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VEINAT 01 | Àmbit del Passeig

Ens trobem en l’espai central de la ciutat. On es concentra 
gran part de l’activitat de la ciutadania. Centre desequilibrat, 
ja que aquesta activitat es produeix a la part Oest. El seus espais 
oberts són poc confortables i durs, amb una manca de zones 
verdes. Part d’aquest desequilibri és provcat per no tenir una 
proposta clara de mobilitat, on es jerarquitza poc l’ús del cotxe 
i no es fa una posta clara per la prioritat del vianant. Veïnat pensat 
amb el global de la ciutat i poc amb la gent que hi viu.

Es proposa... 
· Equilibrar l’activitat entre Oest i Est.
· Humanitzar espais oberts i pensar-ne alguns en àmbit de 
ciutat (Jardí Creueta) i altres en àmbit de veïnat (Pl del Gas). 
· Decidir un sistema de jarerquització de mobilitat on es prio-
ritzi el vianant i el transport públic, sense deixar de pensar amb 
el cotxe.

ANÀLISI:

H:

DIAGNOSI:

· Equipaments de ciutat, molts pocs d’àmbit de barri.
· Espai obert principal, El Passeig, es concep com un 
buit, molt poc humanitzat i confortable.
· Altre espai obert principal, Els Jardinets, únic espai 
tou del centre (ben dinamitzat). 
· Els altres espais són durs i poc confortables.

· Conecentra la major part d’activitat d’oci i comercial 
del centre, a la part Oest, que és la peatonalitzada.
· El passeig actua com a eix que divideix els dos caràc-
ters del centre (OEST comercial i oci | EST residencial).

· És una de les ciutats capitals de comarca que tenen una 
menor zona peatonal en el seu centre.
· Alguns carrers sobresaturats de cotxes en hores puntals.

A:

M:

VEINAT 07 | Àmbit de l’Escola Pia

Ens trobem al veinat nord-oest del centre. Majoritària-
ment residencial en el seu interior. Dinamitzat bàsica-
ment pels seus perímetres (on s’hi articula l’activitat 
comercial i des d’on es dóna accés al Parc Catalunya) 
i el carrer de Gràcia. Hi ha una manca d’interacció de 
l’interior amb aquest perímetre.

Es proposa... 
· Facilitar l’accés a les zones que ja dinamitzen activitat, 
apropant l’interior del veïnat al seu perímetre.
· S’hauria de fer un eix/carrer que prioritzés aquest tràn-
sit al vianant de l’interior als perímetres dinàmis.

ANÀLISI:

DIAGNOSI:

· Pocs equipaments, tots de barri. 3 escoles i 1 es-
glésia.
· 2 Espais oberts: Pl. Granados (molt transitada, connecta 
amb l’eix principal d’activitat) i Pl. Mossèn Geis (paviment 
sauló, poques de les que es poden considerar toves).
· Molt proper al Parc Catalunya (gran espai verd de ciutat).

· Activitat residencial predomina a tot el barri.
· Alta activitat comercial concentrada en dos eixos: 
carrer de Gràcia (travessa la part est del veïnat) i ronda 
Zamenohf (connecta el Centre i Creu Alta).

· Prioritat al transport rodat, el vianant queda en se-
gon terme.
· Transport públic perimetral i el travessa per una ar-
tèria principal.

H:

A:

M:

VEINAT 06 | Àmbit de la Pl. Vallès

Ens trobem al veinat oest del centre, tocant al barri de 
Gràcia. Hi ha una mancança clara d’equipaments que 
vol quedar compensada amb els eixos comercials vei-
nals. Carrers estrets, en alguns punts és molt crítica la 
convivència cotxe-vianant i si a més a més s’hi afageix 
l’aparcament, casi no queda espai per transitar-hi.

Es proposa... 
· Dotar-lo d’equipaments que catalitzin activitas dife-
rents a les escolars i docents (relacionar-los amb l’acti-
vitat productiva de Gràcia).
· Estudiar detalladament la mobilitat de l’entorn i fer un 
canvi de paviments en certs punts per millorar la relació 
vianant-cotxe.

ANÀLISI:

H:

DIAGNOSI:

· Manca d’equipaments, n’ha ha dos i són escoles.
· La Pl. Vallès és l’únic espai obert significatiu del 
veïnat, envoltada de buits urbans, però tot i així molt 
dinamitzada per les escoles del voltant.

· Predomini de l’acitivtat residencial. 
· Té dos eixos menors d’ativitat comercial, concebuts 
més aviat coma eix de comercial de veïnat.
· Una de les intencions és dinamitzar la carretera de 
Terrassa com a eix comercial especialitzat.

· Prioritat al transport rodat, el vianant queda en segon 
terme.
· Alguns carrers són tant estrets que és fa difícil la con-
vivència entre la doble plataforma vianant - cotxe.

A:

M:

VEINAT 05 | Àmbit de Miquel Martí Pol

Ens trobem al veinat sud-oest del centre, tocant al barri 
de Gràcia. La gran deficiència del veinat són els espais 
oberts, que són abundants, però molt mal pensats i urba-
nizats, de manera que queden desèrtics la major part del 
temps. A més a més, el carrer Alemania no acaba de fun-
cionar com a estructrador d’activitat (tot i ser més ample 
amb àrbres, les plantes baixes residencials no l’ajuden).

Es proposa... 
· Repensar l’urbanització dels espais oberts, millorant-ne el 
seu confort amb paviments més tous i augmentant-ne el verd.
· Ajudar a la dinamització del Carrer Alemania amb plantes 
baixes comercials dels edificis que s’estan construint actualment.
· Relacionar-se amb l’Escola Illa (de l’altra banda de al crta. 
Terrassa), estirant-ne l’activitat de creació.

ANÀLISI:

H:

DIAGNOSI:

· Equilibri d’equipaments: educatius, cultural (teatre) 
i religiosos.
· Espais oberts abundants, però molt poc dinamitzats 
com a conseqüencia de la seva mala urbanització. La ma-
joria són espais entre edificis amb una materialització dura 
i amb pocs espais verds.

· L’acivitat es concentra bàsicament en l’eix perímetral est, 
la Rambla (veïnat bastant desèrtic fora de les hores escolars).
· Part d’aquesta poca dinamització és conseqüencia 
per la poca qualitat dels espais oberts.
· El Carrer Alemania vol actuar com a eix important 
estructurador d’activitat, per el moment no funciona.

· Prioritat al transport rodat, el vianant queda en segon terme.
· Transport públic perimetral.

A:

M:

VEINAT 02 | Àmbit de Creueta

Ens trobem al veinat nord-est del centre. És un veinat 
bàsicament residencial, amb parcel·les petites tradicio-
nals amb casa de cos. Li falten espais lliures.

Es proposa... 
· Obrir algun espai lliure, creant un punt de trobada 
dins del veïnat, facilitant els espais d’interacció dels 
seus residents.

ANÀLISI:

H:

DIAGNOSI:

· Equipaments suficients: EOI (Escola oficial d’Idiomes), 
una escola i una resisdència.
· Manca d’espais oberts, en tot l’interior del veinat no 
n’hi ha cap. Només es troba la Pl Marcet, al perímetre 
nord-oest, molt dinamitzada en l’àmbit d’interacció Cen-
tre-Creu Alta.

· Predomini de l’activitat residencial.
· L’activitat comercial del veïnat queda evocada al seu 
perímetre (tocant a la Via Massagé i a la Gran Via).

· Carrers molt estrets, difícil convivència entre 
vianant-cotxe.
· L’artèria més ampla travessa el veinat és el .c/ Salut.
· El transport públic deixa un perímetre sense servei.

A:

M:

VEINAT 03 | Àmbit d’Indústria

Ens trobem al veinat est del centre, tocant a la Gran Via.
És un veinat que està ben dotat d’equipaments amb un 
eix central que canalitza l’activitat. 

Es proposa... 
· Consolidar l’ordnació del veinat, per fer-hi arrelar aques-
tes activitats que comencen a despuntar.
· Afagir-hi algun equipament cívic, creant una centralitat 
cívica en aquest veïnat.
· Colmatar els dos espais oberts durs de la zona, amb 
una gran parcel·la buida que hi ha entre els dos, que 
podria servir de connector entre els dos espais i de ‘porta’ 
cap al riu Ripoll.

ANÀLISI:

H:

DIAGNOSI:

· Ben dotat d’equipaments: Gimanàs Muncipal, Biblio-
teca, Arxiu Històrica, Vapor Codina, i escoles.
· Els espais oberts estan relacionats amb els equipa-
ments que el generen (part positiva). Dos es tanquen 
a la nit (els més verds i confortables). Els altres dos de 
moment són durs i amb poca activitat.

· L’activitat queda dinamitzada per l’eix del Carrer 
Tres Creus. Bàsicament és comercial, tot i que hi co-
mençen a despuntar serveis cívics, com la Biblioteca 
o Informació d’Educació i Joventut.

· Carrers amples, amb arbrat. 
· Fàcil convivència entre el vianant i el cotxe.

A:

M:

VEINAT 04 | Àmbit de Joanot Alisanda

Ens trobem al veinat sud-est del centre, tocant a la Gran 
Via. Ens trobem en un veinat ben dotat d’equipaments i 
espais oberts (alguns una mica precaris), però en ge-
neral correcte. Un dels equipaments importnats és la 
universitat de disseny (EsDi). El veinat podria interectuar 
més amb aquesta activitat i estirar-hi també la de la Uni-
verstat Autònoma a l’altra costat de la Gran Via.

Es proposa... 
· Repensar l’urbanització dels espais oberts en estat pre-
cari, sobre tot la Pl. Sant Joan que queda al costat de 
l’escola Joanot Alisanda.
· Donar de serveis i equipaments relacionat amb els uni-
versitaris, per exemple, una residència d’estudiants.

ANÀLISI:

H:

DIAGNOSI:

· Ben dotat d’equipaments: Hisenda, Universitat (EsDi), 
Cinemes Imperial, Conservatori de Música i escoles.
· Ben dotat d’espais oberts, un al sud (on hi havia ha-
gut l’antiga fàbrica Gorina), hi ha dos d’aquests espais 
amb mal estat, propoers a l’escola Joanot Alisanda.

· L’activitat comercial es concentra a l’eix de la Ram-
bla, però en trobem puntalment a l’interior del veinat. 

· Carrers amples, però amb poc arbrat. 
· Fàcil convivència entre el vianant i el cotxe.
· Prioritat al transport rodat, el vianant queda en se-
gon terme.
· Transport públic dona servei als eixos nord-sud.

A:

M:

EL PLANTEIG DELS VEINATGES | Microcentralitats: EQUIPAMENTS DOCENTS

S’arriba a la conclusió que els espais amb més po-
tencial per actuar com a punt d’atració són els equi-
paments docents. Allà és on hi ha una interacció 
intergeneracional més alta (des de les criatures, els 
joves, els pares i els avis). Si s’habiliten adequada-
ment conjuntament amb l’espai públic, poden actuar 
com a punts estratègics importants.

No es pot plantejar tot el canvi de model del centre 
únicament pensant en aquest ús. D’aquesta manera 
exclous un segment de la població fora, a més a 
més, les escoles presenten pics d’activitat en esto-
nes molt deterimandes del dia, no és una activitat 
constant.

PUNTS FORTS:

Aprofitar totes les potencialitats que presenten 
aquests microcentres i completar-los amb noves 
activitats que es poden habilitar en buits urbans pro-
pers.

PUNTS FEBLES: ES PROPOSA:

ESPAIS OBERTSEQUIPAMENT CIUTAT EQUIPAMENT VEINAT NOVA CENTRALITAT

COMERCIAL RESIDENCIAL EIXOS PRINCIPALS D’ACTIVITAT

BUSOSCARRER PEATONAL VIARIS IMPORTANTS VIARIS CONGESTIONATS

H: HABITABILITAT A: ACTIVITAT M: MOBILITAT


