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0. ANTECEDENTS

La urbanització de l'espai públic objecte d’aquest estudi, neix a partir de la demanda per part de
l’Ajuntament de Sabadell, tant a nivell d’avantprojecte per l’anàlisi d’usos com per la urbanització de la
C58-C, en el seu pas cobert entre l’avinguda d’Estrasburg i el carrer de Sarajevo.
La intervenció permetrà connectar, ampliar l’àrea verda del parc d’Odessa i dotar-la d’una zona
esportiva, verda i d’aparcament.

ÀREA D’INTERVENCIÓ

PARC D’ODESSA
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.3.
1.1.

Emplaçament

Identificació i Agents del projecte
Aquest projecte d’urbanització es realitza en un espai públic d’importància pel barri i la ciutat,

Projecte:

Avantprojecte

on actualment s’hi estan construint noves edificacions i generant noves àrees urbanes. La seva
ubicació es troba en un punt d’entrada i sortida de la ciutat, amb carreteres principals i de

Tipus d’Intervenció: Obra nova

connexió amb les poblacions veïnes.

Emplaçament:

Tram cobert de la C58-C entre av. d’Estrasburg i c/de Sarajevo

1.4.

Municipi:

Sabadell. Comarca del Vallès Occidental

L’àmbit del projecte del tram cobert de la C58-C es troba envoltat al nord, per la via del tren de

Condicionaments Generals

Rodalies R04 (Línia Barcelona-Manresa-Cervera-Lleida-Almacelles) i el carrer de Sarajevo; al
Promotor:

Ajuntament de Sabadell

sud, per una gran rotonda de connexió amb la zona Nord de Sabadell, la carretera C58-C i el
barri de Castellarnau, pertanyent al terme municipal de Sabadell. A l’est, per una zona

Arquitecte:

Marco Vásquez Herrero

d’habitatges plurifamiliars de nova construcció i terrenys urbans contigus al parc d’Odessa,
àmbit que permetrà donar continuïtat als usos de l’àrea intervinguda; a l’oest, pel barri de
Castellarnau, sense cap connexió directa amb l’àmbit d’intervenció.

1.2.

Descripció del Projecte

1.5.

Informació Urbanística

Constitueix l’objecte d’aquest document la redacció de l’avantprojecte de la urbanització del

Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sabadell, l’àmbit d’intervenció està qualificat

tram cobert de la C58-C entre l’avinguda d’Estrasburg i el carrer de Sarajevo, amb una

com a Espai lliure, zona d-1, Places i jardins urbans d.1

superfície aproximada d’intervenció de 15.347,0m² dels quals 10.002,0m2 pertanyen al tram
cobert.

L’àrea d’actuació es divideix en 3 usos diferents:
Zona parc: 5.345,0m2
Zona esportiva: 5.976,0m2
Zona aparcament: 4.026,0m2
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1.6.

Estat Actual

1.7.

Justificació de la solució adoptada

L’àmbit d’intervenció es troba sense ús degut al seu tancament perimetral, comportant

La solució adoptada fa de continuïtat del parc d’Odessa, finalitzat al novembre del 2007. Aquest

actualment una barrera arquitectònica.

està situat al nord-oest de la ciutat, delimitat per la ronda d’Europa i els carrers d’Edimburg, de

Aquest àmbit està format per una gran plataforma de formigó armat, de geometria pràcticament

Sarajevo, de Copenhaguen i de Varsòvia. Es tracta d’un espai verd entre els barris de Can Llong i

rectangular, amb un desnivell mínim. A la part central, és present una peça el·líptica de 2

de Castellarnau.

metres d’alçada i oberta per la part superior, essent la ventilació de la ronda que passa per la
cota inferior. A ambdós costats hi ha una àrea verda amb poc manteniment i el vials d’entrada i
sortida a la C58-C.

El paviment existent és de formigó amb acabat reglejat, alguns trams del qual estan malmesos



Idees:

La proposta neix a partir de tres necessitats del barri i la ciutat:

per les inclemències meteorològiques i el pas del temps. Sota aquest paviment hi ha una
impermeabilització per tal de protegir el pas soterrat de la ronda però comença a presentar un

Creació d’una àrea esportiva, saludable i de trobada entre diferents franges d’edat. Aquesta

deteriorament visible, amb una simple inspecció visual.

idea es formalitza a la zona més allunyada del trànsit rodat i propera al carrer de Sarajevo.

No existeix cap tipus d’enllumenat interior de l’àmbit.

Millora i adequació de la zona verda limítrofa amb el carril bici entre l’avinguda d’Estrasburg
i el carrer de Sarajevo.

Aquesta zona és fronterera amb la urbanització veïna i dóna continuïtat i cloenda al parc
d’Odessa, el qual s’inicia a la ronda d’Europa.

Augment de l’àrea d’aparcament de la zona, adoptant un sistema sostenible i promovent l’ús
d’altres mitjans per accedir a la ciutat.
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Configuració de l’espai:

barrera separadora dels diferents espais.

La intervenció es configura en tres àmbits:

A banda dels elements necessaris per a desenvolupar les activitats físiques, es plantegen
unes peces que millorin l’estada al lloc com fonts, papereres, aparca bicicletes, un quiosc i

PARC: paral·lel al cobriment de la C58-C és present una àrea verda que s’adequarà als nous

uns lavabos.

requeriments, incorporant un passeig per als vianants contigu al carril bici i la plantació de
nou arbrat, generant una zona d’estada per a les famílies. Dins l’àmbit es projecta a més, un

APARCAMENT: espai ubicat entre la rotonda de l’avinguda d’Estrasburg i les dues rampes

quiosc i uns lavabos que donaran servei tant a la zona esportiva com a la zona verda.

d’accés i sortida de la ronda Oest, C58-C. En aquesta zona s’ubicarà un nou aparcament

Aquesta última serà la que incorporarà l’accés cap a la zona esportiva.

públic, facilitant la mobilitat del barri degut a que s’hi accedeix pràcticament, des de la
mateixa ronda. D’aquesta manera, es redueix la circulació dins del barri per a buscar

ESPORTIU: comprèn dues terceres parts de la zona de cobriment de la Ronda, iniciant-se al

aparcament. A més, aquest espai està destinat a ser una zona sostenible. Es plantegen

carrer de Sarajevo fins a les rampes d’accés i sortida de la ronda. Dins d’aquest espai

quatre línies d’aparcament, essent les dues centrals cobertes per una estructura metàl·lica

existeix una gran el·lipse que serveix de ventilació de la Ronda. Repartides per tota l’àrea,

que suportarà un conjunt de plaques fotovoltaiques i donaran electricitat a la resta de la

es projecten diferents nuclis d’activitats en funció de l’edat i la intensitat d’ús.

intervenció. Aquestes es podran ampliar a les dues línies d’aparcament restants, segons

En paral·lel al carrer de Sarajevo i aprofitant el desnivell es construeix una graderia

futures necessitats. Es preveu la reserva d’unes places amb connectors de càrrega per als

longitudinal, que servirà per contemplar les diferents activitats realitzades dins la zona.

vehicles elèctrics. A la zona d’entrada i al costat de la zona esportiva es reserven places per

Envoltant tota la intervenció es crea una pista d’atletisme de dos carrils i en el seu interior,

vehicles adaptats i motocicletes, així es facilita la connexió amb el barri i la zona esportiva.

es configuren quatre àrees esportives urbanes: manteniment físic, skate-patins, parkour i

A més, es proposa una parada d’autobús a l’extrem sud de la zona intervinguda, contigua al

zona de calistènia, esports que es poden exercir tant en grup com individual.

nou aparcament, per tal d’accedir al barri i a la ciutat.

Al voltant de l’el·lipse de ventilació es manté la zona de graffitis que hi ha actualment i
s’adequa per a que serveixi d’expressió artística per a la ciutadania.
Al costat oposat d’aquesta, es crea la zona de jocs en equip, incorporant taules de pingpong, una pista de vòlei platja i una pista poliesportiva.

El paviment predominant serà el formigó existent que s’anirà tractant segons els diferents
usos. A les àrees que ho requereixin, s’hi afegirà al damunt un nou paviment, com en el cas
de la pista de voleibol, coberta per sorra fina. Per a reduir la duresa de la zona intervinguda i
generar àrees d’ombra, es projecten petites zones de descans amb recrescut de terra fins a
1,2m, cobertes amb gespa natural de baix consum i arbrat. Al mateix temps, faran de
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