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Precepte. Connexions i recorreguts entre Rubí i Sant Cugat Precepte Uri i Marc



Precepte. Connexions i recorreguts entre Rubí i Sant Cugat Precepte Uri i Marc



Primera mirada
Segregacions entre Rubí i Sant Cugat

 Segregacions



 Segregacions



 Segregació socioeconòmica



 Segregació de mobilitat activa



 Segregació de rendiment de l’activitat econòmica





 Segregació per normatives urbanístiques



 Segregació per normatives urbanístiques





[zoom out]
Rol de la B30. Ronda estructurant



Rol de la B30



Transversalitats. Traces que creuen la B-30



Transversalitats. Traces que creuen la B-30 Caracterització de les transversals a la B30



[zoom in]
Parc d’activitat econòmica. Model territorial

















 Punts de màxim conflicte: interseccions



 Punts de màxim conflicte: interseccions Canvi imaginari polígon industrial. Anàlisi d’eines. Font d’informació: https://citiesofmaking.com/



Recerca d’eines. Referents



 Possibles aplicacions de les eines_integració del parc d’activitat $Recerca d’eines. Referents



[zoom in]
Estudi d’una de la Carretera de Rubí. Anàlisi i propostes puntuals__descartat



TREBALL DE CAMP



Aixecament de la carretera de Rubí 



Aixecament de la carretera de Rubí Propostes



Aixecament



Aixecament Propostes



Aixecament



Aixecament Propostes



Aixecament



Aixecament Propostes



Aixecament del cinturó logístic



[zoom out]
Parc d’activitat econòmica. Funcionament del cinturó logístic





















Entre dues transversals: proposta d’ordenacio__descartat





Ordenació proposada



Ordenació proposada







Ordenació proposada



Seccions



[zoom out]
Anàlisi evolució històrica



Evolució històrica



[zoom in]
Proposta de parc lineal. Connexió Rubí i Sant Cugat

Parades de Renfe i FGC



Parades de Renfe i FGC



Parc lineal + bosses de verd



Parc lineal + bosses de verd Parc lineal. Hidrografia



Masies i equipaments



Masies i equipaments Espais d’oportunitat



Parc lineal amb bosses que s’hi van enganxant Seccions del parc



Parc lineal amb bosses que s’hi van enganxant Seccions del parc



Identificació de problemes

XL

Aina Brunet Pasqual i Sofía Vila Clavell
David Steegmann i Raimon Farre 
MHAB - ETSAV 
01/2021

Manca entrada

Camins paissatgísticsen mal estat

Peces segregadores

Manca de connectivitat

Vials segregadors

Accessos socialment 
acceptats però no consolidats

Pas inferir històric
 maltractat

Manca de façana/
límit indecís Traçats a repensar

Espai verd socialment 
acceptat a consolidar

Programa en dubte

Agrícola a millorar

Pas riera escanyat

Connexió innexistent

Programa alié

Proximitat estació 
però manca intermodalitat

Proximitat intermodalitat

Permeabilitat innexitent

Espais antropitazts a repensarManca de visibilitat municipal

Manca entrada

#1 Quin és el rol de la B30?

La B30 potencial ronda estructurant del territori Vallès
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[zoom out]
Mirada metropolitana. Àrees de transformació del Pla Director Urbanístic



Hospital General: àmbit de transformació PDU





Aixecament mediambiental. Estudi de verds, vinculat al parc lineal Aixecament mediambiental + imatges reconeixement del lloc



Aixecament mediambiental + imatges reconeixement del lloc



[zoom in]
Canvis de qualificacions ubanístiques per a que el parc pugui ser possible



Qualificacions actuals



Afectacions de la AP7 i renfe (mercaderies perilloses)



Afectacions de la AP7 i renfe (mercaderies perilloses) Espais socialment acceptats com a parc // espais residuals



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



Compensació de superfícies

"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
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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)
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Qualificacions actuals



Qualificacions proposades



[zoom in]
Elecció del lloc. Creuament d’infrastructures: AP7, vies de fgc, renfe
Primera proposta d’estació intermodalitat__descartat



Intermodalitat sota la AP7



Estat actual



Estat actual Obertura del pas



Mobilitat Verd



Mobilitat Verd



Urbanitat



Espai públic



Parc lineal



[zoom out]
Estudi de diferents opcions. Intermodalitat + pas del parc lineal



Estat actual



Entorn



Entorn



Opció 1



Opció 1



Opció 2



Opció 2



Opció 3



Opció 3



Opció 4



Opció 4 Comparativa de les possibilitats



[zoom in]
1 peça= estació intermodal + grapa entre 4 bosses de verd

Vinculació amb HG, la bassa dels Alous i l’entorn



Estat actual: estacions 



Estat actual: Hospital General i ca n’Ametller



Estat actual: Hospital General i ca n’Ametller Estat actual: espai públic desarticulat



Estat actual: 4 bosses desconnectades entre elles



Estat actual: 4 bosses desconnectades entre elles Proposta: obertura del pas (parc lineal)



Proposta: estructura espai públic



Proposta: estructura espai públic Proposta: estació intermodal



[zoom in]
Obertura del pas sota la AP7. Volumetria i estratègies de projecte



Estratègies_obertura del pas
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Cota 123
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 Des de la bassa dels AlousSota AP7



 Des de la bassa dels AlousSota AP7



Des d’Hospital General Estat actual



Des d’Hospital General Estat actual



Cota 126



Cota 123Cota 126



Estratègies de projecte i tectòniques







Maqueta
Escala 1/500



Corbes de nivell actuals Corbes de nivell modificades



Corbes modificades



Imatges de la maqueta. Cota 123



Imatge de la maqueta. Vista des d’Hospital General. Entrada de l’estacióImatges de la maqueta. Cota 126



Imatge de la maqueta. Vista des d’Hospital General. Entrada de l’estació



Imatge de la maqueta. Vista des del parc. Pas sota AP7Imatge de la maqueta. Vista des del pont. Andana i parc



Imatge de la maqueta. Vista des del parc. Pas sota AP7



Estratègies_obertura del pas
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Sota AP7



 Des de la bassa dels Alous Des d’Hospital General



Des d’Hospital General





Evolució cronològica del projecte durant el segon quadrimestre 
[de febrer a juny 2021]

Sofia Vila Clavell
Aina Brunet Pasqual

Raimon Farre i David Steegmann
Juny de 2021



Primeres intuicions de la proposta:
estació soterrada amb façana a Hospital General_descartat



Estació soterrada



 Paràmetres projectuals_fluxes + perspectiva de gènere

Direccions preexistents: Renfe, AP7 i FGC

Acompanyament de programa

Fluxes intermodalitat

Permeabilitat de visuals

A



 Paràmetres projectuals_fluxes + gè perspectiva de gènere

Eix estructurant

Acompanyament d'iluminació

Objectiu1: UNA ESTACIÓ, NO DOS
 
En comptes de optar per una organització bipolar 
(Renfe vs FGC), l'estació s'organitza a partir d'un 
sol eix estructurat (B), des del qual es produeixen 
eixamplaments que s'adapaten a les direccions 
preexistents (A). 

Objectiu 2: PASSEIG SEGUR/INCLUSIU

Es compren l'estació des del recorregut, acompanyant a 
l'usuari en tot moment i fixant visuals de destí.  
Organització en dos tempos d'estada : 
Fluxes ràpids + Locals acompanyament llarga estada.



 Paràmetres projectuals_fluxes + gè perspectiva de gènere  Paràmetres projectuals_clima + estructures

3 climatitzacions: exterior 3 climatitzacions: semiexterior

Estructura segregada: AP7 formigó Estructura segregada: Estació inferior metàlica

A



 Paràmetres projectuals_clima + estructures

Objectiu 3: Climatització coherent amb els usos
 
Plantejar diferents climatitzacions segons el temos 
d'etsada en cada lloc. 

3 climatitzacions: interior

Ambient 1

Il.luminació

Salubritat de l'aire

Acústica

Impermeabilitat

Temperatura

Ambient 2 Ambient 3

Acompanyament d'iluminació

Objectiu 4: EVITAR VIBRACIONS A L'ESTACIÓ 

Es planteja una estació independent de l'estructrua de 
l'AP7 per evitar traslladar les vibracions dels cotxes a 
l'interior de l'estació.



Procés constructiu

Procés i solucions constructives:
estació soterrada amb façana a Hospital General_descartat



Procés constructiu



Procés constructiu



Solució constructiva_ coberta independent de l’AP7



Solució constructiva_ coberta independent de l’AP7



Solució constructiva_ coberta independent de l’AP7 Solució constructiva_ coberta independent de l’AP7



Solució constructiva_ coberta independent de l’AP7



Solució constructiva_ coberta independent de l’AP7 Solució constructiva_ coberta independent de l’AP7



Estudi de contaminació acústica



Mapa de dB. Influència de l’aputopista de la Mediterrània



Zoom out:
mirada a l’entorn de la intervenció



Estat actual



Estat actual_verd escanyat + segregat



Estat actual_verd escanyat + segregat Estat actual_estructura rodada poc integrada



Estat actual_estructura cívica aïllada



Estat actual_estructura cívica aïllada Modificacions



Proposta

Aquesta proposta va 
ser presentada a la 
correcció paral·lela 
amb na Marta Serra i en 
Roger Sauquet.
Conclusions: mirar 
referències de TFMs 
del curs passat. Hi 
ha una proposta de 
reconfiguració dels 
aparcaments d'Hospital 
General.

[17 de març]



Incorporació de Park and Ride.
El projecte absorbeix i adapta la proposta del TFM de la Mar Planas (ETSAV).



Estat actual_estructura rodada poc integrada



Estat actual_verd escanyat + segregat



Estat actual_verd escanyat + segregat Estat actual_estructura rodada poc integrada



Estat actual_verd escanyat + segregat



Estat actual_verd escanyat + segregat Estat actual_estructura rodada poc integrada



[zoom in]
Proposta d’estació_descartat



Proposta cota 122



Proposta cota 126



Proposta cota 126 Proposta sota AP7 i lluernaris entre carrils



Proposta sota AP7 i lluernaris entre carrils



Solució estructural. Sistemes de contenció.
Primera aproximació_descartat



Estructura de Renfe: murs i pantalles



Murs de contenció_càlculs



Murs de contenció_càlculs Pantalles_càlculs



Proposta cota 122



[continuació estació]
Proposta d’estació amb solució bioclimàtica_descartat



Proposta cota 122



Usos // espais exclusius de les usuàries de l’estació // pas públic



Usos // espais exclusius de les usuàries de l’estació // pas públic Climatització natural. Aprofitament dels patis entre carrils.



Climatització natural. Aprofitament dels patis entre carrils.



Climatització natural. Aprofitament dels patis entre carrils. Climatització natural. Aprofitament dels patis entre carrils.



Climatització natural. Aprofitament dels patis entre carrils.



Climatització natural. Aprofitament dels patis entre carrils. Climatització natural. Aprofitament dels patis entre carrils.



Solució estructural. Sistema de flexió (pont).
Primera aproximació.



Estructura de Renfe: murs i pantalles

Es planteja l'estructura de l'obertura del pas sota la AP7. 
Investiguem la normativa d'aplicació a les autopiestes i el tipus 
de càlcul que s'ha de fer- tenint en compte el vent, les empentes 
de frenada, materials i sistemes constructius que es solen 
utilitzar, etc. 

Fem un model amb el programa Robot i decidim fer servir 
bigues "dobleT" de formigó prefabricat per agilitzar el procés 
de constucció de l'obertura i així minimitzar el temps de tall de 
l'autopista.

Aquests càlculs es van desenvolupant durant el trascurs del 
quadrimestre.



Referents.
Usos i solucions a sota d’infraestructures.



A8erna NL Building, 2003 a Amsterdam.



Estratègies de definició de l’estació.
Fluxes - Gènere - Ambient - Estructura



Definició de l’estació- estratègies



Definició de l’estació- estratègies



Definició de l’estació- estratègies Definició de l’estació- estratègies



Definició de l’estació- estratègies

Els condicionants que ens ajuden a definir el projecte, en 
aquesta proposta, són:

- Fluxes (intermodalitat entre FGC i Renfe + pas públic entre 
Sant Cugat i Rubí.

-Gènere, amb l'objectiu de tenir un recorregut que mantingui 
una alta sensació de seguretat, evitant els retranquejos, punts 
cegs o mal il·luminats o amb poca visibilitat. El recorregut 
s'acompanya d'activitat comercial i oficines.

-Ambient, separant entre els espais que necessiten ser 
climatitzats i els que no, i si han de tenir coberta.

-Estructura, diferenciant entre l'estructura de les 
infraestructures (pesada) i la dels locals (més lleugera i 
domèstica),



Definició de l’estació- estratègies Definició de l’estació- volumetria i estructura



Plantes de proposta. Cota 122 i cota 126.



Plantes de proposta. Cota 122 i cota 126. Definició de l’estació- relacions visuals i d’altures



Definició de l’estació- relacions visuals i d’altures Percepció. Contrast entre les peces i els sistemes constructius.



Definició de l’estació- relacions visuals i d’altures Percepció. Contrast entre les peces i els sistemes constructius.

Aquesta proposta va ser 
presentada a la correcció 
paral·lela amb la Isabel 
Castiñeira i en Josep Ricart. 

Conclusions: hem de cercar 
un sistema més arrelat al lloc, 
com són les infraestructures 
i la topografia per aconseguir 
distribuir l'estació sense 
sobredissenyar-la.

[21 d'abril]



[post-paral·lela]
Proposta d’estació_descartat



Definició de l’estació- estratègies



Nova definició de l’estació- infraestructura i topografia



Nova definició de l’estació- infraestructura i topografia Què defineix l’estació? Quina preexistència condiciona l’entorn?



Nova definició de l’estació- infraestructura i topografia Nova definició de l’estació- infraestructura i topografia



Nova definició de l’estació- infraestructura i topografia Nova definició de l’estació- infraestructura i topografia



Referents.
Formigó, edificis - fita



Mendes da Rocha



Vilanova Artigas



Vilanova Artigas Reidy



_continuació distribució planta_ Maqueta. 2 sistemes: topografia // infraestructures



_continuació distribució planta_ Maqueta. 2 sistemes: topografia // infraestructures



[zoom out]
tornada a l’encaix urbà



Planta proposta: traça històrica com a coberta de Renfe



Estat actual



Estat actual Proposta



[zoom in]
distribució de l’estació_descartat



Planta proposta: cota 122 i 126



Proposta. Topografia // infraestructures



Proposta. Topografia // infraestructures

Aquestes plantes es varen presentar el dia 19 de maig a classe.

Conclusions:

S'ha de clarificar més la proposta. Les rampes no s'integren bé 
en la proposta i no es llegeix el sistema que hi ha darrere de 
cada decisió.

La traça històrica (Josep Trueta) podria passar com un fil en 
comptes de ser una placa.

Mantenim els dos sistemes (topogràfic i infraestructural).



_continuació distribució planta_



_continuació distribució planta_ Planta proposta. Traça històrica = passarel.la



_continuació distribució planta, alternatives_



_continuació distribució planta, alternatives_ Volumetria [concepte]



Referents.
Porxos d’estructua lleugera, amb presència



Baukunst  i estació intermodal de Palma.



Procés constructiu
Com es desvien el tren, les usuàries de tren i el transit de la AP7 durant les obres?



Estat actual



Bus llançadora



Bus llançadora Desviament tren



Solucions constructives.
Locals climatitzats, estructura i tancaments.



Interior del bar



Arribada des d’Hospital General



Arribada des d’Hospital General Entrada cap a l’estació



Proposta



Proposta Tractament dels límits i de la vegetació



PROPOSTA DEFINITIVA.
Volumetria, espaialitat, solucions constructives i estructurals, recorreguts, usos...



Procés constructiu AP7



Procés constructiu AP7. Piles prefabricades.



Procés constructiu AP7. Piles prefabricades. Procés constructiu pantalles de Renfe (sobstitució del túnel).



Volumetria de la proposta: usos, accessos...



Volumetria de la proposta: usos, accessos... Sota AP7. Andanes i locals.



Accés a Renfe. Soterrament i espai públic.



Accés a Renfe. Soterrament i espai públic. Instal·lacions: climatització, ventilació forçada, aigua, plaques fotovoltaiques i electricitat

COMPTADO

AIGUA FRE

CLAU DE CORT

AIGUA CAL

HABITATGE

CLAU ANTIRETORN

AIXETA DE COMPROVACIÓ

FILTRE

CLAU DE CORT

CLAU DE P

ESCOMESA

ACUMULAD

CLAU DE P

COMPTADOR

PUNT DE S

PUNT DE S
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Comptador d'aigua

Clau de cort
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Clau antiretorn

Bomba de pressió aigua

Depòsit 
d'aigua per 
als fancoils

Depòsit 
d'aigua 
calenta

Bomba de calor 
d'aerotèrmia
per aigua calenta

Bomba de calor 
d'aerotèrmia
per aigua calenta

Renovació d'aire 
amb filtre de 
partícules

Arqueta 
registrable

FancoilsRenovació d'aire 
amb filtre de 
partícules

Xarxa de 
clavageram 
soterrada

Comptador 
electricitat

#X Com són les instal·lacions?

Solucions de ventilació, climatització, ACS, aigua, clavegueram i electricitat.

RENOVACIÓ AIRE

Per la geometria de la proposta i la situació que tenen els locals, enganxada al mur de contenció de terres perpendicular 
a la AP7, no es pot garantir la ventilació creuada als locals, oficines i la resta d'estances. És per això que es proposa un 
sistema de ventilació forçada, que es dividirà en dos sistemes independents, ja que la distància lineal total de la barra 
d'activitat és de seixanta-vuit metres i seria massa distància a cobrir per una sola màquina d'impulsió i extracció d'aire.

Per la renovació d'aire es proposa un sistema que extreu l'aire viciat de l'interior de les estances i n'impulsa de net, 
tenint així un sistema que crea sobrepressió i depressió a la vegada, a diferència de la solució tradicional de generar 
sobrepressió només afegint aire, sense extreure'n. Les reixes d'extracció d'aire es troben a la part baixa dels envans, 
mentre que la d'impulsió a dalt. D'aquesta manera s'aprofita al màxim el sistema, forçant l'aire a fer un circuit circular per 
dins de les sales. Aquesta estratègia s'aplica en secció i també en planta, intentant sempre que els punts d'entrada i de 
sortida d'aire estiguin el més allunyats possible.

Així, tenim dues màquines de recirculació d'aire, una a cada extrem de la barra. Ambdues es troben en un ambient exterior, 
separades de l'espai públic per una reixa de deployé, i per això es pot considerar que es troben a l'exterior.

Aquest sistema es podria combinar amb la climatització de l'edifici, però s'opta per tenir sistemes separats, ja que 
considerem que és més eficient i més convenient pel projecte, ja que es poden independitzar climàticament les 
estances, i cada local o oficina pot decidir la seva pròpia temperatura interior.

L'aire tant d'extracció com d'impulsió es canalitza per tubs, que van sumant o restant diàmetre respectivament així 
com s'allunyen de la màquina de renovació- com es veu a la planta. La cuina del bar es ventila juntament amb la resta 
d'estances perquè no té fogons ni forn, fet que fa que no necessiti campana extractora.

Els tubs d'aire es col·loquen a la part amb més alçada lliure dels locals, i és una instal·lació vista en tot moment excepte 
als nuclis humits, on es proposa un fals sostre per poder ventilar bé cada sala sense la necessitat de creuar el tub 
d'impulsió amb el de retorn. La velocitat que agafa l'aire, al tenir dues màquines d'impulsió i extracció, no arriba a fer un 
soroll molest.

L'aire introduït no està a les mateixes condicions que l'exterior perquè s'utilitza un sistema recuperador de calor. Aquest 
mecanisme aconsegueix que l'aire que surt (calent a l'hivern i fred a l'estiu) passi part de la seva energia -en forma de 
calor- a l'aire que entra. Així, a l'hivern l'aire que entra a les sales no es tan fred com a l'exterior ni a l'estiu tan calent.

CONJUNT

La solució conjunta d'energia renovable - aerotèrmia - climatització i ventilació, de manera diagramàtica, queda així:

Les plaques fotovoltaiques alimenten la bomba de calor que funciona per aerotèrmia i escalfa o refreda l'aigua. Aquesta 
aigua va als fan coils i a les dutxes i piques de lavabos i al bar (s'instal·len dos dipòsits independents, un per ACS i un pel 
sistema de climatització).

CLIMATITZACIÓ

Ja que no tots els programes tenen les mateixes necessitats ni requeriments de confort tèrmic, es diferencia entre els 
espais climatitzats i els que no (el quals es troben als extrems de la barra d'activitat i la seva separació de l'exterior és 
una malla metàl·lica).

Com s'explica a l'apartat anterior, el sistema de control climàtic proposat funciona de manera independent al de 
ventilació. Es col·loquen fan coils (ventilo-convectors) a les estances climatitzades, i aquests resolen el confort tèrmic 
tant a l'estiu com a l'hivern- juntament amb l'aïllament tèrmic de l'edifici. Aquests fan coils són uns equips que es situen 
al sostre de les estances i la seva funció és canviar la temperatura de l'aire interior (recirculen el mateix aire que ja es 
troba a la sala). Funcionen amb aigua freda i calenta, procedent de l'equip d'aerotèrmia situat als extrems de la barra, amb 
les màquines de renovació d'aire. En tenim una per cada estança, i als lavabos es subdivideix en tubs flexibles per tal de 
poder arribar a cada vàter i saleta sense haver de creuar els dos tubs principals perquè creuar-los suposaria disminuir 
més l'alçada lliure interior.

Els fan coils es serveixen del sistema d'aerotèrmia per funcionar. Aquestes bombes de calor aporten refrigeració a 
l'estiu, calor a l'hivern, i aigua calenta pels lavabos, dutxes i cuines durant tot l'any. És un sistema d'alta eficiència i és una 
energia renovable (recollida com a tal al CTE), allunyant-se dels sistemes d'expansió directa (de gas), més contaminants.

AIGUA
Es necessita aigua als lavabos, al bar i a les dutxes. Es connecta a la xarxa d'aigua i es col·loca una escomesa a l'entrada 
de l'edifici que subdivideix les diferents entrades a cada local.

CLAVEGUERAM

Els lavabos es connecten a la xarxa pública de clavegueram, així com les aigües grises.

ELECTRICITAT

Es divideix el sistema d'energia elèctrica amb dos sistemes: la provinent de les plaques fotovoltaiques situades a la 
coberta del porxo de renfe, i la que prové de la xarxa elèctrica general. Aquests dos sistemes es complementen, ja que és 
essencial connectar-se a la xarxa general per si algun dia les bateries de les plaques no funcionen, si no fa sol, etc. Tota 
la maquinària utilitza l'energia renovable de les plaques fotovoltaiques, mentre que l'enllumenat i l'energia que necessita 
l'espai públic funciona amb energia procedent de la xarxa general (i és de gestió municipal).
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#X Com són les instal·lacions?

Solucions de ventilació, climatització, ACS, aigua, clavegueram i electricitat.

RENOVACIÓ AIRE

Per la geometria de la proposta i la situació que tenen els locals, enganxada al mur de contenció de terres perpendicular 
a la AP7, no es pot garantir la ventilació creuada als locals, oficines i la resta d'estances. És per això que es proposa un 
sistema de ventilació forçada, que es dividirà en dos sistemes independents, ja que la distància lineal total de la barra 
d'activitat és de seixanta-vuit metres i seria massa distància a cobrir per una sola màquina d'impulsió i extracció d'aire.

Per la renovació d'aire es proposa un sistema que extreu l'aire viciat de l'interior de les estances i n'impulsa de net, 
tenint així un sistema que crea sobrepressió i depressió a la vegada, a diferència de la solució tradicional de generar 
sobrepressió només afegint aire, sense extreure'n. Les reixes d'extracció d'aire es troben a la part baixa dels envans, 
mentre que la d'impulsió a dalt. D'aquesta manera s'aprofita al màxim el sistema, forçant l'aire a fer un circuit circular per 
dins de les sales. Aquesta estratègia s'aplica en secció i també en planta, intentant sempre que els punts d'entrada i de 
sortida d'aire estiguin el més allunyats possible.

Així, tenim dues màquines de recirculació d'aire, una a cada extrem de la barra. Ambdues es troben en un ambient exterior, 
separades de l'espai públic per una reixa de deployé, i per això es pot considerar que es troben a l'exterior.

Aquest sistema es podria combinar amb la climatització de l'edifici, però s'opta per tenir sistemes separats, ja que 
considerem que és més eficient i més convenient pel projecte, ja que es poden independitzar climàticament les 
estances, i cada local o oficina pot decidir la seva pròpia temperatura interior.

L'aire tant d'extracció com d'impulsió es canalitza per tubs, que van sumant o restant diàmetre respectivament així 
com s'allunyen de la màquina de renovació- com es veu a la planta. La cuina del bar es ventila juntament amb la resta 
d'estances perquè no té fogons ni forn, fet que fa que no necessiti campana extractora.

Els tubs d'aire es col·loquen a la part amb més alçada lliure dels locals, i és una instal·lació vista en tot moment excepte 
als nuclis humits, on es proposa un fals sostre per poder ventilar bé cada sala sense la necessitat de creuar el tub 
d'impulsió amb el de retorn. La velocitat que agafa l'aire, al tenir dues màquines d'impulsió i extracció, no arriba a fer un 
soroll molest.

L'aire introduït no està a les mateixes condicions que l'exterior perquè s'utilitza un sistema recuperador de calor. Aquest 
mecanisme aconsegueix que l'aire que surt (calent a l'hivern i fred a l'estiu) passi part de la seva energia -en forma de 
calor- a l'aire que entra. Així, a l'hivern l'aire que entra a les sales no es tan fred com a l'exterior ni a l'estiu tan calent.

CONJUNT

La solució conjunta d'energia renovable - aerotèrmia - climatització i ventilació, de manera diagramàtica, queda així:

Les plaques fotovoltaiques alimenten la bomba de calor que funciona per aerotèrmia i escalfa o refreda l'aigua. Aquesta 
aigua va als fan coils i a les dutxes i piques de lavabos i al bar (s'instal·len dos dipòsits independents, un per ACS i un pel 
sistema de climatització).

CLIMATITZACIÓ

Ja que no tots els programes tenen les mateixes necessitats ni requeriments de confort tèrmic, es diferencia entre els 
espais climatitzats i els que no (el quals es troben als extrems de la barra d'activitat i la seva separació de l'exterior és 
una malla metàl·lica).

Com s'explica a l'apartat anterior, el sistema de control climàtic proposat funciona de manera independent al de 
ventilació. Es col·loquen fan coils (ventilo-convectors) a les estances climatitzades, i aquests resolen el confort tèrmic 
tant a l'estiu com a l'hivern- juntament amb l'aïllament tèrmic de l'edifici. Aquests fan coils són uns equips que es situen 
al sostre de les estances i la seva funció és canviar la temperatura de l'aire interior (recirculen el mateix aire que ja es 
troba a la sala). Funcionen amb aigua freda i calenta, procedent de l'equip d'aerotèrmia situat als extrems de la barra, amb 
les màquines de renovació d'aire. En tenim una per cada estança, i als lavabos es subdivideix en tubs flexibles per tal de 
poder arribar a cada vàter i saleta sense haver de creuar els dos tubs principals perquè creuar-los suposaria disminuir 
més l'alçada lliure interior.

Els fan coils es serveixen del sistema d'aerotèrmia per funcionar. Aquestes bombes de calor aporten refrigeració a 
l'estiu, calor a l'hivern, i aigua calenta pels lavabos, dutxes i cuines durant tot l'any. És un sistema d'alta eficiència i és una 
energia renovable (recollida com a tal al CTE), allunyant-se dels sistemes d'expansió directa (de gas), més contaminants.

AIGUA
Es necessita aigua als lavabos, al bar i a les dutxes. Es connecta a la xarxa d'aigua i es col·loca una escomesa a l'entrada 
de l'edifici que subdivideix les diferents entrades a cada local.

CLAVEGUERAM

Els lavabos es connecten a la xarxa pública de clavegueram, així com les aigües grises.

ELECTRICITAT

Es divideix el sistema d'energia elèctrica amb dos sistemes: la provinent de les plaques fotovoltaiques situades a la 
coberta del porxo de renfe, i la que prové de la xarxa elèctrica general. Aquests dos sistemes es complementen, ja que és 
essencial connectar-se a la xarxa general per si algun dia les bateries de les plaques no funcionen, si no fa sol, etc. Tota 
la maquinària utilitza l'energia renovable de les plaques fotovoltaiques, mentre que l'enllumenat i l'energia que necessita 
l'espai públic funciona amb energia procedent de la xarxa general (i és de gestió municipal).
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#X Com són les instal·lacions?

Solucions de ventilació, climatització, ACS, aigua, clavegueram i electricitat.

RENOVACIÓ AIRE

Per la geometria de la proposta i la situació que tenen els locals, enganxada al mur de contenció de terres perpendicular 
a la AP7, no es pot garantir la ventilació creuada als locals, oficines i la resta d'estances. És per això que es proposa un 
sistema de ventilació forçada, que es dividirà en dos sistemes independents, ja que la distància lineal total de la barra 
d'activitat és de seixanta-vuit metres i seria massa distància a cobrir per una sola màquina d'impulsió i extracció d'aire.

Per la renovació d'aire es proposa un sistema que extreu l'aire viciat de l'interior de les estances i n'impulsa de net, 
tenint així un sistema que crea sobrepressió i depressió a la vegada, a diferència de la solució tradicional de generar 
sobrepressió només afegint aire, sense extreure'n. Les reixes d'extracció d'aire es troben a la part baixa dels envans, 
mentre que la d'impulsió a dalt. D'aquesta manera s'aprofita al màxim el sistema, forçant l'aire a fer un circuit circular per 
dins de les sales. Aquesta estratègia s'aplica en secció i també en planta, intentant sempre que els punts d'entrada i de 
sortida d'aire estiguin el més allunyats possible.

Així, tenim dues màquines de recirculació d'aire, una a cada extrem de la barra. Ambdues es troben en un ambient exterior, 
separades de l'espai públic per una reixa de deployé, i per això es pot considerar que es troben a l'exterior.

Aquest sistema es podria combinar amb la climatització de l'edifici, però s'opta per tenir sistemes separats, ja que 
considerem que és més eficient i més convenient pel projecte, ja que es poden independitzar climàticament les 
estances, i cada local o oficina pot decidir la seva pròpia temperatura interior.

L'aire tant d'extracció com d'impulsió es canalitza per tubs, que van sumant o restant diàmetre respectivament així 
com s'allunyen de la màquina de renovació- com es veu a la planta. La cuina del bar es ventila juntament amb la resta 
d'estances perquè no té fogons ni forn, fet que fa que no necessiti campana extractora.

Els tubs d'aire es col·loquen a la part amb més alçada lliure dels locals, i és una instal·lació vista en tot moment excepte 
als nuclis humits, on es proposa un fals sostre per poder ventilar bé cada sala sense la necessitat de creuar el tub 
d'impulsió amb el de retorn. La velocitat que agafa l'aire, al tenir dues màquines d'impulsió i extracció, no arriba a fer un 
soroll molest.

L'aire introduït no està a les mateixes condicions que l'exterior perquè s'utilitza un sistema recuperador de calor. Aquest 
mecanisme aconsegueix que l'aire que surt (calent a l'hivern i fred a l'estiu) passi part de la seva energia -en forma de 
calor- a l'aire que entra. Així, a l'hivern l'aire que entra a les sales no es tan fred com a l'exterior ni a l'estiu tan calent.

CONJUNT

La solució conjunta d'energia renovable - aerotèrmia - climatització i ventilació, de manera diagramàtica, queda així:

Les plaques fotovoltaiques alimenten la bomba de calor que funciona per aerotèrmia i escalfa o refreda l'aigua. Aquesta 
aigua va als fan coils i a les dutxes i piques de lavabos i al bar (s'instal·len dos dipòsits independents, un per ACS i un pel 
sistema de climatització).

CLIMATITZACIÓ

Ja que no tots els programes tenen les mateixes necessitats ni requeriments de confort tèrmic, es diferencia entre els 
espais climatitzats i els que no (el quals es troben als extrems de la barra d'activitat i la seva separació de l'exterior és 
una malla metàl·lica).

Com s'explica a l'apartat anterior, el sistema de control climàtic proposat funciona de manera independent al de 
ventilació. Es col·loquen fan coils (ventilo-convectors) a les estances climatitzades, i aquests resolen el confort tèrmic 
tant a l'estiu com a l'hivern- juntament amb l'aïllament tèrmic de l'edifici. Aquests fan coils són uns equips que es situen 
al sostre de les estances i la seva funció és canviar la temperatura de l'aire interior (recirculen el mateix aire que ja es 
troba a la sala). Funcionen amb aigua freda i calenta, procedent de l'equip d'aerotèrmia situat als extrems de la barra, amb 
les màquines de renovació d'aire. En tenim una per cada estança, i als lavabos es subdivideix en tubs flexibles per tal de 
poder arribar a cada vàter i saleta sense haver de creuar els dos tubs principals perquè creuar-los suposaria disminuir 
més l'alçada lliure interior.

Els fan coils es serveixen del sistema d'aerotèrmia per funcionar. Aquestes bombes de calor aporten refrigeració a 
l'estiu, calor a l'hivern, i aigua calenta pels lavabos, dutxes i cuines durant tot l'any. És un sistema d'alta eficiència i és una 
energia renovable (recollida com a tal al CTE), allunyant-se dels sistemes d'expansió directa (de gas), més contaminants.

AIGUA
Es necessita aigua als lavabos, al bar i a les dutxes. Es connecta a la xarxa d'aigua i es col·loca una escomesa a l'entrada 
de l'edifici que subdivideix les diferents entrades a cada local.

CLAVEGUERAM

Els lavabos es connecten a la xarxa pública de clavegueram, així com les aigües grises.

ELECTRICITAT

Es divideix el sistema d'energia elèctrica amb dos sistemes: la provinent de les plaques fotovoltaiques situades a la 
coberta del porxo de renfe, i la que prové de la xarxa elèctrica general. Aquests dos sistemes es complementen, ja que és 
essencial connectar-se a la xarxa general per si algun dia les bateries de les plaques no funcionen, si no fa sol, etc. Tota 
la maquinària utilitza l'energia renovable de les plaques fotovoltaiques, mentre que l'enllumenat i l'energia que necessita 
l'espai públic funciona amb energia procedent de la xarxa general (i és de gestió municipal).



Planta coberta, planta baixa



Planta coberta, planta baixa
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planta soterrada i mosca de les seccions



Baixada a renfe i locals a sota de la AP7



Baixada a renfe i locals a sota de la AP7 Seccions paral·leles a la AP7



Percepció a sota de la AP7.



Percepció a sota de la AP7. Percepció de recorregut- anant de Sant Cugat a Rubí.



Percepció de recorregut- sortint d’Hospital General.



Evolució de la proposta [plantes]



Evolució de la proposta [plantes]



Opció A

Opció B



Opció C

Opció D



Estació soterrada.
Entrada des de la plaça d’Hospital General.

Estació soterrada.
Entrada des de la plaça d’Hospital General.



Estació soterrada.
Entrada des de la plaça d’Hospital General.



Pas públic elevat i estació soterrada.
El pas entre Sant Cugat i Rubí no es troba a la mateixa cota que l’estació.

Acompanyament amb activitat del recorregut intermodal.
Usos complementaris: locals comercials, oficines, bar, gimnàs.



Acompanyament amb activitat del recorregut intermodal.
Usos complementaris: locals comercials, oficines, bar, gimnàs.



Estació soterrada i recorregut interior.
El pas entre Sant Cugat i Rubí no es troba a la mateixa cota que l’estació.

Des-soterrament de l’estació.
El recorregut, generat per les caixes d’activitat, entre FGC i Renfe passa a ser exterior.



Des-soterrament de l’estació.
El recorregut, generat per les caixes d’activitat, entre FGC i Renfe passa a ser exterior.



Pas públic superior.
Es manté el pas públic a una cota intermitja entre la AP7 i l’estació.

2 sistemes: flexió + compressió [topografia].
S’elimina el pas públic elevat. L’estació passa a ser part del parc.



2 sistemes: flexió + compressió [topografia].
S’elimina el pas públic elevat. L’estació passa a ser part del parc.



Rampes.
Es resolen els canvis de cota amb la topografia. 

Rampes.
2 tipus de límits amb el parc: rampes i talusos. 



Rampes.
2 tipus de límits amb el parc: rampes i talusos. 



Josep Trueta- traça històrica.
Es conserva la traça històrica, que passa per sobre de l’estació de renfe i de la plaça. 

Josep Trueta- traça històrica.
El carrer- pont serveix de coberta de l’estació de renfe, endinsada 7 metres.



Josep Trueta- traça històrica.
El carrer- pont serveix de coberta de l’estació de renfe, endinsada 7 metres.



Plaça.
Es tracta tota l’estació com una plaça pública que dóna acces a les andanes. 

Plaça.
Els límits de la plaça amb el verd són progressius, tant a nivell de materials com de topografia.



Plaça.
Els límits de la plaça amb el verd són progressius, tant a nivell de materials com de topografia.



Gir.
Es gira l’espai públic amb la direcció de les vies de Renfe. La distribució interior dels locals es resol amb dues franges. 

Gir.
Es gira l’espai públic cap a Hospital General. La plaça és d’un paviment dur i s’inserta en el parc.



Gir.
Es gira l’espai públic cap a Hospital General. La plaça és d’un paviment dur i s’inserta en el parc.



No-Gir.
Es torna a girar l’espai públic per agafar la direcció de l’estructura de la AP7. 

A: Sense Gir.
La direcció de la plaça coincideix amb la de l’estructura de la AP7. La baixada a Renfe no és paral·lela a les andanes.



A: Sense Gir.
La direcció de la plaça coincideix amb la de l’estructura de la AP7. La baixada a Renfe no és paral·lela a les andanes.



B: Doble Gir.
L’espai públic es gira cap a Hospital General, però un cop fet ala baixada a Renfe canvia de direcció i agafa la de la AP7. 

C: Gir.
La plaça de l’estació mira a Hospital General. La baixada a Renfe és pràcticament paral·lela a les andanes.



C: Gir.
La plaça de l’estació mira a Hospital General. La baixada a Renfe és pràcticament paral·lela a les andanes.



Definició final.
La plaça queda girada cap a Hospital General, integrant-se millor en el seu entorn i preexistències.

Definició final.
La traça històrica és una passarel·la que passa per dins del porxo de la Renfe.



Definició final.
La traça històrica és una passarel·la que passa per dins del porxo de la Renfe.



Definició final.
Els límits de la plaça són canals d’aigua que surten del mateix paviment. La vegetació va mesclant-se amb l’espai públic.

Definició final.
La baixada a Renfe, destacada amb un gran porxo [fita] dóna accés a les noves andanes soterrades.
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Definició final.
La baixada a Renfe, destacada amb un gran porxo [fita] dóna accés a les noves andanes soterrades.


