
La Via Verda i la UAB.

consideració a 2002.



El corredor de la B-30: un espai de centralitat i valor estratègic.
Un espai amb grans pressions urbanitzadores.





La B-30 entre Cerdanyola i Sant Cugat.



La UAB.



Castell de Cerdanyola



Indústria ceràmica





St. Cugat.



Rubí



L’eixampla de la B-30





L’eixampla 
al costat de 
la B-30













Rubí



El sud de la UAB



L’estació de RENFE a la UAB



el torrent de Can Domènech a la UAB: espais amb valor.



discontinuïtat i ruptura de l’espai fluvial a l’autopista.





Pla Director de la Regió Metropolitana, 1968



Pla General, 1976



el Centre Direccional al Pla de 1976



el Centre Direccional i el planejament de l’entorn



Planejament urbanístic:
un model densament 
urbanitzat i sense Via Verda.



un model viari amb excés



Planejament parcial ja desenvolupat.



Hi ha 2500 ha de sòl urbanitzable a l’entorn de la B-30, de les quals 
menys d’una meitat s’han desenvolupat en plans parcials. D’aquesta 
meitat, només una part s’ha urbanitzat i edificat.







Creixement residencial de Cerdanyola i Sant Cugat





Via Verda
Sant Llorenç - Collserola,
proposta 1996.



Cerdanyola als inicis dels anys setanta.



L’anella Verda
de la Regió Metropolitana



Un exemple: Copenhaguen, 1947: 
una articulació de sistemes urbans i espais lliures.



Els sistemes urbans al Vallès enfilen els cursos fluvials.



El sistema d’espais lliures al Vallès ordena la plana



La Via Verda i la proposta d’ampliació de la UAB al sud de la B-30.



L’alternativa: Espais lliures de la Via Verda i Parc Científic de la UAB.





El projecte oficial d’urbanització del Centre Direccional



Un simple polígon residencial i industrial



Dades comparatives del Centre Direccional



les 
connexions 
biològiques 
del projecte 
oficial: 
uns espais  
molt reduïts.



UAB: un creixement força intensiu.





UAB: el sostre construït s’ha duplicat en només 15 anys.



La UAB avui: cal resoldre la dimensió de futur d’aquest equipament.



Quin futur per a 
aquest territori ?
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