
JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ
S’ha adoptat una solució justificant els següents punts:
a) Expandir xarxes de cohesió urbana.
b) Expandir les vies ciclistes que engloben la ciutat.
c) Fomentar la mobilitat a peu amb voreres amples i seccions 

arbrades, millorant l’accessibilitat.
d) Incrementar el nombre de places d’aparcament a les afores 

del nucli urbà.

ALTERNATIVA 1
Urbanització dels terrenys 

propers al cobriment

ALTERNATIVA 2
Urbanització dels terrenys 

creant un gran corredor 
verd per a vianants sobre 

el cobriment

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL SOTERRAMENT
DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER GRANOLLERS

NECESSITAT DEL PROJECTE
Es presenta aquet projecte bàsic com a proposta de solució a la
necessitat d’urbanitzar un espai lineal el qual una infraestructura
ferroviària ha exercit de barrera arquitectònica durant mig segle.

La ciutat es troba dividida, amb els problemes de mobilitat que
genera tenir només tres punts de connexió dels dos costats del
municipi, fet que amb la nova actuació es potenciaran els
desplaçaments a peu, es crearan nous llocs d’aparcament al voltant
del nucli urbà, descongestionant el centre de la ciutat de vehicles, així
com crear un nou espai verd que repercuteixi a millorar l’impacte
ambiental.

OBJECTIUS DEL PROJECTE
• Enllaçar les trames urbanes i millorar la mobilitat del municipi
• Eliminar la barrera física de la infraestructura ferroviària.
• Millorar la integració de les zones properes a la infraestructura
• Expandir i donar una continuïtat a les zones verdes de la ciutat
• Millorar la mobilitat, accessibilitat i sostenibilitat de la ciutat.

COBRIMENT MITJANÇANT CALAIX 
DE FORMIGÓ

RESUM DEL PRESSUPOST

INTRODUCCIÓ
El projecte a estudi està situat a Granollers, la capital del Vallès Oriental.
L’any 1958 es va construir una gran rasa per on circulava la via fèrria,
provocant a dia d’avui una gran ferida al municipi.
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