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INTRODUCCIÓ

Aquest document presenta un resum dels treballs 
realitzats a partir de l’Agenda Besòs, redactada l’any 
2018, tant pel que fa a estudis de reconeixement dels 
barris del Besòs com a la redacció i execució de projectes 
concrets, a càrrec del Consorci del Besòs. 

A la part I s’adjunta l’estudi “la vulnerabilitat urbana al 
Besòs”, realitzat per part de Institut d’Estudis Regionals 
i Metropolitans de Barcelona  (IERMB). Aquest treball 
actualitza les dades de diagnosi de l’Agenda Besòs, 
amb la voluntat d’aprofundir en el coneixement de la 
vulnerabilitat urbana que aplega gran part dels barris del 
Besòs, fruit de la conjunció de diversos factors socials, .

En la part II, s’exposen els projectes en marxa del Pla 
d’acció  de l’Agenda Besòs seguint els objectius i les 
línies estratègiques. S’han agrupat en quatre pols: Litoral, 
Besòs central, Congost de Montcada - Vallbona i El 
corredor Fluvial. 

Part 0. Introducció

Part I. Estudi “La vulnerabilitat urbana al Besòs” (IERMB)

Part II. Projectes en marxa 2022
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PART I: ESTUDI “LA VULNERABILITAT 
URBANA AL BESÒS” (IERMB)

MARÇ 2021
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LA VULNERABILITAT URBANA AL BESÒS

18 de març 2021
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Índex de Vulnerabilitat Urbana (IVU)

Ϯ͘ �Žŵ�ŵĞƐƵƌĂƌ�ůĂ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚĂƚ�ƵƌďĂŶĂ͍

Font: elaboració pròpia.

Model teòric de l’Índex de Vulnerabilitat Urbana

% poblaciy amb rendes 
baixes

% poblaciy de 75 anys i 
mps que viu sola

% poblaciy estrangera 
provinent de pawsos en 
desenvolupament

Densitat residencial de 
la poblaciy (hab/ha)

% habitatges molt antics 
i poltgons d¶habitatge

% edificis en estat 
deficient, mal estat o 
estat ruwnys

Vulnerabilitat social

Vulnerabilitat 
residencial

Vulnerabilitat 
urbana

Preu medij lloguer 
euros/mes

% poblaciy sense 
rendes altes

% poblaciy amb estudis 
primaris o inferiors

Un fenomen híbrid: vulnerabilitat social i vulnerabilitat residencial

ϭ͘ YƵğ�ĠƐ�ůĂ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚĂƚ�ƵƌďĂŶĂ͍

Font: Alguacil, Camacho i Hernández-Aja (2014).

Esquema conceptual de la vulnerabilitat urbana
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Persistència

ϯ͘ >Ă�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚĂƚ�ƵƌďĂŶĂ�Ă�ůĂ�ŵĞƚƌžƉŽůŝ�ĚĞ��ĂƌĐĞůŽŶĂ

Font: IERMB, Índex de vulnerabilitat urbana, 2017.

Índex de vulnerabilitat urbana. Àrea metropolitana de Barcelona, 2017

Persistència

ϯ͘ >Ă�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚĂƚ�ƵƌďĂŶĂ�Ă�ůĂ�ŵĞƚƌžƉŽůŝ�ĚĞ��ĂƌĐĞůŽŶĂ

Font: IERMB, Índex de vulnerabilitat urbana, 1991.

Índex de vulnerabilitat urbana. Àrea metropolitana de Barcelona, 1991
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Complexitat

Font: IERMB, Índex de vulnerabilitat urbana, 2017.

Relación entre la vulnerabilitat social i la vulnerabilitat residencial per AEM. Àrea metropolitana de 
Barcelona, 2017

ϯ͘ >Ă�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚĂƚ�ƵƌďĂŶĂ�Ă�ůĂ�ŵĞƚƌžƉŽůŝ�ĚĞ��ĂƌĐĞůŽŶĂ
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Vulnerabilitat residencial

R²: 0,337

Concentració

Font: IERMB, Índex de vulnerabilitat urbana, 2017.

ϯ͘ >Ă�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚĂƚ�ƵƌďĂŶĂ�Ă�ůĂ�ŵĞƚƌžƉŽůŝ�ĚĞ��ĂƌĐĞůŽŶĂ

Municipi

Àmbits amb 

vulnerabilitat 

extrema

Àmbits al 

municipi

% àmbits amb 

vulnerabilitat 

extrema

Població 

àmbits amb 

vulnerabilitat 

extrema

Població 

al 

municipi

% població 

àmbits amb 

vulnerabilitat 

extrema

Badalona 4 14 28,6 57.501 215.848 26,6

Barcelona 8 73 11,0 51.092 1.620.809 3,2

Cornellà de Llobregat 1 7 14,3 24.424 86.610 28,2

Hospitalet de Llobregat, l' 3 13 23,1 71.394 257.349 27,7

Montcada i Reixac 2 6 33,3 7.045 35.063 20,1

Prat de Llobregat 1 9 11,1 769 63.897 1,2

Ripollet 1 7 14,3 6.081 37.899 16,0

Sant Adrià de Besòs 1 6 16,7 631 36.624 1,7

Sant Boi de Llobregat 1 6 16,7 4.908 82.142 6,0

Santa Coloma de Gramenet 5 11 45,5 60.058 117.597 51,1

Total 27 152 17,8 283.903 2.553.838 11,1

Àmbits amb vulnerabilitat extrema i població resident. Àrea metropolitana de Barcelona, 2017
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Distribució dels barris d’extrema vulnerabilitat urbana al Besòs

Font: IERMB, Índex de vulnerabilitat urbana, 2017.

AEM amb vulnerabilitat urbana extrema (decil 10) i població resident. Pes sobre el total d’AEM i població. Àmbit
Besòs, 2017

ϰ͘ >Ă�ƐŝƚƵĂĐŝſ�Ăů��ĞƐžƐ

Elevada concentració de barris
desafavorits i escassa
presencia d’entorns poc
vulnerables

¾ El 70% dels AEM més vulnerables 
de l’AMB es troben al Besòs.

¾ El 28,4% dels AEM del Besòs
presenten una situació de màxima
vulnerabilitat urbana.

¾ Més de la meitat se situen entre els
decils 8 i 10 de vulnerabilitat
urbana.

Font: IERMB, Índex de vulnerabilitat urbana, 2017.

ϰ͘ >Ă�ƐŝƚƵĂĐŝſ�Ăů��ĞƐžƐ

Índex de vulnerabilitat urbana. Àmbit Besòs, 
2017
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Font: IERMB, Índex de vulnerabilitat urbana, 2017.

Característiques dels AEM més vulnerables del Besòs (decil 10). Àmbit Besòs, 2017 

ϰ͘ >Ă�ƐŝƚƵĂĐŝſ�Ăů��ĞƐžƐ

Nom AEM % població 
rendes baixes

% població 
rendes altes

% població 
amb estudis 
primaris o 
inferiors

% població de 
75 i més anys 
que viu sola

% població 
estrangera 

provinent de 
països en 

desenvolupam
ent

% habitatges 
en estat 

deficient, mal 
estat o estat 

ruïnós

% habitatges 
construïts 
abans de 

1900/entre 
1955 i 1975

Preu medià del 
lloguer 

(euros/mes)

Densitat 
residencial de 

població 
(hab./ha)

La Ribera (Montcada i Reixac) 45,6 0,9 47,9 31,5 32,1 2,0 92,2 400,0 489,5
Fondo (Santa Coloma de
Gramenet) 38,1 2,0 50,2 30,0 39,3 18,4 79,0 502,4 584,7

Ciutat Meridiana (Barcelona) 38,1 2,0 40,5 29,3 25,5 1,4 100,0 442,0 403,2
Can Mariner, Santa Rosa
(Santa Coloma de Gramenet) 30,9 3,5 40,7 28,3 24,3 8,9 78,9 503,7 695,3

Artigas, Congrés, El Remei,
Sant Roc (Badalona) 38,2 3,4 41,4 29,3 23,6 6,6 66,5 540,7 412,9

El Raval, Safaretjos (Santa
Coloma de Gramenet) 33,1 4,0 39,2 28,0 22,7 18,6 53,9 472,1 217,0

Les Guixeres, Pomar
(Badalona) 15,9 3,6 39,1 31,3 1,6 1,9 99,9 550,8 136,5

La Salut (Badalona) 33,5 3,1 37,7 31,6 23,0 8,4 70,7 506,8 449,6
La Pau, Lloreda, Sistrells
(Badalona) 25,3 4,2 38,1 31,2 15,5 8,6 51,5 508,2 254,2

Les Oliveres (Santa Coloma de
Gramenet) 21,8 3,3 37,7 22,7 9,9 6,7 91,0 514,4 124,2

Vallbona (Barcelona) 31,0 3,2 38,5 12,0 9,5 7,6 27,8 550,0 120,1
Llatí (Santa Coloma de
Gramenet) 22,6 4,5 38,2 23,8 14,1 16,0 74,7 523,2 522,6

Can Sant Joan (Montcada i
Reixac) 27,7 4,3 36,2 28,9 14,0 10,4 56,9 453,0 217,1

La Trinitat Vella (Barcelona) 32,4 5,1 37,2 27,4 24,4 6,0 65,8 491,0 233,9
La Trinitat Nova (Barcelona) 28,9 3,2 35,9 36,3 15,9 0,6 81,8 494,7 190,2
Baró de Viver (Barcelona) 30,1 2,9 36,1 33,7 9,2 15,1 0,1 523,0 248,8
Les Roquetes (Barcelona) 27,4 5,0 36,8 31,1 16,8 14,0 75,0 517,0 423,2
Torre Baró (Barcelona) 34,0 3,0 36,1 24,9 14,2 15,6 38,9 552,0 83,3
La Verneda (Sant Adrià de
Besòs) 32,9 5,0 37,0 39,7 15,9 15,2 28,4 550,0 73,4

Mediana àmbit Besòs 17,7 9,3 32,7 29,0 9,1 7,5 55,5 575,0 262,3
Mediana àrea metropolitana de
Barcelona 13,4 17,9 24,1 26,3 6,2 7,2 36,4 633,9 193,2

Diversitat de situacions i predomini de la vulnerabilitat social sobre la
vulnerabilitat residencial

Font: IERMB, Índex de vulnerabilitat urbana, 2017.

AEM més vulnerables (decil 10) segons decil de vulnerabilitat social, residencial i urbana ordenats segons rànquing
de vulnerabilitat urbana. Àmbit Besòs, 2017 

ϰ͘ >Ă�ƐŝƚƵĂĐŝſ�Ăů��ĞƐžƐ



LA VULNERABILITAT URBANA AL BESÒS

18 de març 2021

ϱ͘ ZĞĨůĞǆŝŽŶƐ�ĨŝŶĂůƐ

Complexitat

Persistència

Concentració

¾ Necessitat de recuperar polítiques de millora de barris, però no només.

¾ Com han de ser les polítiques de millora de barris?

Caràcter flexible i participat

Caràcter estructural

Caràcter supramunicipal

Vulnerabilitat
urbana

Polítiques de 
millora de barris
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PART II: PROJECTES EN MARXA
DEL PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA BESÒS

VERSIÓ FEBRER 2021
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4 PROJECTES

INTRODUCCIÓ

A la redacció de l’Agenda Besòs ja es va posar en 
relleu la realitat del que anomenem Eix Besòs, un 
territori integrat a l’àrea metropolitana de Barcelona, 
i que comparteix característiques comunes, tant 
des del punt de vista de la seva composició social 
com del que fa a la seva configuració territorial al 
voltant del corredor del riu Besòs. Agrupa la totalitat 
o part de cinc municipis: Montcada i Reixac, Santa 
Coloma de Gramenet, Barcelona, Sant Adrià de 
Besòs i Badalona. L’Agenda Besòs va significar un 
pas molt important en la identificació i anàlisi de 
dades, que posaven de manifest la necessitat i 
urgència, de trobar mecanismes d’actuació conjunta 
per a impulsar i abordar actuacions concretes 
encaminades al desenvolupament i progrés d’aquest 
territori. Moltes de les actuacions llistades a l’Agenda 
s’han iniciat o inclús finalitzat, però encara està 
pendent la concreció d’un model de governança que 
faci viable la possibilitat d’afrontar amb molta més 
força i capacitat d’inversió, les actuacions detectades 
com a prioritàries.

Les dades recents no assenyalen elements 
significatius de millora del territori, dibuixant un 
cert enquistament en alguns dels indicadors bàsics 
pel que fa a la vulnerabilitat urbana i a la seva 
capacitat de regeneració interna. La recent crisi de la 
COVID-19 no ha ajudat en aquest sentit. Persisteixen 
certs indicadors que configuren un territori que 
arrossega dèficits històrics en relació amb les 

condicions de vida i a l’ocupació, el nivell formatiu 
dels seus habitants, l’estat de conservació del parc 
d’habitatge i les possibilitats d’accés a l’habitatge per 
part d’un gran nombre de la seva població. Per altra 
banda, es detecten emplaçaments estratègics que 
caldria subratllar. Tant pel que fa a la seva posició 
de centralitat com per les possibilitats d’aprofitar 
activitats i xarxes existents al territori, que poden 
convertir-se en revulsius per a la transformació i 
impuls de l’Eix Besòs.

Amb la voluntat de renovar l’acord establert al 
voltant de l’Agenda Besòs, es proposa concretar una 
estratègia conjunta que, sota l’enfoc de tres reptes 
compartits -ECONOMIA I OCUPACIÓ; QUALITAT 
DE VIDA; EDUCACIÓ, CULTURA I CONEIXEMENT-, 
sigui capaç de desenvolupar quatre grans apostes 
territorials -LITORAL; BESÒS CENTRAL; CONGOST 
MONTCADA; CORREDOR FLUVIAL-. Apostes, que 
han de col·laborar a situar el Besòs com un territori 
de referència a nivell metropolità i de país, reforçant 
d’aquesta manera el sentiment de pertinença dels 
seus habitants i millorant-ne les seves condicions de 
vida. És aquest un document obert que caldrà treballar 
amb els ajuntaments implicats en primer terme, i 
també amb tots els agents del territori, avançant en 
la construcció d’espais conjunts de governança que 
puguin decidir i implementar de manera efectiva la 
resposta als reptes plantejats.

A

B

C

D
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PROJECTES EN MARXA 

A1. PDU TRES XEMENEIES TGE                                                                                                                               PROJECTE 

A2. NETEJA PLATJA                                                                                                                                                 EXECUTIU  

A                                          LITORAL
Nou front edificat: En aquest moment està en fase d’aprovació inicial un PDU, redactat pel departament de 
Territori de la Generalitat de Catalunya, que proposa la reconversió dels sols en un front edificat d’usos mix-
tos, que combinen la residència amb l’activitat econòmica, i un parc equipat.

La reconstrucció del front marítim: La transformació de tot l’àmbit ha d’incloure la reconstrucció del front 
marítim amb criteris basats en la natura i tenint en compte la necessitat de protecció enfront de l’augment 
del nivell del mar. Parc i platges hauran de treballar conjuntament en aquest sentit. Finalment, aquesta inter-
venció ha de garantir la continuïtat del passeig resseguint la costa metropolitana.

Reconstrucció de platges i nou barri podrien convertir-se en una experiència pilot de regeneració ambiental 
que contemplés un escenari de balanç 0 des del punt de vista energètic.

El futur de la R1: la connectivitat amb els teixits: Un debat a més llarg termini haurà de ser el que fa referèn-
cia al futur de la R1, paral·lela a la costa i que dificulta l’obertura al mar dels barris de Sant Adrià i Badalona.

23
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PDU TRES XEMENEIES

PROJECTE

A1
L’àmbit d’aquest PDU proposa, per una banda, delimitar i ordenar un sector de nova ordenació d’unes 32 hectàrees situa-
des al litoral Metropolità de Barcelona, a la franja que queda entre la via del ferrocarril i el mar i des de la desembocadura 
del riu Besòs a Sant Adrià fins al final de l’espai de les Tres Xemeneies, al límit amb el barri de la Mora de Badalona. I d’altra 
banda, transformar mitjançant directrius urbanístiques, un àmbit més gran d’aproximadament 92 hectàrees on es troben 
actualment magatzems i àrees industrials.
L’àrea de les Tres Xemeneies, on fins fa poc s’ubicaven indústries i empreses de producció energètica, ocupa una posició 
estratègica i molt ben comunicada dins de la ciutat metropolitana que li confereix un gran potencial per a localitzar-hi 
activitats. Amb el tancament de les antigues indústries, s’obre la possibilitat de repensar i transformar aquesta àrea en el 
marc dels processos de millora del front litoral metropolità.
Els objectius del PDU són:

• Assegurar la barreja d’usos en l’àmbit de les Tres Xemeneies, prioritzant el sòl per a activitat econòmica.
• Garantir la dotació d’equipaments i zones verdes, tot dignificant les existents.
• Incloure les infraestructures necessàries per assegurar la connectivitat del sector, tant entre el teixit urbà i la costa 

com al llarg del litoral, considerant el tramvia, la dotació de voreres per als vianants i la xarxa de carrils bici.
• Conservar les tres xemeneies com a equipament emblemàtic per a usos socioculturals. Cal recordar que les tres 

xemeneies i la sala de turbines de l’antiga central tèrmica van ser declarades Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) per 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs el setembre de 2016.

• Garantir la implicació de les institucions públiques en el procés de transformació de l’àmbit.
• Fomentar la informació i la participació ciutadana, així com la transparència en la gestió d’aquesta remodelació.

21
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NETEJA PLATJA

EXECUTIU

A2
Aquest projecte té com a objecte la gestió dels sòls de l’àmbit de la platja de Sant Adrià per a que siguin aptes per a 
altres usos, segons està definit a l’article 2 del “Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los Criterios y estándares para la declaración de suelos con-
taminados”, i que són aquells que, ni sent urbans ni industrials, són aptes per al desenvolupament d’activitats agrícoles, 
forestals i ramaderes.
Els Sòls objecte de neteja formen part de l’àmbit del front litoral entre el marge esquerre del riu Besòs i el carrer Dolores 
Ibarruri de Sant Adrià del Besòs, Besòs, amb la voluntat de conseguir que els sòls romanents siguin compatibles per a l’ús 
previst, amb uns nivells de contaminants acceptables per a la salut de les persones i el medi ambient.

23
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B                            BESÒS CENTRAL
A l’àrea del que anomenem Besòs central, al voltant del pont del Molinet, s’hi acumulen una sèrie de barris 
que presenten índexs de vulnerabilitat força destacats. És un sector que aglutina en un contínuum urbà, les 
zones més perimetrals de  quatre municipis: Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià i Barcelona. 
Si bé el marge esquerre és estrictament residencial, amb l’excepció de l’hospital de l’Esperit Sant, al marge 
dret es conserva una presència considerable d’activitat econòmica en els polígons qualificats d’industrials. 
Si a més, es pren en consideració la posada en marxa de la nova estació de Sagrera, l’eix Santander-Pius XII-
Marquès de Sant Mori haurà d’estructurar una nova centralitat lligada a la intermodalitat de Sagrera i capaç 
de donar servei a tot el conjunt d’aquest Besòs central. Aquest és un projecte que posa l’èmfasi en un eix 
transversal al riu, que reconeix la continuïtat urbana i que cal treballar en clau clarament supra-municipal, 
posant el focus en la plaça Salvador Dalí com a nou node d’activitat i en relació amb l’altre costat del pont 
del Molinet.
Aquest Node hauria de servir per articular i vertebrar aquesta part del riu, facilitant les interaccions i inicia-
tives conjuntes entre les ciutats i els sectors implicats.

PROJECTES  EN MARXA

B1   REURBANITZACIÓ  EIX BALMES -FRA JUNIPER SERRA                                                                 AVANTPROJECTE 

B2  URBANITZACIÓ MARGE DRET AVDA FERROCARRIL                                                                      AVANTPROJECTE  

B3  PROGRAMA DE REGENERACIÓ URBANA DELS BARRIS REHABILITACIÓ HABITATGE               ESTUDIS PREVIS  

B4  NODE FORMACIÓ HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT                                                                          EXECUTIU  

B6    REURBANITZACIÓ EIX SANTADER- MOLINET-PIUS XII                                                                 ESQUEMES  
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L’objectiu principal és el de donar continuitat al carrer Balmes, en el tram entre el carrer Santander i el carrer Tibidabo 
com a revulsiu per a la transformació del seu entorn reorganitzant els espais de calçada, vorera i zones verdes. La secció 
proposada es basa en la col·locació d’un parterre, a l’eix del carrer, amb vegetació arbustiva i arbòria. 
S’incorporen carrils bicis en les dues direccions que connectaran amb les futures bicivies del carrer Tibidabo, és a dir, 
amb Barcelona i Badalona. Es proposa una secció viària de 2 carrils per banda i una fila d’aparcaments, en línia. S’amplien 
les voreres on es plantarà una fila d’arbres, i es dota a tot el carrer de nous serveis de claveguarem i un nou enllumenat 
que garanteix una bona il·luminació  per a tots els usos previstos.

REURBANITZACIÓ 

EIX BALMES - FRA JUNIPER SERRA AVANTPROJECTE

B1

27
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L’objectiu principal és connectar l’Avinguda Ferrocarril amb el carrer Tibidabo. Aquesta connexió permetrà una nova 
sortida del polígon Montsolís a la trama viària. A dia d’avui aquesta connexió no s’ha realitzat perquè hi ha una diferèn-
cia de cota entre carrers de 4,24 m. Farà falta donar una pendent d’un 5% a un tram del carrer per a relligar les dues 
cotes.. Caldrà preveure la construcció de dos murs de terra armada que sustentin la plataforma viària. També s’haurà 
d’incorporar una nova tanca que compleixi amb les condicions proposades pel gestor ferroviari. La proposta preveu en 
el tram en pendent una secció de dos carrils de circulació i a la vorera a banda i banda, sense aparcament. En el tram pla 
es proposa mantenir els dos carrils i la vorera del marge Barcelona col·locar un aparcament en bateira. Es preveu dotar 
el carrer de nous serveis de clavegarem i enllumenat, així com incorporar vegetació arbòria en fila i al marge de la via del 
tren una plantació arbustiva.

URBANITZACIÓ 

MARGE DRET AVDA FERROCARRIL AVANTPROJECTE

B2

29
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PROGRAMA DE REGENERACIÓ URBANA 

DELS BARRIS - REHABILITACIÓ HABITATGES ESTUDIS PREVIS

B3

30

Els barris de màxima vulnerabilitat urbana (decil 10) es localitzen l’any 2017 exclusivament en 10 municipis dels 36 de la 

metropoli. D’aquests deu, són als districtes del nord de barcelona i a la resta dels municipis de l’eix Besòs on es localitzen 

la majoria d’aquests barris. Dels 27 barris més vulnerables, 19 es localitzen a l’eix besòs, el que representa més de dues 

terceres parts (70,4%). La població resident als barris més vulnerables del Besòs se situa al voltant dels 175.000 habitants, 

el que representa el 18% del total de la població resident a l’àmbit Besòs i el 61,7% de la població resident en el conjunt 

dels barris metropolitans més vulnerables.
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A l’antic Hospital de l’Esperit Sant, ubicat en un emplaçament molt singular que el converteix en referent pels barris de 

l’entorn, s’hi ha habilitat un centre de capacitació professional per iniciativa de Grameimpuls. Aquest hauria d’esdevenir 

l’embrió d’un node de major dimensió, destinat a la formació professional i la reinserció laboral pels habitants dels barris 

del Besòs però també per a tota l’àrea metropolitana de Barcelona.

NODE FORMACIÓ 

HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT EXECUTIU

B4

C.JOAN UBACH

C.
DE

 S
T.

 E
RN

ES
T

C.DE ST. ERNEST

AV
.C

AR
DE

NA
L 

VI
DA

L 
I B

AR
RA

QU
ER

IE
S

JÚ
LI

A 
M

IN
GU

EL
L

CE
IP

PE
RE

 D
E 

TE
RA

C.
RA

MIRO
 D

E M
AE

TZ
U

PTGE. DE L'HOSPITAL

C. L
OPE

 DE V
EG

A

AV
.C

AR
DE

NA
L 

VI
DA

L 
I B

AR
RA

QU
ER

��
��
�

��
��
�

AV
. S

AN
AT

OR
I

AV
. S

AN
AT

OR
I

35



36



PROJECTES  EN MARXA

C1   CONNEXIONS URBANES AL TURÓ DE VALLBONA. C.ORISTÀ PONT DELS DOS ULLS             AVANTPROJECTE                                                 

C2  CONNEXIONS URBANES AL TURÓ DE VALLBONA. VALL AMAGADA                                          PROJECTE

C3  RECONSTRUCCIÓ EDIFICIS GRANTJA RITZ.                                                                                     PROJECTE

C4  REDACCIÓ DE LA MPGM DEL BARRI DE VALLBONA                                                                      AVANTPROJECTE 

C5  AGROVALLBONA                                                                                                                                  ESTUDIS PREVIS 

C6  PLA DIRECTOR REC COMTAL                                                                                                             PROJECTE

C7  ESPAI PÚBLIC A L’ENTORN DEL REC COMTAL                                                                                ESTUDIS PREVIS 

 

 

C                 CONGOST MONTCADA
L’aposta per l’agroecologia i l’agricultura urbana o de proximitat a l’àrea metropolitana de Barcelona compta 
amb un espai de gran valor que és la finca de La Ponderosa al barri de Vallbona. La seva situació estratègica, 
a les portes del congost de Montcada, fa que pugui entrar en relació i facilitar els vincles amb les parcel·les 
agrícoles de Collserola i Serralada de Marina, però també principalment amb el Pla de Reixac a Montcada i 
les potencials planes agrícoles a les vores del Besòs, també a Montcada i Reixac.
El projecte “Agrovallbona”, en fase de redacció, reconeix aquest valor i aposta per convertir aquest espai en 
un node d’impuls de l’agroecologia, tant a nivell productiu com formatiu i divulgatiu.
!
El nou soterrament de la R2, al seu pas per Vallbona i Montcada i Reixac obre noves oportunitats per a la 
millora ambiental dels barris, que sumades al projecte Agrovallbona i a la recuperació del Rec Comtal, poden 
significar un impuls important pels barris de Can Sant Joan, La Ribera i Vallbona. Barris que per altra banda 
estan destinats a treballar conjuntament per a millorar plegats les seves condicions de vida.
!
Aquest impuls, però, també ha de contemplar l’oferta de nou habitatge i una actuació de rehabilitació de 
l’habitatge existent que compta amb importants dèficits estructurals i energètics en molts casos.
!
Aquesta aposta temàtica per a aquests barris ha d’ajudar a dotar de contingut la recuperació dels sols si-
tuats als marges del riu Besòs, avui ocupats per assentaments molt precaris als que cal donar alternatives 
d’allotjament.

37



34
38



CONNEXIONS URBANES AL TURÓ DE VALLBONA

CARRER ORISTÀ PONT DELS DOS ULLS AVANTPROJECTE

C1
El pas de la línea R2 per Vallbona genera una barrera en la continuïtat del carrer Oristà, donada l’estretor del pas del que 
es disposa per travessar les vies per sota. La secció del túnel és molt ajustada, i comporta problemes de seguretat pels 
vianants i de manca de confort, ja que es comparteix l’única plataforma de pas amb turismes i autobusos. Es proposa 
ampliar i adequar aquest pas amb dimensions més adients, per a poder garantir la seguretat i confort dels seus usuaris. 
És recomanable que aquesta intervenció es realitzi aprofitant la menor demanda de pas per les vies que hi ha actualment, 
ja que aquesta demanda es veurà molt incrementada un cop s’hagi posat en marxa l’actuació prevista de soterrament de 
la resta de linies.

AGENDA BESÒS. PROJECTES EN MARXA 2022
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CONNEXIONS URBANES AL TURÓ DE VALLBONA

VALL AMAGADA PROJECTE

C2
La Vall Amagada, situada al nord dels edificis de la Granja del Ritz, acollirà l’inici de les activitats sociocomunitàries 
d’AgroVallbona. En aquesta parcel·la, es desenvoluparan els primers usos agroecològics de la Granja a l’àrea exterior, 
comptant amb un ampli ventall d’elements formatius, divulgatius i demostratius que permetin treballar diferents àmbits 
de la Sobirania Alimentària amb infants, adults i gent gran. Caldrà una adequació previa del terreny per a la implantació 
de les noves activitats, la construcció d’un camí de comunicació entre les diferents unitats i la seva continuïtat per a la 
comunicació de la Vall Amagada amb la Granja Ritz. L’actual edificació en runa de la Granja Ritz, s’haurà de protegir amb 
tanques a l’espera de ser rehabilitada.

37
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AGROVALLBONA

RECONSTRUCCIONS EDIFICIS  GRANTJA RITZ PROJECTE

C3
El procés de reconstrucció dels edificis de la Granja Ritz respectara l’estrucura en U de l’edifici principal  i tindrà present 
el repartiment d’usos en els diferents volums. Els elements que caldrà estudiar amb més detall per ajustar-los als reque-
riments higiènic-sanitaris són la cuina professional i l’obrador comunitari. Per adequar els edificis caldrà un enderroc 
parcial del complex, la rehabilitació de l’edificació existent i la construcció de nous edificis. El projecte de reconstrucció 
haurà de comptar amb un pla d’usos del nou equipament lligat al projecte Agrovallbona, però també és aconsellable que 
incorpori un local social per a les entitats del barri.

39
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REDACCIÓ DE LA MPGM 

DEL BARRI DE VALLBONA AVANTPROJECTE

C4
Un dels grans eixos de treball es la redacció i aprovació de MPGM, que reculli els constiguts del projecte Agrovallbona 
consolidant l’activitat agrícola de la Ponderosa, el futur equipament de la Granja Ritz i entorns. l’augment d’habitants amb 
una proposta de nous habitatges i la nova configuració urbanística del barri d’acord amb el soterrament ferroviari.

AGENDA BESÒS. PROJECTES EN MARXA 2022
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AGROVALLBONA

ESTUDIS PREVIS

C5
Es manté l’ús ag!icola actual de la finca La Ponderosa i s’inicien visites integrant-les en programes formatius municipals. 
L’horta professional en actiu seguirà en funcionament durant aquesta fase inicial d’AgroVallbona, amb una gestió autòno-
ma per part de l’actual equip de treball. La Ponderosa acollirà en aquesta Fase 1 visites educatives per a escoles i instituts, 
així com per a particulars que vulguin conèixer l’experiència d’aquest projecte professional únic a la ciutat.

��

VALLBONA_CONGOST MONTCADA
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PLA DIRECTOR REC COMTAL
PROJECTE

C6
El Pla Director del Rec Comtal inclou tot l’àmbit del seu traçat, inclòs en els municipis de Barcelona 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 històric.

44
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ELS CAMINS DE L’AIGUA

ESPAI PÚBLIC A L’ENTORN DEL REC COMTAL ESTUDIS PREVIS

C7

��

VALLBONA_CONGOST MONTCADA

Els camins de l’aigua és un projecte que posa en valor les infraestructures d’aportació d’aigua a la ciutat i l’agricultura 
urbana al Besòs (Barcelona i Montcada i Reixac). Amb l’objectiu de conèixer l’entorn agrícola i d’aigua del Besòs es 
plantegen diferents productes turístics que puguin configurar una oferta per consumir en diferents versions com ara un 
itinerari complert o diferents itineraris parcials.
La situació de crisi sanitària, amb les limitacions de mobilitat que ha comportat, ha representat una oportunitat per a 
diversificar l’oferta de productes turístics del territori, generant una demanda per a un turisme familiar i de proximitat, en 
el que l’itinerari dels camins de l’aigua del Besòs encaixa perfectament. Aquest és un espai que actualment es visita de 
manera parcial i fragmentada. No existeix la possibilitat de visitar el conjunt d’espais i instal·lacions amb una programació 
conjunta i un relat únic. Per les condicions dels espais, tenen un gran potencial com a producte turístic sostenible, des 
del punt de vista del relat compartit (cicle de l’aigua, memòria històrica, patrimoni arquitectònic, patrimoni natural) com 
des del punt de vista modal, a partir de la connexió amb el transport públic i sostenible.
Els barris sobre els que s’implanta són dels més aïllats i vulnerables de l’àrea metropolitana de Barcelona. El seu potencial 
patrimonial i ambiental no s’ha posat prou en valor i pot representar també una oportunitat des del punt de vista de la 
generació de llocs de treball associats.
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PROJECTES  EN MARXA

D1  MARC ESTRATÈGIC PARC FLUVIAL DEL BESÒS. PROPOSTES DE MILLORA                                                                    

D2  AMPLIACIÓ PARC FLUVIAL DEL BESÒS                                                          

D3  REURBANITZACIÓ DELS MARGES DEL RIU BESÒS                                                                            AVANTPROJECTE

D4 REVISIÓ DELS ESTATS D’ALERTA DEL SAHBE                                                                                   AVANTPROJECTE                      

D                     CORREDOR FLUVIAL
Aquest últim projecte és el que, aprofitant la continuïtat del corredor fluvial, relliga els altres tres ja presen-
tats i és sobre el que es fonamenta la identitat territorial que articula el conjunt de l’espai Besòs.
L’èxit social i ambiental del parc fluvial del Besòs, inaugurat l’any 2000 és avui indiscutible. Les dades de 
millora des del punt de vista ambiental i l’afluència de veïns que l’utilitzen així ho corroboren. Actualment el 
Parc fluvial és el principal espai de cohesió i d’esbarjo de la població dels municipis de l’entorn.

Tot i aixì, a dia d’avui i amb la consciència de trobar-nos davant d’una emergència climàtica, es fa neces-
sarirepensar-lo per a que adquireixi la funció de refugi climàtic i contribueixi encara més, a la millora dels 
indicadors ambientals que caracteritzen el territori. De l’enfortiment d’aquest eix verd en depèn en gran part 
la qualitat ambiental dels barris que l’envolten i a més pot convertir-se en l’origen per a establir continuïtats 
verdes en el seu entorn.

Des del Consorci Besòs-Tordera i el Consorci del Besòs, amb la participació de tots els municipis i admi-
nistracions implicades, s’ha presentat un pla d’actuació dedicat a millorar la qualitat de l’aigua i a fomentar 
la biodiversitat, al mateix temps que proposa actuacions encaminades al foment de la mobilitat a peu i en 
bicicleta tant a la llera com en els seus marges, i a la renaturalització dels entorns del riu (projecte “Viu el 
Besòs!”). Aquesta és una iniciativa ambiciosa que cal que sigui assumida col·lectivament per totes les admi-
nistracions.
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MARC ESTRATÈGIC PARC FLUVIAL DEL BESÒS D1
Actualment ens trobem un nou escenari que fa palès i evidencía noves vulnerabilitats associades al canvi climàtic com 
l’escalfament global, el perill d’episodis més extrems de precipitació i per tant, de risc d’avingudes, o una biodiversitat 
encara insuficientment desenvolupada. També emergeixen noves vulnerabilitats des d’una perspectiva social com els 
usos no apropiats als marges del riu. L’espai fluvial i els ecosistemes associats al riu Besòs han de ser entorns adaptats i 
resilients davant els efectes previstos pels diferents escenaris i models d’anàlisi del canvi climàtic.
Caldria fer una revisió de l’horitzó de futur, tenint en compte aquestes vulnerabilitats, i definir les estratègies que permetin 
impulsar les mesures per millorar-ne la qualitat i avançar-nos als impactes sobre les persones i els béns. 
Aquest marc estratègic i proposta de millores s’emmarca dins el Pla “Viu el Besòs”, Pla de conservació, restauració 
d’ecosistemes, biodiversitat i preservació de l’espai fluvial, consensuat  pels  municipis de tota la conca del riu Besòs.
El Parc fluvial s’ha anat configurant al llarg dels darrers anys a partir de diverses fases i projectes. Aquesta seria una fase 
més, la quarta.  

49

AGENDA BESÒS. PROJECTES EN MARXA 2022

53



50
54



AMPLIACIÓ PARC FLUVIAL DEL BESÒS D2
En el seu moment, el parc fluvial va quedar restringit a un àmbit que no incorpora la totalitat de la llera del Besòs 
dins l’àrea metropolitana de Barcelona, deixant fora un tram molt significatiu des de la perspectiva ambiental, com és 
l’aiguabarreig al voltant de la desembocadura del Ripoll. La seva incorporació al parc ha de permetre assentar les bases 
per a la posada en valor d’una zona estratègica des de l’òptica mediambiental i eradicar els usos no apropiats que en 
aquest moment s’hi donen.
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Espais de renaturalització
Millora d'espais lliures existents
Projectes de renaturalització
Recomanacions per a futures intervencions
Actuacions en periode de transició

Espais de renaturalització
Millora d'espais lliures existents
Projectes de renaturalització
Recomanacions per a futures intervencions
Actuacions en periode de transició
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REURBANITZACIÓ 

DELS MARGES DEL RIU BESÒS AVANTPROJECTE

D3

38

 

13. Descampat entre els carrers Santander i de l’Avançada       ESPAI DE TRANSICIÓ  

Objecte  

x Millora paisatgística i ecològica del marge dret del riu Besòs. 

x Potenciació d’un continu arbori entre el Besòs i la plaça de Mossèn Joan 
Cortinas. 

x Creació d’un pulmó verd entre la ronda Litoral i el nucli urbà de Barcelona en un 
context d’emergència climàtica. 

 

Descripció de l’espai 
Parcel·la abandonada en procés de planificació, que actualment compta amb un 
recobriment arbori i arbustiu força escàs, compost per espècies de creixement 
espontani, excepte una franja a la part nord amb una coberta formada per pollancres i 
d’altres espècies. Espai amb runa i altres residus acumulats. 

Actuació 
Conservació dels exemplars existents  i complimentar-ho amb l’establiment d’un prat 
d’alfals (Medicago sativa).  Atès que l’objectiu no és productiu, en cas de bona 
implantació, el prat d’alfals es pot mantenir sense haver de ressembrar entre 5 i 10 
anys. Es recomana fer una sega anual a primers de setembre. S’hauria de conservar 
el  tancament perimetral per tal d’evitar l’accés de gossos i persones, però assegurar 
que comptés amb 2-3 sortides per a petits mamífers (25 x 25 cm).  Creació d’unes 
petites franges d’esbarzers (Rubus ulmifolius ) per tal de poder instal·lar els refugis 
d’eriçons. Col·locació d’un tronc sec d’almenys 3 metres de llarg i 30 centímetres de 
diàmetre.  
 

Altres mesures de foment de la biodiversitat 
Col·locació de 4 caixes niu d’ocells de 32 mm de forat d’entrada (92 €) als arbres ja 
existents. Instal·lació de 2 refugis d’eriçons (180 €) a les dues franges d’esbarzers. 
  
 
 

 

Proposta de revegetació 
 

Espècies Mida 
Marc de 

plantació Nº de plantes Ubicació 

Característiques 
reg (tipus i 
freqüència) Mesures complementàries 

Preu 
estimat 
llavors 

Herbàcies Alfals (Medicago 
sativa). 

Varietat  Victoria FS21 
pildorada o d’altres 

Llavor  Rengs separats 
aprox. 12-14 
cm. Sembra 

durant el mes de 

Victoria 
FS21 

pildorada 
aprox. 40 

Parcel·la 
indicada al 

mapa 

Idealment reg 
de manteniment 
amb aspersor 
(4.500 m3/ha i 

Retirada de pedres i 
altres residus. Llaurat 
amb subsurador 2-3 

vegades, en funció de la 

200-300 
€/ha 

 

 �

varietats micorritzades. 
Si la llavor no està 

micorritzada varietat 
Empordà. 

 

setembre o, si 
no és possible, 

al febrer.  

kg/ha. 
Empordà 
aprox. 20 

kg/ha 

any), però risc 
de robatori. Atès 

que es una 
sembra no 

productiva es 
pot sembrar i 

mantenir sense 
reg, tot i que la 

seva implantació 
dependrà molt 

de les 
condicions 

ambientals de 
l’any de sembra 

compactació del sòl, i 
posterior llaurat amb 

vibrocultivador o similar. 
Sembra amb sembradora 

de relles i posterior 
corronat.  Pot ser 

convenient realitzar un 
picat de la parcel·la (amb 
tractor amb picadora) a 
finals d’abril del primer 
any com a mecanisme 

per controlar un excés de 
vegetació adventícia. 

 
Arbustives Esbarzer (Rubus 

ulmifolius) 
CF 1 l 2 fileres, a 0,5 

m. 
30+30 Repartit en les 

dues franges 
indicades al 

plànol 

Aprofitar reg per 
aspersió de 
l’alfals. En cas 
contrari, 
aprofitar el reg 
de manteniment 
de les 
plantacions de 
la zona de la 
Catalana. 

Ubicar al costat de 
cadascun d’aquests 

agrupaments arbustius 
una de les obertures de 

la tanca. 

140 € 

�
�

�
�
�
�
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amb la col·laboració d’en Xavier Larruy, Albert Petit i Joan Estrada, Biòlegs 

12. Carrer de l’Avançada entre el pont del Molinet i el carrer de l’Almirall Oquendo    PROJECTE 

Objecte  

x Millora paisatgística i ecològica del marge dret del riu Besòs, en un sector ocupat 
bàsicament per polígons industrials. 

x Potenciació d’un continu arbori entre el Besòs i la plaça de Mossèn Joan 
Cortinas. 

x Incrementar la fixació de carboni en un sector condicionat per la Ronda Litoral 

 

Descripció de l’espai 
Carrer amb la vorera sud d’uns 20 metres gairebé totalment pavimentada amb uns 
pocs arbres en un parterre estret. Així, aquest espai és usat en bona mesura com 
aparcament. 
 
Actuació 
Creació d’una filera d’arbres mitjançant la plantació de lledoners als espais lliures del 
parterre existent. Creació d’un boscany davant del descampat de la proposta anterior, 
que suposaria una continuació del terreny forestal. Es mantindrien els exemplars 
presents actualment.  
 
Altres mesures de foment de la biodiversitat 
Col·locació de 4 caixes niu d’ocells de 32 mm de forat d’entrada (92 €) i 1 de 
ratpenats (69 €) en algun dels arbres ja existents. 
  
 
 
 

 �

Proposta de revegetació 
 

Espècies Mida 
Marc de 

plantació Nº de plantes Ubicació 

Característiques 
reg (tipus i 
freqüència) Mesures complementàries 

Preu 
estimat 
llavors 

Arbòries 

Àlber (Populus alba) 
 
16-18 cm 
perímetre 

 

8 m. En ziga-zaga, 
deixant una 

distància mínima 
de 5 m respecte la 

calçada. 

25 Davant del 
descampat. Reg amb goter.  1.210 € 

 
Lledoner (Celtis australis) 16-18 cm 

perímetre 

6 m. Lineal. 
Omplint els forats 

de la filera 
d’arbres 

15 Franja estreta al 
llarg del carrer.   1.750 € 

�
�

�
�

 

amb la col·laboració d’en Xavier Larruy, Albert Petit i Joan Estrada, Biòlegs 

11. Marge de la Ronda Litoral entre el pont dels passadors i el pont del Molinet    PROJECTE 

Objecte  

x Millora paisatgística i ecològica del marge dret del riu Besòs. 
x Incrementar la fixació de carboni en un sector condicionat per la Ronda Litoral. 

 

 

Descripció de l’espai 
Franja entre la Ronda i el mur del riu consistent en un parterre de terra d’amplada 
inferior a 10 metres i un passeig pavimentat d’uns 5 metres. Al parterre, recobriment 
vegetal elevat, però amb escassetat d’arbres i arbustos, mentre que al passeig algun 
arbre puntual plantat en escocell. 
 
Actuació 
Increment de la superfície arbrada i arbustiva al llarg del parterre on sigui possible, 
tenint en compte l’espai disponible i l’existència d’instal·lacions de servei soterrades. 
Al passeig es potenciaria una filera d’arbres gràcies a nous escocells, mantenint els 
exemplars presents actualment. Plantació d’enfiladisses a la tanca per tal de cobrir-la. 
 
Altres mesures de foment de la biodiversitat 
Col·locació de 4 caixes niu d’ocells de 32 mm de forat d’entrada (92 €) i 1 de gralla 
(180 €) als eucaliptus existents. 
 
 
 

Proposta de revegetació 
 

Espècies Mida 
Marc de 

plantació Nº de llavors Ubicació 

Característiques 
reg (tipus i 
freqüència) Mesures complementàries 

Preu 
estimat 
llavors 

Arbòries 

Auró negre (Acer 
monspessulanum) 1,5 m 

Parterre: 6 m. 
Lineal, a 2 metres 

del passeig 
sempre que tingui 
una amplada > 5 

m., 
aproximadament. 

40 Parterre Reg amb goter.  561 € 

 
Àlber (Populus alba) 
Salze blanc (Salix alba) 
Cirerer (Prunus avium) 

16-18 cm  
perímetre 

Passeig: 8 m. 
Lineal en 

escocells d’1,5 m² 
cadascun. Plantar 

de forma 
agrupada, per 

30 
(10 de cada 

espècie) 
Passeig Reg amb goter  1.750 € 

 

 �

exemple fent 
grups d’uns 3 
exemplars per 

espècie. 
Arbustives Aladern (Rhamnus 

alaternus) 
Arboç (Arbutus unedo) 
Llentiscle (Pistacia 
lentiscus) 

Aloc (Vitex agnus-
castus) 

0,8-1 m. alçada 

Parterre: 1 m. 
Lineal quan 

amplada < 5 m i 
sota arbres 
existents. 

82 
(22 aladerns i 

alocs i 21 
arboços i 

llentiscles) 

Parterre Reg amb goter.   1.538 € 

Enfiladisses 
Heura (Hedera hèlix)  0’5 m al costat de 

la tanca      

�

�

 

JJ..  CCaarrrriill  BBiiccii  CCaarrrreerr  ddee  ll’’AAvvaannççaaddaa  

Objecte  

x� Conformar una connexió amb bicicleta segura entre l’eix del Pont dels Passadors i el barri del 
Bon Pastor 

x� Conformar una nova connexió amb bicicleta mar muntanya, per acostar un itinerari entre Bon 
Pastor i l’eix de l’avinguda Diagonal – Avda. Eduard Maristany 
 

 

º  

Descripció de l’espai 
La urbanització actual del carrer l’Avançada és molt informal es manté una calçada per vehicles, 
paral·lela a la Ronda Litoral. Entre les façanes del polígon industrial i la calçada hi ha un espai sense 
urbanitzar que actualment ocupen aparcaments informals i son la campa de descarrega de diferents 
activitats del Polígon  
 

 
Actuació 
En aquest cas, per tal d’assegurar el circuit de bicicletes, només esplanteja desplaçar l’actual 
aparcament i deixar un únic sentit de cotxes. D’aquesta manera s’aconsegueix espai per al traçat d’un 
nou carril bi-direccional, que es pot implantar amb baix cost. Interessa acompanyar aquesta 
intervenció amb una millora de la revegetació del carrer, que inclogui nou arbrat. 
  

 
 
 

 

Proposta d’actuació   
  LLllaarrggaaddaa    ssuuppeerrffíícciiee  CCaarraacctteerrííssttiiqquueess  AAccttuuaacciióó    PPrreeuu  bbaassee    CCoosstt  eessttiimmaatt  
Proposta   1050 ml  15..000 m2 Creació d’un carril bici bidireccional   

 
 

2 
 

Estudi previ: “PROJECTE VORES Riu Besòs. Cota Ciutat. Marge Dret Catalana - Baró de Viver 
Març 2017” , realitzat per Datae, 2017 
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S’ha analitzat la continuïtat mar-muntanya per a bicicletes, a ambdós marges del Besòs. Per a donar continuïtat a aquests 
dos corredors cal adequar fragments dels dos trajectes. Alguns d’ells ja estan en fase de projecte, altres cal discutir-ne 
la seva viabilitat a curt termini. Aquests corredors ciclables en direcció mar-muntanya haurien de descongestionar el 
propi parc fluvial, deslliurant-lo de la pressió que hi exerceix, a dia d’avui, l’alta presència de bicicletes.  A més, cal tenir 
en compte que el carril-bicicleta situat a la llera del Besòs no garanteix la connectivitat necessària amb la resta de la 
xarxa viària, pel que la seva funció ha de ser principalment lúdica. També s’han posat de manifest les continuïtats-
discontinuïtats en els eixos transversals que es consideren essencials per a una bona relació entre ambdós costats 
del Besòs. El treball estableix tres creuaments repartits al llarg del tram baix del Besòs, entesos com a imprescindibles 
per a garantir la permeabilitat entre barris situats a ambdós marges. La intenció d’aquest treball és posar de manifest 
les prioritats en el moment d’actualitzar la xarxa ciclable i veure quina administració pot assumir la responsabilitat de 
l’execució de cadascuna de les intervencions identificades.
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REVISIÓ DELS ESTATS D’ALERTA DEL SAHBE 

I DELS SEUS CRITERIS D’ACTIVACIÓ AVANTPROJECTE

D4
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OS3
Revisió dels estats d’alerta 
del SAHBE i dels seus 
criteris d’activació.

DESCRIPCIÓ
Tenint en compte que els accessos al Parc es dissenyaran 
garantint un temps d’evacuació de 12-15 minuts, el temps 
d’anticipació proporcionat per aquests nous aforaments 
hauria de ser superior a aquests 12-15 minuts per garantir 
que es disposa de temps su!cient per activar el protocol 
d’avisos per evacuar.   
Per a la determinació exacta d’aquest temps cal la 
realització d’un estudi hidràulic especí!c a on es modelitzin 
nous trams aigües amunt del Parc. El temps en que l’aigua 
es desplaça és funció de la velocitat i, al mateix temps, la 
velocitat depèn del pendent i la secció de cada tram. Aquest 
estudi també servirà per veri!car que els punts escollits 
siguin prou representatius per a estimar el nivell al inici de la 
nova zona d’ús públic. Cal recalibrar els models hidrològics 
integrats en el SAHBE a partir de noves dades reals dels 
episodis que s’han anat mesurant durant els darrers anys. 
Finalment, aquest estudi ajudarà a determinar a partir de 
quins nivells mesurats a les 4 estacions caldrà activar l’avís 
al Parc

PRIORITAT
alta

BENEFICIARI
Usuaris del Parc

ESTAT DEL PROJECTE
Avant projecte

TERMINI D’EXECUCIÓ
2

COST ESTIMAT
A determinar

REDACCIÓ I DO
A determinar

COST D’EXECUCIÓ
A determinar

SUPORT FINANÇAMENT
A determinar

55

AGENDA BESÒS. PROJECTES EN MARXA 2022

59



60



RECONSTRUCCIÓ DEL FRONT MARITIM

A1. PDU TRES XEMENEIES
A2. NETEJA PLATJA

EIX TRANSVERSAL ENTRE LES DUES VORES DEL RIU

B1. REURBANITZACIÓ EIX BALMES-FRA JUNIPER SERRA
B2. URBANITZACIÓ MARGE DRET AVDA FERROCARRIL
B3. PROGRAMA DE REGENERACIÓ URBANA DELS BARRIS 
B4. NODE FORMACIÓ HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT
B5. REURBANITZACIÓ EIX SANTANDER-MOLINET-PIUS XII

VALLBONA

C1. C.ORISTÀ- PONT DELS DOS ULSS
C2. VALL AMAGADA
C3. RECONSTRUCCIÓ EDIFICIS GRANTJA RITZ
C4. REDACCIÓ DE LA MPGM DEL BARRI DE VALLBONA
C5. AGROVALLBONA
C6. PLA DIRECTOR REC COMTAL
C7. ESPAI PÚBLIC A L’ENTORN DEL REC COMTAL

EL RIU BESÒS

D1. MARC ESTRATÈGIC PARC FLUVIAL DEL BESÒS
D2. AMPLIACIÓ PARC FLUVIAL DEL BESÒS
D3. REURBANITZACIÓ DELS MARGES DEL RIU BESÒS
D4. REVISIÓ DELS ESTATS D’ALERTA DEL SAHBE
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Edifici Besòs
Carrer Olímpic, s/n Planta 2
(Cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)

08930 Sant Adrià del Besòs
Tel. 93 462 68 68
www.consorcibesos.cat

Agenda
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Coordinadora Veïnal Baix Besòs 

Comunicat de premsa - 15.02.2022

Neix la Coordinadora Veïnal de Baix Besòs  
L’objectiu: treballar per una governança metropolitana vertebrada amb propostes des de la 
proximitat del moviment veïnal. 

Barcelona 15 de febrer.- Amb el gran repte de consolidar un grup motor per a la construcció�  
d'una governança metropolitana de l'eix del Besòs des del teixit veïnal, s’ha fet públic avui 15 
de febrer la constitució de la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs. 

Aquest primer objectiu, la construcció d’una governança metropolitana amb la participació�  
activa del teixit veïnal, en paraules més amenes l’ha explicitat el president de l’entitat 
naixent, Pepe Sánhez, el primer que ha intervingut a la roda de premsa al Col�legi de 
Periodistes: “volem que aquest territori deixi de ser el pati traster. Se n’ha parlat moltes 
vegades però poc s’ha treballat en aquest sentit. Des d’aquesta Coordinadora estem 
disposats a fer aquest treball: dir què volem i com ho volem des dels veïns i veïnes”. 

Tal com ha explicat en Pepe, la Coordinadora el Baix Besòs la constitueixin federacions i entitats 
veïnals d’aquest eix com la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB); 
la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona (FAVB); la Federació d’AV de Santa 
Coloma de Gramenet (FAVGram); la Federació d'Associacions de Veïns de Montcada i 
Reixac (FAVMir), l’Associació Veïnal Sant Joan Baptista de Sant Adrià del Besòs, i la 
Plataforma per la conservació de les tres xemeneies de Sant Adrià, i la Confederació 
d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), i el seu treball s’articula a partir de cinc 
focus temàtics per a anar vertebrant una agenda conjunta amb mirada integral del Baix 
Besòs. Els eixos són: 

• Urbanisme, patrimoni, infraestructures i mobilitat 

• Habitatge, vulnerabilitat i emergències socials 

• Sistema productiu i formació 

• Salut i medi ambient 

• Polítiques de gènere, igualtat i diversidad 

També explícit en aquest sentit ha estat Jordi Giró, president de la CONFAVC i vocal de la 
Coordinadora del Baix Besòs, que ha destacat la mirada integral de les taules de 
treball de la Coordinadora per a resoldre problemes que ja han deixat de ser locals i 
que necessiten de respostes integrals: “Els ajuntaments fins ara només han sabut 
donar respostes des d’una perspectiva individualitzada”, ha recordat Giró, també 
assenyalant que el Consorci del Besòs no ha sabut resoldre la situació des de fa anys 
perquè tampoc se li havien donat recursos. “Ara volem treballar aquesta gran mancança 
de governança des de la participació veïnal i amb les administrations. Volem treballar 
d’una manera activa fem propostes”, ha sentenciat Giró. 

Per la seva part Camilo Ramos, vicepresident de la Coordinadora i membre de la Federació 
d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, ha començat explicitant que era cert que la zona – 
on hi ha 16 dels 25 barris més pobres de Catalunya- concentra els pitjors indicadors de 
benestar com baixos nivells de formació�  i de renda, menor esperança de vida, altes taxes 
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d'atur i condicions de vida mes difícils. I que, aquest indicadors a vegades ajuden a 
estigmatitzar més la zona, per qué no tenim altres indicadors que mesurin la riquesa del Besòs, 
amb els alts nivells de solidaritat que sí hi ha,  i les ajudes per anar al metge amb la veïna, o la 
participación activa a les festes col�lectives, etc”, ha recordat Ramos. Va insistir també amb Giró 
sobre “la inexistència fins ara d’un discurs  estrategic comú per a sumar sinergies des de 
les administracions locals”. 

Ramos ha començat a detallar actuacions prioritàries per la Coordinadora com són la reconversió 
i renovació del teixit productiu als polígons industrials de la zona amb un projecte amb 
retorn social cap als barris, amb programes de formació que vinculin a la seva gent amb 
fonts de treball d’alta qualificació; la necessitat d’intervencions sobre medi ambient per la 
descontaminació de les lleres del riu i de les platges i solars; la construcció de l’hospital 
Ernest Lluch a Montcada i Reixac i la normalització de l’atenció primària; entre d’altres prioritats 
com la vertebració de polítiques socials i de habitatge conjuntes i connectades des de totes 
les administracions competents, per evitar desastres i desatenció, com s’ha recordat el cas de 
les dues persones mortes en un incendi a les barraques de Montcada i Reixac. 

A l'apartat d'infraestructures, Camilo ha destacat que des de la plataforma exigeixen "que ja es faci 
el projecte de connexió per metro de Trinitat Nova amb Trinitat Vella, que uniria Nou Barris amb 
Santa Coloma”, destacant la centralització dels transport públics cap a la gran capital i els dèficits 
de transport públic entre les altres ciutats. I, molt lligat amb aquest efecte, fer arribar el metro fins a 
l'hospital de Can Ruti, centre de referència per a centenars de veïns i veïnes amb una molt 
deficient connexió de transport públic. 

Antecedents: un camí compartit de fa dos anys 

Tal com ha explicat el president de la Coordinadora a l’inici de l’encontre, fa més de dos anys que 
les entitats constituents de la Coordinadora  van entendre que l’entorn del Besòs necessitava 
l'articulació del seu teixit veïnal d'un i altre costat del riu amb unes Jornades Veïnals de l'Eix 
Besòs  que van permetre iniciar una reflexió sobre les necessitats de la zona des d'una 1

perspectiva metropolitana i veïnal.  

Després d'un any de treball compartit entre les federacions i entitats dels cinc municipis, s’han 
prioritzat propostes per a la construcció d’una agenda compartida que compleixin tres 
requisits: un abordatge integral del territori i de les seves problemàtiques; potencialitat 
d'impacte multiplicador; i la condició de ser realitzables. 

Aquestes prioritats han orientat la segona fase de treball amb la conformació de taules tècniques, 

amb equips dels cinc ajuntaments i l’AMB, que van tenir lloc durant la primera meitat de 2021. 
Treball del qual s’ha après molt, tant dels ajuntaments com des dels seus equips tècnics, 
però que han de seguir avançant i confluint en un plenari amb un full de ruta consensuat. 

Més informació:�
coorbesos@gmail.com �
Pepe Sánchez (President de la Coordinadora Baix Besòs): 650 72 06 95

 Informació pública i informe  https://participa.favb.cat/conferences/JornadaEixBesos 1
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