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ÀMBIT PARCEL·LES IMPLICADES
són aquelles parcel·les que només estan afecta-
des parcialment pel buit urbà, aquesta zona groga 
és la que no forma part dins del buit urbà i podrà 
mantenir el seu ús

ÀMBIT BUIT URBÀ
és la part implicada de cada parcel·la 
dins del buit urbà i que per planejament 
hauria de ser zona verda i equipament

CARRER UNIÓ
carrer des d’on es pot aconseguir la 
informació d’arxiu del pas de l’escola

CARRER CLAVÉ
no està vinculat ja al buit (ja que els 
separa el passatge clavé). Se sos-
pita que és des d’aquest carrer d’on 
podriem treure informació de les 
parcel·les interiors del buit (a l’AHS 
no ho han sabut trobar)

PASSATGE CLAVÉ
és el passatge que dóna façana a unes quantes 
parcel·les del buit, però quan s’ha buscat a l’AHS 
des de la referència a aquest passatge o amb la 
referència cadastral no s’ha trobat res

CARRER SANT CUGAT
d’aquest hem pogut treure la infor-
mació de la parcel·la d’espectacles, 
ja que s’hi troba l’accés principal, 
encara que té una sortida d’emmer-
gències a carrer Unió

INTERIOR D’ILLA INDUSTRAL
se sospita que les construccions de 
l’interior d’illa han de ser aproxima-
dament d’abans del 1880, perquè 
no demanaven llicència i es tenia 
llibertat per construir sempre que no 
donés a façana 

CARRETERA DE TERRASSA
s’han aconseguit els arxius fàcilment, 
però de cap interès constructiu ni 
patrimonial, majoritàriament són ha-
bitage amb comerç en planta biaxa

INDUSTRIAL - EMMAGATZEMATGE
Majoritàriament es troben a l’interior de la parcel·la. Hi ha poca documetnació 
perquè no es necessitva llicència per constuir-les. Són els espais que tenen més 
potencial d’interès, encara que en aquest cas no n’hi ha d’interessants.

HABITATGE
Bàsicament perimetrals, estan afectats perquè formen part de les parcel·les im-
plicades. Majoritariament són espais que queden fora de l’àmbit i poden seguir 
amb el seu ús habitual.

COMERCIAL
Són part de les extencions de les parcel·les que també tenen habitatge a la ca-
rretera de Terrasa. L’afectació no és a la totalitat del comerç, només a la part final 
(on possiblement hi ha reservat magatzem.

ESPECTACLE
És la sorpresa del buit. El que semblava un altre espai d’emmegatzematge és 
una discotaca - sala de festes de grans dimensions.

INTERIOR DEL BUIT URBÀ CONSULTA A L’ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL (AHS)
Dificultats en la troballa dels documents

INTERIOR DEL BUIT URBÀ

DOCUMENTACIÓ DE L’ARXIU HISTÒRIC (AHS)
Dificultats en la troballa dels documents

FÀBRICA ALBAREDA I SERRA

És una exemplificació de la tipologia de construcció que es pot trobar dins la parcel·la. Una nau creada per pòrtics triangulars de fàbirca.
Actualment aquesta fàbrica està enderrocada (i no s’ha pogut trobar informació ni documentació dels que encara segueixen alçats), des de l’exterior, els edificis es 
veuen en bastant mal estat.

DISCOTECA - SALA DE FESTES - CONCOR

S’ha trobat la planimetria d’un dels espais grans situalt al sud del buit urbà. És una discoteca que té un petit accés des del carrer Sant Cugat. És un espai que a poc a poc ha anat perdent 
força, però en el seu moment va ser l’espai de tendència pels joves del centre de Sabadell. Actualment és un lloc de ball, utilitzat freqüentment per persones d’edat avançada.


