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PROPOSTA DE RECUPERACIÓ DE  BARRACÓ EN DESÚS AL BARRI DE  VALLBONA 

 
CONTEXTUALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

 
 

El barracó abandonat i en desús existent al recinte del Casal de Barri de Vallbona:  

 Una escola de natura i entorn. Eina i punt de referencia per a la connexió, conscienciació, estudi, divulgació 
i protecció dels elements històrics i naturals del barri de Vallbona. 

 La llavor del que ha de ser l’observatori de conscienciació de la natura i l’entorn d’un barri, referent en la 
protecció del patrimoni històric, natural, ecologia i sostenibilitat. 

 Un espai  necessari per al reconeixement de la lluita  dels veïns i veïnes de Vallbona , la Zona Nord i la 
ciutat de Barcelona que van aconseguir evitar la seva destrucció. 
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D’ençà que la recuperació del Rec Comtal per a gaudi dels veïns i veïnes del barri de Vallbona, la Zona Nord i la 
Ciutat de Barcelona esdevingué una realitat, i la seva inclusió al catàleg de patrimoni històric de la ciutat, es una 
qüestió incontestable. 

Des de VALLBONAVIU reflexionem sobre la necessitat de crear un eina i un punt de connexió i relació entre els 
elements, l’entorn natural , i totes les persones que en gaudeixen i es beneficien de l’existència d’aquest valuós 
conjunt bio-urbà.  

Ja sigui al mateix barri o al seu entorn més immediat, els elements i espais que en formen part esdevenen un bé 
comú que s’ha de protegir, preservar, donar a conèixer.  

Promoure’n la seva rellevància i benefici per a les persones, animals i la natura del que ha de ser el punt estratègic 
i de connexió del gran i valuós conjunt natural del que forma part juntament amb el Parc Fluvial del Besós, El Parc 
Natural de la Serralada de Marina, el Parc Natural de la Serralada Litoral, el Turó de Montcada i el Parc Natural 
de la Serra de Collserola. 

Juntament amb d’altres elements urbans com el punt verd de Vallbona i centres educatius de la Zona Nord, la 
Biblioteca, Ateneu de fabricació, els Horts Urbans i La casa de l’Aigua, poden formar un gran Parc mediambiental, 
de la sostenibilitat i l’estudi de la natura i el seu paper al medi urbà.  

Aquest gran projecte pot començar com una petita però ambiciosa, expansiva i més que prometedora proposta 
com la que volem desenvolupar.  

La primera pedra del que ha de ser un barri sostenible, referent a la ciutat de Barcelona, Europa i perquè no, la 
resta del món interessat i pendent de les iniciatives més innovadores en ecologia, estudi i preservació del medi 
ambient. 

 

UN EQUIPAMENT AUTOGESTIONAT 

 

 Punt d’informació del Rec Comtal i l’entorn natural del barri de Vallbona. 
 Formació de “voluntaris de la natura” i “Eco guies”. 
 Itineraris mediambientals. 
 Trobades i accions conjuntes amb entitats, associacions i professionals de l’àmbit de la protecció de la 

fauna i la natura.  
 Aula de natura. Educació en sostenibilitat i cultura del benestar de les persones. 
 Gestió mancomunada del Punt verd de Vallbona. 
 Tallers de reciclatge per a escolars, docents i famílies. 
 Projectes de reforestació i millora de l’entorn i les zones deteriorades. 
 Laboratori de projectes. 

 

SCEA / SOCIETAT CATALANA D’EDUCCAIÓ AMBIENTAL 

PARCS NATURALS I ESCOLA DE NATURA XTEC. 

 

 

 

 


