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Als peus del Parc Natural de Collserola la ciutat jardí de Valldoreix limita pel seu cantó sud amb boscos de pins i alzines propis del clima mediterrani.
En aquest vessant nord les aigües llisquen per les rieres cap a l'est, direcció al riu Ripoll, i cap a l'oest, direcció a la riera de Rubí, travessant la ciutat.
Aquest pas per la urbanització genera espai naturals de gran riquesa però abandonats i residuals.

El paisatge de la ciutat jardí de Valldoreix està caracteritzat per la vegetació exhuberant que surt dels jardins privats dels seus habitants. Al tractar-se 
d'una vegetació plantada per l'home s'hi pot trobar moltes d'espècies i per tant gran varietat de colors, formes i altures.

La tanca que delimita el carrer amb el jardí privat pren molta importància en el paisatge del lloc.

L'emplaçament del nou equipament es troba a mig camí entre el límit de la tessel·la forestal de Collserola i la capçalera d'una riera que travessa 
l'urbanització d'est a oest.
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La ciutat jardí de Valldoreix va explotar amb l'arribada del ferrocarril en 
una zona agrícola.

La urbanització es va articular al llarg de la Rambla de Jacint Verdaguer
d'est a oest i d'altres vials paral·lels que conecten els habitatges amb 
l'estació de ferrocarril. Ens trobem davant d'una malla ortogonal molt 
ben articulada en el sentit longitudinal, però amb molts probelmes de 
conecció en el sentit transversal.

L'emplaçament del nou equipament és l'adient per a la construcció d'un 
espai de nova centralitat. Està molt proper a l'estació de ferrocarrils que 
conecta amb el centre de Sant Cugat i Barcelona i ben conectat 
viàriament amb els altres espais de centralitat de l'entorn.


