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RESUM
Les ciutats de Sabadell i Terrassa i els seus hinterlands, malgrat estar separades per tant sols 4 km, mai
han format una conurbació urbana. L’estructura d’aquest territori, constituït per dos subsistemes urbans, l’ha
definit la seva geomorfològia, que se situa a cavall de dues conques hidrogràfiques, la del Riu Besós i la del
Riu Llobregat. Aquesta particularitat del territori es va deixar entreveure la nit del 25 de setembre de 1962,
quan les ciutats van ser inundades pels seus rius i rieres. Cinquanta anys més tard, aquests espais fluvials
s'han convertit en els espais urbans per excel·lència de les ciutats.
L’anàlisi d’aquestes actuacions urbanes per tal de trobar unes pautes que permetin actuar en altres espais
fluvials, i la justificació que aquests són els grans espais d’oportunitat en l’estructuració del territori
metropolità, són l’objecte d’aquest estudi.
Paraules clau: rius i rieres, estructuració metròpoli, transformació urbana, barreres geogràfiques

ABSTRACT
The cities of Sabadell and Terrassa and their hinterlands, despite being separated by just 4 Km, never have
formed an urban conurbation. The structure of this territory, consisting of two urban subsystems, has defined
its geomorphological structure, which is located between two hydrographic systems, the Besos river and the
Llobregat river. This feature of the territory hinted night September 25, 1962, when the cities were flooded
rivers and streams for their. Fifty years after the fact, these river areas have become the best urban areas of
cities.
The analysis of these urban projects to find guidelines that allow it to act in other river areas, and justification
that these are the major areas of opportunity in structuring the metropolis, are the subject of this study.
Key words: rivers and streams, metropolitan structure, urban transformation, geographical barriers
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El títol té en compte la lectura dels llibres “El río que nos lleva” de José Luis Sampedro i “El Jardí de la metròpoli” d’Enric Batlle. En el
primer es parla de la transformació del riu Tajo en els anys 40, i en el segon, es proposa un nou model d’ espai lliure per la ciutat
dispersa que pot donar lloc a un nou estrat de la realitat metropolitana.

1 OBERTURA. EL RIU
La ciutat compacta tradicional, amb els seus carrers, avingudes, places i parcs, ha quedat enrere per donar
pas a la ciutat dispersa, que ha estat el resultat de l’explosió urbana i la dispersió en el territori dels
assentaments de població, activitats i serveis.
Arran d’aquest fet de dispersió en el territori, s’ha produït una tendència general del territori a metropolitzar-se o, com ho ha anomenat Oriol Nel.lo, a la formació de “ciutat de ciutats”, que pot generar creixement
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econòmic i desenvolupament social. .
Però més que un sistema de ciutats, podem dir que “són una conjunció rizomàtica de territoris amb una gran
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riquesa cultural d’expressions, imatges i imaginaris” (Moreno:2008:7) .
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Aquesta explosió urbana també s’ha produït a Barcelona. Dins de la regió metropolitana de Barcelona ,
mereix una anàlisi l’àmbit configurat per les ciutats de Sabadell i Terrassa, d’uns 200.000 habitants
cadascuna d’elles, que malgrat estar separades per tant sols 4 km no han constituït una conurbació urbana.
Ambdues ciutats tenen un mateix passat, van ser dues ciutats pioneres en la Revolució Industrial en el
sector tèxtil, i tenen un mateix present, han transformat el seu teixit urbà en produir-se un canvi en la seva
activitat econòmica; la indústria ha donat pas als serveis. Sabadell i Terrassa articulen dos subsistemes
urbans diferents. D’una banda, el de la riera de les Arenes, des de Matadepera, Terrassa i fins Rubí,i d’altra
banda, el del Ripoll, des de Castellar del Vallès, Sabadell fins a Barbarà del Vallès.
En el imaginari col·lectiu de la societat d’aquestes ciutats es troba la nit del 25 de setembre de 1962, quan
les ciutats van ser inundades pels seus rius i rieres. Cinquanta anys després, aquests espais fluvials han
estat el motor de transformació de les ciutats, i ara són els seus espais urbans d’excel·lència.
L’anàlisi d’aquestes actuacions urbanes per tal de trobar unes pautes que permetin actuar en altres espais
fluvials, i la verificació de la següent hipòtesi: els rius i rieres són les àrees d’oportunitat en l’estructuració del
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territori metropolitzat, atès que articulen , vertebrant espais, acullen àrees de centralitat, configuren la
ciutat, i per últim, són generadors i transformadors de teixits urbans, són l’objecte del present article.
En els primers apartats d'aquest text s'exposen els objectius i la metodologia , a l'apartat central s'analitzen
els casos d'estudi i, finalment, s'exposen les conclusions.

2 “ESCOLTAR, MIRAR I INTERPRETAR”
De la dita popular “veure, sentir i callar” sentida nombroses vegades des de la meva infantesa, neix el títol
d’aquest apartat, que pretén explicar el procés utilitzat en la determinació de les pautes d’actuació en els
espais fluvials, i que alhora ha permès la formulació de la hipòtesis principal de l’article.
ESCOLTAR. Un cop exposat l’objectiu i el cas d’estudi, s’ha tingut en compte allò escrit per Geddes, que
afirmava que la planificació havia de començar amb un estudi “cívic” dels recursos de la regió natural, així
com de la relació humana d’aquests recursos i de la complexitat del paisatge cultural resultant. El seu
“regional survey”, l’aportació metodològica de l’autor, té en compte l’estudi de les següents capes d’un
territori: la topografia i la meteorologia, els processos econòmics, la herència històrica i els costums, així
com l’estructura física de l’emplaçament de les ciutats; i un cop obtingudes totes les dades, l’autor afirmava
que tan sols “la intuïció”, i “ l’empatia” amb el lloc pot fer entendre el cas singular.
MIRAR. A continuació s’ha dibuixat el territori delimitat per les ciutats de Sabadell i Terrassa, i els seus
hinterlands, posant atenció d’una banda als teixits, espais lliures, infraestructura així com la seva geografia, i
d’altra, en la mobilitat dels seus habitants que evidencia els seus costums.
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“La dispersió i la metropolització del territori no pertanyen a èpoques diferents, sinó que es troben estretament relacionades, o per així
dir-ho, d’una forma extrema encara explícita, la dispersió genera la metropolització del territori i aquesta última evita que la dispersió
empobreixi la vida social i individual i que, al contrari, en certes condicions, poden generar creixement econòmic i desenvolupament
social” (Indovina, 2008: 22)
3Rizoma:“ no està fet de unitats, sinó de dimensions, o més aviat de direccions canviants. No tenen ni principi ni fi, sempre tenen un
mitjà pel qual creixen i es desborda (...) el rizoma només està fet de línies: línies de segmentaritat, d’estratificació, com dimensions,
però també línia de fuga o de desterritorialització com dimensió màxima segons la qual, seguint-la, la multiplicitat es transforma en
canviar de natura (...) el rizoma està relacionat amb un mapa que ha de ser produït, construït, sempre desmuntable, connectable,
alterable, modificable, amb múltiples entrades i sortides, amb les seves línies de fuga(...)” (Deleuze i Guattari, 1994: 25, 26)
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“Aquesta regió és un conjunt de nuclis conurbans, al llarg dels trams inferiors dels valls dels rius de Llobregat i Besos i de la costa
central, i un sistema de polaritats, interiors i costeres, de característiques diverses, que en el seu conjunt formen aquesta ciutat
discontínua i pericèntrica, encara escassament reticulada”. (Font; 2008: 244)
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Articular: Ajuntar, enllaçar, dues parts (d'un cos, d'un tot), especialment no d'una manera fixa, sinó deixant-los un joc determinat.
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Vertebrar: Donar consistència o estructura internes, donar organització i cohesió
7
Configurar: Donar determinada composició, forma o figura a una cosa

Subsistema de Sabadell

Subsistema de Terrassa

Imatge 1. Plànol d’anàlisi de la capa de teixits, espais lliures i infraestructures de les ciutats de Sabadell i Terrassa. Font:
Dibuix d’elaboració pròpia a partir de la cartografia i orto fotografies de l’ICC.

Dels anàlisis anteriors i dels estudis del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, el
Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell del 2009, l’estudi de mobilitat de Terrassa i l'enquesta de la mobilitat
quotidiana elaborada per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) pels anys 1996 i 2001, es conclou que
hi ha dos nodes històrics predominants en clara competència entre ells, Sabadell i Terrassa.
INTERPRETAR. En l’estructuració d’aquest territori, constituït per dos subsistemes urbans, ha tingut un
paper decisiu el fet que se situï a cavall de dues conques hidrogràfiques, la del Riu Besós i la del Riu
Llobregat. (veure imatge 2)
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Un altre cop, cal “ESCOLTAR”: Enric Batlle diu “la nova geografia de la ciutat es representa a través d’un
mapa que expressa la forma de la metròpoli, de les seves estructures vigoroses i homogènies, les
estructures amb continuïtat: les xarxes d’infraestructures i el jardí de la metròpoli”.(Batlle, 2011:183).
Així doncs, de l’anàlisi a escala territorial realitzat en l’àmbit de Sabadell i Terrassa i de la lectura d’Enric
Batlle, podem afirmar que els rius i rieres són part del “Jardí de la Metròpoli”, que lliga el territori.
Però l’autor va més enllà i afirma:” El jardí de la metròpoli vol realitzar la travessa de totes les escales
conferint la mateixa importància a les implicacions globals que a la resolució de cada un dels detalls (...) si
des del satèl·lit les matrius ecològiques poden semblar quasi operatives, només en la proximitat de cada
problema resolem la realitat de les continuïtats que busquem” (Batlle, 2011:184).
Un altre cop, cal “MIRAR”: Se selecciona cinc espais fluvials del territori per poder analitzar-los a una
escala de més detall que permetrà coneixer com s’ha resolt les continuïtats, i alhora fer un estudi
comparatiu entre ells. Aquests són: la riera Palau i la Riereta, que són dos carrers emblemàtics de la ciutat:
la Rambla de Terrassa i l’Eix Macià; la riera de les Arenes que està canviant per convertir-se una avinguda;
el torrent Vallparadís transformat en un parc urbà i el riu Ripoll ,que ha esdevingut un parc periurbà. En la
seva selecció s’ha tingut en compte, d’una banda, que van ser àrees fortament afectades per la riuada del
62; que han estat transformades total o parcialment; que són els punts neuràlgics de les ciutats- a excepció
de la riera de les Arenes-; i d’altra, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona aprovat a l’any 2010 que
identifica el riu Ripoll i la riera de les Arenes com els espais d’oportunitat del territori.
En aquests cinc espais fluvials es realitzen tres mirades. La primera, en els estudis publicats sobre aquestes
àrees que expliquen la gènesis de la seva transformació (documents de planejament, estudis
d’investigació,....) La segona, en l’estudi de l’accessibilitat, recorreguts, fronts i equipaments de cadascun
dels àmbits seleccionats, per tal d’analitzar com es resolen els problemes de continuïtat del territori, a una
escala de proximitat. I la tercera i última, en els projectes urbans executats que han estat dinamitzadors de
la transformació de les rieres i rius, així com dels projectes urbans que es troben tant sols en format paper
però visualitzen un nou paradigma en aquests àmbits.
El present article es centra en l’anàlisi dels cinc casos d’estudi, és a dir, en la segona mirada.
Per tal de fer aquest estudi, s’ha trepitjat els seus àmbits i s’ha interpretat la informació recollida: la
cartografia i orto fotografies de l’ICC (vol americà 1956 i ortofoto de 2011), planejament urbanístic penjat en
la web del departament de Territori i Sostenibilitat (MUC i Registre de planejaments), i la informació dels
recorreguts dels busos urbans i interurbans, així com la ubicació de les parades de taxi. Tota aquesta
informació ha permès dibuixar cinc capes que es sintetitza en un sol dibuix. La primera d’elles ha estat la
xarxa d’espais lliures que ha tingut en compte la ubicació dels equipaments, els parcs i jardins de la ciutat,
els carrers arbrats i peatonals així com els parcs territorials; la segona ha estat la xarxa de les
infraestructures, tant ferroviàries com viàries, on s’ha assenyalat les estacions ferroviàries, nusos viaris, i
recorreguts dels busos, tant urbans com interurbans; la tercera ha estat la capa dels elements patrimonials,
tant naturals, arquitectònics com els de paisatge urbà (PEIPU de Sabadell); la quarta ha estat el teixit urbà, i
la cinquena i última els diferents equipaments i àrees d’activitat.
A partir d’aquest dibuix, s’ha pogut representar com s’ha resolt els accessos, recorreguts, activitats i fronts
de cada un dels cinc espais fluvials triats (veure imatge 3)
Un altre cop, cal “INTERPRETAR”: I per últim, i com a síntesi de l’article, es mostren les pautes a tenir en
compte en futures actuacions urbanístiques que actuïn en espais fluvials.
Un cop realitzat l’estudi dels cinc casos i obtingudes les pautes, es pot verificar la hipòtesis de partida, és a
dir, que els rius i rieres són les àrees d’oportunitat en l’estructuració del territori metropolitzat.
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Batlle, Enric. Tesis doctoral “El Jardí de la metròpoli. Del paisatge romàntic a l'espai lliure per a una ciutat sostenible”.

Sabadell

Terrassa

Imatge 2. Plànol d’anàlisi del territori delimitat per les ciutats de Sabadell i Terrassa. Font: Dibuix d’elaboració pròpia a partir
de la cartografia i orto fotografies de l’ICC.

Imatge 3. Llegenda dels plànols d’accessos, recorreguts, activitats i fronts dels cinc casos estudiats.

3. 5x2

9

3.1 “La Rambla” versus “la Rambla”
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La Rambla de Terrassa i l’Eix Macià de Sabadell són dos carrers que formen part de l’estructura de la seva
ciutat, tant la viària com la peatonal, malgrat que aquesta última no està prou definida. En ambdós casos,
pels seus carrers passaven dues rieres, la riera del Palau en el primer cas, i la Riereta en el segon.
Ara bé, la seva configuració és molt diferent i per aquest motiu s’ha cregut oportú explicar tots dos en el
mateix apartat, per tal d’evidenciar les seves diferències. El trams que s’analitzen en el present article són,
el tram comprès entre la carretera de Martorell i Passeig 22 de Juliol, en el cas de la Rambla, i el tram
comprès entre els carrers Francesc Layret i Ronda Zamenhof, en el cas de l’Eix Macià.
La riera de Palau, que va ser frontera fins a finals del segle XIX; transformada en Rambla en el seu tram
central en ser coberta i canalitzada la riera el 1902; eix vertebrador del nou creixement a l’oest de la ciutat a
principis del segle XX; transvasada a l’oest a l’any 1963 a conseqüència de les catastròfiques inundacions
del 1962; constituent de l’anella urbana interior de la ciutat que es va pràcticament connectar als anys 70;
transformada en bulevard en el seu tram inferior amb el soterrament dels Ferrocarrils Catalans al 1986; part
del cinturo interior descrit en el Pla General d’Ordenació de 1983; ara s’ha convertit en el carrer central de la
ciutat que recorre de sud a nord el centre de la ciutat. Tanmateix, en el pla d’ordenació de 2003,
planejament vigent, proposa, a més a més, que aquest carrer/passeig s’estengui més al sud fins l’entrada a
l’autopista, seguint el curs i la lògica de l’antiga riera, convertint-la així en un veritable eix de relació entre els
diferents teixits de la ciutat i els sistemes territorials situats en la seva capçalera.
El carrer, de 600 metres de longitud i una amplada d’uns 25 metres que s’amplia fins a uns 80 metres en la
part sud, té tres trams. El tram nord, constituït per quatre carrils de circulació, que es redueixen a tres a
l’alçada de l’edifici principal de la Caixa. El tram central, “La Rambla” que disposa d’un passeig central i dos
carrers per la circulació del transport públic. I el tram sud, el “bulevard”, configurat per quatre carrils de
circulació i una vorera ample en el front on trobem edificacions alineades a vial.
La riereta que va ser frontera en el Pla Molina de 1864; transformada en part en un carrer en el projecte de
Miquel Pascual al 1886; eix vertebrador del nou creixement al nord oest de la ciutat en el Projecte de Josep
Renom i Joaquim Manich de 1928; carrer amb edificacions d’alta densitat en el Pla de 1950; espai de
reinvindicació veïnal per la creació del gran parc de la ciutat, als anys 70; coberta i canalitzada en el tram
entre Plaça Espanya i Ronda Zamenhof l’any 1980; ara és un carrer bulevard.
El carrer, d’uns 900 metres de longitud i una amplada d’uns 40 metres que encabeix sis carrils de circulació,
té tres trams. El tram del nord, en el seu cantó dret, constituït per un front edificat i un petit parc que fa de
frontissa amb el barri de la Creu Alta, el tram central delimitat per dos fronts edificats, i el tram sud
caracteritzat per la seva obertura al Parc de Catalunya en un dels seus fronts sent l’altre un front edificat.
Les anàlisis realitzades en relació als accessos, recorreguts, activitats i fronts de cada un dels carrers,
són les següents:

9

El títol d’aquest apartat reflexa els cinc casos d’espais fluvials analitzats, que es transformen en carrers, les actuacions més antigues,
i en parcs, les actuacions més actuals; però alhora recull el títol de l’article: cinc: rius, rieres, torrents, parcs i carrers; dos: Sabadell i
Terrassa.
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“L’aigua ho envaïa tot. A la Rambla (...), la riera del Palau desbordà aviat el col·lector soterrat i discorria per entre els dos rengles
d’edificacions de gom a gom per damunt de les voreres i del passeig central, penetrant impetuosament en els baixos de les cases i dels
establiments” (VALLS, 2012;46)
“A banda del Ripoll també es va desbordar la Riereta (ronda de Ponent) i el Riu Sec.” (Revista VALLESOS, 2012; 85)
Vuit mesos després de la tragèdia del 25 de setembre de 1962, “a l’avinguda del Caudillo, la Rambla de Terrassa, es continuava la
urbanització en sentit nord fins al pont del ferrocarril mitjançant un bulevard (..). També a la Rambleta (..) es construïa el col·lector
soterrat, de quatre metres d’alçada, que continuava del de la Rambla” (VALLS, 2012;155).
No va ser fins l’abril de 1990 quan es tancà al trànsit la ronda Ponent de Sabadell per substituir el col·lector i remodelar la urbanització,
transformant així la Riereta en un bulevard.

Imatge 4. Plànol dels accessos de la Rambla de Terrassa. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

Imatge 5. Plànol dels recorreguts de la Rambla de Terrassa. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

Imatge 6. Plànol d’activitats de la Rambla de Terrassa. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

Imatge 7. Plànol dels fronts de la Rambla de Terrassa. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

Imatge 8. Plànol dels accessos de l’Eix Macià. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

Imatge 9. Plànol dels recorreguts de l’Eix Macià. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

Imatge 10. Plànol d’activitats de l’Eix Macià. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

Imatge 11. Plànol dels fronts de l’Eix Macià. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

El projecte de la Rambla de Terrassa no és el resultat d’un projecte on s’ha definit la volumetria dels seus
fronts, així com el seu pla horitzontal. És el resultat d’una transformació que s’ha executat amb el temps. Els
diferents plans d’ordenació municipal han definit els seus fronts, que es componen a partir d’edificacions
entremitgeres alineades a vial, i puntualment, per edificacions aïllades, que han estat el resultat de petites
operacions de transformació del teixit urbà. En el cas de les edificacions de Caixa Terrassa, la transformació
d’una àrea industrial, i en el cas del Diari de Terrassa, la transformació de l’espai que va quedar buit arran
del soterrament de la línia ferroviària.
El pla horitzontal projectat per Beth Galí l’any 2006, es formalitza a partir de l’ampliació de les voreres
laterals, de l’aposta d’ un carril de circulació per sentit, i un passeig central de 9 m d’amplada al mateix nivell
que les calçades laterals, facilitant d’aquest manera l’aprofitament de l’espai per part dels vianants. Un cop
definida la secció, es va dibuixar la geometria del paviment que reforçava el caràcter preferentment peatonal
de la rambla i participava de la geometria del paviment del centre urbà que és peatonal.
El projecte de l’Eix Macià sí que és el resultat d’un projecte urbà que volia definir el buit de la ciutat que no
s’havia omplert gràcies al pas de la riereta. Per aquest motiu la configuració dels seus fronts és el resultat
d’un estudi volumètric de conjunt i per tant, construït en un curt període del temps. La secció del carrer és
asimètrica on es prioritza el pas del vehicle motoritzat reservant l’espai de sis carrils de circulació. No
obstant això, hi ha un espai per el vianant, en la vorera on donen front grans magatzems comercials. En
aquesta vorera ens trobem amb un passeig “bulevard”. El projecte de l’Eix Macià també recull el projecte del
gran buit que dóna front a aquest carrer, el parc Catalunya, que és el parc urbà d’excel·lència de la ciutat de
Sabadell.

3.2 La Gran Avinguda versus La Gran Avinguda
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Cinquanta anys després de la riuada del 62 , d’una banda, la riera de les Arenes s’ha transformat en una
via ràpida, on l’aigua ha estat substituïda per la circulació de vehicles motoritzats, i d’altra, s’han iniciat els
treballs per tal de transformar aquesta via en una gran avinguda. A continuació s’exposa l’anàlisi concreta
de la riera de les Arenes transformada en una via ràpida i s’esmenten els projectes embrionaris que s’estan
formulant en el seu àmbit per tal de permetre que la riera sigui una gran avinguda.
La riera de les Arenes, que va ser una riera verge al principi del segle XX, una frontera als anys 30, una
àrea de barraques a la postguerra, una barrera a l’època fordista i posfordista, i transformada ara en un eix
viari, és una llera jove i poc assentada que havia arribat a ser un afluent del riu Sec a la conca del Besos.
Posteriorment va desviar-se per Can Montllor cap el que avui coneixem com a riera del Palau i els plans de
ca n’Aurell. No va ser fins el quaternari quan es va desviar cap a la posició que coneixem ara, on té el seu
encapçalament en el municipi de Matadepera, travessa les ciutats de Terrassa i Rubí i desemboca al riu de
Llobregat.
L’àmbit d’estudi és el delimitat per la totalitat de la riera de les Arenes i per part de la riera de Rubí. Aquest
àmbit té una longitud d’uns 16,2 km i una amplada variable que oscil.la entre els 68 metres i els 126 metres,
predominant els 100 metres d’amplada. Podem diferenciar onze tipus de seccions en aquest àmbit, i en
totes elles, la riera canalitzada té una amplada d’uns 50 metres i una profunditat d’uns 3 metres.
Els seus accessos, recorreguts, activitats i fronts són els següents:
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Avinguda és l'elevació del nivell d'un curs d'aigua significativament més gran que el flux mitjà d'aquest, però també és una via ampla
vorejada d'arbres que portava a un palau, a una plaça o a un indret important
Just l’estiu del 62 s’havia inaugurat, durant la Festa Major, un pont sobre la riera de les Arenes. El fet és que aquest igual que el que
hi havia una mica més amunt i pel qual passava la Renfe eren ponts construïts sense pensar amb les grans avingudes d’aigua.
Malauradament, la nit del 25 de setembre d’aquell any va haver la gran riuada que se’ls va emportar tots ells així com la vida d’unes
500 persones.
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Imatge 12. Plànol d’accessos de la Riera de les Arenes. Font: Dibuix d’elaboració pròpia
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Imatge 13. Plànol de recorreguts de la Riera de les Arenes. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

Imatge 14. Plànol d’activitats de la Riera de les Arenes. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

Imatge 15. Plànol de fronts de la Riera de les Arenes. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

La capacitat que té la riera de les Arenes de lligar longitudinalment els municipis de Matadepera, Terrassa i
Rubí així com la seva bona connectivitat, fa que el seu espai intersticial tingui un gran potencial. Per aquest
motiu, en el planejament general dels municipis de Matadepera, Terrassa i Rubí, en la dècada dels anys
2000, es proposa canviar l’actual fisonomia de la riera.
Veiem, doncs, que es planteja una nova metamorfosi en aquest espai fluvial, per tal de transformar l’actual
via ràpida en una gran avinguda.
A data d’avui no hi ha cap projecte urbà que defineixi aquesta nova “avinguda “. Si més no, hi ha alguns
projectes urbans parcials embrionaris de la futura transformació de la riera, entre els quals s’ha d’esmentar
tres:
El primer està ubicat al municipi de Matadepera i al final del carrer Josep Cortar, on s’ha construït un
ascensor que salva un desnivell d’uns deu metres i alhora permet la connexió del casc antic de Matadepera
amb la riera de les Arenes; i una passera peatonal que permet la connexió de dos equipaments locals
ubicats en el marge esquerra de la riera amb el casc antic de la ciutat.
El segon projecte és un document de planejament, la Modificació puntual del POUM de Terrassa a
l’Avinguda Vallès, nom que rep la riera de les Arenes en el municipi de Terrassa. La proposta d’ordenació
de l’avinguda Vallès, recollida en l’esmentat document urbanístic, acull tres objectius bàsics. El primer és el
de crear una nova façana a la riera amb una nova edificació, sense donar l’esquena a la singular morfologia
del barri de Ca n’Anglada. El segon, és el de transformar l’avinguda amb la materialització de la idea de
bulevard continu als dos costats de la riera. I el tercer i últim objectiu és el d’aconseguir nous espais lliures i
zones verdes. Alhora recull una actuació d’esponjament en les illes ubicades en la zona nord del barri de Ca
n’Anglada.
I el tercer projecte és el treball acadèmic presentat en el Taller del Postgrau del Lloc realitzat el passat
2008 i coordinat per Miquel Coromines. En aquest treball es proposava d’una banda, la transformació de la
riera de Rubí en una avinguda asimètrica, i d’altra banda dues propostes d’ordenacions en els dos buits
urbans que es trobaven en el marge dret de la riera: la carretera de Terrassa i l’Escardívol. En ambdues
propostes l’àmbit central era l’espai urbà dissenyat a partir de les característiques intrínseques de la riera.
En la carretera de Terrassa es projecta un passeig a la vora del Torrent de Can Ferran, afluent de la riera de
Rubí; i en l’Escardívol, es proposa un parc inundable seguint la traça de la inundabilitat de la riera, així com
unes volumetries edificatòries. Aquestes tenen en compte les línies d’inundabilitat de la riera per tal de
configurar l’espai de la plaça urbana del futur Ajuntament de Rubí.

3.3 “El clot” versus “el parc enclotat”
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Cinquanta anys de la riuada del 62, Terrassa mostra la seva característica intrínseca, una ciutat creuada per
rieres i torrents, transformant el torrent Vallparadís així com els seus afluents, el Torrent de les Bruixes i el
de Moner, en el Parc Urbà per excel·lència de la ciutat.
El paisatge característic del Vallès té un element essencial en els torrents, veritables refugis de frescor i
corredors biològics entre la plana i les serralades que l’envolten. Així és com era el Torrent Vallparadís
abans de la seva transformació. Aquestes característiques físiques del torrent li permetia ser un espai per a
activitats agrícoles i ramaderes, així com per la ubicació de molins. En el segle XIX es van produir canvis
importants a la ciutat de Terrassa arran de la seva industrialització, sobretot l’any 1856 amb l’arribada del
ferrocarril. Amb aquesta obra es va escapçar, pel nord, els dos braços del torrent Vallparadís: el torrent de
les Bruixes i el de Monar. Podem dir que és en aquesta època quan s’estableixen els primers vincles entre
el torrent i la ciutat.
El torrent que va ser entès com una frontera a mitjan del segle XIX, un problema pel creixement de la ciutat
a principis del segle XX, un “parkway” d’acord amb la proposta urbanística de l’any 1951, un parc ecològic o
patrimonial l’any 1976, i un espai residual fins als anys vuitanta; s’ha transformat en un parc.
Té una longitud d’uns 3 km , una amplada que oscil.la entre els 48 i 200 metres, i una profunditat de 15
metres. El parc es pot dividir en tres trams, el nord, el barri de Sant Pere; el centre, on es troba la Mútua de
Terrassa i les Universitats, i el sud, els barris de Can Palet, S.XX i Can Jofresa.
Els seus accessos, recorreguts, activitats i fronts són els següents:

13

La nit del 25 de setembre de 1962 l’aigua reconduïda per diferents col·lectors en el subsòl de Terrassa va reclamar la seva
presència en la ciutat. Per la seva pressió, s’esfondraren els col·lectors dels carrers de Cervantes, Ample i d’Emili Badiella, que van
provocar uns enormes clots a la calçada.

Imatge 16. Plànol dels accessos del Parc Vallparadís. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

Imatge 17. Plànol dels recorreguts del Parc Vallparadís. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

Imatge 18. Plànol d’activitats del Parc Vallparadís. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

Imatge 19. Plànol dels fronts del Parc Vallparadís. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

El parc que coneixem avui, amb l’actuació de l’espai públic així com els seus fronts, ha estat el resultat de la
suma de diversos projectes urbans que a continuació s’esmenten.
El projecte del Parc, definit en el Pla Especial de 1987 i en el projecte d’urbanització de Can Jofresa.
Aquests documents proposen un parc que estigués al servei del lleure i la cultura, que fos vertebrador
formal i simbòlic de tota la ciutat; fos tancat, amb bona accessibilitat, amb un passeig per a vianants, i amb
diversos equipaments. Alhora, proposen un recorregut nord-sud com a eix vertebrador, focus d’atracció en
els diferents sectors del parc, una definició en els seus límits i la canalització de les aigües brutes. L’any
1991 es van iniciar les obres del parc i l’any 2012 es van finalitzar.
El projecte de rehabilitació del Barri de Sant Pere: Prèvia a la rehabilitació d’aquest barri, situat al nord
del parc, s’han tramitat els següents documents urbanístics: el Pla Especial de Patrimoni Històric,
Arquitectònic i ambiental de Terrassa, el Pla Director del Conjunt Monumental de Sant Pere i el Pla Especial
del Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere. Aquests documents parteixen de la base que el
conjunt monumental del recinte de les esglésies ha de recuperar la potència morfològica que li és pròpia,
que és la seva ubicació dins de l’àmbit del torrent de Vallparadís i els seus dos afluents. Així mateix, es
proposa, un recinte sagrat, reduint-lo al pla topogràfic superior, i la millora de la qualitat de l’espai públic,
mitjançant la restauració i museïtzació del conjunt monumental més la reurbanització del nucli de Sant Pere.
Tanmateix, es defineix una normativa específica sobre el tractament del pla de façana, que aposta per una
simplificació del volum construït tendint a la planeïtat.
Projectes de transformació de teixits: Hi ha dos àmbits en la vora del Parc Vallparadís on s’ha produït
una transformació del teixit industrial. El primer s’ubica en l’entrada del Parc des del Passeig 22 de juliol, la
casa Germain; i el segon es troba a cavall de la Mútua de Terrassa i les escoles d’enginyeria. Hi ha tres
aspectes de l’ordenació del primer àmbit que cal assenyalar: El primer d’ells és la composició volumètrica de
les edificacions que tenen un ritme de composició irregular i complexa, amb una mida i escala de gra petit,
encaixant d’aquesta manera amb el teixit existent. El segon, és la ubicació d’un petit edifici destinat a terciari
i una escola bressol, en el bell mig del sector amb contacte directe amb el Parc Vallparadís.I el tercer i últim
aspecte és com s’ha resolt la baixada al Parc Vallparadís, entrellaçant diferents plataformes ubicades a
cotes diferents i enllaçades entre si a través d’ unes rampes que a la vegada són plaça.
En relació amb el segon àmbit, cal assenyalar la proposta volumètrica de les edificacions que es disposen o
bé donant front al carrer que travessa el parc , o bé de forma aïllada en el límit amb el parc , per tal permetre
la permeabilitat amb la ciutat construïda.
Projectes d’infraestructures: L’estació de ferrocarrils catalans Parc Vallparadís
Projectes edificatoris: la biblioteca bd3 i la rehabilitació del parc edificatori del Barri de Can Jofresa.

3.4“Paisatge desolat” versus “Paisatge cultural“
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En aquest apartat s’analitza el paisatge cultural del Riu Ripoll amb tot la seva esplendor, el seu valor
patrimonial i mediambiental, així com la mixtura dels usos que defineixen el seu ADN, la indústria i l’ horta;
un paisatge molt allunyat d'aquell del 26 de setembre de 1962.
El riu Ripoll, que ha estat un espai d’activitat econòmica des del segle XI i XII; el límit dels Eixamples fins a
l’any 1950; l’espai d’acollida de l’onada migratòria de principis i mitjan del segle XX; l’espai generador de
teixit residencial i industrial als anys 60; la claveguera dels municipis de Castellar del Vallès, Sabadell i
Barbarà a la dècada dels setanta, vuitanta i noranta; s’ha transformat en un parc periurbà que reconeix el
protagonisme del riu que havia estat degradat després de la riuada.
El Riu Ripoll, afluent del Besos i amb una longitud de 40Km,es troba situat a la depressió del Vallès.
Transcorre pels termes municipals de St. Llorenç Savall, Castellar del Vallès, Sabadell, Barbarà del Vallès,
Ripollet i Montcada del Vallès. Aquest riu es divideix en tres sectors: la capçalera que neix al massís de St.
Llorenç-Obac i que transcorre pels municipis de Sant Llorenç Savall i Castellar del Vallès; el tram mig de la
plana i passa pels municipis de Castellar del Vallès, Sabadell i Barbarà del Vallès; i finalment, el tram final
d’embocadura al riu Besòs en els termes municipals de Ripollet i Montcada. L’àmbit d’estudi que es
considera en el present article és el tram mig del Riu Ripoll.
Aquest tram del mig té un pendent suau, al voltant del 1%, una longitud d’uns 18,5 km i un àmbit fluvial
d’una amplada d’uns 500-600 metres. La seva zona de domini públic té una amplada d’uns 50 metres, i la
diferència de cota entre la zona de domini públic i la plana on estan construïdes les ciutats és,
majoritàriament, d’uns 50-60 metres. Els seus accessos, recorreguts, activitats i fronts són els següents:
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Un grup de cicloturistes enlaira un brunzit suau del ferm del carril-bici a la vista d’un bernat pescaire que festeja amb l’aigua. Aquesta
escena plàcida, reproduïble qualsevol matí assolellat de diumenge palesa la distància de 50 anys que hi ha entre el Ripoll d’ara i el de
l’estrèpit de la nit, enllotada i luctuosa, del 25 al 26 de setembre de 1962 a Sabadell” (Ramon, 2012:82)

Imatge 20. Plànol d’accessos del Riu Ripoll. Font: Dibuix d’elaboració pròpia
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Imatge 21. Plànol de recorreguts del Riu Ripoll. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

Imatge 22. Plànol d’activitats del Riu Ripoll. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

Imatge 23. Plànol de fronts del Riu Ripoll. Font: Dibuix d’elaboració pròpia

La característica geomorfològica del riu així com el seu marcat sentit longitudinal han permès que s’hagi
iniciat la seva transformació en un parc periurbà, que en el tram que transcorre en el municipi de Sabadell ja
és una realitat. A continuació s’explicarà les actuacions més remarcables que han permès aquest fet:
La creació de l’Oficina del Riu Ripoll l’any 1996 (període 1996-1999). Aquesta oficina va delimitar l’àmbit
del riu, va determinar el seu diagnòstic i a més a més de definir l’objectiu principal, que era aturar el
deteriorament progressiu de l’espai fluvial i promoure’n accions de recuperació i millora, es van fixar uns
principis d’actuació a partir dels quals orientar i delimitar l’estratègia d’intervenció posterior.
Per tal de recuperar el riu, alhora que es definia el Pla Integral de Millora del Ripoll, es van executar unes
obres prioritàries: el projecte de Millora de la Protecció i de recuperació de les riberes, i el sistema general
de depuració de les aigües residuals. Al mateix temps que s’anava executant aquestes obres es va avançar
per primera vegada en el que s’anomena la gestió integral del cicle de l’aigua en l’àmbit municipal.
Dins del Pla Integral de Millora del Ripoll, es va confecciónar el projecte del Parc Fluvial del Ripoll, que
tractaria d’integrar i recuperar per la ciutat el seu espai fluvial, i es caracteritzava per la voluntat d’integrar
cinc tipus de vocacions diferents i complementàries. D’aquesta manera es va proposar cinc parcs dins d’un
parc, el parc cultural, el parc industrial, el parc d’horta, el parc de lleure i el parc natural.
Projectes dins el període 1999-2011: En aquest període s’han redactat els següents documents
urbanístics: el PEPPS, el PE-47 Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell del 2007, la
Modificació del Pla General 5 (MPG-5) del 2002 i la modificació puntual del PGMO de Sabadell( MPG-80),
ambdos documents on l’àmbit de planejament és el riu Ripoll. Així com diverses obres, entre les quals cal
assenyalar, el parc de la Clota; la rehabilitació de Ca la Daniela i el Molí de Sant Oleguer; dues pistes
poliesportives a la zona inferior de Sant Oleguer i la pista d’atletisme coberta.
Participació en el Projecte FIL: Aquest projecte vol crear un marc metodològic comú que permeti el
desenvolupament d’actuacions que millori quantitativament l’entorn i l’ús dels rius de les regions del riu
Sarno a la Campania (Itàlia), el riu Sorgue a la Vaucluse (França) i el Ripoll, especialment en l’àrea del
patrimoni natural, l’oci i el turisme mediambiental
Pla de Barris: L’Ajuntament va redactar dos plans de barris per tal de resoldre mancances de l’espai públic,
equipament i parc edificatori dels barris de Can Puiggener i Torre-Romeu, que es troben dins de l’àrea del
Riu Ripoll

4 TANCAMENT. CAP “A/EL JARDÍ DE LA METRÒPOLI”
Un cop analitzats la Rambla de Terrassa, l’Eix Macià, la Riera de les Arenes, el Parc Vallparadís, i el riu
Ripoll, i un cop fetes les oportunes comparacions que es reflexen en el quadre adjunt, podem extreure les
següents pautes alhora d’actuar en espais fluvials:
NATURALITZAR l’espai fluvial. Les primeres actuacions soterren la riera o la canalitzen, en canvi, la última,
la del riu Ripoll, forma part del projecte urbanístic. Tenint en compte aquesta evolució, haurem de prioritzar
el no soterrament del riu, riera o torrent. No obstant, si hem de soterrar l’espai fluvial perquè el teixit urbà ha
ocupat els seus límits de seguretat, caldrà peatonilitzar part de l’àmbit de l’espai fluvial. Aquest ha estat el
cas de la Rambla i el projecte de l’Avinguda de la Riera de les Arenes, on el teixit urbà no permet la
naturalització de la riera. En el cas de la Rambla s’executa una rambla i en el cas de la riera de les Arenes,
un passeig bulevard. En ambdues propostes hi ha fileres d’arbres que marquen una linealitat que recorda el
recorregut de la riera.
CONNECTAR els espais amb el territori metropolità i urbà. Prioritzar no obstant la connectivitat amb el
transport públic versus el transport privat. En aquest sentit, cal tenir a prop estacions de tren o parades de
bus interurbà o urbà. S’ha de resoldre també les connexions transversals amb la ciutat així com amb les
territorials dels parcs periurbans.
CONTINUÏTAT del recorregut peatonal en el sentit longitudinal i transversal de l’espai fluvial. Moltes
vegades s’ha utilitzat els espais fluvials per ubicar les infraestructures viàries que permetien el lligam amb
diferents nuclis urbans. Aquestes afavorien la continuïtat amb el vehicle motoritzat però trencava la
continuïtat peatonal, i creaven barreres en el territori. Per aquest motiu s’ha de prioritzar la continuïtat
peatonal i resoldre la xarxa viària seguint els exemples analitzats
ACTIVITAT en el seu àmbit. Quan es transformen en carrer, s’ha de reservar equipaments o usos terciaris
en les edificacions dels seus fronts, i quan es transformen en parc, a més a més, s’ha de pensar àrees
d’activitat dins del parc.
TRANSFORMAR els teixits urbans que l’envolten per tal de fer ciutat. En alguns casos caldrà definir un límit
de ciutat (cas Riu Ripoll), altres un nou front urbà (Eix Macià, Riera de les Arenes), una operació de
transformació de teixit industrial a residencial (Parc Vallparadís, Rambla de Terrassa), una operació
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de les Arenes, Parc Vallparadís), omplir un buit (Rambla de Terrassa) o reformar el teixit residencial existent
(Riera de les Arenes)

A continuació es justifica que els espais fluvials són les àrees d’oportunitat en l’estructuració del territori
metropolitzat, atès que en els cinc casos estudiats, els espais urbans dels rius i rieres articulen, vertebran
espais, acullen àrees de centralitat, configuren la ciutat, i per últim, són generadors i transformadors de
teixits urbans.
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És l’eix metropolità
que
enllaça
els
municipis
de
Matadepera,
Terrassa i Rubí.

És
l’eix
estructurador
dels
municipis
de
Matadepera,
Terrassa i Rubí

Poliesportiu
a
Matadepera, Camp de
futbol a Terrassa, i
jutjats
i
nou
Ajuntament a Rubí.

S’estan fent propostes de
transformació dels seus
teixits

És
el
parc
metropolità
que
enllaça els municipis
de Castellar del
Vallès, Sabadell i
Barbarà del Vallès.
Enllacen els barris
del Centre, Sant
Pere, Segle XX, Can
Jofresa , Cementiri
Vell i Can Palet

És
l’eix
estructurador
dels
els municipis de
Castellar del Vallès,
Sabadell i Barbarà
del Vallès.
Espai urbà que és
utilitzat
pels
diferents ciutadans
dels
barris
que
travessa el torrent.
Cohesió d’aquests
barris
S’ha transformat en
un
dels
eixos
peatonals
i
de
transport
urbà
principal de la ciutat.

Hospital
Taulí
i
Universitat en la cota
alta de la ciutat, i pista
d’atletisme i bassa de
Sant Oleguer en la
cota baixa del riu
Estació de trens en el
parc, esglèsies de
Sant Pere, Museu de
la Cartoxa, Mútua de
Terrassa
i
àrea
universitària.

Projectes del barri de
Ca
n’Anglada
i
proposta
taller
Postgrau del Lloc en
l’àrea de la riera de
Rubí.
Projecte PEPPAS i
projectes urbans del
parc de la Clota i
bassa
de
Sant
Oleguer.
Projecte
paisatgístic del riu.
Projectes del despatx
Bacardit, projecte urbà
del barri de Sant Pere
- rehabilitació de les
esglésies, i projecte
urbà
de
l`àrea
universitària
Projecte de Beth Galí i
Configuració de la
façana amb alineació
a vial.

S’ha transformat en
un dels eixos viaris
principals
de
la
ciutat

El Corte Inglés, Torre
Milenium, tres Hotels i
la seu del Banc de
Sabadell.

Projecte de Garcés i
Sòria

Transformació de tot el seu
front. Creació de nou teixit.

Eix Macià

Rambla de
Terrassa

Torrent
Vallparadís

Riu Ripoll

Riera de les
Arenes

Àmbit

Articulen

Enllaça els barris del
Centre, Can BoadaCasc antic i Ca
n’Aurell,

Enllaça els barris de
la Concòrdia, Creu
Alta, Parc Catalunya
i Centre

Seu de la Caixa de
Terrassa (ara BBVA) i
Museu de la Ciència i
de la Tècnica de
Catalunya

Transformacions teixits de
Can Puiggener i TorreRomeu

Transformació teixit de la
Universitat, Zona Estació
Renfe, Barri de Sant Pere,
i
transformació
teixit
industrial
en
teixit
residencial.
Transformació àrea Caixa
Terrassa ara BBVA, i àrea
Diari de Terrassa. Canvis
en la part sud de la ciutat.
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