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a l’encreuament de la N-340 sobre el Llobregat 
(Quatre Camins) i els marges del riu als municipis 
de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei.

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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ESCENARI D’ESTUDI I EXPLORACIÓ

La vall del Llobregat constitueix un territori amb 
un paisatge molt construït i asimètric, quant a la 
seva morfologia i a la seva funcionalitat territorial. 
El marge dret està configurat per assentaments 
col·locats en la línia de contacte entre els sòls 
agrícoles de ribera i el Samontà i articulats 
històricament per les accessibilitats a les valls 
secundaries. Al marge esquerre els creixements 
urbans (més homogenis i continus) han estat 
marcats per l’antiga carretera nacional de Barcelona 

a Madrid (carretera N-II) com a eix central i pas de 
sortida des del pla de Barcelona a l’interior.

La doble condició de pas natural i de sòls agrícoles 
de terres fèrtils d’al·luvió ha configurat un 
paisatge construït per la superposició de les grans 
infraestructures de mobilitat (A-2, AP-2, línies de 
ferrocarril i tren d’alta velocitat) i l’estructura agrícola 
de la vall (camins, canals, sèquies i parcel·lari) que 
condicionen la relació entre la ciutat i el riu.

L’escenari d’estudi proposat es centra a l’encreuament 
de la N-340 amb el Llobregat, entre els municipis 
de Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts a banda i 
banda del riu.

El primer pont fou construït el 1767 per millorar 
la comunicació entre Barcelona i Madrid (el pont 
de Carles III) i des d’aleshores l’encreuament va 
esdevenir la connexió principal entre les dues riberes 
de la part baixa del riu. Actualment, el nus viari de 
Quatre Camins, sorgit de la confluència de l’antiga 
carretera de Barcelona a Madrid amb la carretera 
N-340, ha deixat de ser cruïlla de vies per tràfics de 
llarg recorregut, per ser cruïlla de vies de connexió 
i de recolzament de nuclis urbans, estructurants i 
d’abast metropolità, i espai d’intercanvi de modes de 
transport (estació intermodal inaugurada el 2003); 
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PASSATGE O PASSATGES

Què? Qui? Com? I per què connectem?

La proposta de passatge/s es focalitza en la millora 
del nus viari de Quatre Camins i la connectivitat amb 

 • Integració de la mobilitat tova (vianants i 
bicicletes) al pas de la N-340 fins al nus de Quatre 
Camins donant accés als entorns urbans i a l’estació.

 • Idees per l’ordenació dels sòls lliures a l’entorn del 
nus de Quatre Camins,

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

alhora continua sent un espai de concentració 
d’activitats econòmiques i d’alta centralitat 
metropolitana.

El repte principal es centra en establir la millora de la 
relació interurbana entre les poblacions i els espais 
de valor ecològic i paisatgístic vinculats al riu, a la 
riera de Cervelló i al Parc Agrari del Llobregat.

l’estació de ferrocarrils i els espais fluvials i del Parc 
Agrari del Llobregat.
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Ortofoto 1965 

Ortofoto 2013
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