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UN FUTUR INCERT

El correcte futur del passatge Besòs
de Sant Adrià passa per la seva total
transformació per tal de millorar la
continuïtat mar-muntanya.



UN FUTUR INCERT

La futura demolició de l’actual
passatge és quasi inevitable.



UN FUTUR INCERT

D’aquesta manera la proposta de
millora de l’actual passatge del Besòs
es planteja mitjançant 3 estratègies:



PRIMERA ESTRATÈGIA. PAISATGE
DEMOLICIÓ PARCIAL DEL PASSATGE

En vistes a la futura desaparició del passatge, es proposa una demolició parcial dels
murs de les rampes i les escales per a millorar l’amplitud espaial, la il·luminació i les
vistes.
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SEGONA ESTRATÈGIA. CIUTAT
PLAÇA DE L’ESTACIÓ

Es proposa un espai pacificat amb prioritat per a les persones per tal de millorar l’accés
a tots els transports col·lectius: tren, tramvia i autobús.



SEGONA ESTRATÈGIA. CIUTAT
PLAÇA DE L’ESTACIÓ

La proposta de mobilitat es basa en limitar el pas a veïns i vehicles de servei per la
nova plaça i passar de les dues direccions actuals a un carril de sentit únic.







TERCERA ESTRATÈGIA. SOSTENIBILITAT
REUTILITZACIÓ I RECICLATGE 

FRESAR

Per a poder allargar els murs existents per tal de contenir els talussos, es recicla el
material de les demolicions per formar nous murs ciclopis amb el mínim de formigó,
només per a aglomerar. Tot acabat fresat.

APILARRECICLAR



1. Mur existent de formigó fresat
2. Passamà d’acer inox amb llum Led
3. Canal inundable
4. Paviment existent de formigó sorrejat
5. Vegetació autòctona de baix manteniment
6. Nou mur cilcopi fresat
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1. Mur de contenció existent de formigó fresat
2. Passamà d’acer inox amb llum Led
3. Canal inundable
4. Paviment existent de formigó sorrejat
5. Cel-ras amb absorció acústica i retroil·luminació
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