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1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1. L’oportunitat de realitzar aquest projecte 

 
El projecte “Vivim, respirem, replantegem Sabadell” va ser un dels 38 projectes            
presentats als pressupostos participatius “Construint Ciutat” de Sabadell de 2019, sent el            
projecte més votat de la seva categoria. 

Aquesta iniciativa neix per apostar per projectes adreçats a les persones de la ciutat, per               
millorar les condicions de vida de la ciutadania i la cohesió a la ciutat i els seus barris.                  
Finalment la mateixa ciutadania de Sabadell van ser els electors de les propostes mitjançant              
un procés participatiu. 

Per tal de participar d'aquest procés participatiu de millora de la ciutat, l'ADENC (Associació              
per la Defensa i Estudi de la Natura) va presentar el projecte “Vivim, Respirem,              
Replantegem Sabadell” de la mà d'altres entitats, Urbanins, el CREAF (Centre de Recerca             
Ecològica i Aplicacions Forestals), el CTTC (Centre Tecnològic de Telecomunicacions de           
Catalunya) i la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). 
 
 

 
1.2. Interès del projecte 

 
Sabadell, de la mateixa manera que altres ciutats al llarg dels últims anys, ha viscut un                
procés de creixement urbanístic dissenyat sense tenir en compte els valors naturals dels             
espais verds i de l'entorn natural més proper. Aquestes mancances, que influeixen tant en el               
dia a dia i el benestar dels ciutadans com en la mateixa conservació de la biodiversitat del                 
seu entorn, són les que ens han portat a impulsar aquest projecte. 

Amb el “Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell” hem volgut impulsar la millora de l'espai             
urbà i de la qualitat de l'aire del municipi, iniciant la transformació d'alguns espais,              
reverdint alguns punts de la ciutat, afavorint la fauna i la flora autòctona, iniciant estudis de                
la ciutat des de diverses visions (urbanisme, ecologia, salut...) i implicant la ciutadania en el               
procés per tal de replantejar la ciutat col·lectivament des del debat i la participació en               
diferents espais (ciència ciutadana, presentacions, taules rodones...), amb l'objectiu que          
Sabadell esdevingui una ciutat més agradable i saludable per tots els seus habitants.  
 
  

 

 
 
Volem agrair l’oportunitat que hem tingut per a 
reflexionar col·lectivament i ser el motor de 
millora de la nostra ciutat. 



1.3. Fases del projecte 
 
Per tal de desenvolupar el projecte s'han seguit les següents fases: 

- Estudi previ, on s’han analitzat les zones verdes de la ciutat, els punts amb més                
contaminació atmosfèrica i els possibles corredors biològics que podrien fer la ciutat més             
sostenible i saludable. 

- Cicle de xerrades i tallers participatius explicant els resultats de l’estudi previ, els objectius               
als quals es pretén arribar amb el projecte i les diferents formes en què es poden combatre                 
les problemàtiques detectades. Aquestes activitats s'han dut a terme en formats diversos,            
en espais variats i amb públics ben diferents per arribar a la màxima població possible. En                
aquest procés s'ha generat un debat crític sobre com millorar la ciutat, des del punt de vista                 
de combatre la contaminació i millorar la salut pública, promoure les zones verdes, els              
connectors biològics i la biodiversitat en general. 

- Recull de possibles actuacions, proposades per la ciutadania de Sabadell, en les quals es               
busca promoure les zones verdes de la ciutat, així com la millora d’espais per a la fauna i la                   
flora autòctona i la creació de possibles corredors biològics que connectin els diferents             
parcs de la ciutat. 

-Tria d'actuacions que s'han dut a terme a partir de la participació. El projecte ha buscat                
implicar la ciutadania de Sabadell en el desenvolupament d’una ciutat més sostenible i             
saludable per a tots, en un procés d'aprenentatge i posterior debat sobre els problemes              
ambientals i de salut pública que pateixen les grans ciutats actualment i les diferents              
solucions que s’hi poden dur a terme. 
 
La irrupció de la COVID 19 i les seves conseqüències sobretot en l’àmbit social i educatiu                
han suposat un repte afegit al desenvolupament de la tasca proposada.  
 
 

1.4. Àmbit de treball 
 
Sabadell és una gran ciutat de la comarca del Vallès Occidental amb una extensió de 37,79                
km² i 213.644 (Idescat, 2019), que es troba a una altitud de 190 metres sobre el nivell del                  
mar. Al nord de la ciutat la separació entre Sabadell i els municipis veïns es fa a través de                   
sòls no urbanitzables, caracteritzats generalment per un teixit agroforestal, mentre que la            
separació entre els situats al sud (Barberà del Vallès, Badia del Vallès i Cerdanyola del               
Vallès) i l’oest (Sant Quirze del Vallès) es fa a través de sòls urbanitzables, gran part d'ells                 
ja urbanitzats, en forma de ciutat contínua i amb l'autopista C-58 respectivament. 

Al nord-oest de Sabadell, delimitat pels barris de Can Gambús, Castellarnau i Ca n’Oriac i el                
terme municipal de Terrassa hi ha el Parc Agrari de Sabadell, un espai agroforestal protegit               
no urbanitzable de 586 hectàrees de paisatge que combina boscos i torrents amb terres de               
conreu de secà i regadiu. Té com a objectiu preservar el territori i garantir la continuïtat en el                  
terme municipal de Sabadell de l'activitat agrícola i ramadera, fent-la rendible           
econòmicament. Per altra banda, el Parc Fluvial del riu Ripoll, caracteritzat per un cabal              
normalment escàs i per un règim irregular de crescudes, molt poc freqüents però molt              

 



importants, creua de nord a sud per l’est del sòl urbà al llarg de 7 km. La seva ubicació                   
propera al nucli urbà li confereix la singularitat de ser el punt de contacte entre l'espai urbà i                  
el medi natural a l’est de la ciutat. El riu travessa terrenys al·luvials, fet que provoca una                 
accidentada erosió al llarg del seu recorregut, i ofereix un paisatge molt recognoscible de              
talussos, cornises i terrasses. Tot i que al seu pas per la ciutat el Ripoll ha estat bàsicament                  
un riu industrial, s’ha aconseguit recuperar la qualitat de l'aigua i part de la seva               
biodiversitat. 

Aquesta ubicació desigual dels espais naturals i sols no urbanitzables situats           
majoritàriament al nord de la ciutat ens ha conduït a centrar el projecte a la part nord                 
d’aquesta per a iniciar aquest canvi de paradigma cap a una ciutat més verda.  

L’àmbit de treball del projecte, doncs, es situa al nord de la ciutat, delimitat al nord-oest pel                 
Parc Agrari, al nord-est pel Parc Fluvial del Riu Ripoll, i arriba fins a la carretera de Terrassa                  
(N-150) i la seva connexió amb la ronda Zamenhof mitjançant la ronda de Ponent. Aquest               
àmbit de treball comprèn diversos barris antics i moderns de la part del nord de Sabadell                
amb característiques diferents (Figura 1). 

 

 
 
Figura 1. Mapa de la zona d'estudi (zona nord de Sabadell) i dels espais naturals del seu entorn                  
(Parc Agrari i Parc Fluvial del Riu Ripoll). 

 



 
2. CONTEXT 

 
2.1. Ciutat grisa i ciutat verda 

 
Al llarg dels anys, en general les ciutats han anat creixent a partir d'uns criteris que neixen                 
de l'urbanisme tradicional, amb l'objectiu principal que aquestes siguin funcionals a nivell            
productiu i de mobilitat motoritzada, sobretot pel vehicle privat, i deixant en segon pla el               
benestar humà i la conservació de la flora i la fauna del seu entorn. 

Aquesta tendència ha donat lloc a les ciutats que tenim avui dia, les ciutats grises . En la                 
situació actual d'augment de la població, crescuda de la demanda de béns i serveis i de                
ràpida urbanització, competeix directament amb la presència de zones verdes urbanes. A            
més a més, tot i anomenar-les verdes (en terme urbanístic), no són garantia de presència               
de vegetació; en funció de com s’urbanitzen poden ser totalment grises. De fet, s’ha adoptat               
com a pràctica habitual per desnaturalitzar l’espai públic suposant erròniament que això            
implicaria una menor despesa en manteniment i conservació. Per tant, les zones verdes             
dins d'aquest model de ciutat, acaben esdevenint espais de poca qualitat inconnexos entre             
ells. En aquests casos, la comunicació entre els organismes dels diferents espais verds de              
la ciutat i del seu entorn acaba sent pràcticament impossible, deguda a la fragmentació dels               
seus hàbitats, i acaba suposant en una davallada en la biodiversitat. 
 
Aquest model de ciutat, no només té efectes negatius sobre la biodiversitat d'aquesta, sinó              
que també sobre tots els seus ciutadans. La falta d'espais verds de qualitat, la dificultat de                
desplaçament a l'interior de la ciutat si no és amb vehicle privat i la zonificació (promoció de                 
zones únicament residencials, comercials, industrials, etc.) també perjudiquen les         
possibilitats de socialització i el benestar dels ciutadans. 

Enfront d’aquesta idea de ciutat, que no dóna resposta als reptes actuals de crisis climàtica i                
de salut i benestar de la població, pren força la idea de transformar les zones urbanes                
existents en ciutats verdes . Dins aquest canvi de paradigmes, se cerquen nous models             
d'espai públic que integrin la millora del benestar humà amb la convivència entre les              
diferents formes de vida animal i vegetal de la ciutat i dels espais naturals propers. Aportant                
també un canvi de visió a com s'entenen els espais verds en l'urbanisme clàssic,              
considerant aquests com a zones amb una funció ecològica a més a més de funcional,               
potenciant les espècies autòctones i afavorint la funció de xarxa connectora entre les             
diferents zones verdes de la ciutat i amb la seva perifèria. 

 



 
 

2.2. Biodiversitat urbana 
 

Entenem per biodiversitat la varietat de formes de vida de les quals sorgeix el patrimoni               
natural global. Per tant la biodiversitat urbana és tota aquella diversitat de flora i fauna               
que podem trobar dins de la ciutat. Aquesta biodiversitat és sovint l’única oportunitat de              
contacte de les persones amb altres espècies amb les quals conviuen a la ciutat, fet que                
s’acusa en les persones amb poques possibilitats de desplaçament i les classes            
socioeconòmiques baixes. Tanmateix, als ecosistemes urbans, aquest patrimoni natural         
està sotmès a un seguit de factors i impactes que en dificulten el seu establiment i                
mantenen baixos els nivells de biodiversitat. La forta pressió antròpica i les condicions             
físiques i de qualitat ambiental que ofereix la ciutat poden ser perjudicials per a              
l’estabilització i assentament de la biodiversitat urbana. D'aquí la importància treballar per            
fer de les ciutats un espai més amable i permeable per a la biodiversitat, on totes les                 
espècies interactuïn beneficiant-se mútuament. 

Moltes de les espècies pròpies de la biodiversitat urbana, ja estan adaptades a la vida a la                 
ciutat, beneficiant-se fins i tot d'algunes de les seves estructures, i van apareixent d’una              
forma més o menys natural i sense necessitat d’artificialitzar els processos, si disposem             
d’un entorn idoni que ho afavoreix. Això però, no és sempre així, i el desenvolupament de                
moltes de les activitats pròpies de la vida urbana sovint ho dificulta i pot arribar a fer-ho                 
gairebé inviable. 

El verd urbà, format pel conjunt d’espais verds presents a la trama urbana (fent referència               
als espais urbans enjardinats o a altres estructures vegetades, no a les places grises i               

 

 
La biodiversitat es va obrint camí a la ciutat per si mateixa, 
quan les condicions són favorables i disminueix la pressió 
sobre ella. 



dures), és alhora biodiversitat vegetal i lloc de vida per a la biodiversitat animal. La               
diversitat d’ambients urbans amb vegetació (parcs, horts, balcons, herbassars, zones          
fluvials, zones agrícoles i forestals de la rodalia, etc.) és un element determinant de la               
diversitat de la fauna urbana associada , i constitueix, així, un element més dels beneficis              
que ofereix la complexitat estructural de les ciutats per al benestar humà i animal. 

 
 

2.3. Verd urbà i salut 
 

Els espais verds de la ciutat constitueixen una infraestructura ecològica fonamental que fa             
un servei no tan sols ambiental sinó també de millora de la salut i el benestar de les                  
persones. Per exemple, estudis afirmen que créixer rodejats d’espais verds té beneficis            
sobre el desenvolupament del cervell i millora l’atenció i la memòria dels infants. Segons              
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), és recomanable que les ciutats i nuclis urbans              
continguin entre 10 i 15 m2 de zona verda per habitant. Sabadell disposa a dia d’avui de                 
poc més de 9 m2 de zona verda per habitant. 

Per altra banda, la presència generalitzada de vehicles motoritzats dificulta la possibilitat de             
vida urbana en totes les seves formes possibles. En primer lloc, per una qüestió tan               
important com la qualitat de l’aire, ja que moltes de les ciutats on vivim tenen uns nivells                 
de contaminació aèria superiors als límits que defineix l’OMS, i Sabadell no n’és una              
excepció. Des del punt de vista de la fauna, per exemple, el cotxe també limita les seves                 

 

 

La biodiversitat vegetal, a l’hora de contribuir en        
l’enverdiment de les zones urbanes, també      
proporciona l’estructura necessària (aliment i     
refugi) pel manteniment de gran part de la        
biodiversitat animal. 



possibilitats de moviment pel tipus de via, per l’augment del risc d’atropellament o pel soroll,               
essent la convivència més fàcil amb persones que es mouen a peu. També per la mateixa                
ciutadania, la mobilitat motoritzada limita les seves possibilitats de relació en el trajecte i la               
pròpia salut per optar per un mode menys actiu de desplaçament. 

Cal remarcar també els efectes beneficiosos que ens aporta la biodiversitat urbana            
sobre la salut, a partir de serveis ecosistèmics. La vegetació urbana regula la temperatura i               
la humitat de la ciutat, reduint l'efecte “illa de calor”, generant temperatures més agradables,              
filtrant les radiacions solars i proporcionant espais d'ombra, captant C02 i renovant l'aire,             
millorant de manera olfactiva alguns espais, disminuint la contaminació acústica i,           
indirectament, donant refugi a fauna associada que ens aporta altres beneficis, a més a més               
dels beneficis psicològics d'estar en entorns naturalitzats. La fauna, per la seva banda, juga              
un paper clau en el control biològic d'algunes plaques, com els mosquits que poden ser               
vectors d'algunes malalties, a més a més també de millorar la qualitat acústica de molts               
espais amb els sons que emeten 

 
 

2.4. Dimensió social 

Potser, cap altra generació havia estat tan formada com l’actual. Aquest fet comporta que,              
més enllà del coneixement quotidià i vivencial, les persones puguin aportar molta informació             
i moltes idees que ajudin a crear un projecte millor.  

La suma de competències de les persones participants ens ajuda a crear projectes més              
complexos i més multidisciplinaris. Fomentar processos de participació ciutadana i          

 

  

El verd urbà aporta múltiples beneficis també sobre la         
salut, tant física com psicològica.  



preguntar a les persones com volen que sigui la seva ciutat, les fa còmplices del               
territori, decideixen com ha de ser i tot plegat genera implicació, inicialment en la presa de                
decisions, però també, d’una manera més inconscient potser, genera llaços amb el territori             
del qual formen part. 

Un paper actiu de la ciutadania esdevé una de les claus d’èxit, tant pel fet de promoure                 
canvis en les dinàmiques de presa de decisions a les institucions públiques, com per la               
conscienciació individual i la coherència en la manera com viu cadascú.  

En molts casos, hem atorgat a les persones el paper de consumidors de ciutat; un agent                
passiu amb la funció d’actuar a partir de les regles de joc ja establertes. Tanmateix, per                
assolir uns entorns més saludables, cal canviar aquest paradigma i entendre que els             
ciutadans som també productors de ciutat, d’espais i de dinàmiques urbanes , i que la              
capacitat que tinguin les nostres places i carrers d’esdevenir ecosistemes rics i complexos,             
depèn en gran part de la manera com vulguem que siguin. 

Perquè tot això passi un dels aspectes claus és compartir i democratitzar el             
coneixement, i que la forma que tenen les places i carrers o les espècies que les habiten,                 
no siguin decisions preses únicament per persones expertes en urbanisme, biologia,           
ciències ambientals o la resta de professionals que hi acostumen a estar vinculats.             
Projectes de ciència ciutadana, com és el cas del “Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell”,             
van en aquesta línia, i contribueixen a crear ciutadania crítica i participativa de les              
qüestions de la ciutat, que ajudin a consolidar una nova manera de fer que posi la vida                 
col·lectiva i la qualitat ambiental dels espais on vivim al centre del debat públic. 

 
 

 

 

Fomentar processos de participació    
ciutadana i preguntar a les persones com       
volen que sigui la seva ciutat, les fa        
còmplices del territori.  



3. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
La participació i implicació de la ciutadania de Sabadell ha estat clau en la realització               
d’aquest projecte, ja des d’un inici amb el suport obtingut en el programa de Construint               
Ciutat 2019. “Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell” va ser el projecte en l’àmbit del             
servei comunitari amb més suports obtinguts. El programa és una iniciativa de l’Ajuntament             
de Sabadell que promou la participació ciutadana per tal de decidir millores en l’espai públic               
i projectes per potenciar la cohesió social a la ciutat.  
 
Aquest projecte s’ha realitzat als barris del nord de la ciutat de Sabadell i s’ha buscat la                 
col·laboració de la ciutadania, entitats, col·lectius de barri i de la comunitat educativa. Al llarg               
de tot el projecte s’han organitzat activitats divulgatives i participatives, generant diferents            
espais pel diàleg i també fomentant la conscienciació i sensibilització.  
 
A partir de les activitats organitzades, es pretenia enllaçar urbanisme, medi ambient i salut.              
Aquest vincle es converteix en una eina que permet empoderar als ciutadans i ciutadanes              
de Sabadell per avançar cap a una ciutat més justa i sostenible per a totes. Es tracta doncs                  
d’un projecte transversal i multidisciplinar en el que s’ha volgut implicar a diferents agents              
del territori.  
 
La irrupció de la crisi del Covid19 durant la realització d’aquest projecte ha obligat a realitzar                
diferents canvis i adaptacions del format inicialment previst a partir del 13 de març de 2020.                
Algunes actuacions previstes s’han anul·lat, altres s’han pogut posposar, altres s’han           
realitzat en format digital i altres s’han afegit per compensar l’enrenou creat amb tot plegat.               
Un dels canvis importants ha estat, a més, l’ampliació del termini d’execució. Si inicialment              
el projecte havia d’acabar al juny de 2020, finalment acaba el mes d’octubre de 2020 per                
permetre la realització de gran part de les actuacions previstes, sobretot en l’àmbit educatiu. 
 
Al llarg del projecte s’han realitzat diferents actuacions, en les que han participat de forma               
activa 1091 persones . Aquesta participació directa dóna una primera idea de l’impacte en la              
ciutadania.  
  

 
 
 
Taula 1: Nombre de participants actius en el        
projecte. 

Figura 2. Impacte directe del projecte en la        
ciutadania.  

 
 

 

Tipologia Nombre 

Comunitat educativa 340 

Entitats socials 57 

Ciutadania 666 

Tècnics i professionals 28 



3.1. Implicació de la ciutadania 
 
Amb els diferents eixos del projecte s’han enfortit les relacions amb tota la comunitat, en la                
Figura 3 es poden veure els diferents col·lectius, entitats i projectes que també han              
participat en el “Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell”.  
 

 
 
Figura 3. Una xarxa d’entitats, col·lectius i altres projectes han participat cadascú a la seva manera                
en el “Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell”. 

Des de la comunitat educativa hi han participat diverses escoles i instituts de la ciutat, en                
diferents nivells d’implicació. També hem comptat amb la participació d’estudiants de la            
Universitat Autònoma de Barcelona, a partir de treballs finals de grau o de pràctiques              
curriculars.  

Hem comptat també amb l’Associació Ethos i Camins Escolars, dues entitats reconegudes            
al territori que han aportat molta informació i idees, la suma de totes les persones               
participants ens ha ajudat a enriquir el projecte.  

S’han iniciat diferents projectes de ciència ciutadana en els quals hem implicat a la              
ciutadania de Sabadell a partir de diferents sessions de voluntariat com amb el Projecte              
Orenetes i el projecte de Papallones Urbanes (UBMS).  

En el següent mapa es poden veure els diferents punts on s’han realitzat activitats durant el                
projecte, arribant a la gran majoria de barris del nord de Sabadell.  

 



 
Figura 4. Mapa amb els llocs on s’han realitzat activitats durant el projecte. 
 

3.1.1. Activitats divulgatives 

Totes les activitats divulgatives s’han organitzat per donar a conèixer, conscienciar i fer             
visible la importància de la biodiversitat urbana i el verd urbà, i com des de les petites                 
accions es pot ajudar a millorar la ciutat.  

  

  

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5. Taller de plantes aromàtiques Figura 6: Taller de menjadores d’ocells. 
 

 



Des de construir una menjadora d’ocells (Figura 6 ), plantar plantes aromàtiques al balcó,             
pati o jardí de casa (Figura 5), tallers de cartografia urbana per conèixer millor la ciutat i                 
l’entorn on vivim (Figura 8), fins a jornades de jocs de taula naturalistes (Figura 7). 

  

Figura 7: Jornada de jocs de taula       
naturalistes al Centre Cívic de la Concòrdia.       

Figura 8: Derives urbanes al Centre Cívic de        
Ca n’Oriac 

 
3.1.2. Activitats participatives 

Durant tot el projecte s’ha fet un gran esforç en donar a conèixer el projecte i implicar el                  
màxim de persones i col·lectius de la ciutat. Les activitats participatives han estat enfocades              
en generar punts de trobada perquè tothom tingues un espai on poder aportar idees,              
problemàtiques i/o reflexions sobre la ciutat de Sabadell. Aquests espais de debat i             
intercanvi han estat molt profitoses, i s’ha pogut treballar de forma transversal en els              
diferents eixos de treball del projecte.  

També en les diferents jornades de presentació dels resultats del projecte, s’ha convidat a              
altres entitats i col·lectius per compartir experiències, com per exemple a les companyes de              
l’Institut de Salut Global de Barcelona (Figura 9 i 10). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Presentació del projecte Centre Cívic Ca        
n’Oriac. 

Figura 10: Presentació dels primers resultats al       
Centre Cívic de la Creu Alta 

 



 

En les jornades de treball, diverses persones a títol individual o representants d’altres             
entitats de la ciutat han participat en les diferents dinàmiques per aportar noves idees i               
propostes respecte a les problemàtiques analitzades durant la diagnosi del projecte, com            
per exemple, la botiga agroecològica cooperativa El Rodal i el col·lectiu “Ruda amics de Can               
Deu”. Els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona implicats en el projecte també              
han participat en aquests espais de treball durant el projecte (Figura 11 i 12 ) 

 

Figures 11 i 12: Jornada interna del grup de treball a Ca l’Estruch.  
 

3.1.3. Jornades de ciència ciutadana 
 
La ciència ciutadana ha estat una de les eines clau durant la realització d’aquest projecte.               
La participació activa de la ciutadania en les diferents activitats organitzades han estat             
essencials per tal de conèixer les espècies de flora i fauna de Sabadell. 
  
Els diferents censos s’han realitzat mitjançant metodologies de ciència ciutadana, com el del             
Projecte Orenetes o l'Urban Butterfly Monitor Scheme (UBMS), i amb plataformes virtuals            
com Natusfera . 
  
També per la realització de l'anàlisi de qualitat de l’aire, les dades s’han obtingut gràcies a la                 
col·laboració de voluntaris i voluntàries que han participat en diferents campanyes de            
mesura dels nivells de Diòxid de Nitrogen a la zona Nord de la ciutat. 
 
 
Projecte Orenetes 
 
Les diferents campanyes de voluntariat ambiental es van organitzar durant el mes de juliol              
de 2020, respectant totes les mesures de seguretat sanitàries necessàries durant la            
pandèmia generada per la Covid-19  
 
  

 



  

Figures 12 i 13: Voluntaris realitzant cens de nius d’oreneta cuablanca.  

 
Es van organitzar diferents grups de voluntaris per realitzar el cens de nius d’oreneta              
cuablanca (Figura 12 i 13 ). Una trentena de persones de totes les edats es van interessar                
pel projecte i gràcies a totes elles es van arribar a censar gran part dels barris de la ciutat de                    
Sabadell. 
  
Des dels anys vuitanta que a Sabadell no s’obtenien dades d’aquesta au característica de la               
biodiversitat urbana a escala global de la ciutat.  
 
 
Campanyes d’anàlisis de qualitat de l’aire 
  
Les campanyes de recollida de dades es van realitzar pels carrers de la Creu Alta, la                
Concòrdia i Can n’Oriac, barris propers a l’estació de mesura de la Generalitat de              
Catalunya. 
  
Les diferents jornades de voluntariat es van realitzar sempre en hora punta (matí o tarda),               
combinant campanyes entre setmana i en cap de setmana, amb una durada            
aproximadament de 45 minuts. Les rutes estaven dissenyades per cobrir els carrers més             
representatius de la zona (carrers amb molt de trànsit, sense trànsit, avingudes amples i              
carrers estrets, escoles i instituts, places...). 

                         

Figures 14 i 15: Voluntaris de les campanyes d’anàlisis de qualitat de l’aire.  
 
Una vintena de persones s’han implicat i han participat en les diferents campanyes de              
recollida de dades.  

 



Campanya “Naturalisme des de casa” 
  
Arran de la situació generada per la COVID-19, vam iniciar la campanya “Naturalisme des              
de casa” per implicar a la ciutadania a observar la natura des dels seus patis, terrasses i                 
balcons i a compartir aquestes observacions com un mecanisme més de fer ciència             
ciutadana. Per les diferents xarxes socials i amb el #NaturaliseDesDeCasa, la gent ens va              
fer arribar fotografies i observacions de flora i fauna indicant de diferents punts del territori. 
  
També es podia utilitzar directament l'aplicació de ciència ciutadana Natusfera. La           
campanya va resultar un èxit, amb més de 300 observacions i 184 espècies diferents              
identificades. Totes les dades recollides han servit per obtenir dades sobre la biodiversitat             
urbana. 
 

 

Figura 16: Cartell de la campanya #NaturalismeDesDeCas 

 

  

 

Figura 17: Interacció de la ciutadania compartint observacions de flora i fauna.  

 



 
3.1.4. Entitats socials: “Grup de joves del programa Aixeca’t”  

 
Amb l’objectiu d’implicar a les entitats de la ciutat de Sabadell, al llarg del projecte s’ha                
treballat de forma conjunta amb el grup de joves del programa Aixeca’t de l’Associació              
Ethos. 
  
L’Associació Ethos es dedica a compartir amb persones que ho necessiten, coneixements i             
experiència per ajudar a superar addiccions mitjançant la rehabilitació integral i la reinserció             
social. Més concretament el programa Aixeca’t es dedica a la reeducació, socialització i             
reinserció per adolescents. Durant el projecte “Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell” es           
van treballar els diferents eixos del projecte adaptant-los al programa. 
  
Es van organitzar diferents jornades de treball a l’hort de Can Roqueta, des de plantació               
d’espècies hortícoles i aromàtiques, fins a tallers de construcció de menjadores d’ocells i             
instal·lació de caixes niu. 
  
Més enllà de les diferents actuacions per augmentar la biodiversitat dels espais urbans, el              
treball en horts urbans aporta un augment de l’activitat física, origina sentiments de             
responsabilitat i pertinença, i també milloren les relacions socials. 
  
Juntament amb el treball de psicòlegs i educadors de l’Associació Ethos, els joves del              
programa Aixeca’t han treballat de forma molt participativa en les diferents activitats i             
accions organitzades. 

 

Figura 18 i 19: Tallers amb el grup de joves del programa Aixeca’t de l’Associació Ethos.  
 

 
 

  

 



3.3. Comunitat educativa 
 

3.3.1. Co-creació amb centres educatius 

El projecte educatiu es va fer arribar a totes les escoles i instituts de la zona nord de                  
Sabadell just en iniciar-se el projecte. S’hi han implicat quatre centres d’ensenyament de             
la ciutat de barris diferents: l’Escola Joan Maragall al barri de Can Puiggener, l’Escola Can               
Deu al barri de Can Deu, l'Institut Ca n’Oriac del barri de Ca n’Oriac i l’Institut Ferran                 
Casablanca del barri de La Concòrdia. En total han participat 200 alumnes, repartits en 7               
grups classe, des de 3r de primària a 1r d’ESO.  

La proposta de treball per als centres educatius implicats consistia en realitzar sis sessions,              
algunes a l’aula i d’altres com a treball de camp, per a la realització d’un procés de                 
cocreació per fomentar la biodiversitat a l’entorn escolar. La proposta de materials didàctics             
per treballar a l’aula es troba al següent enllaç.  

La programació d’activitats als centres escolars s’ha vist alterada per la crisis generada per              
la Covid-19. Les diferents sessions anul·lades es van tornar a programar a partir del              
setembre de 2020. Tot i les dificultats s’han adaptat les sessions a les diferents realitats de                
cada centre. 

 

Projecte de treball als centres educatius 

Els diferents tallers estan enfocats en la millora de l’entorn escolar mitjançant l’educació             
ambiental i una metodologia cocreativa en tot el procés d’aprenentatge i actuació. 
  

I. Coneixem la ciutat i la biodiversitat  
En el primer taller a l’aula, d’una durada d’una hora i mitja, es realitza una presentació del                 
projecte “Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell” i s’introdueixen els conceptes ciutat grisa           
i ciutat verda, urbanisme i biodiversitat. A partir del joc de taula “Biodiversifiquem les              
ciutats” es treballa la relació entre l’urbanisme, les persones i la biodiversitat, així els              
alumnes es poden imaginar una ciutat, com funcionen i quines són les seves             
problemàtiques. 
 

  

Figura 20 i 21: Els jocs de taula són un excel·lent recurs educatiu . És una eina estimulant i motivadora per                     
predisposar a un aprenentatge més actiu.  

 



 
II. Sortim a conèixer la natura de l’entorn escolar  

En la segona sessió, d’una durada de dues hores, es realitza una sortida a camp per                
conèixer la flora i fauna de les diferents places i parcs més pròxims als centres educatius. A                 
partir de les espècies trobades a cada una de les zones verdes, es pretén tenir una idea de                  
la qualitat del verd, per tal de proposar millores al respecte. 
 

             

Figura 22 i 23: Sortida de camp per conèixer la flora i fauna que habita a la Plaça Espanya amb els alumnes de                       
l’lnstitut Ca n’Oriac.  
 
III. Sortida de ciència ciutadana. Diagnosi col·laborativa. 

A causa de la situació generada per la pandèmia de la Covid-19, únicament es van poder                
realitzar les dues primeres sessions del projecte en el curs 2019-20. Per fer el recull de les                 
dades de biodiversitat de flora i fauna dels parcs, que no van poder mostrejar els alumnes,                
es va contractar a tècnics especialitzats per obtenir tota la informació per la diagnosi del               
projecte. 
  
Per tal que els alumnes poguessin continuar treballant en el projecte, es van organitzar              
algunes sessions virtuals i també es va generar un quadern d’estiu amb material educatiu              
per realitzar des de casa. 
  
Aquest quadern recull diferents activitats perquè els alumnes reflexionin sobre els seus            
barris i carrers propers a casa seva. La biodiversitat de les places i carrers, la manera com                 
anem d’un lloc a l’altre o les característiques dels espais públics. Ens van fer arribar               
observacions de flora i fauna, i també hi havia una activitat per fer el seguiment del                
creixement d’una planta. 

 

 

 

 

 

Figura 24 : Quadern d’estiu, disponible a la web . 

 



 
IV. Dissenyem i millorem el pati escolar 

Les activitats es van reprendre al setembre de 2020, però algunes de les activitats no es                
van poder dur a terme com estaven plantejades, és el cas del co-disseny de propostes. Les                
diferents actuacions que es van realitzar als centres educatius van ser consensuades amb             
el professorat i equip directiu. Tanmateix, amb els alumnes del Institut Ca n’Oriac sí que es                
va poder organitzar una sessió virtual per decidir quina actuació volien fer per millorar el seu                
pati.  
 
Les sessions per dissenyar les diferents accions es van adaptar a la disponibilitat dels              
centres durant el mes d’octubre de 2020.  
 

V. Execució de les propostes de millora 
A l’Institut Ca n’Oriac es va construir un jardí de papallones (Figures 25 i 26 ). Els jardins de                  
papallones ofereixen un espai dissenyat per afavorir la presència d'aquests i d'altres            
insectes pol·linitzadors. Per construir aquests jardins s'utilitzen espècies de plantes          
autòctones que floreixin en diferents èpoques de l'any, en aquest cas es van plantar 3               
jardineres amb: espècies per atreure a papallones com la blanqueta de la col (Pieris rapae ),               
la blaveta comuna (Polyommatus icarus), la saltabardisses de solell (Pyronia cecilia) o la             
papallona reina (Papilio machaon ). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Figura 25 i 26 : Jardí de papallones instal·lat al pati de l’Institut Ca n’Oriac 
 
A l’Escola Can Deu s’ha reactivat l’ espai d’horta del pati. Els horts urbans són espais               
multifuncionals que generen diferents vincles amb el medi ambient, la comunitat i            
l’aprenentatge, a més a més afavorir la biodiversitat. A l’hort de l’Escola Can deu també               
s’han plantat espècies aromàtiques i flors ornamentals per generar un espai biodivers, i             
transformant l’hort en un jardí comestible (Figura 27 i 28 ). 

 



 
Figura 27 i 28 : Alumnes de l’Escola Can Deu treballant l’hort del centre. 

També s’han instal·lat hotels d’insectes per a acollir i oferir refugi als insectes. En els               
diferents espais de l’estructura es reprodueixen hàbitats naturals diversos per tal d’afavorir            
la presència d’aquest grup d’invertebrats allà on se situï l’hotel, és important situar l’hotel en               
un espai amb riquesa florística per tal que hi pugui haver disponibilitat de flors on puguin                
aconseguir aliment (pol·len i nèctar) durant bona part de l’any. A la Figura 29 es pot veure                 
l’hotel instal·lat al jardí comestible de l’Escola Can Deu. L’hotel d’insectes s’acompanya            
d’una lona informativa per identificar els hàbitats de cada insecte.  

   
Figura 29 i 30 : Instal·lació i muntatge de l’hotel d’insectes a l’Escola Can Deu.  

A l’Escola Joan Maragall s’ha construït una muntanyeta viva (Figura 31 ). Aquesta            
muntanyeta vegetal incorpora també un component lúdic. Es tracta doncs d’una acció amb             
benefici doble, ja que es tracta d’una iniciativa per augmentar el verd i afavorir la               
biodiversitat i també un espai de joc pels alumnes del centre. 

  

 



 Figura 31 :  Construcció de la muntanyeta viva a l’Escola Joan Maragall  

 



També s’han construït caixes niu i menjadores per ocells per instal·lar en el pati dels               
centres escolars. La instal·lació de caixes niu compensen la falta d’espais de nidificació i pot               
incrementar la presència de molts d’aquests ocells. Les menjadores són estructures que            
s’instal·len per oferir aliment i atraure a la fauna. S’han instal·lat menjadores de gra i de                
cacauets (Figura 32 i 33). Per poder fer el seguiment d’aus es proporcionen les fitxes del                
projecte de ciència ciutadana “Ocells de Jardí” de l'Institut Català d’Ornitologia.  

 Figura 32 i 33 : Taller de construcció de menjadores i instal·lació de caixes niu  
 

VI. Valoració final i celebració del projecte 

La darrera sessió amb els centres educatius ha servit per a valorar col·lectivament la tasca               
desenvolupada i celebrar l’èxit del resultat aconseguit amb l’esforç de tots i totes.  

Els diferents grups classes han signat uns acords, amb el compromís de fer un manteniment               
i un seguiment de les accions de millora realitzades als patis. Als alumnes de les escoles                
Can Deu i Joan Maragall se’ls va lliurar uns carnets de “Cuidadors i cuidadores de la                
biodiversitat urbana” i es va fer un esforç perquè expliquessin als altres alumnes del centre               
el projecte i la seva importància. Gràcies a la col·laboració d’EPSON, es va lliurar unes               
lones divulgatives amb el lema “Fem un pati viu, per una educació viva” que es van penjar                 
als diferents centres escolars (Figura 34 i 35).    

Figura 34 i 35 : Tancament del projecte amb els alumnes de l’Escola Joan Maragall  

Trobareu un album de fotos al web del projecte . 
 

 



3.3.2. Aprenentatge i Servei 

S’han canalitzat cap a aquest projecte diferents col·laboracions d’aprenentatge i servei.           
Aquest és un mecanisme molt interessant per a implicar més activament als joves             
interessats en aquests temes.  

● Escola Pia Sabadell  
En el marc del projecte, un grup d’alumnes de 3r d’ESO de l’Escola Pia de Sabadell va                 
iniciar el Servei Comunitari amb les jornades d’Anàlisis de Qualitat de l’Aire. 
  
El servei comunitari busca potenciar l’interès d’implicar-se en accions de servei a la             
comunitat, així els joves van acompanyar als voluntaris en les diferents jornades d’obtenció             
de dades. 
  
http://sabadell.escolapia.cat/2020/03/iniciem-el-servei-comunitari-3r-deso.html 
  
  

● Escola Industrial Sabadell  
Per donar a conèixer el projecte es va organitzar una presentació d’aquest als alumnes de               
batxillerat de l’Escola Industrial de Sabadell per animar als alumnes a realitzar el treball de               
recerca en el marc del projecte. 
  
Finalment un dels alumnes va realitzar el seu treball sobre les papallones urbanes,             
juntament amb un dels alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  

● Facultat de ciències i biociències - Universitat Autònoma de Barcelona  
Aquest any l’ADENC ha firmat un conveni d’Aprenentatge i Servei o ApS amb la Universitat               
Autònoma de Barcelona, d’aquesta manera els estudiants desenvolupen les seves          
competències acadèmiques mentre fan un servei a la comunitat. 
  
Tres alumnes del doble Grau en Ciències Ambientals i Geologia de la Universitat Autònoma              
de Barcelona han realitzat el Treball Final de Grau en el marc del projecte. Juntament amb                
la diagnosi del projecte, els tres alumnes van fer una avaluació de la biodiversitat arbòria i                
arbustiva mitjançant una cartografia de l’abundància i distribució d’espècies autòctones,          
al·lòctones i invasores presents, i també van plantejar una proposta de corredors verds. 
  
També un alumne del Grau en Biologia Ambiental de l’UAB ha realitzat les pràctiques              
curriculars en el marc del projecte “Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell”, realitzant            
censos de papallones en els parcs de la zona nord de Sabadell, proporcionant dades per               
l’estudi de la biodiversitat urbana. 
 
 

3.4. Curs de ciència ciutadana  

En el marc del projecte també hem organitzat un curs de formació en l’àmbit de la ciència                 
ciutadana, destinat a professorat, tècnics, professionals, estudiants i voluntaris.  

 



Aquest curs titulat “Fem ciència ciutadana: descobrim la biodiversitat urbana”, s’ha           
desenvolupat en set sessions, amb un total d’onze hores. S’han introduït diferents mètodes i              
projectes de ciència ciutadana, per tal d’aportar idees noves i poder-les aplicar en nous              
projectes, a l’escola, en voluntariat i també en aprenentatge i servei comunitari.  

El curs va iniciar-se de forma presencial a la seu del CRP de Sabadell, però va acabar amb                  
sessions telemàtiques a causa de la situació generada per la covid-19. 

 
Figura 36 : Sessió presencial del curs de ciència ciutadana al Centre de Recursos Pedagògics del Vallès 
Occidental.  

 

Taula 2 : Sessions del curs de ciència ciutadana.  
 
Tots els materials del curs es poden trobar a la plataforma Schoology, pensada per              
funcionar com a campus virtual del curs, amb tots els recursos i materials de les diferents                
sessions. També es pot accedir al material del curs des de la pàgina  del projecte.  
 
 
Per realitzar les sessions del curs telemàticament es va utilitzar la plataforma Jitsi, i              
posteriorment s’han publicat al canal de YouTube de l’ADENC. En la darrera sessió del curs               
l’alumnat havia de presentar una proposta de projecte de ciència ciutadana per aplicar en el               
centre i/o municipi, basat en algunes de les metodologies presentades al llarg de totes les               
sessions. Es van presentar projectes molt interessants, com per exemple, el “Seguiment de             
nius de falciot en una comunitat de veïns de Sabadell” i el “Catàleg dels arbres del pati”.  

 

Data Curs de Ciència Ciutadana 

20 de novembre Sessió I: Ciència ciutadana i educació ambiental als centres educatius 

11 de desembre Sessió II: Conèixer l’estat de l’aigua a partir dels indicadors 

12 de febrer Sessió III - Monitoritzem la qualitat de l’aire dels nostres carrers 

18 de març Biodiversitat, ciutat i noves tecnologies (telemàtic) 

29 d’abril Seguiment de les papallones urbanes (telemàtic) 

6 de maig El cens d’orenetes i dels seus nius (telemàtic) 

20 de maig Presentació dels projectes elaborats durant el curs (telemàtic) 



 
3.5. Difusió i comunicació 

 
Per fer arribar el projecte al màxim de persones s’han utilitzat diversos canals de              
comunicació i difusió de les entitats implicades en el “Vivim, Respirem, Replantegem            
Sabadell”. 
  
A la pàgina web de l’ADENC es va crear una nova pàgina sobre el projecte per poder-hi                 
recopilar i difondre tota la informació, els recursos educatius i les notícies del blog i així                
facilitar el seguiment del projecte. El programa de les activitats del projecte es va difondre               
en format digital i en format físic que es va fer arribar a diferents espais de la ciutat de                   
Sabadell. Les inscripcions a les activitats s’han realitzat també a través de la web. 
 
 

 
 

Figura 37 : Calendari d'activitats del projecte, dissenyat per Júlia Farriol, i Catàleg d’accions 
per millorar la biodiversitat.  

 
Davant la nova situació plantejada per la COVID-19, es va fer un impuls del projecte a                
través de la web, xarxes socials i mitjans de comunicació. El “Naturalisme des de casa” va                
ser una campanya per poder implicar a la ciutadania durant el confinament entre els mesos               
de març i juliol de 2020.  
 
En aquell moment es va optar també per crear diferents qüestionaris a partir de la               
plataforma Kahoot. Es van generar contingut sobre biodiversitat per aprendre jugant de            
forma individual o col·lectiva des de casa. (Kahoot insectes, Kahoot ratpenats). Val a dir que               
aquesta experiència de gamificació ha resultat ser molt engrescadora.  
  
També s’han publicat diferents entrades al blog de l’ADENC, les trobareu totes a l’ Annex 1:               
Participació ciutadana . A la pàgina web del projecte també s’han penjat els recursos i              
materials educatius, com el “Catàleg d’accions per millorar la biodiversitat” (vegeu-lo també            
a l’ Annex 2 ) i també informació sobre els diferents projectes de ciència ciutadana implicats              
en el “Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell” 

 



  
Les xarxes socials han jugat un paper molt important en la difusió del projecte per generar                
espais d’interacció entre la ciutadania, i el resultat ha estat tot un èxit. La interacció d’usuaris                
i la visualització de tot el contingut del projecte arriba fins a 1284 seguidors a twitter, 1450 a                  
Instagram i 1946 a Facebook. Trobareu més informació sobre l’impacte del projecte a             
l’ Annex 1. Participació de Ciutadana .  
 
Durant tot el projecte també s’han utilitzat el butlletí setmanal de l’ADENC i diferents notes               
de premsa per fer difusió del projecte. La presència del projecte en els diferents mitjans de                
comunicació locals han estat un èxit, a l’ Annex 1 es poden consultar les diferents              
publicacions.  
 
  

 



 
4. DIAGNOSI I RESULTATS 

 
4.1. Qualitat del verd i de la vida quotidiana 

 
4.1.1 Diagnosi 

 
Aquesta part de la diagnosi s’ha dut a terme per tal de conèixer l’estat actual de la trama                  
urbana de l’àmbit d’estudi i poder plantejar futures intervencions tant pel que fa a la seva                
capacitat d’acollir biodiversitat (i.e. verd) com per al desenvolupament de la vida quotidiana i              
les dinàmiques socials. L’anàlisi s'estructura en dos grans grups d’espais que disten en la              
seva funció: els contenidors i els connectors  (Figura 38 ). 
 
Entenem com a contenidors els espais urbans que contenen, espais d’estada o de destí              
final, per un determinat temps, de persones i altres espècies. Hem defugit de manera              
intencionada l’expressió espais verds, donada la diferent connotació que té en funció de si              
es parla de biologia o d’urbanisme. D’altra banda, els connectors són espais sovint lineals              
amb capacitat d’unir dos punts que poden ser contenidors com els que hem analitzat, o               
d’altres (com habitatges, botigues, o jardins). Als connectors s’hi generen fluxos de            
persones i d’altres espècies, però poden alhora, ser espais contenidors d’estada (Figura            
38 ). 
 
Ambdues tipologies s’han analitzat per separat i s’han considerat 4 subgrups en funció dels              
usuaris de l’espai: els contenidors verds (refugis de natura i biodiversitat que sustenten             
diversos hàbitats a petita escala), els contenidors de vida quotidiana (espais on es             
produeixen gran part de les dinàmiques de sosteniment de la vida, amb equitat per a totes                
les persones i col·lectius), els connectors verds (espais que lliguen les àrees naturals             
perifèriques amb la trama urbana i els contenidors verds) i els connectors de vida              
quotidiana (espais públics que permeten a les persones anar d’un punt a un l’altre de la                
ciutat) (Figura 38 ). No es tracta de paquets estancs i independents, però en una fase inicial                
de l’estudi s’avaluen per separat per poder detectar les especificitats de cadascun d’ells, i tot               
seguit se n’estudien les relacions que s’estableixen. 
 

 
Definim conceptes: 

 
Contenidors verds: refugis de natura i      
biodiversitat que sustenten diversos    
hàbitats a petita escala. 
Contenidors de vida quotidiana: espais     
on es produeixen gran part de les       
dinàmiques de sosteniment de la vida. 
Connectors verds: espais que lliguen les      
àrees naturals perifèriques amb la trama      
urbana i els contenidors verds. 
Connectors de vida quotidiana: espais     
públics que permeten a les persones anar       
d’un punt a un l’altre de la ciutat. 



 
 

 
 

Figura 38: Representació gràfica dels contenidors (rodones) i connectors (línies) amb capacitat d’acollir 
biodiversitat i que anomenem verds (de color verd) i de vida quotidiana (de color taronja). 

 
 

- Contenidors verds: L’estructura i complexitat de l’hàbitat i la seva extensió, la            
pertorbació humana i la connectivitat de l’espai s’han considerat els principals           
factors influents en l’estructura, funcions, i diversitat de les comunitats animals i            
vegetals presents en el paisatge urbanitzat. Així, per a poder avaluar la qualitat dels              
contenidors verds incloent els principis bàsics de sostenibilitat i els aspectes o            
funcions que exerceixen a la ciutat, s’han definit vuit paràmetres amb una sèrie             
d’indicadors quantificables (Figura 39 ) associats que representen els principals         
factors anteriorment descrits i permeten fer una anàlisi de l’espai de forma fàcil i              
ràpida. L’anàlisi d’aquests aspectes ha de permetre conèixer com contribueix un           
contenidor a propiciar i assegurar la diversitat de formes de vida, millorar            
aspectes clau durant el seu manteniment i remodelació i, incidir en el disseny             
de projectes futurs . Finalment la valoració obtinguda per a cada un dels espais és              
classificada en tres categories de qualitat en funció de la puntuació relativa al millor              
contenidor verd analitzat. 

 



 
Figura 39: Els vuit paràmetres que s’han tingut en compte per analitzar els contenidors verds. 

 
- Connectors verds: Els estudiants Pere Molina, Ivan Marín i Gabriel Miret del Grau             

en Ciències Ambientals de la UAB, han realitzat el seu Treball de Fi de Grau en el                 
marc del projecte (curs 2019-2020). Titulat “Avaluació i proposta de millora de l’estat             
de la biodiversitat arbòria i arbustiva a la ciutat de Sabadell”, s’ha realitzat una              
avaluació de la biodiversitat arbòria i arbustiva mitjançant una cartografia de           
l’abundància i distribució d’espècies autòctones, al·lòctones i invasores presents; i un           
estudi de la possibilitat de creació de corredors verds analitzant la continuïtat,            
l’estratificació viària, la biodiversitat i la pacificació de quatre vies, les quals, per la              
seva direcció i localització, es consideren importants per a la creació de connectors. 
 

- Contenidors de vida quotidiana: Per al correcte desenvolupament de la vida           
quotidiana és essencial poder gaudir d’uns hàbitats segurs i que fomentin           
l’autonomia de les persones . Tant els edificis comunitaris , les places o parcs ,            
com els nodes de comunicació, actuen com a espais de referència més o menys              
estables on es desenvolupa la vida social de les persones que habiten una ciutat,              
però cadascun d’ells aporta unes especificitats que el diferencien de la resta. En la              
present diagnosi aquestes tres tipologies s’han analitzat per separat. Són diversos           
els paràmetres que defineixen l’ús i la vida quotidiana que es desenvolupa en             
aquests espais, pel que per la valoració i categorització dels contenidors cal            
considerar tant els que fan referència a la freqüència i diversitat de persones             
usuàries, els que responen al seu funcionament i gestió, com els que al·ludeixen a              
les seves característiques arquitectòniques. 
 

- Connectors de vida quotidiana: La qualitat i la capacitat de connexió d’un vial, en              
l’àmbit de la vida quotidiana, s’ha avaluat a través de paràmetres que condicionen la              
inclusió del màxim de col·lectius a aquests espais i el potencial de confluència i              
reunió de les persones que hi circulen; és a dir el confort, la ciclabilitat i               
l’ accessibilitat (Figura 40 ). A partir d’aquests tres aspectes, s’ha fet una mitjana            



numèrica per obtenir el nivell final de connectivitat dels vials posteriorment classificat            
en tres categories de qualitat. 
 

 
Figura 40: Els paràmetres que s’han tingut en compte per analitzar els connectors de vida quotidiana. 
 
 

4.1.2 Resultats obtinguts 
 

- Contenidors i connectors verds  
 
S’han analitzat 103 contenidors verds formats per 12 parcs i jardins, 64 places, i 27 solars                
i altres zones enjardinades, que sumen una àrea total de poc més de 120 hectàrees .               
L’espai verd més gran és el Parc Catalunya, el qual constitueix quasi un quart de l’àrea                
verda total estudiada. Contràriament, els contenidors verds de mida reduïda són els més             
abundants , amb 71 de menys de 0,5 hectàrees (àrea mínima requerida per moltes             
espècies faunístiques en zones urbanes), 18 d’ells de menys de 0,1 hectàrees. Així doncs,              
quasi dos terços del total d’espais estudiats són de mida reduïda, fet que condiciona la seva                
qualitat i funcionalitat com a contenidors de biodiversitat, especialment per albergar           
espècies animals (Figura 41 ). 
 
La valoració total obtinguda per a l’espai ideal tindria un valor màxim de 100. Cal destacar                
que dels 103 espais analitzats, 77 dels espais analitzats han obtingut una valoració per sota               
de 50 i la mitjana conjunta d’aquest valor és de 33,38. Aquests resultats mostren que la                
qualitat dels contenidors verds de Sabadell nord és, en general, baixa . El valor màxim              
obtingut ha estat de 88,46 al Jardí de l’Amistat, seguit del Parc de les Aigües amb 79,12 i                  
pel Parc Torrent de la Romeua amb 78,89 (vegeu més detalls a l’ Annex 3 ). 
 



 

 
Figura 41: Plànol de resultats de l'anàlisi de contenidors verds i proposta de primers connectors verds. 
 
S’han estudiat quatre possibles vies que per la seva direcció i localització, es consideren              
importants per a la creació de connectors verds entre la perifèria i els espais verds creant                
una xarxa pel centre del nucli urbà.  

● La primera via proposada va des de la C-58, ressegueix l’avinguda Lluís Companys             
fins a la zona del Corte Inglés i es considera un connector verd funcional pel fet que                 
coincideix amb els límits del parc Catalunya en pràcticament la totalitat del seu             
traçat.  

● La segona proposta va des de la Gran Via fins la zona del Corte Inglés i té potencial                  
com a continuació del connector anterior, creant així un corredor transversal a la part              
nord de Sabadell. Tot i així, aquesta presenta valors de biodiversitat molt baixos,             
poques àrees verdes i amb poca coberta vegetal, i unes amplituds que no permeten              
la incorporació de més vegetació.  

● La tercera proposta va de l’Avinguda Alcalde Moix, passa per Plaça Espanya i va              
fins a l’Avinguda Francesc Macià. Aquesta té uns valors de riquesa d’espècies i             
àrees verdes elevades, amb el Parc Taulí, un dels més grans i amb més diversitat               
com a transició entre el medi urbà i el Parc Fluvial. Tot i això les 5 espècies arbòries                  
més abundants representen un 83% del total d’arbres (i cap d’aquestes és una             
espècie autòctona).  

A la zona nord de Sabadell, la qualitat dels espais          
contenidors verd és en general baixa: es tracta massa         
sovint d'espais de mida excessivament petita. 
Destaquen per la seva qualitat el Jardí de l'Amistat, el          
Parc de les Aigües i el Parc torrent de la Romeua. 



● La darrera via proposada va des del Parc Taulí fins a la pl. Catalunya. Presenta un                
volum total d'espècies menor però menys diferències entre les abundàncies de cada            
espècie d'arbre, observant-se una diversitat arbòria més compensada, així com una           
gran amplitud i un punt de transició molt interessant (la ronda B-124), però amb una               
coberta vegetal força petita. 

Cal afegir que per a la creació de connectors verds, és important considerar la seva               
funcionalitat de connexió d’espais i modificar les característiques dels vials que, per la seva              
direcció i localització, es considerin importants per a la creació d’una xarxa verda. En              
aquesta anàlisi s’han analitzat quatre vials però caldria estudiar la possibilitat d’adequar            
altres vies paral·leles que també puguin complir amb la funció de connector. 
 

- Contenidors i connectors de vida quotidiana 
 
S’han detectat un total de 260 contenidors de vida quotidiana a l’àmbit d’estudi (Figura 42 ).               
D’aquests, un total de 64 són edificis comunitaris, 34 d’ús diari i 30 d’ús puntual o esporàdic,                 
hi trobem també un total de 171 zones verdes, tot i que la major part d’elles són de petita                   
escala i no superen els 500 m². 
 
Per últim, també hi trobem 25 nodes de comunicació que actuen, també, com a generadors               
de vida social, especialment els tres vinculats al traçat de la xarxa de rodalies Renfe i FGC,                 
utilitzats cada dia per una gran quantitat de persones. Una gran part dels elements estudiats               
són de titularitat pública, prop del 90%. Aquesta dada possiblement podria ser lleugerament             
inferior, però resulta difícil de detectar aquells espais de gestió privada que també funcionen              
en aquesta línia. 

Figura 42: Plànol de resultats de l’anàlisi de contenidors de vida quotidiana. 



 
Pel que fa als connectors de vida quotidiana s’han analitzat 138.971 m lineals de carrers de                
Sabadell. D’aquests trobem un 5% (6.428 m) amb molt bona connectivitat i 22% (30.950 m)               
amb bona connectivitat (Figura 42 i 43). Un 73% (101.592 m) amb mala connectivitat, es               
pot veure que és la quantitat més alta, perquè generalment s’ha prioritzat la vialitat amb               
vehicle motoritzat davant d’altres necessitats  (Figura 43 , vegeu més detalls a l’ Annex 4 ). 
 

 
Figura 43: Plànol de resultats de l’anàlisi de connectors de vida quotidiana. 
 
Els resultats d’aquest anàlisi de la distribució i qualitat dels contenidors i connectors verds i               
de vida quotidiana (Figures 41 a 43 ) permeten treure unes primeres conclusions generals, a              
gran escala (Figures 44 i 45 ).  
 
Els contenidors verds de més qualitat, des del punt de vista de la biodiversitat, tenen               
una posició perimetral al nord de la ciutat, aspecte positiu per possibilitar la continuïtat              
amb el sòl no urbanitzable. Això no obstant, l’àmbit presenta mancances de connectors i              
contenidors centrals que no permeten que aquest territori sigui ric en biodiversitat (Figura             
44 ). 
 
Es detecten tres grans centres neuràlgics de la vida quotidiana , estratègicament situats,            
on hi conflueixen diversos contenidors importants; cada un d’ells disposa, com a mínim,             
d’una estació de ferrocarrils. Aquests tres grans centres no estan units del tot per              
connectors de vida quotidiana de qualitat, de manera que no funcionen com una xarxa              
(Figura 44 ). 
 



  
Figura 44. Esquema d’anàlisi de contenidors verds (esquerra) i de contenidors i connectors de vida quotidiana                
(dreta) 
 
Com a resultat de tot això, trobem un contrast important entre el centre i la perifèria de                 
l’àmbit nord urbà de Sabadell. No hi ha bones connexions ni contenidors que dotin l’àmbit               
d’una xarxa d’espais per a la biodiversitat (incloent-hi la vida quotidiana) equilibrada i ben              
travada, que és el que considerem que caldria als ecosistemes que hem analitzat (Figura              
45 ). 

 
Figura 45. Superposició de l’anàlisi de contenidors verds amb contenidors i connectors de la vida quotidiana. 
 
Si contrastem les mancances detectades amb els grans projectes que la ciutat té sobre la               
taula, trobem que no responen massa al que aquesta diagnosi ens estaria indicant. 
 
Des del punt de vista dels parcs, el Parc del Nord i Parc de les Aigües són grans peces                   
perimetrals, el disseny de les quals té una repercussió important amb la continuïtat del verd               
amb el sòl no urbanitzable, igual que el projecte del Balcó del Ripoll. Tots aquests també                
doten d’espais de vida quotidiana àrees d’elevada densitat de població. El seu            



desenvolupament és positiu per afavorir la biodiversitat urbana d’aquest àmbit de la ciutat             
però no són actuacions que donin resposta directa a la problemàtica detectada .  
 
Tampoc dóna resposta un canvi en el disseny de la Gran Via , un altre dels projectes que el                  
consistori està engegant. Urbanísticament és evident que aquesta infraestructura necessita          
ser repensada, i el més probable és que el nou disseny sigui més favorable a la biodiversitat                 
i, per tant, respondria a l’objectiu general del projecte. De totes maneres, la seva posició               
no la situa com a peça clau per travar la xarxa de biodiversitat, més enllà de garantir,                 
en alguns punts, la seva transversalitat. 
 

 
4.2. Biodiversitat 

 
Per tal de conèixer les espècies de flora i fauna de Sabadell s'han realitzat diferents censos                
en varis espais de la ciutat i per diversos grups de fauna i flora. La major part d'aquests                  
censos s'han realitzat mitjançant metodologies de ciència ciutadana , com el del Projecte            
Orenetes o l'Urban Butterfly Monitor Scheme (UBMS), i amb plataformes virtuals com            
Natusfera . 
 
En total, s'han realitzat més de 2000 observacions, on s'han detectat 439 espècies             
diferents . Aquest nombre d'observacions i espècies detectades és força considerable,          
tenint en compte que s'han perdut alguns dels millors mesos de cens degut a l'estat               
d'alarma generat per la COVID-19, i que les campanyes s'han acabat centrant sobretot als              
mesos d'estiu. Això ens indica que les ciutats, de la mateixa forma que molts espais               
naturals, també són punts plens de vida, on podem trobar un gran nombre d’espècies              
diferents. Lluny de la idea que les ciutats són espais buits de natura, o que només hi trobem                  
espècies plaga o generalistes, en aquests espais podem trobar moltes espècies lligades a             
l’activitat humana, que ens aporten grans beneficis pel sol fet de conviure amb elles. 

La majoria d'espècies que s'han trobat representen a la flora vascular, amb 271 espècies .              
A nivell faunístic, el grup amb més riquesa està encapçalat pels insectes amb 80 espècies ,               
i seguit pels ocells, 56 espècies . També cal destacar que hem trobat 12 aranyes diferents, i                
altres animals pertanyents als grups dels mamífers, rèptils, miriàpodes, anèl·lids i crustacis,            
amb menys representació en nombre d'espècies. 

 
L’escabiosa o viuda (Scabiosa atropurpurea),     
una de les moltes plantes que podem trobar        
als herbassars de la ciutat. 



Malgrat aquest nombre elevat d'espècies, la riquesa no sempre és un bon indicador de              
biodiversitat. En el cas de les observacions realitzades a Sabadell, hem pogut observar             
com unes 117 espècies del total eren exòtiques, i sobretot en el cas de la flora on un 43%                   
de plantes al·lòctones. 

La diagnosi de la biodiversitat urbana s'ha dividit en diferents apartats per tal de tractar les                
diferents temàtiques, seguint metodologies de cens i estudi de diferents espècies i espais de              
la ciutat. Aquests apartats són: l'estudi dels espais verds i dels entorns escolars, l'anàlisi              
dels espais verds privats, diagnosi de l'arbrat urbà, el cens d'oreneta cuablanca i el cens de                
papallones urbanes. 
 

4.2.1. Estudi de les zones verdes dels entorns escolars 
  

Una part molt important del projecte s'ha centrat en diferents centres educatius del nord de               
la ciutat, amb l'objectiu de millorar l'estat de la biodiversitat en els seus entorns. Així doncs,                
s'han estudiat alguns dels parcs i places més pròxims a aquests centres (Escola Can Deu,               
Escola Joan Maragall, Institut Ca n'Oriac i Institut Ferran Casablanques) per tal d’avaluar la              
seva qualitat a partir del coneixement detallat de les espècies de flora i fauna que s'hi poden                 
observar. 
 
En la selecció dels espais verds, a més, s’ha volgut representar una pluralitat d’espais,              
alguns d'ells places més grises i antropitzades, i els altres parcs de més superfície i amb                
zones amplies de sòl nu amb cobertura herbàcia. Els espais seleccionats en funció a              
aquests criteris han estat: el Parc del Nord, la plaça dels Avets, la plaça del 1er de Maig, el                   
Parc de la Clota, la Plaça Espanya i el Bosc de la Concòrdia (Figura 46 ). 

 

Figura 46: Mapa dels entorns escolars i els parcs estudiats. 



Conèixer les espècies presents a cada una de les zones verdes, especialment quan es              
tracta d’espècies amb valor indicador, permet tenir una idea més acurada de la qualitat              
d'aquest verd i alhora és una eina per elaborar propostes de millora per a la gestió d’aquest                 
espai i el seu entorn.  

La vegetació, element i suport de la biodiversitat 

L’estudi de l’arbrat ha permès observar que en la majoria de casos s’han plantat              
espècies exòtiques a l’hora d’enverdir aquests espais verds (seguint, de fet, el que és              
una tendència habitual a les zones urbanes). Com a excepció trobem el bosc de la               
Concòrdia: un tros de bosc conservat on trobem arbres més típics del que seria un bosc                
mediterrani madur, amb alzines i roures de mida considerable. 

La major part de la riquesa florística, però, la trobem en els herbassars. De fet, s’ha                
observat com els parcs on predomina el sòl nu on s'hi poden desenvolupar capes de               
vegetació herbàcia són els espais amb més biodiversitat (Figura 47 ). En canvi en places on               
hi ha una impermeabilització del sòl més generalitzada, en molts casos hi manquen espais              
on s'hi pugui desenvolupar aquesta vegetació i per tant predomina únicament la vegetació             
plantada, que sovint no s'ha seleccionat amb uns criteris favorables per a la biodiversitat. 

Val la pena destacar el cas de la Plaça Espanya. Tot i ser una plaça antropitzada,                
presenta algunes característiques que la fan molt interessant, fins i tot com a model a l’hora                
de gestionar altres places. Aquest espai presenta una zonificació amb diferents           
espècies vegetals la majoria d'elles autòctones o bé de la regió mediterrània. A més              
s’hi mantenen unes zones on els herbassars es poden desenvolupar lliurement. Tot plegat,             
fa d'aquesta un punt interessant en una zona de forta pressió antròpica. 

 

Figura 47: Riquesa de vegetal en els diferents parcs urbans estudiats (Mostreig realitzat abans de les                
desbrossades generalitzades en els espais verds del municipi). 

Mentre que en els herbassars s'hi acostumen a desenvolupar comunitats herbàcies           
autòctones amb funcions d'interès per la fauna auxiliar, que hi pot trobar aliment i refugi, i                
que ens és d'un gran benefici, les zones enjardinades on s'hi han emprat plantes              
exòtiques, poden esdevenir un risc pel fet que algunes d'elles puguin tenir un             
potencial invasiu, o bé la seva presència faci propicia l'establiment d'altres espècies            



invasores o plagues, com és l'exemple de les palmeres i el morrut roig (Rhynchophorus              
ferrugineus). 

Tot i la riquesa florística d'alguns d'aquests espais, la majoria provinent dels herbassars,             
aquest mostreig es va realitzar abans de les desbrossades, que van acabar amb molts              
d'aquests espais claus sobretot pels insectes que es podien trobar a l'espai, i això pot haver                
influenciat molt als censos posteriors, com és el seguiment de papallones urbanes. 
 
Valors bioindicadors i serveis ecosistèmics de la fauna 

Pel que fa a la fauna, l’estudi de la riquesa d’insectes en els diferents parcs urbans mostra                 
com la presència de major diversitat d’espècies va fortament lligada a la presència             
d’herbassars no desbrossats  (Figura 48 ).  

En el moment del mostreig els espais on hi havia els millors herbassars eren el Parc del                 
Nord i la Plaça Espanya. En aquests s'han trobat diversos himenòpters (Apis mellifera,             
Bombus terrestris, Xylocopa violacea...) i coleòpters (Coccinella septempunctata, Psyllobora         
vigintiduopunctata, Rhagonycha fulva...) beneficiosos pels serveis ecosistèmics que ens         
aporten. 

Si bé inicialment sorprèn la relativa poca diversitat d’insectes presents al Parc de la Clota,               
l’explicació rau novament en la gestió dels herbassars: poc abans de la realització del              
mostreig s'havien desbrossat. 

És destacable també el cas del Bosc de la Concòrdia. És un parc amb vegetació en bon                 
estat i hom podria esperar una elevada presència d’insectes. Ara bé, les dades hi mostren               
poca riquesa d’espècies. Això s’explica pel fet que es tracta d’una zona boscosa amb molta               
ombra. Els espais ombrívols no són atractius per moltes espècies d’insectes.  

 

Figura 48. Riquesa d'insectes en els diferents parcs urbans estudiats. 

L’estudi de la diversitat d’ocells mostra com no hi ha gaires variacions entre les espècies               
presents als diferents parcs, si bé hi ha dues excepcions. Al Parc de la Clota s'han                
detectat alguns ocells típics d'ambients fluvials a causa de la proximitat al riu Ripoll.              
A la plaça dels Avets s’hi ha trobat poca varietat d’ocells, ja que es tracta d’una plaça                 



realment grisa sense espais idonis, com franges de vegetació, per a que aquests s'hi              
estableixin. 
 

4.2.2. Estudi dels espais verds privats com a nínxols de natura 

Generalment en estudiar el verd de la ciutat quedem limitats a observar només els espais               
públics on s’hi pot accedir amb certa facilitat. Així i tot, existeixen una gran quantitat d'espais                
a l'interior dels edificis que contenen verd, però que fàcilment ens passen desapercebuts. A              
nivell ecològic, aquests són espais molt importants que poden donar refugi a moltes             
espècies representatives de la biodiversitat urbana. 

Aquests espais, entesos com a espais verds privats , són tots aquells espais exteriors             
dins d'una propietat privada amb potencial per acollir flora i/o fauna silvestre ,            
principalment patis, balcons i terrasses, que són generalment de més fàcil enverdiment, i             
sostres i façanes, que poden arribar també a esdevenir espais que continguin biodiversitat. 

Tot i que l'estudi d'aquestes zones resulta complicat, mitjançant una campanya de ciència             
ciutadana titulada “Naturalisme des de casa” hem volgut fer una primera aproximació a             
la diversitat d'espècies que es poden trobar en aquests espais , gràcies al recull             
d'observacions que els participants ens ha fet arribar, dels seus patis, terrasses, balcons,             
etc. 

A Sabadell, si bé la zona d'estudi del projecte (la zona nord de la ciutat) té una bona                  
proporció d'espais verds públics, aquests es distribueixen de forma desigual depenent del            
barri. A més a mesura que ens desplacem cap al centre de la ciutat, el seu nombre, qualitat                  
i superfície són menors. Un exemple evident és el barri de la Creu Alta (Figura 49 ), on els                  
espais verds públics són escassos, la gran majoria de baixa qualitat i a més a més                
amb una mala connexió entre ells. Tot i així, la importància del barri de la Creu Alta com a                   
connector verd urbà és tal, que totes les propostes de corredors biològics proposades en el               
treball, creuen el barri, o bé, passen per la perifèria d'aquest. 

 
 

Molts espais privats com patis, balcons, terrasses, 
sostres i façanes,... poden acollir flora i fauna 
silvestres. Cal vetllar, però en evitar les espècies 
exòtiques invasores. 



Tan sols contemplant els espais verds privats, que bé ja tenen una bona qualitat de verd o                 
que el seu enverdiment seria força senzill (patis, terrasses, balcons, jardins i jardineres             
comunitàries), veiem com en el barri de la Creu Alta aquests tenen una superfície de 10,08                
hectàrees, enfront dels espais verds públics amb només 4,34 ha. 

Aquesta desproporció entre aquestes dues tipologies d'espai, mostren com el verd privat            
juga un paper clau a l’hora d’actuar com a connector, a part de donar refugi a moltes                 
espècies de la ciutat. A més a més, tot i que l'arbrat viari també desenvolupa un paper clau                  
en la connectivitat, en molts barris de Sabadell, el predomini de carrers estrets amb prioritat               
pels vehicles motoritzats i poc espai de vorera, fa que l'arbrat es concentri només en les                
grans avingudes i no en el conjunt de la xarxa de carrers. 

 

Figura 49. Espais verds públics (verd fosc) i privats (verd clar)  del barri de La Creu Alta. 

 

Riquesa d'espècies dels espais privats 

A partir de les observacions fetes, s'han pogut identificar 138 espècies diferents en             
els espais verds privats estudiats. Aquest és un valor bastant considerable, ja que suposa              
un 30% del total d'espècies  mostrejades al llarg de tot el projecte. 

La majoria de les espècies d'aquests espais verds privats són plantes, tot i que també hi ha                 
un nombre important d'insectes i ocells observats, a més a més d’espècies d’altres grups              
faunístics (Figura 50 ). 



 

Figura 50: Riquesa d'espècies dels espais verds privats. 

Tot i que trobem molta riquesa de plantes en els espais verds privats, més de la meitat són                  
plantes exòtiques (Figura 51 ). Això indica una tendència evident en l'enjardinament amb            
espècies exòtiques , fet que pot ser negatiu per la biodiversitat de la ciutat i del seu entorn,                 
pels efectes negatius que poden arribar a tenir sobre les espècies autòctones. 

 

Figura 51: Relació entre flora autòctona i exòtica dels espais verds privats. 

La majoria d’aquestes espècies exòtiques son plantes crasses d’origen tropical o subtropical            
de baix manteniment (Annex 5. Catàleg d’espècies urbanes del nord de Sabadell ), que             
fàcilment podrien ser substituïdes per espècies autòctones, de requeriments de          
manteniment similars. Fins i tot s’ha observat com en alguns casos encara es continuen              
plantant algunes plantes considerades com a invasores, pel seu greu impacte sobre els             
ecosistemes locals, tals com el bàlsam (Carpobrotus edulis) i el kalanchoe (Kalanchoe            
daigremontiana ). 
 

4.2.3. L’arbrat urbà, teixir un sostre verd com umbracle de vegetació i fauna 
 
Per analitzar la biodiversitat arbrada de la zona d’estudi (l'àmbit dels corredors verds             
proposats al nord de Sabadell), el grup d'estudiants del Grau de Ciències Ambientals que              



van realitzar el seu Treball de Fi de Grau titulat “Avaluació i proposta de millora de l’estat de                  
la biodiversitat arbòria i arbustiva a la ciutat de Sabadell ”, han censat tots els arbres i                
arbustos d'alçada superior a 1,5 metres. 

A la zona d’estudi hi ha un total de 105 espècies d’arbres i arbustos de més 1,5 metres                  
d’alçada, a diferència de les 74 espècies que estan recollides en el Pla Director de l’Arbrat                
Viari de Sabadell, fet que és esperable tenint en compte que aquest només compta els               
arbres de l’espai viari i no dels parcs. Aquesta riquesa, però, es troba concentrada en els                
parcs, on hi ha un total de 92 espècies a diferència de les 56 trobades en l’espai estudiat                  
per establir-hi corredors verds (Figura 52 ). 

 

 

Figura 52. Mapa de la zona d’estudi amb els valors de riquesa d’espècies associats a cada zona.                 
Avaluació i proposta de millora de l’estat de la biodiversitat arbòria i arbustiva a la ciutat de Sabadell,                  
2020. 

Tot i la riquesa d'espècies, l'abundància i la distribució d'aquestes són molt desiguals a la               
ciutat. A la zona estudiada s'hi observa un desequilibri molt gran, ja que les 5 espècies més                 
abundants (Pinus halepensis, Platanus seratifolia, Quercus ilex, Viburnum tinus i          
Styphnolobium japonicum) ja representen un 50% de l'abundància total de l'arbrat del nord             
de la ciutat. Aquestes proporcions són semblants per als parcs, i encara més             
desequilibrades en el cas dels corredors (Figura 53 ). 



 

Figura 53: Percentatge abundància de les 5 i 10 espècies més freqüents de la zona d’estudi.  
Font: Avaluació i proposta de millora de l’estat de la biodiversitat arbòria i arbustiva a la ciutat de 
Sabadell, 2020. 

Les zones amb més diversitat d’espècies es concentren als parcs amb una mitjana de              
14 espècies, amb una major concentració als parcs més grans: 78 espècies en el total del                
Parc Catalunya (13,6 per zona) i 26 al Parc Taulí. En canvi, les zones viàries contenen una                 
mitjana de 6 espècies. 

Tot i que Sabadell té una gran riquesa en nombre d'espècies d'arbres, gran part d'aquestes               
són exòtiques (Figura 54). 

 

Figura 54: Percentatge d’espècies segons la classificació del pla Exocat del CREAF. Font: Avaluació              
i proposta de millora de l’estat de la biodiversitat arbòria i arbustiva a la ciutat de Sabadell, 2020. 

A primera vista, és alarmant que el nombre d'espècies d’origen autòcton no arribi ni a la                
meitat, tot i que si contem les establertes i les naturalitzades, s'arriba al 78% del total                
d'espècies. En canvi, només un 6% s’han considerat invasores . Malgrat que semblin            



poques, tres d’elles (Robinia pseudoacacia, Ligustrum lucidum, Agave americana), formen          
part de les 10 espècies més abundants a la zona nord de Sabadell. 

 

 

Malgrat que més de la meitat dels arbres i arbustos són d'espècies autòctones o              
naturalitzades, un 30% de l’abundància segueixen sent espècies al·lòctones. Aquesta          
tendència es troba d’acord amb la idea que les ciutats no han estat plantejades des d’una                
perspectiva en sintonia amb el context natural, sinó cap a una organització eficient i              
productiva (es planten aquelles espècies que siguin menys costoses de mantenir           
independentment del seu origen o servei ambiental que puguin oferir). 

Encara que les espècies al·lòctones no sempre comportin problemes i puguin arribar a             
augmentar la biodiversitat de la zona, cada espècie té unes propietats úniques i pot              
reaccionar de forma invasora segons les característiques de la zona on s’introdueixin. Per             
això, cal valorar cada cas de forma adequada i sempre, igualment, tenir en compte el valor                
afegit de les espècies autòctones. 
 
 

4.2.4. Cens de l’oreneta cuablanca 
 
Amb motiu del projecte “Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell” durant l'any 2020 s'ha            
reactivat el cens d'orenetes (Projecte Orenetes) en el conjunt de la ciutat. Aquest seguiment              
de l'oreneta cuablanca (Delichon urbicum) és clau per tal d'avaluar l'estat de la població              
d'aquesta au característica de la biodiversitat urbana, alhora que també esdevé necessari            
per a protegir l'espècie, ja que un niu censat es considera un niu protegit legalment davant                
dels possibles danys que poden arribar a patir per part de l'acció humana. 

Aquest cens s'ha realitzat durant el segon període de mostreig, durant el mes de juliol de                
2020, a partir de diferents sessions de cens amb grups de voluntaris implicats en la recollida                
de dades. Si bé és millor realitzar dos censos a l'any, un al mes de maig i l'altre al juliol,                    

 
La robínia o falsa acàcia (Robinia pseudoacacia) és 
un dels arbres invasors més comuns dels carrers i 
parcs de Sabadell. 



aquest any a causa de l'excepcionalitat de la situació generada per la COVID-19 només se               
n'ha pogut fer un. Tot i així, s'ha pogut fer un cens que ha inclòs gran part dels barris de la                     
ciutat durant aquest únic mes de mostreig. 

L'espècie en qüestió, l'oreneta cuablanca (Figura 55 ), és un petit ocell de la família              
Hirundinidae , característica pel seu color negre blavós i la part inferior (gola i panxa) i el                
carpó de color blanc que li dóna nom i la caracteritza. L'oreneta cuablanca molt coneguda               
també pel seu caràcter migrador, fa la seva estada a Catalunya durant primavera i estiu,               
que coincideix amb la seva època de cria, arribant a mitjans de març i començant a marxar                 
a finals d'agost fins ben acabat l'octubre. 

 

Figura 55: Fotografies d'oreneta cuablanca. I) Adult. II) Niu ocupat per un poll. III) Nius en diferent estat a) en                    
bon estat, b) trencat, c) en construcció. 

Tot i que no és l’única espècie d'oreneta que trobem a Catalunya, sí que és una de les més                   
vinculades als entorns urbans, generalment construint els seus nius en les façanes dels             
edificis . A més a més, els seus nius, molt característics i difícils de confondre amb el                
d'altres ocells similars, són fàcils de localitzar i d'observar, per aquest motiu és una espècie               
ideal per estudiar seguint la metodologia de cens impulsada pel Projecte Orenetes. 

Malgrat aquesta relació entre les zones urbanes i les orenetes cuablanca, en grans ciutats              
els nius acostumen a localitzar-se a les perifèries i no en els nuclis més cèntrics, a causa de                  
la distància necessària respecte a les àrees de subministrament de recursos, és a dir              
d'aliment i de fang per la construcció de nius. Així i tot, espais verds urbans de qualitat i                  
suficientment grans també poden arribar a suplir aquestes necessitats de l'espècie. 

Pel fet que l'oreneta cuablanca s'alimenta exclusivament d'insectes voladors, com els           
mosquits, i en grans quantitats , esdevé una espècie clau a la ciutat, que ens aporta grans                
beneficis a mode de serveis ecosistèmics. Tot i que el nombre exacte d'insectes que menja               
una oreneta al llarg d'un dia no es clar, hi ha evidències que la quantitat és molt elevada i                   
pot rondar els 2000 insectes al dia. Aquesta característica de les orenetes, amb beneficis              
evidents pel benestar humà, a més a més, de la seva importància ecosistèmica, ha portat               
que l'espècie gaudeixi de protecció legal tant en l’àmbit nacional com internacional. 

- L'estat dels nius 

Per tal de conèixer l'estat la població d'orenetes a la ciutat s'ha realitzat el comptatge de                
nius d'oreneta cuablanca, i avaluat les característiques i l'activitat d'aquests. En total a             
Sabadell s'han censat un total de 779 nius (Figura 56 ). 



 

Figura 56: Estat dels nius d'oreneta cuablanca a Sabadell. Cens de 2020. 

Una gran part d'aquests nius estaven ocupats per oreneta cuablanca, un total de 303,              
considerant nius ocupats tots aquells on s'hi ha vist activitat per part de l'espècie (albirament               
de polls o entrades i sortides dels adults). També és important el nombre de de nius sense                 
senyals d'ocupació (nius en bon estat, però que durant el període de cens no s'hi ha vist cap                  
indici d'activitat). 

Malgrat el bon estat general dels nius, els valors de nius trencats no s'han d'obviar. Una                
quarta part dels nius censats estaven trencats o malmesos. La localització de zones on la               
presència de nius trencats és generalitzada, ens pot indicar que hi ha una pràctica recorrent               
en la destrucció d'aquests, pràctica que posa en risc a la població d'orenetes i que a més a                  
més és il·legal. Per tant en aquestes localitzacions caldrà destinar-hi més esforços en la              
vigilància per tal de denunciar qualsevol mala pràctica. 

Per altra banda s'ha observat també que alguns pocs nius eren ocupats per una altra               
espècie d'au, el pardal comú (Passer domesticus). Aquest fet, en principi, no ocasiona cap              
efecte negatiu en la població d'oreneta cuablanca, degut al baix nombre de nius ocupats per               
altres hostes, i per la disponibilitat d'altres nius en bon estat sense senyals d'ocupació. 

- Distribució de les orenetes 

El més interessant del cens realitzat ha sigut veure la distribució actual de les orenetes a la                 
ciutat (Figura 57 ). En general veiem com gran part dels nius s'agrupen a les zones               
perifèriques de la ciutat (Parc Agrari i Parc Fluvial del Ripoll) o bé als voltants de grans                 
zones verdes urbanes (Parc Catalunya). En canvi, zones més cèntriques de la ciutat sense              
espais verds propers han experimentat una pèrdua de nius. 



 

Figura 57: Mapa de distribució dels nius d'oreneta cuablanca a la ciutat de Sabadell. Cens de 2020. 

Aquesta distribució no és casual. Les orenetes necessiten construir el niu prop de punts de               
subministrament, zones on aconseguir els recursos necessaris per alimentar-se, hidratar-se          
i construir els seus nius, sobretot aquesta última necessitat. A causa del gran esforç per la                
construcció dels nius, les orenetes busquen espais pròxims a punts de subministrament de             
fang. Aquests han de ser zones de sòl nu amb punts d'aigua com rius, basses o llacs, o bé                   
zones on es puguin formar bassals. És tal l'afinitat per aquestes zones, que pràcticament la               
majoria de nius de la ciutat estan construïts com a molt lluny a 200 metres dels punts de                  
subministrament (Figura 58). 

 

Figura 58. Distribució dels nius d'oreneta cuablanca en funció de la distància als punts de subministrament de                 
fang a la ciutat de Sabadell. 



Les dues colònies de nius més importants estudiades són la del barri de la Roureda i la de                  
l'Hospital Parc Taulí, les dues zones perifèriques de la ciutat, la Roureda prop del Parc               
Agrari i al Bosc de Can Deu, i la del Parc Taulí molt propera al riu Ripoll, llocs idonis,                   
propers a punts de subministrament de recursos. Mentre que la Roureda és la zona de la                
ciutat amb més nius habitats, el Parc Taulí és la zona amb més densitat de nius, no només                  
de Sabadell, sinó de tot Catalunya (232 nius per unitat de cens, quadrant de 200 x 200                 
metres). 

- L'evolució i tendència de la població d'oreneta cuablanca a la ciutat 

Pels fets explicats anteriorment, la distribució de nius d'oreneta cuablanca ha variat al llarg              
dels anys a causa dels canvis urbanístics que s'han anat produint. Comparant els resultats              
obtinguts en el cens de 2020 amb els realitzats per l'ADENC i altres entitats naturalistes               
durant els anys vuitanta (Cens d'oreneta cuablanca al Vallès Occidental 1989 ) (Figura 59)             
hem pogut avaluar aquests canvis, i obtenir algunes pistes dels motius de la distribució              
actual. 

 

Figura 59: Comparativa entre els censos dels anys vuitanta i de 2020, de la presència de nius ocupats per                   
oreneta cuablanca en diferents barris de Sabadell. 

En general, respecte als anys vuitanta, la població d'oreneta a la ciutat s'ha mantingut en els                
barris estudiats, fins i tot amb un petit increment. Així i tot la presència de nius ha canviat                  
molt en alguns barris i la distribució d'aquests és molt desigual. Mentre que en barris com el                 
Centre, Les Termes i Sol i Padrís, el nombre de nius ha disminuït dràsticament, fins i tot                 
arribant a desaparèixer a Ca n'Oriac, en altres, on als anys vuitanta no n'hi havia o el seu                  
nombre era molt escàs, han aparegut molts nius nous. 

A primera vista sembla que els canvis urbanístics dels últims quaranta anys han afectat de               
forma notable a la distribució de l'espècie a la ciutat, però no al seu nombre. En concret la                  
tendència ha sigut una deriva de la ubicació de les colònies cap a barris més perifèrics,                
segurament relacionat amb l'avanç urbanístic de la ciutat i la integració de barris antigament              
perifèrics a la trama urbana creixent. Aquesta tendència és el que ha portat a les orenetes                
cuablanca a reubicar-se a nous barris de la nova perifèria. 



Un dels casos més evidents és el barri de Ca n'Oriac que ha passat de ser el barri amb més                    
nius actius a ser un barri sense presència de nius. L'expansió urbanística, amb la              
construcció de nous barris com Can Llong sumat a la destrucció gradual de nius, sigui               
intencionadament o per obres que han afectat façanes d'edificis amb colònies actives, ha             
provocat que la pèrdua d'espais de nidificació i la dificultat d'obtenció de recursos per falta               
de punts de subministrament propers. Això ha obligat a les orenetes cuablanca a             
reubicar-se a noves zones com per exemple el barri de la Roureda que avui dia té un bon                  
nombre de nius ocupats. 

També cal destacar, que en el Centre de la ciutat, algunes de les colònies més antigues                
com les de l'Escola Pia o l'Església de Sant Fèlix, han desaparegut durant els últims anys                
per culpa d’obres en les façanes dels edificis que no han tingut en compte la presència de                 
l'espècie i que no han aplicat les mesures compensatòries com la instal·lació de nius              
artificials. Els pocs nius que queden en el centre estan localitzats en pocs edificis. Si es                
volen conservar les colònies d’oreneta en les zones cèntriques de la ciutat, caldrà aplicar              
una sèrie de mesures per tal de fer possible l’obtenció de recursos i el manteniment dels                
nius, així com augmentar la vigilància sobre aquests. Detallem aquestes mesures a l’apartat             
de propostes (Capítol 5 ). 
 
 

4.2.5. Cens de papallones urbanes 
 

El projecte “Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell”, també ha iniciat una nova iniciativa            
de ciència ciutadana a Sabadell, l’uBMS (Urban Butterfly Monitoring Scheme), un seguiment            
de papallones urbanes força recent que es porta fent des de fa uns anys a les ciutats de                  
Madrid i Barcelona per avaluar la diversitat de lepidòpters diürns en els espais verds de les                
ciutats. 

L'inici d'aquest projecte a Sabadell, ha servit per estudiar els parcs de la zona nord de la                 
ciutat amb l’objectiu de conèixer i afavorir la biodiversitat de papallones en aquestes zones. 

Per a realitzar aquest treball s’han escollit 10 parcs de la zona nord de Sabadell: Bosc de la                  
Concòrdia, Parc Catalunya, Parc Central del Vallès, Parc de Can Gambús, Parc de la Clota,               
Parc de la Serra, Parc del Nord, Parc del Torrent de la Romeua, Parc d’Odessa, Parc Taulí. 

En cada parc s’han determinat un o dos transsectes fixos de 300 m de llargada en total i                  
després si han realitzat passejades d’una duració determinada segons l’àrea del parc. Per a              
realitzar els censos ha sigut necessari que hi hagués unes condicions climàtiques òptimes             
(temperatura major de 18 °C, el cel clar, com a màxim un 50% de nuvolositat, i sense gaire                  
vent). 

Durant la realització del cens, s'han contat aquelles papallones que estaven a 2,5 m a               
banda i banda del transsecte i a 5 m de distància com a màxim. 

Resultats del cens de papallones 

Els resultats sobre la situació de les papallones en cada parc s'han obtingut a partir de les                 
dades que s’han obtingut des de la segona setmana del juliol fins a finals de setembre. 



En total s’han censat 25 espècies diferents de papallones i un total de 649 individus. Pel que                 
fa a la diversitat alfa (el nombre d’espècies) de cada parc hi ha variacions clares (Figura 60 ).                 
Els parcs amb més diversitat d’espècies són el Parc de la Clota i el Parc Catalunya, amb 19                  
i 15 espècies, respectivament. Per contra, els parcs amb menys espècies són del Parc              
d’Odessa i el Parc Taulí, amb 6 i 8 espècies, respectivament. 

Coincidint amb la diferència en el nombre d’espècies d’aquests parcs, també es veu una              
clara diferència en els individus mostrejats (Figura 61). En el Parc de la Clota s’han censat                
un total de 164 papallones i en el Parc Catalunya 111. En canvi, en el Parc d’Odessa només                  
s’han observat 16 papallones i en el Parc Taulí, 15. 

 

Figura 60: Diversitat alfa de papallones dels parcs urbans. 

 

Figura 61. Individus mostrejats de cada parc urbà. 

Tot i la diversitat observada, més del 50% dels individus de papallones observades,             
representen només a les dues espècies més comunes dels parcs mostrejats (Figura 62 ), la              
blaveta comuna (Polyommatus icarus) (Figura 63 ) i la blanqueta de la col (Pieris rapae). 



 

 

Figura 62: Relació de les abundàncies de les diferents espècies de papallones diürnes dels parcs urbans de                 
Sabadell. 

Figura 63: Blaveta comuna i coure comú (Lycaena phlaeas), dues de les espècies més comunes dels parcs                 
urbans de Sabadell. 

Motius de les diferències entre els parcs 

Les diferències pel que fa a diversitat de papallones diürnes en cada un dels parcs               
estudiats, són conseqüència principalment, del fet que hi ha parcs que tenen flora             
autòctona en abundància, i en canvi, d’altres que no. Tant el Parc de la Clota com el Parc                  
Catalunya compten amb una gran biodiversitat de flora arvense autòctona, la qual afavoreix             
molt la presència dels lepidòpters. En canvi, el Parc d’Odessa i el Parc Taulí estan               
constituïts majoritàriament amb espècies de flora exòtica. 

Una altra raó important és la gestió del desbrossament. La flora arvense és molt important               
per a afavorir la biodiversitat de les papallones, i d’altres insectes. Per tant, si es fan                
desbrossaments continues d’aquestes zones, provoca una disminució directa en la          
biodiversitat d'espècies. 



 
 

4.3. Qualitat de l’aire 

A causa del seu alt impacte sobre la salut pública, la contaminació de l'aire s'està convertint                
en una de les principals amenaces per a les societats urbanes. Cada cop, els ciutadans, en                
som més conscients però encara queda un llarg camí per recórrer si volem revertir la greu                
situació actual. 

Una eina clau per a la conscienciació col·lectiva són els mapes de contaminació             
atmosfèrica. Recentment, el sistema europeu Copernicus d’observació de la Terra va           
començar a proporcionar mesures amb resolució mitjana (7x7km) a tot Europa. La            
Generalitat de Catalunya té desplegada una xarxa pública de punts de vigilància, amb una              
estació a Sabadell. Aquest sistema incorpora a més un sistema d’alerta per avisar la              
població en cas d’episodis greus. 

En el marc d’aquest projecte hem fet servir un sistema dissenyat per la Fundació Centre               
Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) basat en les tecnologies IoT           
(Internet of Things) i GPS (Global Positioning System) i pensat per generar mapes de              
qualitat de l’aire d’alta resolució. Aquest sistema permet generar mapes per visualitzar els             
valors de contaminació atmosfèrica a escala de cada carrer. Els mapes realitzats tenen un              
interès demostratiu i educatiu: permeten augmentar la consciència ciutadana envers aquest           
greu problema. 

4.3.1. Campanyes d’adquisició de dades  

Amb l’ajut inestimable de voluntaris s’han fet nou campanyes de mesura dels nivells de              
diòxid de nitrogen a la zona Nord de la ciutat. El diòxid de nitrogen (NO2) és un dels                  
principals contaminants de les ciutats. Provoca problemes respiratoris i coronaris. La seva            
generació està molt focalitzada: es produeix per la crema de combustibles fòssils en el              
trànsit rodat. Altres contaminants tenen orígens més difusos. Aquest fet converteix el diòxid             
de nitrogen en un bon indicador de la contaminació atmosfèrica provocada pel trànsit             
motoritzat. 

El funcionament del sistema de recollida de dades és força senzill. S’han adquirit sis              
dispositius AirCrowd 1. Aquests dispositius inclouen un sensor LMP9000 de NO2 i un            
receptor GPS que proporciona dades cada 6 segons. Cada dispositiu anirà recopilant            
mesures dels seus sensors i transmet les dades al núvol, per emmagatzemar-les i             
processar-les. En cada campanya de recollida de dades, s’organitzen sis grups de            
voluntaris (amb entre un i tres voluntaris per grup) i cada grup porta una bossa de mà amb                  
un dispositiu AirCrowd. Els voluntaris segueixen uns itineraris urbans predefinits. 

Totes les campanyes s’han fet per la zona nord. Per tal d’assegurar la màxima cobertura               
possible s'han pre-dissenyat unes rutes que es recomana als voluntaris que segueixin. Les             
rutes començaven totes des del mercat de la creu alta, punt de trobada amb els voluntaris i                 
acabaven allà mateix. Les rutes es van dissenyar per tal que totes tinguessin una durada               

1M. E. Parés, D. García, F. Vázquez-Gallego, MAPPING AIR QUALITY WITH A MOBILE CROWDSOURCED 
AIR QUALITY MONITORING SYSTEM (C-AQM), a Proceedings of XXIV ISPRS congress. 



més o menys equivalent (uns 45 minuts aproximadament) i que cobrissin els carrers més              
representatius de la zona (carrers amb molt de trànsit, sense trànsit, avingudes amples i              
carrers estrets, places...). En el següent gràfic es pot veure una imatge que recull totes les                
rutes proposades.  

 

Figura 64: Mapa de les rutes seguides durant les campanyes d’adquisició de dades. 
 
Les campanyes es van realitzar sempre en hora punta (matí o tarda) i es va intentar                
combinar campanyes entre setmana i en cap de setmana perquè fos més evident la              
influència del trànsit en les mesures. En la taula següent es poden veure els dies i hores de                  
les campanyes. 
 

 
Taula 3: Campanyes d’anàlisis de qualitat de l’aire 

Data Horari 

Dijous 21/11/2019 07:30 

Dissabte 23/11/2019 07:30 

Dijous 12/12/2019 17:30  

Diumenge 15/12/2019 17:30  

Dilluns 21/09/2020 07:30  

Dimarts 22/09/2020 (Dia Mundial sense cotxes) 07:30 

Dilluns 28/09/2020 17:30 

Dimecres 30/09/2020 17:30  

Dilluns 05/10/2020 (Setmana de la Natura) 17:00  



 
4.3.2. Resultats obtinguts 

 
Les dades adquirides en les diferents campanyes, s’han processat i s’han representat en un              
seguit de mapes que es mostren a continuació. 
 
Les dues primeres parelles de mapes, mostren els resultats de les proves que es van fer el                 
darrer trimestre de 2019 (pre-COVID). A cada parella hi ha una adquisició entre setmana, i               
una adquisició en cap de setmana. Es pot comprovar que en ambdós casos, les mesures               
en cap de setmana demostren clarament una situació de menor pol·lució per NO2.             
Aquest mateix fet va ser observat pels participants que van certificar que la densitat de               
vehicles (principal font emissora d’aquest contaminant) era molt menor. 

 

Figures 65 i 66: Mapes de les mesures de NO2 recollides el dijous 12 de desembre de 2019 (esquerra) i el                     
diumenge 15 de desembre de 2019 (dreta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 67 i 68: Mapes de les mesures de NO2 recollides el dijous 21 de novembre de 2019 (esquerra) i el                     
dissabte 23 de novembre de 2019 (dreta). 
 
El darrer conjunt de mesures es va dur a terme durant el mes de setembre de 2020 (abans                  
de la segona onada) i mostra, en termes generals una lleugera millora de les mesures de                



qualitat de l’aire. Aquest fet l’associem a una disminució del trànsit rodat abans i després de                
la primera onada de la pandèmia. En l’anàlisi dels mapes destaquen les mesures del dia 30                
de Setembre, dia en què els voluntaris varen notar menys afluència de cotxes i brisa               
constant durant tota la prova que pot estar clarament relacionat amb aquestes mesures.  

Figures 69 i 70: Mapa de les mesures de NO2 recollides el dilluns 21 de setembre de 2020 (esquerra) i el                     
dimarts 22 de setembre de 2020, Dia mundial sense cotxes (dreta). 

 
 
 
 
 

Figures 71 i 72: Mapes de les mesures de NO2 recollides el dilluns 28 de setembre de 2020 (esquerra) i el                     
dimecres 30 de setembre de 2020 (dreta). 
 

 

Figura 73: Mapa de les mesures de NO2 recollides el dilluns 5 d’octubre de 2020 (Setmana de la Natura). 

 
  



5. RECULL DE PROPOSTES 
 
En aquest apartat es proposen una sèrie d’accions i intervencions enfocades a revertir la              
situació actual, descrita al Capítol 4 del document, i avançar cap a una ciutat més verda,                
que connecti i faci més saludable els diferents pols tant de biodiversitat com de vida               
quotidiana, i adaptada a les necessitats de les diferents espècies que l’habiten,            
incloses les persones. 
 
Com a resultat de la diagnosi s’ha detectat la necessitat de teixir la xarxa verda i la de vida                   
quotidiana de tal manera que el territori del nord de Sabadell pugui funcionar com un               
ecosistema equilibrat. Això implicaria una sèrie de canvis físics que, de manera conceptual i              
a gran escala, són els que queden representats en els esquemes de la Figura 74 . 

  
Figura 74: Esquema de proposta de contenidors i connectors verds (esquerra) i de contenidors i connectors de                 
vida quotidiana (dreta) 
 
Els esquemes mostren com es podrien estirar i completar els grans eixos i els corredors               
existents per tal d’enfortir la xarxa i deixar-la ben reforçada. També s’evidencien les             
mancances d’algunes àrees com la Creu Alta, Ca n'Oriac i el sector Nord, a la Plana del                 
Pintor i La Roureda. En aquests àmbits caldria plantejar més aviat intervencions a escala de               
barri que puguin contribuir a millorar la seva condició, ja que els teixits urbans existents es                
troben molt consolidats i no permeten grans transformacions. 
 
Per fer possibles els canvis físics que es llegeixen als esquemes, considerem que és              
necessari treballar-los amb la ciutadania i fer pedagogia de la seva necessitat en tots              
els casos , així com regular normativament algunes de les pautes que es donen, per tal que                
la transformació no sigui una recomanació sinó una imposició, com a resposta a una              
mancança detectada. 
 
Per fer-ho possible es plantegen una sèrie d’actuacions agrupades en vuit grans eixos,             
que no entenem com a paquets estancs, independents uns dels altres, sinó més aviat al               
contrari, ja que l’èxit de moltes d’aquestes propostes es basarà en una actitud holística              
a l’hora de tirar-les endavant, connectant-les entre elles i aprofitant les sinergies que             
puguin anar-se produint fruit del propi desenvolupament. 



 
5.1.  Omplir el buit de biodiversitat a l’urbanisme i la planificació territorial  

 
És necessari realitzar una reflexió prèvia sobre com entendre i assumir la corresponsabilitat             
territorial, parlant des d'una ciutat com Sabadell. A l’hora de conservar la biodiversitat del              
territori, no podem exigir només als entorns rurals que s’esforcin a aplicar mesures de              
conservació, si les ciutats no assumim la nostra part de responsabilitat en aquest assumpte. 
 
Per a fer-ho realitat però, cal crear el marc legal de la biodiversitat, incorporar-ho a la                
normativa urbanística i de planificació territorial. A la llei d’urbanisme vigent, no apareix la              
paraula biodiversitat, ni es fa esment dels riscos per la pèrdua de biodiversitat. Tampoc              
apareix a les normes urbanístiques de Sabadell (PGMOS). Caldrà doncs realitzar un esforç             
per omplir aquest buit en el marc jurídic i omplir de contingut teòric, però també pràctic, la                 
normativa urbanística vigent, per tal de disposar d’eines que permetin afrontar el repte de la               
pèrdua de biodiversitat.  
 
Principals actuacions: 

- Elaborar una estratègia catalana de la biodiversitat, que inclogui mesures aplicables           
a les zones més urbanitzades, sobretot actuacions de biodiversitat urbana en els            
àmbits de proximitat en parcs o espais naturals amb alguna protecció. 

- A Sabadell, caldria treballar en la modificació del PGMOS per incorporar-hi mesures,            
com per exemple: 

- Compensar i/o equilibrar la superfície urbanitzada per superfície verda. És a           
dir, a l’hora d’urbanitzar compensar el total de superfície perduda, creant           
espais verds en la nova urbanització (jardins, terrats i façanes verdes...).  

- Regular la protecció d'alguns elements dels edificis necessaris per donar          
refugi a diferents espècies animals, incorporant elements que potenciïn la          
presència de fauna en els edificis de nova construcció (cavitats, porxos,           
superfícies adherents...). 

- Disseny de connectors verds urbans que integrin la funció que donen els            
espais verds privats. 

- Definir estratègies concretes en aquells municipis que la seva perifèria urbana i            
infraestructures sense tractament verd juga un paper clau en la connectivitat entre            
els espais naturals d’interès propers (p.ex. Via Verda Sant Llorenç Collserola). 
A Sabadell, per a fer-ho es poden aprofitar els estudis històrics existents sobre el              
medi natural del rodal de Sabadell (Estudi de Camins fet per en Pere Vidal, Estudis               
del Medi Natural del Vallès de l’ADENC, corredor Est Sentmenat-Santa Perpetua,           
llibre Riu Ripoll, etc.) per a plantejar un debat obert sobre la biodiversitat urbana i               
periurbana de Sabadell. 

- Regular els aspectes que tenen a veure amb la biodiversitat en la normativa d’obres i               
de rehabilitació d’edificis: 

- Obligar a comprovar la presència de nius o refugis d’aus o ratpenats en obres              
o rehabilitació d’edificis que afectin façanes, d’acord amb protocols fixats pel           
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.  

- Evitar obres i rehabilitacions que afectin façana en edificis on hi hagi nius o              
refugis en els períodes de nidificació de l’espècie en qüestió. 

- En el cas de destrucció i/o afectació de nius o refugi, compensar aquesta             
pèrdua, com a mínim amb la substitució del total de nius o refugis existents              



abans de l’actuació (instal·lació de caixes nius, nius artificials d’oreneta o           
caixes refugi). 

 
 

5.2. Posar en valor el vincle entre vida quotidiana saludable i espai verd             
urbà  

 
La concepció de la biodiversitat urbana es basa en la compatibilitat entre els espais verds i                
dels espais de vida quotidiana, i el convenciment que cal entendre’ls conjuntament i             
desenvolupar eines perquè es retroalimentin entre ells. Per aquest motiu cal que a Sabadell              
es promoguin iniciatives que vinculin aquestes dues disciplines, i que s'aprofiti el procés de              
transformació urbana com a eina pedagògica i de conscienciació de la ciutadania, alhora             
que es generi un aprenentatge col·lectiu que s’anirà aplicant posteriorment. 
 
Principals actuacions: 

- Incloure l'impuls de la biodiversitat urbana als projectes educatius a les escoles.            
Afavorir el descobriment i major coneixement de la diversitat propera en l'alumnat de             
centre d'ensenyament. Educar en la importància de mantenir espais de biodiversitat i            
de conviure amb les diferents espècies que hi habiten. 

- Promoure l'empoderament de la ciutadania en foment de la biodiversitat urbana, tant            
a través d'accions informatives, formatives i suport a bones pràctiques. 

- Difondre accions i bones pràctiques, com per exemple el Catàleg d’accions           
per millorar la biodiversitat (Vegeu-lo a l’Annex 2) elaborat en el marc            
d’aquest projecte. 

- Desenvolupar i difondre eines com el “Test de Biodiversitat del teu habitatge”.            
Eina per autoavaluar les actuacions que realitzes per al foment de la            
biodiversitat de fauna i de vegetació al teu habitatge i el teu balcó, terrassa,              
pati o jardí. 

- Si bé les orenetes desperten l'interès a la ciutadania, s’ha observat un gran             
desconeixement del grau de protecció legal que gaudeixen. Caldria realitzar          
una campanya informativa sobre aquesta espècie, que permeti difondre         
missatges com que trencar-los els nius és il·legal. 

- Campanya de difusió per la conservació dels eriçons (p.ex.“Defensa’l, no te           
l’emportis”), tal com ja s’està duent a terme en algunes capitals europees            
(https://www.wildlondon.org.uk/hedgehog-help ). Aquest és un mamífer     
present en alguns dels parcs urbans de la ciutat, i la convivència a vegada es               
fa difícil, ja que la falta de coneixement sobre aquest animal salvatge fa que              
algunes persones l’extreguin del seu hàbitat per adoptar-lo com a animal           
domèstic. 

- Campanyes de sensibilització sobre els efectes mal anomenats “negatius” de          
la biodiversitat urbana (matèria orgànica residual, insectes, plantes que “cal          
segar”…) i com l’eliminació d’aquests afecta negativament l’ecosistema urbà         
(ex: treure les fulles del terra “per estètica” elimina un component important            
de la biodiversitat, les espècies descomponedores). 

- Potenciar els espais verds com a espais educatius i de coneixement, i el vincle que               
tenen amb els equipaments comunitaris i de proximitat com a lloc de socialització. 



- Fomentar el verd privat mitjançant la promoció d’horts, balcons, terrasses, terrats,           
cobertes, murs i patis enjardinats… especialment en barris on la ràtio de superfície             
de verd per habitant sigui més desfavorable. 

- Dissenyar i implantar un programa de jardins i horts de proximitat de gestió             
comunitària, capaços de generar circuits d’economia circular basats en la producció           
de petita escala. 
Un projecte d'aquestes característiques es pot dur a terme a través d'organitzar            
jornades pràctiques adreçades a persones particulars, comunitats veïnals,        
associacions i entitats, en els seus espais particulars o centres cívics, realitzant            
pràctiques sobre com conrear i fer viable plantes comestibles a l'interior dels            
habitatges, al balcó, terrasses, terrats dels edificis, als jardins, en parcs i places             
públiques, en parcel·les buides urbanes, horts familiars, centres cívics, seus          
d'entitats, equipaments i espais públics. Tot això està plenament en consonància           
amb el programa Food-E, projecte promogut entre altres per l'ajuntament de           
Sabadell, i que preveu sistemes innovadors i participatius per portar l'alimentació a la             
ciutat, cercant formes de producció local sostenible. 

- Si bé als espais públics s’ha observat major presència d’espècies autòctones que            
d’exòtiques, aquesta relació és inversa als espais privats analitzats. Cal doncs           
realitzar actuacions per a promocionar la vegetació autòctona, enfront de l’exòtica           
sobretot als espais privats. En aquest sentit es podria: 

- Realitzar una campanya de conscienciació a la ciutadania. 
- Incorporar aquest aspecte en l’oferta didàctica del programa Ciutat i Escola           

per als centres educatiu, adaptant activitats existents, o desenvolupant noves          
activitats didàctiques noves. 

- Implicar el sector de la venda de flor ornamental de Sabadell en una             
campanya de foment de la flora autòctona. 

 
 

5.3. Millora de la qualitat de l’aire i la salut als espais urbans 
 
El model de ciutat actual, genera un seguit d’efectes que poden arribar a posar en risc la                 
salut dels seus habitants. Aquests efectes nocius provenen de diferents fonts de            
contaminació. Tot i que el projecte ens hem centrat en la contaminació de l’aire, que és una                 
de les més greus, també n’hi ha d’altres que afecten tant a la salut humana com a la de les                    
altres espècies de la ciutat. Per aquest motiu, cal que Sabadell adopti mesures per tal que el                 
municipi esdevingui més segur i saludable. 
 
Principals actuacions: 

- Restringir el pas dels vehicles més contaminants a prop dels edificis de més             
sensibilitat (hospitals, residències mèdiques, escoles bressol, escoles…). Això es pot          
fer regulant o prohibint momentàniament el pas en el moment de màxima entrada i              
sortida de població sensible (com per exemple l’entrada i sortida de les escoles). 

- Afavorir en la mesura del possible la màxima distància entre els vehicles            
contaminants i el pas de vianants, especialment als camins escolars i zones amb             
població sensible. Això es pot fer, per exemple, posant parterres o obrint escocells             
amb arbustos entre l’espai destinat a la circulació de vehicles i l’espai de vorera              
practicable per als vianants.  



- S’ha observat com la contaminació atmosfèrica disminueix dràsticament així que          
deixen de circular els vehicles. En aquest sentit, fóra molt interessant poder planificar             
la circulació viària diferenciant els dies laborables (amb molta circulació de vehicles            
contaminants) dels dies de cap de setmana i festius. Els cap de setmana i festius es                
podria limitar i/o tallar la circulació per zones i així permetre l’ocupació de l’espai per               
a la ciutadania de forma molt més segura i saludable. Això permetria realitzar             
activitats de lleure al carrer sense contaminació els cap de setmana. 

- Enfortir i prioritzar el transport públic a la ciutat, per tal de disminuir el volum de                
trànsit motoritzat als carrers, a més a més, d’incrementar la flota de vehicles públics              
elèctrics. 

- Ampliar els espais lliures de vehicles en els nuclis de vida social dels diferents barris,               
transformant aquestes zones en espais pels vianants, més segurs i saludables pel            
seguit d’activitats que s’hi desenvolupen. 
Es podria, per exemple incrementar la superfície d’alguna de les places massa            
petites que trobem en alguns barris, estenent-les als carrers del costat i fins a              
façana, en detriment de la circulació de vehicles, a un o dos dels seus costats. 

- Continuar realitzant mesures de contaminació en el temps, emprant també noves           
metodologies (diferents tipologies de censors, incorporació de censors en la flota de            
vehicles municipals, elaboració de mapes en planta del núvol de contaminació           
format pel trànsit rodat,...) i posant a disposició pública tota aquesta informació. 

- Promoció de zones silencioses, lliures de contaminació acústica, en els espais           
verds, pacificant els entorns d’aquest espai i creant barreres de vegetació que            
disminueixen el soroll provinent de l’exterior d’aquests. 

 
 

5.4. Aprofundir en l’estudi de la biodiversitat urbana 
 
La realització d’estudis de biodiversitat en aquest projecte ha permès conèixer l’estat de les              
poblacions de diferents espècies, detectar factors limitants i punts forts. Disposar d’aquestes            
dades és fonamental per a poder realitzar una gestió eficient dels espais públics, i també els                
privats, i poder assegurar que els esforços que es realitzin tindran efectivament el resultat              
d’augment de la diversitat esperat. És per això que proposem que es segueixin impulsant i               
realitzant estudis de biodiversitat a l’entorn urbà. 
 
Principals actuacions: 

- Continuar realitzant estudis i recerca sobre les diferents espècies de flora i fauna             
urbana i les seves interaccions. 

- Mantenir en el temps el seguiment de nius d’orenetes per tal de mantenir la protecció               
d'aquesta espècie. 

- Desenvolupar un programa de foment i suport de la ciència ciutadana enfocat a             
l’estudi de la biodiversitat urbana i altres indicadors qualitatius. 

- Apostar per projectes d’estudi de fauna i flora en espais urbans.  
Un exemple podria ser triar 10 espais lliures de la ciutat per impulsar l’increment de               
biodiversitat urbana, amb una fórmula similar a una auditoria ambiental, amb           
l’assessorament d'algun organisme especialitzat (Universitats, CREAF…). 

 
 



 
 
 

5.5.  Millorar la gestió de la biodiversitat en els espais verds de la ciutat 
 
Els espais verds són, com hem vist, espais imprescindibles per al bon funcionament             
d’una ciutat. De fet, caldria associar els espais verds de la ciutat com a equipaments               
de la biodiversitat urbana. I en aquest sentit, la gestió d’aquests espais hauria de              
ser molt més ambiciosa que fins ara. La finalitat de la gestió de l’espai verd ha                
d’anar més enllà de l’estètica, del manteniment de vegetació ben estassada, de la             
neteja, de la gestió de plagues... Cal una visió més ambiental i agosarada. Podria              
generar fins i tot un programa d’activitats culturals, socials i ambientals propi dels             
espais verds. 
 
Cal revertir situacions que es repeteixen, com el fet que els nous espais lliures              
creats en realitzar-se grans obres i que sovint comencen amb una qualitat de             
biodiversitat prou acceptable, passats uns pocs anys estan força deteriorats. La           
pèrdua de diversitat en aquests espais està vinculada a la pèrdua d’interès en el seu               
manteniment.  
 
Principals actuacions: 

- Els espais verds municipals s’han de dissenyar, executar i gestionar tenint en            
compte la biodiversitat des d’un primer moment. Per això caldrà segurament incidir            
en la formació dels equips tècnics que desenvolupen aquestes tasques, perquè           
puguin incorporar aquest aspecte amb prou coneixement i solvència. 

 
Algunes plantes com la borraina ( Borago      
officinalis) és una d’aquelles herbes silvestres      
típiques dels herbassars, que també té un ús        
alimentari, per tant desenvolupa diverses     
funcions a més a més de contribuir en        
l’enverdiment de la ciutat. 



De fet el Departament responsable de l’espai públic hauria d’incorporar l’equip           
responsable de jardineria, si cal amb l’ajuda d’un gestor més especialitzat, amb prou             
coneixements i criteri. 

- Elaborar protocols de conservació de la biodiversitat de la xarxa d’espais públics            
existents, que incorporin les mesures necessàries per a la prevenció i control de les              
espècies invasores (cotorres, vespa asiàtica, mosquit tigre... ). 

- Una mala gestió del verd urbà pot convertir en monocultiu de gespa aquests             
espais i afavorir a més altres espècies exòtiques. Cal planificar i gestionar            
aquests espais establint la diversitat d’espècies desitjada i definit una          
estratificació de la vegetació (herbàcies, arbustives, arbres) i prioritzant         
sempre les espècies autòctones en l’enjardinament d’aquestes zones i tenint          
en compte criteris de xerojardineria. 

- Afavorir la gestió de les herbàcies en els parcs per assegurar que hi ha flors               
per atraure prou diversitat de pol·linitzadors, i altres espècies de fauna           
auxiliar associada.  

- Crear espais lliures de sega. Una proposta és la de deixar parcel·les de 4 m2               
sense segar als parcs urbans (Figura 75), deixant-hi créixer la vegetació de            
forma natural Hi observarem la proliferació d’espècies anuals. Només         
aquesta petita actuació ja afavoreix insectes interessants. Són com illes de           
biodiversitat dins els parcs.  

 

 
Figura 75: Proposta de parcel·les de 4 m2 lliures de sega, per afavorir la conservació dels herbassars. 
 

- S’ha observat com la presència de punts de subministrament de fang per als nius de               
les orenetes és un factor determinant de la seva distribució. Per afavorir la presència              
de l'espècie a la ciutat caldria emprendre senzilles gestions dels espais verds,            
remullant zones amb terra per assegurar que disposen de fang per a construir els              
seus nius quan tornen de la migració (cap a l'abril). 

- Establir zones d’exclusió d’usos. A part de la fauna silvestre, a la ciutat trobem              
diverses espècies domèstiques, les més representatives, els gats i els gossos.           
Aquestes, sovint influeixen negativament sobre la presència de fauna silvestre. Per           
tal de fer compatible la presència d’aquests animals domèstics amb la fauna            
salvatge en alguns espais cal protegir els ambients de vegetació consolidada i la             
fauna autòctona de les intrusions de persones i animals domèstics (gats i gossos)             
mitjançant tanques, baranes o l’establiment d’horaris d’accés. Es tracta d’establir          
espais o franges horàries no aptes per als humans i les seves mascotes. Es pot               
pensar també a realitzar tancaments amb la doble funció de refugi i d’aguait de              
natura. 



- En aquest sentit una proposta és que es realitzi una prova pilot de zona d’exclusió               
d’usos en un dels parcs de la ciutat, potser podria ser el Parc Taulí, per la raó que el                   
reforç a la biodiversitat té implicacions positives sobre la salut, i per tant, que un               
centre de salut reforci la biodiversitat esdevé doncs un cercle virtuós. 

- Les zones on conviuen persones i altres espècies humanes es poden generar            
algunes molèsties. El més habitual és la brutícia generada pels excrements, com els             
d’oreneta o ratpenats. Una bona solució és la instal·lació d’elements de coberta i             
recollida d’aquesta brutícia, permetent una millor convivència entre el veïnatge i la            
fauna. 

- Afavorir els espais intermitjos entre els espais verds, per fer viable la connectivitat             
entre aquests, i per tant que aquests esdevinguin connectors verds hàbils. 

- Cal alhora planificar la situació de colònies controlades de gats lluny dels espais             
verds que puguin contenir espècies d’interès. 

- Vigilar l’impacte de les actuacions de manteniment de Parcs i Jardins, amb els            
bufadors i elements de neteja en contra de la biodiversitat i el substrat del sòl. 

- Replantejar l'estratègia municipal d’ubicació de papereres en els parcs i jardins,           
ubicant-se només en carrers perimetrals i en contenidors de recollida selectiva. 

- Restauració d'espais emblemàtics i de memòria històrica de la ciutat de Sabadell,            
com són el Jardí de l'Amistat, i l'horta i jardins romàntics de la Torre d'en Feu (Castell                 
de Can Feu), recuperant la seva funció original com a zones verdes de qualitat. 

- Implicar la ciutadania en actuacions de gestió de la biodiversitat als parcs. 
- Prova pilot de compostatge casolà als parcs: proposar a una comunitat de            

veïns, entitat, associació de barri que realitzi el compostatge de les seves            
restes orgàniques en un espai habilitat al parc, per després adobar el sòl del              
parc amb el compost obtingut. 

- Planificar accions orientades a visibilitzar la diversitat de les espècies          
existents i dels valors que té la vida quotidiana Sabadellenca (senyalètica,           
jornades, “Museu a l’aire lliure”…). 

- Potenciar accions amb els centres d’ensenyament i equipaments propers per          
a l’ús dels espais vers com a equipaments educatius. 

- Realitzar als parcs urbans sessions de formació adreçada a la ciutadania           
sobre jardineria, horticultura, la cura de les espècies autòctones...  

- Acords de co-responsabilització d’espais públics amb entitats ciutadanes o         
ciutadans a títol individual. 

- Fomentar l’enjardinament amb criteri i amb la col·laboració i participació en el            
programa de “Viles Florides” com una forma de relacionar qualitat de vida,            
vegetació i respecte per la ciutat i el paisatge urbà. 

 
 

5.6. Reequilibrar la distribució de la xarxa de contenidors de biodiversitat urbana 
 
Un dels principals reptes del Sabadell del futur és aconseguir fer arribar la xarxa d’espais               
verds i de vida quotidiana a tots els racons de la ciutat. Per a fer-ho cal, per una banda                   
ampliar els espais destinats a aquesta funció, i per l’altra connectar-la entre si.             
D’aquesta manera s’aconseguirà democratitzar l’espai públic i garantir-ne l’accessibilitat al          
conjunt de la ciutadania, alhora que afavoreix una major qualitat dels hàbitats on             
s'estableixen les espècies vegetals i animals que trobem al nostre territori. 
 



Principals actuacions: 
- Desplegar el projecte de xarxa de corredors verds, aprofitant les oportunitats que            

ofereix la ciutat (connexió est-oest, eix central, gran Via...). 
- Incrementar l’oferta de contenidors, verds i de vida quotidiana, especialment en           

barris que presenten dèficit (augmentar ràtios de m2 verd/habitant i accés als            
equipaments de proximitat, promoure la desmineralització del sòl urbà). 

- Potenciar grans àmbits verds que connectin àmbit urbà amb el Sòl no urbanitzable i              
que representin oportunitats a escala de ciutat (Ripoll, Parc del Nord, Parc de les              
Aigües…). 

- Creació de tres o quatre contenidors verds a diferents zones de la ciutat amb              
priorització de la biodiversitat sobre la qualitat humana (ex: els jardinets que tenen             
restriccions horàries i camins ben marcats per separar espais per les persones i per              
les altres espècies). 

- Estructurar el sistema d’espais lliures amb conceptes clars i prioritaris respecte a la             
seva funció social de vida quotidiana i/o de biodiversitat i els seus criteris de              
plantació i pavimentació (places, petits i grans jardins, passeigs, parcs urbans, parcs            
periurbans, camins urbans, etc..) 
 
 

5.7. Dissenyar l’entorn urbà tenint en compte criteris a favor de la biodiversitat            
urbana i la vida quotidiana de les persones que hi viuen 

 
L’encaix entre la vida humana i la de la resta d’espècies presents a la ciutat deu gran part                  
del seu èxit en el disseny que es faci tant dels espais públics com els privats, i de les                   
solucions constructives adoptades cada cas. L’ús de determinats materials, l’ús de           
tècniques de bioconstrucció, la permeabilització del sol, l’increment de les zones verdes i la              
tria de les espècies que s’hi planten, per exemple, són algunes de les coses que cal tenir en                  
compte a l’hora de projectar la ciutat del futur. 
 
Principals actuacions: 

- Guia d’estil per a la reurbanització de l’espai públic (permeabilitat del sòl, espais             
d’ombra, guia d’espècies, àrees de fang, “estratificació” de la vegetació, espais de            
silenci ambiental al marge de l’ús quotidià de les persones, pavimentació porosa,            
enllumenat tènue ...). 

- Guia d’estil/Ordenança ambiental de mitigació del canvi climàtic, biodiversitat urbana          
i de rehabilitació del patrimoni edificat existent i nova edificació per a preservar i              
potenciar la biodiversitat urbana. (projecte de conservació de les orenetes, llibre           
arquitectura i fauna urbana , façanes i cobertes verdes...). 

- Potenciar la cooperació ciutadana als projectes de transformació urbana, integrant a           
les persones usuàries en els processos de disseny i gestió dels espais públics. 

- Potenciar els espais en transició o desocupats per a usos temporals (reserves de             
verd, àrees de plantació d'espècies, horts urbans co-gestionats, cessions d’ús a           
entitats i col·lectius ciutadans…). 

- Potenciar la mobilitat activa i sostenible (reduir contaminació, reduir superfície          
destinada actualment al vehicle privat, camins escolars…). 

- Potenciar els espais d’estada i relació a l’espai públic, tenint en compte criteris             
d’inclusió i amb especial atenció a aquells perfils sovint “invisibilitzats” o en            
situacions de vulnerabilitat. 



 
5.8. Concreció de les propostes al territori nord de Sabadell 

 
Moltes d’aquestes actuacions proposades són genèriques i aplicables en qualsevol punt de            
l’àmbit objecte d’estudi. No obstant això, hem considerat que algunes d’elles són            
especialment oportunes en relació amb l’esquema proposat com a resultat de la diagnosi             
(Figura 76 ). 
 

 
Figura 76: Esquema de creuament de la diagnosi/proposta consolidar la xarxa d’espais verds i espais quotidians                
i la seva interacció. 
 
A continuació s’apunten les possibles actuacions que donarien resposta a les           
problemàtiques actuals detectades: 
 

5.8.1. En espais que ja funcionen, grans corredors 
 
Existeixen certs espais a Sabadell que ja funcionen com a grans contenidors i, alhora, grans               
corredors verds i de vida quotidiana de la ciutat. Per la seva extensió i situació, el Parc                 
Catalunya, el Parc de les aigües o el Parc del Nord en són bons exemples que                
presenten aquesta ambivalència i combinen els dos vessants de l’estudi en un mateix             
lloc. Tot i així, encara no han desenvolupat tot el seu potencial i la seva evolució pot ser                  
clau per a consolidar i catalitzar la xarxa. 
Considerem que les intervencions previstes en aquests espais haurien de reforçar tant el             
sistema dels contenidors verds com el de vida quotidiana .  



 
En aquest sentit, per una banda, cal considerar actuacions per conservar i incrementar la              
biodiversitat. Es podrien reservar m2 de sòl, d’accés restringit a les persones, on s’hi              
plantessin diferents espècies arbòries, arbustives i herbàcies que, juntament amb la           
col·locació d’hotels d’insectes, incrementessin la varietat d’espècies (tant de la flora com de             
la fauna). La reserva d’aquestes zones asseguraria un mínim de biodiversitat. 
 
Per l’altra banda, s’hi podrien programar activitats amb l’objectiu de conscienciar a la             
ciutadania del valor la fauna i la flora d’aquestes zones. Per fer-ho, es podria crear un                
“museu a l’aire lliure”, amb informació de les espècies existents per visibilitzar la seva              
diversitat. Un dels formats possibles podria ser el de jornades de descoberta per a famílies i                
diferents entitats del barri, vinculant, alhora, els equipaments comunitaris del voltant. Així es             
potenciarien aquests espais com a zones de coneixement experiencial on s’aprofités           
l’observació de la fauna i la flora en àmbits educatius per transmetre i experimentar aquesta               
convivència i respecte per la biodiversitat urbana. 
 
Per tot això, considerem important desenvolupar aquests grans espais de la ciutat            
com a punts estratègics on començar a desplegar la doble funció. La seva capacitat              
per encabir-hi simultàniament els dos tipus d’activitat (verda i de vida quotidiana) els atorga              
gran valor com zones on es poden creuar aquests dos entramats. 
 

5.8.2. En connectors que cal potenciar 
 
S’han detectat diferents eixos que poden tenir la capacitat per estructurar aquestes dues             
xarxes. De moment no ho aconsegueixen perquè presenten una discontinuïtat amb trams            
totalment equipats i d’altres que els hi falten elements per assolir aquesta funció d’eix              
vertebrador. 
 
En el cas dels connectors verds, s’han d’aconseguir eixos que travessin els barris i              
puguin connectar els diferents contenidors verds importants de la ciutat. En aquest            
sentit, pensem que hi ha potencial per crear-ne un d’est-oest a la Creu Alta i alguns                
nord-sud com l’Eix Macià, el Torrent de la Romeua i la Ronda Roureda-Collsalarca. En vials               
on la caixa de carrer és gran es podrien ampliar les voreres per acollir-hi més vegetació,                
plantant arbustives (per potenciar aquesta funció de corredor verd), i mobiliari urbà (com             
passa a l’Eix Macià). En carrers més estrets on aquest eixamplament és més difícil es pot                
pensar amb jardins verticals, utilitzant les façanes o mitgeres de diferents edificis per             
verdificar el corredor. 
 
En el cas dels connectors de la vida quotidiana, en trobem uns quants de funcionals               
però que no estan units entre ells o amb trams molt segmentats. Això és degut al fet                 
que majoritàriament els carrers estan pensats per acollir-hi el cotxe, prioritzant una mobilitat             
ràpida per desplaçar-se en els diferents barris de la ciutat envers aquesta mobilitat més              
lenta encarregada d’articular el dia a dia dels barris i l’activitat relacionada amb el carrer. Per                
això creiem que és necessari treballar eixos quotidians que vertebrin l’interior de cada barri              
com un eix que travessi la Creu Alta est-oest i un eix que travessi Ca n’Oriac, unint l’Eix                  
Macià i Sant Julià. En aquest sentit, és fonamental potenciar la mobilitat activa i sostenible,               
reduint la superfície destinada al vehicle privat i fer que la prioritat passin a ser les persones,                 
augmentant espais d’estada i relació a l’espai públic tenint en compte els diferents perfils de               



la ciutadania. Perquè funcionin haurien de ser acollidors i gaudir de gran activitat, això es               
podria aconseguir promovent façanes vives on es pogués interaccionar amb comerços, bars            
o espais comunitaris. 
 

5.8.3. En espais amb mancances, sobretot, on només es pot actuar a escala de 
barri 

 
Ens hem trobat amb zones de ciutat on hi ha una alta densitat de població i on s’acumula                  
majoritàriament un ús residencial. En aquestes parts hi ha pocs espais lliures per donar              
resposta a tota la seva ciutadana i, a més a més, acostumen a ser espais durs, amb                 
poca presència de verd i materials molt mineralitzats. Ens referim a barris com la Creu               
Alta, Ca n’Oriac i Nord on, a conseqüència de la seva morfologia urbana, no s’hi troben                
gaires espais on poder acollir la biodiversitat. Proposem intervencions per afavorir i            
incrementar la biodiversitat de les petites places existents perquè així es puguin            
començar a fomentar petits nuclis de biodiversitat que es puguin connectar entre ells             
i unir-los a la xarxa. 
 
A l’espai públic del teixit existent proposem augmentar la superfície de les petites places              
estenent-les als carrers del costat fins a la façana, reduint l’espai que ocupa la circulació               
dels vehicles i substituint-lo per elements verds com arbustos, herbàcies o paviments nus             
(potenciant la desmineralització del sòl urbà). També és important que s’actualitzin els            
criteris de manteniment d’aquestes places, revisant la racionalització de reg, i altres            
aspectes que facilitin el manteniment i l’eliminació d’espècies invasores potenciant les           
autòctones. 
 
En aquest sentit, també, es poden impulsar espais de gestió compartida i            
corresponsabilització dels espais públics entre l’Ajuntament i entitats ciutadanes o el veïnat            
dels barris per garantir la creació de nous espais de biodiversitat, transformant els espais              
existents. La creació de gestió comunitària com horts i jardins, incrementaria la superfície             
verda de la ciutat i, al mateix temps, establiria dinàmiques de socialització capaces d’enfortir              
els vincles entre el veïnat i generar circuits d’economia circular basats en la producció de               
l’escala petita.  
 
Ens hem trobat amb espais en desús o en transició que podrien servir per enriquir               
temporalment la xarxa verda i de vida quotidiana, tant per iniciatives com les que es               
comenten al paràgraf anterior o com a àrees de plantació d'espècies, horts urbans             
co-gestionats… entre d’altres. Aquests espais tenen la potencialitat de formar part d’aquesta            
xarxa d’espais buits o en transició que podrien ser utilitzats temporalment a través d’acords              
entre entitats o iniciatives individuals amb els propietaris dels terrenys (privats o públics). 
 
 
Realitzant l’estudi, també ens hem adonat que una part molt important del verd de la ciutat                
el formen els espais privats de la ciutat, per això considerem que és essencial promoure la                
creació de petits espais de biodiversitat en aquestes zones més domèstiques. S’haurien            
d’identificar i implementar mesures per conservar i incrementar la biodiversitat al verd privat             
mitjançant iniciatives com la promoció d’horts, balcons, terrasses, terrats, cobertes verds,           
murs, patis enjardinats i l’aixecada de rajoles per deixar créixer la vegetació. 
 



L’objectiu de les mesures que s’han exposat és el d’estimular l’augment de la             
biodiversitat a la ciutat: físicament, transformant els espais de la ciutat, o instaurant-lo             
en l’imaginari col·lectiu de la ciutadania, canviant els seus hàbits aprenent a conviure             
amb la diversitat espècies que habiten a l’àmbit urbà. Per això és important promoure-ho              
en tots els àmbits, sigui públic, comunitari o privat. 
 
 
 
  



 
6. Conclusions 
 
El projecte "Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell" ha suposat una gran oportunitat per            
iniciar un treball de cerca de millora de la ciutat a partir d'un procés d'intercanvi de                
coneixements multidisciplinaris, implicant en aquest procés a la ciutadania i diverses entitats            
en el procés. 
 
Aquest és un procés que ha durat 2 anys, del qual s'han obtingut unes primeres anàlisis                
qualitatives en l'àmbit de biodiversitat, urbanisme i qualitat de l'aire, i que ens han permès               
conèixer millor l'estat actual de la ciutat. Ara, aquests resultats han de servir per ser aplicats                
en la millora de la ciutat, coneixent les mancances i necessitats de les diferents zones               
d'aquesta. En aquest sentit, les propostes realitzades en el projecte, han de servir per guiar               
les polítiques municipals cap a la transformació en una ciutat més verda i saludable. 
 
De la mateixa manera, caldrà fer un seguiment de l'estudi fet al llarg del temps, per                
reavaluar l'estat de la ciutat i veure si les polítiques que s'efectuen, repercuteixen en la               
millora de la qualitat ambiental i el benestar de la ciutadania. 
 
Durant el projecte, també s'han iniciat millores del verd urbà en alguns espais de la ciutat                
(patis escolars). Les actuacions fetes (muntanyeta viva, jardí de papallones,          
acondicionament d'hort urbà, hotels d'insecte, instal·lació de caixes nius,...), tot i que s'han             
realitzat a petita escala, han de servir com a exemplificació per poder-se aplicar en altres               
espais verds de la ciutat. Petites millores com les fetes, aplicades a gran escala a Sabadell,                
poden millorar molt la qualitat dels espais urbans, amb zones verdes de qualitat on              
convisquin i interactuïn de forma sostenible les activitats humanes amb la biodiversitat            
present. 
 
Un dels punts més importants d'aquest projecte, ha estat la participació ciutadana.            
Considerem que aquesta part és clau en qualsevol iniciativa, ja que fer partícep la              
ciutadania en els projectes científics que treballen en la millora del seu entorn, és necessari               
per conèixer les necessitats i inquietuds de la gent, més enllà dels criteris purament tècnics.               
A més a més, aquesta comunicació i transparència amb la ciutadania, que són els principals               
beneficiats d'aquest treball, ha fet que el projecte "Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell"            
sigui un projecte de ciutat, que la població es senti seu, més enllà d'un simple estudi                
científic. D'aquesta forma, moltes de les propostes fetes en aquest treball, neixen de             
demandes ciutadanes que tenen la voluntat de millorar Sabadell. 
 
Tot i que el projecte, ha tingut una durada i un àmbit de treball concret (els barris del nord de                    
Sabadell), la voluntat és que aquesta experiència es pugui replicar en altres zones de la               
ciutat i també en altres municipis de Catalunya, amb la idea d'anar transformant les ciutats               
en zones més verdes, biodiverses, amb l'aire més net i saludables. 
 
 
 
 



Amb el suport de


