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El projecte  Vivim, respirem, replantegem Sabadell va ser un dels 38 projectes
presentats al procés participatiu Construint Ciutat 2019, un procés participatiu per
decidir el destí d'una part del pressupost municipal de la ciutat de Sabadell. En ser
escollit, el projecte ha estat subvencionat totalment per l’Ajuntament de Sabadell.

Abans de res volem agrair l'oportunitat que hem tingut per a realitzar aquest projecte.
Ens ha permès engegar una dinàmica participativa i  col·laborativa  amb diferents
àmbits per reflexionar col·lectivament i ser el motor de millora de la nostra ciutat.

Desenvolupament del 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. 

Per tal de desenvolupar el projecte s'han seguit les següents fases, ja previstes inicialment:

 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 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  el  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.

El lloc de realització 

Des d'un inici es va decidir centrar
el projecte a la part nord de la ciutat
de  Sabadell.  L’àmbit  de  treball
concret  està  delimitat  al  nord-oest
pel Parc Agrari, al nord-est pe 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.

Persones destinatàries i repercussió de l’activitat 

La  participació  i  implicació  de  la  ciutadania  de  Sabadell  ha  estat  clau  en  la  realització
d’aquest projecte. Per a dur-lo a terme s’ha buscat la col·laboració de la ciutadania, entitats,
col·lectius de barri i de la comunitat educativa. 

S’han organitzat activitats divulgatives i participatives, generant diferents espais pel diàleg i
també fomentant la conscienciació i  sensibilització.  La irrupció de la crisi  del Covid19 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. 

Al  llarg  del  projecte  han participat  de forma activa  1091  persones.  Aquesta  participació
directa dóna una primera idea de l’impacte en la ciutadania. 

Tipologia Nombre

Comunitat educativa 340

Entitats socials 57

Ciutadania 666

Tècnics i professionals 28



Amb els diferents eixos de treball s’han enfortit les relacions amb tota una xarxa d'entitats,
col·lectius i altres projectes que participat cadascú a la seva manera en el “Vivim, Respirem,
Replantegem Sabadell”. 

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. S'hi ha diferenciat:

 Les  activitats divulgatives:  organitzades 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. 

 Les activitats participatives: enfocades en generar punts de trobada perquè tothom
tingues un espai on poder aportar idees, problemàtiques i/o reflexions sobre la ciutat
de Sabadell.

 Les  jornades  de  ciència  ciutadana,  una  de  les  eines  clau  durant  la  realització
d’aquest 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)  i  la
mesura de la qualitat de l'aire.

 Les  actuacions  amb  la  comunitat  educativa.  S’hi  han  implicat  quatre  centres
d’ensenyament 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.



El  projecte  també  ha  obert  un  seguit  de  línies  de  treball  profitoses,  inicialment  no
contemplades com ho són les col·laboracions en projectes d'aprenentatge i servei amb
l'Escola Pia de Sabadell, amb l'Escola Industrial de Sabadell i amb la Facultat de ciències i
biociències - Universitat Autònoma de Barcelona.

També hem pogut organitzar un  curs de formació en l’àmbit de la ciència ciutadana,
destinat  a  professorat,  tècnics,  professionals,  estudiants  i  voluntaris,  realitzat  amb  la
col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics ubicat a Sabadell. 

Durant tot el projecte s'ha realitzat una important tasca de difusió i comunicació a través
de la pàgina web, xarxes socials i  notes de premsa. A més s'han generat  un seguit  de
continguts  digitals  educatius  com  són  els  jocs  de  Kahoots  (Kahoot  insectes, Kahoot
ratpenats) i el Catàleg d'accions per millorar la biodiversitat. 



Resum del projecte en imatges:

Activitats divulgatives: 

Taller de plantes aromàtiques. Taller de menjadores d’ocells.

Jornada de jocs de taula naturalistes 
al Centre Cívic de la Concòrdia.

Derives urbanes al Centre Cívic de Ca n’Oriac.

Activitats participatives: 

Presentació del projecte Centre Cívic Ca n’Oriac. Presentació dels primers resultats 
al Centre Cívic de la Creu Alta.



Jornades de ciència ciutadana: 

Voluntaris realitzant cens de nius d’oreneta cuablanca. Voluntaris de les campanyes d’anàlisis de qualitat de l’aire.

Interacció de la ciutadania compartint observacions de flora i fauna a la campanya #NaturalismeDesDeCasa

Actuacions amb la comunitat educativa: 

Activitat I: Coneixem la ciutat i la biodiversitat
 a través d'un joc de taula

Activitat II Sortim a conèixer la natura de l'entorn escolar. Els
alumnes de l'Institut Ca n'Oriac surten a conèixer la flora i

fauna que habita a la Plaça Espanya. 

Activitat III - Diagnosi col·laborativa. Quadern d'estiu amb
propostes per treballar-ho en època de confinament.

Activitat VI- Valoració final i celebració del projecte.
Tancament del projecte amb els alumnes 

de l’Escola Joan Maragall



Execució de les propostes de millora als centres educatius: 

A l’Institut Ca n’Oriac s'ha construït un jardí de papallones

A l’Escola Can Deu s’ha reactivat l’espai d’horta del pati, s'ha muntat un hotel d'insectes, 
i menjadores i caixes niu per ocells.



A l’Escola Joan Maragall s'ha construït una la muntanyeta viva.



Resultats de la diagnosi

Resultats de l'anàlisi de contenidors verds i proposta de primers
connectors verds Resultats de l’anàlisi de contenidors de vida quotidiana.

Resultats de l’anàlisi de connectors de vida quotidiana.

Anàlisi de contenidors verds amb contenidors 
i connectors de la vida quotidiana

Mapa de distribució dels nius d'oreneta cuablanca a la ciutat de Sabadell.



Mapes de les mesures de NO2

Recull de propostes

Esquema de proposta de contenidors i connectors verds (esquerra) i de contenidors i connectors de vida quotidiana (dreta)

Recull de propostes 
Catàleg d’accions per millorar la biodiversitat



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. 

Fruit d'aquest treball hem pogut elaborar un document de propostes per estimular l'augment
de la biodiversitat a la ciutat, tant físicament, transformant els espais de la ciutat, com en
l'imaginari col·lectiu de la ciutadania, canviant els seus hàbits i aprenent a conviure amb la
biodiversitat d'espècies que habiten en l''àmbit urbà. 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'horta 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 partícip 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 el 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


