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EVOLUCIÓ URBANA

Castelldefels no va tenir una estructura urbana fins ben entrat el segle XX. Fins a aquell moment va comptar amb un petit nucli al Poble Vell i les
barraques dels pescadors. L'estació de tren que comunicava Barcelona amb Valls es va construir a finals del segle XIX. Entre 1931 i el 1933 el GATPAC
va elaborar un pla urbanístic per a la ciutat de Barcelona, “La Ciutat de Repòs i Vacances”, destinada a cobrir les necessitats de temps lliure de la
població, especialment de les classes populars. La construcció de l'autovia l'any 1954 comporta un descobriment de Castelldefels com a lloc per
estiuejar o de segona residència. Entre 1950 i 1975 Castelldefels va incrementar considerablement la seva població. Aquest creixement va provocar un
augment en la construcció d'habitatges, especialment de blocs de pisos en la dècada dels setanta.

EL CAMPUS

La proximitat del massís del Garraf amb el límit del mar, provoca l'efecte de coll d'ampolla pel qual han de passar les tres infraestructures
metropolitanes que connecten el territori amb Barcelona: el tren i les dues autovies (C-31 i C-32). L'aparició del canal olímpic als anys noranta, acaba
de delimitar el sector sobre el qual es va projectar el campus del Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels.

El campus universitari s'emplaça contigu als sòls residencials de Castelldefels en el buit urbà generat pels dos nuclis. Actualment el campus està ben
comunicat per transport públic gràcies a la proximitat de l'estació de tren de Castelldefels, al nord-est de l'àmbit, i amb el servei d'autobusos amb el
centre de Barcelona a través de l'autovia de Castelldefels.

La incorporació de l'ús de la residència d'estudiants, professors i investigadors al campus ha propiciat les relacions buscades entre l'àrea acadèmica i
l'àrea de serveis que són, al cap i a la fi, un dels principals objectius de la seva promoció. A nivell de mobilitat del campus, el tràfic rodat està restringit,
potenciant els recorreguts dels vianants des del centre del nucli de Castelldefels i per l'interior del campus, incloent una xarxa de carril per a bicicletes.
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