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vertebradors del paisatge responent a la convergència entre els precedents històrics i les necessitats actuals. 

elements a com natura la i l’aigua valor en posen que públic l’espai en d’intervencions través a XX, el i XIX 

segle el entre ciutat la caracteritzava que d’estiueig l’ambient recuperar de intenció la a respòn projecte del títol El 

tenen els habitants en l’actualitat. 
hi que relació la i riu del voltant al ciutat la de teixit el regenera es com en repercutirà fet aquest Automàticament 

400 morts i 300 desapareguts, es van perdre habitatges, fàbriques… 
de més provocar va que Occidental Vallès del comarca la a riuada una produir va es 1962, l’any Tràgica”, Nit “La 

estacionals. 

crescudes sobtades i fortes presenta canvi en i sec, estava riu el l’any de èpoques determinades en antigament que 

El Riu Sec neix al municipi de Matadepera, i travessa el Vallès fins a desembocar al Riu Ripoll. El seu nom es deu a 

imatge de Cerdanyola però, ha anat desapareixent al llarg dels anys, i la ciutat ha perdut aquest vincle amb l’aigua.
Aquesta territori... el tot per masies i públiques fonts d’aigua, dipòsits lliure, l’aire a públiques piscines de gaudia 

més, a més A riu. del davant centre al residències segones seves les establir van que Barcelona, de burgesia la de 

d’atracció punt un ser va Cerdanyola 1930, i 1880 entre comunicacions bones les i d’aigua l’abundància paisatge, del 

bellesa la com factors a Gràcies l’estiueig. en origen seu el té Cerdanyola Urbà, Paisatge de l’Institut recull com i Tal 

lliga la ciutat amb Collserola, i el Passeig de l’Ermita que connecta amb el Riu Ripoll.
que Primavera, l’Avinguda Tota banda, una per desconnexions, grans dues les detecten se’n D’aquí territori. el tot 

de llarg al Sec Riu del l’extensió redibuixada queda i accessibilitat, no la indica que vermell semàfor el últim per I 

al voltant del riu, però sense tenir-hi connexió directa. 

s’estenen majoria gran la com veient barri, de nivell a resposta donen que públic d’ordre espais aquells tots groc En 

de Collserola i El parc fluvial del Riu Ripoll. 

Natural Parc El Cerdanyola: rodegen que verds corredors grans dos els verd en mostra públic l’espai de semàfor El 

trobem sobretot al centre a l’Avinguda del Pont i al límit esquerra.
el morfològic límit Aquest garatges…). cecs, (murs “darrere” un constitueixen i l’esquena, donant-li establert han s’hi 

majoria gran la que trobem ens , riu al properes més consolidat, teixit amb parcel·les les observem si dia, en Avui 

mateix no existeix la macla entre aquests dos elements.

ara i ciutat, la és ciutat la i riu, el és riu El riu. del llera la de límits pels definit clarament queda que impermeable 

públic sòl el veiem vermell en AquÍ d’espais. diversitat generar i l’estacionalitat en canvis mostrar de sòl el té que 

capacitat la terreny, del permeabilitat la és públic l’espai de naturalització de grau el indica que característica Una 

exclusivament al vehicle rodat, generant un buit peatonal que lligaria la ciutat amb els dos corredors verds.

volcat s’ha 150, Nacional la a accessos principals dels un és que Primavera L’Avinguda circulació. en com lineal 

aparcament tant rodat, vehicle el és Sec Riu del recorregut del llarg al paisatge el en domina que elements dels Un 

al·lòctones invasores. La llera es mostra canviant i més erosionada conforme ens apropem al centre de la ciutat.

espècies moltes de l’assentament observem hi també però Mediterrani, clima el en origen seu el tenen que espècies 

ha hi observada flora la entre diversitat, seva la entreveure deixa municipal teixit del dins per riu del recorregut El 

Llorenç, davant la manca de dades sobre el Riu Sec. 

Sant de Riera la a similars, característiques de laminació de bassa de projecte d'un agafat s'han xifres Aquestes * 

poder reduïr el cabal màxim d’inundació que alhora reduiria la cota màxima d’inundació.
és secció la modificar a solució La 0,4m3/s. de habitual cabal del 300% un 120m3/s, d’uns avingudes per d’inundació 

màxima cota la vermell, En l’accés. n’impedeix i l’any tot durant riu el amb ciutat la de relació la condiciona 

plantejada actualment ha hi que aigua d’aquesta contenció de solució la puntuals, són Sec Riu del avingudes les bé Si 
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PUNT 0. BASSA DE LAMINACIÓ

justament se situen en relació als dos nous recorreguts. 

que i Pont) del Avinguda i n’Altimira Ca de Plaça Mercat, del (Plaça important més històrica càrrega una tenen que 3 els escollir 

vaig identificats espais 13 Dels recorreguts. antics dos recuperar també i riu el amb connexions generar a tornar de tal per grocs” “semàfors 
espais diferents els en repetir podria es que sistema un com s’entén projecte el d’inundació, cota la reduïr permet que 0, Punt del partir A 

JERARQUIES D'EXECUCIÓ

espais, és aquesta idea de que s’ha de deixar temps perquè hi passin coses. 
aquests tenen que d’evolució capacitat la valor en més encara posen que tècniques algunes servir fan es autòctones 

d’espècies creixement el d’afavorir tal per més A freàtic. nivell del funció en plantar de s’han plantes de tipus 

quins veure ara Com d’hàbitats. diversificació de criteris uns d’establir s’han curs seu el faci natura la que tal Per 

naturals, amb petites potser només n’hi ha una i en temps de sequera és un gran parc.
piscines grans dos ha hi mitjanes avingudes amb produeixin: s’hi que naturals canvis dels dependrà població 

la a dona se’n que l’ús i estableix s’hi que relació la i l’ordenament, de fora queda que evolutiu espai d’un tracta Es 

bombeig situat a l’edifici de control.  
de equip un necessita es inferiors cotes a canvi en gravetat, per produeix es l’aigua de retorn el cota determinada 

una En deflectors. grans a com funcionen que illes dues i l’aigua de qualitat la millorar pretén es quals dels 

través a naturals aquifers dos de Consta riu. al paral·lela l’avinguda de des accessible sigui que manera de projecta Es 

té capacitat.  

que única la és ciutat, la dins històric pes fort un amb Aiscondel, fàbrica la siutada havia hi antigament on Clota”, 
“La Polígon El accés. ni ús sense parcel·les les predominen hi on consolidat, poc teixit un amb densa tan no industrial 

més zona una S’observa aquest. en efecte seu el tingui hi perquè municipi del amunt aigües col·locar de s’ha bassa La 

anteriorment enteniem com a Semàfors Grocs.

que públic l'espai a riu el aproximar podria es ciutat la dins recorregut del estratègics punts en manera, D'aquesta 

Llorenç, davant la manca de dades sobre el Riu Sec.

Sant de Riera la a similars, característiques de laminació de bassa de projecte d'un agafat s'han xifres Aquestes * 

retornant al riu. 

va l'aigua poc a poc i màxima capacitat seva la en queda bassa aquesta temps cert un durant que compte en tenint 

55m3/s, de sortida de punta cabal un permet 160.ooom3, de bassa la de volumètrica capacitat una amb que 120m3/s, 

de màxim punta cabal un preveu Es determinada. riu de secció d'una d'inundació cota la disminuïr o riu del 

canalització la assumir pot no que d’aigua l'emmagatzematge a per preparats espais grans són laminació de basses Les 

SISTEMA

d’espècies. 
plantació nova la i invasores al·lòctones d’espècies l’eliminació aquests, amb contacte en llera la de reconstrucció 

la faria es alhora espais diferents els executant s’anéssin segons tant per transversal fase una és fase Aquesta - 4 Fase 

a col·lectius vulnerables de la ciutat.

parcel·les de sortejos de través a riu, al i terra la a ciutadà del d'apropament programa un mitjançant l'Ajuntament 

El casal de joves tindrà capacitat de gestió sobre els seus horts urbans, mentre que l'espai col·lectiu estaria gestionat per 

producció (horts urbans).

la a destinats exteriors espais per lligats estaran espais tres Aquests públic. d'ús col·lectiu espai un i pública piscina 

una (reubicat), joves de centre un propis: espais tres projecten es fase última  En aquesta equipaments:Els - 3 Fase 

amb el riu. 

contacte el recuperar i l’activitat reactivar de tal per públic l’espai projectar Fontetes.Caldrà les de Municipal Mercat 

el i n’Altimira Ca centralitats: dues trobem hi recorreguts dels d’encreuament punt el  Just en places:Les - 2 Fase 

proposen àrees properes als recorreguts per habilitar com a espais d'aparcament exterior i futurs parcs.  

es i ciutat la de centre del paisatge el dominen actualment que d'aparcament àrees les relocalitzar caldrà això, Per 

Ripoll/Besòs. És a dir, dotar de recorreguts peatonals i ciclistes ininterromputs cap als corredors verds. 

Riu del Fluvial Parc - l'ermita de Passatge i Collserola, de Natural Parc  Av Primavera- recorreguts:Els - 1 Fase 



Fase 1

PASSEIG DE L'ERMITA

AVINGUDA PRIMAVERA

(PRECEDENTS HISTÒRICS)

maneres diverses per tal de generar aquesta idea d’unitat. 
de solució donin aquests que i materials mateixos els d’utilitzar intenció una ha hi intervencions les totes *En 

seient, de contenció de petites terres i també de canalització (com al Tram 1)

de l’us permet ens forma seva la a degut fratassat formigó de banc el trams alguns en gavió del més A biodiversitat. 

la fomenta que cm 60 de continua d’infiltració franja una crea es més, a sostenible drenatge el fomentar Per 

murs de contenció grafiats com a reomplert.

antics dels formigó el reutilitzar la i seient, de funció terres, les contenir coses: tres permet ens gavió del utilització La 

macròfits es col·loquen rolls de fibra de coco amb plantació. 

de creixement el fomentar per i tubulars gavions amb riu del marge el protegeix es trams els tots En cm. 40 de 

troncs amb Krainer) (Entramat metàl·lica estructura una mitjançant reconstrueixen es erosionats més molt trobaven 

es i ciutat la de centre pel passen que 3 i 2 trams els canvi en coco, de orgànica red una amb pendent el protegeix 

es erosionats menys extrems) dels (els 4 i 1 trams els trams: dels funció en reconstrueix es llera la de L’estructura 

que és un material reciclat provinent de les runes. 

50% al tot-ú és compactador material El luminiscent. àrid amb situ in formigó 0,5m de franja una i compactada), 

mínim 2,5m amb acabat de sauló sòlid (menys al tram 4 que ja no passa per població i es substitueix per zahorra fina 

de franja d’una consta i compartit, carril un ser de tal per recorregut el tot en superior o 3m de manté es camí El 

baixa a cotes inferiors apropant-se al riu, sempre mantenint un pendent accessible.  

que un i ciutat de cota a camí del perfil un genera Es ciutat. la a cap mira 3 tram el i riu, al cap miren 4 i 1,2 Tram 

Queda dividit en 4 trams: 

casos aquest camí se situi per sota de la cota de la ciutat i s’hi desvinculi. 
alguns en que permetent tram, cada de d’inundació cota la a d’1,5km recorregut seu del llarg al s’adapta camí El 

teixit residencial. 

del límit al fins desconnexió de punt del des ciutat la a serveix i d’inundació màxima cota nova la de sobre per situa 

se sempre que bicicletes de i peatonal ininterromput recorregut un projecta es l’Ermita de Passeig del continuació La 

seu primer tram. 

al l'avinguda de pendent el aprofitant curs, seu al retornen la i riu del l'aigua filtren que naturals d'aqüífers sistema 

un amb d'escorrentia concepte el recuperar de més a més A bici. carril un i peatonal camí un mitjançant Ripoll, 

riu del fluvial l'espai de el i Collserola de verd corredor el entre formava es que buit el recuperar serà L'objectiu 

fins a tocar la vora del Ripoll.

l'extensió del municipi. Passada l'estació connectava amb la carretera fins a Barcelona. Més enllà, el recorregut seguia 

tota en tren del vies les inferior pas un per atravessava que carrers pocs dels una encara és i Era riu. al recorregut seu 

el culminava l'aigua on pluja, de èpoques en escorrentía gran una resultava començament, al pronunciada pendent 

Antigament l'avinguda Primavera era un passeig arbrat que combinava el pas rodat amb el peatonal. Degut a la seva 

pluja, que fomentin el drenatge sostenible i la biodiversitat. 

de d'aigua d'infiltració punts esdevenir poden després i anys, 15 a fins de vida una Tenen invasora. espècie Donax), 

(Arundo canya la de l'arrel desde tallat el en consistent l'any, a cop un manteniment requereixen aqüífers Els 

Hi ha una intenció de relacionar mitjançant els components materials totes les actuacions. 

fratassat. 

formigó de bancs els contenció a com s'utilitzen naturals, aqüífers als per i camí, del l'eix marcant continua ens 

luminiscent formigó de franja La gavions. dels reomplert al per anterior asfàltica pavimentació la també S'aprofita 

carretera. la de separació de funcionen que gavions pels amagada queda que cm 60 de contínua d'infiltració franja 

una mitjançant s'aconsegueix sostenible drenatge El l'avinguda. tota en continuu és sentit doble de bici carril El 

- Tram 3: NOMÉS CARRIL BICI

- Tram 2: ESPAI + COMERCIAL 

regar la plaça del mercat. 

a per derivar pot es i s'emmagatzema tractada aigua Aquesta nitrogenats. compostos els eliminant-ne l'avinguda) 

de pendent propi el (aprofitant aigua aquesta retorna es macròfits, amb d'aqüífers seguit un mitjançant que 

i riu del aigua subministra que sistema un system), bed (reed NATURALS D'AQÜÍFERS SISTEMA 1: Tram - 

característiques de l'entorn: 

les a atenent trams 3 en divideix es recorregut El bicicletes. + peatonal circulació de eix nou un d'establir l'objectiu 

amb N-150, carretera la passat fins Primavera, l'avinguda de començament del des s'extén avinguda nova La 

durant el temps que requereixi l'execució de les avingudes, i que en un futur poden esdevenir parcs o zones naturals. 

vehicles de l'aparcament a per habilitats públic, dús exteriors espais dos són temporal d'aparcament zones Les * 

PARK[ING]'S



Fase 11

PLAÇA DEL MERCAT DE LES FONTETES

PLAÇA DE CA N'ALTIMIRA

(PRECEDENTS HISTÒRICS)

(PRECEDENTS HISTÒRICS)

d'un camí peatonal. 

través a riu el amb plaça la reconnectar que igual al serveix, que al públic l'espai també sinó històric emblema a com 

mercat de l'espai només no reivindicar i ciutat la de mig al naturalitzat d'entorn concepte el recuperar serà L'objectiu 

al pas rodat. Per la seva localització aviat es va convertir en un emblema de la ciutat.

prioritat donar va i riu del desvincular va es plaça la de l'entorn l'automòbil, de l'arribada i mercat del construcció 

la Amb Montcada. de Turó el clarament divisava s'hi i foto), la a (esquerra riu el amb contacte en urbanitzar 

sense natural espai un era encara Fontetes les de mercat el actualment està on l'entorn XX segle de principis A 

Com a conseqüència de d'activar l'espai públic, es reactiva l'espai comercial dels antics garatges (davant-darrere).

de les cases en l'amines d'aigua cobertes. 

pluja de d'aigua dipòsits antics dels concepte en Invertir riu. el i n'Altimira ca masia la entre visual històrica relació 

la i ciutat la de mig al naturalitzat d'entorn concepte el recuperar serà l'objectiu mercat, del plaça la a que igual Al 

pendre la fresca a l'ombra i de pas seure a beure alguna cosa. 

per poble del gent la reunia s'hi on riu del davant espai un havia hi zona aquesta En pluja. la de d'aigua dipòsits els 

destacaven Hi riu. del davant exteriors d'espais gaudien que d'estiueig torres altres establir van s'hi n'Altimira ca de 

costat l'actualitat.Al a fins aguantat ha que riu del davant situada masia única la ser va n'Altimira ca de masia La 

l'avinguda. (fase 3)

i plaça la entre visual continuïtat donar per pàrking del allargada la tota a s'extendrà que element un és que pòrtic, 

del pilars els sostenen s'hi també que sinó làmines les de l'aigua conté només no pàrking del existent L'estructura 

mitjançant un filtre biològic s'eliminen substàncies nocives (NH3, amoníac).

 i pluja la de prové l'aigua manteniment, al per químics productes necessitin no que a per projectat S'han petits. 

més als com adults als tant refrescar-se permeten cm 60 els públics, els tots a per pensat s'han d'aigua làmines Les 

que esdevinguin espais comercials (restaurants, botigues...) per tal de reactivar l'activitat. 

preveu es que garatjos els amb franja una últim per i gran, més làmina una i mobiliari amb infantil parc de franja 

una riu, el i n'Altimira Ca amb franja una esquerra): a dreta (de espais tres en dividida queda plaça la planta En 

els habitants de Cerdanyola s'hi refereixen com a "L'avinguda vermella", d'aquesta manera ho segueix sent.

dia en avui que ja actual, pavimentació la de vermellós to el en però adoquins mateixos els s'utilitzen cas, aquest En * 

aprop de la ciutat -menys permeable, més aprop del riu- més permeable. 

més naturalització: de grau menys o més amb espais generen es pavimentació la mitjançant També mercat). del plaça 

la de el que (igual riu el amb contacte en d'inundació) cota nova la sobre per (sempre espai-camí un a cap tothom) 

a accessible fer-ho (per 10% del pendent un amb baixen que làmines les entre espais uns creen es manera D'aquesta 

làmines d'aigua. 

crear a per punts alguns en contenció de murs els i l'estructura aprofitar-ne banda altre per i riu, al directe més accés 

L'objectiu principal és intervenir en l'estructura del pàrking soterrat per tal de: modificar la topografia per a crear un 

que es canalitza sota els eixos de drenatge fins un dipòsit enterrat, per a ser aprofitada per al reg. 

pluja la de d'aigua l'aprofitament preveu es obstant, no mínim, sigui manteniment el que a per projecta es L'espai 

mercat) es projecten sense mobiliari per que s'hi estableixin les paradetes del mercat.

al (encarades centrals plataformes dues Les riu. al cap més nous de planten se'n i actuals arbres els conserven Es 

La geometrització dels diferents elements és clau per a la seva resolució de l'espai.

eixos de drenants, als quals els arriva l'aigua mitjançant uns eixos de canalització perpendiculars al riu. 

són alhora i plataformes), entre cota de diferència la amb (coincidents 60x60 de gavions amb salven es desnivells Els 

drenant de la plaça. 

superfície la augmenta manera d'aquesta permeable, més riu- del aprop més permeable, -menys ciutat la de aprop 

més naturalització: de grau menys o més amb espais generen es pavimentació la Mitjançant d'inundació). cota nova 

la sobre per (sempre riu el seguint genera es que peatonal camí un i mercat, del davant per passa que l'Ermita de 

passeig el camins, 2 per accedeix s'hi quals les a i desnivell de metres 3 els salven que plataformes de 5 creen es manera 

D'aquesta riu. al cap s'encari plaça la que de tal per actual topografia la de sentit el invertir és principal L'objectiu 



Fase 111

AVINGUDA DEL PONT

(PRECEDENTS HISTÒRICS)

que més ha desaparegut al llarg dels anys al municipi: la piscina municipal.  

l'element també I comercialització. i post-producció de espai un amb camp del feina la relacionava que Cooperatiu, 

Celler l'antic de concepte el recuperar riu, el i producció de espais els entre relació la recuperar serà L'objectiu 

situada més amunt de l'avinguda del Pont, i al costat del riu. 

Granados, Enric Club del la era municipi al existien que exteriors piscines les de Una mercats. nous a cap comercial 

sortida seva la i vi del l'elaboració resolta tenien així que zona, la de pagesos als per facilitats majors unes suposar 

Va Ripollet. i Cerdanyola de pagesos els unir va que cooperatiu celler el inaugurar va es 20 anys Als ciutat. la de 

econòmics motors dels un era cultiu el Ripoll, del i Sec riu del paisatge el dominava vinya la XX, segle de principis A 

VISIÓ DEL CONJUNT

S'ha d'entendre per parts al igual que s'ha d'entendre en el seu conjunt. 

desenvolupament.  

constant en projecte un és riu, del curs del llarg al Grocs" "Semàfors altres en actuar permet sistema el que Com 

projecte únic. 

un com visualitzar-se de tal per necessitats, les segons funció de canvien i repeteixen es constructius elements Els 

la complexitat de cada espai. 

de dins RECUPERAR, I NATURALITZAR RECONNECTAR, actuacions les totes en comú en elements ha Hi 

element tant emblemàtic i de rellevància històrica com és un riu. 

un recuperar de addient més manera la trobar pretenen projecte del fases en divisió la i d'execució jerarquies Les 

llesta per al reg. 

aquesta aigua serveix per abastir les basses de reg (en cas de sequera) i finalment a través d'un sistema de filtratge està 

enterrats, dipòsits respectius als recull es pluja la de L'aigua goteig. per reg de sistema un tenen aterrassats horts Els 

la circulació pel corredor interior.

permetent però piscina, la a l'espai impedeixen que lones unes projecten Es recinte...). al d'escoles (visites l'any durant 

també però dirigides...), activitats (casals, l'estiu durant ús en element un com majoritàriament s'entén piscina 

L'espai instal·lacions. les minimitzar poden es i pell, la de clor el treure's per dutxes calen no D'aquesta químics. 

productes de l'ús eviti que biològic filtre de sistema un preveu es també aquí d'aigua, làmines les a que igual Al 

les instal·lacions i espais d'emmagatzematge, en canvi a la piscina s'hi alberguen els vestuaris i la pròpia piscina. 

Els murs de contenció del pàrking esdevenen elements diferents en els equipaments: al Casal i al Espai taller contenen 

n'Altimira, donant continuïtat als dos espais, tot i estar separats.

ca de plaça la de central franja la seguia que composició mateixa la manté es exterior, pavimentació la a quant En 

tenint la possibilitat de produïr la terra. 

convingui, li més com exterior espai seu el gestiona Joves de Casal el banda, altra Per parcel·les. les sortejant terra, la 

a ciutadà del d'apropament programa un a horts seus els destina l'Ajuntament, per gestionat taller col·lectiu- L'espai 

urbans es resolen mitjançant terraces. 

d'horts producció de espais els tant per 4m, de és baix més el i (esquerra) alt més punt el entre cota de diferència La 

que és la piscina. 

central l'espai en confluència de punt seu el tenen camins dos Aquests equipaments. tres als serveix que independent 

camí altre un i riu, del costat al públic bicicletes de i peatonal camí un camins, dos generen es manera D'aquesta 

manera que els patis que abans es veien, ara guanyen privacitat. 

de l'espai tanquen extrems dels construccions Les urbans). (Horts exteriors espais i mig), al (Piscina semioberts 

espais l'esquerra), a -taller col·lectiu Espai i dreta, la a Joves de (casal tancats espais en esdevenen que pilars de 

ritme un genera element Aquest pàrking. del l'estructura sobre recolzat l'avinguda, de final al fins s'extén pòrtic El 



Referències projectuals

Restauració riera vallicrosa_ Naturalea_Sant Hilari Sacalm

Bassa de laminació de la riera de Sant Llorenç_Gavà

Recuperació de les antigues Guixeries d'Igualada_ Batlle i Roig _ Igualada

cada 100 anys.

cop un preveuen es que excepcionals aiguats encabir per calculada està bassa la de capacitat 

la Així, urbana. zona la a inundacions provocava limitació Aquesta m3/s. 35 de cabal un a 

per capacitat tenia només bassa la de construcció la de abans existia que canalització La Tries. 

Can de avall aigües riera, la de canalització la assumir pot no que l'aigua emmagatzemar 

per preparada està i riera la a respecte derivació en situada està bassa Aquesta 

millori progressivament les seves condicions ambientals mitjançant l’aprofitament de l’aigua.
que lloc el en dinàmica nova una generar per necessaris elements els establint biodiversitat, 

de i paisatgística recuperació de segon un I d’estada. zones de seqüencia una generant 

i Montserrat i ciutat la sobre visuals principals les reconeixent tot global verda anella d’aquesta 
continuïtat la assolint connectivitat, de un principals: objectius dos té projecte El ciutat. 

la de perímetre el en verd cinturó de forma en bicicletes i vianants a per d’itineraris conjunt un 

La proposta s’emmarca dins del projecte global de l’Anella Verda d’Igualada, que busca generar 

ribera i la zona inundable

privada o pública que l’envolten i que integren el corredor biològic associat al riu, la vegetació de 
titularitat de terrenys els i pública llera la per ocupada zona la com aquests entenent hidràulic, 

públic domini al concentrats estan fluvial l’espai de millora de treballs dels proposta La 



Referències projectuals

Bachillerato del Instituto Cultural Tampico_Taller 24_ Mèxic

Restauració riera vallicrosa_ Naturalea_Sant Hilari Sacalm

Dominus winery_ Herzog and de Meuron's_ California, eeuu.

un terreny fèrtil per aparcar contribueix a aquest debat.

refer de idea La impermeables. més siguin sòls els on món un en ecològica i innovadora solució 

una trobar de Hem públic? espai nou un crear per aparcament d’un sòl el i usos els forma, 

la reciclar com era principal pregunta La experimental. jardí un és ing [ParK] Boerenhol El 

intel·lectual. La innovació es converteix en un mitjà d'inspiració per aquells que es formaran.

l'activitat tamisen jardins exuberants arbrats, patis d'aigua, Miralls col·lectivament. 

també desenvolupi es l'individu on privacitat, la i participació la a per d'espais varietat 

gran una l'escola, de llarg al succeeixen se que ambients i mons de sèrie una crear decidit S'ha 

control de la temperatura, indispensable per a la producció d’un bon vi. 
un proporciona també i l’interior a filtra es natural llum la intencionat, efecte un voltants, 

seus els en dissol es que sembla celler el gabió, de façana la Amb muntanyes. les i vinya la 

sobre panoràmiques ofereix i paisatge el en integrat perfectament està State Dominus celler El 



http://cerdanyolainforma.com/2017/11/05/recorda-10/

http://urbanofotografo.com/galeria-fotografica-1/cerdanyola-del-valles/fotos-cerdanyola-antiguas/

https://www.salillas.net/ANTIGUES_CERDANYOLA/

https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/search/searchterm/Cerdanyola%20del%20Vall%c3%a8s/field/mode/all/conn/and/page/3

https://www.lavanguardia.com/local/sabadell/20140404/54405455451/cerdanyola-despide-aiscondel.html

https://www.salillas.net/masies/

https://barcelodona.blogspot.com/2018/07/magdalena-renom-del-club-me-rio-de-las.html

https://www.barcelonahoy.es/castillos-e-iglesias-de-cerdanyola

https://www.naturalea.eu/en/home/

https://www.urbanarbolismo.es/blog/como-hacer-una-piscina-natural/

https://www.grupoelectron.com/aprende-calcular-bomba-necesitas/

https://www.architonic.com/es/product/ares-klein-500-cob-led-installation-with-base-direct-230v/1339782

https://www.architonic.com/es/product/ares-klein-500-cob-led-installation-with-base-direct-230v/1339782

https://www.escofet.com/productos/lighting

http://www.dooa.es/DooaWeb/disenyo/proyectos%20disenyo/fauna_01.html
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