
ESCENARI D’ESTUDI I EXPLORACIÓ

Entre Cerdanyola del Vallès i Ripollet, municipis 
meridionals de la comarca del Vallès Occidental,  
discorre el riu Ripoll que junt amb el riu Sec i la riera 
de Sant Cugat formen part de la conca del Besòs. 
La xarxa hidrogràfica caracteritza una topografia 
ondulada i  determina una estructura de corredors 
verds que conviuen estretament amb el teixit urbà i 
les grans infraestructures. El riu Ripoll en el seu tram 
entre Ripollet i Cerdanyola del Vallès constitueix 

una unitat paisatgística molt condicionada per les 
infraestructures de mobilitat existents.

El concurs planteja l’estudi i proposta d’idees per la 
millora de l’eix per a vianants, entre Cerdanyola del 
Vallès i Ripollet, que comunica l’estació de ferrocarril 
Cerdanyola-Ripollet (de la línia Barcelona-Manresa-
Igualada) amb l’Ajuntament de Ripollet. Es tracta 
d’un eix de centralitat supramunicipal i alhora 
connector entre diferents mobilitats.

Aquest eix cívic travessa el riu Sec, passa per sota 
l’estació de ferrocarril, creua la carretera N-150, 
continua fins la C-58, la travessa mitjançant una 
passera amb continuïtat amb la passera que 
travessa el riu Ripoll i arriba al parc del riu Ripoll i a 
l’Ajuntament de Ripollet fins al carrer del Padró.

És un eix de vianants molt utilitzat amb espais 
pocs resolts, que reclamen una acció general 
de racionalització i integració paisatgística, amb 
propostes concretes de millora de les condicions 
materials i de serveis.
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a l’enllaç metropolità que connecta amb 
l’estació de ferrocarril, travessa la N-150 i passa 
per sobre de la C-58 i el riu Ripoll entre els 
municipis de Cerdanyola del Vallès i Ripollet.

El concurs proposa abordar 2 escales de projecte a nivell 

d’idees: EEE, d’estudi i exploració d’un àmbit i PPP, de proposta 

d’actuacions per la millora d’un passatge o passatges que estan 

dins de l’àmbit.
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PASSATGE O PASSATGES

Què? Qui? Com? I per què connectem?

La proposta de passatge/s es focalitza en les 
passeres i l’eix de la carretera de l’Estació entre 
Cerdanyola del Vallès i Ripollet, per sobre la C-58 i 
el Riu Ripoll i en el seu entorn immediat,  tractant 
la millora de: les accessibilitats, la seguretat i 
informació, la connectivitat amb els itineraris 
fluvials, amb els equipaments i l’entorn paisatgístic.

 •Accessibilitat a la passera des dels nuclis urbans.

 •Accessibilitat des dels marges del riu i de 
recuperació d’itineraris.

 •Front urbà a la C-58, problemàtica ambiental pel 
que fa a la contaminació acústica i de l’aire.

 •Fronts urbans al riu Ripoll incidint en la relació 
riu-ciutat.

 •Entorn paisatgístic i recuperació dels marges 
fluvials: horts, vegetació, activitats associades i 
itineraris,

 •o altres propostes que suposin millores de l’espai 
i incrementin els serveis i la qualitat de vida de les 
persones.
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Ortofoto 1981 

Ortofoto 2013

or
to

fo
to

s
04



F01

F02

F03

F04 F05

F02

Programa: Organitza:

ga
le

ri
a 

d’
im

at
ge

s
05


