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Històricament les ciutats de l’entorn del riu havien crescut de forma desordenada i girant l’esquena 
a aquest, ja que en aquell moment el riu era un clavegueram a cel obert i s’inundava periòdicament. 
La regeneració de les aigües del riu Besòs a finals dels anys 90 del segle passat va propiciar la 
recuperació de la llera del riu com a espai d’ús i gaudi públic i com a corredor ecològic. Per això, 
ara la situació ara és ben diferent: les aigües baixen netes, la llera és un gran parc i el corredor 
fluvial és avui un paisatge d’alt valor ecològic i recreatiu. Falta, però, cosir aquest paisatge amb els 
barris que l’envolten, resoldre els conflictes de connectivitat a l’escala de la ciutat i per la mobilitat 
quotidiana entre les dos marges del riu, tradicionalment tan distanciades entre sí. 

El repte
Les vores del Besòs estan compartides per 4 municipis i 22 barris, el que representa un gran repte 
de gestió, de coordinació i de governança, que es recull a l’Agenda Besòs.

 
 
L’Agenda Besòs (any 2017) és el resultat d’una voluntat política (entre els municipis de Ba-
dalona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Barcelona) 
de donar continuïtat al projecte de regeneració del riu Besòs, establint una estratègia de 
desenvolupament urbà compartida amb els ciutadans i una mirada conjunta als potencials 
del territori com a espai metropolità d’acollida i d’oportunitats. L’objectiu de l’Agenda és 
esdevenir l’espai de referència des d’on es consensuï una proposta de futur pel Besòs, que 
es concreta en tres pilars:

Les vores del Besòs són els espais públics que discorren en els marges 
dret i esquerre en el tram final del riu Besòs, des del riu Ripoll fins a la seva 
desembocadura 10 km més enllà. Aquestes àrees delimitades entre el mur 
del límit de la llera del riu i la primera línia de façana dels barris de l’entorn 
immediat, tenen una amplada variable i estan compartides per 4 municipis, 
el que representa un gran repte de gestió, de coordinació i de governança. 
Les vores són l’espai públic dels barris amb el riu, donen gruix i potencien 
el parc fluvial i defineixen la façana fluvial.

Les vores del Besòs  
al marge dret

 Î La visió estratègica. La definició d’uns objectius i unes 
línies estratègiques a partir de l’elaboració d’una diagnosi 
temàtica i transversal del territori. 

 Î El Pla d’acció. La concreció de les línies estratègiques en 
un conjunt de projectes i actuacions que s’implementen 
en diferents escales d’intervenció amb una priorització se-
gons criteris temporals, pressupostaris i de retorn social. 

 Î La Governança. La configuració d’una governança basada 
en la col·laboració entre els municipis de l’Eix Besos i amb 
els agents del territori que enforteixi el Consorci del Besòs 
amb nous marcs i espais de cooperació.
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1 El Besòs i les seves vores
Un territori en transformació 
L’àmbit de les vores del Besòs, compren els termes municipals de Montcada i Reixac, Sant Adrià 
de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i els districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí de 
Barcelona. És un territori que es localitza al llarg de la conca baixa del riu Besòs, des del congost 
que forma en travessar la Serralada Litoral (incloent-hi els estreps de Collserola i la Serralada de 
Marina) fins al seu pla deltaic i desembocadura al mar. 

Avui, al Besòs hi viuen pràcticament un milió de persones, el que representa el 30 % de la població 
de l’àrea metropolitana de Barcelona i el 12 % de la població de tota Catalunya. Amb una superfície de 
més de 80 km², el Besòs s’articula en 98 barris constituint un paisatge social molt complex i divers.

Malgrat tenir elements geogràfics potencialment estructuradors, com són la plana litoral i la façana 
marítima, el propi riu Besòs, Collserola o la Serralada Marina, la manca d’una visió integrada del 
territori agreujada per una llarga història de creixements urbans desordenats, han fet que avui el 
Besòs sigui un territori fragmentat i confús sense un projecte de desenvolupament urbà definit.

En l’actualitat, el territori de l’entorn de les vores del riu, en particular del marge dret, és un territori 
en transformació, on conflueixen múltiples sectors en diferents fases de desenvolupament, a més 
d’una gran transformació d’impacte metropolità com és l’entorn de la Sagrera.

A part d’aquests plans urbanístics en desenvolupament (la Catalana, les tres xemeneies, Bon Pas-
tor...), hi ha una sèrie de solars sense ús definit o simplement abandonats que esdevenen una 
oportunitat per anar completant la façana del riu Besòs per tal de donar-li continuïtat i activitat.

Dins de l’àmbit de les vores, en l’espai entre el mur del riu i la primera línia de façana, s’estan realit-
zant una sèrie de projectes d’espai públic alguns dels quals es troben el la fase de projecte, d’altres 
s’acaben d’executar o s’estan executant i d’altres es troben en estudi. Aquests projectes sempre es 
realitzen per trams desconnectats entre ells sense que existeixi una visió conjunta de com es vol 
que siguin les vores del Besòs.

Dos marges diferenciats
Els dos marges del riu tenen un caràcter clarament diferent en quant a la realitat física de les seves 
vores en la cota ciutat.

En el marge esquerre hi ha un tram urbà continu, d’uns 4,7 km des de la desembocadura, amb fa-
çanes d’habitatge i d’equipament en contacte amb les vores del Besòs. Passat el nus de la Trinitat 
la façana urbana desapareix quedant un espai lliure i de serveis entre el riu i la carretera de La Roca 
en contacte amb la Serralada de Marina.

El territori del marge dret és més discontinu i fragmentat. Hi ha 4 àrees residencials desconnec-
tades que tenen façana al riu i la resta són espais industrials o espais ocupats per grans nusos 
viaris. La presència de la Ronda Litoral i del tren que recorren en gran part aquest marge, creen 
una forta barrera entre la ciutat i el riu. Només en certs punts, i salvant com es pot la Ronda Litoral, 
hi ha l’oportunitat de que les trames urbanes es relacioni amb el riu (en els barris de La Catalana, 
El Bon Pastor i Baró de Viver). La continuïtat longitudinal a peu i en bicicleta a través de la vora 
del riu en el marge dret, és per tant molt complicada i en certs punts poc confortable a causa de 
la presència d’aquestes infraestructures.
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Discontinuïtats en els recorreguts a peu i en bicicleta
Al llarg dels dos marges del riu a la cota ciutat, es produeixen un seguit de disconti-
nuïtats en els recorreguts per a vianants i bicicletes. L’única continuïtat ben resolta és 
a la cota de la llera. Aquestes discontinuïtats a les vores del Besòs, accentuades més 
en el marge dret, són degudes a la fractura que provoquen algunes infraestructures 
(la ronda Litoral, alguns ponts i el tren), espais públics no urbanitzats o degradats, 
zones de transformació urbanística no desenvolupades i per l’execució en alguns 
trams d’alguns projectes d’espai públic desconnectats entre ells.

Poca i mala connectivitat transversal entre els dos marges
Hi ha una escassa connexió per a vianants i bicicletes entre els dos marges del riu. 
Aquesta està sobretot pensada per donar continuïtat als grans eixos viaris de conne-
xió amb el territori. Al llarg de 10 km (des del riu Ripoll fins la desembocadura) hi ha 
8 ponts i dos passeres que uneixen els dos marges del Besòs. Dos d’aquests ponts 
(Passadors i Molinet) no permeten el pas de vianants ni de bicicletes. La distancia 
entre els ponts és de 500 m, 450 m, 630 m, 777 m, 770 m i 770 m entre la desembo-
cadura i Trinitat i de 3.145 m i 1.039 m fins a Montcada.

Manca de relació entre els barris i el riu (mala accessibilitat)
L’espai de les vores no relaciona bé el parc fluvial del Besòs amb el territori que 
l’envolta. Tant des del parc fluvial com des dels diferents municipis del seu entorn, 
no hi ha informació ni coherència d’on es troben els accessos al riu (que responen 
simplement a unes distàncies d’evacuació) ni els equipaments públics de l’entorn.

Mala qualitat dels espais públics i manca d’usos actius  
i atractius (manca de façana)
Tot i la realització del parc fluvial del Besòs, els espais públics de les vores del riu, 
continuen tenint, en general, una manca de qualitat important. Són espais molts d’ells 
no consolidats, alguns ocupats per aparcament de vehicles, que fan difícil la relació 
del parc fluvial amb el seu entorn. Aquesta manca de qualitat i la manca d’atractivitat 
fa que en general, hi hagi poca activitat a les plantes baixes de les vores, fet que 
genera inseguretat. Pràcticament tampoc es troben a les vores usos atractius ni in-
tensius que aprofitin el potencial del contacte amb el parc fluvial.

Manca de confort (verd, qualitat de l’aire, soroll, temperatura...)
Al costat de les principals infraestructures viàries que recorren i que creuen les vores 
del riu (sobretot la ronda litoral, C-58, C-33, C-17, B-20 i C-31), hi ha una important 
presència d’emissions de NOX i de PM10. Aquest fet també es produeix en les zones 
dels polígons industrials (Montsolís, Bon Pastor, El Sot, Pla d’en Coll). En aquestes 
zones, la contaminació acústica resultant també és important. Encara que el plànol 
de l’Índex de NDVI (verd real) el Besòs surt com a important eix verd dins del conjunt 
l’àrea metropolitana degut a que hi ha una gran presència d’espais públics a les seves 
vores i entorns, molts d’aquests espais es troben en mal estat o no són accessibles.

2 Principals problemàtiques 

1

2

3

4
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3 Objectius i necessitats 

Aconseguir una bona continuïtat i accessibilitat en els 
recorreguts a peu i en bicicleta al llarg de les vores del Besòs
Garantir un passeig continu i confortable per als vianants i les bicicletes al llarg dels 
dos marges del riu ben connectat amb el seu entorn, amb els ponts i amb el parc del 
Besòs. Establir també una millor connexió entre els dos marges del riu per a facilitar 
l’accés a tothom als nous espais públics de les vores del Besòs. 

Fer de les vores un espai confortable i saludable
Realitzar mesures correctores per a disminuir la contaminació atmosfèrica i acústica 
en aquest àmbit provocada per les principals infraestructures viàries que recorren 
aquest territori. Augmentar la superfície i la qualitat del verd a l’espai de vores, mi-
llorant la seva accessibilitat i connectivitat a altres espais verds de l’entorn. Establir 
uns criteris de disseny que millorin el confort tèrmic i ambiental dels passejos i dels 
espais de les vores, aplicant criteris de sostenibilitat en l’elecció dels materials, els 
paviments i la vegetació.

Aconseguir que les vores siguin un espai divers, atractiu, segur  
i connectat als barris
Oferir un espai públic de qualitat i confortable en contacte amb els marges del riu, 
ben connectat amb el territori que l’envolta perquè sigui utilitzat i gaudit per tothom. 
Enllaçar millor els territoris dels dos marges del riu i millorar la relació (informació, 
accessibilitat, visuals...) entre el Parc Fluvial del Besòs i el territori que l’envolta. Apro-
fitar la complementarietat entre llera i vora per col·locar usos millorant la funcionalitat 
global del parc donant gruix i potenciant el parc fluvial del Besòs.

Consolidar la façana del Besòs
Consolidar i millorar la qualitat i la imatge conjunta de la façana fluvial en els dos 
marges del riu. Acabar de desenvolupar l’habitatge planificat de cara al riu per anar 
construint aquesta nova façana fluvial com a paisatge de fons de les vores del Besòs. 
Dotar d’usos atractius i intensius que ajudin a identificar el territori a l’espai de les 
vores i a la seva façana.

1

2

3

4
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Les vores del Besòs

Document de criteris a les vores del Besòs

Continuïtat longitudinal al riu Connectivitat transversal: Ponts

PRV01

PRV02

PRV03

PRV04

PRV07

PRV08

PRV10

PRV11

PRV13

PRV15

IVB07
PRV14

PRV12

22 Accions
VB06 Renaturalització de les vores del Besòs  

(tram Can Zam‒Montcada i zona Vallbona‒Montcada)
IVB07 Vores Serralada de Marina
IVB08 Enverdir solars buits a ambdós marges del riu
IVB09 Parc de la C-31
PRV00 «DOC DE CRITERIS» Projecte Vores
PRV01 Adequació de les vores de la desembocadura del riu Besòs
PRV02 Passeig fluvial del Barri de la Catalana (projecte executiu)
PRV03 Transformació zona esportiva de SAB (proposta)
PRV04 Adequació de la carretera de la Catalana i connexió amb c. Guipúscoa
PRV05 La Rambleta de SAB
PRV06 Accessibilitat pont dels Passadors
PRV07 Façana fluvial polígon Montsolís
PRV08 Passeig fluvial Safaretjos / fàbrica de Cartró
PRV09 Façana fluvial Bon Pastor
PRV10 Passeig Salzareda
PRV11 Camí fluvial Trinitat / Vallbona (marge dret)
PRV12 Passeig Fluvial Can Zam‒Pont de Montcada
PRV13 Soterrament de R2 Vallbona / Montcada
PRV14 Itinerari Rec Comtal
PRV15 Camí fluvial Torrent de la Vallençana / Pont de Montcada  

(Marge esquerre)
PRV16 Aiguabarreig Ripoll / Besòs (Marge dret)
PRV17 Pla de Besòs‒Santa Maria de Reixac

IVB09

PRV05

PRV06

PRV16 PRV17

BIO07

PRV09

En el marc de l’Agenda Besòs, es defineix un Pla d’Acció classificat  
per àmbits territorials d’actuació en cinc escales d’intervenció:  
l’aigua, la llera i la vora del riu, els barris i la metròpolis. 

En l’àmbit de les vores del Besòs, es proposen 22 accions a realitzar.

1 2

IVB06



Nodes Espai de les vores

4 Línies d’actuació

1. Ponts
2. Relació dels barris amb el riu
3. Continuïtats i accessibilitats
4. Repensar les grans infraestructures 
viàries

6 Projectes (Curt termini) 

PONTS 
Reforçar la connexió entre els dos  
marges del Besòs
Pont Maristany–Passeig fluvial
Pont del Molinet
Passera Lima–Santa Coloma
Carrer de Potosí

COBERTURES
Relació dels barris amb el riu.  
Reactivar les cobertures sobre la 
Ronda
El Bon Pastor
Baró de Viver

7 Projectes (Mig-llarg termini) 

CONTINUÏTATS
Connexions entre els barris
Continuïtat Catalana–Bon Pastor
Nus Rambla Guipúscoa
Connexió Trinitat–Vallbona 
Eix Ciutat d’Asunción–vora fluvial
Vora polígon Montsolís

INFRAESTRUCTURES
Repensar les grans infraestructures 
viàries (Ronda i nusos)
Ronda Litoral / vora
Verds i nus C31

El marge dret

El consorci encarrega a Barcelona Regional  
la redacció d’un document de criteris per  
a les vores del Besòs, focalitzat en el seu marge 
dret, d’on sorgeixen 13 projectes en el marc  
de quatre línies d’actuació estratègiques.

3 4
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4 Propostes

1

Continuïtat longitudinal al riu 
Al llarg de les vores del Besòs des de Montcada fins a la desembocadura, 
en els dos marges, hi ha d’haver un eix longitudinal continu per a vianants 
i bicicletes que, a part de garantir la continuïtat al llarg del riu, garanteixi 
la connexió amb els ponts que el creuen i amb les estructures urbanes 
i forestals del seu entorn. Aquest eix continu ha de ser complementari 
amb el del Parc del Besòs, a la seva llera, ja que aquest no és sempre 
accessible.

Al llarg del marge esquerre, aquest eix pot estar en contacte amb l’espai 
al voltant del mur de contenció del riu. En el marge dret, la continuïtat 
des de la Catalana fins a Bon Pastor i des de Trinitat fins a Montcada, es 
pot realitzar al costat del mur de contenció del riu. Entre els ponts dels 
Passadors i de Santa Coloma, però, la presència de la Ronda Litoral, fa 
que aquesta continuïtat longitudinal sobretot per a bicicletes, s’hagi de 
desplaçar cap al viari de la segona línia fins al carrer Ciutat d’Asunción.

2

Connectivitat transversal: Ponts 
Des del riu Ripoll fins a la desembocadura, el riu Besòs té 8 ponts que 
connecten les trames urbanes d’ambdós costats del riu i dues passeres, 
una per a vianants al Bon Pastor i una per a vianants i bicicletes a Mont-
cada. Dels 8 ponts que hi ha, només quatre permeten el pas de bicicletes 
(Maristany, Cristòfor de Moura, sota la C-31 i Santa Coloma) i 6 permeten 
el pas de vianants (Maristany, Cristòfor de Moura, sota la C31, Potosí, 
Santa Coloma i Montcada). 

L’estratègia de connectivitat transversal al Besòs, passa perquè en tots 
els ponts existents, hi puguin creuar a més dels cotxes, els vianants i les 
bicicletes amb un espai propi segregat. 

Es contemplen també dues noves passeres en l’àmbit, una ja prevista en 
el projecte del barri de la Catalana per unir-se amb el marge esquerre 
del Besòs i un altre per unir Sant Andreu amb Santa Coloma pel carrer 
de Lima.

Es contempla també, un nou pont a Vallbona com a continuïtat del pont 
sobre la C-58 des de Torre Baró fins a la carretera de la Roca. Aquest nou 
pont ha de servir per a millorar els accessos a Vallbona i a Torre Baró i 
connectar-los amb els camins cap a la Serralada de Marina.



Les vores del Besòs: el marge dret 13

4

Espais de vores
Entre el nou eix longitudinal de passeig de vianants i carril bici junt al 
mur de contenció del riu, fins a l’espai de la façana construïda al riu, hi 
ha un àmbit més o menys variable de vora. Es diferencien tres tipologies 
d’àmbits de vores:

 – Quan l’espai de vora està en contacte amb trama urbana. 
 – Quan està en contacte amb zona agroforestal. 
 – Quan aquest espai no té contacte amb el riu Besòs per culpa de la 
infraestructura de la Ronda Litoral que li fa de frontera. 

Aquestes tres tipologies haurien de complir una sèrie de pautes ambi-
entals i socials per tal d’aconseguir que les vores siguin espais més 
saludables i que contribueixin al benestar de la població resident i dels 
visitants i que esdevinguin espais que relacionin el seu entorn (riu-ciutat, 
riu-espais verds urbans, riu–espais naturals). S’ha de tenir en compte, 
però, que cada espai és diferent i té unes necessitats de disseny espe-
cífiques i que per tant, el disseny dels espais de vores, ha de respondre 
a les necessitats del seu entorn immediat. 

L’espai de les vores ha de tenir els usos que per la seva condició d’inun-
dabilitat no pot tenir el parc del Besòs. Per aquest fet, hi ha d’haver una 
estreta relació entre el parc i els usos de les vores. S’hauria de crear un 
ecosistema lúdic planificat al llarg de les vores del Besòs.

També és important que els espais de vores tinguin una coberta vegetal 
important que ofereixin el confort tèrmic que no pot oferir el parc del 
Besòs.

3

Nodes
Els nodes han de resoldre les connexions entre l’eix longitudinal per a 
vianants i bicicletes de les vores del Besòs en els dos marges amb els 
ponts que travessen el riu i els accessos al Parc Fluvial del Besòs. Totes 
les connexions han de ser clares, directes i accessibles.
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5 Projectes al marge dret

El marge dret de les vores del Besòs, té una complexitat que dificulta poder aplicar els objectius 
explicats anteriorment per a les vores del Besòs, encaminats a millorar la relació del marge dret 
amb el riu i la seva llera. Aquesta complexitat és deguda a:

 Î La barreja de teixits residencials i industrials desconnectats entre ells.

 Î La manca de relació amb el riu i el seu marge esquerre degut a la presència de la Ronda Litoral 
i els seus nusos viaris, i per sobre el nus de la Trinitat, del tren.

 Î Ser una zona amb transformació condicionada pel futur parc de la Sagrera i la transformació 
del seu entorn.

Per a millorar la relació entre els barris del marge dret del Besòs, el riu i el marge esquerre, així com 
per aconseguir que disposi d’uns espais públics amb millor qualitat, confort, més saludables i segurs, 
es determinen una sèrie de projectes. Aquests projectes hauran d’implementar les polítiques de 
l’Ajuntament de Barcelona, recollides en les diferents mesures de govern referents a l’espai públic 
(pla del verd i la biodiversitat, ciutat jugable, PMU...).

4 Línies d’actuació
1.       PONTS. Reforçar la connexió entre els dos marges del Besòs.
2.       RELACIÓ DELS BARRIS AMB EL RIU. Reactivar les cobertures sobre la Ronda.
3.       CONTINUÏTATS I ACCESSIBILITATS. Connexions entre els barris.
4.       REPENSAR LES GRANS INFRAESTRUCTURES VIÀRIES. Ronda i nusos.

Projectes
Les quatre línies d’actuació determinen 13 àmbits de projectes en les vores del marge dret del 
Besòs des de la desembocadura fins a Vallbona. Sis d’aquests projectes (tres ponts, una passera 
i dues tapes de la Ronda) es podrien realitzar ja amb l’objectiu, de millorar la connectivitat entre els 
barris i municipis d’ambdós costats del Besòs, i de millorar la relació de les trames urbanes del marge 
dret amb el parc del Besòs i el riu.

CONTINUÏTATS
Continuïtat Catalana‒Bon Pastor
Nus Rambla Guipúscoa
Connexió Trinitat‒Vallbona 
Eix Ciutat d’Asunción‒vora fluvial
Vora polígon Montsolís

INFRAESTRUCTURES
Ronda Litoral / vora
Verds i nus C31

7 PROJECTES 
MIG-LLARG TERMINI

6 PROJECTES 
CURT TERMINI

PONTS
Pont Maristany‒passeig fluvial
Pont del Molinet
Passera Lima‒Santa Coloma
Carrer de Potosí

COBERTURES
El Bon Pastor
Baró de Viver
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Ponts
Cobertures
Continuïtats i accessibilitat
Infraestructures
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Objectiu: 
Millorar la connexió i relació per als 
desplaçaments a peu a través del pont de 
Potosí entre Santa Coloma de Gramenet, 
el polígon del Bon Pastor, la Maquinista, 
el parc de la Sagrera i Sant Andreu.

Objectiu: 
Millorar la connexió i la relació per als 
desplaçaments a peu i en bicicleta entre 
Santa Coloma de Gramenet, El Bon Pas-
tor, la Maquinista, el parc de la Sagrera  
i Sant Andreu.

Objectiu: 
Millorar la connexió i la relació per als 
desplaçaments a peu i en bicicleta entre 
Santa Coloma de Gramenet, El Bon Pas-
tor, la Maquinista, el parc de la Sagrera  
i Sant Andreu.

Objectiu: 
Millorar la connexió per als desplaça-
ments a peu i en bicicleta entre el pont  
de Maristany, la vora del marge esquerre 
del riu i el parc fluvial del Besòs.

Ponts 
(6.290.000 € PEC+IVA)

Pont Maristany‒Passeig fluvial

Pont del Molinet

Passera Lima‒Santa Coloma de Gramanet

Pont de Can Peixauet i carrer de Potosí



Les vores del Besòs: el marge dret 17

Objectiu: 
Millorar la relació entre el Baró de Viver i el riu Besòs.

Relació dels barris amb el rius 
(1.870.000 € PEC+IVA)

Cobertura Bon Pastor

Cobertura Baró de Viver

Objectiu: 
Millorar la relació entre el Bon Pastor i el riu Besòs.
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Continuïtat la Catalana‒Bon Pator
‒Nus Rambla Guipúscoa

Continuïtats 
(1.870.000 € PEC+IVA)

Objectiu: 
Connexió i continuïtat de la vora del  
Bon Pastor amb la Rambla de Guipúscoa  
i el pont dels Passadors.

Objectiu: 
Connexió del Baró de Viver–Bon Pastor 
amb la vora fluvial i Santa Coloma  
de Gramenet.

Objectiu: 
Connexió i continuitat Baró  
de Viver–Trinitat Vella–Vallbona.

Vora Poligon Montsolís

Eix Ciutat d’Asunción‒vora fluvial

Connexió Trinitat‒Vallbona

Objectiu: 
Resoldre la continuïtat de la vora de  
La Catalana fins el pont dels Passadors 
i la Rambla de Guipúscoa. Resoldre la 
continuïtat de la vora de l’Avinguda de la 
Catalana fins la del polígon de Montsolís  
i la continuïtat de la Rambla de Guipúscoa 
cap al marge esquerre del riu Besòs.
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