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La proposta preveu la millora del camí de servei de la
plataforma de l’AVE per tal de poder desdoblar el camí
del marge dret del Riu Llobregat entre les rieres de
Cervelló i Torrelles. Aquest nou camí se senyalitzarà
convenientment perquè en facin ús els ciclistes i els
vehicles de manteniment i servei que hi circulen.

Amb la consecució d’aquest desdoblament es pretén
millorar la conciliació d’usos socials, reduint la pressió
actual sobre el camí principal del Llobregat, el qual
quedarà per a ús preferent de vianants.
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Amb l’execució del nou gual que connecta ambdós
marges del riu i la futura execució del desdoblament del
camí del marge dret del Llobregat, l’espai lliure existent a
l’entorn de la desembocadura de la riera de Torrelles
esdevindrà un àmbit central i estratègic dins de la xarxa
de camins que recorren l’espai fluvial metropolità.

El futur Parc Fluvial de la riera de Torrelles aprofitarà
aquesta nova centralitat generada per tal de crear un nou
espai d’oci i lleure dins d’un àmbit natural rehabilitat. Es
recuperaran superfícies de bosc de ribera alternades amb
prats d’oci amb diversos usos de reunió i esbarjo.
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La proposta neix de la necessitat de resoldre la connexió
per a vianants i bicicletes entre els nuclis urbans de Sant
Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló, donant
continuïtat al recorregut existent fins al barri de Sant Roc.
Enlloc de continuar aquest recorregut per la vorera de les
industries, aquest es resol per l’altre banda de la
carretera, en paral·lel al Canal de la Dreta.

Aquesta decisió permet resoldre la problemàtica de
conciliació entre el recorregut de vianants i l’activitat
industrial i alhora, permet posar en valor aquesta
infraestructura de reg centenària, millora la configuració i
accessos del límit del Parc Agrari i permet també prendre
profit de l’ombra i paisatge generats pels plataners
exemplars que acompanyen el Canal.
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