
PFM · El Parc de les Flors · Xavier Martínez SITUACIÓ · Estany dels Alous

L’Estany dels Alous es troba en un lloc privilegiat de Catalunya i a la vegada un lloc oblidat per les 

administracions. A la part superior de la làmina s’encaixa l’àmbit projectual a nivell comarcal. El 

nostre àmbit es troba just en el límit administratiu de Sant Cugat del Vallès i Rubí. La franja de la 

part inferior representa l’evolució dels dos municipis desde l’any 1946. Podem observar el creixe-

ment explosiu que es produeix entre l’any 1956 i 1986. Les dos ciutats es van expandint ràpidament 

en totes les direccions, fins al punt actual en que el límit entre les dos trames urbanes és inexistent. 

A més a més d’analitzar el creixement de les edificacions, podem veure com van proliferant les 

infraestructures que comuniquen el territori. Al tractar-se del Vallès occidental, els polígons in-

dustrials tenen un gran pes en el model organitzatiu de les infraestructures. En el nostre àmbit 

en concret, trobem una de les arteries del trànsit rodat de Catalunya, l’autopista AP-7. Aquesta 

infraestructura ha creat una forta barrera entre els dos municipis. El projecte del parc de les flors 

vol apropar l’àmbit de l’estany dels Alous a les dos ciutats, en especial a Sant Cugat del Vallès. El 

trànsit ferroviari també té un paper important en el nostre espai d’intervenció. Trobem les 2 xarxes 

que operen a Catalunya presents a la nostra ubicació. 

1946

Vallès Occidental Rubí | Sant Cugat del Vallès Estany dels Alous

EVOLUCIÓ HISTÒRICA

SITUACIÓ

1956 1986 2000 2014



08

07

06

11

10

01
13

04

02

03

05

12

09

1

2

3

4 5
6

8
9 10

7

11

121
8

908

07

06

11

10

01
13

04

02

03

05

12

09

1

2

3

4 5
6

8
9 10

7

11

121
8

9

1.00m

0.64m

1.80m

1.80m

Padró municipal d'habitants per sexe. Xifres oficials. Rubí 1998-2015

80.000

70.000

60.000

50.000

80.000

70.000

60.000

50.000

Padró municipal d'habitants. Xifres oficials. Sant Cugat 1998-2015
90.00090.000

40.00040.000

1.00m

0.64m

1.80m

1.80m

Padró municipal d'habitants per sexe. Xifres oficials. Rubí 1998-2015

80.000

70.000

60.000

50.000

80.000

70.000

60.000

50.000

Padró municipal d'habitants. Xifres oficials. Sant Cugat 1998-2015
90.00090.000

40.00040.000

1.00m

0.64m

1.80m

1.80m

Padró municipal d'habitants per sexe. Xifres oficials. Rubí 1998-2015

80.000

70.000

60.000

50.000

80.000

70.000

60.000

50.000

Padró municipal d'habitants. Xifres oficials. Sant Cugat 1998-2015
90.00090.000

40.00040.000

1.80m

8.00m

1.00

Dades de població de Rubí

Població 2015 74.536 habitants

Superfície 32,3 km²

Població 2015 87.830 habitants

Superfície 48,2 km²

Dades de població de Sant Cugat

Parcs urbans de Rubí

Parc del castell de Rubí
Plaça del Marqués barberà
Plaça Doctor Guardiet
Plaça de Catalunya

1
2
3
4

Plaça d'estanislau Figueres5
Calderón de la Barca6
Plaça de Salvador Allende7
Carrer Brillant8
Plaça Pep Rovira9
Plaça Doctor Pearson10
Plaça del Progrés11
Plaça 25 de setembre12

14.056 m²
2.705 m²
3.377 m²
1.170 m²

2.500 m²
3.500 m²
2.100 m²
4.200 m²
2.600 m²
4.200 m²
1.300 m²
6.700 m²

48.408 m²TOTAL_M²

Parc de la Pollancreda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Parc de Can Gatxet11

13

15.000 m²

4.172 m²

716.086 m²TOTAL_M²

Parcs urbans Sant Cugat

Jardins del Monestir
Parc de Ramon Barnils 13.900 m²

64.800 m²
Parc del Torrent de Ferrussons 61.199 m²
Parc del Mirador 17.805 m²
Parc de Can Vernet 107.290 m²
Parc Central 62.024 m²
Parc del Turó de Can Mates 255.541 m²
Estany de la Guinardera 35.000 m²
Bosc de la Font de Can Gatxet (Mira-Sol)

26.425 m²

36.800 m²
Parc de la Pineda de Saladrigues (Valldoreix)12 16.130 m²
Parc de l'Arborètum

1.80m

8.00m

1.00
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PFM · El Parc de les Flors · Xavier Martínez ANÀLISI · Detecció oportunitats

El punt de partida del projecte recau en l’estudi dels espais lliures públics dels municipis de Sant Cu-

gat del Vallès i Rubí. L’estudi es basa en recabar informació de tots els espais verds de que disposen 

ambdues ciutats. Per tal de fer comparacions objectives, a la làmina es representen totes les zones 

verdes a la mateixa escala. Veiem clarament les desigualtats que hi han entre els municipis. Per una 

banda tenim un total de 716.086 m2 al municipi de Sant Cugat en comparació amb els 48.408 m2 

de Rubí. Es tracta d’una relació a favor de Sant Cugat de 15 a 1. Una proporció molt rellevant que fa 

que s’analitzi el fet de més a prop.

Pel que fa al creixement demogràfic de les dos ciutats, veiem a les gràfiques inferiors que Rubí tenia 

més població que Sant Cugat en el passat. 

Després de dur a terme un exhaustiu estudi de les zones verdes, ens adonem que aquest desequilibri 

de m2 d’espais oberts, té una relació directa amb el creixement demogràfic de les ciutats. Al tenir 

més zones obertes, la qualitat de vida en la ciutat s’incrementa.

Més enllà de la quantitat d’espai, també s’ha analitzat la qualitat dels espais. A Rubí els parcs tenen 

molta menys qualitat paisatgística que a Sant Cugat. Aquest fet, juntament amb la desconexió de 

les dos ciutats, són el catalitzador d’aquest projecte. L’idea és millorar les condicions dels dos mu-

nicipis. en especial les de Rubí. El repte del projecte és donar una resposta territorial, social, lúdica 

i paisatgística a l’entorn.

Pressupost Anual de Rubí
en zones verdes

Manteniment      1.649.520 €
TOTAL 2.213.987 €

Pressupost Anual de Sant Cugat
en zones verdes

Manteniment      2.552.457 €
TOTAL 4.587.900 €
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en zones verdes
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RELACIÓ PARCS URBANS/HABITANT



PFM · El Parc de les Flors · Xavier Martínez ÀMBIT · Axonometria preexistències

Actualment la zona de l’estany dels alous està compresa entre el límit de Sant Cugat del Vallès i 

Rubí. Ambdos municipis estan separats pel torrent dels Alous. La zona que pertany a Sant Cugat 

trobem l’estany dels Alous. Una antiga cantera d’argila que actualment és un estany amb una bio-

diversitat d’espècies animals i vegetals molt extensa. L’ús actual d’aquest espai està poc regulat. 

L’activitat principal dels usuaris que freqüenten aquest espai és la de passejar per camins poc 

adaptats i sense indicacions. 

L’àmbit que pertany a Rubí, està ocupada per una serie d’horts privats poc regulats. Actualment hi 

han 2 grans propietaris i aquests tenen llogats parcel·les amb forma irregular. Un dels propietaris 

disposa de la meitat de les finques gràcies a una herència i no s’encarrega de la seva gestió. L’altre 

meitat de territori forma part de les propietats d’una empresa que està en concurs d’acreidors. Resu-

mint, la poca gestió que es fa a l’àmbit és gràcies als llogaters de les parceles. No tenen ben regulat 

el sistema de regadiu i entre ells no s’entenen. 

Pel que fa a la circulació de la zona dels horts, actualment totes les parceles estan tancades i és 

impossible circular per la zona. Hi ha poques opcions d’accedir a la zona.

Les edificacions de la zona tenen poca entitat arquitectònica. Es tracta de barraques d’hort construï-

des enginyosament amb materials reciclats (representades a les ilustracions superiors). El manteni-

ment dels camins de la zona i vegetació és casi inexistent. Els ajuntaments no es fan càrrec i han de 

ser diverses associacions els promotors de les accions de conservació. 

La topografia de la zona està fortament marcada per l’estany a la zona est amb perills de caigudes 

a diferents nivells i erosió. El torrent dels alous també crea una fractura topogràfica entre els dos 

espais. La zona d’horts de rubí és molt poc accidentada i de fàcil accés.

L’hidrografia del lloc està marcada per dos torrents que enmarquen l’àmbit de Rubí. El torrent dels 

Alous aparentment no està contaminat. En canvi, el torrent de la part oest presenta aigües residuals. 

Aquest problema, recentment l’ajuntament l’ha solucionat i en un futur proper construïran un gual 

amb roca ornamental a l’entrada oest dels Alous. 



PFM · El Parc de les Flors · Xavier Martínez ESTRATÈGIA · El Parc de les Flors

Aquesta làmina explica les bases de la proposta del Parc de les Flors. Les raons són molt diverses i 

de naturaleses i objectius diferents. S’han analitzat els aspectes socials, territorials, paisatgístics i 

econòmics de la proposta. L’interès general de la població és el que ha de romandre en la proposta. 

Per arribar a assentar aquestes bases projectuals, al llarg d’un any de recerca, han intervingut di-

versos agents i organismes. Les reunions i visites han estat molt importants per contrastar i validar 

la pertinença del projecte.

*“... Està situat en els marges: a la riba dels boscos, al transcurs de les carreteres i dels rius, en els 

racons més oblidats de la cultura, allà on les màquines no poden arribar... Entre aquests fragments 

de paisatge no existeix cap similitud de forma. Només tenen una cosa en comú: tots ells consti-

tueixen un territori de refugi per la diversitat.“ 

(Gilles Clément, Manifiesto del Tercer Paisaje)

Procés participatiu amb els veins de Sant cugat de Vallès

Visita a Vilassar de Mar, reunions amb enginyers agrónoms

Cap d’obra projecte Ringo Rango

Visita a La Font del Ferro

RECERCA - REFERENTS

PARCS RUBÍ RECORREGUT CULTIVAR
PRODUCCIÓ SEGURETAT BIODIVERSITATSERVEI CONNEXIÓ

MANTENIMENT

Donació de graves per experimentar 
nous usos de grava constituïda de 
residus de la construcció

Donació de provetes de formigó en 
massa per experimentar nous usos.

Cooperació per saber i entèndre les 
necessitats del colectiu de discapaci-
tats mentals. 

Instructors en l’organització interna 
d’un viver de flors gestionat per tre-
balladors discapacitats i educadors.

Recerca d’informació de l’àmbit bo-
tànic gràcies a reunions amb engin-
yers agrònoms de Vilassar de Mar.

Reunió amb Montse Gallen, respon-
sable tècnica de Medi Natural de 
Rubí

Procés participatiu amb els veins de 
Sant Cugat promogut per l’ajunta-
ment de Sant Cugat. 

CARÀCTER SOCIALCARÀCTER DINÀMIC I CANVIANTCARÀCTER TERRITORIAL

INCREMENT DE LA SUPERFICIE D’ESPAIS OBERTS
En l’actualitat Rubí disposa de 48.408 m2 d’espais oberts ajardinats. La relació 
habitats-espais oberts és la més baixa de tots els municipis que l’envolten. 
Amb el projecte del parc de les flors, les diferències s’estretarien i Rubí passaria a 
tenir 0,64m2 per persona a 1,80m2 per habitant. Triplicaria els seus espais verds 
amb una proposta paissatgística ambiciosa.

INCREMENT DE LA QUALITAT D’ESPAIS OBERTS
Les actuals zones verdes de Rubí són de baixa qualitat i insostenibles. Per una 
banda, les estratègies paisatgístiques són insuficients. Desde el punt de vista de 
la sostenibilitat, les plantes existents consumeixen molt recursos. El parc de les 
flors vol cultivar espècies de flors autòctones, resistents i amb consums d’aigua 
molt baixos. Vol ser un experiment per canviar la tendència dels parcs existents.

INTEGRACIÓ SOCIAL DE DISCAPACITATS
Actualment a Rubí hi han 536 persones amb discapacitats mentals. L’oferta de 
places de treball públic és de 9 persones. El parc de les flors pot ser la primera 
pedra per impulsar un projecte d’integració social. Es calcula que crearia 25 paces 
per discapacitats i 7 llocs de treball per educadors i psicòlegs.

PARC EN MOVIMENT
El parc de les flors és un projecte innovador en el que les plantes existents, te-
nen un caràcter temporal i serviran per millorar les condicions de tot el municipi. 
Aquest espai tindrà un aspecte dinàmic molt important, ja que la majoria de la 
vegetació que hi trobarem, anirà canviar sistematicament.

TERÀPIA
Hi han molt estudis que justifiquen el poder dels treballs de jardineria per millorar 
la qualitat de vida de les persones. Més enllà de crear llocs de treball per discapa-
citats, la preocupació del projecte és que siguin treballs terapèutics per millorar el 
dia a dia d’aquestes persones.

AGENTS

RECORREGUT
L’àmbit d’actuació forma part d’un projecte territorial que uneix peatonalment 
Rubí i Sant Cugat mitjançant espais oberts peatonals. En aquest espai, es projec-
ten espais de parada.
Les plantes que es produïran, bona part de la producció servirà per abastir el 
recorregut.

SENSACIONS
Un dels objectius d’aquest espai és transmetre sensacions com les olors, les tex-
tures o els colors a través de les flors.

TERCER PAISATGE*
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