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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del 
coneixement que incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, 
esbossos, etc. També l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
Aquesta zona del Vallès de més de 140 hectàrees es transformarà en l’element clau en la 
continuïtat del verd metropolità i en la peça fonamental per garantir la connectivitat 
ecològica entre la Serra de Collserola i les grans extensions verdes del Parc Natural del Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac. 
 
És per això molt important el rigor en la continuïtat dels elements que són els cursos d’aigua 
i els boscos que els envolten, com el Torrent de Can Fatjó i el Torrent del Bosc, que porten 
les seves aigües cap a la Riera de Sant Cugat, ja que són utilitzats de forma preferent per la 
fauna en els seus desplaçaments, sempre amb la complementarietat dels camps de cereals 
que esdevenen indispensables per a completar el sistema.  
 
És essencial garantir composicions, mesures i continuïtats per fer eficaç aquestes grans 
franges arbrades, que ajuden a un territori suau a connectar-se i transformar tant els 
boscos com els camps en una xarxa verda entrelligada, que combina usos i activitats 
diverses però dins d’un funcionament ecològic contrastat. 
 
El pas de grans infraestructures com l’autopista AP-7 i la B-30, la carretera de Bellaterra  o 
la carretera de Sant Cugat a Cerdanyola, així com la línia ferroviària, intercepta fluxos de 
manera mot radical, en sentit transversal a l’organització d’un territori que segueix les 
pautes i la linealitat de les escorrenties del terreny. El projecte pretén modificar aquesta 
dinàmica facilitant el pas a diferent nivell sobre els elements esmentats i assegurant un 
correcte trànsit de persones i animals, que han de tenir recorreguts independents, separats 
o trenats. 
 
D’altra banda, no hauríem d’oblidar el caràcter urbà del lloc, la pressió urbanística que 
hauria d’ésser controlada per una proposta racional i factible d’un lloc que transcendeix del 
propi ús per a ésser fonamental en el futur del territori.  
 
La nova contemporaneïtat del Corredor Verd no està basada solsament en la seva adequació 
ecològica o en la bellesa dels seus llocs, sinó que es recolza en la coherència pedagògica de 
les seves decisions més difícils. El parc ha d’assumir el rol de model territorial oferint la 
possibilitat, també, de ser usat de forma intensa i adequada pels ciutadans de Cerdanyola i 
Sant Cugat. 
 
El projecte cerca tres propostes que basen totes les decisions projectuals i que actuen amb 
complementarietat per definir la totalitat de l’àrea d’estudi. 
 
A. DEFINICIÓ DELS CORREDORS BIOLÒGICS I ELS SEUS ENTORNS 
B. USOS I ACTIVITATS 
C. ADEQUACIÓ DELS LÍMITS, ACCESSIBILITATS I TRANSVERSALITATS 
 
Malgrat que cadascuna d’aquestes propostes té la seva lògica específica, l’eficàcia del 
projecte parteix de l’encreuament de funcions i de formes. 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
http://www.coac.net/cdcerdanyola/corredorverd/index.html 
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Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte Concurs Corredor Verd del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 

 

Organisme que convoca el concurs 
Consorci del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees/D’avantprojectes 
 

Tipus de procediment 

 
Restringit (per invitació) 

Composició del jurat 

 
Nacional 

Naturalesa del jurat 

 
Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
Internacional 

Resultat del concurs 

 
Finalista 
 

Data de resolució del concurs 
Octubre 2009 
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Nom del projecte presentat / Lema 
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