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ABANS

DESPRÉS

INTRODUCCIÓ
Aquesta obra es troba dins del terme municipal
de Montcada i Reixach, al límit amb Barcelona,
i s’integra en una obra d’arranjament de tota la
zona per a la connexió d’ambdós municipis a
través del carrer del Bosc i el d’Oristà.
El projecte de tota la millora ha estat redactat
per Batlle i Roig Arquitectes, i l’execució l’ha dut
a terme COPCISA, exceptuant aquest punt de
connexió a on calia fer unes escales per
connectar el carrer del Bosc amb el passatge
del Reixagó a través d’un talús força vertical.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
R-EXE-05_20_O1034

NATURALEA ©

www.naturalea.eu

info@naturalea.eu

(+34) 937 301 632

1 de 5

Informe final de la creació d’una escala de connexió entre els carrers Oristà i del Bosc a través del talús que quedà entre Oristà i Rec
Comtal a Montcada i Reixach

Execució dels treballs
La connexió s’ha realitzat amb dues rectes, una primera amb un pendent més suau salvat per tres
trams de tres esglaons, i un segon tram amb més pendent amb unes escales de 26 esglaons.
El primer pas ha estat generar el traçat d’un sender, amb una plataforma de 1,5m d’amplada a través
del talús. Un cop marcat el traçat del camí, s’ha procedit a la construcció dels graons, amb una
estructura robusta que doni consistència i estabilitat a tot el bloc, doncs el talús és de material de
reblert.

Disseny original de les escales

A la part exterior del tram llarg d’escales s’ha col·locat una barana per tal de facilitar la pujada i la
baixada.

Disseny original de la barana

Per acabar de consolidar el talús, s’ha procedit a la construcció de dues palissades i la instal·lació de
ret de coco, ambdues actuacions acompanyades de sembra manual. Aquestes actuacions busquen
facilitar la revegetació de tot l’espai remogut.
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Evolució gràfica dels treballs
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Resultat
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Imatges de detall

Punt de gir entre les dues rectes

Palissades construïdes

Ret de coco instal·lada

PARAULES CLAU: Escales, millora paisatgística, millora de connexions urbanes.
TÈCNIQUES APLICADES: Ret de coco, palissada, escales amb travessa de fusta.
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