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01. SITUACIÓ I FORMACIÓ DE SABADELL
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Durant l’edat mitjana el nucli de població es va assentar al marge dret del riu Ripoll, amb unes primeres edi-
ficacions construïdes al costat de la capella de Sant Salvador. A la llera del riu també s’hi construeixen els 
primers molins fariners.Les primeres referències a un mercat proper a Sant Salvador daten del 1064. El seu 
mercat, on acudien pagesos de tot el Vallès, fou el motor i nom de la vila. A l’espai obert on es feia es va 
anar configurant el que seria la Plaça Major. Les primeres cases es feren entorn de dos centres: l’església i 
el mercat.

Durant el segle XIX la vila passa a convertir-se en ciutat industrial i s’omple de Vapors . Pel que fa a infraes-
tructures, durant la segona meitat del segle va arribar a la ciutat la línia de tren que la connectava amb Bar-
celona, es va instal·lar l’enllumenat públic als carrers cèntrics i es van fer les primeres clavegueres. L’activitat 
econòmica es mou bàsicament a l’entorn de la indústria tèxtil.

El segle XX és un període de gran creixement en el qual la població es multiplica per vuit. L’any 1904 el barri 
de La Creu Alta és incorporat a la ciutat, després de la desaparició de Sant Pere de Terrassa. La ciutat expe-
rimenta un gran impuls industrial, sobretot en el tèxtil i la metal·lúrgia i modernitza la seva economia amb els 
serveis. 

El nou ajuntament democràtic té com a gran repte urbanitzar la ciutat i crear equipament públics. El creixe-
ment descontrolat dels últims anys havia generat barris que no comptaven amb les infraestructures urbanes 
necessàries (enllumenat, clavegueram, pavimentació de carrers, etc.). La terciarització de l’economia: les 
tres principals activitats són el comerç a la menuda, institucions financeres i comerç a l’engròs. L’Eix Macià 
ha esdevingut un centre de serveis que agrupa l’oferta comercial i de negocis.

Es va preveient i planificant la ciutat actual. Aquí es comença a consolidar la idea de la desindustrialització 
del centre i es construeix tot l’àmbit industrial al barri de Gràcia.

En aquesta època, el creixement estarà condicionat pel primer Pla General de Sabadell. Incorporarà les opera-
cions que ja s’havien realitzat de creixement espontani, i preveurà les futures, amb un elevat grau d’edificabilitat.

Sabadell és un municipi de 37,53 km2 que compta amb 208246 habitants, 
situat a la comarca del Vallès Occidental, de la qual és cocapital juntament 
amb Terrassa. Destaca per ser un municipi pioner per la seva industrialització.

La taca urbana de la Regió Metropolitana de Barcelona presenta disconti-
nuitats coincidint amb els parcs naturals i les serralades. Els assentaments 
urbans s’ubiquen a les zones planes i al llarg de les infraestrucutres.

Sabadell es situa al sud el massís de Sant Lorenç del Munt i a l’est del 
Massís de Montserrat.
Perimetralment a la ciutat, en el seu costat est, hi ha el riu Ripoll que forma 
el parc fluvial.

Sabadell està comunicada amb la ciutat de Barcelona a través de l’autopista 
C-58. La ciutat diposa de tres estacions de RENFE i dues de FGC amb pro-
jecte d’obrir-ne 3 més l’estiu del 2017.
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