andreu  i el centre de la ciutat, que actualment resulten totalment desconnectats per les 
àrees abandonades entre les carreteres, les vies del tren i els Horts de la Ponderosa.
La intervenció urbana del projecte del Rec es divideix en dos trams: al primer tram, solucionem la connexió entre Vallbona, 
Montcada i Trinitat Vella i, al segon, es millora la connexió amb el barri de Sant Andreu.

De Vallbona a Trinitat Vella 

Així doncs, el primer tram consisteix en la continuació del camí existent des de Montcada fent-lo continuar pel barri de 
Vallbona, passant pels terrenys abandonats al voltant dels Horts de la Ponderosa i entre les autopistes i les vies del tren, 
arribant fins al Parc de la Casa de les Aigües de Trinitat Vella.
Es busca millorar aquestes connexions creant passos més urbans, separats del trànsit i aptes per a peatons i bicicletes. Això 
s’aconsegueix per mitjà de l’adequació del pas sota el túnel del tren del carrer d’Oristà al barri de Vallbona, i un cop a 
Trinitat Vella, amb l’ampliació del túnel sota la C-58 al seu pas pel lateral de la C-17.

De Trinitat Vella al Parc del Molí de Sant Andreu i al Futur Parc del Camí Comtal

El segon tram coincideix amb el camí públic i les zones verdes situades al límit entre la Trinitat Vella i el Nus de la Trinitat 
fins la seva connexió amb el Parc del Molí de Sant Andreu i el Parc del Camí Comtal.
En una primera fase es proposa utilitzar el pas existent pel Parc del Nus de la Trinitat per tal d’accedir al Passeig de Santa 
Coloma i, des d’allí, arribar al Parc del Molí de Sant Andreu. 
En una fase posterior, seria possible obrir un nou túnel fins a la Plaça de la Modernitat, tot resseguint el traçat original del 
Rec.

El pas existent pel Parc del Nus de la Trinitat.El túnel existent al lateral de la C-17.El túnel existent sota les vies del tren al carrer 
d’Oristà de Vallbona.
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2.1.2. Creuaments i permeabilitat transversal

Alhora, el projecte planteja potenciar els creuaments amb els eixos transversals, tant a escala urbana com a escala 
metropolitana, com el Torrent Tapioles, la Ronda Verda, eixos cívics de barris o rutes patrimonials, que permeten ampliar 
l’àrea d’actuació, recomponent una zona encaixada i fracturada i reconnectant transversalment ciutat, paisatge i patrimoni.

Torrent Tapioles: de Collserola a Marina

El Torrent Tapioles és l’eix transversal de més importància donat el seu valor com a traçat històric i per la seva posició 
estratègica. És un torrent natural, avui dia canalitzat al seu pas per Vallbona, que connecta la serra de Collserola amb el riu 
Besòs creuant-se amb el traçat del Rec.
Es proposa recuperar el Torrent Tapioles com a eix verd ciclable per tal de connectar els barris de Ciutat Meridiana i de 
Vallbona amb el Parc de Collserola i el Parc Fluvial del Besòs.
Aquest eix verd enllaça el Camí del Rec amb el riu Besòs a través de diversos passos per sota les vies del tren. Un cop al 
riu Besòs es proposa un petit pas peatonal per sobre, connectant, així, el Rec amb la serra de Marina a través del riu Besòs. 

El Pont del Congost i la Ronda Verda

El Pont del Congost forma part del projecte de connexió de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona. Aquest pont uneix 
els barris de Vallbona i Torre Baró, sobre les vies del tren i l’AP-7, amb una vorera ampla per a vianants i un corredor de 
bicicletes que connecta, per mitjà d’una via específica, amb el camí de les Aigües, que forma part de la Ronda Verda.
Aquest eix transversal connecta el recorregut del Camí del Rec  i Vallbona amb la serra de Collserola, Ciutat Meridiana i 
Torre Baró. A més de la seva importància com a llarg recorregut de la Ronda Verda, a escala de barris, el Pont del Congost 
dóna accés als equipaments situats a banda i banda de les infraestructures.

Trinitat Vella i els espais públics de la presó per a joves

Al barri de Trinitat Vella, es recuperen els espais de l’entorn de la presó per a equipaments i usos públics. S’han projectat 
pistes esportives, zones de gimnàstica per a la gent gran i un parc amb jocs infantils i la urbanització i remodelació de tota 
la zona.
Aquest projecte de remodelació, forma un dels eixos transversals que enllacen el recorregut del Camí del Rec amb el centre 
del barri de Trinitat Vella i l’eix pel Pont de Sarajevo fins a Trinitat Nova i Collserola.

El Torrent Tapioles entre Vallbona i el riu 
Besòs.

El Pont de Sarajevo que comunica els barris de  
Trinitat Vella i Trinitat Nova.

El pas peatonal del Pont del Congost en direcció 
a la Serralada de Marina.
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2.1.3. Camins de diferents velocitats

Proposem, per tant, un Camí públic de diferents velocitats que s’integri dins la trama urbana i aprofiti les sinèrgies dels 
diferents usuaris al llarg del dia. Donat que parts del tram d’estudi també es troben en un entorn poc urbà, aquest camí també 
esdevé una ronda ciclable connectada amb la Ronda Verda de la ciutat.

2.1.4. Fases d’actuació

El projecte de recuperació del Rec es planteja com una proposta a llarg termini i capaç de realitzar-se en diferents fases.

A la primera fase (Fase 1a) es contempla la creació del Camí i l’extensió del canal d’aigua del Rec des de Vallbona fins al 
Parc de la Casa de les Aigües de Trinitat, aprofitant la possibilitat de recuperar un dels trams més singulars del Rec Comtal 
per mitjà d’una mínima intervenció que aportarà un alt valor afegit pels barris propers i per a la ciutat. Aquest camí també 
permet la connexió entre el dos barris per mitjà d’un pas peatonal urbà que ressegueix el recorregut del Rec. 

Al mateix temps, es proposa també, dins la mateixa fase (Fase 1b), i l’aprofitament del camí ja existent des d’aquest Parc de 
la Casa de les Aigües de Trinitat fins al Parc del Molí de Sant Andreu passant provisionalment pel pas existent pel Parc del 
Nus de la Trinitat. També es planteja la creació d’un estany amb aigua del Rec enmig del parc coincidint amb el gir del seu 
traçat històric com a punt final provisional del tram d’aigua visible en superfície.

A la segona fase (Fase 2), proposem l’obertura d’un pas més ampli sota el túnel de la C-58 fins la Casa de les Aigües de 
Trinitat Vella i la reorganització dels entorns del barri de la Trinitat Vella. 

A la tercera fase (Fase 3), es contempla l’extensió de l’aigua del Rec fins el Parc del Molí de Sant Andreu, plantejant una 
possible connexió per mitjà d’un nou túnel per sota la Ronda de Dalt (B-20)  fins la Plaça de la Modernitat i resseguint el 
traçat original del Rec en aquest punt.

Fase 1a

Fase 2

Fase 3

Fase 1b
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2.2. REGENERAR EL PAISATGE DE FORMA DINÀMICA

Plantegem la proposta paisatgística des de la voluntat de reforçar la identitat de l’actual tram del Rec Comtal com l’únic punt 
que conté aigua en superfície i que ha mantingut la seva funció original com a canal de reg.

 
2.2.1. El Rec com a corredor biològic

Partim, per tant, de la intenció de tornar a posar en valor l’aigua des d’un concepte agrícola i paisatgístic més ampli. Així, 
doncs, proposem la creació d’una ecosistema lineal que acompanya el Camí i el Rec i, a la vegada, actua com a corredor 
biològic recuperant les connexions ecològiques perdudes entre els diferents hàbitats naturals limítrofs (Serra de Collserola, 
Serralada de Marina, Parc Fluvial del Besòs).
Aquest corredor incorporarà les àrees verdes existents i les de nova creació, així com els paisatges residuals, dins d’un 
projecte paisatgístic global que connectarà el tram de Montcada amb el Parc del Molí de Sant Andreu i el Parc del Camí 
Comtal. Per tant, es reforça un eix verd que unirà Mar i Muntanya a través de la ciutat.
Per tant, entendre el Rec com un corredor biològic és clau per promoure, al llarg del temps, transferències i intercanvis amb 
hàbitats primaris (agrícoles) i hàbitats madurs. Millorant la capacitat de suport dels hàbitats i la seva biodiversitat, enfortim 
l’organització integral del territori i diluïm les ferides que les infraestructures exerceixen en zones suburbanes.

Transversalment, proposem potenciar el Torrent Tapioles com un eix verd que permetrà reforçar la connexió paisatgística i 
peatonal entre Collserola, Marina i Besòs.

 
2.2.2. La reutilització de l’aigua del Rec

Proposem reforçar la funció original del Rec, de més de 2.000 anys d’història, reutilitzant l’aigua per al reg. Així doncs 
proposem regar els entorns del seu traçat per mitjà d’una xarxa de sèquies secundàries que parteixen del canal del Rec. Per 
tal d’aconseguir-ho, ens basem en la secció tipus del Rec medieval aportada per l’arqueòloga Carme Miró. El Rec, d’aquesta 
manera, veu reforçada la seva funció original. 
Així, l’aigua actua realment com a eix generador de la proposta del paisatge.
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 2.3. REVALORITZARL’ENTORN SOCIAL

Considerem el Rec com un ecosistema, no només en termes paisatgístics, sinó també des de l’àmbit social.

 
2.3.1. L’imaginari col·lectiu

Observem quin ha sigut l’ús d’aquest tram del Rec al llarg de la història i ens adonem del seu alt valor social als barris de 
la perifèria. Detectem tota una sèrie d’activitats i costums informals que han anat apareixent de forma espontània al seu 
voltant, fet que ha mantingut la petjada del Rec en l’imaginari col·lectiu. Com per exemple, batejos a l’aigua del Rec, zones 
de safareig, zones de bany i de pesca per als més petits, passejos familiars de diumenge, curses populars, inauguracions 
multitudinàries, etc. 

 
2.3.2. Obrir els barris al Rec

Considerem que l’èxit de qualsevol projecte públic a les zones perifèriques depenen principalment de la seva capacitat de 
produir un valor afegit sobre l’entorn social on se situa. És per això que obrim aquests nous espais públics als barris que 
connecten,  pensant-los des de l’ús veïnal. Revaloritzem dos espais públics existents - el primer, l’actual creuament entre el 
traçat del Rec i el Torrent Tapioles a Vallbona, i el segon, l’actual emplaçament de la Casa de les Aigües de Trinitat Vella – 
per donar-los la funció de “portes” cap als respectius barris. 

La Nova Plaça del Rec de Vallbona

A Vallbona, es proposa la regeneració d’aquest creuament entre el Rec i el Torrent Tapioles com un eixamplament del Camí 
del Rec creant la “Plaça del Rec” i situant-se al llindar entre Vallbona i els Horts de la Ponderosa.
A més a més, proposem la creació d’un equipament social per al barri de Vallbona lligat a l’agricultura que, juntament amb 
la resta d’equipaments públics existents, reforçarà l’eix cívic i d’equipaments de Vallbona. Aquest eix cívic connecta el futur 
equipament de la Granja Ritz, el nou equipament de la Plaça del Rec i els equipaments existents a la Plaça Primer de Maig.

El Parc de la Casa de les Aigües de Trinitat Vella 

A la Casa de les Aigües de Trinitat Vella, integrem les zones verdes existents en un nou espai públic per al Rec. Proposem, 
a la primera fase d’actuació (1b), que aquest punt sigui el final del tram d’aigua visible en superfície creant un estany amb 
aigua del Rec enmig del parc coincidint amb el gir del seu traçat històric. 
Alhora, plantegem una major connexió amb el nou àmbit de la Presó de Trinitat Vella, actualment en planejament, per tal 
d’aprofitar sinergies entre els equipaments i els espais públics i reforçar la connexió transversal amb el centre del barri i 
l’eix pel Pont de Sarajevo fins a Trinitat Nova i Collserola. Aquest nou àmbit de la Presó també formarà part del l’eix cívic 
de Trinitat Vella juntament amb els equipaments situats a la Via de Bàrcino.

Nens pescant al Pont de la Vaca. Baptisme al Rec Comtal.
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2.3.3. Un camí amb programa: nous usos lúdics i socials

Usos lúdics 

Pèrgoles per activitats a l’aire lliure:
A l’espai pròxim a la Ponderosa es proposen zones lliures amb grans pèrgoles per a usos polivalents. Un d’aquests possibles 
usos podrien ser mercats dominicals, mercats dels productes cultivats, menjars populars, etc.

Àrees de pícnic:
Els espais de la perifèria permeten usos difícils d’encaixar en un entorn més urbà. Els entorns de la Ponderosa són espais 
idonis per a zones de pícnic a l’aire lliure, tant per a veïns com per a visitants.

Un cop definides les dues “portes” del Rec, es planteja un camí més lent i permeable entre elles que permet descobrir el tram 
més singular i menys urbà del Rec situat entre Vallbona i Trinitat Vella. 
Per tant, proposem un recorregut que ofereix espais de contemplació i de relació a l’aire lliure al llarg del Camí, incorporant 
puntualment unes estructures lleugeres creant àrees amb programa social i lúdic capaces de generar activitats previstes o 
espontànies (mercats temporals, miradors, zones de pícnic, àrees de projeccions a l’aire lliure, torres d’observació, panells 
informatius, etc)  reforçant l’ús dels espais i les sinergies entre una variada franja d’usuaris.
Aquest conjunt d’activitats educatives, culturals, lúdiques i socials estan relacionades amb el medi ambient, el paisatge i 
l’agricultura, així com també al patrimoni, per tal de generar un focus d’atenció positiu per als veïns.

Usos culturals i educatius

Punts d’informació sobre el patrimoni i els espais històrics:   
Es proposen miradors i punts d’interès per tal de donar a conèixer els elements de patrimoni de l’entorn. Per exemple, el 
Pont de la Vaca o el mirador sobre l’Estació de Bombeig del Besòs.

El nou equipament de barri de caràcter social i lligat a l’agricultura:
Aquest equipament contribuirà a impulsar la convivència i el civisme als nous espais públics que es crearan sensibilitzant 
sobre el valor del patrimoni històric del Rec. També es destinarà a activitats educatives sobre la natura i l’agricultura, amb 
una zona d’horts públics.

Exposicions artístiques temporals:
El paisatge de la perifèria, present a l’entorn del Rec, és l’escenari ideal per a possibles exposicions artístiques o actuacions 
a l’aire lliure. 

Usos relacionats amb el medi ambient i el paisatge

Horts públics i urbans:
Les diferents zones d’horts que es proposen al llarg del recorregut impulsen l’agricultura de proximitat.Tota la intervenció 
paisatgística proposada permet la utilització de l’espai lliure renaturalitzat per a un ús educatiu ambiental o d’horticultura.

Torre d’observació del paisatge:
Es proposa una torre enmig del recorregut del Rec en un punt privilegiat. Des de la torre es podrà observar la serralada de 
Collserola, Marina i el riu Besòs.

Zones d’aigua:
L’aigua del Rec actua com a protagonista del projecte. Per una banda, com a element de regeneració biològic i per l’altra, 
com a element urbà de memòria històrica.

Estructura polivalent per activitats a l’aire lliure.

Mercat de productes cultivats. Menjars populars a l’aire lliure.

Cinema i actuacions temporals aprofitant les estructures existents.

 Equipaments socials proposats  Petits usos proposats  Usos lúdics i d’esbarjo  
 Equipaments existents   Elements de patrimoni
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 2.4. RECUPERAR EL PATRIMONI OBLIDAT

El projecte d’espai públic del Rec Comtal és també una oportunitat única per a recuperar la seva història i la de tota l’àrea 
lligada històricament a l’explotació de l’aigua. 

 
2.4.1. Seqüència de punts d’interès històric

Actualment, al voltant del Rec, per una banda,  hi trobem diferents elements patrimonials heterogenis amb diferents graus de 
conservació (com el Pont de la Vaca, les restes de la Masia de Ca l’Oller, la granja Ritz,...) i, per l’altra, també s’oculten una 
sèrie de traces i petjades històriques invisibles avui en dia dins la trama urbana existent (el creuament històric del Torrent 
Tapioles amb el Rec, el pas de la Foradada, el pas del Pont de la Porta de Ferro,...).
És per aquest motiu que proposem una intervenció al llarg del Rec que generi un recorregut històric que incorpori diferents 
elements i punts d’informació, projeccions multimèdia, així com la creació d’un portal web interactiu dedicat al Rec Comtal, 
per tal de donar a conèixer tot aquest patrimoni.
D’aquesta manera es crea una seqüència de punts d’interès patrimonial que recolzen i acompanyen el recorregut del Rec.

El Pont de la Vaca
De tot el tram objecte d’estudi, al barri de Vallbona trobem l’únic pont que ha conservat la seva estructura original fins avui.
Està construït de pedra per la part superior i presenta un arc resseguit de maons. La seva construcció podria datar del segle 
XVIII o anterior.

La Granja del Ritz
Tot i que la major part de masies no s’han conservat, com la Torre del Baró, encara hi trobem la Granja del Ritz, com a últim 
vestigi de les masies perdudes. Aquí rau la gran importància de la seva recuperació i adequació com a equipament de barri.

El Pont de la Vaca. La Granja del Ritz.

1. El Pont de la Vaca. 2.El Torrent Tapioles. 3.La Granja del Ritz. 4. L’Estació de Bombeig del Besòs. 
5. La Casa de les Aigües de Trinitat Vella. 6. La Foradada. 7. La Masia de Ca l’Oller

 Equipaments socials proposats  Petits usos proposats  Usos lúdics i d’esbarjo  
 Equipaments existents   Elements de patrimoni
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La Casa de les Aigües de Trinitat Vella
Es tracta d’una estació elevadora que es va construir l’any 1917 i elevava l’aigua amb tecnologia elèctrica fins a un dipòsit 
situat a 50 metres, el dipòsit de Trinitat Nova.  Es composa de dos edificis, la sala de màquines i la sala d’elevació, 
rehabilitats l’any 2006, amb una barreja d’estil modernista i noucentista. Aquest complex estava format també per un túnel 
subterrani que connectava ambdues instal·lacions i es perllongava en direcció a Collserola.

L’Estació de Bombeig del Besòs

L’actual estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de la Central Besòs té la funció de tractar l’aigua de l’aqüífer del 
Besòs i la provinent de la sèquia del Rec Comtal.En el seu origen, l’any 1897, es va construir com a central de captació i 
bombament d’aigua del Besòs. Aquesta infraestructura ja va introduir l’ús de l’electricitat i els tractaments antibacteriològics.

La  Foradada, patrimoni perdut
La Foradada es tractava d’una roca natural que acompanyava la diferència topogràfica que hi havia entre el barri de la 
Trinitat Vella i la cota de l’aigua del Rec. Disposava d’unes comportes per regular el cabal. La zona de la Foradada era molt 
coneguda com a zona de bany i safareig per al veïns.

La Foradada al barri de Trinitat Vella.La Casa de les Aigües de Trinitat Vella.

El Torrent Tapioles a l’arribada al Riu Besòs. L’Estació de Bombeig del Besòs.

El Torrent Tapioles
El Torrent Tapioles és el traçat més antic del qual disposem d’alguna referència documental. Un document datat al 987, que 
pertany al Cartulari de Sant Cugat del Vallès (foli 344, doc. 981), anomena ipsa Aquaria antiqua vel in via.Per tant, l’actual 
Torrent Tapioles es pot identificar amb la strada Francigena del segle IdC, que era el ramal de la via Augusta que unia el 
Vallès amb el pla de Barcelona pel coll de Finestrelles. La strada Francigena també resseguia el traçat de l’aqüeducte i era 
el camí que anava des de la Cerdanya fins al Penedès.
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2.4.2. Connexió amb altres rutes de patrimoni hidràulic

El Rec és una peça dins de tot un sistema territorial més complex d’explotació i aprofitament de l’aigua. És per això que, al 
mateix temps, proposem connectar transversalment la nova ruta d’interès històric amb altres elements de patrimoni hidràulic 
de Collserola, generant una xarxa que uneixi el Rec Comtal amb els aqüeductes del Baix Vallès de Ciutat Meridiana, el Pont 
dels Tres Ulls, el Dipòsit de les Aigües de Trinitat Nova o la Casa de les Aigües de Trinitat Vella, entre d’altres.
Aquests eixos que s’enllacen amb el Rec ofereixen l’oportunitat de crear un sistema més extens de camins i rutes lligades 
a l’aigua.

Dipòsit de Trinitat Nova, el Pont dels Tres Ulls i Torre Baró

En sentit transversal, des de la Casa de les Aigües de Trinitat Vella, connecta amb el projecte, ja en execució, de remodelació 
del barri de Trinitat Nova. Aquesta connexió inclou el pont de Sarajevo, recentment millorat, i la creació d’un camí de 
connexió entre la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova i el castell de Torre Baró i el Parc de Collserola. En aquest espai 
s’aprofitarà per recuperar l’agricultura a la zona amb la creació d’unes feixes agrícoles. S’ha trobat el Pont dels Tres Ulls, 
un símbol del barri que es recuperarà després de dècades sepultat. També és possible la seva connexió a través del túnel 
subterrani que passa per sota la Meridiana. 

L’Aqüeducte del Baix Vallès

A través del torrent Tapioles o bé pel pont del Congost de Ciutat Meridiana, s’enllaça el recorregut del Rec amb la 
infraestructura de l’aqüeducte del Baix Vallès. Encara resten dempeus i localitzats alguns dels trams fets de pedra i maó que 
daten del 1876.

1. Ruta des de la Casa de les Aigües de Trinitat Vella fins a Torre Baró passant pel Dipòsit de Trinitat Nova i el Pont dels Tres Ulls.
2. Ruta fins a l’Aqüeducte del Baix Vallès.

El Dipòsit de Trinitat Nova del 1917 i recentment rehabilitat com a 
equipament.

El Pont dels Tres Ulls. Tram de l’Aqüeducte del Baix Vallès al carrer de les Agudes. Tram de l’Aqüeducte del Baix Vallès al carrer de Martorelles.
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EL CAMÍ DE L’AIGUA
PROPOSTA DE CONNEXIÓ PEATONAL MONTCADA - BARCELONA

carles enrich
arquitectura + urbanisme
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REC COMTAL
14 km
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Districtes
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Montcada Barcelona

T.1

T.2
P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7P.8

P.9

P.10

P.11P.12

TRAM MONTCADA - MOLÍ DE SANT ANDREU
4,3 km
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P.3

P.5
T.2

P.6

P.7
P.8

P.9

P.10

P.11
P.12

P.1 Casa de la Mina
P.2 Casa de les Aigües Montcada
T.1 Tram descobert
P.3 Granja Montserrat
P.4 Restes torre de l’aigua
P.5 Pont de la vaca
T.2 Tram descobert
P.6 Horta de la “Ponderosa”
P.7 ETAP Besòs
P.8 Casa de l’aigua de Trinitat Vella
P.9 Dipòsit d’aigua Trinitat Nova
P.10 Pont dels tres ulls
P.11 Restes del Mas Ca l’Oller
P.12 Molí Sant Endreu

P.4
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Tram del Rec Comtal en superfície Tram Rec Comtal soterrat Canalització proposada en superfície Canalització proposada soterrada

P.1
P.2T.1
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Montcada Barcelona

T.1

T.2
P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7P.8

P.9

P.10

P.11P.12

EL CAMÍ DE L’AIGUA
          1 hora

                20 minuts
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S
4

S5

S6S
7

S9

S8

ESTACIONS BICI
E.1 _ Ajuntament de Montcada i Reixac
E.2 _ Casa de les Aigües Montcada
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III. PROPOSTA DE PUNTS D’ACTUACIÓ

IV. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Capítol 1. Aspectes preliminars

 A.1 Situació i àmbit d’actuació
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Objecte del Pla Director

El present document és el Pla Director del Rec Comtal, en tot l’àmbit del seu traçat, inclòs en els municipis de Barcelo-

na i de Montcada i Reixac, amb la intenció de posar en valor una de les estructures hidràuliques més importants de la 

història de Barcelona.

Resseguint el seu traçat es proposen uns criteris i uns protocols a seguir en totes les intervencions sobre aquest tant des 

del punt de vista de la recuperació, preservació i posada en valor del patrimoni històric i arqueològic, com de la gestió 

urbanística i de l’espai públic. També s’indiquen els treballs a realitzar per a ampliar el coneixement i la informació sobre 

aquesta infraestructura històrica.

1.2. Promotor

El Comissionat del Programa de Memòria, a través de la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l’Institut de Cultura 

de Barcelona ha encarregat la redacció d’aquest Pla Director, sota la coordinació del Servei d’Arqueologia de Barcelona,  

com a pauta per al desenvolupament d’intervencions al llarg del traçat del Rec Comtal i com a prèvia a la realització d’un 

document vinculant i normatiu en relació a aquest.

1.3. Equip redactor

L’autoria del treball recau en l’equip interdisciplinari coordinat per Carles Enrich Giménez, arquitecte amb núm. de col-

legiat 49036-9, i format per:

- Carles Enrich Giménez, Anna de Castro i Català, Alberto Espinosa Garcia, Valeria Lovato i César Jiménez Cerra-

da, arquitectes (Carles Enrich Studio)

- Marta Fàbregas i Espadaler, arqueòloga (ATICS)

- Santi Riera Mora, doctor en Història especialitzat en bioarqueologia

- Alex Ivancic, doctor enginyer industrial especialitzat en urbanisme i energia (Aiguasòl)

- Elena Albareda Fernández, arquitecta especialitzada en urbanisme ecològic (Cíclica [space·community·ecology])

- Almudena García Cebrián, advocada (LegalBARCELONA)

- Wasabi produccions, productors d’audiovisuals i solucions multimèdia

Traçat del Rec Comtal a Montcada i Reixac i a Barcelona.
(Elaboració pròpia - Carles Enrich Studio, 2017)
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TIPUS D’ACTUACIÓ:
Projecte d’urbanització - Àmbit del Pla Director de Vallbona. (Intervenció supeditada al soterrament de l’R2)
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Remodelació físicaRemodelació física
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TTransformació ús existent (parc)

22@ 

12

15

13

20

20

77

22

25-27

6-8

HD

9

14

1616

4

3

1

18

7

6

TITULARITATS MUNICIPALS:
Sòl municipal

P3EXTRACTE

ANNEXOS



CAPÍTOL: ESTUDI DE PAISATGE: Vallbona

Pàgina 195 de 198

Rec Comtal cobert Rec Comtal descobert Àmbit d’actuació Carta arqueològica

Accés a la Ponderosa

Accés a la Ponderosa

Horts comunitaris 
associats al Rec

Fruiters i/o arbrat 
autòcton amb baixa 
necessitat hídrica

Incorporació de 
vegetació de ribera

Recuperació Pont 
de la Vaca

Urbanització i pacificació 
del passatge

4 Pont de la vaca

1/2500
1/300

4

SECCIÓ ESTAT ACTUALPARCEL·LES AFECTADES : 2005914DF3920E, 2005924DF3920E, 2005931DF3920E, 2005923DF3920E, 2007101DF3920E

SECCIÓ PROPOSTA

P4EXTRACTE

ANNEXOS



CAPÍTOL: ESTUDI DE PAISATGE: Vallbona

Pàgina 196 de 198

4 Pont de la vaca

1/2500

4

Àmbit d’actuació Carta arqueològica

TITULARITATS MUNICIPALS:
Sòl municipal

P4

TIPUS D’ACTUACIÓ:
Projecte d’urbanització - Àmbit del Pla Director de Vallbona

PLANEJAMENT VIGENT:
22@ 
Casc antic
Conservació estructura urbana i edificatòria
Densificació urbana
Edificació aïllada subzones plurifamiliars
Edificació aïllada subzones unifamiliarsEdificació aïllada subzones unifamiliars
Equipaments comunitaris i dotacions
Industrial
Parc forestal
Parcs i jardins urbans
Habitatge dotacional
Protecció sistemes generals i vials
Remodelació físicaRemodelació física
Renovació urbana rehabilitació
Sistema serveis tècnics
Sistema ferroviari
Sistema relatiu al port
Subjecte a anterior ordenació volumètrica específica
Transformació ús existent (equipament)
TTransformació ús existent (parc)

22@ 

12

15

13

20

20

77

22

25-27

6-8

HD

9

14

1616

4

3

1

18

7

6

EXTRACTE

ANNEXOS



CAPÍTOL: ESTUDI DE PAISATGE: Vallbona

Pàgina 197 de 198

5 La Ponderosa

1/3000
1/300

5

Rec Comtal cobert Rec Comtal descobert Àmbit d’actuació Carta arqueològica

Urbanització del 
carrer

Incorporació de 
vegetació de 

ribera

Recorregut 
mobilitat tova

SECCIÓ ESTAT ACTUALPARCEL·LES AFECTADES:  2005925DF3920E, 2005930DF3920E

SECCIÓ PROPOSTA

P5EXTRACTE

ANNEXOS



CAPÍTOL: ESTUDI DE PAISATGE: Vallbona

Pàgina 198 de 198

Àmbit d’actuació Carta arqueològica

5 La Ponderosa

1/3000

5

TITULARITATS MUNICIPALS:
Sòl municipal

P5

TIPUS D’ACTUACIÓ:
Projecte d’urbanització - Àmbit del Pla Director de Vallbona

PLANEJAMENT VIGENT:
22@ 
Casc antic
Conservació estructura urbana i edificatòria
Densificació urbana
Edificació aïllada subzones plurifamiliars
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