
AUDITORI AL NOU DISSENY DEL CAMPUS UNIVERSITARI DEL BAIX LLOBREGAT 

CONTEXT HISTÒRIC 
 
A l’època de l’Edat Mitja la majoria d’indrets es presentaven com terres hostils i insegures. A la zona de Castelldefels, 
concretament, al primer assentament conegut de la zona produït sobre el turó de Santa Maria, no va ser diferent: la 
proximitat al mar com la perillositat de les muntanyes del Garraf i la dificultat afegida de l’escassa qualitat agrícola de les 
terres van fer d’aquestes terres un indret poc poblat. 
Va ser a entre el segle XVII i XVIII, després de que  les pandèmies de l’Edat Mitja es portessin moltes vides, que es 
començaren a instal·lar explotacions agrícoles a la franja més costanera i plena d’aiguamolls de Castelldefels.  Però a 
diferencia amb altres poblacions del voltant, el creixement urbanístic entorn d’un nucli d’origen medieval no es produeix a 
Castelldefels fins a la primera meitat del segle XIX següent aquest nucli un món de masies. 
 
Com s’ha explicat, Castelldefels no va tenir una estructura urbana fins ben entrat el segle XX. Fins a aquell moment 
comptava amb un petit nucli al Poble Vell i les barraques dels pescadors de les Botigues estaven molt allunyades, 
situades prop de l’actual autovia. Escampades per tot el terme municipal hi havia 88 masies de construcció senzilla, 
envoltades d’estables, camps de conreu i alguns arbres fruiters. 
Entre el 1931 i el 1933, el Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans pel Progrés de l'Arquitectura Contemporània 
(GATCPAC) va elaborar un pla urbanístic per a la ciutat de Barcelona que contemplava la creació d'un vast complex en 
part dels municipis de Castelldefels, Gavà i Viladecans: "La Ciutat de Repòs i de Vacances", destinada a cobrir les 
necessitats de temps lliure de la població, especialment de les classes populars. La "Ciutat" pretenia atraure tant els 
banyistes de cap de setmana com als que hi volguessin passar el període de vacances. El projecte, tanmateix, va 
fracassar per la paralització de les expropiacions necessàries i per l'inici de la Guerra Civil. 
El sorgiment a Barcelona de una nova classe enriquida i la millora de les comunicacions (construcció de l'autovia al 
1954) comporta un descobriment de Castelldefels com a lloc per estiuejar o de segona residència). Al 1957 -en diferents 
situacions de legalitat o planejament- hi arriba a haver-hi fins a 35 urbanitzacions en fase de realització. Entre 1950 i 
1975 Castelldefels va passar de més de 2.000 habitants empadronats a excedir els 20.000; és a dir, un increment del 
888%, la tassa de creixement més alta dels municipis de la zona. Una xifra a la qual cal sumar les persones que 
ocupaven segones residències i les que anaven a la platja el cap de setmana. 
 
Aquest creixement de la població va provocar òbviament un augment en la construcció d'habitatges, especialment de 
blocs de pisos en la dècada dels setanta. En aquesta situació influeixen la demanda d'habitatges a barris nous i 
l'encariment del sòl urbanitzable. 
 
A finals dels setanta, el mapa de Castelldefels ja està dividit en cinc districtes que engloben un conjunt de barris que 
presenten tipologies diferents: el Centre, el Castell, Vista Alegre, Can Roca, Montemar, les urbanitzacions de Bellamar i 
Poal, Can Bou i la Platja. Al llarg de les dècades següents i fins arribar als nostres dies, la ciutat acaba de cohesionar el 
seu territori amb la construcció dels barris de Muntanyeta, Can Bou Canyars, Ca n'Alaió i Can Vinader. 
 
 
CONNEXIONS 
 
Aquest dos nuclis de població queden connectats mitjançant dos vies ràpides amb la utilització del cotxe o l’autobús 
públic. L’autovia i l’autopista travessen aquesta població, produint moltes entrades i sortides per viatjar tant a Barcelona 
com direcció sud, cap a Tarragona. La població de Sitges, està realment propera a Castelldefels, però és el massís del 
Garraf qui s’encarrega de dificultar aquesta connexió tant curta. La carretera nacional també arriba fins al nucli en forma 
d’avinguda lenta pels cotxes. 

Agafant el tren arribem fins al centre de la població de Castelldefels. El viatge no triga més de 20 minuts fins l’estació 
important de Barcelona, Sants Estació, i 22 fins a l’estació de Gràcia. La freqüència d’aquests viatges és de 25 minuts, 
des de les sis de la matinada, fins les deu de la nit. El tipus de tren és regional, per tant, tenim també accés a altres 
poblacions veïnes, fins a la població de Sant Vicenç de Calders, a Tarragona. 
L’aeroport es troba en terres properes a Castelldefels. L’arribada en cotxe és molt fàcil i curta. Per arribar en tren hauríem 
d’anar fins a Sants per poder agafar un tren que et portés fins la terminal. En autobús, aquest viatge sí es pot fer de 
manera directa, sense passar prèviament per Barcelona.  
El port de Castelldefels pot acollir també vaixells de petita i mitjana dimensió. Els usuaris d’aquests tipus de transport 
visiten aquesta població per tenir majorment, una segona residència a la població i gaudir d’unes vacances i descansar.  
 
CONNEXIÓ CAMPUS UNIVERSITARI DEL BAIX LLOBREGAT 
 
El campus universitari es situa al cor de tot el nucli de Castelldefels; envoltat al sud per les urbanitzacions residencials i al 
nord per l’autopista i el nucli més antic de la ciutat. Per la seva proximitat a l’autopista, la connexió directa és molt ràpida. 
Com també així de ràpid es produeix per l’autovia, situada a la part sud del campus. Les bosses d’aparcament situades 
als perímetres del campus faciliten aquesta arribada amb el cotxe particular dels estudiants i usuaris del campus.  
El tren arriba, com ja s’ha explicat, al nucli del casc antic de la ciutat. Des d’allà, podem arribar al campus a través d’un 
pont que travessa l’autopista per damunt; com també per un pas inferir peatonal que ens condueix fins als perímetres del 
campus.  
 
ESCALA URBANA / ESCALA CAMPUS 
 
Castelldefels és un terme municipal molt consolidat; tant a la part del casc antic com a la zona de les urbanitzacions i 
barris. En canvi, al cor de tot el municipi, on es situa el campus universitari, existeix un buit no definit que s’ha trobat 
amb la dificultat d’establir bones connexions amb el nucli i la creació de nous focus d’activitats. Existeix una clara 
desproporció entre part construïda i espais lliures públics, provocant això que els passejos de platja acollin la major part 
d’usuaris.  
 
CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
 
A qualsevol intervenció en un context tant heterogeni com és el que ens trobem, és imprescindible fer una bona 
interpretació que s’adeqüi a les necessitats de la zona, als requeriments del programa i a l’enteniment  de tots els 
ambients que rodeja per saber respondre bé a tots el problemes que es presenten. 
 
“La necessitat de trobar un equilibri entre lo públic i lo provat als nostres projectes, me han suggerit aquestes breus 
notes del que deurien ser els espais exteriors: 
-Llocs on crear noves relacions col·lectives i succeeixin experiències socials, inclús, inesperades. 
- Llocs nous i sense història o transformacions d’altres existents per posar-los al dia conservant la seva identitat. 
- Llocs que es facis respectar i estimar i que fomentin la convivència. 
- Llocs que mantinguin la seva integritat al ser utilitzats. 
- llocs essencials, sense abús del disseny, per evitar que el temps elimini lo innecessari.” 

Elias Torres 
 

És per això que l’ordenació proposta, com també l’auditori, busca establir unes vies adequades amb els usos proposats, 
capaços de connectar bé el nucli més consolidat de Castelldefels amb el nou campus universitari. La projecció del 
campus cap tot el municipi també és una necessitat a resoldre, buscant que tots els usuaris puguin fer servir d’aquest 
ampli complex que es projecta en una de les seves parts, com un complex social. 

 
 
 


