
/01/

Aparcament i espai públic al voltant de l’Església de Santa Maria. Caldes de Montbui
Ravetllat - Ribas arquitectes

Vistes a les hortes des de l’interior de l’aparcamentEmplaçament.  e: 1.7500 Relació de la Vila de Caldes amb les Hortes de Baix i la riera

Alçat. e: 1.750.                                 Façana urbana     

Planta general. e: 1.750                    1. Plaça de l’Església 2. Mirador 3. Safareig de Santa Esperança 4. Rec/camí 5. Bassa 6. Integració coberta aparcament 7. Rampes aparcament
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Aparcament i espai públic al voltant de l’Església de Santa Maria. Caldes de Montbui
Ravetllat - Ribas arquitectes

/02/

Integració de la coberta de l’aparcament amb la Vila

La proposta d’un nou aparcament soterrat al voltant de l’Església de 
Santa Maria planteja una reflexió més general sobre la Vila de Caldes de 
Montbui, i en concret sobre la seva façana urbana en relació a “les Hortes 
de baix”. Aquesta nova façana ha de fer compatible l’accés dels vianants 
al centre del municipi, als nous espais urbanitzats i a les mateixes hortes.

En aquest sentit, la proposta vol remarcar la topografia pròpia que 
caracteritza el lloc. En el seu contacte amb la població, el pla de les hortes 
estableix una successió de plataformes o feixes de conreu, que al mateix 
temps permeten l’accés als nivells superiors. El nou aparcament vol inserir-
se en aquesta lògica i convertir-se en una terrassa més. Amb la seva coberta 
enjardinada continua, d’una manera més urbana i potser didàctica, la 
plantació d’horts  existent.

L’aparcament és una cinta contínua que en la intersecció amb el carrer 
Sentmenat (cota +198,50) i baixa fins a la cota +194,60, on un terra amb 
lleugera pendent i una distribució lineal amb aparcament a dues bandes 
ens porta fins l’àmbit sota la Plaça de l’Església. A partir d’aquesta cota 
(+193,90) s’inicia un recorregut ascendent a mitjos nivells que permet 
establir una circulació contínua. Aquest sentit de circulació no carrega de 
trànsit el centre i fa més ràpida l’entrada i arribada al centre de la població. 
S’han disposat accessos per a vianants a cadascun dels extrems i un de 
central que dóna directament al Pla de les Hortes, i és a la vegada un 
mirador sobre les hortes. 

Exteriorment, pensem en uns murs de la mateixa pedra que les feixes però 
emmallada per tal de permetre la ventilació i una certa transparència cap 
al paisatge de les hortes. Una situació que, a més d’agradable, permetria 
ventilar de manera natural part de l’aparcament. De fet el projecte 
vol apropar les hortes i la seva especial relació amb la Vila de Caldes, 
preservant-les i sobretot fent comprensible el seu funcionament, i el seu 
valor patrimonial i ecològic. 

Nivells 193.90 i 194.60. Sup. construida: 2.802 m2/ 113 places

Superfície construïda total: 5.012 m2/ 190 places

Aparcament addicional: cota 192.50, 558 m2 / 24 places addicionals 

Nivells 195.30 i 196.70. Sup. construida: 1.197 m2/ 45 places

Nivells 198.10 i 199.50. Sup. construida: 1.013 m2/ 32 places

Aparcament addicional

S1

S2

S3

Seccions transversals. e: 1.700

S1

S2

Plantes. e: 1.700

Secció longitudinal. e: 1.700

S3

Accés

Sortida

Accés

Sortida


