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COMUNICACIÓ FINS A FINALS DEL SEGLE XIX

COMUNICACIÓ DES DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX

ANÁLISI URBÁ DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
Emplaçament Del Mercat I Equipaments

e: 1/5000

ANÀLISI DE LES CENTRALITATS
Pça Octavià / Pla del Vinyet / Pça de l’estació

El projecte està situat a la plaça de Sant Pere, en el punt més alt del turo en front 
del Monestir de Sant Cugat, pedra fonamental del municipi de Sant Cugat que 
coneixem avui, així doncs no és d'estranyar que la via que connectava el 
Monestir, principal font de treball de la zona, amb la plaça del mercat, es 
convertiria amb un eix vertebrador d'aquesta embrionària ciutat. Aquest eix 
connectava originalment la plaça del mercat i el Monestir amb els municipis 
veïns com Cerdanyola del Vallès. Aquest eix es va trencar en el moment que 
arriba a la ciutat el ferrocarril que connecta de forma directa el municipi amb 
Barcelona, Sabadell i Terrassa, trencant d'aquesta forma el eix original que per 
topografia quedarà desplaçat a un punt de la ciutat que ja no es un lloc de pas 
obligat.

Els eixos de la ciutat connecten zones molt característiques. Aquestes zones les 
identifiquem com a centralitats urbanes, que consisteixen en espais compostos de 
activitats que no tenen perquè tenir una relació directa entre elles, per tant el que fan 
es crear un flux de gent molt heterogènia i amb horaris d'activitat molt diversa fent que 
aquestes zones tinguin una activitats quasi permanent. Es transformen en espais 
magnètics que amb el seu conjunt i les seves connexions dibuixen la ciutat a partir 
d'activitats. Les centralitats més destacables que trobem son la plaça Octavià, el Pla del 
Vinyet i la plaça de l'estació.  

EVOLUCIÓ DELS RECORREGUTS PRINCIPALS
Carrer Major / Carrer Santa Maria
e: 1/7500

CATALUNYA
Vallès Occidental

SITUACIÓ DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

VALLÈS OCCIDENTAL
Sant Cugat del Vallès

El projecte es desenvolupat consisteix en la remodelació del 
Mercat de Pere Sant al municipi de Sant Cugat del Vallès. 
Ens situem en un municipi caracteritzat per un creixement 
d'eixos on ha tingut una vital importància l'activitat i la 
topografia per el seu desenvolupament urbanístic. En primer 
lloc la topografia de la zona va marcar els primers 
assentaments en punts als estratègics ja des de temps dels 
romans i desprès en època de colonització del segle IX. En 
segon lloc trobem un teixit que ha detectat els estímuls de 
serveis i activitats i els ha anat connectant i creixent al seu 
voltant, permetent dibuixar una ciutat fortament marcada 
per la seva activitat com per la seva absència.


