Redacció del projecte d’ordenació del Torrent de la Betzuca i la zona d’horta
adjacent entre els ponts de la ctra. de Caldes i del Passeig del Colomer
LOCALITZACIÓ
La zona d’horta de Los Rosales, situada dins el terme municipal de Sant Quirze del Vallès, està vertebrada pel torrent de la Betzuca,
aﬂuent del riu Sec que posteriorment desemboca al riu Ripoll i que pertany a la Conca del Besòs.

PROBLEMÀTICA ACTUAL
Actualment el torrent de la Betzuca es troba rodejat d’horta
amb un torrent degradat i modiﬁcat, amb dos girs de 90º. És
un espai amb molt potencial ecològic, socio-cultural i agrícola,
desectructurat i residual.

PROPOSTA DE SOLUCIONS
S’han avaluat els problemes existents, i s’han indicat les mesures que cal aplicar per a la seva correció, centrant-se en una
restauració de la llera, una reordenació de l’horta i la creació
d’un parc ﬂuvial.
Localització

OBJECTIUS

Estat actuat, extenció de la zona d’horta i
divisió per característiques

- Establir una zoniﬁcació dels usos de l’espai, delimitant clarament l’espai reservat a
cadascun.
- Realitzar una redistribució general dels accessos i de la xarxa de camins per tal
d’ordenar i regular els ﬂuxos de visitants o usuaris de la zona.
- Millorar paisatgísticament la transició entre el barri de Los Rosales i el torrent de la
Betzuca, eliminant els elements de marginalitat i les autoconstruccions, i donant un
canvi d’ús a aquesta franja: Transformació de la franja en un parc ﬂuvial.
- Donar una ubicació i un dimensionament de les noves parcel·les d’horta en l’àmbit
del marge esquerre del torrent.
- Establir uns elements generals estructurals de l’horta: accessos, tanques, aigua,
casetes de material, etc.
- Ordenar l’entorn en relació al torrent de la Betzuca, establint els límits ﬂuvials, millorant la morfodinàmica i desenvolupant una vegetació de ribera associada.
- Millorar el bon estat ecològic del torrent de la Betzuca en aquest espai.

Estat actuat, detall del torrent
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES

DIVISIÓ PER ÀMBITS DE TREBALL

La proposta executiva presenta una reordenació de tot l’àmbit: el
torrent, i la zona d’horta. En tant que aquest és un espai lliure que
limita amb la trama urbana i amb les xarxes d’infraestructures, l’actuació suposa adaptar l’àrea i l’activitat que s’hi desenvolupa a les
característiques de l’entorn on es troba. Això signiﬁca transformar
el lloc i l’activitat, que actualment presenten un major o menor grau
de marginalitat, i donar-los una signiﬁcació i una entitat de vora
urbana, és a dir, es cerca mantenir l’espai lliure alhora que ordenar-lo de forma que millori les relacions que manté amb l’espai
natural i l’espai urbanitzat.

- Àmbit dels horts: situat en el marge esquerre del torrent de
la Betzuca.
- Àmbit de parc ﬂuvial: situat en el marge dret del torrent.
- Àmbit ﬂuvial: corresponent a la llera i ribera del torrent.

En base a aquestes línies estratègiques i a la divisió dels àmbits,
s’han establert les línies d’acció especíﬁques.
Per fer-ho s’han tingut en compte quatre aspectes principals:
- Accions preliminars
- Accions de restauració de la llera
- Accions de reordenació de l’horta
- Accions per a la creació d’un parc ﬂuvial

Transformacions de l’espai:
- Eliminació de la zona destinada a horta en el marge dret.
Aquest espai es transforma en un parc ﬂuvial, que actuï de
transició entre l’urbà i el natural (torrent). Aquest parc esdevindrà un espai amb cert grau de naturalitat, a on l’ús social
vindrà determinat pels espais especíﬁcs destinats a aquest
menester: els camins i la zona d’estada.
- Consolidació de l’espai corresponent al torrent i la seva ribera. Es millorarà la morfodinàmica del curs i es crearà una
continuïtat en la vegetació associada a aquest medi, tendent
a conﬁgurar un bosc de galeria.
- Creació d’una zona d’horta en el marge esquerre, amb els
equipaments necessaris, efectuant una reparcel·lació dels
terrenys de forma que existeixi una geometria regular i una
superfície similar per a totes les parcel·les.

Planta general del projecte
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ACTUACIONS PRELIMINARS
En aquest apartat s’inclouen aquelles actuacions prèvies, necessàries per a poder treballar en direcció a la imatge ﬁnal del projecte,
centrades en la eliminació de residus, construccions i d’espècies invasores.

ACTUACIONS DE RESTAURACIÓ DE LA LLERA DEL TORRENT
Aquestes actuacions tenen com a objectiu consolidar l’espai ﬂuvial i la seva ribera associada. Aquest engloba el tractament del canal
d’aigües baixes del torrent, els marges adjacents, amb unes amplades variables en funció del tram, i la primera terrassa del marge
dret.

Seccions de treball dels talussos del torrent, combinant variacions topogràfiques, tècniques de bioenginyeria i plantacions

ACTUACIONS D’ORDENACIÓ DE L’HORTA
La proposta d’ordenació s’ha basat en un condicionament de l’horta dotant-la dels principals serveis necessaris per a una activitat
d’horta sostenible i adaptada als requeriments actuals, alhora que permeti un ús social de l’espai. L’àrea que manté el seu ús d’horta
comprèn quasi totes les parcel·les actuals del marge esquerre del torrent.
L’accés principal a la zona d’horta deriva de la carretera de Caldes de Montbuí, enllaçant amb un tram de pista, des de la plaça del
Turonet.
S’ha treballat diferenciant:
- Accessos i la circulació
- Parcel·lari i serveis comuns
- Conducions per reg
- Senyalització

ACTUACIONS PER LA CREACIÓ D’UN PARC FLUVIAL
Les actuacions compreses en aquest apartat plantegen un parc ﬂuvial de baix manteniment, seguint i connectant amb l’espai públic
situat al nord de l’àmbit de treball. Aquest s’estructura a partir de dos grans elements:
- Eix vertebrador: amb un camí principal que uneixi les zones urbanes de l’entorn i permeti la circulació per a l’espai. Amb una zona
d’estada vinculada al passeig que dóna acollida al visitant i actua com a espai de descans i d’observació de l’entorn.
- Prat arbrat: L’espai més extens del parc, situat a la terrassa superior sud, amb característiques de prat i amb individus dispersos de
vegetació arbrada. A on es permeti el pas dels usuaris sense un guiatge de per a on han de circular.
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