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L’Escola d’Arquitectura del Vallés i l’Ajuntament de Terrassa, un conveni?, per fer què…? 
 
 
Sovint hem reflexionat, o al menys hem intentat fer-ho, sobre la importància que per a ambdues parts, l’acadèmica i la institucional, pot 
tenir acostar el mon de la proposta, en aquest cas la Universitat, al mon de les necessitats, en aquest cas l’Ajuntament. De fet 
comprometre la reflexió científica i acadèmica amb la realitat i els esdeveniments urbans possibles no deixa de ser un repte en el que 
nous espais de discussió i de producció, independents, han de contribuir a una millor obtenció de respostes. Massa sovint les respostes 
obtingudes són producte de processos excessivament matisats per l’oportunitat. Podem obtenir propostes emparades per la 
independència acadèmica?; quina oportunitat! 
 
El conveni que vam signar entre l’Escola Superior d’Arquitectura del Vallés i l’Ajuntament de Terrassa (Gerència Municipal d’Urbanisme i 
Societat Municipal d’Habitatge), respon a la plasmació d’aquesta voluntat d’aproximació interessada. La Universitat vol temes, de fet 
necessita situacions concretes sobre les que treballar i formar, i la ciutat vol idees i propostes sobre les que assentar les necessitats de 
resposta a problemàtiques plantejades, més enllà dels projectes concrets de desenvolupament, i de les solucions generalment 
conegudes i normalment acceptades com a possibles. 
 
A més, aquest cop ens coincidien dues coses, d’una banda, com moltes altres vegades, les ganes de fer-ho, per que no dir-ho; i de 
l’altre, i excepcionalment en aquesta ocasió, la coincidència amb els treballs de Revisió del Pla General d’Ordenació de Terrassa. Sens 
dubte una oportunitat sense comparació de tenir temes sobre els que requerir col·laboració. Senzillament, no ha calgut improvisar un 
tema sinó que n’hem tingut que descartar un bon grapat, i, a més, sota les directrius d’un marc de reflexió generós, d’una revisió de pla 
en una fase de treball encara oberta a aportacions. 
 
En aquest context, hem proposat treballar sobre les oportunitats de transformació del transvasament de la riera de Palau respecte l’opció 
de la seva evolució cap el que darrerament venim anomenant nou passeig de Ponent; i sobre les oportunitats de barrejar construcció 
d’infrastructura amb construcció de ciutat, en el sentit més ampli. El tema no és gens fàcil, les intencions definides en el marc de la 
revisió del pla són complexes i fins i tot agosarades, la dimensió de la intervenció és d’una escala fins ara desconeguda a la nostra ciutat, 
els instruments que ens faran falta per tirar-ho endavant encara s’han de dissenyar i dimensionar. Demanàvem treball i proposta; però 
també, i sobre tot, implicació i apassionament.  
 
I, de fet, això és el que hem acabat recollint, un conjunt de bones reflexions, de treballs afortunadament no exempts de passió, 
d’implicació; propostes, propostes i més propostes.  
 
Felicitats i agraïment a tots i a totes, d’això es tractava, ha valgut la pena.  
 
 
 
 
Pere Montaña i Josa 
Arquitecte 
Gerent d’Urbanisme de Terrassa i Director de la Revisió del Pla d’Ordenació Municipal 
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Programa Docent TAPIX 
 
Objectius 
 
L’objectiu del Tap IX és reflexionar i projectar sobre temes emergents a la societat actual, que plantegen programes d’arquitectura 
contemporània de “gran grandària”, amb un gran impacte territorial; que ens permeten explorar els problemes específics, formals, 
espacials i constructius dels projectes de “gran escala”. 
 
El taller situa a l’alumne davant de noves realitats programàtiques que necessiten nous plantejaments projectuals, i s’investiga sobre les 
formes urbanes i arquitectòniques que els hi corresponen. 
 
Tradicionalment, el curs ha abordat qüestions arquitectòniques referides als canvis tecnològics, a les noves formes de treball i activitats 
urbanes en espais associats a la idea de perifèria, en territoris al límit de l’urbanitzat, en les anomenades “perifèries interiors” o “terrain 
vague” -espais de caràcter residual, resultat del procés històric d’urbanització-  en els que el projecte arquitectònic de gran escala ha 
d’intentar aprofitar-se del lloc i de la nova activitat per a requalificar i millorar la ciutat. 
 
En els quadrimestres anteriors hem treballat en la projectació del Centre Direccional d’activitats terciàries i comercials del Prat del 
Llobregat; en la projectació del Parc Tecnològic del Vallès, en les noves estacions del T.G.V. a Nancy, la Sagrera-Barcelona o el by-pass 
i àrea terciaria-logística de Rufea-Gardeny a Lleida i darrerament en l’àrea portuària de Sevilla, la transformació de la Riera de Rubí, en 
el projecte d’articulació urbana i territorial d’Olot amb el parc Natural, i en el darrer quadrimestre el tema que es va desenvolupar fou el 
projecte d’arquitectures pel Centre Direccional de Sant Cugat -Cerdanyola, proposat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, seguint 
les directrius de l’avanç del Pla Parcial del Castell Sant Marçal (Centre Direccional Sant Cugat-Cerdanyola) . 
 
 
Tots aquests projectes tenen el treball en base a programes diversos i complexos, on es combina l’ordenació d’una gran àrea  amb el 
disseny particular d’elements o peces arquitectòniques, esdevenint per això una intervenció diversa i multiescalar. Sovint, els efectes de 
transformació urbana que s’aconsegueixen en actuar en aquests espais, ultrapassa el propi lloc específic de la proposta i transcendeix a 
l’estructura urbana de la ciutat. 
 
El TAP IX pretén també avançar en el projecte de peces de ciutat on l’habitabilitat i la complexitat dels programes urbans possibles, 
siguin els vectors per transformar la ciutat existent, intervenint en els buits i espais obsolets, i creant nous escenaris d’urbanitat. Fer 
emergir nova ciutat en aquests espais d’oportunitat és una manera d’evitar el nou consum de sòl i garantir un projecte  de ciutat més 
sostenible. 
 
 
Tema del Taller del quadrimestre tardor curs 2001-02 
 
En aquest quadrimestre el tema que es proposa desenvolupar és la Construcció del Passeig de Ponent de Terrassa, sobre la llera de la 
Riera de Palau. Es tracta de reconvertir una cicatriu urbana, en un espai complex, en un nou escenari urbà que ordena de forma integral 
la infraestructura, la vialitat, l’espai lliure, i l’arquitectura dels usos urbans;  seguint les directrius de l’avanç de planejament de la revisió 
del Pla General de Terrassa. 
 
Per a dur a terme  aquesta reflexió, està en marxa un conveni de col.laboració entre l’Escola i l’Ajuntament d’aquesta ciutat per a fer 
d’aquesta feina, un instrument de debat i de participació ciutadana i universitària que ajudi a consensuar propostes operatives per 
ordenar el futur desenvolupament d’ordenació de l’àrea i d’arquitectures concretes per desenvolupar els usos programats. 
 
 
Presentació del tema de Taller: La construcció del Passeig de Ponent de Terrassa 
 
La cohesió entre el projecte de les infraestructures i el projecte de ciutat.  
 
Els reptes de futur de la ciutat passen en gran part per la reconsideració de les grans infraestructures que l’envolten, i més concretament 
les hidràuliques i les viaries, de tal manera que és necessari projectar aquestes grans accions de l’obra pública, com elements claus del 
nou model de ciutat, establint en cada cas una major coherència entre l'execució de la infraestructura i la construcció d’un projecte urbà, 
que aporti una millora de qualitat de les relacions i dels espais que es defineixen. 
 
L’ordenació de les infraestructures hidràuliques 
 
L'avanç de pla planteja com a element especialment imprescindible la reorganització de les grans infraestructures hidràuliques, 
construïdes com a conseqüència directa dels aiguats del 62, i la correcció del seu impacte tant decisivament negatiu per a la configuració 
urbana dels barris de l’oest de la ciutat. 
 
Una nova regulació del sistema hidràulic del Transvasament de la Riera de Palau, mitjançant la seva extensió cap a la conca de la riera 
del Gaià i establint un mecanisme de compensació de les avingudes d’aigua entre conques diferents i fortament desequilibrades, en 
quant a cabals potencials; a banda de permetre una millora de la seguretat en la conca de la Riera de Rubí, possibilitarà també dur a 
terme una transformació decisiva de la ciutat.. 
 
D’una banda, el cobriment de la totalitat del traçat de l’actual transvasament, al llarg del seu recorregut pels barris de Poble Nou, Can 
Boada, La Maurina i La Cogullada, donarà lloc a la creació d’un gran eix urbà configurat com un veritable passeig que permetrà relligar 
els barris i vertebrar la ciutat, i generarà la presència de nous fronts urbans en tot el seu recorregut. 
 
Aquest eix possibilitaria també articular la construcció de nous paquets de ciutat situats en el marge dreta que cosirien els àmbits urbans 
del sud i el nord-est i al mateix temps, establir nous teixits per aportar factors de nova centralitat en àmbits d’actual perifèria. 
 
Per altra banda, el possible cobriment del tram sud de la Riera de Palau permetria generar una important franja de desenvolupament de 
nova ciutat, organitzant un territori que tradicionalment ha mantingut un caràcter territorialment indeterminat i supeditat a la lògica urbana 
del seu entorn. 
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Aquesta actuació planteja principalment la construcció de l'extensió de la Rambla cap al sud, seguint el curs i la lògica de l'antiga riera, 
duplicant la seva longitud actual, i convertint-la en un veritable eix de relació entre els diferents teixits de la ciutat i els sistemes territorials 
situats en la seva capçalera i la confluència amb la riera de Rubí. 
 
La nova estructura viaria. 
 
El model d’estructura viària que es planteja, es recolza en un sistema dual: per una part el model de ronda urbana que ha de ser la 
garantia de l’accés i de la fluïdesa de la mobilitat, i per una altra part la malla de carrers verticals-eixos i horitzontals-travesses, que han 
de servir per relacionar l’interior de la ciutat, dimensionar el recorregut i connectar les activitats que a l’interior de la ciutat es 
desenvolupen. 
 
Solidàriament amb les anteriors artèries urbanes, les infraestructures viàries exteriors, es projecten coherents amb aquest mateix model: 
- L’autovia orbital hauria de passar a fer funcions de ronda exterior i definir un límit clar del creixement de la ciutat, a la vegada que, en la 
part nord, oferir una façana privilegiada sobre la que poder localitzar una franja d’activitats i edificacions que resolguin la transició entre la 
ciutat i l’espai lliure dels plans del Bon Aire 
- L’autopista A-18 haurà d'ampliar el seus carrils de circulació, i amb el contacte amb la traça de la nova ronda urbana, definir un únic nus 
que resolgui els intercanvis entre vies diferents i permet una eficient interconnexió entre l'autopista i el futur sistema de rondes de la 
ciutat, desvinculant així la Rambla del seu paper tradicional de principal col·lector de recollida i distribució del tràfic d'accés a la ciutat 
- La carretera de Montcada, a partir de la riera de les Arenes i en direcció Sabadell, ha d'endreçar el seu traçat, per alliberar així la traça 
recta actual que dóna accés al cementiri, l’Hospital de Terrassa i la resta d’equipaments i serveis localitzats en aquesta franja de territori 
lliure de l’antiga mancomunitat. 
 
A l’interior de la ciutat l’avanç de Pla planteja la construcció del model de Ronda urbana, format per la continuïtat dels carrers avinguda 
de Béjar, avinguda del Vallès, avinguda Santa Eulàlia i el nou passeig de Ponent, que defineix un quadrat ampliat de la ciutat central. 
 
Sobre aquesta ronda urbana es dibuixen dos eixos verticals: la rambla, que amb la proposta de l’avanç de Pla es perllonga fins els 
terrenys de Can Guitart, i el nou eix de llevant que ha de connectar el barri de Can Parellada amb el quadrat central, passant pels carrers 
Venus, Miño i la mateixa avinguda de Barcelona, transformada en l’avanç de Pla en una nova rambla. 
 
Tancant la xarxa de carrers es disposen les travesses urbanes: l’avinguda de Santa Eulàlia, la carretera Montcada, l’avinguda 22 de 
Juliol, l’avinguda Abad Marcet i la seva continuació amb la rambla Francesc Macià, que han de completar la xarxa principal interior de la 
ciutat. 
 
Lles infraestructures hidràuliques i de mobilitat 
 
Les infraestructures tenen un paper bàsic en l’ordenació del territori i de les ciutats. En el cas de Terrassa, l’ordenació dels diferents 
cursos d’aigua que la travessen i la projecció de la xarxa de les grans infraestructures viaries i del ferrocarril, poden oferir l’oportunitat, 
per una part, de garantir unes millors connexions externes, i per l’altra, l’ocasió per millorar la cohesió interna de la ciutat i la seva 
interrelació entre les diferents parts. Incorporar en el Pla, el projecte d’aquestes infraestructures, no com una reserva de sòl a executar en 
el futur, sinó fent de les mateixes, elements estructurals d’aquest model de ciutat més gran, és una de les opcions que s’ha seguit per 
l’elaboració de les diferents propostes que acompanyen aquest avanç de pla. 
 
La resposta al projecte de l’ordenació de les aigues, ja no pot ser tan sols el desviament o la canalització de les mateixes cap a llocs 
perifèrics de la ciutat, sinó que cal que sigui integrada de forma definitiva com un element més i de major qualitat de la mateixa ciutat. Les 
infraestructures de mobilitat, viaria i ferroviària es proposen igualment formant part d’una estratègia general de ciutat vertebrada i ben 
relacionada amb el territori exterior de l’àrea metropolitana, i a la vegada més ben interconnectada internament. 
 
La nova ordenació de les aigües 
 
El conjunt de torrents i rieres que solquen la ciutat de Terrassa, condicionen la seva forma, i han estat en major o menor mesura els que 
han marcat el temps i les etapes de la seva formació. La posició del carrer de la Rasa, els diferents desviaments de la riera del Palau, o 
els salts de la riera de Vallparadís o de Les Arenes, són episodis claus de la ciutat, on el mecanisme i la forma de l’execució emprada en 
cada cas, ha estat clau en la definició del creixement associat a aquestes actuacions. 
 
A banda de les microtopografies que creuen la ciutat de nord a sud, l’ordenació actual de les tres principals “rieres urbanes”, la riera de 
Les Arenes, la de Vallparadís i la riera de Palau, seran elements claus de la ciutat que es defineixi en el nou Pla. D’aquestes tres, la 
primera la de Les Arenes haurà de complir una funció bàsica, en l’ordenació i distribució del trànsit i de les circulacions internes de la 
ciutat. La de Vallparadís haurà de completar la seva urbanització, i estendre la seva funció de gran pulmó de la ciutat a la part sud, de la 
mateixa forma que ja ho ha fet en la part que està urbanitzada.  
 
Finalment l’ordenació i projecció de la traça del desviament de la riera de Palau, ha de ser l’oportunitat d’endreçar i suturar tots els barris 
que travessa i que actualment parteix: Poble Nou, Can Boada, la Maurina i la Cogullada, i a la vegada ha de ser el nou eix urbà dels 
creixements industrials i productius de la part sud de la ciutat, on aquesta traça pren una posició central i clau pel seu desenvolupament. 
 
En l’escenari de la complexa transformació que ha de comportar la canalització d’aquestes aigues, el Pla hauria de prendre en 
consideració que conjuntament amb l’obra de la infraestructura viaria de l’autovia orbital, s’executi un transvasament parcial d’aigues de 
la riera de Palau fins la riera del Gaia, tot aprofitant si s'escau l’execució de la mateixa autovia. 
 
Aquesta obra pública, que es concretaria en el desviament d'una part de la secció hidràulica de la riera del Palau, des del lloc on aquesta 
s’enllaça amb el torrent de la Maurina fins el torrent de Sant Miquel, per enllaçar posteriorment amb la riera del Gaia, garantiria el 
possible cobriment de tota la traça de la canalització actual, i la transformació, en tota la seva longitud, en una gran artèria urbana, amb 
una secció d’avinguda variable entre 40 i 60 metres d’amplada, i amb la capacitat i expressió formal suficient per emprendre una 
transformació profunda dels espais que actualment ocupa. 
 
La nova via hauria de tenir un tractament predominantment destinat al vianant i al transport públic, de tal manera que la via esdevingui un 
passeig verd, que també farà les funcions de tancar la ronda interior de la ciutat. El desviament de les aigues, no solament ha de 
permetre cobrir el tram dels fronts de la Maurina i de la Cogullada, sinó que a la vegada ha de possibilitar l’aprofitament dels terrenys 
situats més al sud en els sectors de Can Guitard, destinats a acollir els sòls industrials i productius de la ciutat. 
 
 
 



Per una altra banda, la possibilitat del cobriment en aquesta part inferior del torrent, justifiquen l’esforç que caldrà realitzar en la part nord, 
en els barris de Can Boada i del Poble Nou, per tal que el nou passeig tingui un caràcter unitari també en aquests barris, en els que 
malgrat l’actuació de reparació i urbanització urgent recentment realitzada, podent així estendre els beneficis de la transformació a tot el 
recorregut actual fins connectar amb el torrent de Can Bogunyà. 
 
 
Reordenació del passeig de ponent. 
 
La història dels diferents desviaments de la riera de Palau va deixar en aquesta part de la ciutat una esquerda oberta que és la imatge 
més clara d’una fractura urbana que precisarà d’un gran esforç i inversió per tal de poder ser cauteritzada. Al mateix temps aquest àmbit 
es presenta com un espai d’oportunitat on refer i recosir la ciutat. Un espai ampli i generós on implantar una nova via-passeig, 
acompanyada de construccions d’habitatges i noves activitats que amb un recorregut arbrat d’aproximadament 6Km esdevingui un espai 
central del futur creixement del pla. La localització d’aproximadament 1.900 habitatges nous, conjuntament amb els que ja existeixen o 
aquells que ja es poden fer amb el planejament vigent, confereixen a aquest sector un important valor de posició tant per la seva pròpia 
localització com per la posició de lloc de transició cap als futurs sectors d’extensió residencial. 
 
La presència del transvasament de la Riera del Palau ha exercit un efecte molt negatiu per als sectors urbans del seu voltant. Aquesta 
infraestructura va roturar la topografia del territori i també els teixits de la ciutat generant una gran cicatriu urbana. La urbanització dels 
espais laterals en diversos trams del transvasament i la nova edificació desenvolupada de manera incipient en alguns punts dels seus 
marges, han contribuït a atenuar la dramàtica marginalitat generada inicialment. Això no obstant, l'ordenació i la millora d'aquests marges 
segueix essent una necessitat pendent de resoldre. 
 
Per altra banda, el traçat del transvasament defineix un eix que recorre tota la ciutat de nord a sud i que ofereix unes grans potencialitats 
en quant a la seva capacitat d'articular relacions entre diferents àmbits de la ciutat. 
 
L'Avanç de Pla planteja com una de les seves opcions més clares i essencials, la conversió de l'actual transvasament i els seus marges, 
en un nou passeig que recorri tot el front oest de la ciutat.  
 
Aquesta opció ha de comportar necessàriament, el cobriment de la infraestructura hidràulica al llarg de tot el seu traçat - i no només del 
tram central -, mitjançant una important obra que permeti derivar part de les aigues cap a la conca de la riera de Gaià. 
 
El cobriment permetria recuperar l'espai actualment ocupat per la infraestructura, i disposar de la secció complerta d'aquesta i els seus 
espais laterals per tal de poder configurar un nou espai urbà. Aquest espai hauria de tenir la forma i el caràcter de passeig arbrat, amb 
una important proporció d'espais destinats a vianants - voreres i bulevards -, i també amb espais de calçada per circulació rodada i carrils 
especialitzats per a transport públic. 
 
La configuració i la secció d'aquest passeig anirà variant en els diferents trams que el conformaran, en funció de la seva diferent 
característica urbana i amplada disponible. Els diferents trams s'articularan a través d'espais ròtula que recullin la vialitat interior de la 
ciutat que arriba al passeig i al mateix temps estableixen diferents "portes" que defineixen una seqüència d'espais amb una forta vocació 
d'urbanitat.  
 
Coincidint amb el punt de trobada entre el transvasament i la riera de la Maurina i el canvi de direcció de l'eix del passeig, es planteja la 
configuració d'una peça de plaça de gran dimensió que articula també els dos trams diferenciats del passeig i al mateix temps estableix 
un nou lloc urbà amb forta capacitat de centralitat. 
 
 
Els nous sectors residencials. 
 
Des de l'anàlisi global del document de l'avanç s'identifiquen diferents àmbits de territori, que tant per la seva configuració morfològica 
concreta com per la seva relació respecte als límits  de la ciutat consolidada, tenen condicions d'idoneïtat per a possibilitar nous sectors 
de desenvolupament residencial. 
 
Fonamentalment, es tracta d'àmbits situats al llindar de l'arc oest i nord-oest de la ciutat, a l'altra banda del Transvassament de la Riera 
del Palau, sobre el sòcol de la Serra de les Aymerigues. 
 
L'oportunitat i les condicions favorables d'aquests àmbits identificats per al nou desenvolupament de ciutat per a l'habitatge, resideixen 
més que en les seves condicions morfològiques concretes, en la seva disposició estratègica al voltant de l'eix del llavi exterior del 
Transvassament, i per tant, del seu enorme potencial de transformació dels seus actuals entorns. 
 
La possible aposta per la transformació profunda de l'actual Transvassament en un nou passeig urbà que transformi radicalment la 
fesomia dels barris de l'oest de la ciutat i al mateix temps permeti superar una altra de les grans cicatrius que han condicionat la forma de 
la ciutat, precisaria també del desenvolupament de noves operacions de creació de nova ciutat que reforcin i aportin centralitat a aquest 
nou eix urbà. 
 
Dins d'aquest entorn es podrien contemplar un total de quatre àmbits concretats en la següent hipòtesi sectorial: Les Aymerigues, Can 
Marcet, Torrent Mitger i Can Colomer. 
Així mateix, com a actuació de complertació dels actuals límits de la ciutat, ja contemplada per l'actual Pla General, però amb una nova 
lectura del seu paper respecte a les noves relacions que es podrien establir entre la ciutat i el territori natural del seu entorn, així com de 
l'arribada de la prolongació dels ferrocarrils de la Generalitat, s'identifica l'àmbit pendent de desenvolupar de Can Roca II, com a un dels 
sectors sobre els quals el nou Pla haurà de contemplar les premisses per al seu desenvolupament. 
 
Finalment, com a possible actuació de redefinició i clarificació dels actuals límits i contacte entre el territori i el sector  de ciutat jardí 
consolidat, es suggereix la possible identificació d'un nou sector de completació de Sant Pere de les Fonts. 
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Temes de projecte, objectius generals d’exploració 
 
Per a centrar el treball del taller, es plantegem dos nivells de reflexió: un general més teòric sobre les noves morfologies de ciutat i 
arquitectura en aquest escenari urbà; i un nivell més específic assajant formes concretes per abordar el problema de la nova demanda de 
programes residencials i d’espais cívics col.lectius públics i privats en programes d’equipaments urbans i d’espai públic. 
 
En les propostes projectuals voldríem assajar i investigar en tres temàtiques presents en el debat arquitectònic actual (que hem iniciat en 
anteriors TAP’s i que constitueixen línies de recerca del TAP IX: 
 
1. El concepte de “complexitat concreta” 

 
La darrera dècada del segle XX ha qüestionat, de manera generalitzada, l’ordenament urbanístic del zonning en àrees unifuncionals: 
residencials, indústria, equipaments, comerç, oficines i zones verdes, plantejat per primera vegada en la carta d’Atenes del CIAM. 
 
Aquesta ordenació ha demostrat que grans àrees unifuncionals porten a una ciutat ineficient,  que socialment produeix una vida 
urbana fracturada en zones gairebé mortes quan l’activitat no està en ple funcionament. Així veiem com les àrees residencials són 
ciutats dormitori que durant les hores de feina semblen ciutats fantasma, mentre que les zones d’oficines i d’indústria són àrees 
mortes fora de les hores de feina i sobretot durant els festius i caps de setmana. 
 
A això s’afegeix l’alt consum de sòl i les demandes de transport públic i privat que generalment tenen un cost excessiu i poc rentable a 
les hores de baixa utilització. 
 
Tot això comporta una ciutat segregada i deficitària en interacció entre els equipaments, amb problemes sociològics i de seguretat, 
hores perdudes en desplaçaments que porten als coneguts embussos a les hores punta i al ja anomenat gran consum de sòl d’ús 
extensiu en detriment de les àrees rurals, parcs i zones verdes naturals. 
 
La complexitat concreta enfronta aquest model de ciutat proposant àrees urbanes i arquitectures amb superposició d’usos, amb un ús 
tridimensional de l’espai on, residència, indústries netes, oficines, comerç, oci, ocupin superposades en l’espai, una mínima superfície 
del sòl obtenint una major densitat, un menor consum de terres i alliberi i protegeixi àrees rurals,  parcs i zones verdes naturals que 
passen així a ser interiors a l’àrea urbanitzada en continuïtat amb els territoris lliures oberts. 

 
2. La incorporació del concepte de sostenibilitat en l’arquitectura 
 

La urbanització extensiva, de zonificació unifuncional i de baixa densitat s’ha demostrat que és molt poc sostenible. 
 
Les àrees de complexitat concreta permeten morfologies que contribueixen a una major sostenibilitat de les formes de ciutat. 
L’ordenació de la gran escala i la definició de models de més alta densitat, han de tenir en compte tant el cost de construcció d’edificis, 
equipaments i infraestructura com la seva sostenibilitat posterior. Les àrees d’ús intensiu, vives a totes hores de la setmana en funció 
de la superposició en l’espai de les diferents funcions, les fan més segures i reparteixen el manteniment i la gestió entre tots els 
usuaris, a la vegada que les àrees urbanitzades  a servir, són de menor tamany, les demandes de transport es fan menors i la 
preservació de territori natural és més gran. 
 
La concreció de formes d’arquitectura que segueix els principis de la sostenibilitat passa també per l’aplicació dels requeriments 
tecnològics en el referent a materials de construcció, estalvi energètic, la preservació de les àrees naturals en el procés urbanitzador. 

 
3. Les noves tecnologies i llur aplicació en l’arquitectura 
 

El concepte de sostenibilitat unit al concepte de complexitat concreta, i el treball amb l’augment de densitats comporten la necessitat 
d’una resposta tecnològica nova. El desenvolupament i investigació sobre els sistemes de prefabricació i industrialització de la 
construcció es veuen afavorits i possibilitats en la gran escala, fent obsoleta la construcció artesanal tradicional. 
La gran escala i l’alta densitat són el que ens permet plantejar-nos els sistemes industrialitzats que ens permetin resultats de millor 
construcció, de major qualitat i rapidesa en l’execució, i unes millores notables pel que fa a preus competitius per a l’execució 
d’aquests projectes. 
 
El desenvolupament de les energies alternatives, els sistemes de recuperació energètica, la introducció de la informàtica en el 
funcionament i manteniment dels edificis, etc. són temes a tenir en compte en els projectes d’aquestes característiques, que ens 
condicionaran els tipus d’arquitectura a projectar. 

 
 
Temes de projecte, a nivell específic del taller en aquest quadrimestre 
 
El segon nivell de reflexió i desenvolupament del Taller, es proposa l’ordenació de cinc tram-sectors de l’àmbit del Passeig de Ponent de 
Terrasa: 
 
A. Tram-sector 4art Cinturó-Via Orbital 
B. Tram-sector Reestructuració urbana dels fronts dels barris del Poble Nou 
C. Tram-sector dels Barris de La Maurina Sud-La Cogullada 
D. Tram-sector Nous creixements extensions del Roc Blanc 
E. Tram-sector Torrent Mitger 
 
 Es tracta de desenvolupar les arquitectures d’habitatge, d’equipaments-atractors urbans, i els nous espais públics en les diverses 
situacions de reestructuració de fronts urbans, de nova extensió urbana, i en àmbits d’articulació amb els teixits preexistents. El projecte 
global preveu a l’entorn de 2000 habitatges amb llur equipament i espais públics necessaris, distribuïts en peces urbanes que poden ser 
projectades amb autonomia pròpia a partir de l’ordenació general previst en l’Avanç de planejament de la Revisió del pla General de 
Terrassa, que prendrem com a marc de la proposta. En documents posteriors es facilitarà detalladament els sectors i les unitats de 
projecte que es proposen desenvolupar a nivell específic. 
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Organització del Curs         
 
El curs es desenvoluparà en dues parts:  
 
En la primera organitzada en treball en grup (màxim tres estudiants),  es plantejarà: 
 
A. Reading  del “lloc del projecte” 
B. Plantejament de les condicions de projecte: Estructura urbana, mobilitat i fluxes, disposicions topogràfiques, paisatge,... 
C. Estudi de tipologies de vivenda i agregacions autilitzar en els projectes d’habitatge 
D. Estudi de tipologies de “mixed’s use” per assajar en emplaçaments d’atractors urbans 
E. Opcions d’ordenació de sectors i d’avantprojectes sobre els àmbits estudiats 
 
Durant aquesta primera part i paral.lel al seminari es realitzarà el reconeixement de la ciutat i el lloc d’intervenció amb la implementació 
de la visita al lloc i una conferència per part de d’Ajuntament sobre les idees i les expectatives del mateix. 
 
Aquest seminari estarà recolzat per conferencies específiques sobre aquests temes a càrrec d’especialistes convidats per a les mateixes. 
 
El seminari acabarà en una documentació produïda per cada grup de treball que es lliurarà en forma de plafó Din A1 normalitzat, una 
reducció a Dina A3 del mateix, i un dossier Din A4 de materials informatius, croquis, dibuixos. Aquest material es compilarà en un dossier 
general que serà de consulta sobre aquests temes per a tots els membres del taller (Es dipositarà a Biblioteca). 
 
 
B. La segona part del Taller serà el desenvolupament del projecte,  amb l’assignació d’àrees específiques a desenvolupar (cada alumne 
desenvoluparà un projecte. Tanmateix es podrà seguir coordinant-se en el grup de treball de la primera fase). Es resoldrà l’ordenació 
general, arribant després a definir l’arquitectura en termes de projecte detallat dels edificis d’habitatges o equipaments i espais públics del 
Passeig de Ponent, detallats en  plantes, seccions, façanes, estructura i sistema constructiu.  
Les escales de treball seran: 1:500 per al conjunt; i 1:200, 1:100 , 1:50 i 1:20 per als projectes de les edificacions, que caldrà 
desenvolupar amb les maquetes d’arquitectura corresponents i/o animacions. 
 
 
Dates de lliuraments i jury 
 
16 octubre de 2001 (11’00 hores) 
13 novembre de 2001 (11’00 hores) 
18 desembre de 2001 (11’00 hores) Lliurament final i muntatge exposició de treballs 
19-20 desembre de 2001 (intensius matí i tarda) Jury 
9 gener de 2002 (11’00 a 14’00 hores) Comentaris particulars de professors 
 
 
Documents a elaborar en el taller 
 
Planta de conjunt 1:500 
Maqueta de conjunt 1:500 
Plantes generals: 1:200 
Plantes parcials 1:50 
Alçat i seccions generals:  1:200 
Alçat i seccions parcials: 1:50 
Detalls constructius: 1:20 
Maqueta parcial (a definir segons necessitats de projecte) 
Maqueta detall constructiu (a definir segons necessitats de projecte) 
3D, Fotomuntatges 
 
 
Documentació disponible 
 
A copisteria es disposa de cartografia en format paper. 
 
Al Centre de Càlcul es disposa de cartografia digital de l’àrea a treballar, i el document de l’Avanç de Pla. 
 
A la Biblioteca es dipositarà el document de l’Avanç de Pla de la Revisió del Pla General de Terrasa, i es lliurarà a cada alumne un 
dossier sobre Terrassa i l’àmbit de projecte 
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El treball desenvolupat en el Taller “Habitar la ciutat emergent. Terrassa, la construcció del 
Passeig de Ponent” pren com punt de partida les directrius que indica l’Avanç de planejament 
de la Revisió del Pla General de Terrassa. Es plantegen, en termes generals, les següents 
línies d’actuació: 
 
-Projectar l’espai buit lineal generat pel cobriment del traçat del transvassament de la Riera del 
Palau com una gran extensió urbana que reguli la intersecció entre el paisatge i la ciutat 
existent, relligant els diferents barris i vertebrant propers creixements basats en  
intensificacions i superposicions de programes per evitar una dispersió urbana, facilitar 
l’accessibilitat i la connectivitat infrastructural i preservar les qualitats ambientals de l’entorn. 
 
-Integració dels espais lliures urbans i de l’entorn natural a la proposta de la ciutat a partir d’una 
nova relació dimensional i escalar capaç de transformar les discontinuïtats existents produïdes i 
generar un sistema d’espais lliures més ampli que garantitzi la connectivitat amb els elements 
definidors del paisatge a nivell territorial -els torrents, les rieres i el Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt-. 
 
-Implicació de les grans infrastructures de transport al desenvolupament urbà de la zona 
integrant a nord l’autovia orbital a la ronda exterior creant una nova franja d’activitats que reguli 
la transició entre la ciutat i l’espai lliure i connectant a sud l’ampliació de l’A-18 amb la nova 
ronda urbana, redefinint així els accessos a la ciutat. 
 
-Desenvolupar els àmbits identificats pel nou desenvolupament de la ciutat per a l’habitatge de 
Les Aymerigues, Can Marcet, Torrent Mitger i Can Colomer com àrees d’oportunitat 
estratègiques on projectar noves formes concretes per abordar el problema de la nova 
demanda de programes residencials i d’espais cívics col.lectius incorporant criteris de flexibilitat 
i mixed-use i alhora aprofitant la qualitat ambiental de l’entorn. 
 
 
La temàtica del Taller s’ha organitzat mitjançant una divisió del treball en 4 àrees puntuals  
localitzades al llarg del Passeig de Ponent: 
 
1. Nou enllaç Porta Sud / Barri Segle XX 
2. Tram La Maurina Sud 
3. Tram La Maurina Nord / Les Aymerigues 
4. Tram nord: Can Marcet i Can Boada 
 
 
1. Nou enllaç Porta Sud / Barri Segle XX 
 
En aquesta àrea el treball consisteix en resoldre per una banda la intersecció entre les 
infrastructures de transport i la ciutat, reorganitzant el traçat d’entrada a la ciutat en el Nou 
enllaç Porta Sud  i, per l’altra, l’ ordenació d’un barri complexe com és el barri industrial del 
Segle XX. 
 
La transformació d’aquest barri en un nou centre urbà es desenvolupa de forma consistent en 
el projecte 14 a partir de la disposició estratègica d’una sèrie de bandes edificables que 
actúen com requalificadors del teixit industrial existent amb l’objectiu de possibilitar una alta 
flexibilitat de programes i franges horàries. L’operació es complementa amb la creació d’un 
espai verd de grans dimensions format per la prolongació del Parc de Vallparadís i pel buit 
generat per les infrastructures de transport que comporta una coherent reordenació del traçat 
infrastructural d’entrada a la ciutat. 
 
L’àrea residual situada entre el nou enllaç de la Porta Sud i el barri de La Cogullada és la zona 
d’estudi seleccionada pel projecte 1 on es pretén resoldre la unió de la ciutat existent amb la 
perifèria a partir de la delimitació d’un espai buit central entorn del qual es disposen diversos 
equipaments. El projecte es complementa amb l’establiment d’una llarga franja residencial 
semisoterrada de diferents densitats edificatòries  que ressegueix el límit de l’A-18 i composa 
una nova topografia verda pel lloc. Es valora especialment la concepció a partir del BUIT com 
argument principal del projecte i la contenció en la proposta d’edificació.  
 



Finalment es considera discutible el possible establiment d’ intercanviador intermodal i nou eix 
de tranvia desenvolupat en la proposta 5, que es complementa amb una variant sobre la 
reutilització dels edificis més significatius del teixit industrial del barri basada en una 
colonització de les cobertes i en el posicionament de nous edificis servidors de tipologies 
edificatòries mixtes. 
 
01. Dick Wong 
05. Coque Claret, Bernat de Miquel, Borja Bosch 
14. Francesc Xavier Martin, Jordi Gili, Roger Subirà 
 
 
 
2. Reordenació del Passeig de Ponent en el tram de La Maurina Sud 
 
Aquest tram es caracteritza per tenir un front urbà poc consolidat i per la presència de solars 
buits adjacents a banda i banda. Els projectes que han desenvolupat una proposta en aquesta 
zona es poden classificar entre aquells que desenvolupen intervencions puntuals i mesurades, 
més adients per les característiques urbanes de la zona, i altres intervencions de major abast 
que evidencien una menor flexibilitat i capacitat de gestió. 
 
Del primer grup, el projecte 3 planteja una requalificació puntual del Passeig de Ponent a partir 
del model de superposició urbana, basada en el projecte d’una nova topografia artificial 
disposada sobre la riera existent, que possibilita la seva conversió en un vial ràpid de 
circumvalació i estableix una nova dinàmica de fluxes peatonals i connexions urbanes. Aquesta 
estratègia topogràfica serveix de suport per diferents edificis mixed-use amb capacitat per 
respondre enfront les noves demandes de l’hàbitat.  
 
Pertanyents al segon grup, les propostes 10 i 11 desenvolupen una potenciació de la trama 
urbana existent a partir de la configuració de macroilles programàtiques que tenen la finalitat 
de produïr noves dinàmiques d’activitat pel barri i es caracteritzen per la dissolució de la traça 
del passeig de Ponent. La determinació per  introduïr el verd territorial del parc de Can Poal a 
l’interior de la ciutat, estudiant les possibilitats de connectivitat a través de l’A-18, es considera 
com una interessant aportació del projecte 10, mentre que la seqüència d’espais urbans 
basada en una alternança de grans buits potencials a l’interior de la ciutat, proposada en el 
projecte 11, evidencia una manca de desenvolupament en la concepció definitiva. 
 
03. Ketty Ballestero, David Tomassetti 
10. Marc Dolcet, Jordi Bertràn, Oriol Prats 
11. Xavier Ortega, Eva Polio, Anna Quintana 
 
 
 
3. Reordenació del Passeig de Ponent en el tram La Maurina Nord i Les Aymerigues    
 
La consideració de la condició de límit urbà amb un paisatge existent de topografia 
accidentada, de gran proximitat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, juntament amb la 
presència de les grans infrastructures de transport –Orbital, Ronda de Ponent i Nova Estació 
RENFE-, atorguen una gran complexitat i alhora potencial a l’àrea de les Aymerigues com a 
nou centre urbà, ideal per desenvolupar programes residencials mixtes amb una accessibilitat i 
entorn privilegiats.  
 
Aquesta redefinició de límit urbà de la ciutat en el seu extrem oest es desenvolupa en el 
projecte 9 mitjançant la creació d’un nou pol de centralitat urbana recolzat en la infrastructura 
ferroviària que es genera a partir d’una interessant estratègia de distensió dels elements de 
l’espai públic urbà, establint una connectivitat directa entre el nou espai urbà i les zones 
verdes naturals de la ciutat.  
 
Els projectes 4 i 16 desenvolupen propostes dirigides principalment a organitzar la intersecció 
infrastructural entre la Orbital, la Ronda de Ponent i el soterrament del traçat ferroviari 
evidenciant una menor interacció projectual amb el paisatge.  
El nou distribuïdor lineal de comunicacions projectat entorn el desdoblament del traçat viari 
–projecte 4- que defineix una nova extensió programàtica ordenada per permetre la continuïtat 



amb el territori existent i la proposta d’intensificació programàtica en el punt d’encreuament 
entre les diferents infrastructures de transport, organitzada mitjançant la disposició d’una 
plataforma urbana de grans dimensions on es superposen una sèrie de volums edificats que 
concentren les activitats -projecte 16-, completen el treball desenvolupat en aquesta zona. 
 
Finalment el projecte 6 desenvolupa una interessant proposta alternativa d’ estratègia de 
contenció del creixement urbà descontrolat en la zona del Roc Blanc a partir de la disposició de 
tres grans estructures edificatòries longitudinals que voregen la Ronda de Ponent en el 
límit de la ciutat per preservar les qualitats del paisatge del Torrent de la Maurina. Aquestes 
estructures s’articulen i es connecten entre elles entorn tres grans places públiques. El 
desenvolupament de la proposta mostra una excessiva confiança en arguments quantitatius 
més que no qualitatius, derivant en projecte de considerable impacte en el paisatge urbà.  
 
04. Crisant Romans, David Delgado  
06. Takayuki Ohara, Guida Romera, Marco Sousa 
09. Joan Arnau, David Obón, Oriol Vañó  
16. Joan Nieto, Alberto Ortiz, Ignacio Sánchez 
 
 
4. Reordenació del Passeig de Ponent en el tram nord: Can Marcet / Can Boada 
 
La reutilització del buit generat pel transvasament del tram nord de la Riera del Palau per la 
seva conversió en un parc lineal que estructuri el creixement del barri de Can Boada juntament 
amb el desenvolupament del nou sector residencial de Can Marcet conformen la temàtica 
desenvolupada en aquesta àrea pels diferents projectes implicats.  
 
Es poden classificar, d’una banda, les propostes que treballen sobre la manipulació de l’espai 
buit residual de la riera –7, 8 i 13- i de l’altra els projectes on es configura el parc lineal 
bàsicament a partir del posicionament de les unitats projectuals residencials i d’activitats -12  i 
15-. 
 
Corresponent al primer grup, el projecte 13 proposa la formació d’un parc lineal de nova 
topografia generat per successives plataformes a diferents nivells que possibilita 
l’establiment de continuïtats i trànsits diversos a un costat i altre de la ciutat existent atenent de 
forma concreta les especificitats del parc i possibilitant creixements residencials puntuals de 
precisa localització. 
La configuració d’un nou espai públic deprimit que redefineix els seus marges absorvint 
espais urbans residuals i emplaçant edificis de programació flexible sobre la nova cota urbana 
–7- i  la proposta de fusió dels espais buits residuals existents per generar una nova 
topografia  que configuri un nou parc urbà de grans dimensions –8- suposen propostes 
paral.leles que  comparteixen la deteminació per unir de forma consistent el desordenat teixit 
urbà i la organització del seu creixement a partir d’una disposició perifèrica dels edificis 
residencials i els equipaments entorn el buit potencial de la riera.   
 
Pertanyents al segon grup, una disposició perpendicular de les unitats edificades per 
permetre la penetració del verd de l’entorn a la ciutat –15- i una prolongació topogràfica del buit 
de la riera que s’organitza a partir d’assentaments en forma aterrassada –12-, són propostes 
que confien més en la projectació de les unitats edificatòries per qualificar el buit existent de la 
riera com un nou espai públic de grans dimensions.  
 
Es valora positivament la proposta de nova estructuració del creixement de la ciutat basada en 
la recuperació del traçat vertical de les antigues rieres per introduïr el verd de l’entorn de 
Sant Llorenç del Munt a l’interior de la ciutat –projecte 2-, suposant una valuosa alternativa per 
la seva condició de connectivitat al paisatge natural existent . Aquesta organització genera 
nous assentaments residencials mitjançant franges que s’adapten a la lògica topogràfica de les 
carenes i els torrents existents configurant un nou límit urbà. 
 
 
02. Cristina Cervelló, Verónica Delgado, Marçal  Navarro 
07. Anna Valverde 
08. Carles Vilà, David Codinach, Marta López. 
12. Xell Ortí, Paula Sirvent, Tere Soley  



13. Anna Buigas, Laia Marín, Marina Vives 
15. Miriam Creus, David Garcia, Enric Ríos.  
 
 
Conclusions 
 
Finalment es fan constar les següents valoracions a nivell de conclusió, basades en el treball  
desenvolupat al llarg del Taller així com en les observacions realitzades durant la jornada de 
correcció en que van participar en qualitat de convidats els arquitectes Pere Montanya, en 
representació de la Gerència Municipal d’Urbanisme de Terrassa, i Ignacio Rubiño, professor 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.   
 
1er. Valorar de forma positiva les propostes basades en la potencialitat del paisatge  existent 
de l’entorn de la ciutat, que aprofiten les qualitats del lloc on es desenvolupen i incorporen les 
seves energies i preexistències. 
 
La recuperació del traçat vertical de les antigues rieres per introduïr el verd a la ciutat –2-, la 
disposició de franges residencials semisoterrades de diferents densitats edificatòries que 
emfatitzen el valor de l’espai buit a l’interior de la ciutat –1- o una distensió dels elements que 
participen en la constitució de l’espai públic per establir connexions directes amb les zones 
verdes naturals de l’entorn –9- són algunes de les aportacions que es consideren valuoses 
desenvolupades en aquest Taller. 
 
  
2on. La decissiva incorporació de les grans infrastructures de transport com elements que 
integren  els projectes i participen en la construcció del paisatge urbà.  
 
Es constaten en algunes de les propostes intents coherents de reordenació del traçat de les 
accessibilitats a la ciutat –14- i sistemes de ressolució de la complexa intersecció infrastructural 
del sector de Les Aymerigues relacionades amb la creació d’extensions programàtiques 
residencials en connexió al paisatge existent –4, 9-. 
 
3er. El desenvolupament de noves qualitats i noves tipologies de l’habitar que no depenen 
d’estratègies basades en imposicions o tabula rasa sinó de la interpretació dels agents que 
actúen en cada situació específica per donar una resposta acurada a les característiques del 
lloc. 
 
Aquesta temàtica es pot constatar en les propostes de regeneració de teixits existents al Segle 
XX mitjançant estratègies d’edificació flexible o puntual –les bandes edificables en la 14, els 
edificis servidors en la 5- o en propostes de creació majoritària de nous assentaments 
residencials en les àrees de Les Aymerigues, Can Marcet i Can Boada, relacionades d’una 
banda amb la connectivitat al paisatge existent –4, 9, 12 i 15- i de l’altra amb l’especificitat 
d’emplaçaments de potencial paisatgístic –7,8 i 13-.   
 
4rt. Emfatitzar la necessitat d’entendre el projecte com un procés de formació i de pacte amb la 
ciutat existent enfront una manca de previsió constatada en algunes de les propostes.  
 
En aquest sentit s’observa una excessiva objectualitat en la presentació final d’alguns dels 
projectes que han desenvolupat propostes fundacionals amb una interacció insuficient amb la 
realitat urbana de l’entorn i deriven en alguns casos en resultats desenvolupats més a partir de 
paràmetres quantitatius que no pas qualitatius. Pel contrari, s’exemplifica la proposta 3 per la 
seva escala de treball i la capacitat de gestió que demostra amb l’entorn, que li atorguen unes 
característiques de factibilitat. 
 
 
 
 
EAV Sant Cugat, abril 2002. 
Equip de professors del TAP IX. 
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