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Resum

L’article analitza les estratègies desenvolupades durant els darrers trenta anys a favor de 
la recuperació dels rius i les rieres de la conca del Besòs. S’hi constata el reconeixement 
progressiu del valor social del paisatge fluvial i un cert trànsit des de la pedagogia tutelada 
per l’Administració fins a l’acció participada de la ciutadania. Per tal de reforçar el com-
promís ciutadà en el moment actual del procés regenerador, esdevé estratègica l’aposta 
per la diagnosi geoetnogràfica que permet accedir al coneixement vivencial dels espais 
fluvials. La comprensió dels mecanismes d’utilització i apropiació ciutadana és el primer 
pas ineludible per activar la implicació de les comunitats locals, com també, en darrera 
instància, per impulsar veritables projectes territorials participats a l’entorn dels corredors 
fluvials metropolitans.

Paraules clau: corredors fluvials metropolitans; projecte territorial; diagnosi geoetnogràfica; 
participació ciutadana; paisatge fluvial.

Resumen. Hacia la recuperación de los corredores fluviales metropolitanos. El caso de la cuenca 
del Besós en la región metropolitana de Barcelona

El artículo analiza las estrategias desarrolladas durante los últimos treinta años a favor de la 
recuperación de los ríos y las rieras de la cuenca del Besós. Se constata el progresivo recono-
cimiento del valor social del paisaje fluvial, así como un cierto tránsito desde la pedagogía 
tutelada por la Administración hasta la acción participada de la ciudadanía. A fin de reforzar 
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el compromiso ciudadano en el momento actual del proceso regenerador, resulta estratégica 
la apuesta por la diagnosis geoetnográfica que permite acceder al conocimiento vivencial 
de los espacios fluviales. La comprensión de los mecanismos de utilización y apropiación 
ciudadana se perfila como el primer paso ineludible para activar la implicación de las 
comunidades locales, así como, en última instancia, para impulsar auténticos proyectos 
territoriales participados en torno a los corredores fluviales metropolitanos.

Palabras clave: corredores fluviales metropolitanos; proyecto territorial; diagnosis geoet-
nográfica; participación ciudadana; paisaje fluvial.

Résumée. Vers la reconquête des corridors fluviaux métropolitains. Le cas du bassin du Besòs 
dans la région métropolitaine de Barcelone

Le document examine les stratégies développées au cours des 30 dernières années en faveur 
de la restauration des rivières et des ruisseaux dans le bassin du Besòs. Il témoigne d’une 
reconnaissance progressive de la valeur sociale du paysage fluvial, et du passage 
d’une pédagogie dirigée par l’administration vers l’action participante des citoyens. Afin 
de renforcer l’engagement citoyen dans le processus de restauration en cours, l’analyse géo-
ethnographique devient une approche stratégique pour la connaissance des espaces fluviaux 
en tant qu’espaces vécus. Comprendre les pratiques spatiales et les formes d’appropriation 
citoyenne devient une première étape essentielle pour développer l’engagement des com-
munautés locales et, en fin de compte, stimuler de véritables projets territoriaux participatifs 
dans les corridors fluviaux métropolitains.

Mots clé: corridors fluviaux métropolitains; projet territorial; analyse géo-ethnographique; 
participation citoyenne; paysage fluvial.

Abstract. Towards the recovery of the metropolitan river corridors. The case of the Besòs basin 
in the Barcelona metropolitan region

The paper examines the strategies developed over the past 30 years in favor of the recovery 
of rivers and streams in the Besòs basin. The analysis reflects a shift from administration 
lead pedagogy to community based actions, as well as the progressive recognition of the 
riverscape’s social value. Therefore, in current regeneration processes, a geo-ethnographic 
diagnosis is required and seems strategic in order to understand river areas as lived spaces 
and propel citizen engagement. The knowledge of the existing mechanisms of public use 
and citizen appropriation will activate local community involvement and, ultimately, foster 
true community-based regional projects around metropolitan river corridors.

Keywords: metropolitan river corridors; regional project; geo-ethnographic diagnosis; 
community involvement; riparian landscape.

Sumario

1. Els corredors fluvials. 
D’eixos de creixement 

a espais públics metropolitans

2. La integració progressiva 
del component social en la gestió 

dels cursos fluvials de la conca del Besòs

3. La diagnosi geoetnogràfica 
en la regeneració participada 
dels cursos fluvials metropolitans

4. Consideracions finals

Referències bibliogràfiques



Vers la recuperació dels corredors fluvials metropolitans. Marta Benages-Albert; 
El cas de la conca del Besòs a la regió metropolitana de Barcelona Pere Vall-Casas

Documents d’Anàlisi Geogràfica 2014, vol. 60/1 7

1.  Els corredors fluvials. D’eixos de creixement 
a espais públics metropolitans

Els corredors fluvials tenen un paper essencial en la vertebració de les regions 
metropolitanes. Aquests espais geogràfics allotgen sovint importants vies 
de comunicació i extensos continus urbanitzats amb mixtures complexes 
d’infraestructures, teixits urbans i espais oberts. La gestió que se’n faci requerirà 
una visió territorial renovada, capaç d’assumir el funcionament i la morfologia 
de la ciutat metropolitana contemporània, més enllà dels límits administratius 
i el marc normatiu vigent (Font, 2004). Igualment, la complexitat del paisatge 
de ribera necessita enfocaments que combinin, des d’una perspectiva global, 
anàlisis simultànies a escales múltiples, encaminades a integrar l’estructura 
pròpia de cada nivell en un conjunt congruent (Panareda, 2009).

El valor estratègic dels corredors fluvials és especialment significatiu en el 
cas de la regió metropolitana de Barcelona, on, a partir de la dècada de 1950, 
les valls del Llobregat i del Besòs es transformen en eixos de desenvolupament 
territorial (Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona, 1963; Vendrell 
i Presmanes, 1993). L’aprofitament agrícola tradicional dels recursos hídrics 
es va veient substituït progressivament per l’abastament a la població i a les 
activitats industrials creixents; mentre l’activitat agrària, encara rellevant en 
alguns àmbits fluvials, recula indefectiblement. El cas del port i de l’aeroport, 
al delta del Llobregat, o el centre d’intercanvi de mercaderies CIM Vallès, a 
la riera de Caldes, il·lustren aquesta dinàmica. Es pot afirmar que els cursos 
fluvials metropolitans han esdevingut actualment eixos de comunicació viària 
i ferroviària de la ciutat central amb les corones metropolitanes successives; 
eixos d’urbanització conformats per agregació de teixits residencials, industrials 
i nodes de servei metropolità (Font et al., 1999; Vecslir, 2007), a més de canals 
de desguàs i subministrament d’energia (García i Godé, 2006).

La sobreexplotació dels recursos hídrics i la degradació dels ecosistemes, 
ocasionades per la pressió antròpica (Prat et al., 1982-1983; Prat i Rierade-
vall, 1992), activen, a partir de la dècada de 1980, l’adquisició progressiva en 
cercles tècnics i polítics d’una nova consciència ambiental. Prèviament, però, 
a les acaballes del franquisme, la comunitat científica ja alertava sobre la con-
taminació dels rius i dels aqüífers a causa d’una gestió deficient dels recursos 
hídrics (Díaz i Queralt, 1970; Planas et al., 1976; Queralt, 1974; Cantó et 
al., 1975). A finals de la dècada de 1970, l’horitzó de la integració europea i 
la consegüent obligació d’abordar seriosament el sanejament de les aigües resi-
duals va propiciar l’encàrrec de la diagnosi de l’estat ecològic dels rius catalans 
al Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, concretament, a 
l’equip liderat, primer, per Ramon Margalef i, uns quants anys després, per 
Narcís Prat (Margalef i Prat, 1979; Prat, 1979). D’altra banda, paral·lelament 
a aquest procés de conscienciació ambiental induït «des de dalt», la pressió 
social «des de baix», desencadenada per situacions alarmants com ara els brots 
epidèmics i les inundacions, va esdevenir decisiva per legitimar les decisions 
polítiques encaminades a millorar la gestió de l’aigua. A poc a poc, el riu deixa 
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de ser percebut com un simple canal d’aigua que circula per un espai residual 
i s’aposta per fer-ne una recuperació ambiental complexa i integrada (Simon, 
1994; Vendrell, 1994; AADD, 1994). En aquest context, la revaloració pro-
gressiva del paisatge de ribera permet superar l’oblit al qual havia quedat relegat 
en dècades anteriors (Panareda, 2009), i la figura del parc fluvial irromp amb 
força com a espai de lleure i instrument estratègic de regeneració metropolitana 
(Torra et al., 2008). A les portes del segle xxi, els corredors fluvials formen 
part del sistema d’espais públics metropolitans i, més enllà de l’estricta funció 
ecològica, assumeixen també un rol social i econòmic important.

Pel que fa al rol social, els rius i les rieres són indrets intensament reivindi-
cats com a espais de lleure i retrobament amb la natura (Batlle, 2011; Vallerani, 
2012). Els cursos fluvials, juntament amb els boscos i els espais agraris imme-
diats, conformen el paisatge quotidià de molts ciutadans, fomenten la cohesió 
i la identitat local i compensen la manca d’espais públics convencionals dels 
teixits residencials propers (Benages, 2011). Per això, l’aposta a favor d’un ús 
social responsable i d’una relectura cívica del sistema hídric (Vall, 2010; Vall 
et al., 2011), seguint l’exemple pioner del Boston Park System de la segona 
meitat del segle xix (Zaitzevsky, 1982), esdevé essencial per a la integració física 
i social de la regió metropolitana (Torra et al., 2008; Generalitat de Catalun-
ya, 2010b). Actualment, aquest model és revisat tenint en compte demandes 
noves (Platt, 2006; Forman, 2004), entre les quals la salut pública adquireix 
un relleu especial, atesa la incidència directa que la millora ambiental dels rius 
i l’increment de la seva accessibilitat pot comportar en la promoció d’estils de 
vida saludables i, consegüentment, en la salut dels ciutadans i la reducció 
de la despesa mèdica (Nilsson i Nielsen, 2006; Nogué et al., 2008; Rydin et 
al., 2012).

Pel que fa al rol econòmic, els rius i les rieres tenen també un paper impor-
tant en la configuració dels corredors productius, característics de l’arc metro-
polità de Barcelona, que aprofiten la topografia amable de les planes fluvials 
i la connexió privilegiada amb la ciutat central. Els corredors de Granollers i 
Sabadell, organitzats a l’entorn del riu Congost i del riu Ripoll, exemplifiquen 
la presència recurrent d’aquests espais productius distingits pel seu dinamisme 
(Trullén, 2003). En aquest context, la millora de la qualitat de l’espai fluvial 
contribueix a facilitar la consolidació progressiva d’activitats productives de més 
valor afegit (Morris, 2003) i, en definitiva, incrementa la competitivitat de la 
regió metropolitana en el marc d’una nova economia. El corredor de la riera 
de Caldes exemplifica aquesta tendència amb la implantació d’instal·lacions 
dels sectors informàtic i farmacèutic, i especialment d’unitats no directament 
productives dedicades a usos direccionals, atretes per un sòl industrial de quali-
tat equipat amb grans parcs de ribera (Generalitat de Catalunya, 1987, 1988). 
En aquesta línia, estudis recents suggereixen que, a la regió metropolitana de 
Barcelona, factors com ara la qualitat ambiental de l’espai, juntament amb 
l’accessibilitat als serveis d’alt valor afegit i el prestigi socioempresarial de les 
localitzacions, esdevenen determinants per a l’emplaçament d’activitats econò-
miques vinculades al coneixement i la innovació (Pérez i Marmolejo, 2008).
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L’interès econòmic i social dels corredors fluvials de la regió metropolitana 
de Barcelona, afegit a la reconeguda importància viària i ambiental, aconsellen 
abordar-ne l’ordenació des d’una visió urbanística integrada. Aquest enfoca-
ment ha estat àmpliament assumit en cercles tècnics (Llop, 2008), i el propi Pla 
Territorial Metropolità vigent (Generalitat de Catalunya, 2010b) ha previst el 
desenvolupament de plans directors urbanístics adreçats a conciliar els objectius 
ecològics, econòmics i socials plantejats a l’entorn d’alguns eixos fluvials, com 
ara la vall del Tenes i la riera de Caldes. Aquests plans han estat concebuts com 
a instruments de concertació tècnica, política i social (Nel·lo, 2006). Per aquest 
motiu, la gestió adequada de la participació ciutadana adquireix una impor-
tància especial. En aquest sentit, és generalment acceptat que una base social 
sòlida reforça el contingut tècnic del pla i en permet la correcta implementació 
(Kaplan et al., 1998; Nogué, 2010). Amb aquest propòsit, el projecte territorial 
participat es converteix segurament en la via més ferma per assolir el consens i 
els compromisos necessaris per regenerar els corredors fluvials metropolitans.

D’altra banda, el projecte territorial participat també permet establir les bases 
per construir identitats territorials vigoroses. Pel que fa a aquesta qüestió, és 
important remarcar que l’accés a l’espai natural és un factor de qualitat de vida 
àmpliament reconegut. Els ciutadans valoren la seva vinculació als entorns naturals 
i adquireixen progressivament una consciència ambiental associada als sentiments 
de pertinença i autoestima (Kaplan et al., 1998; Barba, 1994; Luginbühl, 2008; 
Morris, 2003). Per aquest motiu, la construcció d’identitats territorials consistents 
a l’entorn de rius i rieres requereix una recuperació del paisatge fluvial compro-
mesa amb la millora de la qualitat de vida dels habitants riberencs i el foment de 
les especificitats físiques i socials a través de processos de participació ciutadana.

Cal recordar, però, que els procediments participatius són complexos i, 
malauradament, encara no estan prou assentats en la nostra pràctica urbanística 
habitual, que tendeix a relegar a un segon terme la dimensió social del territori i 
a atorgar més importància a aspectes morfològics i funcionals. D’altra banda, a 
la voluntat d’impulsar la participació ciutadana, li manca sovint el suport tècnic 
necessari (Fernández, 2010; Gutiérrez, 2009; Brugué, 2009), i la implicació 
de la població en les iniciatives de restauració dels espais fluvials resta encara 
minoritària. Però, davant d’aquestes dificultats, la societat en xarxa i les tecno-
logies de la informació poden facilitar i amplificar els processos participatius 
(Cámara, 2012), com també consolidar els avenços significatius que ha expe-
rimentat Catalunya cap al desenvolupament d’una nova cultura del territori 
basada en la «construcció social del paisatge» (Cortina, 2010; Nogué, 2010).

En aquest context, es considera necessari perseverar en els esforços de recerca 
adreçats a donar suport a la regeneració dels corredors fluvials metropolitans 
de Barcelona mitjançant projectes territorials participats. El present article se 
situa en aquesta línia i té per objectiu raonar l’interès de la diagnosi geoetno-
gràfica en l’estadi actual del procés de revaloració en curs de la conca del Besòs. 
Aquest treball, malgrat que es desenvolupi a l’entorn d’un cas particular, pretén 
contribuir a realitzar una reflexió de caràcter més general sobre la conveniència 
d’incorporar la diagnosi geoetnogràfica en la pràctica ordinària de la gestió i 
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l’ordenació dels cursos fluvials de la regió metropolitana de Barcelona, per tal 
de superar les limitacions metodològiques del marc actual. Per aquest propòsit, 
juntament amb la introducció present, on s’argumenta el valor estratègic dels 
corredors fluvials i la idoneïtat del projecte territorial participat per abordar-ne 
la recuperació, l’article es compon de tres apartats. Al primer, s’hi revisen les 
estratègies desenvolupades des de cercles tècnics i polítics durant els darrers 
trenta anys pel que respecta a la incorporació progressiva del component social 
en la revaloració de la conca del Besòs. S’hi pren consciència de les limitacions 
de l’utillatge tècnic emprat i, alhora, s’hi constata la necessitat d’incorporar-hi 
eines noves per tal d’endegar un projecte territorial realment participat. Al segon 
apartat, s’hi introdueixen les coordenades conceptuals bàsiques de la diagno-
si geoetnogràfica mitjançant referències a la literatura especialitzada i a casos 
internacionals emblemàtics. Finalment, en unes breus consideracions finals, s’hi 
valora la integració de l’instrument proposat en el marc del planejament vigent.

2.  La integració progressiva del component social en la gestió 
dels cursos fluvials de la conca del Besòs

La conca del Besòs, emmarcada entre les serralades Prelitoral i Litoral, dis-
corre majoritàriament per la depressió del Vallès i està composta per sis cur-
sos fluvials principals: el Mogent, el Congost, el Tenes, la riera de Caldes, el 
Ripoll i el Besòs. Més de dos milions d’habitants viuen en els sistemes urbans 
articulats a l’entorn d’aquests cursos fluvials i posen en evidència la dimensió 
social d’aquest sistema hídric, abocat a esdevenir un sistema d’espais públics 
de rang metropolità (figura 1). L’anàlisi de la conca del Besòs va ser abordada 
minuciosament, a finals de la dècada de 1940, pel geògraf Josep M. Puchades 
a la seva obra El río Besós: Estudio monográfico de hidrología fluvial (Puchades, 
1948), on es reclamava per primera vegada una visió sistèmica del medi fluvial 
per afrontar els impactes negatius derivats de la sobreexplotació a la qual era 
sotmès. En sintonia amb aquesta aportació seminal, la revaloració ambiental 
i social de la conca del Besòs ha marcat les agendes de l’Administració i de 
nombroses entitats civils durant les tres últimes dècades (Gordi, 2008; Torra 
et al., 2008). Al llarg d’aquest temps, l’enfocament de la regeneració fluvial ha 
evolucionat, a grans trets, des d’una visió inicial, sectorial i paramètrica, bàsi-
cament orientada a controlar la quantitat i la qualitat de l’aigua, fins a la visió 
actual, més unitària i complexa, que reconeix la integritat del paisatge fluvial 
i la necessària implicació del ciutadà per mantenir-la. Les directives europees 
referents a l’aigua i al paisatge (Consell d’Europa, 2000a i 2000b) han tingut 
un paper cabdal en aquesta evolució que tot seguit s’analitza.

2.1. La millora urgent de la qualitat de l’aigua i la visió sectorial del riu

A principis de la dècada de 1980, l’alarmant degradació dels recursos hídrics, 
la demanda creixent d’aigua i la sobrepressió urbana dels corredors fluvials 
metropolitans, heretades dels darrers anys del franquisme, reclamen a les admi-
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Figura 1. Assentaments urbans i cursos fluvials de la conca del Besòs.

Font: elaboració pròpia a partir de la base topogràfica de l’ICC i les dades de població d’IDESCAT (2011).
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nistracions públiques mesures urgents adequades per revertir la situació. És per 
això que les polítiques endegades pels primers governs democràtics de la Gene-
ralitat de Catalunya restablerta s’orienten principalment a millorar la qualitat 
de l’aigua, a assegurar-ne la disponibilitat i a prevenir el risc d’inundacions.

El primer pas important en aquest context d’urgència es fa amb la redacció 
del Pla de Sanejament de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 1982), on 
s’estableixen els criteris generals d’intervenció, concretats més endavant a tra-
vés del Pla Zonal de les Conques Llobregat-Besòs (Generalitat de Catalunya, 
1985). Un cop fixades les bases tècniques i jurídiques corresponents, a partir de 
1990, s’executen les diferents obres d’evacuació i tractament de les aigües resi-
duals necessàries per conformar la xarxa de col·lectors i estacions depuradores 
de la regió metropolitana de Barcelona. Aquestes actuacions, juntament amb 
els plans de control dels abocaments de residus, comporten millores notables 
en la qualitat de les aigües de les dues conques metropolitanes1.

Durant aquesta primera fase, la gestió de l’aigua s’aborda des d’un enfoca-
ment sectorial i sense considerar l’ordenació de l’espai fluvial. La regulació nor-
mativa del sòl associat als rius i a les rieres s’efectua mitjançant un planejament 
urbanístic municipal sense visió de conjunt, indiferent a la capacitat vertebradora 
del sistema hídric i al seu potencial cívic i ecològic. Aquest enfocament fragmen-
tari esdevé agreujat per l’heterogènia classificació del sòl associat al curs fluvial2. 
D’altra banda, el planejament d’aquest període no considera tampoc la naturalesa 
inundable de riberes i planes al·luvials que sovint s’integren al sòl urbà i van sent 
ocupades progressivament per enclavaments residencials i industrials. 

2.2. La Directiva Marc de l’Aigua. Vers una nova cultura de l’aigua

A mesura que tenen efecte les actuacions de sanejament de les aigües residuals 
i la qualitat hídrica dels rius millora, s’assumeix progressivament la integració 
de les dimensions física i social de l’espai fluvial. Sota el marc normatiu del 
Pla Director dels Espais Fluvials de la Conca del Riu Besòs (Consorci per a la 
Defensa de la Conca del Riu Besòs, 2000), es redacten projectes de recuperació 
ambiental i d’arranjament de camins fluvials per a cadascuna de les subcon-
ques, alhora que s’inicien línies pròpies d’educació ambiental i de custòdia 
fluvial. Aquestes iniciatives exemplifiquen el canvi de paradigma en la gestió de 
l’aigua que consolida, de forma definitiva, la Directiva Marc de l’Aigua europea 
(Consell d’Europa, 2000a). Aquest nou marc normatiu obliga l’Administració 
catalana a homologar les prioritats i els instruments d’intervenció sota criteris 
de desenvolupament sostenible que integrin les institucions i la ciutadania 
mitjançant processos de participació.

1. Per consultar l’estat actual a la conca del Besòs, vegeu l’apartat «Sistemes de sanejament» 
del web http://www.besos.cat/.

2. Per consultar el planejament dels quatre municipis que travessa la riera de Caldes, vegeu: Ajunta-
ment de la Llagosta, 1987; Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 1997 i 2007; Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans, 1978 i 2004, i Ajuntament de Caldes de Montbui, 2009.
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A Catalunya, la Directiva Marc de l’Aigua queda incorporada al Reglament 
de Planificació Hidrològica de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2006b), 
del qual depèn el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 
(Generalitat de Catalunya, 2010a) i els documents successius de planificació 
d’espais fluvials, en procés de redacció per a cada conca catalana. El propi Pla de 
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, vigent fins al 2015, inclou 
mesures i propostes sorgides dels processos participatius desenvolupats des del 
2006, amb la contribució de 2.214 persones en representació de 1.692 entitats 
(ACA, 2012; Brugué, 2009). Pel que respecta al cas concret de la conca del 
Besòs, de les més de 150 propostes debatudes, en destaquen les de participació 
i comunicació incorporades a la Guia tècnica per a actuacions en riberes (Godé, 
2008) i, especialment, la previsió del Consell de Conca del Besòs com a espai 
de mediació per mantenir el procés de participació a mitjà i a llarg terminis. 

D’altra banda, la redacció dels documents derivats de Planificació d’Espais 
Fluvials també es basa en les orientacions de la ja esmentada Directiva Marc de 
l’Aigua, tant pel que fa a la preservació del medi com a la sensibilització de la 
població, i també en les indicacions de la posterior Directiva d’Avaluació i Ges-
tió de les Inundacions (Consell d’Europa, 2007), en relació amb la prevenció 
dels riscos associats a les fortes riuades característiques dels règims fluvials medi-
terranis. Igualment, el nou Reglament de la Llei d’Urbanisme (Generalitat de 
Catalunya, 2006a) introdueix, al seu article 6 «Directrius de preservació enfront 
dels riscos d’inundació», una nova concepció funcional dels espais fluvials per 
tal de regular-ne solidàriament els criteris urbanístics, hidràulics i ambientals. 

En definitiva, es pot afirmar que els principis bàsics de la nova cultura de 
l’aigua, el reconeixement de la funció ecològica i social dels rius com a bé comú 
que cal preservar i la inclusió de la ciutadania mitjançant processos participatius 
han estat plenament incorporats en el marc normatiu català vigent. També és 
cert, però, que l’actual conjuntura econòmica i política planteja greus incerte-
ses sobre la continuïtat d’un procés exemplar d’assimilació dels principis de la 
Directiva Marc de l’Aigua europea. El fort endeutament de l’Agència Catalana 
de l’Aigua ha esdevingut un argument decisiu per desmantellar les polítiques 
realitzades fins ara i per impulsar la privatització progressiva de la gestió hídrica, 
en un context polític on la participació ciutadana ha deixat de ser prioritària 
(Font i Galais, 2011).

2.3. El Conveni Europeu del Paisatge. Vers una nova cultura del paisatge

També en aquests primers anys del segle xxi, la nova cultura del paisatge esdevé 
un tema rellevant en les polítiques territorials catalanes (Busquets, 2005; Tarro-
ja i Camagni, 2006; Cortina, 2010; Nogué, 2010). Seguint les directrius esta-
blertes pel Conveni Europeu del Paisatge (Consell d’Europa, 2000b), la Gene-
ralitat de Catalunya aprova la Llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge a Catalunya, i crea l’Observatori del Paisatge de Catalunya, des d’on 
s’endega la redacció dels catàlegs del paisatge, amb el propòsit d’incorporar els 
objectius paisatgístics en el planejament territorial. Aquest nou marc normatiu 
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consolida una visió integrada que reconeix la multiplicitat de valors naturals i 
culturals del paisatge, a més de defensar la participació pública com a eina per 
implicar-hi i coresponsabilitzar-hi els ciutadans en la gestió i planificació. Per 
al cas concret dels corredors fluvials metropolitans, el Catàleg del paisatge de la 
regió metropolitana de Barcelona dóna suport a la continuïtat i a la qualitat dels 
entorns fluvials mitjançant l’assignació d’usos socials i naturals compatibles, 
a més de posar l’accent en la importància de la valoració social dels rius com a 
«referents per a la creació i recreació de la identitat del lloc»3. En sintonia amb 
aquests principis, es redacten les cartes del paisatge, com a instrument derivat 
d’aplicació local, supramunicipal o comarcal. Aquest és el cas de la Carta del 
paisatge de la vall del Tenes (Mancomunitat de la Vall del Tenes, 2009), dins 
la conca del Besòs, on s’identifica l’espai fluvial com a element físic de cohesió 
territorial i s’assenten les bases per assolir la concertació d’estratègies entre 
els diferents agents locals, públics i privats, encaminades al manteniment i la 
millora de la qualitat paisatgística de la vall del Tenes. 

2.4. Estratègies principals de revaloració dels paisatges fluvials metropolitans

L’assumpció progressiva de les noves cultures de l’aigua i del paisatge, introduï-
des en els apartats anteriors, comporta la implementació de processos de reva-
loració dels paisatges fluvials metropolitans, concebuts simultàniament com a 
corredors ecològics, espais patrimonials i aglutinadors socials. En aquest con-
text, les tasques d’estricta reparació física s’enriqueixen amb propostes d’abast 
més ampli que integren la millora del medi natural amb l’apropament dels ciu-
tadans als rius i a les rieres, autèntics detonants d’una identitat territorial prò-
pia. Pel que fa a la conca del Besòs, aquesta nova generació d’iniciatives adreça-
des al suport paral·lel dels valors ecològics i socials dels espais fluvials conté 
quatre línies de treball principals que es presenten a continuació: l’educació 
ambiental, el voluntariat ambiental, la pedagogia del patrimoni històric i la 
promoció del lleure. Es tracta d’estratègies habituals en els processos contem-
poranis de regeneració d’espais fluvials metropolitans, com il·lustra també el cas 
modèlic de l’Emscher Park (Government of North-Rhine Westphalia, 1989).

L’educació ambiental
Des de l’inici de la recuperació de la conca del Besòs, l’Administració pública 
ha desenvolupat una tasca pedagògica i de difusió important adreçada al ciu-
tadà metropolità. Ho ha fet a través d’exposicions i publicacions com ara Viu el 
riu: Idees, propostes i paisatges per a la conca del riu Besòs (AADD, 1994), Ciutat 
i riu dins l’àmbit metropolità: La conca del Besòs (AADD, 1999) i El paisatge 
fluvial a la conca del Besòs: Ahir, avui..., i demà? (Gordi, 2005). Amb els anys, 
aquests treballs de difusió dels valors ambientals del conjunt de la conca han 

3. El Catàleg del paisatge de la regió metropolitana de Barcelona està pendent d’aprovació inicial 
per part del Departament de Territori i Sostenibilitat. Les dades que aquí apareixen s’han 
extret d’un esborrany cedit per l’Observatori del Paisatge de Catalunya.
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adquirit un caràcter més tècnic i retrospectiu, d’avaluació de la feina feta, amb 
la celebració de trobades tècniques com ara les Jornades de Restauració d’Espais 
Fluvials de la Conca del Besòs (2009). 

Paral·lelament, l’educació ambiental ha irromput amb força en el món 
docent, ja sigui a través d’activitats organitzades des dels propis centres per 
estudiar la millora del medi aquàtic, o des d’entitats externes que han proposat 
activitats pedagògiques per a escoles i instituts, com ara el programa Apropa’t 
al Besòs, del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs o la línia 
d’educació ambiental del càmping El Pasqualet, a Caldes de Montbui (figura 2).

Progressivament, durant la dècada de 1990, la ciutadania, organitzada en 
forma d’entitats civils, impulsa, a una escala més local i sovint amb el patrocini de 
l’Administració municipal, nombroses iniciatives d’educació ambiental orienta-
des al públic adult i al familiar a través de conferències i passejades de descoberta 
de la natura. Entitats locals força actives, com ara l’Associació per a la Defensa i 
l’Estudi de la Natura (Sabadell, 1982), l’associació Amics del Sender (Caldes de 
Montbui, 1997), l’associació Amics del Ripoll (Sabadell, 2000), l’associació de 
difusió i conservació del patrimoni natural LESTES (Santa Perpètua de Mogo-
da, 2001) i el Grup d’Ornitologia del Tenes (Santa Eulàlia de Ronçana, 2007) 
il·lustren el compromís de la societat civil a l’entorn de la conca del Besòs.

Totes aquestes iniciatives d’educació i promoció ambiental comparteixen 
un mateix objectiu de fons: donar a conèixer la dimensió natural que cal recu-

Figura 2. Iniciatives d’educació ambiental.

Font: Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs (Granollers, 2005); Càmping El Pasqualet 
(Caldes de Montbui, 2012); Grup d’Ornitologia del Tenes (Bigues i Riells, 2011).
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perar de l’entorn fluvial, per tal de respectar-lo i preservar-lo com a bé comú. 
Per aconseguir aquest propòsit, és necessari, com en tot procés d’interpretació 
ambiental, desvetllar la curiositat, motivar i remarcar la importància d’allò que 
sembla petit però esdevé important (Tilden, 1957). En aquest sentit, el públic 
jove té un rol estratègic, per la seva receptivitat i capacitat d’aprendre valors 
nous, a més de les facilitats de disseminació que suposa introduir aquests pro-
grames dins de l’entorn educatiu. En canvi, fer arribar aquests coneixements 
a la resta de la població adulta és encara un repte per assolir i l’abast de les 
sortides de descoberta de la natura adreçades al públic familiar és minoritari.

El voluntariat ambiental
Un altre format molt efectiu de sensibilització, mitjançant la implicació direc-
ta dels ciutadans en la millora de l’entorn fluvial, ha estat el voluntariat. Un 
cop assolida una certa conscienciació ambiental gràcies als esforços realitzats 
durant la dècada de 1990, comencen a consolidar-se programes de voluntariat 
ambiental adreçats a recuperar els cursos fluvials. A Catalunya, el Projecte Rius, 
impulsat des de l’any 1997 per l’Associació Hàbitats, en col·laboració amb el 
Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i el Grup de Defensa 
del Ter, esdevé una iniciativa innovadora de sensibilització social que promou 
l’execució de tres tipus d’actuacions: inspeccions de l’estat ecològic dels rius, 
accions reivindicatives de neteja de les lleres i adopcions de trams fluvials4. 
Aquest programa, d’escala regional, s’executa a través de xarxes de voluntariat 
local encarregades de dur a terme actuacions en totes les conques, amb el suport 
tècnic i l’assessorament de l’entitat promotora de l’activitat. L’acollida d’aquest 
programa ha estat molt positiva i, segons l’Informe RiusCat 2011 (Associació 
Hàbitats, 2012), la conca del Besòs ha esdevingut la més participativa del 
territori català.

Juntament amb aquesta iniciativa regional i a una escala més local, les enti-
tats civils, amb la col·laboració de les administracions municipals, han endegat 
programes de voluntariat amb ciutadans, escoles i empreses privades per orga-
nitzar plantades d’arbres, restauració de lleres i jornades de neteja de l’entorn 
fluvial. És el cas del projecte Fes reviure el Ripoll!, de l’ADENC, que promou 
la participació ciutadana mitjançant un exercici d’educació ambiental in situ 
en un tram del riu Ripoll a Sabadell, com també de les plantades d’arbres amb 
la participació d’alumnes dins la programació estable de les escoles de Santa 
Perpètua de Mogoda (celebració de la Festa de l’Arbre) o Palau-solità i Plega-
mans (projecte transversal de curs Arrelats a la terra, de l’escola La Marinada) 
(figura 3).

4. L’adopció de trams fluvials requereix un grau superior de compromís en relació amb la 
resta d’actuacions de sensibilització. El procés s’inicia formalment amb la signatura d’un 
acord de custòdia entre els diferents agents públics i privats implicats. Es redacta un projecte 
d’adopció que inclou informació bàsica sobre el procediment (Manual per a l’adopció de 
rius) i diverses propostes participatives de gestió ambiental i social adreçades a la millora 
del riu i el seu entorn. Actualment, s’estan duent a terme deu projectes d’adopció de trams 
fluvials a Catalunya. Per a més informació, vegeu: http://www.projecterius.org/adopcio.
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S’ha demostrat que aquests programes són molt efectius per incrementar 
el sentiment de comunitat, l’autoestima, el compromís i la identificació amb 
l’entorn natural (Kaplan et al., 1998). En aquest sentit, el voluntariat ambien-
tal conté un alt potencial cívic que permet, a través de l’acció desenvolupada 
sobre l’entorn, activar processos efectius d’apropiació ciutadana (Vidal i Pol, 
2005). Amb aquest enfocament, durant els darrers trenta anys, ha proliferat el 
nombre d’entitats civils i d’iniciatives encaminades a promoure el voluntariat 
ambiental com a procés doble d’aprenentatge i servei a la comunitat a través 
d’activitats puntuals. Malgrat que, sovint, aquests esforços no han obtingut 
el grau de suport i consolidació necessari, en conjunt, han permès assolir la 
maduresa col·lectiva suficient per reivindicar, en el moment actual, la conve-
niència d’enfortir les xarxes de voluntariat mitjançant propostes a llarg termini 
i estructures organitzatives més sòlides i coordinades a nivell de conca.

Figura 3. Iniciatives de voluntariat ambiental.

Font: ADENC (Sabadell, 2011); Associació Hàbitats (Santa Perpètua de Mogoda, 2009); Associació Hàbi-
tats (Bigues i Riells, 2010). Fotografies: Marta Benages (Santa Perpètua de Mogoda, 2012) i L’Informatiu 
(Santa Perpètua de Mogoda, 2006).
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La pedagogia del patrimoni històric
En els darrers anys, la recuperació del patrimoni històric vinculat a l’aigua 
ha esdevingut una oportunitat per apropar la població als rius i a les rieres 
metropolitans. En termes generals, el patrimoni industrial i agrari del Besòs 
ha estat molt malmès per la sobrepressió urbana de les darreres dècades, 
però roman encara, especialment en les subconques, certa varietat d’elements 
patrimonials, com ara recs, mines d’aigua, molins i pous de glaç (Dantí, 
2010). La recuperació i divulgació d’aquests materials permet elaborar una 
interpretació cultural del riu, complementària a la visió naturalista. Aques-
ta aproximació històrica aporta al ciutadà un coneixement valuós sobre el 
significat i la importància de l’entorn fluvial per als seus avantpassats, a més 
d’afavorir el naixement de vincles nous amb el riu basats en el respecte i 
l’admiració pel llegat local.

Durant l’última dècada, s’han impulsat, a la conca del Besòs, actuacions 
de catalogació, restauració i protecció normativa del patrimoni cultural. 
També s’han dut a terme iniciatives de difusió dels principals testimonis 
de l’aprofitament del recurs hídric en etapes anteriors. És el cas dels fullets 
divulgatius L’aigua i el patrimoni històric a la conca del Besòs (Dantí, 2010) 
o les publicacions editades a l’entorn del Parc Fluvial del Ripoll (AADD, 
2003; Carbonell i Prat, 2003). Però, malgrat la profusió de catàlegs i de 
memòries sobre el patrimoni dels diversos municipis, són encara minori-
tàries les propostes d’itineraris que articulin els múltiples recursos cultu-
rals i naturals a l’entorn d’explicacions integrades sobre el paisatge fluvial. 
Segurament, la iniciativa de referència on el discurs cultural a l’entorn del 
riu es troba més consolidat és el Parc Fluvial del Ripoll, a Sabadell, amb 
quatre itineraris dedicats al patrimoni fluvial (Fernández i Prat, 2004), a més 
d’un pla per recuperar el patrimoni preindustrial del Ripoll (Ajuntament 
de Sabadell, 2006). També trobem dos casos rellevants que s’ubiquen en 
municipis del curs alt dels rius, allunyats de l’àrea d’influència de Barcelona. 
A Caldes de Montbui, la rehabilitació actual del passeig de la Riera i la res-
tauració paisatgística posterior de l’entorn fluvial pretén articular els diversos 
elements de patrimoni vinculats al cicle de l’aigua (termes romanes, safa-
reigs, hortes, molí fariner, etc.5) (Ajuntament de Caldes de Montbui, 2007). 
En la mateixa línia, entre els municipis de la Garriga, Figaró-Montmany i 
Tagamanent, l’Itinerari del Congost recupera una part de l’antic camí ral 
i senyalitza les peces més importants del patrimoni natural i cultural. En tots 
aquests casos, s’hi reconeix el vincle dels materials històrics amb el riu o la 
riera que els acull i els dóna sentit, a més d’oferir una interpretació solidària 
del paisatge fluvial mitjançant itineraris de descoberta del patrimoni natural 
i cultural (figura 4).

5. Per a més informació sobre els elements patrimonials vinculats a l’aigua, consulteu el web 
del museu Thermalia, de Caldes de Montbui (http://www.thermalia.cat/).



Vers la recuperació dels corredors fluvials metropolitans. Marta Benages-Albert; 
El cas de la conca del Besòs a la regió metropolitana de Barcelona Pere Vall-Casas

Documents d’Anàlisi Geogràfica 2014, vol. 60/1 19

La promoció del lleure
Les iniciatives descrites fins ara s’emmarquen en programes ambiciosos però 
d’incidència ciutadana limitada. Per tal d’accedir a un ventall més ampli de 
ciutadans i d’impulsar simultàniament la millora física de l’entorn fluvial i l’ús 
social respectuós, l’Administració ha apostat per la creació d’espais lúdics en 
trams concrets de forta afluència d’usuaris, compatible amb la protecció d’altres 
espais de ribera. En aquest context, el parc fluvial es consolida com a resposta 
a la demanda creixent d’indrets per al lleure ciutadà, i l’arranjament dels cam-
ins vora els rius i les rieres esdevé especialment necessari per articular els parcs 
fluvials amb els sistemes urbans propers. Els precedents d’aquesta estratègia a 
la conca del Besòs se situen a l’entorn del Ripoll, a la ciutat de Sabadell (Vidal, 
1999), i al tram final del Besòs (Alarcón, 1999), segurament per la pressió 
urbana més gran exercida sobre el riu en aquests àmbits. Seguint l’exemple 

Figura 4. Iniciatives de pedagogia del patrimoni històric.

Font: Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs (Granollers, 2010); Ajuntaments de la Garriga, 
Tagamanent i Figaró-Montmany, 2004-2009; Ajuntament de Sabadell, 2010.
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d’aquests casos pioners, cada cop són més nombrosos els municipis riberencs de 
la conca del Besòs que desenvolupen itineraris partint dels projectes constructius 
dels camins fluvials redactats durant l’any 2007 pel Consorci per a la Defen-
sa de la Conca del Riu Besòs. Entre els més recents, trobem la Ronda Verda 
de Palau-solità i Plegamans (2011), el passeig de la Riera de Caldes de Montbui 
(2012) i el Camí Fluvial de Santa Eulàlia de Ronçana (2012). Aquests itine-
raris permeten articular els espais lliures urbans centrals amb un nou repertori 
de zones lliures perifèriques de presència recurrent. Aquest és el cas dels parcs de 
ribera dels polígons industrials, com ara el Parc de l’Hostal del Fum, a Palau-
solità i Plegamans (23,4 ha); el Parc de Ribera, de Santa Perpètua de Mogoda 
(15,85 ha), i l’Espai Natural de Can Cabanyes, a Granollers (8 ha); de les zones 
d’hortes familiars municipals, com ara les de Gallecs, a Mollet del Vallès (4 ha), 
o les de la Plana del Molí, a Santa Perpètua de Mogoda (9,8 ha), i dels espais 
agraris i forestals protegits vora els cursos fluvials, com és el cas de la finca de 
Torre Marimon, a Caldes de Montbui (116,23 ha), i el Parc de l’Espai d’Interès 
Natural, de Gallecs (698,91 ha) (figura 5).

El conjunt d’aquestes iniciatives, adreçades a facilitar l’accés de la població 
a indrets riberencs d’estada i esbarjo, ha contribuït a ampliar el coneixement 
de l’espai fluvial i ha rebut una bona acollida ciutadana. Però, malgrat el valor 
i l’èxit dels projectes particulars, esdevenen preocupants les limitacions deriva-
des d’un lideratge municipal excessivament fragmentat, com també la manca 
de la visió de conjunt i els esforços de coordinació necessaris que requereix la 
construcció d’un sistema coherent de parcs fluvials metropolitans.

L’anàlisi retrospectiva desenvolupada en els apartats precedents sobre les 
accions endegades durant els darrers trenta anys per revertir la degradació dels 
rius i afavorir l’apropiació ciutadana, permet calibrar la importància de l’esforç 
realitzat fins ara per l’Administració pública. S’han destinat copioses inversions 
per a la construcció i la gestió d’infraestructures de sanejament, la prevenció 
de riscos derivats d’episodis d’inundació, la recuperació ambiental d’espais 
fluvials, com també l’arranjament de camins i espais de lleure. Igualment, s’han 
esmerçat recursos a favor d’una pedagogia ciutadana d’emergència a l’entorn 
del medi fluvial, on l’educació i el voluntariat ambiental s’han combinat amb 
la promoció del lleure cultural i esportiu. Aquestes iniciatives han contribuït 
notablement a fer de l’espai fluvial un àmbit practicat per molts, i, poc a poc, 
ha augmentat el nombre d’individus compromesos amb la seva cura i valoració 
com a zona de gaudi quotidià farcit de valors estètics i afectius.

Certament, aquest esforç col·lectiu haurà de ser redimensionat d’acord amb 
les restriccions imposades pel context de crisi actual. Caldrà, segurament, dis-
senyar polítiques que permetin garantir el manteniment dels dispositius en 
funcionament i, alhora, reforçar el compromís ciutadà, especialment oportú per 
minorar la despesa pública en certes tasques de manteniment i millora ambiental, 
i progressar vers un model més madur de responsabilitat compartida. Per tant, 
paral·lelament a les tasques d’educació i millora de l’accessibilitat descrites, és 
convenient, per impulsar un discurs social responsable, identificar amb precisió 
les formes actuals d’apropiació de l’espai fluvial. Per aquest propòsit, esdevé 
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Figura 5. Parcs de ribera i horts urbans a l’entorn dels cursos fluvials de la conca del Besòs.

Font: imatges aèries de Google Earth. Fotografies: Marta Benages.
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imprescindible disposar d’eines especialitzades d’avaluació de la dimensió social 
del riu, que complementin el coneixement actual sobre la seva dimensió física. 
Amb aquest objectiu, l’apartat següent raona la conveniència d’incorporar la 
diagnosi geoetnogràfica com a instrument d’accés a la comprensió dels meca-
nismes d’utilització i apropiació dels corredors fluvials metropolitans.

3.  La diagnosi geoetnogràfica en la regeneració participada dels cursos 
fluvials metropolitans

En termes generals, es pot afirmar que les iniciatives de suport a l’ús social 
dels cursos fluvials, presentades a l’apartat anterior, han estat induïdes «des de 
dalt» i basades principalment en un coneixement tècnic exhaustiu dels recursos 
naturals i culturals disponibles. Qüestions com ara la quantitat i la qualitat de 
l’aigua, la fauna i la flora, o els impactes ambientals ocasionats per la sobre-
pressió urbana, han estat els arguments recurrents de la pedagogia impulsada 
a l’entorn dels espais fluvials i adreçada a promoure una conducta ecològica 
responsable. Des del planejament urbanístic a la senyalització didàctica d’un 
itinerari, passant per les publicacions, les jornades divulgatives i les activitats 
diverses de sensibilització, s’ha descrit a bastament «com funciona» l’espai flu-
vial, però, en canvi, s’ha explorat molt poc sobre «com es viu»6. En definitiva, 
el vincle dels ciutadans amb el riu s’ha bastit primordialment de continguts 
tècnics mesurables, mentre que els continguts vivencials s’han relegat a un 
segon terme. Aquest desequilibri comporta un llast important per avançar 
vers la regeneració participada dels corredors fluvials metropolitans i posa en 
evidència la necessitat d’aprofundir en l’experiència vivencial com a punt de 
partida inexcusable. Més concretament, un coneixement millor del riu com 
a espai viscut comporta dos avantatges metodològics significatius estretament 
interrelacionats: ofereix una via d’accés a informació rellevant no visible sobre 
la vinculació dels ciutadans amb l’espai fluvial, i, alhora, facilita la comunicació 
entre ciutadans i tècnics en el decurs del procés regenerador.

En entorns especialitzats, l’experiència subjectiva és considerada una font de 
coneixement inestimable per comprendre els processos d’utilització, identifica-
ció i apropiació ciutadana de l’espai fluvial (Nogué, 2010; Molina et al., 2007; 
Reques, 2006). Els investigadors Siwan Lovett i Phil Price, de l’Australian 
River Restoration Centre, defensen que el coneixement «des de les persones» 
és del tot complementari amb l’enfocament tècnic del procés de restauració 
fluvial, i sostenen que cal donar-li més pes si es volen connectar els objectius 
mediambientals amb les prioritats socials en iniciatives de llarg recorregut7. 
Des d’aquest marc, els estudis de Buijs, Vallerani i Bigando, per citar-ne només 

6. Existeixen pocs estudis que ens parlin del significat que tenen els rius de la regió metro-
politana de Barcelona en l’activitat diària de les persones. Tot i així, convé destacar el 
projecte de Sitesize Riu Ripoll.net, un lloc web que planteja un exercici de representació 
de la identitat territorial de l’espai del riu Ripoll a la ciutat de Sabadell (consultable a: 
http://www.sitesize.net/riuripoll/).

7. Per a més informació, consulteu el web: http://australianriverrestorationcentre.com.au/.
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tres exemples internacionals rellevants, corroboren els efectes positius de la 
integració de la mirada tècnica d’intervenció sobre un indret i la mirada viven-
cial d’interacció amb aquest. Concretament, l’estudi recent de Buijs sobre 
els criteris de restauració fluvial a Holanda constata la relació directa entre el 
grau de satisfacció ciutadana i la llegibilitat dels nous espais fluvials, i reclama 
un procediment participat en les intervencions paisatgístiques que no només 
garanteixi l’acompliment d’objectius ecològics i de seguretat, sinó també la 
millora de la percepció que se’n té (Buijs, 2009). En la mateixa línia, Francesco 
Vallerani aposta per processos innovadors de restauració dels paisatges fluvials 
del Vèneto continental basats en la recuperació del sentit del lloc i l’arrelament, 
i defensa la importància de les «geografies mentals» en la construcció d’un ima-
ginari positiu dels espais fluvials (Vallerani, 2012). Per últim, la metodologia 
d’investigació qualitativa desenvolupada per Bigando en àmbits periurbans 
francesos demostra l’existència d’una sensibilitat real dels habitants vers els seus 
paisatges quotidians, i remarca la necessitat de fer-la emergir per tal d’activar 
la mobilització ciutadana i afavorir els processos participatius (Bigando et al., 
2011). Especialment, en el parc fluvial de la Gave du Pau, Bigando proposa un 
mètode de participació ciutadana que permet integrar les mirades dels tècnics 
i dels habitants (Bigando, 2010). L’aproximació a la dimensió vivencial de 
l’espai, efectuada a través d’entrevistes amb els residents en base a fotografies 
realitzades per ells mateixos, ha contribuït a activar el treball mancomunat de 
diversos municipis a l’entorn d’un curs fluvial, conscienciar els quadres tècnics 
sobre els avantatges d’incorporar el coneixement dels habitants i consolidar un 
sentiment d’expertesa dels propis residents vers el seu paisatge quotidià (Bigan-
do, 2010; Bigando et al., 2011). Pel que fa a l’àmbit local que ens ocupa, el 
Centre de Recerca Polis, de la Universitat de Barcelona, constitueix el referent 
principal en l’aplicació de mecanismes d’aproximació social al projecte rege-
nerador de l’espai fluvial, assajats en diversos tallers participatius a l’entorn del 
tram baix del Besòs (Remesar i Pol, 2002; Remesar et al., 2004)8. Igualment, 
són cada vegada més nombrosos els geògrafs, els sociòlegs, els arquitectes i els 
urbanistes que, emparats pel mateix marc conceptual, promouen iniciatives 
de construcció col·lectiva de l’espai recollides en portals web com ara Vivero de 
iniciativas ciudadanas (AADD, 2011), o la wiki P2P Urbanism (P2P Founda-
tion, 2011), o l’article de Cámara «Las iniciativas de participación ciudadana 
en el urbanismo» (2012: 20-21). Tot plegat posa de manifest l’interès que 
desperten aquestes pràctiques innovadores i la necessitat d’aprofundir en el 
que es configura com una línia de recerca emergent a l’entorn del coneixement 
vivencial de l’espai.

En aquest context, la diagnosi geoetnogràfica encaminada a descobrir 
l’espai viscut mereix una atenció especial. Tot seguit, se n’introdueixen 
els trets característics. Es tracta d’una metodologia de recerca qualitativa 
que integra aportacions del camp de la sociologia urbana (Mumford, 1991; 

8. Centre de Recerca Polis, recull dels projectes de participació ciutadana desenvolupats i en procés 
de desenvolupament, consultables a: http://www.ub.edu/escult/index_participacio.html



Marta Benages-Albert; Vers la recuperació dels corredors fluvials metropolitans. 
Pere Vall-Casas El cas de la conca del Besòs a la regió metropolitana de Barcelona

24 Documents d’Anàlisi Geogràfica 2014, vol. 60/1

Lefebvre, 2000), la geografia humanista (Nogué, 1985), la psicologia ambien-
tal (Valera, 1996) i l’urbanisme humanista (Jacobs, 2012; Cámara, 2012), 
amb l’objectiu d’abordar l’estudi de la dimensió vivencial de l’espai a partir 
de la interacció entre les pràctiques quotidianes, les representacions i el propi 
espai físic (Molina et al., 2007). La diagnosi geoetnogràfica es construeix a 
partir del diàleg constant entre la dimensió física de l’espai i els continguts 
antropològics, històrics i/o socials diversos que el caracteritzen (Matthews 
et al., 2005; Biffle i Thompson, 2006; Verd i Porcel, 2012). La diagnosi 
s’efectua en base a una recollida participada de dades i un tractament i una 
representació posteriors d’aquestes a través dels sistemes d’informació geo-
gràfica (SIG). La recollida de dades utilitza tres tècniques clàssiques properes 
a l’etnografia: la recerca documental, les entrevistes personals i l’observació 
participada (García Ballesteros, 1998). La combinació de totes tres permet 
recollir les visions múltiples, tant d’usuaris directes com de tècnics i altres 
informants més distants, i així captar la complexitat de la realitat socioespacial 
estudiada (Bertrand, 1974; Busquets, 1990). L’anàlisi i la representació pos-
teriors de les dades qualitatives s’efectua mitjançant els nous SIG qualitatius, 
com a mecanismes capaços d’integrar i facilitar una comprensió més bona de 
materials d’origen i contingut molt divers. Aquests sistemes de representació 
socioespacial permeten: 

1. Incorporar informació no geogràfica que aporta nous atributs espacials 
(Al-Kodmany, 2000; Verd i Porcel, 2012).

2. Representar significats vinculats a llocs determinats (Elwood, 2009).
3. Integrar enfocaments quantitatius i qualitatius per a l’anàlisi i la teoritza-

ció inductiva de l’objecte d’estudi (Knigge i Cope, 2006; Matthews et al., 
2005).

4. Oferir una plataforma comunitària per poder visualitzar, descriure i avaluar 
l’entorn (Rambaldi et al., 2004; Talen i Shah, 2007).

Com s’ha vist, a diferència de la diagnosi quantitativa i estratègica més 
pròpia dels processos de regeneració territorial induïts «des de dalt», la diag-
nosi qualitativa aposta pel valor del coneixement vivencial «des de baix» com 
a motor de processos ciutadans nous de representació i apropiació de l’espai 
fluvial. Per avançar en aquest camí, serà del tot necessari que hi hagi una 
cartografia renovada dels rius i de les rieres metropolitans, on el coneixement 
ciutadà permetrà identificar, juntament amb els valors naturals i culturals evi-
dents, els valors vivencials latents del lloc; d’aquesta manera, el propi lloc i la 
seva condició d’espai viscut donaran sentit a les intervencions futures (Cola-
franceschi, 2012; Sala, 2012). Igualment, per aquest propòsit, serà també 
convenient assumir les limitacions derivades de l’encara escàs recorregut de 
la diagnosi geoetnogràfica i les presumibles dificultats per integrar-la en un 
marc metodològic d’ordenació i gestió urbanístiques, on el mecanisme de 
la zonificació estàndard preval sobre l’anàlisi de les especificitats vivencials 
(Colafranceschi, 2012).
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4. Consideracions finals

Després de trenta anys de polítiques adreçades a la recuperació dels rius cata-
lans, els corredors fluvials de la conca del Besòs han esdevingut autèntics espais 
públics metropolitans, i són necessaris instruments que n’emfatitzin el valor 
col·lectiu i que incrementin la implicació de la població a tenir-ne cura. En 
aquest context, la diagnosi geoetnogràfica pot subministrar el coneixement 
vivencial necessari per alimentar els processos en curs de regeneració participa-
da. Aquesta metodologia de recerca qualitativa esdevé especialment oportuna 
en el moment present, on convergeixen l’interès social creixent pels valors 
ambientals i paisatgístics dels espais fluvials metropolitans amb l’estalvi eco-
nòmic d’una gestió coresponsable.

En qualsevol cas, la conveniència d’incorporar el coneixement vivencial 
en el projecte territorial participat dels rius i les rieres s’ha d’entendre en con-
tinuïtat amb les polítiques desplegades fins ara a favor de la nova cultura del 
paisatge i de l’aigua. En aquest marc, la diagnosi geoetnogràfica adquireix sentit 
com a eina complementària, ben integrada als instruments vigents de planifi-
cació i dirigida a la construcció d’identitats territorials vigoroses. Amb aquest 
propòsit, disposar d’una cartografia de nova generació, orientada a reconèixer 
les múltiples varietats d’apropiació ciutadana a l’entorn dels corredors fluvials 
metropolitans, es perfila com un primer pas inexcusable.
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