
1. ESCISSIÓ DEL MUNICIPI PER LES INFRAESTRUCUTRES - MILLORA DE LES CONNEXIONS I ACCES-
SOS DEL MUNICIPI AL CAMPUS UNIVERSITARI

2. BUIT D’ORDENACIÓ URBANA- EXTENSIÓ DE LA TRAMA URBANA I RECONEIXEMENT I RESPECTE 
PER L’ENTORN

3. MANCA DE CONSTRUCCIÓ AL CAMPUS - PROPOSTA DE PROJECTES PER COMPLETAR EL CAM-
PUS UNIVERSITARI I EL BUIT A TOT EL MUNCIPI

4. FALTA D’ESPAIS PÚBLICS  - PROPOSTA DE DIFERENTS TIPUS D’ESPAIS PÚBLICS I DE 
RELACIÓ; TANT PEL CAMPUS COM PEL MUNICIPI

INTERVENCIÓ

Potenciar al màxim els punts positius analitzats i millorar els negatius.

Es proposa doncs;
 
 Entorn natural d’interés. 
 Aprofitar l’entorn natural per benefici de l’ordenació.
 
 Situat a prop de nuclis consolidats (Barcelona, Castelldefels, Sitges). 
 Proposar usos que serveixin per aquests nuclis ja consolidats. 

 Distància suficient per preservar l’ambit d’una certa tranquil·litat
 Controlar els accessos a l’àmbit del campus.

 Estableix una malla sobre el terreny.
 Expandir la malla fins la ciutat consolidada per esta

 Diferència de cotes respecte diferents punts de l’ambit.
 Diferència d’espais per ús de tots els usuaris i habitants.

 Caràcter peatonal.
 Caràcter de campus universitari i zona de lleure pel peató.

 Comunicació dolenta amb la resta de nuclis (principalment, Castelldefels).
 Millora dels carres que connecten amb el nucli de Castelldefels.

 Accés restringit a la majoria d’edificis.
 Millora dels espais al voltant dels edificis per donar un caràcter  
 més obert.

 Manca d’espais de relació.
 Proposta de diferents tipus d’espai per diferents activitats i usaris.

 Definició dolenta de l’únic espai de relació.
 Definició pels edificis dels espais de relació. Usos que donin a  
 aquestos espais.

 Usos tancats i hermètics
 Proposta de programes més socials i oberts que interactuïn amb  
 els número màxim d’usuaris.

CONCLUSIÓ

Rere l’anàlisi efectuat de l’ambit on treballem, cal destacar les mancances i virtuts 
de la ubicació per tal d’efectuar la proposta.

Tenim doncs;
 
 Entorn natural d’interés
 
 Situat a prop de nuclis consolidats (Barcelona, Castelldefels, Sitges)

 Distància suficient per preservar l’ambit d’una certa tranquil·litat

 Estableix una malla sobre el terreny

 Diferència de cotes respecte diferents punts de l’ambit

 Caràcter peatonal

 Comunicació dolenta amb la resta de nuclis (principalment, Castelldefels)

 Accés restringit a la majoria d’edificis

 Manca d’espais de relació

 Definició dolenta de l’únic espai de relació

 Usos tancats i hermètics
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