
ESCENARI D’ESTUDI I EXPLORACIÓ

Badalona s’estén entre la costa i la Serralada de 
Marina a l’extrem nord de la metròpoli barcelonina, 
a una distància aproximada de 15 Km al centre 
de Barcelona. Des de la plana litoral el teixit urbà 
s’endinsa per les valls de Canyet, Betlem i Pomar, 
des d’on baixen un seguit de rieres que estructuren 
el territori i el caracteritzen amb una topografia 
ondulada. 

El teixit urbà actual queda contingut entre les grans 
infraestructures a mode de franges: la B-20, la C-31 
i el ferrocarril (rodalies R1) a primera línia de costa. 
Tot i recolzant-se en l’estructura de la colonització 
tradicional de rieres, la vialitat i sovint els espais 
lliures queden tallats per les grans infraestructures 
que evidencien deficiències de mobilitat i de 
continuïtat urbana entre els barris.

Dins d’aquest context, el concurs planteja estudiar i 
proposar idees per la millora de: l’àmbit del Torrent 
de la Font, un corredor verd perpendicular entre la 
Serralada de Marina i el mar; la integració urbana de 
l’autopista i els espais fragmentats pel traçat de la 
B-20 i de la C-31. 

PASSATGE O PASSATGES 

Què? Qui? Com? I per què connectem?

La proposta de passatge/s es focalitza: en 
l’encreuament de l’avinguda del President Companys 
amb la C-31 millorant la integració i pas sota 
l’autopista; sobre el nus d’accés a la C-31, estudiant 
els diferents vials que el configuren i la relació amb 
l’entorn immediat (els barris, els parcs...) i sobre la 
connectivitat dels espais verds de l’aigua.
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1A
UN PASSATGE A 
TRAVÉS DE LA C-31,

EE
E

01

a l’encreuament de la C-31 amb el Torrent de la 
Font, entre l’avinguda del President Companys 
i la passera del carrer de Sant Felip i de Rosés al 
municipi de Badalona.

El concurs proposa abordar 2 escales de projecte a nivell 

d’idees: EEE, d’estudi i exploració d’un àmbit i PPP, de proposta 

d’actuacions per la millora d’un passatge o passatges que estan 

dins de l’àmbit.

P
P

P

02

do
ss

ie
r t

èc
ni

c



 • Integració urbana de la C-31.

 •Continuïtats entre els barris de: la Morera, Bufalà, 
Casagemes i Dalt de la Vila.

 • Itineraris i camins (d’accés al parc de la Serralada 
de Marina, a l’entorn del Torrent de la Font, d’accés 
al centre...).

 •Connectivitat del verd i de l’aigua (parc de la 
Bòbila, Torrent de la Font,  parc de Can Solei i de Ca 
l’Arnús, o altres).

 •Restauració i intervenció de millora paisatgística al 
Torrent de la Font.

 •Programació i ordenació dels sòls lliures de 
l’entorn (les previsions del planejament vigent no 
són vinculants pel desenvolupament de les idees del 
concurs),

 •o altres propostes que suposin millores de l’espai 
i incrementin els serveis i la qualitat de vida de les 
persones.
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