Edifici escola ’La Mirada’:
possibles ubicacions fora del bosc de
Volpelleres
Propostes des de l'empatia amb l‘escola i amb tota la ciutadania, que
estima el bosc i vol preservar la seva connectivitat ecològica

A Sant Cugat del Vallès, el 10 de març de 2022
ADENC - Ecologistes de Catalunya, SOS Bosc Volpelleres i WWF Barcelona –
amb el suport d’Assemblea pel Clima, Associació El Mussol per a la Protecció del Paisatge, Fridays for Future, INTERcids
i altres entitats ecologistes

Antecedents
Algunes alternatives inicialment descartades es poden replantejar, estudiar i proposar de nou

Passarà a ser l’Opció 3.
Ambdues, la 3 i la 4, passaran a ser
una sola, l’Opció 2.
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Afegim una nova opció a Volpelleres,
que passarà a ser la 4 i dues noves
opcions en el barri de La Guinardera
, que passaran a ser la 5 i la 6 (aquí
no en el mapa). Aquestes dues
darreres van ser tractades en reunió
SBV – Aj. (juliol 2020), junt amb una
tercera (parc de la Guineu) que es
descarta. Les opcions 1 i 5, aquí al
mapa, també es descarten i tampoc
seran considerades, en endavant.

Mapa d’opcions viables per l’edifici de ‘La Mirada’
Opció 0: L’aprovada, amb canvi de qualificació de
clau 6b* (zona verda, forestal) a 7b* (equipament).
Opció 1: Opció inicial al costat de l’INS, descartada
per Protecció Civil per manca de protecció després
del desistiment de l’Aj. i no estar a més de 250 m
de la via del tren. Oportunitat amb la proposta de
l’intercanviador FFCC-ADIF, ara que es reprèn.
Opció 2: Parcel.la 7b* (reservada per a una llar
d’avis?), sumada a la parcel.la actual dels mòduls i
L’Olivera (desplaçant la franja de carrer i
l’aparcament exteriors cap a la perifèria, si cal).
Opció 3: Parcel·la de la masia de can Canyameres
(7b*), conservant els elements més característics i
singulars (volta catalana de l’entrada...).
Opció 4: Adquisició (o permuta) d’una parcel·la
privada adequada (solar de ≥3.500 m2), dins el
barri de Volpelleres, al sud del monestir ‘Verge dels
Àngels’.
Opció 5: Parcel.la privada a l’Av. Europa.
Adquisició o permuta amb canvi qualificació de 6b*
a 7b* (el bosc que tornaria a 6b*).
Opció 6: Parcel.la privada a l’Av. de la Guinardera,
qualificada T(19T/a*). Adquisició o permuta.
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Opció 0 - aprovada
1 Opció 1 - inicial
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Nota: Els rectangles de color
són, a escala, de 106 m x 44,3
m i el color gris correspon a la
franja perimetral de baixa
combustibilitat, de 25 m
d’amplada.

*Veure claus urbanístiques a: https://geoportalplanejament.amb.cat/Informacio/Normativa/08126_INDEX.htm

La ubicació inicial al cantó de l’INS és l’opció 1
Amb el compromís de l’intercanviador FCC-ADIF o amb mesures contra un extremadament rar i intens incendi
(embolicant un vagó cisterna ple de propà quan hi passes a prop i desprotegit).
a) Els trens de mercaderies perilloses
no passen en horari escolar i el risc
real és el d’incendi del bosc, amb
persones cremades i també el risc
real per la salut de tots, en general.
b) El Govern actual va desistir de les
mesures de protecció compromeses
a 15 anys i no en va comprometre
d’altres.
El
futur
projecte
d’intercanviador
ADIF-FFC,
les
aportaria.
c) En la ubicació actual (mòduls), a
costat de l’escola L’Olivera, les vies
que tenen a prop si estan
soterrades.

Opció 2: La ubicació actual (mòduls) té continuïtat cap una altra
parcel·la 7b gran, on les obres no afectarien l’activitat escolar

2
a) L'espai d’aparcament i el de l’Av. can Bellet d’entremig s’aprofitarien (reubicant-los i per separat, si cal) per arribar als 5.000
m2 de sòl del projecte actual i amb el mateix disseny i orientació de l’edifici. No necessitaria franja perimetral de 25 m.
b) També es pot dissenyar un edifici més alineat amb l’estàndard de la Generalitat, en un sòl de ≤3.500 m2, amb serveis i
espais millorats i compartits amb l’Olivera (pavelló, horts, geotèrmia...), ampliant zones verdes públiques (i el pati o les pistes)
on ara hi ha els mòduls...
c) La reserva (llar d’avis) de la parcel·la 7b (~2.500 m2) es pot posar en un altre espai (prop de l’estany La Guinardera o del
CAP de La Mina...), permutant-la com a 7b amb la del bosc (tornaria a 6b).

Opció 2 (cont.):
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Parc de la Guineu
(opció descartada)

L’aparcament exterior i
el tram de carrer
podrien ressituar-se per
separat, si cal.

Opció 3: La parcel·la 7b de la masia de can Canyameres

a) Masia en molt mal estat i de valor patrimonial inferior al d’altres a Sant Cugat (i encara més de Catalunya). La seva
restauració integral i manteniment serien molt costosos i la seva utilitat prevista com a espai d’activitats socials es pot
desplaçar arreu.
b) El nou edifici de l’escola pot conservar els elements més característics (portal en volta catalana, balcons modernistes...),
així com el testimoni de la planta de la masia, de l’era o de la torre modernista (restaurada). Altres escoles s’han construït en
antigues masies o edificis (CAR, Maragall).
c) Igual que en l’opció 2, es pot dissenyar un edifici amb planta de ~3.500 m2.

Opció 3:
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La parcel·la 7b de
la masia de can
Canyameres amb
visió aèria.

Opció 4: Adquisició (o permuta) d’una parcel·la privada (solar de
≥3.500 m2), al sud del monestir ‘Verge dels Àngels’
Es pot utilitzar el mateix disseny
canviant l’orientació o dissenyar un
edifici més alineat amb l’estàndard de
la Generalitat, en un sòl de ≤3.500 m2.
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Opció 5: Parcel.la privada a l’Av. Europa. Adquisició o permuta amb
canvi de qualificació de 6b a 7b
És una parcel.la just a 250-300 m
de la via ADIF (veure diapo 11).
Es pot utilitzar el mateix disseny
canviant l’orientació o dissenyar un
edifici més alineat amb l’estàndard
de la Generalitat, en un sòl de
≤3.500 m2.
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La pèrdua de zona verda es
compensa amb la requalificació de
la parcel.la del bosc com a 6b.
L’accés des de Volpelleres, és per
zones verdes i travessa les
autovies per ponts segurs (veure
diapo 12.

Opció 5: Comparativa distàncies vies ADIF i autopista
La Mirada

Col.legi
CreaNova

5

E/S Túnel
ADIF
E/S Túnel
ADIF

100 m

Nota 1: No hi ha transport de substàncies inflamables per l’autopista Montserrat (C-16), si no, afectaria l’Olivera i La Mirada (mòduls).
Nota 2: Les vies ADIF estan a 5 m sota la carretera de Rubí i la ubicació de opció 5 està a 300 m de distància de la via.

Opció 5 (cont.): Accés des de Volpelleres a la Guinardera
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Opció 6: Parcel.la privada a l’Av. de la Guinardera, qualificada
T(19T/a). Possible adquisició o permuta.
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Aspectes econòmics (en milers d´euros, sense IVA)

NOTES
a) En vermell els pagaments ja compromesos.
b) Es redueix un 17% el preu pel +40% envers una superfície construïda estàndard (3 línies).

Aspectes no econòmics (encara)
El projecte aprovat és l’única opció que afecta l’ecosistema del bosc de
forma irrecuperable (si més no a curt i mig termini), però també afecta la
zonificació de l’espai fluvial i, per tant, el bosc de ribera.

NOTA
Veure zonificació de l’espai fluvial a: https://aca.gencat.cat/ca/laigua/el-medi-hidric-a-catalunya/zonificacio-espais-fluvials/

•

El projecte aprovat envaeix la zona de
‘policia’ que abasta fins a 100 m a
banda i banda de la riera de
Volpelleres
(aigües
superficials
permanents) i afecta irremeiablement
el bosc de ribera.

•

Les petites rieres transversals ja
estan assecades o canalitzades.

•

Es necessita autorització expressa.

NOTA. Veure la zonificació de l’espai fluvial
https://aca.gencat.cat/ca/laigua/el-medi-hidric-acatalunya/zonificacio-espais-fluvials/

a:

