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Pot l’activitat productiva formar part del Paisatge?

El Parc Productiu de la Llacuna dels Alous, és el resultat d’una vi-
sió holística multiescalar. Partint de l’escala metropolitana el projecte 
planteja solucions mediadores entre les infraestructures segregadores 
i la forma del territori sota la premissa de la reactivació i intensificació 
de l’activitat productiva al llarg de la B-30.

Situats sota un encaix de proposta metropolitana, el projecte exposa 
una nova manera de construir ciutat. On l’arquitectura productiva i el 
paisatge conviuen en harmonia.

A través d’anàlisis programàtics, econòmics i urbanístics, la proposta 
es consolida amb un funcionament dual. On per una banda hi conviu 
la infraestructura viaria amb la taxonòmica i per l’altre la cívica amb 
l’ambiental.

Gràcies aquest funcionament dual i la creació de petits barris pro-
ductius, la proposta funciona amb una mirada introspectiva cap als 
aspectes funcionals i una mirada retrospectiva cap al contacte amb el 
paisatge. Mitjançant la creació de patis logístics col·lectius i una pro-
posta de vores exteriors en enfront el contacte amb el paisatge medi-
terrani.

Memòria Projecte: Recopilatori de textos originals 
+Projecte Campus Productiu del Torrent dels Alous+

Recopilatori de propostes descartades al llarg 
del Curs MArch

Abstract del Projecte



                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Oriol Riera - Marc Vizcarra   

                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer

2

Puede la actividad productiva formar parte del Paisaje?

El Parque Productivo de la Llacuna dels Alous, es el resultado de una 
visión holística multiescalar. Partiendo de la escala metropolitana el 
proyecto plantea soluciones mediadoras entre las infraestructuras se-
gregadoras y la forma del territorio bajo la premisa de la reactivación 
e intensificación de la actividad productiva a lo largo de la B-30.

Situados bajo un encaje de propuesta metropolitana, el proyecto ex-
pone una nueva manera de construir ciudad. Dónde la arquitectura 
productiva y el paisaje conviven en armonía.

A través de análisis programáticos, económicos y urbanísticos, la pro-
puesta se consolida con un funcionamiento dual. Donde por un lado 
convive la infraestructura viaria con la taxonómica y por el otro la 
cívica con la ambiental.

Gracias este funcionamiento dual y la creación de pequeños barrios 
productivos, la propuesta funciona con una mirada introspectiva ha-
cia los aspectos funcionales y una mirada retrospectiva hacia el con-
tacte con el paisaje. Mediante la creación de patios logísticos colec-
tivos y una propuesta de fachadas exteriores se consigue el ansiado 
contacto con el paisaje mediterráneo.

Can the productive activity be part of the landscape?

The Llacuna dels Alous Productive Park is the result of a holistic mul-
ti-scale vision. Starting from the metropolitan scale, the project pro-
poses mediating solutions between the segregating infrastructures 
and the shape of the territory under the premise of the reactivation 
and intensification of the productive activity along the B-30.

Located under a metropolitan proposal, the project exposes 
a new way of building a city. Where productive architecture and lands-
cape coexist in harmony.

Through programmatic, economic and urban analysis, the proposal is 
consolidated with a dual operation. Where on the one hand the road 
infrastructure coexists with the taxonomic and on the other hand the 
civic with the environmental.

Thanks to this dual functioning and the creation of small producti-
ve neighborhoods, the proposal works with an introspective look 
towards the functional aspects and a retrospective look towards the 
contact with the landscape. Through the creation of collective logis-
tic courtyards and a proposal for exterior facades, the desired contact 
with the Mediterranean landscape is achieved.



Oriol Riera - Marc Vizcarra   
                           Parc Productiu del Torrent dels Alous

Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer

1.0 Mirada territorial
Ubicats en una escala territorial, el projecte del parc productiu del 
Torrent dels Alous parteix d’una mirada intencionada sobre el Vallès 
Occidental. Posant especial atenció sobre l’activitat productiva en el 
tercer cinturó de l’Àrea metropolitana: la B-30. Ja que aquesta al llarg 
dels últims anys s’ha vist molt paralitzada a l’hora de desenvolupar-se.
L’orografia que l’acompanya es troba entre la Serra de galliners, Collse-
rola i la Serralada Prelitoral, generant un corredor natural que vincula 
de manera directa les dues conques hidrogràfiques del Llobregat i el 
Besos. Fent palès a més el potencial ambiental del lloc en enfront pos-
sibles connectors ambientals entre serres.

2.0 Mirada metropolitana

2.1 Mirada Orogràfica Vallès Occidental

Baixant a escala de l’àmbit Vallés Occidental, s’analitza la lògica de la 
implantació de la B-30 en vers la topografia preexistent. Destacant la 
incoherència de certs trams a l’anar en contra de la mateixa forma del 
territori.

El corredor destaca per tenir dues morfologies orogràfiques molt di-
ferenciades. Una en la que la funciona de manera paral·lela a la B-30 
(conca de la riera de Rubí(Llobregat))i un altre en la que hi xoca de 
forma transversal(Conca de la riera de Sant Cugat(Besos)).

Aquests aspectes es posicionen com punts importants a la proposta, 
ja que remarquen la inconsistència de la convivència entre la infraes-
tructura de mobilitat i la infraestructura ambiental. Generant unes 
preocupacions en enfront de trobar una solució mediadora que ga-
ranteixi la convivència entre les dues.

¬2.2 Transversalitats

Per tal d’aportar una solució unitària i lògica a les infraestructures de 
mobilitat i biològica, es planteja una solució de mallat que permet tre-
ballar amb les dues direccions que s’hi troben implícites a l’àmbit.

Primer de tot s’identifiquen aquelles transversals potencials que tenen 
la capacitat de relligar en el sentit transversal de la B-30 els teixits ad-
junts. Potenciant a més la caracterització d’aquestes per tal de donar 
caràcter i identitat a la proposta.

Traces Històriques, es reforcen per la continuïtat cívica entre muni-
cipis; traces amb bona accessibilitat a la B-30 es potencien pel fun-
cionament logístic; i finalment transversals de lògica hidrogràfica, es 
potencien per convertir-se en possibles eixos verds.

2.3 Horitzontal: Loop

Per altra banda, i amb l’objectiu de consolidar el funcionament de ma-
llat, es planteja un traçat paral·lel a la B-30 amb la mateixa direcció 
que la infraestructura de mobilitat. Una via contigua formada per tra-
ces existents i traces de nova creació que acaben relligant-se i formant 
un loop. Un model que no només unifica i cohesiona el territori del 
Vallès Occidental sinó que alhora permet la reactivació de tots aquells 
sòls de caràcter productiu que al llarg del temps han estat antropitzats 
o paralitzats per normativa.

2.4 Predimensionat Loop

Per verificar que el nou traçat loop complia amb la capacitat d’albergar 
els fluxes de mobilitat i transport, es realitzà una “prova de càrrega”, de 
dimensions mínimes, que garantien el bon funcionament de tots els 
trams implicats en la proposta.
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2.5 Encaix Proposta Metropolitana

Arribant a un model Territorial cohesionador capaç de dinamitzar i 
reactivar totes aquelles zones amb potencial productiu sota la premis-
sa del respecte de la forma del territori.

3.0 Baixada d’escala

3.1 Àmbit d’interès Projectual

Una vegada assentada la proposta de model territorial, el projecte 
tracte de fer una baixada d’escala. És aquí on entra en valor la zona 
de Rubí – sant Cugat ubicada al voltant del torrent dels Alous. Zona 
poc desenvolupada ja plantejada com a centralitat metropolitana pel 
PDU(Pla director Urbanístic) on  trobem activitat productiva preexis-
tent, tres tipus de transversals de morfologies diferents, una potencia-
litat ambiental entre els dos connectors ambientals planejats des del 
PTMB (Pla Territorial Metropolità de Barcelona), espais de gran qua-
litat ambiental maltractats(Llacuna dels Alous) i finalment un tram de 
la nova traça metropolitana(Loop).

3.1 Àmbit d’interès Projectual

Baixant d’escala, es presenta un plànol de situació de l’emplaçament 
de la proposta. Aquest plànol de situació grafia problemàtiques que 
es troben implícites en diferents punts i alhora els diferents tipus de 
límits que condicionen la selecció de la línia límit del sector.

3.3 Orografia Àmbit

L’orografia de l’àmbit a treballar s’esdevé un aspecte que pren gran re-
llevància. Situats dintre dels límits s’ubiquen dues grans bosses verdes 

amb morfologies topogràfiques molt diferents. El parc de can oriol, 
s’esdevé el punt més alt de l’àmbit projectual, amb pendents suaus al 
llarg de tot el parc i amb vegetació típics del clima mediterrani*. Per 
altra banda, l’altre gran pulmó verd de la zona recau en el punt més 
baix; la Llacuna dels Alous, on antigament es feien extraccions d’argila 
i al llarg dels anys per causa d’abandonament s’ha acabat convertint en 
un espai de grandíssim valor ambiental però amb una topografia molt 
accidentada.

A través d’aquestes dues situacions orogràfiques totalment oposades, 
trobem pendents constants, però amb zones molt antropitzades que 
han desdibuixat la lògica original de l’orografia preexistent. Addicio-
nalment les poques zones més desnivellades ronden al voltant del to-
rrent dels alous. Principal eix ambiental i identitari de la zona.

3.4 Anàlisis Holístic Àmbit

Per tal de comprendre l’àmbit i les seves casuístiques, es realitzen dife-
rents tipus de mirades i perspectives de tota mena. Permetent generar 
una visió global en els aspectes de mobilitat, sociodemogràfics, nor-
matius, econòmics, urbanístics, ambientals i històrics.

Sociodemogràfic:

En l’estudi sociodemogràfic es destaca sobretot una diferència pro-
nunciada, sobre els habitants de cada municipi. Rubí destaca per tenir 
preus molt més econòmics sobre la habitatge que sant Cugat. Amb un 
preu de 1886 euros/m2 es remarca un habitatge molt més accessible 
en vers l’altre 3549 euros/m2. És interessant com a més Rubí conté 
un percentatge molt equilibrat tant en els sectors industrials(44,2%) 
com de serveis(49,3%). A diferència de Sant Cugat on predominen els 
serveis(88,6%) en enfront de la indústria(8,3%). Aquesta informació 
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és de real interès per tal de a l’hora de treballar l’activitat productiva 
en siguem conscients en relació amb el límit municipal de cadascun.

Mobilitat:

En l’estudi de mobilitat s’hi analitzen quins IMD i tipus de transport 
s’utilitzen a les vies. No és d’estranyar el resultat que se’n fa palès. La 
carretera de Rubí, via històrica que connecta amb el centre de Sant 
Cugat, conté el volum diari màxim de trànsit. Remarcant el gran mo-
viment que existeix entre les persones que viuen a Rubí i que treballen 
a Sant Cugat.

Activitat Econòmics:

Pel que respecte a l’activitat econòmica s’hi fa palès una gran quantitat 
de sòls que estan per construir al municipi de Sant Cugat. No com el 
cas de Rubí que té una consolidació molt més avançada. S’hi desta-
quen edificabilitats molt diferents. A Rubí es parla d’una edificabilitat 
bruta al voltant de l’1, mentre que Sant Cugat parteix d’una edificabi-
litat molt més gran que emfatitza encara més el potencial de la zona 
per a desenvolupar-se.

Urbanístics

La gran majoria de sols per construir al municipi de sant Cugat són de 
caràcter terciari. Emfatitzant la pèrdua que s’han anat produint al llarg 
dels anys en enfront de l’activitat productiva manufacturera.

Ambientals:

Una primera lectura que ens remarca la importància dels tipus de te-
rreny amb els que tractem i poc el fluxe d’aigua i inundabilitat que s’hi 

troba a l’àmbit.

Històric:

Gràcies a la cartografia històrica de la zona ubiquem tres períodes 
que expliquen perfectament el perquè al llarg d’aquests anys, molts 
d’aquests terrenys van acabar sent manipulats i acabar sent espais res-
tringits per normativa. Entre 1956 i 1965 s’hi pot observar com dues 
de les bosses de pineda que ens trobem dintre l’àmbit ja hi eren ante-
riorment; remarcant un alt valor tant ambiental com patrimonial en 
la zona dels Alous. Entre 1974 i 1977 podem observar com la zona de 
l’argilera aparegué i començà l’extracció d’aquesta. No obstant no seria 
al cap de pocs anys que acabaria abandonant-se a causa de l’aparició 
de la B-30 i transformant-se en els anys venidors en el gran pulmó 
verd que és avui dia(la Llacuna dels Alous).

Limitacions Normatives.

L’àmbit conté una gran complexitat de restriccions normatives. Les 
més importants són aquelles generades per les infraestructures de la 
B-30 i el sistema ferroviari. La llei de carreteres ( ley 37/2015 de 29 de 
septiembre del 2015) estableix restriccions importants enfront de l’edi-
ficabilitat al voltant de les autopistes. La B-30 amb una zona de límit 
d’edificabilitat de 50 metres genera una franja important que remarca 
segregació entre municipis. Convertint-se en una barrera físicaimpe-
netrable. No obstant el principal problema que es fa palès a l’àmbit està 
en els plans especials d’actuació Municipal. El TRANSCAT, és un pla 
especial que remarca el gran perill que té la AP7( Autopista Adjacent 
a B-30) en enfront al transit de mercaderies perilloses. El que suposa 
unes zones d’indefensió de 300 metres que limiten molt les possibili-
tats de construir. Deixant únicament  a certes activitats molt especifi-
ques declarades en el ITMMPP oportunitat de construir-se . La gran 
majoria d’aquestes, segons el CCAE (classificació catalana d’activitat 
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econòmiques) lligades a l’activitat productiva Manufacturera. Pel que 
la proposta pren una iniciativa de reorganitzar tots aquells sòls paralit-
zats, i alhora intensificar sempre que fos adient per les preexistències 
del sector.

Llacuna dels Alous.

Degut a l’abandonament de la zona, la llacuna s’ha renaturalitzat al 
llarg dels anys. No obstant s’esdevé com una oportunitat per poder 
intervenir i sanejar certs aspectes que es fan notoris al llarg de tota la 
Llacuna. Com problemàtiques de manca de visibilitat i accessibilitat 
per part del municipi, camins paisatgístics en mal estat a reacondicio-
nar, espais antropitzats que maltracten la vegetació de la Llacuna, etc.

4.0 Situació Actual Àmbit

Gràcies al conjunt d’anàlisi realitzats anteriorment , es sintetitza tota 
aquesta informació en un diagrama sintètic. Un dibuix que tracte de 
clarificar la idea de transfons de la sitació actual de l’àmbit.

On trobem grafiades infraestructura viaria, taxonomia, infraestructu-
ra biològica i infraestructura cívica.

Posteriorment es presenten aquelles casuístiques que prenen més re-
llevància i que mitjançant petits canvis podrien suposar un gran canvi 
en la visió global del àmbit projectual.

Atorgant d’aquesta manera una visió global  a les potencialitats i pro-
blemàtiques ha tractar en la proposta del Parc Productiu del Torrent 
dels Alous.

4.1 Casuístiques

Excés d’infraestructura viària
A causa de la falta d’una estructura viària clara, s’hi fa palès un excés 
tant de vies com rotondes que suposen una configuració poc amable 
per al vianant. L’estudi de mobilitat realitzat anteriorment, remarca un 
IMD Baix en les vies de l’àmbit.

El paral·lelisme entre el carrer del Danubi/Sena i l’Avinguda de la 
Generalitat suposa una oportunitat per poder buscar solucions més 
d’acords amb el sector del projecte. El primer recull gran part del flux 
de vehicles perquè dona accés a més empreses mentre que la segona(-
que consta d’una secció de 30 metres i un asfalt degradat) principal-
ment s’utilitza per a l’estacionament de camions.

El fet de repensar aquest traçat i la seva funció s’esdevindrà clau en la 
clarificació de l’estructura viaria.

Indústries aïllades amb tanques perimetrals
Les indústries localitzades a l’àmbit majoritàriament es tanquen sobre 
si mateixes amb un ballat perimetral que deixen de banda la relació 
amb l’espai públic que l’envolta. D’aquesta manera es generen un con-
junt d’escenaris inhòspits on la sensació de seguretat del ciutadà que 
hi transita és escassa.

Moltes d’aquestes empreses tenen espais antropitzats sense un ús clar i 
a vegades residuals. Aquesta falta de definició i interrelació suposa un 
gran potencial de canvi per fer-ne un ús que beneficiï tant l’activitat 
econòmica com a la millora de la seva relació amb el seu entorn.

Sòls urbanitzables paralitzats utilitzats com a espais de qualitat am-
biental.
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En aquest sector gran part del sòl està per desenvolupar a causa de 
l’aprovació del pla especial del TRANSCAT. Això va produir que mol-
tes de les parcel·les quedessin afectats com zones d’indefensió pro-
duint la seva paralització i fent que ala llarga caiguessin en desús.
Actualment, gran part d’aquests sols són utilitzats per part de la ciuta-
dania com a zones de parc( fet que ha incrementat a partir del descon-
finament per la pandèmia de la COVID-19).

Els anteriors factors ens permeten replantejar quin hauria d’acabar 
sent el caràcter d’aquests sòls.

Visualització i accessibilitat limitada a la Llacuna dels Alous.

Dintre de l’àmbit trobem dues grans bosses verdes, que suposen un 
pulmó verd pel municipi de Rubí. El Parc de Can Oriol estableix una 
gran relació i connexions amb el seu entorn mentre que la Llacuna 
dels Alous consta d’una accessibilitat molt més reduïda. Aquesta úl-
tima, tot i estar restringida perimetralment per les diferents infraes-
tructures de mobilitat (AP7/B-30, FGC i Rodalies) i un únic pas in-
ferior com entrada, es tracta d’un espai de gran qualitat paisatgística 
però amb petites deficiències.

La preocupació de com donar-li visibilitat respecte al municipi ha 
d’esdevenir una part imprescindible del projecte.

5.0 Com intensificar l’activitat Productiva?

Definició, context, referents i estratègies de disseny per a la intensifi-
cació Productiva

Una vegada compreses les casuístiques del lloc, un primer exercici que 
es realitza consisteix a generar un imaginari atmos fèric. Uns primers 
fotomuntatges començaren a fer-nos preguntar qüestions de gran re-

llevància com per exemple, fer els processos d’intensificació d’una for-
ma lloable. És aquí on es realitza tota una primera mirada als aspectes 
més funcionals vinculats a l’activitat productiva. En primer ordre es 
realitza una revisió sobre la definició de l’activitat productiva i el seu 
context històric al llarg dels anys. On s’hi fa palès, cada vegada més, la 
pèrdua progressiva de l’activitat manufacturera.

 Un aspecte que justament a causa de la pandèmia s’ha agreujat més 
i remarca la manca i la necessitat de portar l’activitat productiva a un 
territori més domès tic. Analitzades el context i la definició, en aques-
ta petita investigació es mostren un petit ventall de casos d’èxit i de 
referents. Destil·lant les estratègies arquitectòniques d’interès que són 
extrapolables al cas de l’àmbit. No obstant això, la part subs tancial i 
rellevant d’aquest primer estudi recau en la identificació del funciona-
ment programàtic de tres exemples.

 Tres casos de polígons d’activitat econòmica que han aconseguit 
créixer de manera exponencial al llarg dels anys i han acon seguit un 
equilibri programàtic òptim. Per la selecció dels casos, se’n seleccio-
nen 3 referents que comparteixen morfologies i dimensions semblants 
a l’àmbit del projecte. Brooklyn Navy Yard, Amsterdam Buiksloter-
ham i San Francisco PDR s’analitzen amb més detall, mitjançant un 
estudi percentual de quins tipus d’activitat els conformen i se’n desti-
l·len percentatges útils per la comparativa entre el cas actual de l’àmbit.
 Obtenint posteriorment una idea general de quins tipus d’activitat 
falten per assentar en l’àmbit mitjançant la comparativa directa dels 
casos amb la proposta en qüestió.

5.1 Definició, Context, estratègies i referents

Definició Activitat Econòmica: Activitat econòmica és el procediment 
que implica la producció i intercanvi de béns i serveis amb la finali-
tat de satisfer les necessitats del consumidor i aconseguir una renta 
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per ell. En totes les activitats econòmiques diferenciem tres etapes que 
són: La producció, la distribució i el consum.

Més informació al document original.

5.2 Anàlisi programàtic àmbit i estratègies generals per Intensificació 
productiva

Activitat Productiva

S’evidencia una manca important d’activitat Productiva manufactu-
rera. En referencia als casos d’estudi de Brooklyn Navy Yard, Amster-
dam Buiksloterham i San Francisco PDR, garantitzen el seu èxit  i 
creixement gràcies a una presència rellevant d’activitat manufacture-
ra. Aportant processos de creació de productes en una lògica territo-
rial domèstica. 

Al Vallés Occidental, la gran majoria d’activitat productiva va lligada 
a processos logístics ; pel que s’esdevé clau per el projecte la necessitat 
d’intensificar i generar nova industria manufacturera per tal de garan-
tir uns tant per cents equivalents als casos d’èxit.  

Activitat Logística

A diferencia de l’activitat manufacturera, trobem una gran quantitat 
d’empreses que donen servei als aspectes logístics de l’activitat produc-
tiva. Si ve es cert que el percentatge de la suma de tots dos , s’equipara 
en gran mesura als casos d’estudi; Remarquem la necessitat de no aug-
mentar en gran mesura el metres quadrats de sostre d’aquest , en fun-
ció de prioritzar els processos de manufactura en el territori domèstic.
Únicament es promou la intensificació de l’activitat logística en els ca-
sos on es troben assentades activitats manufactureres dintre l’àmbit i 
d’aquestes en sorgeix la possibilitat de generar noves sinergies .

Oficines 

Al àmbit si fa palès un excés d’oficines en comparació a les activitats 
productives. En comparació als casos d’estudi , en al àmbit del projec-
te, la situació actual es molt superior a la mitja de referència. Ja que els 
metres quadrats de sòl d’oficines ocupen el 22% del àmbit , mentre que 
en els altres casos esta al voltant del 12%.
Per aquesta raó i de igual manera que en el cas anterior, es prioritza en 
el projecte la intensificació puntual quan realment es necessària per la 
millora de les empreses que ja estan assentades. Prioritzant augmen-
tar la proporció d’altres activitats que equilibrin els percentatges de la 
zona cap el model de referencia. 

Terciari

L’últim dels programes vinculats a l’activitat productiva. En el àmbit 
s’hi fa palès un percentatge correcte d’activitat terciària  en relació a 
les altres activitats. En els casos de Brooklyn Navy Yard, Amsterdam 
Buiksloterham i San francisco PDR tots parteixen d’una proporció 
semblant que demostra el bon funcionament d’aquests. 
En els casos d’estudi , no obstant , la gran majoria dels programes 
terciaris acaben vinculats per norma general als espais públics de re-
ferència; pel que el projecte, de igual manera, tracte de distribuir els 
nous metres quadrats de terciari als traçats més urbans i als espais 
públics de referència.

Altres.

Pel que respectes a altres tipus d’activitats s’hi destaquen sobretot dos 
tipus en els casos d’estudi. Espais de caràcter dotacional de propietat 
privada i equipaments de caràcter públic vinculats a la organització i 
gestió política dels polígons. 
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El percentatge que trobem al sector del projecte s’esdevé minúscul en 
comparació a la mitjana dels exemples; emfatitzant la necessitat d’in-
tensificar el sostre del àmbit amb programes dotacionals que ajudin a 
créixer, mixtificar i enriquir les preexistències del lloc.  

6.0Pot l’activitat Productiva conviure amb el paisatge?

Pot l’activitat productiva conviure amb el paisatge?
Una vegada compresa una idea general de quins tants per cents d’acti-
vitats són els necessaris per millorar l’equilibri programàtic de l’àmbit, 
es presenta la segona premissa del projecte. Una pregunta sorgida al-
tra vegada d’un imaginari atmos fèric on es qüestiona quin és el paper 
arquitectònic de l’indústria en referència al paisatge. Al llarg de la his-
tòria, l’arquitectura productiva ha estat projectada únicament com un 
objecte funcional. Oblidant-se del context on es troben i del potencial 
arquitectònic que poden arribar a tenir. Bon exemple d’això són les 
arquitectures dels polígons industrials. On majoritàriament es troben 
volumetries que miren cap a si mateixes i no tracten d’aportar re al 
context on es troben. Però que passaria si la indústria pogués arri-
bar a conviure amb el paisatge. Podria aquesta dignificar la condició 
morfològica i material de l’arquitectura productiva? En aquest segon 
apartat d’investigació, el projecte fa una recerca sobre nous models ur-
banístics capaços d’articular la convivència entre l’estructura biològica 
i la infraestructura productiva. El concepte Campus pren tot el pro-
tagonisme. Un model que es caracteritza per estructures viàries sen-
zilles, estructures cíviques que potencien el paisatge, i arquitectures 
que poden arribar a tenir un context suggerent amb l’entorn. D’aquests 
apartats se’n destil·len les idees d’interès vinculades a aspectes estruc-
turants, acabant posteriorment en la concreció dels punts claus per la 
futura construcció i consolidació de la proposta del Parc Productiu del 
Torrent dels Alous

7.0 Proposta: Parc Productiu del Torrent dels Alous

Gràcies a les investigacions realitzades, el parc productiu del torrent 
dels Alous es consolida mitjançant les premisses de simplificar, inten-
sificar i interrelacionar l’activitat productiva i el paisatge.

La proposta tracte de comprendre la lògica i el tractament de cada una 
de les capes que la conformen sota una premissa holística. Aportar un 
nou model urbanístic on la convivència entre el verd i l’activitat pro-
ductiva convisqui de manera natural.

 La proposta per tal d’aconseguir-ho funciona sota una lògica dual. 
Un funcionament logístic-productiu que tracte de redistribuir d’una 
manera ordenada els sòls paralitzats per normativa mitjançant una 
proposta d’agrupament d’activitats programàtiques sinèrgiques i alho-
ra un procés de simplificació en vers l’excés d’infraestructura viaria, 
que es troba inherent al llarg de tot el àmbit. Aquesta última amb una 
gran intervenció: la pacificació de l’avinguda de la generalitat per la 
futura connexió cívica entre el Parc de Can Oriol i la Llacuna dels 
Alous.

Per altre banda s’hi destaca  el funcionament Cívico- paisatgístic; on 
tracte de re naturalitzà i sanejar totes les zones antropitzades al llarg 
dels anys amb l’objectiu de apropar la natura a els teixits productius, 
activar les façanes de contacte d’aquestes i aportar una nova infraes-
tructura cívica que sigui partícep del paisatge. Buscant com objectiu 
apropar i aportar espais segurs i de qualitat als treballadors i a la ciu-
tadania.

En la escala més arquitectònica destacar dos intervencions clau alhora 
de la intensificació productiva. La creació de patis comunitaris útils 
per a estacionaments, emmagatzematge i zones de carrega i descarre-
ga. I l’endarreriment dels ballats parcel·laris per a la reactivació de les 
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façanes de contacte urbà sota la lògica d’un projecte de Vores.

7.2 Casuístiques Parc Productiu del Torrent dels Alous
Estructura Viaria 

El projecte, aprofitant la primera mirada territorial i les casuístiques 
implícites del concepte campus , identifica la importància de tenir una 
infraestructura viaria senzilla.

 Degut al gran excés de viari que es troba en el àmbit, el principal 
objectiu busca simplificar  l’esquema de mobilitat per tal d’optimitzar 
les circulacions i alliberar certs traçats per la pacificació i naturalitza-
ció d’aquestes. Buscant generar una nova jerarquia viaria senzilla però 
alhora optima. Aportant no només un esquema mental més senzill 
al parc productiu sinó també una oportunitat per donar caràcter al 
Loop, la nova via unificadora de tot l’àmbit Vallés.

Estructura Taxonòmica

La proposta taxonòmica del Campus productiu  es centre en una pro-
posta de intensificació programàtica. No obstant aquesta intensifica-
ció no es genera de manera arbitraria. La aparició de les noves acti-
vitats es genera a través de les preexistències. Buscant la creació de 
noves sinergies productives que alhora permetin la convivència amb 
el paisatge. 

Es aquí on apareix el concepte de illes. Petites agrupacions d’activitats 
que s’interrelacionen i generen noves oportunitats laborals. Promo-
vent de igual manera l’aparició de noves identitats al llarg de tot el Parc 
Productiu

Estructura Cívica 

La proposta cívica  va molt acompanyada de les estratègies utilitza-
des en el model Campus. El projecte tracte de generar una nova in-
fraestructura de mobilitat activa entre les diferents illes productives 
mitjançant el ús del paisatge. Promovent de igual manera l’activació 
de les façanes de les industries que estan en contacte amb l’estructura 
biològica.

Es complementa els passeigs del torrent dels Alous, principal estruc-
tura cívica del àmbit, mitjançant la pacificació de l’avinguda de la ge-
neralitat. Obrint una nova traça paisatgística que interconnecta d’una 
manera més franca les dos grans bosses verdes del àmbit: el parc de 
Can Oriol i el la llacuna dels Alous.

Estructura paisatgística

L’estructura biològica del parc productiu mediterrani ve donada per la 
connexió de dos grans bosses verdes mitjançant el torrent dels Alous. 
Aquestes bosses però son de caràcter molt diferents. La llacuna dels 
alous, al igual que tota la vegetació contigua a la escorrentia, parteix 
de la vegetació de ribera, mentre que el parc de can Oriol conte un 
ecosistema més típic del paisatge mediterrani. Mitjançant la compren-
sió d’aquestes dos tipus de paisatge, la proposta tracte de renaturalit-
zar i sanejar els terrenys antropitzats i maltractats al llarg dels últims 
anys. Obrint la possibilitat a una nova connectivitat ambiental entre 
els dos grans connectors del Vallés occidental acceptats pel PT
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 Mirada territorial

Ubicats en una escala territorial, el projecte del parc productiu del Torrent dels Alous parteix d’una mirada 
intencionada sobre el Vallès Occidental. Posant especial atenció sobre l’activitat productiva en el tercer cin-
turó de l’Àrea metropolitana: la B-30. Ja que aquesta al llarg dels últims anys s’ha vist molt paralitzada a l’hora 
de desenvolupar-se.

L’orografia que l’acompanya es troba entre la Serra de galliners, Collserola i la Serralada Prelitoral, generant 
un corredor natural que vincula de manera directa les dues conques hidrogràfiques del Llobregat i el Besos. 
Fent palès a més el potencial ambiental del lloc en enfront possibles connectors ambientals entre serres.
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 És coherent la B-30 respecte al territori?

Mirada orografica Vallès Occidental
Baixant a escala de l’àmbit Vallés Occidental, s’analitza la lògica de la implantació de la B-30 en vers la topo-
grafia preexistent. Destacant la incoherència de certs trams a l’anar en contra de la mateixa forma del territori.
El corredor destaca per tenir dues morfologies orogràfiques molt diferenciades. Una en la que la funciona de 
manera paral·lela a la B-30 (conca de la riera de Rubí(Llobregat))i un altre en la que hi xoca de forma trans-
versal(Conca de la riera de Sant Cugat(Besos)).
Aquests aspectes es posicionen com punts importants a la proposta, ja que remarquen la inconsistència de 
la convivència entre la infraestructura de mobilitat i la infraestructura ambiental. Generant unes preocupa-
cions en enfront de trobar una solució mediadora que garanteixi la convivència entre les dues.
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 És coherent la B-30 respecte al territori?

Transvercalitats
Per tal d’aportar una solució unitària i lògica a les infraestructures de mobilitat i biològica, es planteja una 
solució de mallat que permet treballar amb les dues direccions que s’hi troben implícites a l’àmbit.
Primer de tot s’identifiquen aquelles transversals potencials que tenen la capacitat de relligar en el sentit 
transversal de la B-30 els teixits adjunts. Potenciant a més la caracterització d’aquestes per tal de donar 
caràcter i identitat a la proposta.
Traces Històriques, es reforcen per la continuïtat cívica entre municipis; traces amb bona accessibilitat a la 
B-30 es potencien pel funcionament logístic; i finalment transversals de lògica hidrogràfica, es potencien 
per convertir-se en possibles eixos verds.
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 És coherent la B-30 respecte al territori?

Horitzontal: Loop
Per altra banda, i amb l’objectiu de consolidar el funcionament de mallat, es planteja un traçat paral·lel a la 
B-30 amb la mateixa direcció que la infraestructura de mobilitat. Una via contigua formada per traces exis-
tents i traces de nova creació que acaben relligant-se i formant un loop. Un model que no només unifica i 
cohesiona el territori del Vallès Occidental sinó que alhora permet la reactivació de tots aquells sòls de caràc-
ter productiu que al llarg del temps han estat antropitzats o paralitzats per normativa.



Oriol Riera - Marc Vizcarra   
                           Parc Productiu del Torrent dels Alous

Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer

10Parc Productiu del Torrent dels Alous. Masterplan per a la connexió verda i la intensificació de l’activitat econòmica entre Rubí i Sant Cugat

 És coherent la B-30 respecte al territori?

Predimensionat Loop
Per verificar que el nou traçat loop complia amb la capacitat d’albergar els fluxes de mobilitat i transport, es 
realitzà una “prova de càrrega”, de dimensions mínimes, que garantien el bon funcionament de tots els trams 
implicats en la proposta.
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 Com es realitza la transformació de la B-30?

Encaix proposta metropolitana
Arribant a un model Territorial cohesionador capaç de dinamitzar i reactivar totes aquelles zones amb poten-
cial productiu sota la premissa del respecte de la forma del territori.
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Com es realitza la transformació de la B-30?

Àmbit d’interès projectual
Una vegada assentada la proposta de model territorial, el projecte tracte de fer una baixada d’escala. És aquí 
on entra en valor la zona de Rubí – sant Cugat ubicada al voltant del torrent dels Alous. Zona poc desenvolu-
pada ja plantejada com a centralitat metropolitana pel PDU(Pla director Urbanístic) on  trobem activitat pro-
ductiva preexistent, tres tipus de transversals de morfologies diferents, una potencialitat ambiental entre els 
dos connectors ambientals planejats des del PTMB (Pla Territorial Metropolità de Barcelona), espais de gran 
qualitat ambiental maltractats(Llacuna dels Alous) i finalment un tram de la nova traça metropolitana(Loop).
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Comés l’àmbit de transformació?

Límits de l’àmbit

Intencions de transformació

01. Llacuna dels Alous. Poc accessible per les infraestructrures.
02. Sol terciari paral·litzat per la inflència de l’AP-7. Actualment s’utilitza com a parc.
03. Torrent dels Alous. Millora de la continuitat ambiental.
04. Parc de Ca N’Oriol.
05. Mirador Camí de Can Tries.
06. Nova Estació Intermodal d’Hospital General. Intercanviador entre Renfe i FGC.
07. Parc Lineal connector entre Sant Cugat i Rubí.
08. Millora de la connexió cívica de la Carretera de Rubí.
09. Pont sobre la Riera de Rubí per consolidar el Loop.

10. Millora de la continuitat del Loop.
11. Pas del Loop inferior per El Cor Rubí-FGC.
12. Millora del creuament entre el Loop, la Carretera de Rubí i el Torrent dels Alous.
13. Millora de la continuitat del Loop.
14. Integració de la Masia al Parc.
15. Pont sobre les línies ferroviàries per consolidar el Loop.01. Llacuna dels Alous. 
Poc accessible per les infraestructrures.

Baixant d’escala, es presenta un plànol de situació de l’emplaçament de la proposta. Aquest plànol de situa-
ció grafia problemàtiques que es troben implícites en diferents punts i alhora els diferents tipus de límits que 
condicionen la selecció de la línia límit del sector.
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L’orografia de l’àmbit a treballar s’esdevé un aspecte que pren gran rellevància. Situats dintre dels límits s’ubi-
quen dues grans bosses verdes amb morfologies topogràfiques molt diferents. El parc de can oriol, s’esdevé 
el punt més alt de l’àmbit projectual, amb pendents suaus al llarg de tot el parc i amb vegetació típics del cli-
ma mediterrani*. Per altra banda, l’altre gran pulmó verd de la zona recau en el punt més baix; la Llacuna dels 
Alous, on antigament es feien extraccions d’argila i al llarg dels anys per causa d’abandonament s’ha acabat 
convertint en un espai de grandíssim valor ambiental però amb una topografia molt accidentada.

A través d’aquestes dues situacions orogràfiques totalment oposades, trobem pendents constants, però 
amb zones molt antropitzades que han desdibuixat la lògica original de l’orografia preexistent. Addicional-
ment les poques zones més desnivellades ronden al voltant del torrent dels alous. Principal eix ambiental i 
identitari de la zona.
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Comés l’àmbit de transformació?

Orografia de l’àmbit
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Per tal de comprendre l’àmbit i les seves casuístiques, es realitzen diferents tipus de mirades i perspectives 
de tota mena. Permetent generar una visió global en els aspectes de mobilitat, sociodemogràfics, norma-
tius, econòmics, urbanístics, ambientals i històrics.

En l’estudi sociodemogràfic es destaca sobretot una diferència pronunciada, sobre els habitants de cada 
municipi. Rubí destaca per tenir preus molt més econòmics sobre la habitatge que sant Cugat. Amb un 
preu de 1886 euros/m2 es remarca un habitatge molt més accessible en vers l’altre 3549 euros/m2. És 
interessant com a més Rubí conté un percentatge molt equilibrat tant en els sectors industrials(44,2%) 
com de serveis(49,3%). A diferència de Sant Cugat on predominen els serveis(88,6%) en enfront de la 
indústria(8,3%). Aquesta informació és de real interès per tal de a l’hora de treballar l’activitat productiva 
en siguem conscients en relació amb el límit municipal de cadascun.

En l’estudi de mobilitat s’hi analitzen quins IMD i tipus de transport s’utilitzen a les vies. No és d’estranyar 
el resultat que se’n fa palès. La carretera de Rubí, via històrica que connecta amb el centre de Sant Cu-
gat, conté el volum diari màxim de trànsit. Remarcant el gran moviment que existeix entre les persones 
que viuen a Rubí i que treballen a Sant Cugat.

L’àmbit conté una gran complexitat de restriccions normatives. Les més importants són aquelles ge-
nerades per les infraestructures de la B-30 i el sistema ferroviari. La llei de carreteres ( ley 37/2015 de 
29 de septiembre del 2015) estableix restriccions importants enfront de l’edificabilitat al voltant de les 
autopistes. La B-30 amb una zona de límit d’edificabilitat de 50 metres genera una franja important que 
remarca segregació entre municipis. Convertint-se en una barrera físicaimpenetrable. No obstant el prin-
cipal problema que es fa palès a l’àmbit està en els plans especials d’actuació Municipal. El TRANSCAT, 
és un pla especial que remarca el gran perill que té la AP7( Autopista Adjacent a B-30) en enfront al tran-
sit de mercaderies perilloses. El que suposa unes zones d’indefensió de 300 metres que limiten molt 
les possibilitats de construir. Deixant únicament  a certes activitats molt especifiques declarades en el 
ITMMPP oportunitat de construir-se . La gran majoria d’aquestes, segons el CCAE (classificació catalana 
d’activitat econòmiques) lligades a l’activitat productiva Manufacturera. Pel que la proposta pren una 
iniciativa de reorganitzar tots aquells sòls paralitzats, i alhora intensificar sempre que fos adient per les 
preexistències del sector.

La gran majoria de sols per construir al municipi de sant Cugat són de caràcter terciari. Emfatitzant la pèr-
dua que s’han anat produint al llarg dels anys en enfront de l’activitat productiva manufacturera.

Degut a l’abandonament de la zona, la llacuna s’ha renaturalitzat al llarg dels anys. No obstant s’esdevé 
com una oportunitat per poder intervenir i sanejar certs aspectes que es fan notoris al llarg de tota la 
Llacuna. Com problemàtiques de manca de visibilitat i accessibilitat per part del municipi, camins paisat-
gístics en mal estat a reacondicionar, espais antropitzats que maltracten la vegetació de la Llacuna, etc.

Pel que respecte a l’activitat econòmica s’hi fa palès una gran quantitat de sòls que estan per construir 
al municipi de Sant Cugat. No com el cas de Rubí que té una consolidació molt més avançada. S’hi des-
taquen edificabilitats molt diferents. A Rubí es parla d’una edificabilitat bruta al voltant de l’1, mentre que 
Sant Cugat parteix d’una edificabilitat molt més gran que emfatitza encara més el potencial de la zona per 
a desenvolupar-se.

Gràcies a la cartografia històrica de la zona ubiquem tres períodes que expliquen perfectament el perquè 
al llarg d’aquests anys, molts d’aquests terrenys van acabar sent manipulats i acabar sent espais res-
tringits per normativa. Entre 1956 i 1965 s’hi pot observar com dues de les bosses de pineda que ens 
trobem dintre l’àmbit ja hi eren anteriorment; remarcant un alt valor tant ambiental com patrimonial en la 
zona dels Alous. Entre 1974 i 1977 podem observar com la zona de l’argilera aparegué i començà l’extrac-
ció d’aquesta. No obstant no seria al cap de pocs anys que acabaria abandonant-se a causa de l’aparició 
de la B-30 i transformant-se en els anys venidors en el gran pulmó verd que és avui dia(la Llacuna dels 
Alous).

Una primera lectura que ens remarca la importància dels tipus de terreny amb els que tractem i poc el 
fluxe d’aigua i inundabilitat que s’hi troba a l’àmbit.
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Comés l’àmbit de transformació?

Anàlisis holístic de l’àmbit

Estudi sociodemogràfic

Estudi de barreres i accessibilitat

Estudi de la mobilitat

Estudi de l’activitat econòmica

Estudi de normatives aplicades

Estudi de l’evolució històrica

Estudi del planejament

Estudi biològic
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TRANSVERSALS LOGÍSTIQUES

DIAGRAMA SINTÈTIC- Situació actual de l’àmbit projectual

Gràcies al conjunt d'anàlisi elaborats anteriorment, se sintetitza tota aquesta informació en un diagrama sintètic. Un dibuix 
que tracte de clarificar la idea de rerefons de la situació actual de l'àmbit.

On trobem grafiades infraestructures viaria, taxonomia, infraestructura biològica i infraestructura cívica.

Posteriorment es presenten aquelles casuístiques que prenen més rellevància i que mitjançant petits canvis podrien 
suposar un gran canvi en la visió global de l'àmbit projectual.

Situació Actual Àmbit
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Comés l’àmbit de transformació?

Casuístiques de l’àmbit
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Una vegada compreses les casuístiques del lloc, un primer exercici que es realitza consisteix a generar un imaginari atmos-
fèric. Uns primers fotomuntatges començaren a fer-nos preguntar qüestions de gran rellevància com per exemple, fer els 
processos d'intensificació d'una forma lloable. És aquí on es realitza tota una primera mirada als aspectes més funcionals 
vinculats a l'activitat productiva.

En primer ordre es realitza una revisió sobre la definició de l'activitat productiva i el seu context històric al llarg dels anys. 
On s'hi fa palès, cada vegada més, la pèrdua progressiva de l'activitat manufacturera. Un aspecte que justament a causa 
de la pandèmia s'ha agreujat més i remarca la manca i la necessitat de portar l'activitat productiva a un territori més domès-
tic.

Analitzades el context i la definició, en aquesta petita investigació es mostren un petit ventall de casos d'èxit i de referents. 
Destil·lant les estratègies arquitectòniques d'interès que són extrapolables al cas de l'àmbit. No obstant això, la part subs-
tancial i rellevant d'aquest primer estudi recau en la identificació del funcionament programàtic de tres exemples. Tres 
casos de polígons d'activitat econòmica que han aconseguit créixer de manera exponencial al llarg dels anys i han acon-
seguit un equilibri programàtic òptim.

Per la selecció dels casos, se'n seleccionen 3 referents que comparteixen morfologies i dimensions semblants a l'àmbit 
del projecte. Brooklyn Navy Yard, Amsterdam Buiksloterham i San Francisco PDR s'analitzen amb més detall, mitjançant un 
estudi percentual de quins tipus d'activitat els conformen i se'n destil·len percentatges útils per la comparativa entre el cas 
actual de l'àmbit.

Obtenint posteriorment una idea general de quins tipus d'activitat falten per assentar en l'àmbit mitjançant la comparativa 
directa dels casos amb la proposta en qüestió.

Com intensificar 
                   l’activitat productiva?
Definició, context, referents i estratègies de disseny per a la intensificació 
Productiva
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Què és l’activitat productiva? Com ha evolucionat al llarg de la història i quines estratègies hem de prendre pel seu futur? 

Definició, context, estratègies i referents
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Com es l’activitat econòmica que es realitza en l’àmbit?

Anàlisi programàtic de l’àmbit i estratègies generals per a l’intensificació productiva
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Una vegada compresa una idea general de quins tants per cents d'activitats són els necessaris per millorar l'equilibri pro-
gramàtic de l'àmbit, es presenta la segona premissa del projecte. Una pregunta sorgida altra vegada d'un imaginari atmos-
fèric on es qüestiona quin és el paper arquitectònic de l'indústria en referència al paisatge.

Al llarg de la història, l'arquitectura productiva ha estat projectada únicament com un objecte funcional. Oblidant-se del 
context on es troben i del potencial arquitectònic que poden arribar a tenir. Bon exemple d'això són les arquitectures dels 
polígons industrials. On majoritàriament es troben volumetries que miren cap a si mateixes i no tracten d'aportar re al con-
text on es troben.

Però que passaria si la indústria pogués arribar a conviure amb el paisatge. Podria aquesta dignificar la condició morfològi-
ca i material de l'arquitectura productiva?

En aquest segon apartat d'investigació, el projecte fa una recerca sobre nous models urbanístics capaços d'articular la 
convivència entre l'estructura biològica i la infraestructura productiva.

El concepte Campus pren tot el protagonisme. Un model que es caracteritza per estructures viàries senzilles, estructures 
cíviques que potencien el paisatge, i arquitectures que poden arribar a tenir un context suggerent amb l'entorn. D'aquests 
apartats se'n destil·len les idees d'interès vinculades a aspectes estructurants, acabant posteriorment en la concreció dels 
punts claus per la futura construcció i consolidació de la proposta del Parc Productiu del Torrent dels Alous.

Recerca de nou model Urbanístic i profundització del concepte Campus

Pot l’activitat productiva   
             conviure amb el paisatge?
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Campus Productiu Mediterrani
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Què són els campus tencològics i quins conceptes se’n destilen?

Anàlisi del concepte càmpus

Teixit i paissatge Jerarquía viaria senzilla Estructura cívico-paisatgísticaImatges Entorn Ortofoto Situació Diagrama Sintètic

Casos d’Estudi Síntesi

La taxonomia dels casos seleccio-
nats destaquen per ser construc-
cions ben treballades. On la materia-
litat d’aquests busquen el formar part 
del paisatge. Resultant arquitectures 
molt més riques  , en comparació a 
les típiques naus construïdes al llarg 
dels anys seixanta. 

Aquest aspecte remarca la impor-
tància de no menysprear les arqui-
tectures productives, on molt sovint 
acostumen a treballar-se de la ma-
nera més ràpida i funcional possible, 
oblidant el potencial que en el que es 
poden convertir. 

En la conjunció dels tres escenaris, 
trobem un aspecte clau. La clara es-
tructura viaria que els organitza. To-
tes parteixen d’una traça ben defini-
da que organitza i distribueix el fluxe 
pel campus. Una traça propera a vies 
de caràcter regional que fan que els 
llocs siguin fàcilment accessibles, 
però alhora permetin que el context 
paisatgístic pugui conviure correc-
tament amb aquesta infraestructura 
més dura. 

Les activitats productives, es vincu-
len mitjançant vies de segon ordre 
que acaben enllaçant-se a la traça 
estructurant del campus. Fent que 
l’esquema mental de l’estructura de 
mobilitat sigui ràpidament identifica-
ble. 

Com a conseqüència d’una estructu-
ra viaria senzilla, el verd i el paisatge 
prenen un protagonisme abrumador. 
Aquest, no es tractat simplement com 
un agent al que contemplar, sinó que 
incorpora una altre capa de mobili-
tat , per un altre ritme de moviment: 
l’estructura cívica. Aprofitant la qua-
litat biològica del lloc, es promouen 
traces per la mobilitat activa .Traces 
permeten relligar totes les activitats i 
alhora conviure amb el paisatge. 

Promovent una gran simbiosi entre el 
dur funcionament logístic i el tou pai-
satge ambiental.  



                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Oriol Riera - Marc Vizcarra   

                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer

24Parc Productiu del Torrent dels Alous. Masterplan per a la connexió verda i la intensificació de l’activitat econòmica entre Rubí i Sant Cugat
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TRANSVERSALS LOGÍSTIQUES

DIAGRAMA SINTÈTIC- Situació actual de l’àmbit projectual

Gràcies a les investigacions realitzades, el parc productiu del torrent dels Alous es consolida mitjançant les premisses de 
simplificar, intensificar i interrelacionar l'activitat productiva i el paisatge.

La proposta tracte de comprendre la lògica i el tractament de cada una de les capes que la conformen sota una premissa 
holística. Aportar un nou model urbanístic on la convivència entre el verd i l'activitat productiva convisqui de manera 
natural.

La proposta per tal d'aconseguir-ho funciona sota una lògica dual.

Un funcionament logístic-productiu que tracte de redistribuir d'una manera ordenada els sòls paralitzats per normativa mit-
jançant una proposta d'agrupament d'activitats programàtiques sinèrgiques i alhora un procés de simplificació en vers l'ex-
cés d'infraestructura viaria, que es troba inherent al llarg de tot l'àmbit. Aquesta última amb una gran intervenció: la pacifi-
cació de l'avinguda de la generalitat per la futura connexió cívica entre el Parc de Can Oriol i la Llacuna dels Alous.

Per altra banda s'hi destaca el funcionament Cívic- paisatgístic; on tracte de renaturalitzà i sanejar totes les zones antropit-
zades al llarg dels anys amb l'objectiu d'apropar la natura als teixits productius, activar les façanes de contacte d'aquestes 
i aportar una nova infraestructura cívica que participi del paisatge. Buscant com a objectiu apropar i aportar espais segurs 
i de qualitat als treballadors i a la ciutadania.

En l'escala més arquitectònica destacar dues intervencions clau alhora de la intensificació productiva. La creació de patis 
comunitaris útils per a estacionaments, emmagatzematge i zones de càrrega i descarrega. I l'endarreriment dels ballats 
parcel·laris per a la reactivació de les façanes de contacte urbà sota la lògica d'un projecte de Vores.

Atorgant d'aquesta manera una visió global a les potencialitats i problemàtiques s'han de tractar en la proposta del Parc 
Productiu del Torrent dels Alous.

 

Parc Productiu 
                   del Torrent dels Alous
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Com és el masterplan per a la transformació de l’àmbit?

Parc Productiu del Torrent dels Alous: Proposta
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Com s’apliquen els conceptes del campus i intensificació productiva a la transformació de l’àmbit?

Casuístiques del Parc Productiu del Torrent dels Alous
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Estratègia Viària: Transformació 
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Estratègia Viària: Tipologies de vies
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Estratègia Taxonòmica: Intensificació de l’activitat econòmica 
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Estratègia Taxonòmica: Barris productius 
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Planta del barri productiu
Intensificació al barri productiu 11 (actual Oxigen Salud S.A.) 
E1:250 Procés de construcció Lloses.

Les lloses dels espais comunitaris de càrrega i descarrega hauran de 
complir certs requisits tècnics per tal que el funcionament sigui òptim 
per tot tipus de transport de mercaderies.

Primerament sobre el substrat es realitzarà una subbase compactada de 
material aglomerat (natural o de replè) per poder suportar les càrregues 
necessàries. Posteriorment s'acomodarà la llosa de formigó dimensio-
nada per suportar les càrregues al voltant de 800 kg/cm².

La llosa realitzada ha de tenir un alt nivell de resistència a compressió, 
però poca a tensió. Per tal de garantir que no existeixin aquestes últimes 
és important incorporar membranes entre la subbase i el substrat per 
reduir la fricció entre aquests. Durant el procés de curat, la incorporació 
d'aquestes membranes permetran a la llosa desplaçaments indepen-
dents; fent que la superfície conglomerada que no té contraccions i el 
formigó que sí, treballin òptimament.

Per tal d'evitar problemes de trencaments potencials, treballar amb dis-
tàncies més folgades i amb menys juntes de dilatació, s'instal·larà una 
lleugera malla metàl·lica de reforç pròxima a la superfície

El serrat de la llosa al voltant d'un terç del gruix de profunditat de la capa 
serà d'obligatori compliment per tal de controlar de la manera més neta 
possible les possibles esquerdes que hi apareguin per al posterior farci-
ment.

Finalment destacar que els trams de formigonatge no podran ser supe-
riors 10m.

Juntes en el paviment

Les juntes realitzades hauran d'estar empernades amb l'estructura de la 
subbase per tal d'evitar que es transfereixin moviments per sota les 
lloses adjacents. Els perns s'hauran de trobar encastats correctament i 
situats de manera alineada.

L'amplada de les juntes serà proporcional al gruix de la llosa. No obstant 
mai podrà ser superior a 10 mm.

Capa d'acabat

Existiran dos tipus d'intervenció. Una sobre lloses de nova construcció 
i un altre sobre lloses preexistents que no compleixin els requisits ne-
cessaris per al bon funcionament d'aquest.

Llosa de nova creació: Sobre la subbase i la llosa s'instal·la una tercera 
cap d'acabat. Composta per una barreja de ciment granulitic d'uns 50 
mm de gruix per aconseguir les millors qualitats pel treball i l'ús de ma-
quinària de càrrega i descarrega.

Llosa preexistent: S'aplicarà una capa de forma independent separada 
sobre una llosa seca. Com a mínim, però el gruix d'aquesta capa no 
podrà ser inferior a 125mm. Entremig d'aquestes dues capes serà ne-
cessari la incorporació d'una nova membrana de separació que permeti 
el bon funcionament unitari d'entre les dues suprimint qualsevol junta 
apreciable.

Altres aspectes a destacar

Únicament se'n destaca que a més de les qualitats constructives, els 
paviments han de ser resistents a l'abrasió (Normativa UNE 41008).

Les exigències en quan a la flexo-tracció estaran al voltant dels 
250kg/cm2 i la porositat admissible serà inferior al 3%.

Accés a la plataforma col·lectiva de sentit únic. El pendent de les rampes d'accés no sobre-
passaran el 20% en el punt de màxim pendent, d'amplària mínima serà de 3m amb el 
sobreample necessari a les corbes, i el radi de curvatura, mesurat també a l'eix del carril de 
circulació, serà superior a 12m.

 En els 4m de profunditat immediats als accessos del local, les rampes tindran un pendent 
màxim del 4% quan hagin de ser utilitzades com a sortida al carrer (Ordenances Metropolita-
nes d'Edificació, Article 113). Les plataformes amb capacitat per a més de 100 places hauran 
de tenir com a mínim dos accessos, que en aquest cas seran abalisats de manera que s'hi 
estableixi el sentit únic de circulació.

Zones d'aparcament: Turismes (2,2x4,5m), Turismes accesibles (3,3x4,5m), Camions 
(3,5x12m), Bicicletes (0,7x1,9m).

Pendent màxim de les zones de càrrega i descarrega 2%.

El nivell d'il·luminació que haurà de tenir la plataforma serà, com a mínim, de 15 luxs entre la 
plaça d'aparcament i les zones comunes de circulació, i de 50 a les entrades.
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Estructura taxonòmica: Tipología de barri productiu 
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Text explicatiu plataforma col·lectiva.

Les intensificacions productives , al generar agrupa-
cions programàtiques, generen patis interiors que 
busquen atorgar un funcionament òptim als aspec-
tes més utilitaris.

Aquests patis s'han dissenyat per tenir les màximes 
prestacions possibles i garantir espais de qualitat 
que promoguin relacions interprofessionals entre els 
diferents treballadors i les empreses. Apostant per la 
recerca de sinergies i un contacte arquitectònic de 
qualitat.

Les plataformes col·lectives consten de rotondes 
prolongades que permeten fer canvis de gir de 180 
graus. Aquestes s'han dissenyat perquè fins i tot els 
camions de gran tonatge ( 45 Tones) puguin tenir 
cabuda i maniobrar sense complicacions. Addicio-
nalment a l'interior de la rotonda allargada s'hi distri-
bueixen diferents tipus d'aparcament per a tot tipus 
de transport. Promovent la facilitat per disposar de 
zones d'estacionament per a tots els treballadors o 
transportistes que ho necessitin.

Les zones de càrrega i descarrega s'ubiquen al vol-
tant de les ròtules. Emfatitzant espais de càrrega i 
descarrega lliures pel ús de les mateixes empreses. 
Buscant així l'apropiació d'aquests espais per part de 
les empreses. Estratègia per generar identitat de co-
munitat junt amb les altres empreses partícips del 
pati comunitari.

Text explicatiu vora de contacte paisatgístic

Per altra banda, l'altre gran protagonista de la pro-
posta d'intensificació recau en la proposta de vores 
de contacte amb el paisatge.

Les façanes exteriors de les illes productives s'acti-
ven mitjançant façanes permeables que permeten la 
visibilitat i transparència dels processos de produc-
ció i manufactura i o mitjançant l'aparició de progra-
mes terciaris que busquen el contacte de la ciutada-
nia.

L'arquitectura proposada remarca la importància de 
la cota en planta baixa. Un primer nivell format per 
materials típics de la zona (ceràmica d'argila) s'utilit-
za per dotar d'un caràcter identitari a les vores urba-
nes.

A més a més, la pavimentació de contacte es defineix 
amb el mateix llenguatge que el paviment tècnic inte-
rior. Utilitzant el mateix tipus de formigó que als patis 
col·lectius, es varien les dimensions i es fa un espe-
cejament que permet que la vegetació s'infiltri entre 
les peces. Generant una desconstrucció de la duresa 
del paviment a mesura que l'individu s'apropa cap al 
paisatge.

 Camins de sauló i motes de vegetació de clima medi-
terrani acaben donant caràcter al conjunt formant 
espais de contacte de qualitat per la relació de l'acti-
vitat productiva.

Sbp1

Sbp1 E1:200

Secció del barri productiu
Intensificació als barris productius 10 i 11 
E1:400

Vista vores de contacte
Façanes del barri productiu en contacte amb el parc

Vista plataforma logística col·lectiva
Plataforma interior per a la càrrega-descàrrega, i aparcament de les empreses 
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remunta a preexistècia per a la coberta productiva
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Sbp2 E1:200

Secció del barri productiu
Intensificació als barris productius 10 i 11 
E1:400

Estudi de remunta a preexistència per us productiu de la coberta
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En el procés d'intensificació de l'activitat dels barris 
productius no només es te en compte l'aparició de 
noves edificacions; sinó també la intervenció i possi-
ble transformació a les empreses preexistents. Una 
de les estratègies utilitzades a la proposta és la 
d'aprofitar el potencial productiu de les cobertes que, 
actualment, moltes no tenen funció més enllà que 
com tancament. No obstant això, la gran superfície 
d'algunes d'aquestes fa plantejar quin caràcter poden 
arribar a tenir per a contribuir en el funcionament sos-
tenible del polígon: des de la producció energètica, la 
recollida i gestió d'aigües pluvials, o la producció agrí-
cola entre altres.

Una d'aquestes preexistències del barri productiu 11 
es tracta del Leroy Merlin, una nau industrial de 
135x80m i que te 10000 m² de coberta per a la possi-
ble producció agrícola. Consecuentment es realitza a 
continuació una proba pilot de com intervenir en l'es-
tructura actual per a poder habilitar una remunta d'hi-
vernacles i horts damunt.

Estructura actual

L'estructura actual està formada per pòrtics mixtos de 
pilars de formigó i jàsseres, bigues i corretges de 
fusta laminada. Aquestes subjecten una coberta lleu-
gera de panells sandvitx. Dimensionada per a rebre 
poques càrregues. 

Per tant s’esdevé necessari un recalcul amb les modi-
ficacions de carregues convenients per tal de trobar i 
garantir una solució optima per la remunta d'hiverna-
cles i la nova activitat productiva .

Cèrcol perimetral de formigó armat HA25
secció 40x60cm

Pilar de formigó armat HA25
secció 50x40cm

Biga pòrtic A de fusta 
secció 30x150cm

Biga pòrtic B de fusta
secció 30x100cm

Riostres diagonals en escaire de fusta per a evitar 
vinclament lateral 
secció 15x15cm

Bigueta de fusta
secció 20x100cm

Axonometria pòrtic tipus

Comprovacions Estructura i proposta de reforç.

Per portar a terme la intervenció, les carregues inicials 
i el model creat a Robot va ser modificat  lleugera-
ment. Principalment perquè al fer transitable aquesta 
coberta, el que abans era un tancament, ara es con-
vertia en un panell . El pes propi, la sobrecarrega d’ús, 
de material i de vent prenien molta més importància. 
Pel que per tal d’assegurar que la deformació de les 
jàssenes dels pòrtics preexistents no fos superior a 
L/500, vam aplicar les solucions següents :  

Carregues Aplicades

Estat Límit de Servei(ELS) i Estat Límit Últim(ELU)

01. D'una banda es reforça el forjat mitjançant una 
xapa de compressió amb una capa de formigó armat 
vinculat a l'estructura de fusta amb una sèrie de con-
nectors CTF de Tecnaria. D'aquesta manera s’homo-
geinitza el forjat i s’incrementa la càrrega que aquesta 
pot admetre.

02. Com a conseqüència es reforcen les jàsseres, 
bigues i pilars. Les jàsseres i bigues de fusta es con-
verteixen en bigues tipus fink afegint uns tensors 
d'acer en la part inferior.

03. D'altra banda, es comprimeixen els pilars per a 
reforçar la seva resistència.

04. Finalment, als fonaments, es reforcen les saba-
tes col·locant quatre micropilons al voltant d'aquesta 
perquè puguin resistir l'augment de càrregues.

Axonometria,Plantes i seccions  Leroy Merlin Axonometria Detalls Solució Constructiva

Axonometria Solució Constructiva Pòrtic

Comprovacions Robot deformades
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Estratègia Cívica: Tipologies i estructura de camins
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Estratègia Biològica: Mosaic agroforestal
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Estratègia Biològica: Tipologies d’espais verds
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Estratègia Hidrogràfica: Proposta
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Estratègia Orogràfica: Modificació 
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Estratègia Orogràfica: Gestió de les terres 
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Transformació de les infraestructures
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Transformació de les infraestructures
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Transformació de les infraestructures
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Transformació de les infraestructures
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Transformació de les infraestructures
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Transformació de les infraestructures
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Com es construeix el Parc Productiu del Torrent dels Alous?

Transformació de les infraestructures
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Perspectiva Aèria:
Parc Productiu del Torrent dels Alous 
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Propostes Descartades
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Preceptes Inicials

Oriol Riera - MarcVizcarra Aina Brunet - Sofia Vila
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Planol de Qualifiacions amb Limits d’edificabilitat i Zones de indefensió
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Informació econòmica del reconeixement dels teixits de l’activitat econòmica
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Reconeixement històric: Àmbit Rubí - Sant Cugat (Primer interés per la Llacuna dels Alous)
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Primera proposta nou parc longitudinal 
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Reconeixement Biològic Àmbit Rubí - Sant Cugat
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Context Orogràfic B-30
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Proposta unitària Cinturó B-30 
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Imatge final Cinturó B-30 + espais antropitzats amb potencial 
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Definició, context i proposta de model d’activitat econòmica 
gràfics modificats de la font original https://citiesofmaking.com/
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Estratègies sistèmiques ubicades al àmbit del Cinturó Logístic
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Ànalisi inicial intuitiu del punt més conflictiu del cinturó
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Caracterització diagramàtica del Parc Longitudinal (Junt Aina Brunet i Sofia Vila)
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Caracterització diagramàtica del Parc Longitudinal (Junt Aina Brunet i Sofia Vila)
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Seccions  de reconeixement del territori pròxim
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Sòl de tericiari, al estar paralitzat s’ha acceptat  socialment, com espai de qualitat biològica
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Estratègia per consolidar el verd acceptat socialment mitjançant eines urbanístiques

Planejament paralitzat per normativa de mercaderies perilloses Zones i sitemes afectats a modificar; potencial verd 

Zona 20b, teixit antropitzat a consolidar Trasllat de zones i sistemes mantenint sostre

Estat actual
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"HABITATGE" 20b

classificacio planejament qualificacio edificabilitat bruta
superficie 

comprovada sostre m2

Sòl urbanitzable no 
delimitat

Modificació del Pla general metropolità al sector 
Turó de Can Mates-Can Rabella, 1991

20b. zona de desenvolupament urba 
intensitat 2 0,6 73057,35 43834,41 20b

20b. zona de desenvolupament urba 
intensitat 2 0,6 157915 94749 20b

Sòl urbà no 
consolidat

Modificació del Pla general metropolità al sector 
Turó de Can Mates-Can Rabella, 1991

20a/10. Ordenació en edif. aïllada: 
unifamiliar 0,75 36528,94 27396,705 m2 sostre habitatge 20a/10

PROPOSTA 0,6 0 0

ACTUAL PROPOSTA DIFERÈNCIA

165980,12 0,00 165980,12

PRODUCTIU

Classificacio planejament qualificacio edificabilitat bruta
superficie 

comprovada sostre

Sòl urbà
Modificació puntual del Pla general metropolità 

al sector de can Ametller. 2002 T. Terciari 0,6 252423,84 151454,304 m2 sostre productiu T

PROPOSTA 22a-T 0,6 488798 293278,8

ACTUAL PROPOSTA DIFERÈNCIA

151454,30 293278,80 141824,50

SISTEMES

Classificacio planejament qualificacio edificabilitat bruta
superficie 

comprovada sostre m2 sòl

Sòl urbà 6b. Parcs i jardins urbans 0 567107,7 no 6b

Sòl urbanitzable 
delimitat

Programa d'actuació urbanística al sector Turó 
de Can Mates-Carretera de Rubí 6b. Parcs i jardins urbans 0 35869

Sòl urbanitzable no 
delimitat

Programa d'actuació urbanística al sector Turó 
de Can Mates-Carretera de Rubí

17/6. Renovació urbana: 
transformació ús a sistema de parcs i 

jardins 0 14200 no 17/6

PROPOSTA 6 770696,7

Sòl urbà Pla parcial d'ordenació del sector can Ametller 8a. Verd privat protegit 0 11542,8 no 8a

 Sòl urbanitzable 
delimitat

Modificació del Pla parcial urbanístic del Parc 
d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan (àmbit 

sud-est)
6b-9. Protecció de sistemes en parcs 

i jardins urbans 0 24617 no 6b-9

 Sòl urbanitzable 
delimitat 9. Protecció de sistemes generals 0 45683 no 9

PROPOSTA 9 40995,00

7a. Equipaments comunitaris i 
dotacions (existents) no especifica 14612 no 7a

7b. Equipaments comunitaris i 
dotacions (futura creació) no especifica 109132 no 7b

Modificació puntual del Pla parcial al sector del 
Turó de Can Matas-Carretera de Vallvidrera

7b. Equipaments comunitaris i 
dotacions (futura creació) no especifica 27105 no

Vials 0 275290,8 no m2 sostre sistemes

PROPOSTA Vials 151075,80 proposta

ACTUAL PROPOSTA DIFERÈNCIA

6 617176,70 770696,70 153520,00

8A 11542,80 11542,80 -

9 70300,00 40995,00 29305,00

7 150849,00 150849,00 -

Vials 275290,80 151075,80 124215,00

BLOC A - COMPROVACIÓ TRASLLAT DE SÒL PÚBLIC/REQUALIFICACIÓ

Després de la 
proposta

Diferència positiva 
verd Diferència negativa 9/vials

153520,00 29305,00

124215,00

0,00 0,00

153520,00 153520,00 0

BLOC B - COMPROVACIÓ TRASLLAT DE SOSTRE PRIVAT/REQUALIFICACIÓ

PRODUCTIU

Classificacio planejament qualificacio edificabilitat bruta
superficie 

comprovada sostre

Sòl urbà
Modificació puntual del Pla general metropolità 

al sector de can Ametller. 2002 T. Terciari 0,6 252423,84 151454,304 m2 sostre productiu T

PROPOSTA 22a-T 0,65 488798 317434,419

COMPROVACIÓ: ESTEM MANTENINT EL MATEIX SOSTRE EN EL TRASLLAT?

COMPROVACIÓ: ESTEM MANTENINT EL MATEIX SOSTRE EN EL TRASLLAT? ACTUAL PROPOSTA DIFERÈNCIA

Diferència positiva 
terciari 22at Diferència negativa sostre 20b En el trasllat falta sostre, si 

mantenim la edificabilitat 488798 151454,30 317434,42 165980,12

141824,50 165980,12 24155,62 317434,42
Diferència positiva 

terciari
Diferència negativa sostre 

20b

Pujem edificabilitat del terciari de 0,6 a 0,65 0,649418408 165980,12 165980,12 0,00



Oriol Riera - Marc Vizcarra   
                           Parc Productiu del Torrent dels Alous

Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer
Evolució Proces projectual



                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Oriol Riera - Marc Vizcarra   

                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer

Tres graus de edificabilitat remarcant façana a la B-30



Oriol Riera - Marc Vizcarra   
                           Parc Productiu del Torrent dels Alous

Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer



                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Oriol Riera - Marc Vizcarra   

                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer



Oriol Riera - Marc Vizcarra   
                           Parc Productiu del Torrent dels Alous

Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer
Proposta de màxims



                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Oriol Riera - Marc Vizcarra   

                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer
Concepte: Ciutat entrelligada



Oriol Riera - Marc Vizcarra   
                           Parc Productiu del Torrent dels Alous

Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer
Concepte de la superposició programàtica



                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Oriol Riera - Marc Vizcarra   

                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer

Secció proposta de màxims: Concepte extret: Cobertes productives 



Oriol Riera - Marc Vizcarra   
                           Parc Productiu del Torrent dels Alous

Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer
Primeres propostes descartades que busquen la relació del verd i la industria



                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Oriol Riera - Marc Vizcarra   

                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer
Organització sistèmica de la proposta descartada i proposta de permeabilitat ferroviaria



Oriol Riera - Marc Vizcarra   
                           Parc Productiu del Torrent dels Alous

Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer
Àmbit de projecte preexistent i proposta ( Parc Productiu del Torrent dels Alous)



                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Oriol Riera - Marc Vizcarra   

                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer
Plànol proposta per la consolidació cinturó lógistic, connector ambiental i millora preexistencies



Oriol Riera - Marc Vizcarra   
                           Parc Productiu del Torrent dels Alous

Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer
Estructura Biològica existent. Llacuna dels Alous, Parc de Ca n’Oriol i torrent dels Alous



                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Oriol Riera - Marc Vizcarra   

                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer
Proposta pel nou connector ambiental. Buscant millora del espai biològic i dialeg arquitectonic



Oriol Riera - Marc Vizcarra   
                           Parc Productiu del Torrent dels Alous

Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer
Prexistencies industrials/productives del àmbit per la  millora arquitectonica



                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Oriol Riera - Marc Vizcarra   

                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer
Proposta de millora de les preexistències mitjançant el nou model d’activitat econòmica 



Oriol Riera - Marc Vizcarra   
                           Parc Productiu del Torrent dels Alous

Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer
Estructura logística municipal actual ineficient



                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Oriol Riera - Marc Vizcarra   

                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer
Millora del funcionament logístic mitjançant Cinturó B-30. Pacificació tram Av. Generalitat



Oriol Riera - Marc Vizcarra   
                           Parc Productiu del Torrent dels Alous

Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer
Seccions 1_500 de tram característic i punt més conflictiu en el model global(pas inferior vies)



                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Oriol Riera - Marc Vizcarra   

                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer



Oriol Riera - Marc Vizcarra   
                           Parc Productiu del Torrent dels Alous

Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer
Detalls constructiu de les transicions de duresa de paviment



                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Oriol Riera - Marc Vizcarra   

                           Parc Productiu del Torrent dels Alous
Isabel Castiñeira - Josep Ricart - Xavier Gimferrer

Categorització de les espècies per la construcció del connector ambiental


