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01.1 Montcada i Reixac. Introducció
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Montcada i Reixac

Habitants 31.522 (gener 2004)
Superfície 23,4 Km

2

Densitat 1.347 hab/km
2

Font: Idescat. Generalitat de Catalunya

Sòl
Urbà 534 Ha 22.9%
Urbanitzable 680 Ha 29.2%
No urbanitzable 1.120 Ha 48%
Font: Pla estratègic

Aquest treball té un doble objectiu. D’un costat identificar, remarcar
i donar expressió gràfica a aquells aspectes urbanístics que s’han
manifestat com a més rellevants en la configuració del municipi
actual. D’altra banda facilitar un material de treball a l’ETSAV
perquè pugui desplegar-se posteriorment en un Taller
d’arquitectura i projecte.

Tal com queda expressat en el conveni signat entre l’Ajuntament
de Montcada i Reixac i la UPC, el treball es desplegarà en dues
fases. En la primera s’elaborarà el document base necessari per
a desenvolupar el treball de diagnòsi. Aquest document consistirà
en la compilació i re-elaboració del material cedit per l’Ajuntament.

Per a la realització d’aquesta primera fase del treball s’ha utilitzat
la següent documentació:

-Cartografia del Pla General de 1976
-Suport fotogràfic d’un vol de l’any 2000 (Mancomunitat
municipis AMB)
-Pla estràtegic de Montcada i Reixac
-Auditoria ambiental de Montcada i Reixac, Diputació de
Barcelona
-Evolució urbana de Montcada i Reixac, Alcazar, J; Lacuesta,
R.; Gorina, J. Ll. Ajuntament de Montcada i Reixac, 2001
-Els pous de Montcada, Bonet barbonell, V; Companys Huguet,
M; Guasch Solé, M.; Lozano Santos, C.; Mayolas Créixams, M.
1991
-Impacte acústic de les vies de comunicació en el municipi
de Montcada i Reixac, Puigdomenech Franquesa, J.; Jorge
Sánchez, J.
-Catáleg i Pla especial de protecció del patrimoni històric,
arquitectònic i ambiental de Montcada i Reixac, Diputació de
Barcelona

A partir de la informació obtinguda hem plantejat una sèrie de
plànols explicatius de la situació actual, amb uns comentaris que
permetran mostrar les qüestions urbanístiques més importants
que seran tractades en la fase següent.

Els aspectes recollits de la situació actual han estat:

-Les dades urbanístiques bàsiques generals del municipi:
nombre d’habitants, superfície, densitat, sòl urbà, sòl
urbanitzable, sòl no urbanitzable, límit municipal,
infrastructures…
-L’evolució histórica del creixement a partir del segle XIX
-La informació cadastral
-L’ocupació de sòl en general i diferenciat per usos: residencial,
industrial i equipaments
-El verd urbà i el sòl lliure
-Recorregut fotogràfic enfocat a exemplificar els conflictes
-Les infrastructures: ferrocarril, carreteres, autopistes, rius,
passos de vianants
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Les característiques orogràfiques del municipi i el contacte
amb Barcelona són, segurament, els fets que més han
influït en la situació urbanística actual.

El Turó de Montcada i la serralada prelitoral, juntament
amb els passos del riu Besòs, Ripoll i la Riera de Sant
Cugat fan que Montcada i Reixac es desplegui entre les
lleres i les cotes baixes dels turons, aprofitant els corredors
naturals i el contacte amb les infrastructures. Aquesta
ocupació ha dibuixat un creixement fragmentat i en alguns
casos tallat per les grans infrastructures d’accès a
Barcelona.

Els espais fluvials representen l’espai d’oportunitat clau
per a la ciutat. Aquests espais han de facilitar la millora
de les connexions amb les poblacions limítrofes i actuar
com a mesura correctora dels problemes interns de relació
entre els barris.

Igualment les grans infrastructures que travessen Montcada
i Reixac (ferrocarrils i carreteres, molt especialment)
suposen una oportunitat per poder actuar en una línia de
millora urbana i ambiental.

També els espais verds -urbans, forestals i lliures- s’han
d’aprofitar per continuar amb un creixement ordenat i
compacte, que permeti mantenir com fins ara, gairebé la
meitat del sòl com a no urbanitzable.
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El creixement històric de la població s’ha
anant produint ocupant les cotes baixes
del municipi en contacte amb les
infrastructures

Montcada Centre es situa en el creuament
de quasi totes les infrastructures que
travessen el municipi

La dimensió i posició estràtegica d’aquests
passos dificulta la connexió entre els
diferents barris. Per contra, es disposa
d’una gran longitud de façana a rius, rieres,
autopistes i línies de ferrocarril
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02.2 Evolució de les infrastructures
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1854 FFCC Barcelona-França
1855 FFCC Nord
1866

Rec Comtal

Camí Ral a Granollers

Camí Ral a Manresa

Antics camins

Nom IMD % Vehicles pesats

C-58 (Antiga A-18) 134.190 5,2%
N-150 24.190 7,9%
BV- 5001 (Carretera a La Roca) 10.615 6,8%
C-33 (Antiga N-152) 49.862 5,7%
C-17 (Autopista A-17) 54.881 8,2%

TOTAL 273.783

C-58 C-17

C-33

N-150

La forta implantació de vies de trànsit d’alta capacitat
provoca un alt nivell en els valors IMD, pròxim a la
saturació

Dificultats en les connexions est-oest tant rodada com
per vianants, i trencament de la continuitat dels espais
naturals

Protagonisme del traçat de les infrastructures —moltes
d’elles passants— en la configuració de Montcada
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C3 Renfe

C2 Renfe

C4 Renfe

Montcada
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Montcada / Ripollet

Font Auditoria ambiental
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Carreteres
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Un total de 10 infrastructures travessen el municipi:
2 autopistes (C-17 i C-58)
2 carreteres
2 rius (Besòs i Ripoll) i 1 riera (St. Cugat)
3 linies de ferrocarril RENFE (C2-C3-C4
amb 5 estacions)
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L’evolució del creixement urbà ha portat
a una aproximació i contacte entre el sòl
residencial i industrial

02.3 Evolució del creixement urbà
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LA RIBERA

MONTCADA    CENTRE

TERRA NOSTRA POLÍGON INDUSTRIAL DE LA FERRERIA

MONTCADA NOVA

CAN SANT JOAN
Com a resultat del pas de les infrastructures
l’estructura de la ciutat ha creat una sèrie
d’illes industrials i residencials

Aquestes illes disposen, en general, en els
seus extrems d’uns estrangulaments per
on es produeix l’únic accès, augmentant
d’aquesta manera el seu aillament



N

0

E: 1/25 000

400200 800600 1000 m

03 Parcel·lari
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LA RIBERA
1911 hab.

MONTCADA CENTRE
+ VALLENSANA BAIXA

8402 hab.

FONT PUDENTA
1557 hab.
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Sòl residencial

Ocupació del Sòl segons Usos (any 1994) Has.

Sòl Residencial 315,8

Casc Antic 8,9
Edificació en illa tancada 105,9
Edificació aïllada Plurifamiliar 8,7
Edificació Unifamiliar 192,3

MAS RAMPINYO
3427 hab.

MONTCADA NOVA

El sol residencial es concentra en sis àrees:
Can Cuyàs, Can Sant Joan, Montcada Centre/Font Pudenta,
Terra Nostra, Montcada Nova/mas Rampinyo
i Can Pomada

La Tipologia residencial unifamilar representa el 60% del sòl
residencial total del municipi.

Aquest model unifamilar extensiu i la dispersió en el territori,
no afavoreix la concentració urbana i augmenta les dificultats
de connexió.

Font: Pla estràtegic, p. 41



COLL DE MONTCADA
96 000 m2

PLA D'EN COLL (1988)
592 657 m2

FOINVASA
40 040 m2

MOLÍ
D’EN BISBE
61 600 m2

LA FERRERIA (1982)
314 957 m2

CAN TAPIOLES
41 546 m2

CAN CUYÀS (1972)
131 195 m2

CAN MILANS (1999)
70 228 m2

HERMES
8 937 m2

ECOPARC

LA GRANJA
98 990 m2

VALENTINE
28 095 m2

ASLAND
64 953 m2

INTORSA
6 727 m2

CEMARKSA
24 776 m2

Sòl industrial en polígons

Altres sòls industrials
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04.2 Sòl industrial

Montcada i Reixac. Una diagnòsi territorial. 1a Fase

CRAL. Escola d’Arquitectura del Vallès. UPC
Octubre 2004

Hi ha una important ocupació de sòl
industrial al municipi (236,3 Ha, 1992) en
contacte directe amb usos residencials

El sòl industrial representa el 35,7% del sòl
ocupat i el 10,2% del total de la superfície
municipal

La indústria es concentra en sis grans àrees
amb dimensions molt diferents, des de els
8 937 m2 d’Hermes fins als 592 567 m2 del
Pla d’en Coll

Aquestes grans dimensions dels espais
industrials es caracteritzen per tenir
problemes d’accessibilitat greus a les
infrastructures viàries (Can Cuiàs i Pla d’en
Coll, molt especialment)
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També els equipaments ocupen una posició
no central sobre el plànol de la ciutat

El plànol mostra la situació perifèrica dels
equipaments respecte de les zones més poblades
del municipi

CEMENTIRI

CEIP FONT FREDA

IES M.  MIRO

LA SALLE

PLANTA DEPURADORA
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CEIP VIVER

CASA DE
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MAGATZEM

CASAL D'AVIS

CASAL
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CEIP
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ESCOLA
TALLER

MERCAT

EQUIPAMENT

EQUIPAMENT

AJUNTAMENT

AMBULATORI

CEIP REIXAC

GIMNÀS
PISCINA

MERCAT

AUDITORI

CENTRE
CIVICSAGRAT
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ECOPARC



Verd Urbà
Parc forestal
Espai lliure

Cementiri

La extensió dels espais verds i lliures a Montcada
i Reixac és un dels punts forts de la ciutat.

A Montcada i Reixac trobem 5 grans zones o
espais naturals:

1. Parc de Collserola (230 Ha)
2. Parc de la Serralada de Marina (560 Ha)
3. Turó de Montcada
4. Pla de Reixac

Quadre resum superfícies
Sòl Agrícola 375,2 Ha
Boscos i zones arbrades 235,5
Vegetació arbustiva 341,0
Prats 406,2
Altra vegetació 2,3

Espai agrícola
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04.4 Sòl verd, forestal i lliure
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1

2

3

4

5

La gestió dels espais verds i lliures ha d’anar dirigida
a consolidar aquesta posició en el territori així com
aconseguir la seva interconnexió anella verda diba

Preservació de
l’espai agrícola

com a reserva de sòl
i alhora com a connector

230 Ha del Parc de
Collserola protegides

dintre del PEIN
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05.1 Recorregut fotogràfic

Montcada i Reixac. Una diagnòsi territorial. 1a Fase

CRAL. Escola d’Arquitectura del Vallès. UPC
Octubre 2004

Presència
constant de

les infrastructures
de transport

Passos estrets,
estrangulaments,

falta de connectivitat

Passos a nivell en ple centre
de la ciutat

Autopista elevada, alt
nivell de disconfort acústic

Fluxes d’aigua i riberes
sense tractament urbà

Dificultat en les connexions
per als vianants

Espais residuals, aparcaments
sense ordre

Eixos poc valorats

Espai de transició sense
tractament ni continuitat

Proximitat a l’autopista
Greus problemes acústics



Millora de les connexions a
l’interiorde la ciutat.

Superació barrera ferroviària

Espais lliures que la ciutat ha
d’aprofitar per millorar

la xarxa d’espais públics

                       Recuperació dels espais
estretament relacionats amb l’aigua

                    Aprofitar la possibilitat de crear una veritable
façana fluvial a Montcada, el lloc ideal per plantejar noves connexions

Recuperació de les riberes del Besòs
i connexió fins al mar

Passeig de Ribera fins al
municipis veïns

Predomini del cotxe privat.
Manca d’espais per als vianants
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06 Espais d’oportunitat
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connexió
collserola-serra marina

L’actuació sobre totes les infrastructures i, molt
especialment, el ferrocarril així com les façanes fluvials
de Montcada, que representen l’espai d’oportunitat per
excelència de la ciutat

Intervenció i recuperació dels grans espais naturals i
la seva interconnexió:
  - 2a Collserola
  - 2b Turó de Montcada
  - 2c Serra de Marina
  - 2d Pla de Reixac

Turó Fermí

Torre dels Frares: Punt d’accès a la Serra
 de Marina

Mas Duran

Platja de vies d’Asland

1

2

2b

1

1

3

3

4

4

5

5

2d

6

Anomenem espais d’oportunitat a aquells
que poden actuar com a dinamitzadors de la ciutat

6

2a

2c

Manca de connexions
i corredors verds tant
transversals com longitudinals

connexió
collserola-serra marina

corredors fluvials Besòs, Ripollet, riera Sant Cugat

Recuperació del Turó
de Montcada

per a usos ciutadans

traces ferroviàries com
a possibles eixos verds

Richard T. T. Forman: Plan base
Busca les connexions entre espais naturals (B)
i la creació de pasos per fauna i vianants (W)



ANNEX

Altres estudis realitzats pel Centre de Recerca i Serveis per a l’Administració Local a d’altres municipis
amb situacions semblants

Barberà del Vallès: El riu Ripoll al seu pas per la ciutat
Sant Pere de Riudebitlles: Propostes per al petit Parc Fluvial

Cerdanyola del Vallès: Centre Direccional d’ampliació del Parc Tecnològic
Olot: La ciutat i el Parc Fluvial

Rubí: Recuperació de la Riera com a nou sector urbà
Sant Feliu de Llobregat: Incidència urbana del soterrament del ferrocarril

Terrassa: Estudi de la Ronda de Ponent i la Riera de Palau
Les Franqueses: Centre urbà i nous usos



ESTUDI I PROTECCIÓ D'ÀREES D'INTERÉS MEDIAMBIENTAL

BARBERÀ :PARC FLUVIAL DEL RIPOLL.

OBJECTIUS

La preocupació general per la conservació i potenciació del medi ambient, tret característic
de la societat del nostre temps, genera necessitats tant d'estudi com de noves propostes de
millora de les àrees d’interès mediambiental  d'àmbit municipal orientades a garantir la seva
conservació i a potenciar el seu coneixement i ús controlat.

El riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallés presenta múltiples potencials per a convertir-
se en un corredor verd d’àmbit territorial, necessita però de propostes de reordenació per a
millorar les relacions físiques amb la ciutat i propostes d'us per a facilitar l'aproximació de la
ciutadania.

CRITERIS D'ANÀLISIS

Estudiar la situació actual, els factors que han degradat el riu i el seu entorn, el creixement
urbà que ha dificultat la relació entre ciutat i patrimoni natural. Valorar les edificacions que es
troben en el sector, el seu reciclatge i possibles nous usos. La diagnosis de la mobilitat i
disponibilitat d’aparcament. Avaluació de les condicions ambientals.

CRITERIS DE PROPOSTA

Les propostes per a la millorar  i l’aprofitament  llera del riu Ripoll han de potenciar els elements
naturals que encara predominen, per tal d’esdevenir un corredor verd. Explorar els usos
agrícoles com activitats que sostenen un paisatge alhora que noves formes d’explotació de
petit tamany poden esdevenir eines útils d’oci, així com altres activitats de lleure a la natura.

EMPLAÇAMENT

TAP IV , Q. Tardor 2000-01.

PROF .: Manel de Torres Capell

PROMOTOR : Ajuntament de la Roca del Vallès.

Definició dels paràmetres de disseny paisatgístics: La potenciació dels valors existents i introducció
de nous paràmetres; masses boscoses, estructura de camins, recuperació d'edificacions, espais públics
i paràmetres visuals.

AUTOR :  Eva Cuadros Portella.

Nous usos lúdics: un ordre isomètric capaç d'ordenar els paràmetres de disseny paisatgístics de l'espai
de ribera, a partir d'un àmbit de centralitat  basada en formes d'explotació agrícola d'oci, agricultura de
lloguer, etc...

AUTOR : Carmen  Vilar Agea.

Revalorització del perímetre: incorporar els valors paisatgístics i biològics dels
corredors  i recorreguts que alimenten l'àmbit del pas del riu Ripoll al seu pas
per Barberà;  miradors,  recorreguts,  cont inuï tats  boscoses. . .

AUTOR: Daniel Soler.

RECUPERACIÓ D'ÀREES D'INTERÉS MEDIAMBIENTAL

SANT PERE DE RIUDEBITLLES : PARC FLUVIAL.

OBJECTIUS

La majoria de municipis cerquen noves formules per a la recuperació i aprofitament ciutadà
del seu patrimoni mediambiental. La recuperació des d'un enfoc biològic ha d'anar recolzada
per noves idees que millorin la relació de la població amb aquest "equipaments" naturals.

Sant Pere de Riudebitlles vol millorar les relacions del casc urbà amb el seu entorn caracteritzat
per teixit agrícola i la presencia del riu Bitlles. Estructurar les circulacions, recuperar el riu com
un àmbit de relació de la ciutadania i proposar nous usos per a recuperar l'ús i aprofitament
del entorn per part de la població de Sant Pere de Riudebitlles.

CRITERIS D'ANÀLISIS

Anàlisi de la forma i estructura urbana, estudiar els àmbits de l'entorn del casc urbà per a
valorar els seus potencials paisatgístics, analitzar els factors de degradació dels àmbits
d’interès mediambiental, estudiar el teixit agrícola.

CRITERIS DE PROPOSTA

Les propostes per a la millora  i l’aprofitament  llera del riu Bitlles han potenciar els elements
naturals que encara predomini, per tal d’esdevenir un "equipament" verd del municipi. Explorar
els usos agrícoles com activitats que sostenen un paisatge alhora que noves formes d’explotació,
proposar noves estructures de suport per a convertir aquests espais d’interès mediambiental
en llocs d'ús públic per activitats de lleure.

EMPLAÇAMENT

La forma de l'ús agrícola: Anàlisis i proposta per a la redefinició dels usos agrícoles. La pèrdua d'usos
basats en l'explotació del territori implica un canvi en el paisatge, la recerca de noves formules
en l'explotació i la forma del teixit agrícola permetrà un  l'aproximació social a l'entorn d'interès mediambiental
del municipi.

AUTOR: Jordi Blancaflort.

TAP IV , Q. Tardor 2000-01.

PROF .: Manel de Torres Capell

PROMOTOR : Ajuntament de la Roca del Vallès.

Estructura de camins: Articular un conjunt de recorreguts que partint de la forma del territori i dels nous
usos lúdics, crean un conjunt de camins basats en una aproximació paisatjística al nou patrimoni recuperat
a l'entorn del riu

AUTOR: Helena Albareda.

El disseny de l'espai públic: Aprofitant la recuperació de l'entorn del riu, proposta per a formalitzar un
espai públic que no unicament incorpori els recorreguts sino també les qualitats de noves formes de
l'espai públic com a suport d'activitats d'oci relacionades amb els espais de ribera.

AUTOR: Lorena Rius.

Densitat urbana

Recorregut

Visuals

Parc fluvial

Recorregut i parc fluvial

Secció del recorregut, espai públic.



NOVES ÀREES  DE DESENVOLUPAMENT  URBÀ

RUBÍ : PROPOSTES PER A L‘ AMBIT DE LA  RIERA.

OBJECTIUS

NOVES SOLUCIONS D’ARQUITECTURA I URBANISME PER A RESOLDRE UN PROBLEMA
DE BUIT URBÀ. La ciutat tradicional s’ha desdibuixat, el buit i el ple es troben dins i fora del
continu urbà. La riera de Rubí s’ha convertit en una cicatriu buida de continguts.

CRITERIS D’ANÀLISIS

ENCAIX TERRITORIAL: Recuperar la ciutat com un element que forma part del territori.

INFRASTRUCTURES : Les infrastructures existents i previstes són habitualment nous punts
de conflicte però que poden dissenyar-se per a ser punts d’oportunitat que permetin la
continuïtat d’altres estructures del territori.

TEIXIT URBÀ : El creixement poc o mal planejat ha generat episodis de discontinuïtat i
desencaix. Els projectes de gran escala han de repensar la ciutat en el seu conjunt fent un
diagnosis i una reorientació de l’estructura d’espais públics per a plantejar formes de creixement
urbà més equilibrades i millorar les existents.

EMPLAÇAMENT

• RIERA : Com eix estructurador d’una realitat urbana fins ara deficient, ha de ser un espai que afavoreixi
les continuïtats transversals a través del paisatjisme o l’arquitectura.

• PERIFÈRIA : Punts d’oportunitat a la perifèria per ordenar futurs creixements i evitar conflictes en la
ciutat existent.

• NOVES FORMES PER LES INFRASTRUCTURES : Les infrastructures compatibles amb les discontinuïtats
del territori i espais d’oportunitats.

• NOVES ESTRUCTURES D’ESPAIS PÚBLICS.

• MULTIPLICITAT D’USOS : Es un caràcter bàsic dels municipis metropolitans.

CRITERIS DE PROPOSTA

1. RIERA :  Projecte que proposa recuperar la riera com a espai social a través de mecanismes de
    sostenibilitat ambiental.

AUTORS :  R. Pujol, G. Benedito, F. Calzada.

2.  PERIFÈRIA : Estructura equilibrada de punts d’oportunitats, es modifica a partir dels buits del municipi
establint una estructura transversal a la riera d’eixos de desenvolupament que superen la riera convertint-se
en arquitectures d’usos mixtes.

AUTORS :  Jordi De Miquel Maza, Carles Pastor Armengol.

3.  INFRASTRUCTURES : Tres noves estacions de ffcc que son motors de nous usos mixtes basats en el
terciari, alhora que uneien els dos marges de la riera.

AUTORS :  Nuria Bartomeu Pons, Marta Domendel Puig, Ricard Trench Matas, Cristina Casanova Hausmann.

4. NOUS ESPAIS PÚBLICS. Projecte d’intineraris per relligar la ciutat consolidada amb els espais buits
que hi ha a l’entorn de la riera, en el que es proposen diversos projectes, dels que es desenvolupa el
situat al costat l’edifici Rubí Desenvolupament.

AUTORS : Aurora Leçon Bellido, Margarita Martinez Casas, Alba Masides Felip.

5.MULTIPLICITAT D’USOS. Projecte d’actuació en dos terrenys buits de l’entorn de la riera : un  d’ells es
tracta com una “ plaça major “ per unir varies urbanitzacions, i un altre, l’Escardivol, com un espai de nova
planta per habitatge i serveis.

AUTORS: Pol Martin Carbonell, Sergi Serrat Guillen.

OBJECTIUS

Noves propostes per al desenvolupament urbà de St. Feliu de Llobregat a partir del soterrament
de la via de ferrocarril al seu pas per la ciutat.

CRITERIS D’ANÀLISIS

• Fer ciutat a partir de la complexitat urbana : defugir models d’àrees unifuncionals que suposen
un alt cost energètic i una pèrdua de riquesa social.

• Augmentar la densitat per alliberar sol, evitar creixements perifèrics per millorar i recuperar
el centre urbà amb suposició d’usos.

• Aplicar criteris de sostenibilitat, en la estructura urbana (augmentar la densitat), en la
construcció i en els recursos energètics.

• Noves tecnologies, la prefabricació en els projectes de gran escala, és d’energies alternatives
en la construcció i ’ús diari.

E M P L A Ç A M E N T

CRITERIS DE PROPOSTA

•Vertebració dels barris fins ara supurats per la cicatriu del ferrocarril.

• Generar espais d’oportunitat a partir de la consideració del buit com a espai públic de
centralitat.

• Interpretar l’eix del ferrocarril com un eix que supra municipal que ens uneix al territori
metropolità.

• Usos mixtos de residència, terciari i equipament.

1. CRITERIS DE DENSITAT. Edificis de gran tamany que allotgin el màxim d’usos, associats a un nou

intercanviador de transports. La tipologia de la torre com a opció per alliberar el màxim d’espais públic.

TAP IX : " La nova ciutat a partir del soterrament del ferrocarril." CURS 2002- 2003. Q.PRIMAVERA.

PROF: A. Basadonna, R. Brufau, M. Corea, F. Fernández, C. Llop, R. Pié, X. Vancells.

PROMOTOR :  Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

NOVES   ÀREES  DE DESENVOLUPAMENT URBÀ

SANT FELIU DEL LLOBREGAT:
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL

2. EIX VERD . Ús de l’eix del ferrocarril com a eix verd, edificant els marges amb edificis transversals
que millorin la vinculació urbana a la nova traça central de St. Feliu.

3. NOVES INFRASTRUCTURES. L’eix del ferrocarril entès com un intercanviador continu que incorpora
el tramvia en específic, amb més estaciones i per tant augmentant els espais d’oportunitat en allotjar
equipaments.

4. TERRITORI METROPOLITÀ : Interpretar el nou eix urbà  com un comunicador amb el territori i que
forma part d’una estructura de connexions al buit intermunicipal, creant doncs una xarxa de camins i
connexions amb el patrimoni natural i agrícola de l’entorn.

5 . OCUPACIÓ DEL BUIT . Edificar en l’eix per a convertir en espai públic els buits marginals del seu
límit i “allargar-los“ dins del municipi per millorar i equilibrar l’estructura d’espais públics de St. Feliu.

6. L’EDIFICI DE GRAN ESCALA. Entendre el conjunt com una gran proposta d’edificis mixtes que
combina l’edificicació i espai públic i penetra en el teixit existent.



OBJECTIUS

Les nostres ciutats creixen i es desdibuixen de forma continuada a impulsos dels moviments
demogràfics i del necessari desenvolupament de les activitats productives que les realimenten.
Complementàriament, les noves infrastructures de caràcter supramunicipal incideixen en la
transformació del territori generant situacions de conflicte, però oferint també espais d'oportunitat
per a un desenvolupament que cal controlar.

la Construcció del Passeig de Ponent de Terrassa, sobre la llera de la Riera de Palau és un
espai complex. Es tracta de reconvertir una cicatriu urbana, en un nou escenari urbà que
ordena de forma integral la infrastructura, l’espai lliure, i l’arquitectura dels usos urbans;
seguint les directrius de l’avanç de planejament de la revisió del Pla General de Terrassa.

CRITERIS D'ANÀLISIS

• Analitzar la potencialitat del paisatge  existent de l'entorn de la ciutat, aprofitar les seves
energies i preexistències.
• Analitzar i incorporar les grans infrastructures de transport com elements que integren  els
projectes i participen en la construcció del paisatge urbà.
• El desenvolupament de noves qualitats i noves tipologies de l'habitar  a partir de la interpretació
dels agents que actuen en cada situació específica.

EMPLAÇAMENT

Ordenació de cinc tram-sectors
de l’àmbit del Passeig de Ponent
de Terrasa

A.Tram-sector 4art Cinturó-Via Orbital.

B.Tram-sector Reestructuració urbana

dels fronts dels barris del Poble Nou.

C.Tram-sector dels Barris de La Maurina

Sud-La Cogullada.

D.Tram-sector Nous creixements

extensions del Roc Blanc.

E.Tram-sector Torrent Mitger.

Proposta d'intervenció en el buit urbà annexa
a la Porta Sud delimitant un espai públic
central envoltat per diversos equipaments
urbans i disposant una franja d'assentaments
residencials que s'adapten a la lògica
topogràfica existent.

AUTOR :Dick Wong.

TAP IX : HABITAR LA CIUDAD. Q. Tardor 2001-200.

PROFESSORS : A. Basadona, J. Badia, R.Brufau, M. Corea, F. Fernández, C. Llop, A. Millán, R.Pié.

PROMOTOR : Ajuntament de Terrassa.

Estructuració del creixement de la ciutat en el
tram nord-oest de la Riera de Palau basat en
la recuperació del traçat vertical de les antigues
rieres generant nous assentaments residencials
que s'adapten a la lògica topogràfica existent.

AUTORS: Carles Vilà, Davis Codinach, Marta
López.

Requalificació puntual de la ronda de ponent
en el tram sud de la Maurina a partir de la
superposició d'una nova topografia artificial
sobre la riera existent que suporta diferents
edificis mixed-use.

AUTORS :Ketty Ballestero, David Tomassetti.

Establiment d'un nou distribuïdor lineal de
comunicacions en el sector Aymerigues en
base a un desdoblament del traçat viari que
defineix una nova extensió lineal programàtica.

AUTORS :Crisant Romans, David Delgado.

Proposta de requalificació del barri Segle XX,
establint un intercanviador intermodal i un nou
eix de tramvia, i reutilitzant varis edificis
industrials amb estructures de tipologies mixtes.

AUTORS :Coque Claret, Borja Bosch, Bernat de
Miquel.

NOVES ÀREES DE DESENVOLUPAMENT URBÀ

TERRASSA: LA CONSTRUCCIÓ DEL PASSEIG DE PONENT

Projecte de tres grans estructures edificatòries
longitudinals i  tres grans places     públiques
entorn la Ronda de Ponent al Roc Blanc.

AUTORS :Takayuki Phara, Guida Romera, Marco
Sousa.

Nou espai públic i edificis de programació
flexible en el buit generat pel transvassament
del tram nord de la Riera del Palau.

AUTOR :Anna Valverde.

Proposta de gran parc urbà amb programes
residencials i equipaments al llarg de tot el tram
nordoest del Transvassament de la Riera del
Palau.

AUTORS :Cristina Cervelló, Verónica Delgado,
Marçal Navarro.

Proposta de nou pol de centralitat urbana i nou
espai públic en l'àrea Aymerigues connectant
aquesta zona amb les zones verdes naturals
a nord de la ciutat.

AUTORS : Joan Arnau, David Obón, Oriol Vañó

Projecte de macroilles programàtiques
superposades a la traça del Passeig de Ponent
i introducció del verd territorial del parc de Can
Poal en el barri de La Maurina.

AUTORS :Ketty Ballestero, David Tomassetti.

Superposició d'una nova trama urbana de
macroilles sobre el tram sud de la traça del
passeig de Ponent establint una seqüència de
grans espais buits i unitats programàtiques d'ús
mixte.

AUTORS :Xavier Ortega, Eva Pollo, Anna
Quintana.

Establiment d'un nou parc lineal de topografia
flexible en la vessant nord del Passeig de
Ponent a Can Boada amb assentaments
aterrassats d'unitats projectuals residencials i
altres activitats.

AUTORS :Xell Ortí, Paula Sirvent, Tere Soley.

Recuperació del tram nord de la Riera del Palau
formant una nova topografia generada per
successives plataformes a diferents nivells que
possibiliten creixements residencials puntuals.

AUTORS :Anna Buigas, Laia Marín, Marina Vives.

Transformació del barri industrial segle XX en
un nou centre urbà reestructurant la seva
accessibilitat, la connectivitat al paisatge i
requalificant el teixit industrial amb una
estratègia de bandes edificables.

AUTORS :Xavier Martín, Jordi Gili, Roger Subirà.

Conversió del tram nord de la Riera de Palau
en un parc lineal amb diverses operacions
residencials i dues grans plataformes
programàtiques de nova centralitat pel Poble
Nou.

AUTOR :Miriam Creus, david Garcia, Enric Rios.

ESTUDI DE NOUS ESPAIS URBANS

LES FRANQUESES: NOU CENTRE URBÀ.

OBJECTIUS

Reconvertir una infrastructura rodada de caràcter supramunicipal en un eix urbà capaç de
vertebrar un municipi  polinuclear i dispers.

CRITERIS D’ANÀLISIS

El necessari anàlisis de l’estat actual de la via es vehicula en tres línies:

• la morfologia de la N-152.
• les situacions estadístiques de vida col·lectiva.
• vinculacions territorials de la via, cruïlles i visuals.

Això es complementa amb les reflexions de caire disciplinar i genèric que són necessàries
de forma prèvia a qualsevol disseny : les xarxes  d’energia – aigua i informació, la mobilitat
horitzontal, la orografia preexistent, els materials i la durabilitat, els intineraris, percepció visual.

EMPLAÇAMENT

OPTATIVA :  " EL DISSENY DE L ‘ESPAI PÚBLIC. " Q.PRIMAVERA CURS 2001-2002.

PROF.: J. Ludevid.

PROMOTOR : Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.

•  Proposar elements de continuïtat que relliguin els diferents episodis urbans de la N-152,
carril bici, mobiliari, materials, disposició arbrat, il·luminació i un moble multifuncional específic
per al projecte.

• Vincular la nova N-152 als punts de vida col·lectiva del poble i assumir el redisseny del
seu espai públic com a part del projecte.

• Vincles transversals, facilitar els recorreguts cap a altres àrees d’interès, prolongar els
recorreguts a través de cruïlles estratègiques.

• Dissenyar un moble que assumeixi funcions de servei d’espai públic i que es converteixi
en l’imatge pública del projecte, identificador.
• Reconèixer el patrimoni dels arbres del recorregut catalogant-los i senyalitzant-los.

CRITERIS DE PROPOSTA

PLÀNOL EPISODIS

AUTORS : Angel Estebez, Ester Morro, Felipe Rodriguez.

1.- MOBILIARI URBÀ I MATERIALS

2.-

3.-

4.-

5.-

MOBLE MODULAR

Alberto Altes Arlandis.



2. CONCENTRACIÓ DE LA PROPOSTA EN UNA ÀREA CAPAÇ DE RELACIONAR LES PRINCIPALS
   ESTRUCTURES URBANES, D’EQUIPAMENTS I D’INFRASTRUCTURES EXISTENTS EN EL
    TERRITORI.

3. SECTORITZACIÓ DELS ÀMBITS DE LA PROPOSTA A PARTIR D L’ANÀLISI DEL TERRITORI.
EL CREIXEMENT URBÀ QUE CERDANYOLA, LA B-30 I L'AUTÒNOMA COM A ESPAI D’OPORTUNITAT
I L’ EIX AL PEU DE COLLSEROLA COM A CONNECTOR ENTRE CERDANYOLA I SANT CUGAT,  O
LES EXISTÈNCIES HUMANITZADES.

2.1. Proposta d'ampliació del Parc tecnològic construint una banda que absorbeix un programa diversificat
( comercial, universitari i oficines ) afavorint la interacció d'usuaris barrejats.

2.2. Establiment d'un nou espai metropolità a través de la creació d'una "banda-eix" verda, de serveis i
de dotació d'infraestructures entre el Campus de la U.A.B. i el Parc Tecnològic actual.

3.1. Projecte que desdibuixa els límits de la ciutat i la perllonga a través d’unitats projectuals per a indústria
neta estructurada amb mòduls agregables i crugies compatibles per a usos d’habitatges, aparcament i
oficines.

3.2. Utilització de les discontinuïtats (agressions) del territori provocades per les extraccions de terres,
per a crear àrees de nova centralitat construïdes amb la repetició d'un modul prefabricat per a diferents
usos.

3.3. Connexió lineal entre els nuclis urbans de Cerdanyola i St. Cugat a través d'un nou viari proposat
paral.lel a la carretera de St. Cugat i a la B-30, amb una densitat urbana projectada pensant en la topografia
i definida per unes unitats projectuals formades per sócols, morfològicament i funcionalment variables
segons l'emplaçament.

AUTORS: Vibene Jansson,Petra Riegler,
                      Ninaschulte, Tina Wilk.

AUTORS : Ron Rodpracha,
                  Andrej Gajdos.

AUTORS:   Maria Hernandez,
                   Mercedes Sánchez, Sonia Triviño.

AUTORS:     Manuel Marcé,
                     Daniel Terzano.

AUTORS:   Birgit Schneider,
                   Natalia Luzarraga.

VIARI FLUXES  I   ACTIVITATS ESPAIS VERDS EDIFICACIÓ

TAP IX : CERDANYOLA, CIUTAT I TECNOLOGIA.Curs 2000-2001 Q.Primavera.

PROF.: M. Corea, C. Llop, A. Basadonna,  F. Fernández.

PROMOTOR : Ajuntament de Cerdanyola.

NOVES ÀREES DE DESENVOLUPAMENT URBÀ

CERDANYOLA : AMPLIACIÓ DEL CENTRE DIRECCIONAL

OBJECTIUS

Les nostres ciutats creixen i es desdibuixen de forma continuada a impulsos dels moviments
demogràfics i del necessari desenvolupament de les activitats productives que les realimenten.
Complementàriament, les noves infrastructures de caràcter supramunicipal incideixen en la
transformació del territori generant situacions de conflicte, però oferint també espais d'oportunitat
per a un desenvolupament que cal controlar.

El desenvolupament previst del centre direccional de Cerdanyola-Sant Cugat, es un cas
complex que exigeix d'una amplia reflexió i d'una modelització d'opcions variades a partir del
respecte del marc normatiu que establia el PGM i el pla parcial de desenvolupament del sector
del Castell de Sant Marçal

CRITERIS D'ANÀLISI

• Analitzar la potencialitat del paisatge  existent de l'entorn de la ciutat, aprofitar les seves
energies i preexistències.
• Analitzar i incorporar les grans infrastructures de transport com elements que integren  els
projectes i participen en la construcció del paisatge urbà.
• El desenvolupament de noves qualitats i noves tipologies de l’habitat .
• L'aplicació de programes variats evitant la sectorització horària i social del projecte
• Estudiar i proposar noves formes per a l'espai públic .

EMPLAÇAMENT

1.LA DEFINICIÓ I PROTECCIÓ DE CORREDORS VERDS. LA DEFINICIÓ DELS ESPAIS VERDS COM
A ESTRUCTURA DE BUITS QUE ORGANITZA EL PROJECTE.

CRITERIS DE PROPOSTES

1.1.Prolongació dels corredors verds com a proposta de més espai l l iure natural
i manipulació de topografia per a crear uns nous elements estructuradors del nou lloc amb paisatges
artificialitzats.

1.2.Projecte d'un nou límit periurbà del nucli de Cerdanyola mitjançant la repetició d'una tipologia de
"mixed-use" adaptable a la topografia, que proposa aparcament en la planta soterrani,ús terciari-logístic
en planta baixa i quatre plantes de vivendes amb accesos rodats i per vianats diferenciats.

1.3. Unió dels teixits edificats actuals i les noves extensions mitjançant una seqüencia d'espais públics
on s´hi desenvolupen els equipaments urbans i territorials, creant tres nous punts d'encreuament -pols
d'activitats : a l'entorn de l'estació de Renfe, dels abocadors i del front de la B-30.

AUTORS:  Marta Dos Santos Pinto Peixoto,
                  Nelson   Manuel   Fidalgo   Magro.

AUTORS :   Edwin Liu, Eduard Garcia,
                    Ducan Dalzel Job.

AUTORS : Laura Aparicio, Pia Kiebel, Midori Taki.

NOVES ÀREES DESENVOLUPAMENT URBÀ

OLOT : LA CIUTAT I EL PARC FLUVIAL

OBJECTIUS

Propostes per millorar l’encaix entre una ciutat mitja com es Olot  i el Parc Natural
que l’envolta.
Les ciutats han crescut i s’han desdibuixat, es necessari estudiar formes de límit que
finalitzin el seu creixement i que estableixen relacions entre límit urbà i buit, relacions
osmòtiques i que assumeixin usos múltiples en funció del lloc i les necessitats de
la ciutat.

CRITERIS D’ANÀLISIS

• Noves formes d’encaix entre ciutat i parc, estructures de transició, regulació d’usos
i disseny del paisatge.
• Tractament dels espais naturals absorbits per la ciutat.
• Transformació del riu Fluvià com a eix urbà i territorial.
• Localitzar nous usos econòmics i industrials.
• Noves formes d’habitatge que comptabilitzin  la ciutat i el parc.
• Infrastructures viàries que millorin la trama actual exclusivament lineal.

EMPLAÇAMENT

• LÍMITS EXTERIORS : Seleccionar les àrees perifèriques que poden créixer i trobar formules d’arquitectura
que plantegin una relació d’osmosis, evitant una artificialització excessiva de la natura.

• BUITS URBANS :  Previ al creixement,  cal intervenir en els buits interiors : “ espais d’ocasió”, son
espais propers al riu que permetran consolidar i suturar teixits homogenis.

• ELS VOLCANS : Volcans interior a la trama, son límits interior. Incorporar equipaments i fer projectes
unitaris per recuperar el patrimoni natural alhora que definir límits interiors.

• RIU FLUVIÀ : Eina que permet unir episodis dispars a través d’aportacions petites.

1.- Tania Coll, Ana Gabaldón, Miquel Ortiz.

2.- Antonio Calvo, Jordi Cuenca, Laura Maria Orozco.

3.- Guillem Castelvi, Carles Resino, Iván Pérez, Pere Tinto.

LÍMITS EXTERIORS
•  Dissenyar el paisatge com a priori per a la localització de nous equipaments, relligar les estructures de
connexions amb el teixit urbà.
•  Edificar el límit, donar final al teixit urbà amb edificis que resolguin els encontres topogràfics i els comuns.
• Estructures de transició que allarguen els camins cap a la ciutat i els carrers cap al parc.

Buits urbans.

Camp agrícola.

Zones protegides.

Municipis veïns.

Creixement clar.
Creixement confús.
Creixement impossible.

1. Zones agrícola d'interés.

2. Zones agricoles.

3. Zones de protecció oficial.

4. Camps agrícola d'interés mitjà-baix

5. Paratges de la Moixina.
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BUITS URBANS

• Definir els límits interiors de la ciutat amb una trama urbana basada en l'ús residencial.
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ELS VOLCANS
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• Equipaments que no limiten el volcà sinó que milloren la relació antre el teixit urbà i el volcà.

8.- Anna Arara, Anna González.

EL RIU

• Equipaments d’investigació i econòmic que aprofiten l’espai d’ocasió de la vora del riu, ocupant buits urbans
i redefinint la relació entre ciutat i riu.
• Un gran edifici amb moltes funcions infrastructural i programàtiques en un punt estratègic.
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Totes les dades que apareixen han estat validades del material bibliogràfic citat a continuació:

-Cartografia del Pla General de 1976
-Cartografia de base de l’Ajuntament

-Suport fotogràfic d’un vol de l’any 2000 (Mancomunitat municipis AMB)

Llibres, revistes i estudis:
-Pla estràtegic de Montcada i Reixac, 5 vols.
-Auditoria ambiental de Montcada i Reixac, Diputació de Barcelona
-Evolució urbana de Montcada i Reixac, Alcazar, J; Lacuesta, R.; Gorina, J. Ll. Ajuntament de
Montcada i Reixac, 2001
-Els pous de Montcada, Bonet Barbonell, V; Companys Huguet, M; Guasch Solé, M.; Lozano Santos,
C.; Mayolas Créixams, M. 1991
-Impacte acústic de les vies de comunicació en el municipi de Montcada i Reixac, Puigdomenech
Franquesa, J.; Jorge Sánchez, J.
-Catáleg i Pla especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Montcada
i Reixac, Diputació de Barcelona
-Resvistes sobre Montcada consultades a la Biblioteca Municipal
-Dinàmiques metropolitanes a la regió metropolitana de Barcelona
-Mosaico territorial para la región metropolitana de Barcelona, Forman, Richard T. T.,
GG, Barcelona, 2004
-ÀREA revista de Debats Territorials, Diputació de Barcelona, març 2000, “Especial Anella Verda”

-Pàgina web de l’Ajuntament, www.montcada.org
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