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Fase 1 _ DIAGNOSI

Fase 2 _ MEDIACIÓ

Fase 3 _ SIGNATURA DE LA CARTA

Exposició de les conclusions de la diagnosi

Definició dels objectius de qualitat
paisatgística

Redacció del programa de gestió del
paisatge

C A R T A D E L P A I S AT G E D E L A C O N C A D E L A R I E R A D ’ A R G E N T O N A

La riera d’Argentona és l’eix vertebrador d’un territori que forma un únic espai geogràfic malgrat estar adscrit
administrativament a diversos municipis (Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius, Mataró, Òrrius).
En època romana va constituir un important eix de l'organització del territori del Maresme central. El seu curs era el pas
natural utilitzat per la Via romana de Parpers per comunicar la costa amb el Vallés.
Avui aquest espai té una lògica mediambiental pròpia, amb un paper destacat com a nus de comunicacions entre el
Maresme i el Vallès i amb una potencialitat elevada en els àmbits residencials i d’activitat econòmica.

CARTA DEL PAISATGE DE LA RIERA D’ARGENTONA

Fase 1 _ DIAGNOSI

S’orienta a detectar les característiques fonamentals del paisatge,
les tendències que experimenta i les dinàmiques que els afecten.
No es pretén realitzar en recull exhaustiu de documentació sobre el
paisatge, sinó s’intenta precisar les seves característiques
fonamentals, detectar la seva tendència o evolució, i establir quins
són els valors atribuïts per la població.
- Recopilació de la cartografia base i primera interpretació
- Estudis de visibilitat i primera definició d'unitats de paisatge
- Definició de les característiques i dels valors del paisatge
- Definició de les tendències, dels impactes i riscos
- Oportunitats i reptes a assolir

CARTOGRAFIA BASE I PRIMERA INTERPRETACIÓ

La primera interpretació de l'estructura formal i perceptiva del
paisatge fa referència al anàlisis de l'estructura física i visual del
paisatge, les lògiques de ocupació del territori i les zones amb valor
reconegut (zones protegides).

PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR

Assegurar la continuitat del PEIN
Assegurar la continuitat del PEIN

PARC DE LA SERALLADA LITORAL

La visibilitat ha estat utilitzada per, en primer lloc, identificar els
valors visuals, és a dir, els àmbits visuals com a estructures
diferenciades de percepció amb els seus continguts, segon,
com a eina per tal de confirmar o proposar els límits (o límits
parcials) de les unitats. També ha estat útil com a base per tal
d’identificar presències físiques segons el seu grau d’exposició,
com a valors, i per matisar, com una espècie de filtre per a tota
la resta de valors, definint la manera de la seva exposició, per
exemple, el paper dels plans visuals dins de l’àmbit de visió, i
finalment per avaluar de manera detallada la fragilitat visual.

ESTUDIS DE VISIBILITATS

Es determinen zones amb
diferent grau d’exposició visual
(a partir de la superposició dels
diferents àmbits visuals
resultants dels estudis de
visibilitats parcials).
Cal distingir les zones on
conflueixen d’una manera
intensa i característica més d’una
àrea de visibilitat.
Aquest àrees són enteses com a
zones de fragilitat degut a la
importància que tenen com a
imatge visual del paisatge
estudiat (horitzons persistents).

VALORS PAISATGÍSTICS

Als valors reconeguts (les àrees ja protegides, amb distints nivells
de protecció i la cartografia disponible del patrimoni històric i
ambiental) hem afegit una sèrie de valors observats, els elements
amb un paper significatiu en la construcció de la imatge de paisatge i
de la identitat dels llocs, com es el cas dels patrons rurals.

DETECCIÓ DELS IMPACTES I RI SCOS

S’han valorat variables identificades en la cartografia base i
variables observades per l'equip redactor per la detecció dels
punts crítics i de les amenaces sobre els valors del paisatge.

OPORTUNITATS I REPTES A ASSOLIR

Considerant les dinàmiques, els valors i els impactes i riscos en el
paisatge, se defineixen els principals tipus d’oportunitats i reptes
paisatgístics a assolir.

CARTA DEL PAISATGE DE LA RIERA D’ARGENTONA
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Elaboració de la diagnosi de les dinàmiques
del paisatge
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Definició dels objectius de qualitat
paisatgística

C A R T A D E L P A I S AT G E D E L A C O N C A D E L A R I E R A D ’ A R G E N T O N A
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Fase 3 _ SIGNATURA DE LA CARTA
Redacció del programa de gestió del
paisatge

OBJECTIUS DE QUALITAT PAISATGÍSTICA

Fase 2 _ MEDIACIÓ

OBJECTIUS GENERALS

OBJECTIUS ESPECÍFICS

> 1 preservar i afavorir la biodiversitat
> 2 preservar la identitat cultural i crear noves identitats contemporànies
> 3 valoritzar el caràcter dinàmic del paisatge
> 4 millorar i avaluar el paisatge urbà i periurbà

> Determinació de mesures generals de protecció i/o millora del paisatge
> Concreció d’actuacions prioritàries de millora del paisatge en àmbits
paisatgísticament degradats

C A R T A D E L P A I S AT G E D E L A C O N C A D E L A R I E R A D ’ A R G E N T O N A

1 _ Preservar i afavorir la biodiversitat

- Afirmar i enfortir la continuïtat ecològica i paisatgística de les diferents àrees, ja en règim de protecció o com a espais oberts, a fi de que puguin tenir
funció de corredors ecològics, paisatgístics i verds. A més, caldria plantejar en aquests espais un seguit d’intervencions que permetin augmentar el grau
de naturalitat i la seva qualitat ecològica.
- Protegir i gestionar el sistema d’aigua de la conca de la riera d'Argentona com a sistema bàsic de configuració i funcionament del paisatge i com a
important connector ecològic; a més, recuperar i potenciar el seu valor social i cultural.

C A R T A D E L P A I S AT G E D E L A C O N C A D E L A R I E R A D ’ A R G E N T O N A

OBJECTIU ESPECÍFIC
Garantir continuïtat ecològica i paisatgística a
través dels planejaments municipals

MESURES I ACTUACIONS
Adaptar i coordinar els planejaments dels diferents
municipis per garantir la continuïtat ecològica i
paisatgística en els següents àmbits:
•Connexió dels sòls que conformen la línia d'horitzó
nord de la Riera d’Argentona que es situen sobre les
urbanitzacions de Can Cabot i les Ginesteres fins a
unir-se als sòls de Dosrius limítrofes amb la
urbanització de Can Massuet, garantint així la
continuïtat i connexió dels PEIN de la Serralada
Litoral amb els del Montnegre–Corredor.

PRESERVAR I AFAVORIR LA BIODIVERSITAT

OBJECTIU ESPECÍFIC
Garantir continuïtat ecològica i paisatgística a
través dels planejaments municipals

MESURES I ACTUACIONS
Adaptar i coordinar els planejaments dels diferents
municipis per garantir la continuïtat ecològica i
paisatgística en els següents àmbits:
• Especial protecció del sòl no urbanitzable dels sòls
situats a l’entorn de la carretera BV-5106 entre les
urbanitzacions de Can Raimí i Can Cabot fins al casc
urbà d’Òrrius amb proposta d’ampliació dels límits
del PEIN de la Serralada Litoral.

PRESERVAR I AFAVORIR LA BIODIVERSITAT

OBJECTIU ESPECÍFIC
Garantir continuïtat ecològica i paisatgística a
través dels planejaments municipals

MESURES I ACTUACIONS
Adaptar i coordinar els planejaments dels diferents
municipis per garantir la continuïtat ecològica i
paisatgística en els següents àmbits:
• Especial protecció dels sòls per garantir la
connectivitat ecològica de la vall de Clara, la riera de
Riudemeia amb la riera de Dosrius, evitant possibles
creixements del polígon industrial Nord d’Argentona.

PRESERVAR I AFAVORIR LA BIODIVERSITAT

OBJECTIU ESPECÍFIC
Garantir continuïtat ecològica i paisatgística a
través dels planejaments municipals

MESURES I ACTUACIONS
Adaptar i coordinar els planejaments dels diferents
municipis per garantir la continuïtat ecològica i
paisatgística en els següents àmbits:
• Especial protecció dels sòls per garantir la
connectivitat ecològica i paisatgística entre el Turó de
Burriac fins el Veïnat de Sant Jaume, passant pels
sòls no urbanitzables a l’entorn del Torrent de Can
Riera entre Madà i el nucli urbà d’Argentona.

PRESERVAR I AFAVORIR LA BIODIVERSITAT

OBJECTIU ESPECÍFIC
Afirmar i enfortir la continuïtat ecològica i
paisatgística de les diferents àrees, ja en règim
de protecció.
MESURES I ACTUACIONS
Ampliació dels límits dels PEIN La Conreria-Sant
Mateu-Céllecs (Parc de la Serralada Litoral) i Parc
Montnegre–Corredor per tal d’unir-los, garantint així
l’estabilitat i protecció del paisatge de referència de la
riera d’Argentona.
• Ampliació dels límits del PEIN de manera que
incloguin els sòls a l’entorn de la carretera BV-5106
d’Òrrius.
• Prolongació dels sòls del PEIN que es situen sobre
les urbanitzacions de Can Cabot i les Ginesteres fins
a unir-se als sòls del PEIN Montnegre–Corredor
limítrofes amb la urbanització de Can Massuet.
• Ampliació dels sòls del PEIN Montnegre–Corredor a
la banda sud del terme de Dosrius fins arribar a
Mataró, coincidint amb els límits de la Zona
declarada de protecció per a les Aus (ZEPA)
• Ampliació al límit oest del municipi d’Argentona, a
l’entorn del Pujolar i Rocar d’en Serra, fins arribar a
l’àmbit de la Font Picant, a on hi ha importants
masses boscoses.
• Ampliació per la banda sud fins arribar a l’entorn de
la urbanització de Madà i la banda sud del castell de
Burriac.

PRESERVAR I AFAVORIR LA BIODIVERSITAT

OBJECTIU ESPECÍFIC
Protegir i gestionar el sistema d’aigua de la
conca de la riera d'Argentona com a sistema
bàsic de configuració i funcionament del paisatge
i com a important connector ecològic; a més,
recuperar i potenciar el seu valor social i cultural
MESURES I ACTUACIONS
• Redacció dels estudis d’inundabilitat per detectar
les zones i punts de major debilitat i les que ofereixen
una major estabilitat hidràulica per tal de poder
desenvolupar correctament les posteriors accions
ambientals de naturalització de la riera
• Recuperació i naturalització de la llera actuant
sobre murs, esculleres i talussos existents.
• Recuperació i naturalització dels marges eradicant
els usos d’aparcaments i altres no vinculats a un ús
social.
• Revegetació de la llera i marges en els llocs
d’estabilitat fluvial i amb espècies del lloc segons els
següents criteris: eradicació de les espècies
al·lòctones invasives per espècies autòctones (alocs,
tamarius, etc.) que, en la mesura del possible, no
seran de viver sinó que es trasplantaran de llocs de
la pròpia conca per tal de reproduir el patrimoni
genètic i, en definitiva, garantir un major
automanteniment.
• Creació d’itineraris de connexió entre els diferents
municipis de la carta (itineraris per vianants, pistes
bicicleta, etc.).
• Ordenació de la vialitat i control de la circulació de
vehicles a les lleres de les rieres i torrents.
• Proposta de redacció de protocols de manteniment
de les rieres i torrents utilitzats com a camins.
• Redacció de plans d’emergència en cas de risc de
riuades.

PRESERVAR I AFAVORIR LA BIODIVERSITAT

OBJECTIU ESPECÍFIC
Protegir i gestionar el sistema d’aigua de la
conca de la riera d'Argentona com a sistema
bàsic de configuració i funcionament del paisatge
i com a important connector ecològic; a més,
recuperar i potenciar el seu valor social i cultural
MESURES I ACTUACIONS
• Redacció dels estudis d’inundabilitat per detectar
les zones i punts de major debilitat i les que ofereixen
una major estabilitat hidràulica per tal de poder
desenvolupar correctament les posteriors accions
ambientals de naturalització de la riera.
• Recuperació i naturalització de la llera actuant
sobre murs, esculleres i talussos existents.
• Recuperació i naturalització dels marges eradicant
els usos d’aparcaments i altres no vinculats a un ús
social.
• Revegetació de la llera i marges en els llocs
d’estabilitat fluvial i amb espècies del lloc segons els
següents criteris: eradicació de les espècies
al·lòctones invasives per espècies autòctones (alocs,
tamarius, etc.) que, en la mesura del possible, no
seran de viver sinó que es trasplantaran de llocs de
la pròpia conca per tal de reproduir el patrimoni
genètic i, en definitiva, garantir un major
automanteniment.
• Creació d’itineraris de connexió entre els diferents
municipis de la carta (itineraris per vianants, pistes
bicicleta, etc.).
• Ordenació de la vialitat i control de la circulació de
vehicles a les lleres de les rieres i torrents.
• Proposta de redacció de protocols de manteniment
de les rieres i torrents utilitzats com a camins.
• Redacció de plans d’emergència en cas de risc de
riuades.

PRESERVAR I AFAVORIR LA BIODIVERSITAT

OBJECTIU ESPECÍFIC
Protegir i gestionar el sistema d’aigua de la
conca de la riera d'Argentona com a sistema
bàsic de configuració i funcionament del paisatge
i com a important connector ecològic; a més,
recuperar i potenciar el seu valor social i cultural
MESURES I ACTUACIONS
• Redacció dels estudis d’inundabilitat per detectar
les zones i punts de major debilitat i les que ofereixen
una major estabilitat hidràulica per tal de poder
desenvolupar correctament les posteriors accions
ambientals de naturalització de la riera.
• Recuperació i naturalització de la llera actuant
sobre murs, esculleres i talussos existents.
• Recuperació i naturalització dels marges eradicant
els usos d’aparcaments i altres no vinculats a un ús
social.
• Revegetació de la llera i marges en els llocs
d’estabilitat fluvial i amb espècies del lloc segons els
següents criteris: eradicació de les espècies
al·lòctones invasives per espècies autòctones (alocs,
tamarius, etc.) que, en la mesura del possible, no
seran de viver sinó que es trasplantaran de llocs de
la pròpia conca per tal de reproduir el patrimoni
genètic i, en definitiva, garantir un major
automanteniment.
• Creació d’itineraris de connexió entre els diferents
municipis de la carta (itineraris per vianants, pistes
bicicleta, etc.).
• Ordenació de la vialitat i control de la circulació de
vehicles a les lleres de les rieres i torrents.
• Proposta de redacció de protocols de manteniment
de les rieres i torrents utilitzats com a camins.
• Redacció de plans d’emergència en cas de risc de
riuades.

PRESERVAR I AFAVORIR LA BIODIVERSITAT

2 _ Preservar la identitat cultural i crear noves identitats contemporànies

- Protegir els paisatges i elements d’alt valor estètic més reconeguts i característics

- Protegir les estructures agràries i els elements característics del paisatge rural (marges de conreus, murs, alineacions arbòries d’interès, arbrat aïllat)

- Fomentar l’ús públic de l’espai rural i aprofitament didàctic dels recorreguts per a excursionistes i ciclistes

- Garantir la preservació dels assentaments i tipologies constructives pròpies de cada lloc

OBJECTIU ESPECÍFIC
Protegir els paisatges i elements d’alt valor
estètic més reconeguts i característics

MESURES I ACTUACIONS
Protecció de les línies d’horitzó de màxima percepció
visual com elements identitaris més reconeguts i
característics: p.e. Turó dels Oriols, Turo i Castell de
Burriac, Turó de Cirers, etc.
• El projecte de noves edificacions, infraestructures i
qualsevol altra intervenció artificial o natural que pot
afectar o alterar la percepció de la línia d’horitzó, no
solament en el seu entorn pròxim sinó també en
l’entorn llunyà, urbà, urbanitzable o lliure, no han
d’obstaculitzar, degut a la volumetria, les possibles
visuals.

PRESERVAR LA IDENTITAT CULTURAL I CREAR NOVES IDENTITATS CONTEMPORÀNIES

OBJECTIU ESPECÍFIC
Protegir les estructures agràries i els elements
característics del paisatge rural

MESURES I ACTUACIONS
Protegir les estructures agràries al costat de la riera i al
llarg de les valls principals i els elements característics del
paisatge rural (marges de conreus, murs, alineacions
arbòries d’interès, arbrat aïllat).
• Promoure el coneixement de les estructures agràries
històriques de valor estètic i paisatgístic i la sensibilització
sobre aquest valor (inclusió en catàlegs geogràfics,
etnogràfics i arquitectònics dels elements patrimonials de
l‘arquitectura del paisatge).
• Defensar i afavorir les activitats agrícoles tradicionals,
que contribueixen en la preservació i millora de la qualitat
del paisatge, la identificació dels habitants amb el seu medi
i, alhora, permeten incrementar el valor turístic del territori.
•Defensar i incentivar la producció de productes típics i
l‘experimentació, dins d'un sistema de diferenciació de
l'oferta i de la qualitat.
•Fomentar producció integrada i ecològica.
•Les intervencions de transformació del sòl agrari haurien
de conservar l'escala de la parcel·lació de l'espai agrícola
productiu com a element fonamental de la identitat del
paisatge rural, tant per la seva dimensió i combinació
d'elements naturals i/o arquitectònics, com per les seves
proporcions, ritme i seqüència.
•Elaboració d’un codi de bones pràctiques agrícoles.
•Identificar, cartografiar i classificar els elements
fonamentals del patrimoni natural i cultural (les tanques,
murs, antics camins, alineacions arbòries d'interès
paisatgístic, etc.) com a instrument d‘anàlisi previ en la
redacció dels plans territorials i urbanístics

PRESERVAR LA IDENTITAT CULTURAL I CREAR NOVES IDENTITATS CONTEMPORÀNIES

OBJECTIU ESPECÍFIC
Fomentar l’ús públic de l’espai rural i
aprofitament didàctic dels recorreguts per a
excursionistes i ciclistes

Antic traçat del tramvia Mataró-Argentona

MESURES I ACTUACIONS
• Redacció d’un estudi on potenciar i donar
continuïtat als itineraris per a vianants i carrils bicis
per tal de fomentar les mobilitats ecològiques.
Aquests itineraris aniran recolzats amb l’establiment
d’àrees d’aparcament per afavorir l’intercanvi modal.
• En funció de l’estudi, establir els Convenis de
col·laboració i de compromís de finançament dels
diferents projectes i obres per part de les diferents
entitats implicades, per fer efectiva la realització
d’aquest objectiu per la seva especial incidència en
l’ús social del paisatge.

Racionalització de la senyalització

Entrada Parcs Naturals

Carril bici riera d’Argentona

Zones de lliure circulació d’animals

PRESERVAR LA IDENTITAT CULTURAL I CREAR NOVES IDENTITATS CONTEMPORÀNIES

•Estudiar, conjuntament amb els Consorcis del
Parcs Naturals i Ajuntaments, la ubicació de
berenadors, àrees de jocs i, en general, l'ordenació
de l'ús públic, així com l'execució de propostes
didàctiques associades als itineraris ja senyalitzats
per a excursionistes i ciclistes. Les propostes que es
realitzin han d'evitar l'augment de la freqüentació en
àrees actualment poc transitades i minimitzar el risc
d'incendis

3 _ Valoritzar el caràcter dinàmic del paisatge, prioritzar una gestió i ordenació del paisatge que mantingui els seus valors naturals,
culturals i estètics, integrant els espais de serveis, equipaments i de les infraestructures en la matriu territorial i en la imatge de conjunt del paisatge

- Integrar les infraestructures de comunicació (autopistes, carreteres i nou tren orbital) en la matriu territorial i en la imatge de conjunt del paisatge
- Reduir l’impacte paisatgístic de les activitats extractives
- Impulsar el control de les activitats i implantacions en sòl no urbanitzable
- Aplicar mesures de correcció als polígons industrials existents i vetllar les possibles ampliacions

OBJECTIU ESPECÍFIC
Integració de les autopistes C-32 i C-60 en la
matriu territorial i en la imatge de conjunt del
paisatge

Viaducte C-60

MESURES I ACTUACIONS
• Realització un estudi que plantegi les actuacions
paisatgístiques a efectuar per afavorir la integració
d’aquestes infraestructures, intentant crear una
relació visual de qualitat amb l’entorn.
• Valoració de la incidència del possible efecte
barrera per als desplaçaments de la fauna, l'ús com a
llocs de pas per part d'aquesta dels camins, ponts i
obres de drenatge existents i, si s‘escau, proposta de
millores per atenuar l'efecte barrera.

C-60 entrada al túnel de Parpers

Nus C-32 i C-60
VALORITZAR EL CARÀCTER DINÀMIC DEL PAISATGE

OBJECTIU ESPECÍFIC
Integració de les carreteres i vies interiors en la
matriu territorial i en la imatge de conjunt del
paisatge
MESURES I ACTUACIONS
• Realitzar un estudi d’integració paisatgística
d’aquestes infraestructures que consideri al menys
els següents paràmetres: potenciació dels elements
estructurals del paisatge (arbres, massa de bosc,
vegetació de ribera) en punts singulars per reduir els
impactes visuals d’edificacions i on faci falta
tractament i restauració de talussos.

Camí del Cros

• Preveure itineraris per a vianants i carrils bicis per
tal de fomentar les mobilitats ecològiques.
• Establir els Convenis de col·laboració i de
compromís de finançament dels diferents projectes i
obres per part de les diferents entitats implicades, per
fer efectiva la realització d’aquest objectiu per la seva
especial incidència en el paisatge

Òrrius

VALORITZAR EL CARÀCTER DINÀMIC DEL PAISATGE

Camí del Cros

OBJECTIU ESPECÍFIC
Integració del nou tren orbital en la matriu
territorial i en la imatge de conjunt del paisatge

MESURES I ACTUACIONS
• Fer un seguiment i poder incidir en el projecte de
traçat d’aquesta nova infraestructura d’interès
general.
• Analitzar i participar en el procés de redacció de
l’estudi d’impacte ambiental que formarà part del
projecte d’execució d’aquesta infraestructura.

VALORITZAR EL CARÀCTER DINÀMIC DEL PAISATGE

OBJECTIU ESPECÍFIC
Reduir l’impacte paisatgístic de les
activitats extractives

MESURES I ACTUACIONS
- Redacció d’un estudi que analitzi l’estat actual de
totes les pedreres incloses en l’àmbit d’intervenció,
l’impacte de les ampliacions autoritzades, i els
estudis i fases de restauració programades.
-Redacció dels corresponents projectes de
restauració per cadascuna de les pedreres afectades
amb indicació concreta de fases i pressupostos.
-Prioritàriament, promoure projectes de recuperació
de les pedreres situades a Argentona, Dosrius,
Òrrius
Argentona
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Òrrius

- Establir els Convenis de col·laboració i de
compromís de finançament per part de les diferents
entitats implicades per fer efectiva la realització
d’aquest objectiu per la seva especial incidència
negativa en el paisatge.

OBJECTIU ESPECÍFIC
Impulsar el control de les activitats i implantacions
en sòl no urbanitzable

MESURES I ACTUACIONS
- Establir mecanismes de control i dotar dels
recursos necessaris per garantir el compliment de la
disciplina urbanística en els sòls no urbanitzables, i
en especial, intervenir en diversos indrets on ja hi ha
implantacions o activitats inadequades.

Argentona
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Dosrius

OBJECTIU ESPECÍFIC
Aplicar mesures de correcció als polígons
industrials existents i vetllar les possibles
ampliacions
MESURES I ACTUACIONS
• Minimitzar l’impacte visual de les activitats
industrials existents a través d’una franja de
vegetació densa, arbustiva i arbòria o amb la
incorporació de tanques integrades amb el paisatge
del voltant.
• La possible ampliació dels polígons industrials, així
com les noves construccions, s’hauria d’acompanyar
amb estudis de visibilitat: des de les carreteres
adjacents, des dels punts de vista panoràmica
(miradors), amb solucions que minimitzin el seu
impacte paisatgístic, amb fotomuntatges i plànols que
justifiquin la solució proposada.

Polígon Nord

Polígon del Cros
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4 _ Millorar i valoritzar el paisatge urbà i periurbà

- Promocionar un paisatge periurbà de la ciutat ben planificat, endreçat i harmònic que creixi coherentment i que tingui en compte el paisatge preexistent,
tot procurant la compacitat del nucli i el desenvolupament ordenat de les noves àrees urbanitzades i industrials de la perifèria.
- Promoure el desenvolupament de xarxes identificables dels espais verds al voltant de les ciutats, i facilitar-ne l’ús als ciutadans a partir dels camins
existents. Cal, però, en aquest sentit, preservar de la urbanització aquells espais oberts de reconegut valor estratègic a fi de millorar o bé de crear continuïtat
funcional i poder actuar com a connectors ecològics i paisatgístics. Aquestes xarxes haurien d’incorporar els espais agrícoles actius inserits aïlladament en
l'interior del territori urbà o periurbà com a elements que afegeixen qualitat paisatgística i ambiental i promoure relacions de connexió i complexitat espacial
entre els espais públics urbans i el paisatge al voltant.
- Estudiar la transició des de la perifèria a la ciutat i proposar projectes d’una seqüència paisatgística per evitar o fer regressiva la notable pèrdua de
qualitat d’aquests espais, generalment oblidats, que formen les entrades a les ciutats. Per aquesta raó, caldria prohibir l’existència d’activitats degradadores
en llocs visibles o propers a les entrades dels nuclis.

Entrada Dosrius
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Can Raimí

Can Raimí

Argentona
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Dosrius

Argentona
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