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SITUACIÓ I JUSTIFICACIÓ

DADES DE L'EMPLAÇAMENT
SITUACIÓ
L'emplaçamentestàsituatal campusde la universitat
autònomadeSabadell,actualmentestàocupatper3
fàbriquesexpropiadesperl'ajuntamenti unazonade
pàrquing que utilitzen els veïns.

Esdecideixactuara lazonaperconsolidarlazonade
la universitat i donar un ús coherent amb l'entorn
aixícom actualitzar l'actual plantejament urbanístic.

PROJECTE ACTUAL (1994)
POUM
El pla urbanístic actual proposa una ampliació de la
universitat ja projectada durant la construcció però
que no es va realitzar per falta de fons, per dur-la a
terme es van expropiar les tres fabriques que
actualment ocupen l'emplaçament, però degut a
l'antiguitat del pla i la falta de pressupost han estat
abandonades des d'aleshores.
El pla actual es va plantejar al 1994, degut a
l'antiguitat d'aquest la proposta ha quedat obsoleta.
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DADES DE L'UNIVERSITAT

PROPOSTA: RESIDÈNCIA D'ESTUDIANTS

ElCampusdeSabadellésunadelesseusdel'Escolad'Enginyeriai delaFacultat

La proposta vigent per la zona no és coherent amb l'estat actual de la universitatni les seves necessitats,actualment la UABté

d'Economiai Empresa.Esva inaugurarel 1993amb la necessitat de reforçar la

campus sense ús a Bellaterra i el campus de Sabadell té aules tancades per falta de pressupost. Per tant una ampliació no

presència estratègica de la Universitat Autònoma de Barcelona a la ciutat de

aportariabeneficisnimilloresen l'estatactual.Esproposauna residènciad'estudiantsen comptesde l'ampliaciódeguta la falta

Sabadell,peròéseljuliolde2006quanl'EquipdeGoverndelaUniversitataprova

d'aquest equipament a les proximitats i la quantitat d'alumnes que actualment estan cursant en el campus.

la consolidaciód'uncampusorientata la tecnologia,l'empresai el mónlaboral,
potenciant l'ampliació de l'oferta acadèmica i la participació de grups de

Per altre banda en l'emplaçament també hi ha una xemeneia d'un antic vapor, cal Mainou i Cia, la qual no es té en compte

recerca.

projectualment i únicament es conserva com a patrimoni.

L'edifici,envoltatd'una extensióde sòlenjardinat,té una superfícieaproximada
de 10.500 m² construïts, distribuïts en quatre plantes. Disposa d'un total de 42
espaisdedicatsa ladocènciaia larecerca,queestandestinatsa aulesdocents,
salesde grausi reunions,seminaris,aulesd'informàticai laboratorisespecialitzats,
totalmentequipatsamb tecnologiamultimèdiai tot el materialaudiovisuali de
suport necessari (ordinadors, retroprojectors, megafonia, pissarres, pantalles i
projectors).Dinsd'aquestasuperfícieescontemplaelvestíbuldelaplantainferior
per a actes puntuals, amb un aforament aproximat de 300 persones.

El

Campus

de

Sabadell

acull

una

comunitat

universitària

formada

aproximadamentper 2.500persones.Estàintegrada per uns 2.250alumnes,200
professors i 50 persones que conformen el personal d'administració i dels serveis.

L'oferta docent dels dos centres allotjats al Campus de Sabadell es complementa
amb cursos d'estudis propis orientats a enriquir el currículum de l'alumne i de
seminaris d'especialització, potsgraus i màsters, dirigitsa titulats i a professionals
que desitgin actualitzar els seus coneixements.

XEMENEIA DEL CAL MAINOU I CIA
Data de construcció: entre 1911-1934
Alçada: 19,47 m

ALÇAT DEL PROJECTE ORIGINAL
En l'alçat s'ha ressaltat la construcció que no es va dur a terme del projecte
original per falta de pressupost i que ha quedat pendent de construcció.

Xemeneia construïda per un cos de forma troncocònica, de planta
circular.Aquestaxemeneiava serrebaixada,segurament,perevitarque
caigués.
El cos té la figura d'un con truncat, que es genera a partir d'una
circumferència, i és realitzat amb maons aplantillats. Prop de la boca
actual hi ha un congrenymetàl·licper evitaruna disgregacióde la part
superior.
La base està constituïda per un prisma de planta quadrada col·locat
sobre un sòcol baix i sobresortit i coronat per una senzilla cornisa que
forma una motlluraescalonada mitjançant la volada de maons de pla,
dosenelprimeresglaói quatreenelsegon.Launiód'aquestabaseamb
el cos de la xemeneiaes realitzatamb la intersecciód'aquest amb una
piràmide de poca alçada.

