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Potencialitats Urbanes del Centre de Sabadell

07. ELS BUITS ESTRUCTURANTS DEL CENTRE
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TIPOLOGIA DE BUITS URBANS 

VEINAT 01 | Activitat Lleure

V01|B01 Buit del passeig

· Equilibrar l’activitat entre l’Oest i l’Est 
del centre, és a dir, incentivar l’activitat a 
l’Oest, necessitat d’un element vertebrador: 
transformar el pàrquing provisional del carrer 
creueta en el Jardi Creueta, una zona verda 
pel centre que estiri l’activitat a l’Est.

· Humanitzar els espais oberts del centre i 
fer-los més confortables: transformar l’im-
mens espai que confiugra el passeig en una 
succeció de petits racons més confortable i 
d’escala humana.

CENTRE NEURÀLGIC 

Segmentació i humanització

V01|B02 Pàrquing Creueta
Jardí Creueta

VEINAT 06 | Activitat Productiva

V06|B01 Buit costat Nostra Llar

· Aprofitar-se de la proximitat al barri de 
Gràcia, la carretera de Terrassa i Can Capa-
blanca, per estirar l’activitat productiva de  
Gràcia i introduir-la al centre: un punt que 
incentivi la creació d’empreses d’innovació 
socio-econòmica, relacionats amb l’econo-
mia social i solidària.

· Consolidar l’activitat de la Plaça Vallès (que 
ja funciona amb les escoles), otorgant algun 
equipament per entitats: recuperar la fàbrica 
que toca a la plaça i donar-la a les entitats 
del centre i completar el centre escolar nos-
tra llar amb formació professional.

CENTRE PRODUCTIU

Centre de Formació Professional

V06|B02 Fàbrica de la Pl. Vallès
Local d’entitats del Centre

V06|B03 Passatge Clavé
Centre Innovació Socioeconòmica

VEINAT 05 | Activitat Productiva

V05|B03 Fàbrica Crta Terrassa

· Aprofitar les sinèrgies de l’Escola Illa, es-
tirar l’activitat creant un centre d’arts gràfi-
ques: recuperar la fàbrica posant un FAB-
LAB / taller.

· Aprofitar la crta de Terrassa, per fer entrar 
béns en un punt estratègic, des d’on es po-
den distribuir al centre amb un transport lleu-
ger: centre de logística.

· Colmatar la façana de la Gran Via amb una 
pastilla d’habitatges creant una plaça tova 
que relacioni tots els equipaments.

CENTRE ARTS GRÀFIQUES

Centre Logístic

V05|B04 Solar crta Terrassa
Bloc Façana i Plaça Tova

VEINAT 07 | Activitat Comercial

· Ens trobem en un veïnat on predomina l’ús residencial i no té buits urbans que el puguin dotar d’espais 
estructurants. Per altra banda,  té un perímetre molt dinàmic, amb el Parc Cataliunya, la ronda Zamenhof 
i el c/ de Gràcia: s’ha d’intentar que aquesta activitat perimetral sigui fàcilment accesible des de la nova 
centralitat, creant alguna pas amb prioritat vianant.

CENTRE COMERÇ

VEINAT 02 | Activitat residencial

V02|B01 Buit costat Plaça Marcet

· En aquest barri de parcel·la molt petita i amb 
un predomini important de l’ús residencial, 
no hi ha espais oberts. Tot éstà construit: es 
proposa obrir un espai de trobada, al costat 
de l’Enirc Cassassas aprofitant el buit que hi 
ha al costat.

CENTRE DE VEINAT

Consolidar amb residencial

V02|B02 Costat Enirc Casasses
Plaça Tova

VEINAT 03 | Activitat  Cívica

V03|B01 Buit al c/ Tres Creus

· Ens trobem en un veïnat on l’activitat queda 
estructurada pel c/ Tres creus, un eix cus 
tant activitat comercial com equipaments 
culturals (com la Biblioteca o Vapor Codi-
na): es proposa acabar-ho de culminar amb 
el Centre Cívic del centre (que encara no en 
té cap), creant un veïnat potent com espai 
d’interacció cultural ciutadana. 

· També ens trobem amb un buit gran que 
està rodejat per dos espais oberts durs i 
poc confortables: s’hauria de transformar en 
l’espai obert tou que unís aquets altres dos 
espais, creant un espai d’estada de referèn-
cia del centre est de Sabadell. Una espai que 
connecta amb un dels carrers que porten al 
riu Ripoll. Podria servir com a porta a aquest 
espai fluvial.

CENTRE CIVICOCULTURAL

Centre Cívic del Centre

V03|B02 Buit al Vapor Codina
Porta al Ripoll

VEINAT 04 | Activitat  Educativa

V04|B01 Buit c/ Gurrea

· Un dels elements més importants d’aquest 
veïnat és la Universitat de Disseny (EsDi), 
que queda molt aïllada i interacciona poc 
amb l’espai: es proposa intentar incentivar 
aquest tipus d’activitat en aquesta part i es-
tirar també el centre universitari de la UAB de 
l’altra banda de la Gran Via, facilitant alguns 
serveis en aquest col·lectiu, com per exem-
ple una residència d’estudiants i rehabilitant 
algunes places que estan en molt mal estat 
de la zona.

CENTRE UNIVERSITARI

Consolidar amb residencial

V04|B02 Buit Vapor Gorina
Residència universitària

V04|B03 Buit Gran Via
Consolidar ampliant la plaça i residencial

Es relacionen amb els eixos estructuradors de la ciutat i ajudarien a consolidar les 
centralitats.

· Usos significatius, i específics.
· Punt atractor (centralitat)

Es relacionen amb el teixit urbà, formen part de la vida de parcel·la petita de l’interior dels vei-
nats. Espais més petits que es poden relacionar entre ells crean una xarxa de diferents punts.

· Usos molt variats (depndrà de cada  usuari)
· Punts connectats en xarxa o no

TRANSFORMACIÓ DELS BUITS ESTRUCTURANTS
ÚS

BUITS ESTRUCTURANTS BUITS EN XARXA

· Temporalitat: permanent.
· Gestió: més de l’administració

· Temporalitat: efímera
· Gestió: amb concessions

ACTIVAR-HI L’ÚS CANVI D’ÚS

Després de l’anàlisi i diagnòsi del buit urbà 
entendre quin ús podria desenvolupar de-
penent de les necessitats del veinat.

DISSENY: ESPAI PÚBLIC

TRACTAMENT 
ESPAI PÚBLIC

PEATONALITZACIÓ

Decidir els canvis necessaris a l’espai pú-
blic per augmentar-ne la seva habitabiltat i 
apropiació pels ciutadans.

GESTIÓ

GESTIÓ CONCESSIÓ

Decidir el contracte 
entre l’usuari i propie-
tari (públic o privat).

DISSENY: CONSTRUIT

ENDERROC PETITA 
INTERVENCIÓ/ 
APROPIACIÓ

Analitzar les preexistencies construïdes que hi ha a cada buit urbà i diagnosticar si té 
algun interés important a conservar o que es pugui reutilitzar, o si contràriament, és 
millor enderrocar i actuar-hi amb obra nova.

REHABILITACIÓ OBRA NOVA

V05|B04 Solar Escola Illa
FAB - LAB i Tallers d’artistes


