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El Parc de Ca N'Alzamora llinda amb el
solar a la part Sud i està a dos metres per
sobre del solar.
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Vista de l'antic torrent, ara canalitzat.
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Col·legi CEIP de Ca N'Alzamora, situat al
Nord del solar.

5 Vista del solar des de l'Oest

Vista des del solar del parc
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Arbres colindants al solar
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UBICACIÓ GEOGRÀFICA ENTORN I DESCRIPCIÓ DEL SOLAR

El sector de Ca N’Alzamora avui dia  està patint un procés de transformació urbanística degut
al  gran increment de la població de Rubí . S’estan reformant els habitatges, creant-ne de
nous i construint nous equipaments i espais lliures, la nova escola bressol serà la primera del
barri.
Els dos projectes públics més importants fets als últims anys a Rubí han sigut al sector on es
troba el solar destinat a la nova escola bressol i son confrontants a aquesta .
El primer es l’escola Ca N’Alzamora inaugurada al 2005, que es el segon centre de
primària de barri. El segon el parc de Ca N’Alzamora inaugurat al 2007 que amb més d’una
hectàrea uneix les zones de Ca N’Alzamora i Can Sedó.  Aquest últim es el segon parc més
gran de la ciutat, té camins per passejar, espai de jocs infantils i part del torrent de Ca N’Oriol.

 Avui dia però, el parc queda molt aïllat de les zones residencials, al est i oest per culpa de la
gran diferencia de alçada, i amb la part nord nomes es connecta per el camí de l’ antic torrent
de Ca N’Oriol que es troba en des us i sense urbanitzar.
L’antic torrent de Ca N’Oriol recull totes les aigües procedents de la part nord-est de la
ciutat, i es un dels punts a explotar del barri ja que el seu curs relaciona  el CEIP de
Ca’Nalzamora,  el solar i el nou parc amb la part nord de la ciutat de la qual ara es troben molt
aïllats,  de una forma molt directa.  Actualment està canalitzat fins passat el Parc de Ca
N’Alzamora i funciona com un camí però des d’aquest punt i fins a l’estació de Renfe discorre
a cel obert, seguint la llera natural.

Entre el parc, l’escola, el torrent canalitzat  i el Carrer Sedó   es troba  el solar on s’ubicarà la nova escola bressol, just on es trobaven situades les naus de l’antiga
fàbrica de Can Sedó, ara ja enderrocades.  Queda emmarcat així per un equipament escolar al nord mes concretament, el pati de l'àrea infantil, un parc al sud, una
via rodada al est i un torrent canalitzat reconvertit en “camí” al oest.
El solar es majoritàriament pla,  oscil·la entre la cota 108,5  y 110,5. Te una superfície de 3.177 m2  L’únic arbre que trobarem dins el solar es un arbre de fulla caduca
que es troba a la part mes baixa del solar.

Es troba enfonsat 3,5 m per sota del la rasant del carrer i de l’escola. L’únic punt de contacte a la mateixa cota entre el solar i els seus límits  es a la part  oest on
conflueixen el parc i el camí del torrent a la cota 109,5 m.
El parc entra en contacte amb el solar a diferents cotes i  tractaments. Una part més urbanitzada al sud del solar que es troba a 2 m per sobre d’ aquet, i una altre més
natural a peu de solar al sud-est, que es on relacionen visual i directament.

PANORÀMICA DEL ENTORN AL NORD -EST DEL SOLAR

PANORÀMICA DEL ENTORN AL SUD -OEST DEL SOLAR

PANORÀMICA DEL  DEL SOLAR
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El solar es troba a una de les zones amb un major i recent creixement de la ciutat, al barri de
Ca N’Alzamora. Va ser una de les primeres zones industrials de Rubí al segle XIX amb grans
espais naturals, limitada d’est a oest per la Riera i el Torrent dels Alous i de nord a sud per la
fàbrica Espona i la Masia Torre de la Llebre. Des de finals dels 90 és un nou barri amb zones
històriques com la Colònia de Can Sedó o Les Savines.
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El solar esta ubicat al municipi de Rubí, situat a la part meridional de la comarca del Vallès
Occidental, a 123 metres sobre el nivell del mar. Rubí limita al nord amb Terrassa, a l'est amb Sant
Quirze del Vallès, a l'oest amb Ullastrell i Castellbisbal i al sud amb Sant Cugat. Una ciutat que es
troba a 23 Km de Barcelona amb una superfície total de 33 km quadrats i amb més de 74.000
habitants.

A Rubí hi ha a la actualitat 3 escoles bressol en actiu , aquestes tres escoles es torben a la
part nord de la ciutat.  L’ajuntament però entén tot el municipi com a zonificació única de
cara a determinar l’àrea de influencia de cada escola bressol. Així independent del barri on
visqui l’usuari, podrà optar a qualsevol de les escoles municipals.

PROJECTE: Escola bressol a Rubí
Escola per 214 alumnes d'entre zero i tres anys.
Superfície construïda total 1.644 m2.
Superfície Solar 3.177 m2

NORMATIVA URBANÍSTICA:
Segons planejament, la normativa vigent diu:
Ocupació màxima de parcel·la, es del 75% de la superfície delimitada pel perímetre regulador.
Altura màxima de l’edificació de 12m. Referida a la rasant del carrer en el punt que podrà ser
ultrapassada excepcionalment quan es justifiqui per les característiques i finalitats de l’equipament.


