
ESCENARI D’ESTUDI I EXPLORACIÓ

Sant Cugat del Vallès s’estén pel vessant nord-
occidental de la Serra de Collserola i per l’inici 
de la depressió de la Vallesana fins a la Serra 
dels Galliners. El territori defineix una divisòria 
topogràfica constituïda per un seguit de carenes des 
de Sant Llorenç de Munt passant pel turó de Can 
Mates fins a Collserola tot definint dues conques 
hidrogràfiques, la del Besòs i la del Llobregat. El teixit 
urbà  incorpora llargs corredors hidrogràfics que 
articulen els espais lliures i que alhora completen 

una connectivitat ecològica mitjançant un sistema 
de verd urbà que reforça l’estructura urbana en 
categoria de parcs urbans. 

Les grans infraestructures de mobilitat representen 
un repte per millorar la interacció entre el medi 
i la ciutat. El traçat de l’AP-7 al Vallès va seguir 
únicament la seva pròpia lògica interna provocant 
dificultats pel que fa a la continuïtat de les 
carreteres i camins del territori que travessa. L’efecte 
polaritzant de la via també ha generat paquets de 
terciari i d’equipaments a escala metropolitana al 
seu entorn.

Dins d’aquest context, el concurs planteja estudiar 
i proposar idees per recuperar l’antiga carretera de 
Rubí (BP-1503), via interurbana de connexió directa 
entre els centres de Sant Cugat del Vallès i de Rubí. 
Sota el concepte de “passeig interurbà” proposa 
donar protagonisme a la idea de continuïtat urbana 
a escala metropolitana, on els vehicles lents, ciclistes 
i vianants puguin passejar en plenes condicions 
d’urbanitat. 
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a l’encreuament de l’antiga carretera de Rubí a 
Sant Cugat amb l’AP-7 dins del terme municipal 
de Sant Cugat del Vallès.

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 a 
l’encreuament de la carretera de Rubí amb 
l’AP-7, pas actualment mancat de les mínimes 
condicions d’accessibilitat per a vianants i en canvi 
contínuament utilitzat per aquests. En aquest àmbit 
s’ubiquen els carrils d’accés a la AP-7, a sud la 
rotonda d’accés al centre comercial Augusta Parc i 
al Parc Empresarial de Can Ametller, i a nord els sòls 
previstos per l’ampliació del polígon d’activitats de 
Can Sant Joan delimitats pel Torrent dels Alous.

 •Connectivitat urbana en el pas per sota l’AP-7, 
prioritzant la mobilitat tova (vianants i bicicletes).

 •Accessibilitat als diferents espais lliures, 
equipaments, serveis i dotacions existents i previstos 
al llarg de la carretera de Sant Cugat del Vallès a 
Rubí, des d’una visió de “passeig interurbà”.

 •Valorar els entorns patrimonials i paisatgístics 
de l’antiga carretera de Rubí: Can Castanyer, Can 
Fontanals, el torrent de la Guinardera i la riera de 
Rubí,

 •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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