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SISTEMA

El projecte neix com a resposta a una sèrie de problemàtiques derivades de l’antiga presència
i la dràstica eliminació d’una estructura natural, el llit de l’antic torrent del Capellà, i a com
aquestes problemàtiques han anat afectant el desenvolupament del teixit urbà en l’entorn
nord de la ciutat.
L’antic torrent, que corre des del bosc de Can Deu fins a la seva desembocadura al riu Ripoll i
avui soterrat per un reblert de runa i terres de molt baixa qualitat, havia estat un important
connector natural. Per la seva influència a escala territorial, la seva desaparició ha suposat
l’amputació d’un corredor que garantia el flux lliure dels cursos intermitents de l’aigua, la
biodiversitat i la fauna de la zona. Avui, la traça de l’antic torrent s’estén com un terreny banal,
autista i poc consolidat. Un fragment de trànsit entre el que és natural i el que és artificial
deslligat dels espais urbans i naturals amb què confina.

Alhora, aquest gran buit desdibuixa la ciutat anticipant-ne el límit. Assentats sobre la cornisa
que formaren la conca del riu i l’antic llit del torrent, diferents ravals de la ciutat han anat
creixent de forma pràcticament aïllada a la resta del teixit urbà abocats al paisatge del parc
fluvial. Una crua condició de perifèria emfatitzada pel tall de diversos carrers que moren en
aquell indret sense haver arribat mai a connectar ambdues ‘riberes’ urbanes, en contrast amb

la contínua i considerable densitat de trànsit rodat circulant dins i fora de la ciutat per la seva
porta nord.
El principal objectiu del projecte és revertir aquesta deriva atròfica per tal de recuperar
l’equilibri entre ambdós sistemes confrontants: ciutat i torrent, simultàniament assetjats per una
lenta i gradual degeneració derivada d’una mala convivència. Articular la seva interconnexió i
permeabilitat tot garantint la necessària independència de les seves dinàmiques
característiques. Això implica la dificultat de gestionar la continuïtat de dues estructures
disgregades, inconnexes i virtualment oposades que el temps ha obligat a coexistir.
L’ecosistema natural que regenerem és un paisatge format, a la part baixa de la depressió, per
una conca fluvial i el corredor vegetal que l’acompanya, format pel bosc de galeria (o ribera),
intensament associat a la intermitència de les escorrenties ocasionals, i el bosc mediterrani a
les cotes més altes. Una comunitat lineal d’estrats vegetals i espècies animals associades, amb
distintes dinàmiques d’alimentació, desplaçament i reproducció, la vida de les quals discorre
entre els seus nínxols ecològics naturals. Els diferents estrats vegetals componen una catifa
d’hàbitats específics de cada comunitat animal, essent la continuïtat del medi cabdal per a la
seva supervivència.
La continuïtat de la ciutat s’expressa, més que no pas en les seves edificacions, en la seqüència
formada pels seus espais públics, allà on l’activitat dels seus habitants es fa visible. El carrer
però, pren importància en relació a allò que connecta, i els encreuaments en són els punts
singulars. Aquests donen sentit i escala a l’espai públic urbà sovint encarnant-se en la seva
unitat indivisible: la plaça. És allà on la ciutat detén el seu ritme bàsicament direccional per
mirar-se a si mateixa reunint les activitats humanes. Això encara es fa més evident en les zones
suburbanes, on els carrers sovint prenen un paper poc més que servicial, actuant com a mers
espais connectors amb prou feines viscuts. En aquella ciutat de vora, el carrer, mancat de força
comercial, essencialment vertebra; la plaça anomena.
Contra la discontinuïtat dels corredors de biodiversitat, el parc ha de conformar-se com un
dispositiu territorial, recosint els fluxos de biodiversitat existents, cosa que implica la seva
correcta articulació amb la natura i la forma urbana. Contra la discontinuïtat dels barris, la ciutat
ha de saber travessar el parc, estirant els seus vectors característics, perllongant la seva
seqüència d’espais públics i projectant en aquest espai les seves dinàmiques quotidianes. El
projecte es resol per la superposició d’ambdues lògiques. El parc dona preferència als vectors
naturals, els més delicats, però alhora permet el pas de la ciutat lligant nous nodes de
programa urbà al traçat existent i a la vida dels seus carrers i places. Aquests nous punts
d’intensitat d’ús a l’interior del parc, pel fet de reunir distintes famílies d’activitats, ajuden a
mantenir la latència urbana dels eixos que els creuen. Parc i ciutat s’entreteixeixen mantenint la
seva continuïtat.

L’estructura urbana s’estén per sobre el parc perllongant la seva seqüència característica de buits urbans i lligant
ambdós ‘riberes’ del parc. Simultàniament al creixement del parc, la forma urbana d’aquesta part de Sabadell deixa de
ser un cúmul de petits fragments edificats per formar una unitat.

La realitat, però, obliga aquest espai a resoldre’s en diferents fases i això, donada la seva
dimensió, suposa una important dificultat afegida. Una estratègia d’actuació per sectors
condemnaria bona part de la població afectada a continuar vivint sense el parc durant un
temps considerable, i la majoria dels problemes que s’han anat gestant en aquest espai
continuarien sense solució. Per això proposem que els diferents estadis del desenvolupament
del parc formin part de l’ADN general del projecte, defugint expressament pensar-los com una
qüestió merament tècnica a l’hora de l’execució. En el nostre projecte, les fases són els estadis
metabòlics necessaris per a la formació i el futur desenvolupament del parc.

ACTE PRIMER

Els torrents són corrents d’aigua intermitent, les línies de drenatge de les conques, tallant la
ciutat pel punt més baix, i per aquest motiu sovint han estat utilitzats com a camins.
Recuperant aquesta idea, ordenem el parc en sentit longitudinal, seguint la traça de l’antic
torrent del Capellà i transformant-la en un camí que el recorre de punta a punta, des de la
plaça de la Primavera, lligada al bosc de Can Deu (part de la Grípia Ribatallada), a l’entrada del
Parc de la Clota, vora el Parc Fluvial del riu Ripoll. L’obertura d’aquest camí és la primera acció
necessària, el mínim comú múltiple del parc, posant la llavor del que amb el temps s’anirà
consolidant, ja que garanteix les condicions més importants del projecte, aquelles més
necessàries per al seu desenvolupament en sostenibilitat: la correcta gestió de l’aigua i la
continuïtat de la biodiversitat vegetal i la fauna existents en l’entorn.

El traçat del camí, que segueix l’antic curs de l’aigua, va lligat a la reconstrucció aproximada de
l’orografia original del lloc, la conca topogràfica de l’antic torrent, generant la base necessària
per al desenvolupament de l’ecosistema que protegeixen aquestes estructures, adaptat a la
intermitència dels passos d’aigua ocasionals. Com a model d’aquesta tipologia d’espai natural,
sovint transitat, ocupat i explotat pels éssers humans, ens fixem en el veí torrent de la Betzuca,
situat entre Terrassa i Sabadell, obtenint la dimensió original d’aquesta forma de paisatge i la
lògica de la seva estructura, una banda contínua de diverses espècies vegetals que van seguint
el llit de l’aigua amb una sèrie de parcel·les i petites construccions agràries associades.

El parc comença, per tant, formant una vall que recull, en el seu punt més baix, les aigües
pluvials de tota la conca, i en el seu recorregut, definit pel nou camí, va acompanyat per una
fossa drenant amb un sistema de basses de retenció i infiltració d’aigua per a fer front als
episodis de pluges torrencials. Aquest procés va lligat a operacions senzilles de moviments de
terres, estabilització de talussos i construcció d’alguns murs de contenció, factibles amb
tècniques sostenibles, com la recuperació dels antics murs de tàpia, conformats amb terra
premsada del propi lloc. Lligada al traçat del camí, la cota inferior de la vall es planteja com un
llit continu de graves i roques amb la funció de reduir la velocitat de l’aigua, i això permet
augmentar la infiltració cap al terreny creant un medi molt més humit i adient per al correcte
desenvolupament de la vegetació i el bosc de ribera. Efectivament, aquest ecosistema seria
capaç de laminar i infiltrar les crescudes, les quals s’agreugen per la implantació d’una ciutat,
que s’estén com un sistema impermeable, i per les precipitacions més intenses i freqüents
derivades del canvi climàtic.

El projecte modifica la topografia de l’emplaçament per reconstruir una aproximació de la vall de l’antic torrent. El
camí discorre en una pendent suau fins a la seva arribada a les portes de Can Puiggener, mentre que els fluxos
naturals locals troben una estructura territorial adient pel seu desenvolupament.

En aquesta primera fase es planta l’estructura vegetal que dibuixarà el torrent, el bosc de
ribera, concentrant els primers esforços en plantar la continuïtat d’espècies vegetals que
acompanyarà el nou camí, entrellaçant-se, com els antics camins traçats a la vora dels passos
fluvials, amb la fossa de graves del torrent en tot el seu recorregut. Aquestes primeres
plantacions reforçaran el trànsit d’espècies animals associades a l’ecosistema del Parc Fluvial,
com ara el cucut, el papamosques o la granota verda. Una canòpia vegetal que donarà una
sensació de frescor en les grans calorades de l’estiu i que a l’hivern, amb la caiguda de les
fulles, afavorirà la irradiació solar.
Acompanyant aquesta acció de plantació més intensiva i intencionada, es sembraran els prats,
es plantaran amb màquia mediterrània els nous talussos generats pels treballs topogràfics i es
plantaran els primers nodes de dispersió de bosc mediterrani a les cotes més altes del parc.
Petits fragments de comunitats vegetals que es regeneren i es dispersen segons el seu propi
cicle natural, constituint una estratègia que permet plantar en menys quantitat i donant a la
vegetació el temps d'adaptar-se bé al medi. Com a part d’aquest procés, s’inicia un primer
assentament d’horts urbans situats a la part baixa del parc, la inserció dels quals ajuda a lligar
la ciutat a aquest espai, fent visible i concentrant una activitat dispersa perquè pugui formar
part del seu procés evolutiu.
Com a recolzament de la primera plantació del parc, en aquesta primera fase, l’actual rotonda
d’accés a la ciutat, en espera de la seva futura remodelació, es transforma en un viver on es
plantaran arbres per a anar alimentant les posteriors campanyes de plantació. El pas del nou
camí per aquesta rotonda es resol temporalment a través de la disposició de dos passos de
zebra amb polsador sincronitzats amb els dos semàfors existents.
Simultàniament, en sentit transversal al parc, cal ocupar-se de la continuïtat del sistema urbà,
l’absència de la qual suposa, al nostre entendre, el principal problema amb què s’enfronta
aquesta part del teixit de la ciutat. La seqüència de buits urbans ens permet seleccionar aquells
carrers que tenen la virtut de connectar el punts més significatius dels barris adjacents al parc:
les seves places. En el projecte, aquests s’estiren en sentit nord travessant alternativament com
a eixos de vianants o eixos mixtos, permetent el pas dels fluxos locals de persones i vehicles
d’un extrem a l’altre, lligant-los amb punts d’interès situats a la banda nord.

El creuament d’aquests eixos amb el camí del torrent, així com ha fet sempre la ciutat en les
seves interseccions, donen lloc a la implantació de quatre noves places situades en el si del
parc. Una sèrie de nodes que volen plantar la llavor del futur desenvolupament de les seves
dinàmiques urbanes. Aquests nodes parteixen, en el moment de la seva fundació, d’una
composició bàsica d’elements: una estructura que pot funcionar alhora com a pèrgola o
coberta, uns banys públics i un petit magatzem per a facilitar els primers usos efímers del parc.
A més, el projecte preveu la connexió a aquest assentament inicial, entès com una placa base,
de set tipologies de pluggins programàtics específics, molts d’ells derivats del procés
participatiu. Un bar, una font, un àgora, un espai de jocs infantils, una zona de pícnic i un punt
d’albirament de fauna. No obstant, el parc i els seus programes evolucionaran en el temps. Per
això aquests assentaments tenen la propietat de poder ampliar o reduir sempre el seu
programa connectant nous pluggins a l’estructura inicial, de manera que tots ells disposen
potencialment de tots els programes o s’associen a nous programes proposats en el futur.

Els assentaments del parc, les seves 4 noves places, van completant-se amb el temps, a mesura que el propi parc creix
i es consolida, adoptant nous elements que es connecten a les primeres famílies programàtiques. Dues temporalitats,
social i estacional, que es desenvolupen a la vegada.

El primer estadi del parc, per tant, conforma una lògica espacial que ja és rica i complexa des
de l’inici. En el sentit longitudinal, al conformar-se com una conca orogràfica, el passeig
discorre pel fons d’una suau vall amb la sensació de caminar per un gran bosc, sense llegir els
seus límits; i en sentit transversal, quan el vianant pren consciència de la seva baixada cap al llit
de l’antic torrent, travessant els sistemes vegetals característics d’aquests espais, des de la
placa urbana al bosc mediterrani i fins al bosc de galeria, es repeteix a la inversa una seqüència
en haver creuat el punt més baix, reforçant la simetria de la conca del torrent.

ACTE SEGÓN

En la segona fase s’escomet el desenvolupament de les estratègies inicials, tant a nivell de
plantació com d’implantació de processos programàtics associats a les dinàmiques veïnals i els
nous espais potencialment domèstics del parc. És la fase en què tots els éssers vius —tant les
plantes com els animals i els éssers humans i les seves activitats— comencen a acomodar-se al
parc. En aquesta fase engeguem els dispositius perquè les coses madurin.
Es reforçarà la vegetació existent amb arbres procedents del viver instal·lat a la rotonda
d’accés a la ciutat. Serà en aquest moment quan el parc adquirirà la capacitat d’actuar com un
verdader corredor ecològic. Un gran corredor verd amb totes les seves complexitats, instal·lat
amb resiliència en el temps, perquè genera sistemes amb capacitat regeneradora.
Per això treballem amb les diferents comunitats vegetals característiques de la zona, amb la
seva manera específica de reproduir-se i regenerar-se i també amb la fauna associada. Per
exemple, reforçant la nidificació a través de cases d’ocells, cases d’insectes, panells d’abelles,
o protegint certs espais per facilitar la consolidació dels corredors vegetals que utilitzen els
animals de terra per desplaçar-se i sobreviure al territori.

RIERA

La vegetació instal·lada a la primera fase s'anirà enriquint amb el temps. Aquest sistema en
galeria, dinàmic, anirà evolucionant amb el pas dels petits escolaments lligats a les pluges
intermitents i a l'activació més estacional del torrent lligat als episodis de pluges mes
torrencials. Aquesta comunitat vegetal està associada a una fauna estretament lligada a
aquesta intermitència i densitat.

_Estrat arbori
Àlber (Populus alba)
Freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia Raywood)
Om (Ulmus nanguen lutecce)
Salze blanc (Salix alba)
Servera (Sorbus domestica)
Vern (Alnus glutinosa)

_Estrat arbustiu
Aloc (Vitex agnus-castus)
Arç blanc (Crataegus monogyna)
Carex (Carex hallerana)
Jonc (Scirpus holoschoenus)
Sarga (Salix eleagnos)
Saulic (Salix purpurea “nana”)
Sanguinyol (Cornus sanguinea)

_Asociat al nou torrent
Asfòdel (Asphodeles albus)
Balsa (Spargantium erectum)
Boga de fulla ampla (Thypha latifolia)
Boga de fulla estreta (Thypha angustipholia)
Lliri groc (Iris pseudoacorus)
Saulic (Salix purpurea “nana”)

_Fauna (alguns representants)
Aligot comú (Buteo buteo)
Cucut (Cuculus canorus)
Granota verda (Pelophylax perezi)

Papamosques gris (Muscicapa striata)
Salamandra (Salamandra salamandra)

ELS PRATS

Les pròpies llavors que es vagin generant cada temporada aniran caient al sòl i generant un
bancs de llavors que germinaran al final de cada cicle anual. Les extensions de parts del parc
es gestionaran amb silvopastura.

Agèrat (Achillea ageratum)
Agropir (Agropyrum cristatum)
Briza (Briza maxima)
Cua de porc (Echium plantagineum)
Festuca (Festuca rubra)
Gramó (Lolium perenne)
Llistó (Brachypodium retusum)
Malva (Malva sylvestris)
Margall de fulla estreta (Lolium rigidum)
Pastanaga (Daucus carota)
Rosella (Papaver rhoeas)
Vulnerària (Anthyllis vulneraria)
Festuca alta (Festuca arundinacea)

_Fauna (alguns representants)
Abella (Apis melifera)
Formiga (Iridomyrmex purpureus)
Llagosta (Anacridium aegyptium)
Marieta (Coccinella septempunctata)
Papallones (Melitaea cinxia, Agrodiaetus fulgens i Limenitis reducta)

BOSC MEDITERRANI

La plantació de nuclis de dispersió donarà amb el temps els seus fruits, les pròpies plantes
amb els seus diferents sistemes de reproducció aniran colonitzant els espais limítrofs. Cada
cert temps es completaran les plantacions per arribar a obtenir un bosc madur. De manera
natural espècies animals com la tórtora o l’esquirol vermell europeu es sentiran atrets pels seus
fruits i refugi.

_Estrat arbori
Pi roig (Pinus sylvestris)
Pi pinyer (Pinus pinea)
Lledoner (Celtis australis)

_Estrat arbustiu
Bruc d’hivern (Erica multiflora)
Cap d’ase (Lavandula stoechas)
Estepa (Cistus villosus)
Farigola (Thymus vulgaris)
Jonça (Aphyllanthes monspeliensis)
Heura (Hedera helix)
Llentiscle (Pistacea lentiscus)
Margalló (Chamaerops humilis)
Murtra (Myrtus communis)
Romani (Rosmarinus officinalis)

_Fauna (alguns representants)
Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus)
Esquirol vermell europeu (Sciurus vulgaris)
Tord comú (Turdus philomelos)
Tórtora eurasiàtica (Streptopelia turtur)
Tudó (Columba palumbus)
Sarfantana cuallarga (Psammodromus algirus)

GESTIÓ

En relació a la gestió del parc, un dels avantatges de treballar amb espècies mediterrànies
adaptades a les condicions climàtiques i edàfiques locals, és que els treballs de manteniment,
de reg i de conservació de la vegetació seran menors.
En la mateixa línia es proposen tècniques de gestió alternativa i agroforestal, com la
introducció de la silvopastura, l’aportació de les ovelles per a les segues del parc, la
reutilització de les restes de poda per generar compost o la gestió diferenciada, realitzant un
manteniment més intens de les zones més actives mentre es deixa reposar i créixer la flora
d’altres indrets, de manera que es fomenta el desplaçament i la proliferació d’espècies
animals.
Paral·lelament, en relació a l’evolució de la programació del parc, apareixen els primers
programes de proximitat amb la ciutat, tangents a la façana urbana, si és possible associats a
equipaments adjacents, com la biblioteca o el palau d’esports. Espais de lleure, àgores, pistes

poliesportives, camps de petanca i espais d’esbarjo per als gossos: un programa que
s’estableix com un parc de proximitat amb la ciutat.
En contraposició al programa associat al camí del torrent, els assentaments del qual podran
anar havent adoptat nous pluggins programàtics, aquests llocs es pensen com un espai públic
de proximitat, de manera que es promouen dues dimensions d’ús de l’espai públic. Reflectint
la intermitència del pas de l’aigua, el camí del torrent tindrà una intensitat d’activitat igualment
esporàdica, principalment concentrada als caps de setmana, mentre que les places poden
donar lloc a activitats més lligades a les dinàmiques quotidianes dels barris.

Els assentaments del parc, les seves 4 noves places, van completant-se amb el temps, a mesura que el propi parc creix
i es consolida, adoptant nous elements que es connecten a les primeres famílies programàtiques. Dues temporalitats,
social i estacional, que es desenvolupen a la vegada.

El parc es pensa com un espai socioproductiu que integra les pautes de vida del barri obeint a
diferents calendaris, com el polític, lligat a la gestió del parc, el popular, lligat als costums, i
l’estacional, lligat a la seva evolució natural. Els programes de l’espai públic comencen a
funcionar. Cinema a la fresca, mercat ambulant, concert, dinar popular, activitats

pedagògiques de natura (descobrir i conèixer la vegetació i la fauna del parc, fomentant la
sensibilització dels veïns amb el lloc així com la seva vinculació) o campanyes populars de
plantació d’arbres del viver. El desenvolupament d’aquestes activitats fomenta l’aparició de
noves demandes, potser de nous processos participatius.

ACTE TERCER

El principal objectiu d’aquesta fase és acabar de solucionar la continuïtat del camí del torrent i
del corredor de biodiversitat que ha anat creixent i desenvolupant-se. És el moment de
transformar el nus viari de l’entrada de la ciutat. Un procés que implica diverses accions. En
primer lloc, el desplaçament i compactació de la rotonda, apartant-la al màxim de les parts
més actives del parc, construint un nou nus viari de cinc entrades i dos caps, amb els accessos
principals als seus extrems. La rotonda està dissenyada perquè pugui incloure una sisena
entrada destinada a una possible millora de l’accés a l’escola Joan Maragall.

De l'estudi de mobilitat fet per l'Ajuntament de Sabadell s'evidencia que aquest nus presenta
una elevada intensitat de trànsit en 3 de les cinc potes de la rotonda, les quals conformen la
vialitat estructurant de l'accés des de Castellar, i una intensitat molt menor en els dos accessos
a vials urbans. Així, en el ramal de sortida de la B-124 es dona una intensitat mitjana de més de
40.00 vehicles cada dia, els quals es divideixen en major mesura cap a l'Avinguda de l'Alcalde
Moix i en menor mesura cap el ramal de la B-124 en el tram urbà dins de Sabadell. Aquest
últim permet un accés alternatiu al centre de la ciutat sense haver de passar per la Plaça
d'Espanya i també un accés alternatiu al vial de circumval·lació del Carrer d'Antoni Forrellad.

En segon lloc, el soterrament de la via d’accés per l’avinguda de l’Alcalde Moix, que per les
condicions topogràfiques del lloc on es planteja no implica la perforació del terreny, sinó la
simple operació de cobertura del vial amb noves terres.
I en tercer lloc, el pas del camí del torrent per sota de la carretera de Prats de Lluçanès. Tres
solucions que considerem transcendentals a l’hora de garantir la continuïtat del parc com a
corredor de biodiversitat i activitats humanes, reduint en el possible l’impacte de l’elevada
densitat de trànsit que registra aquell nus viari. Donat que es mantenen les dues entrades a la
ciutat, durant les tasques de transformació el nus podrà continuar garantint l’entrada a la
ciutat.
Durant aquesta fase també es comença a construir una xarxa de carrils bici, formada per una
sèrie d’eixos transversals i longitudinals. En sentit nord-est, seguint les traces de la ciutat i els
vials transversals, i en sentit nord-oest, per ronda de Collsalarca i l’interior del parc, seguint el
traçat del parc i el nou camí. La xarxa es connecta amb els passejos del riu, i conté
aparcaments per a les bicis. La seva traça racional fomenta l’ús quotidià com a sistema pràctic i
eficient de transport davant el seu ús esporàdic i de passeig.
Així mateix, es proposa la creació d’una línia de bus de barri que voregi el parc ajudant a
superar-ne el desnivell, lligant entre si tots els barris adjacents i activant el caràcter metropolità
d’aquest gran espai. La línia permetria entendre el parc com una unitat, ajudant a connectar els
diferents buits urbans que el composen, des de la plaça de la Primavera a l’entrada del Parc de
la Clota.
En aquesta fase també es comencen a produir operacions de millora dels vials adjacents al
parc: la ronda de Collsalarca, al costat sud, i la ronda de Navacerrada i els carrers de les
Gardènies i les Hortènsies a la ribera nord. Per la seva longitud, la principal operació en
aquests vials existents és la de la ronda de Collsalarca. Plantegem la transformació de la seva
secció passant de rambla (en un espai que mai no serà simètric) a carrer, concentrant el trànsit
rodat, l’aparcament i l’espai destinat a serveis al costat del parc, i acumulant la majoria de la
vorera davant el front edificat per tal d’activar la activitat de les plantes baixes.

Secció tipus transversal. Transició d’estrats vegetals entre ambdues ‘riberes’ del parc.

El procés persegueix anar consolidant una xarxa de camins de vianants, espais viaris pacificats
que fomentin els desplaçaments a peu. Això comportarà operacions com passos a nivell,
anivellament de carrers per a millorar l’experiència del vianant o la reubicació de les bosses
d’aparcament, que es pensen com una banda doble lligada a la vora del parc i intercalada amb
el bosc mediterrani que haurà anat arrelant en les zones altes.

De l'estudi de mobilitat fet per l'Ajuntament de Sabadell s'evidencia que aquest nus d’entrada
a la ciutat presenta una elevada intensitat de trànsit en 3 de les cinc potes de la rotonda, les
quals conformen la vialitat estructurant de l'accés des de Castellar, i una intensitat molt menor
en els dos accessos a vials urbans. Així, en el ramal de sortida de la B-124 es dona una
intensitat mitjana de més de 40.00 vehicles cada dia, els quals es divideixen en major mesura
cap a l'Avinguda de l'Alcalde Moix i en menor mesura cap el ramal de la B-124 en el tram urbà
dins de Sabadell. Aquest últim permet un accés alternatiu al centre de la ciutat sense haver de
passar per la Plaça d'Espanya i també un accés alternatiu al vial de circumval·lació del CArrer
d'Antoni Forrellad.
Una darrera operació que es pot dur a terme durant aquesta fase es la reconducció de les
aigües de la conca de recepció de les aigües del barri per dirigir-les i infiltrar-les en una gran
bassa situada a l’interior de la nova rotonda d’accés a la ciutat, situada al punt més baix del
parc, el lloc natural de recollida d’aquestes aigües.
El dipòsit, dividit en dos tipus de basses amb un sobreeixidor al col·lector soterrat prop de la
zona de la rotonda per on hi va a parar tota la pluja de la conca, separa les primeres aigües i es
tracten els sòlids i hidrocarburs. Després les aigües passaran a una primera bassa de
decantació i una segona bassa de fitodepuració. El total de la capacitat de les basses es de de
3.000 m3, capacitat suficient per infiltrar les aigües de tota la conca de recepció dels barris
confrontants al parc.
En tots els replantejaments viaris les plantacions es faran amb sòl estructurant, mesura que
ajuda a infiltrar i tamponar les aigües en moments de pluges torrencials.

Esquema funcional de les bases de laminació i infiltració d’aigua de la conca del parc.

ACTE QUART

La fase final aborda les operacions de transformació i adequació dels vials i espais públics
lligats a les cornises sobre el riu Ripoll. Es proposa la construcció de les darreres places de la
seqüència urbana, que donaran un final als principals recorreguts de vianants bolcant la mirada
com miradors sobre el Parc Fluvial. La fase completa la transversalitat de la ciutat fins el que
hauria de ser el seu nou límit en el segle XXI.

En aquest estadi, la ciutat recupera el paisatge del riu, la seva façana nord, i els antics barris
perifèrics acaben de lligar-se al teixit urbà, fomentant la transversalitat de la ciutat per sobre de
l’estructura natural del parc en oferir un punt d’interès al final dels recorreguts.
Les cornises, tant en el cas de Can Puiggener com a la Plana del Pintor, funcionen en la
actualitat com un simpàtic ecosistema urbà d’oportunitats, on els veïns s’han anat apropiant
dels escassos terrenys horitzontals situats en el límit amb el Parc Fluvial. Allà hi han anat
instal·lant una mena d’extensió de les seves cases, petits salons i horts o jardinets, amb
piscines inflables i barbacoes.
Aquest fet fa pensar en habitatges de reduïda dimensió i la necessitat que es completin a
l’espai públic. Per això proposem conservar l’escala d’aquesta estructura en el disseny del
passeig, projectant part d’aquest com petites parcel·les obertes, algunes d’elles moblades,
que puguin ser ocupades temporalment de forma espontània, oferint al veïnat, davant les
seves cases, no només un passeig, sinó també un espai públic potencialment domèstic on
continuar, en la mesura del possible, amb les seves dinàmiques d’ús de l’exterior.
Aquestes apropiacions més o menys espontànies bloquegen en molts casos total o
parcialment les vistes al riu, però alhora contenen una rica diversitat vegetal que s’afegeix a la
vegetació del carrer. El nou disseny urbà integra el màxim d’elements vegetals existents de
rellevància, però també petits parterres i empremtes de les antigues divisions de les parcel·les,
construint un projecte superposat que s’aprofita de les traces originals del lloc.
Tot el passeig de la cornisa quedarà coronat per un camí de vora que s’enfonsa lleugerament
per ampliar les vistes, formant una grada contínua que mira cap al paisatge del riu. Les
seqüències dels carrers i buits urbans finalitzen en aquest límit amb la formació de la darrera
línia de places, ampliant puntualment el passeig amb una sèrie de balcons sobre el Parc Fluvial
que componen un darrer rosari d’espais públics que s’ordenen al llarg del camí de vora lligantse als llocs existents d’oportunitat. Des d’aquests balcons la xarxa de vials urbans es connecta
al Parc Fluvial be lligant-se a camins existents com generant nous accessos, completant, pel
seu costat nord, la xarxa d’espais verds de la ciutat.
Donant un espai final als recorreguts urbans cap al riu, recuperem per al carrer la idea del camí,
la traça que porta a algun lloc. Coronar és d’alguna manera concloure.

