
ESCENARI D’ESTUDI I EXPLORACIÓ 

A la vall baixa del Besòs, en la seva confluència 
amb el Ripoll, just abans d’obrir-se pas a través de 
la Serralada Litoral es situa Montcada i Reixac, a 
una distància aproximada de 14 Km del centre de 
Barcelona. 

El territori de Montcada i Reixac està fortament 
condicionat pel pas d’infraestructures de 
comunicació (la C-58, la C-33 i la C-17; les línies 
de ferrocarril de Barcelona-Portbou, Barcelona-

Puigcerdà, Barcelona-Manresa-Lleida i la línia de 
l’AVE) i d’espais fluvials (el riu Besòs, el riu Ripoll, 
la riera de Sant Cugat i el torrent de Can Duran) 
que han comportat la disgregació del teixit urbà en 
peces desconnectades i la difícil funcionalitat dels 
corredors ecològics proposats pel Pla territorial 
metropolità de Barcelona (connector ecològic de 
la Serralada de Marina amb Collserola pel Turó de 
Montcada, de la riera de Sant Cugat, dels corredors 
fluvials del riu Besòs i del riu Ripoll).

Tenint en compte aquest context territorial del 
municipi el concurs planteja estudiar i proposar 
millores d’articulació de l’àmbit comprés entre 
l’estació de Montcada i Reixac (línia Barcelona-
Portbou) en el barri de Montcada Centre, i l’estació 
Montcada Ripollet (línia Barcelona-Puigcerdà) 
situada al barri de Mas Rampinyo. Les dues línies 
de ferrocarril, el riu Ripoll i el viaducte de la C-33 
dificulten la continuïtat i l’accessibilitat del teixit 
urbà.
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de Montcada Centre amb el barri de Mas 
Rampinyo al marge esquerre del riu Ripoll al 
municipi de Montcada i Reixac.

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.
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PASSATGE O PASSATGES 

Què? Qui? Com? I per què connectem?

La proposta de passatge/s es focalitza en l’espai 
comprés entre el marge esquerre del riu Ripoll i el 
marge dret del riu Besòs, seguint la traça del carrer 
de Torres i Bages que té continuïtat amb el camí de 
la Font Freda en el barri de Mas Rampinyo, àmbit 
amb bons espais lliures i equipaments culturals 
i esportius, però separats per l’espai del “sota-
viaducte” de la C-33, utilitzat d’aparcament.

 •Connectivitat entre els barris.

 •Programació i ordenació dels sòls lliures entorn al 
“sota-viaducte” de la C-33.

 •Adequació de la mobilitat tova de l’àmbit: carril 
bici i itineraris de vianants.

 •Restauració del marge esquerre del riu Ripoll 
(accessibilitat i recuperació d’itineraris).

 •Anàlisis de les traces, de les infraestructures, dels 
itineraris per vianants, de les diferents arquitectures 
i de les activitats,

 •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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Ortofoto 1965 

Ortofoto 2013
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