
 
 
 

LA CONNECTIVITAT 
I EL CINTURÓ VERD DE TERRASSA 
EN EL SECTOR EST DE LA CIUTAT 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Octubre de 2005 
 

 
 
 
 

 





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA CONNECTIVITAT 
I EL CINTURÓ VERD DE TERRASSA 
EN EL SECTOR EST DE LA CIUTAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre de 2005 
 
 
 
 



Aquest estudi ha estat elaborat en desenvolupament del contracte de 
l’Ajuntament de Terrassa de data 26 de maig de 2004 corresponent a 
l’expedient COMA 8/04.  
 
Versió final revisada: octubre de 2005 
 
 
Elaboració 
 

   Josep Germain i Otzet, consultor ambiental 
 
 
Seguiment 
 
Ramon Arribas (Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de 
Terrassa), Rosa Sanz (Cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat) i Joan 
Pont (Cap de la Secció de Medi Natural del Servei de Medi Ambient i 
Sostenibilitat). 
 
 
Col·laboracions 
 
En el treball de camp s’ha comptat amb la col·laboració de: Eva Antonell, 
Xavier Escuté, Marc Martín i Andreu Salvat. 
 
Per a l’elaboració d’aquest estudi s’ha comptat amb la participació i 
assessorament dels responsables i tècnics de l’Ajuntament de Terrassa 
següents: Lluís Alegre (Director de l’Àrea de Mobilitat Urbana), Alícia Alfonso 
(Tècnica de la Secció de Medi Natural del Servei de Medi Ambient i 
Sostenibilitat), Antoni Biosca (Cap de la Secció de Cadastre i Inspecció de 
Serveis Econòmics), Antoni López (Cap de Servei d’Acció en Mobilitat), Susi 
López (Cap de Secció de la Unitat de Trànsit), Pere Montaña (Gerent de la 
Gerència Municipal d’Urbanisme), Ignasi Planas (Cap del Servei Tècnic del 
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat), Joan Pont (Cap de la Secció de Medi 
Natural del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat), Antoni Serra (Cap de la 
Unitat de Planejament de la Gerència Municipal d’Urbanisme) i Maria Vicenta 
Villar (Tècnica en Protecció Civil).  
 
També hi han col·laborat les institucions i els tècnics següents: Agència 
Catalana de l’Aigua, Demarcació Llobregat-Foix (Ramon Castellví), 
Departament d’Autoritzacions (Pere Maluquer), Departament d’Avaluacions 
(Jordi Pagès), Programa de Sanejament de les Aigües Urbanes (Sebastià 
Datzira); Ajuntament de Sabadell, Secció de Gestió del Ripoll i el Rodal (Max 
Martín); Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs (Manuel Isnard); 
Diputació de Barcelona, Parc Agrícola del Baix Llobregat (Josep Montasell); 
Fundació Territori i Paisatge (Cèsar Gutiérrez); Universitat de Barcelona, Equip 
de Biologia de la Conservació de l’Àliga Perdiguera (Joan Real i Albert Tintó); 
Xarxa de Custòdia del Territori (Jordi Pietx, Hernan Collado i Rebecca Moreno). 



Índex 
 
            
1. Introducció.............................................................................................. 1 

Mètode de treball ............................................................................... 2 
La fragmentació dels hàbitats i la connectivitat ................................. 4 
Els espais naturals i el sòl no urbanitzable a escala comarcal .......... 6 

 
2. Connexió est-oest .................................................................................. 9 

Localització del sector d’estudi .......................................................... 9 
La connectivitat com a objectiu........................................................ 10 
Anàlisi de la situació actual.............................................................. 12 
Valoració de les previsions del planejament urbanístic ................... 18 
Propostes d’actuació ....................................................................... 22 

 
3. Torrents de la Grípia i la Betzuca........................................................ 27 

Localització del sector d’estudi ........................................................ 27 
La connectivitat com a objectiu........................................................ 29 
Anàlisi de la situació actual.............................................................. 31 
Valoració de les previsions del planejament urbanístic ................... 52 
Propostes d’actuació ....................................................................... 56 

 
4. Serra de Galliners................................................................................. 63 

Localització del sector d’estudi ........................................................ 61 
La connectivitat com a objectiu........................................................ 62 
Anàlisi de la situació actual.............................................................. 63 
Valoració de les previsions del planejament urbanístic ................... 74 
Propostes d’actuació ....................................................................... 76 

 
5. Permeabilitat urbana............................................................................ 81 

Consideracions de caire general ..................................................... 79 
Sant Llorenç-Can Petit..................................................................... 81 
La Grípia-Can Montllor .................................................................... 84 
Torressana ...................................................................................... 88 
Els Bellots........................................................................................ 91 
Les Fonts-Can Parellada ................................................................. 94 
Enclaus urbans en el sòl no urbanitzable ........................................ 97 

 
Bibliografia ............................................................................................... 107 
 
  



 



 1

1. INTRODUCCIÓ 
 
 
L’acció de govern de l’Ajuntament de Terrassa s’ha concretat en el Pla de 
Mandat 2003-2007. En aquest pla s’aposta per la sostenibilitat, la contenció de 
l’expansió urbana i la millora de la qualitat ambiental, seguint també les 
indicacions que en aquest sentit s’estableixen en el Pla d’Acció Ambiental de 
Terrassa i en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Es remarca la 
necessitat de conservar i gestionar adequadament els espais naturals que 
envolten la ciutat, de manera que el respecte al medi natural vagi aparellat amb 
el manteniment del seu característic mosaic agroforestal i amb el seu ús com a 
espai de lleure. 
 
Les accions prioritàries que s’estableixen per dur a terme aquests objectius 
incideixen sobre aspectes concrets com la millora de la relació ciutat-entorn 
natural, evitant els efectes negatius generats pel desenvolupament urbanístic 
en l’entorn periurbà, el desenvolupament del Corredor Verd de Sant Llorenç a 
Collserola i dels parcs territorials definits en el POUM, així com l’ordenació de 
l’agricultura periurbana i la gestió forestal i el manteniment dels camins rurals.  
 
El Pla de Mandat també proposa establir tot una sèrie d’eines i mecanismes 
que contribueixin als objectius de fer la ciutat més sostenible: participació i 
corresponsabilització ciutadana en la conservació de l’entorn, reforç del 
voluntariat, establiment d’una unitat de policia ecològica, regulació del lleure en 
el medi natural, oferta d’activitats d’educació ambiental i de recursos 
pedagògics, establiment d'una fiscalitat més moderna i eficient, etc. 
 
De manera complementària, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
estableix un complet model d’ordenació del territori municipal i defineix una 
xarxa d’espais lliures i naturals (parcs, espais agrícoles i forestals, etc.) que 
inclou els components del medi natural de més valor i supera la simple divisió 
entre sòl urbà i no urbanitzable, el que permet afavorir una major interrelació 
entre el sistema urbà i el sistema d’espais lliures i naturals, fet aquest 
especialment important en una ciutat amb una elevada població i situada en un 
territori amb notables valors naturals i paisatgístics.  
 
D’altra banda, durant els darrers anys s’ha fet un important esforç des del 
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat per dotar-se d’un bon coneixement de 
base del medi natural i del paisatge de Terrassa, elaborant-se diversos estudis 
sobre aspectes clau del seu entorn, com és el cas de la vegetació i els hàbitats, 
la xarxa hidrogràfica, la xarxa de camins tradicionals i veïnals, etc.  
 
 
Objectiu 
 
La constatació que bona part de les propostes del planejament i dels treballs 
elaborats fins a la data no contemplen de manera prou adequada l’aspecte 
funcional del medi natural, ha estat a l’origen d’aquest treball sobre la 
connectivitat al sector est del terme municipal.  
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És per aquest motiu que l’objectiu principal d’aquest treball serà elaborar una 
proposta per al sector objecte d’estudi que es centri en la determinació de la 
connectivitat ecològica i paisatgística dels espais lliures i naturals i en 
l’establiment de les directrius que han de guiar la seva gestió i les possibilitats 
d’establiment de noves instal·lacions o infraestructures.  
 
S’avançarà també en la definició de propostes que contribueixin a mantenir la 
connectivitat ecològica i paisatgística i a preveure la seva restauració allà on 
hagi estat interrompuda. 
 
 
Mètode de treball 
 
La realització d’aquest treball s’ha basat en dos enfocaments complementaris, 
per una banda s’han analitzat els principals documents de planificació de la 
ciutat que incideixen sobre els espais lliures i naturals (POUM, Pla de mobilitat, 
Pla d’acció ambiental, Pla de mandat, plans especials, etc.) i per altra s’ha 
procedit a un reconeixement sobre el terreny dels principals valors i funcions 
del medi natural des de l’òptica de la connectivitat ecològica i paisatgística. 
 
El treball de camp ha estat bàsic per definir l’estructura ecològica i paisatgística 
del territori objecte d’estudi i per determinar quins són els elements necessaris 
per al manteniment de la connectivitat, els connectors més importants, els usos 
i les activitats susceptibles de limitar la connectivitat i els punts crítics en els 
que la connectivitat es pot veure interrompuda o s’hauria de restaurar.  
 
Les dades obtingudes en el treball de camp s’han contrastat amb les previsions 
i les propostes dels diferents instruments de planejament, amb el model 
d’aplicació de les polítiques sectorials susceptibles d’incidir sobre aquest 
territori i amb la informació obtinguda en diferents estudis sobre el medi natural 
i el paisatge i  els usos i activitats que l’afecten. 
 
Aquest procés ha permès establir tot un seguit de propostes i criteris 
d’ordenació, ús i gestió que haurien de servir per orientar qualsevol intervenció 
sobre el territori i garantir que es fes de manera compatible amb els 
requeriments de manteniment de la connectivitat ecològica i paisatgística del 
sector objecte d’estudi. En alguns casos s’estableixen noves propostes per dur 
a terme, però en general s’ha considerat més convenient complementar les 
previsions dels diferents documents de planificació ja existents.   
 
En alguns casos també s’insistirà en la necessitat de restaurar espais o indrets 
afectats per activitats que han limitat la seva connectivitat. Tampoc faltaran les 
propostes que suggereixin modificar algunes de les previsions dels instruments 
de planificació vigents per evitar que poguessin limitar la funcionalitat del 
territori en el sector d’estudi. 
 
L’àmbit territorial d’aquest treball és la part est del terme municipal, bàsicament 
tot el sector qualificat com a sòl no urbanitzable, però pels motius que s’han 
esmentat amb anterioritat, també s’inclou la part urbana que es troba en 
contacte amb els espais naturals d’aquest sector (mapa 1). 



 3

 
MAPA 1. Àmbit d’estudi. 
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Amb l’objectiu de facilitar l’anàlisi de la connectivitat d’aquest sector i tenint en 
compte les característiques prou singulars d’alguns dels espais que en formen 
part, aquest treball ha analitzat de manera separada les unitats territorials que 
tot seguit s’indiquen: 
 
- Connectivitat est-oest. Valoració de la connectivitat en el sector comprès 

entre els nuclis urbans de Terrassa i Matadepera, l’únic punt de la plana on 
encara és possible la connexió est-oest. 

- Torrents de la Grípia i de la Betzuca. Valoració de la connectivitat nord-sud 
en el sector que comprèn el curs d’aquests torrents i els espais agrícoles 
situats en el seu interfluvi. Aquesta unitat també inclou la part del sector 
anterior que ressegueix aquests torrents, atès que desenvolupa una doble 
funció connectiva: est-oest i nord-sud. 

- Serra de Galliners. Valoració dels components naturals i dels usos d’aquest 
espai i de la seva funció com a peça que forma part del connector nord-sud 
d’àmbit comarcal.  

- Permeabilitat urbana. Valoració del grau d’integració dels espais verds 
urbans  amb els espais naturals que envolten la ciutat i de les possibilitats 
d’accés dels ciutadans al medi natural. 

 
Aquesta divisió del treball en sectors més homogenis des del punt de vista de 
la connectivitat s’ha fet sense perdre de vista la unitat de l’àmbit d’estudi, de 
manera que si algunes de les propostes que es presenten poden tenir una 
aplicació limitada a un determinat sector, s’ha procurat que la majoria siguin 
d’aplicació al conjunt de l’espai objecte d’estudi i, en alguns casos, fins i tot a 
tots els espais naturals del terme municipal.  
 
 
La fragmentació dels hàbitats i la connectivitat 
 
Abans d’exposar el treball realitzat, és convenient fer algunes consideracions al 
voltant de la connectivitat ecològica i paisatgística i esbossar les bases sobre 
les que s’ha realitzat aquest treball.  
 
Primerament, cal constatar que la fragmentació del territori és una de les 
principals causes de pèrdua de la biodiversitat, de manera que si la 
urbanització o l’establiment de diversos tipus d’instal·lacions i infraestructures 
no es planifica adequadament, es produirà una disminució de la superfície 
ocupada per determinats hàbitats d’interès (aquàtics, forestals, agrícoles, etc.) i 
la seva fragmentació en unitats de menor extensió i, per tant, amb una menor 
capacitat per acollir determinades espècies de la fauna o de la flora.  
 
El notable creixement urbanístic, el fet que aquest es produeixi en bona part de 
manera dispersa i l’elevat nombre d’infraestructures que s’han anat construint, 
fan que a la plana del Vallès la fragmentació dels espais naturals, i la pèrdua de 
la biodiversitat que això comporta, sigui un dels primers problemes ambientals i 
territorials que calgui afrontar. El resultat d’aquest procés és que els espais 
naturals que resten són cada vegada de menor dimensió, estan cada cop més 
aïllats dels altres espais naturals propers i que al seu interior hi perdin pes els 
hàbitats de major qualitat.  
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Les espècies terrestres que requereixen importants superfícies per al 
manteniment del seu cicle vital, com els carnívors, per posar un exemple 
característic, són les més afectades per la fragmentació del territori, de manera 
que a partir de cert llindar en la reducció dels seus hàbitats característics, 
poden acabar desapareixent. Aquesta situació encara es veu més agreujada 
pel que s’anomena l’efecte vora, ja que com més petit sigui un espai natural, 
més superfície relativa de vora tindrà, essent aquesta franja que l’envolta la que 
pel fet d’estar en contacte amb altres hàbitats o espais essencialment 
transformats, acostuma a tenir una menor qualitat ecològica. 
 
D’acord amb tot l’anterior, l’establiment, o el manteniment, de connectors 
ecològics entre taques extenses d’espais naturals no és suficient per a la 
conservació de les espècies i el manteniment dels processos ecològics, de 
manera que s’hauria de contemplar gairebé com a una mesura provisional, ja 
que l’única solució és evitar precisament aquesta fragmentació, tot mantenint 
un mosaic agroforestal de mida suficient per als requeriments ecològics de les 
espècies que es volen conservar i capaç de garantir el manteniment de la 
funcionalitat ecològica del territori.  
 
Diferents estudis elaborats a la plana del Vallès i al Parc de Collserola han 
posat de manifest que és el mosaic agroforestal el que caracteritza l’anomena 
«matriu territorial» d’aquestes contrades, però que, alhora, és l’ecosistema més 
amenaçat, més que els espais estrictament forestals, ja que molts dels nous 
desenvolupaments urbans se situen precisament en els espais agrícoles, de 
manera que si es continua amb la disminució de la superfície ocupada pels 
espais agroforestals, poden acabar esdevenint rares algunes de les espècies 
de la fauna o de la flora que fins fa poc es consideraven comunes. 
 
Els connectors ecològics, que caldrà establir quan no quedi cap més 
alternativa, han de connectar espais de suficient mida i valor ecològic, de 
manera que com més curts i amples siguin, millor, ja que el seu objectiu no és 
esdevenir un complicat recorregut per posar a prova l’habilitat de les diferents 
espècies sinó posar en contacte dos espais d’important valor natural.  
 
Quan sigui necessari dissenyar un connector ecològic, aquest haurà de tenir 
determinades característiques si realment es vol que sigui efectiu, com per 
exemple: amplitud de les franges de contacte entre el connector i els espais a 
connectar, presència de comunitats suficientment estructurades i complexes, 
existència d’hàbitats similars als dels espais a connectar, presència d'àrees de 
refugi o d'abric, seguiment de passadissos naturals, lògica pel que fa a direcció 
i traçat, absència de barreres que dificultin el pas, defugir passos estrets o 
punts que generin estrès, etc.  
 
Mentre que pel que fa a la conservació de les espècies i al manteniment dels 
processos ecològics la consideració de la connectivitat ecològica és suficient, 
en els llocs més densament poblats també caldrà fer referència al concepte de 
connectivitat paisatgística, concepte aquest ja més antropogènic i que 
comporta l’existència i la continuïtat en el territori d’una morfologia i d’unes 
característiques del medi d’un reconegut valor estètic i, alhora, susceptibles de 
ser aprofitades pels ciutadans per a activitats de lleure i d’educació en el medi 
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natural. Així, doncs, en les zones densament poblades, i Terrassa n’és un bon 
exemple, també s’hauran de considerar les funcions socials a l'hora de 
plantejar i dissenyar estratègies connectives i de manteniment de la 
funcionalitat del territori. 
 
 
Els espais naturals i el sòl no urbanitzable a escala comarcal 
 
De manera prèvia a la valoració de la connectivitat en el sector de llevant del 
terme terrassenc, s’ha cregut convenient situar aquest àmbit de treball en un 
marc més ampli i, així, visualitzar fins a quin punt aquesta connectivitat té sentit 
a escala comarcal o si cal centrar el treball i l’establiment d’estratègies 
connectives a l’àmbit estrictament local. 
 
Observant qualsevol ortofotomapa de la comarca o el mapa de cobertes del sòl 
elaborat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals per a aquest 
àmbit, es pot constatar l’existència d’una continuïtat nord-sud dels espais 
agrícoles i forestals a través de la plana del Vallès que posen en contacte el 
massís de Sant Llorenç del Munt i la serra de Collserola, tot passant pel costat 
de llevant del terme de Terrassa. També es constata la interrupció que 
representa el pas d’alguna de les infraestructures que discorren per aquesta 
part de la comarca.  
 
Algunes propostes d’abast comarcal relacionades amb la conservació i la 
gestió del medi natural i del paisatge de la plana del Vallès que s’han anat 
presentant aquests darrers anys ja s’han fet ressò d’aquesta realitat i han 
apostat per al seu manteniment i potenciació: Via verda Sant Llorenç-Collserola 
(1996), Manifest de Sant Celoni pel reconeixement de les vies verdes al Vallès 
(2004) i Parc Agrícola del Vallès (2004). Cal també esmentar que aquesta 
constatació també ha motivat l’aprovació de diverses resolucions per part del 
Parlament de Catalunya així com l’establiment de determinades iniciatives i 
propostes des de l’àmbit local, el que s’ha reflectit en el fet que en els plans 
d’ordenació urbanística més recents, com és el cas de Sant Quirze del Vallès i 
de Terrassa, ja s’esmenti de manera explícita la necessitat de mantenir la 
connectivitat en aquest sector de la plana del Vallès. 
 
Si aquesta informació ja era suficient per indicar que l’estudi de la connectivitat 
del sector de llevant del terme terrassenc no es pot fer al marge de les 
característiques generals del medi i del paisatge en el que s’insereix, s’ha 
volgut anar una mica més enllà i no tenir només una visió de l’estat actual del 
territori, sinó també de quines són les previsions de desenvolupament 
urbanístic i de les infraestructures en aquest sector i d‘aquesta manera 
comprovar si les estratègies connectives són possibles a mig termini o caldria 
revisar-les. 
 
És per aquest motiu que s’ha elaborat un mapa de les previsions del  
planejament urbanístic de Terrassa i dels municipis que l’envolten pel seu 
costat de llevant pel que fa als espais considerats com a no urbanitzables i, per 
tant, susceptibles de formar part de la xarxa d’espais lliures i naturals de la 
comarca (mapa 2).  
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MAPA 2. Espais lliures i naturals en el sòl no urbanitzable del 
municipi de Terrassa (de color més fosc) i dels municipis veïns. 
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En aquest mapa s’indiquen només les zones classificades com a sòl no 
urbanitzable dels vuit municipis valorats, excloent-se els espais urbans o 
urbanitzables, els qualificats com a equipaments o sistemes que no siguin de 
caire ambiental i les zones verdes urbanes, llevat dels parcs que es situen en el 
medi natural i d’alguns espais verds que per la seva extensió o situació poden 
tenir una funció important en el manteniment de la connectivitat. 
 
De l’observació d’aquest mapa es pot concloure que el planejament urbanístic 
dels vuit municipis valorats encara permet el manteniment de la connectivitat 
nord-sud en aquest sector de la plana del Vallès i de la connectivitat est-oest, 
especialment entre els nuclis urbans de Terrassa i Matadepera. És indubtable 
que també apareixen força punts crítics i que en alguns d’ells caldrà parlar més 
de restauració que de manteniment de la connectivitat, però queda clar que 
aquesta connectivitat encara és possible sense haver d‘emprendre grans 
canvis en els instruments de planejament vigents.  
 
Les actuacions que es puguin endegar a cada municipi no haurien de perdre de 
vista aquesta imatge de conjunt i establir línies de treball coordinades amb els 
altres municipis de cara al manteniment de la connectivitat ecològica i 
paisatgística d’aquest sector de la plana del Vallès. 
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2. CONNECTIVITAT EST-OEST 
 
 
Localització del sector d’estudi 
 
El sector nord-est del terme terrassenc es troba en la zona de contacte entre la 
serralada Prelitoral i la plana del Vallès, just on els extensos sectors forestals 
de la serralada donen lloc al paisatge agroforestal propi del Vallès. També és 
en aquest punt on una extensa xarxa de torrents i rieres arriben a la plana i ho 
fan encaixant-se en els materials més tous que la caracteritzen i seguint la 
característica direcció NW-SE. 
 
Aquest sector es troba entre el nucli urbà de Matadepera i de Terrassa, motiu 
pel qual juga un important paper com a connector est-oest resseguint en peu 
de la serralada Prelitoral  (fotografia 1). També actua com a connector nord-sud 
pel seu costat de llevant, tot resseguint en aquest cas la xarxa hídrica i els 
espais agrícoles existents en els seus interfluvis. 

 

 
FOTOGRAFIA 1. Connexió est-oest entre els nuclis de Matadepera i Terrassa. 
 
S’ha de tenir present que aquesta és una de les poques connexions possibles 
en direcció est-oest que resten en aquest sector de la plana vallesana, ja que 
l’eix urbà Matadepera-Terrassa-Rubí-Sant Cugat pràcticament parteix la plana 
del Vallès i no deixa cap altre pas en direcció est-oest, essent la darrera 
possibilitat la d’aquest sector entre Terrassa i Matadepera (mapa 3) i la més 
precària del sector de Can Fonollet, al límit dels termes de Terrassa, Rubí i 
Sant Quirze del Vallès (mapa 2).  
 
L’eix Castellar-Sabadell-Barberà-Ripollet-Montcada també representa una altra 
barrera nord-sud gairebé infranquejable, deixant solament un pas al sector 
limítrof entre els termes de Sabadell i Castellar, precisament a la mateixa 
alçada que l’existent entre Terrassa i Matadepera, tot i que per la banda sud 
d’ambdós passos és per on es proposa que transcorri l’anomenat Quart 
Cinturó. 
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MAPA 3. Localització de l’àmbit d’estudi amb indicació del sector classificat com a 
sòl no urbanitzable. 

 
 
La connectivitat com a objectiu 
 
El Pla d’ordenació urbanística de Terrassa remarca en nombroses ocasions la 
necessitat de mantenir la connectivitat dels espais naturals, ja sigui nord-sud, 
com queda exemplificat en els parcs territorials dels torrents de la Grípia i de la 
Betzuca i de la serra de Galliners, o est-oest, com seria el cas dels sectors de 
sòl no urbanitzable del pla del Bon Aire i de Can Sales-Ribatallada.  
 
De les diferents unitats de sòl no urbanitzable que estableix el planejament 
urbanístic, hi ha l’anomenat «Ventall al·luvial recent», que agrupa els sòls 
agrícoles del pla del Bon Aire i se li atribueix la funció d’afavorir la connectivitat 
ecològica en sentit est-oest, i la «Capçalera del sistema de torrents Can Sales-
Ribatallada», formada pels espais forestals de la capçalera d’aquests torrents 
amb l’objectiu de potenciar la seva funcionalitat com a connector ecològic al 
peu dels vessants de la Serralada Prelitoral Catalana i entre les conques 
hidrogràfiques del Besòs i el Llobregat. 
 
Per altra banda, el Pla de Mandat també preveu reforçar la política de 
recuperació i promoció dels entorns naturals de la ciutat, establint un cinturó 
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verd que faci compatible la conservació del patrimoni natural amb el lleure i 
altres usos socials en el medi natural. De la mateixa manera, el Pla d’acció 
ambiental de Terrassa proposa l’establiment d’una xarxa d’eixos verds per 
garantir la connectivitat ecològica dels espais naturals i el seu contacte amb la 
ciutat. 
 

 
FOTOGRAFIA 2. Erms situats entre Matadepera i Terrassa i classificats com a sòl no 
urbanitzable. 
 
L’interès i la possibilitat d’aquest sector per a actuar com a connector est-oest 
al peu de la serralada Prelitoral ve afavorit pels elements següents:  
 
- L’existència d’un mosaic d’espais agrícoles, forestals i fluvials força 

equilibrat i de certa qualitat: alzinars, prats, brolles, vegetació de ribera, 
camps de conreu, etc. 

- La presència a cada costat del possible connector d’un extens sector 
forestal de demostrat valor per a la fauna: la capçalera dels torrents de 
Ribatallada i Botelles a la banda de llevant i les serres de les Pedritxes i de 
l’Obac a ponent. 

- La direcció NW-SE dels torrents de Ribatallada i de Botelles, el que posa en 
relació aquest sector amb els espais de la plana i de la serralada Prelitoral i 
amb la xarxa fluvial del Ripoll. 

- El ser el darrer punt on és possible aquesta connexió est-oest a l’àmbit de la 
plana —o com a mínim dins l’àmbit d’estudi sí que ho és—. 

- El planejament urbanístic classifica a bona part d’aquesta zona com a sòl no 
urbanitzable, en alguns casos com d’especial protecció i en altres com a 
part del futur parc territorial dels torrents de la Grípia i de la Betzuca, deixant 
un mínim d’espai lliure entre Terrassa i Matadepera. 

- En aquest sector les infraestructures nord-sud són relativament superables 
per la fauna silvestre o, almenys, no representen una barrera especialment 
difícil de superar. 

 
Per altra banda, cal citar també alguns aspectes que poden limitar la funció 
connectiva d’aquest sector: 
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- El Quart Cinturó ocupa més de la meitat de l’espai lliure existent entre 
Terrassa i Matadepera i ressegueix bona part del traçat més òptim d’aquest 
connector est-oest. 

- La tendència a consolidar i compactar l’eix urbà Matadepera-Terrassa i el 
progressiu estrenyiment de l’espai lliure entre ambdós municipis.. 

- La desproporció entre la longitud i l’amplada de l’espai de connexió i el fet 
que en determinats punts no hi hagi una continuïtat dels hàbitats que es 
volen connectar. 

- L’existència d’un elevat nombre d’Instal·lacions i construccions disperses, a 
les quals caldria afegir-hi una àmplia tipologia d’espais tancats i indrets 
degradats a causa dels usos poc compatibles amb la funció connectiva que 
hi tenen lloc. 

- El predomini d’una visió de la connectivitat bàsicament nord-sud, fet que 
també es reflecteix en la xarxa d’itineraris rurals. 

 
 
Anàlisi de la situació actual 
 
El primer que cal fer és valorar si aquesta connexió est-oest és funcional, és a 
dir, determinar si s’està parlant de mantenir-la o el que s’ha de fer és restaurar-
la. Per donar resposta a aquesta primera qüestió, s’ha realitzat un treball de 
camp amb un doble objectiu: elaborar un plànol en el que es reflecteixen totes 
aquelles construccions, infraestructures, instal·lacions i usos del sòl 
susceptibles de representar una limitació al desplaçament de les espècies de la 
fauna i, sovint, també de les persones i, per altra banda, comprovar la 
presència de determinades espècies indicadores, bàsicament mamífers, en 
aquest sector. 
 
En el plànol que s’esmenta, es detallen en el sòl no urbanitzable les 
edificacions o instal·lacions que impedeixen el pas de qualsevol component de 
la fauna (habitatges i indústries aïllades, instal·lacions esportives, equipaments, 
magatzems, centres de jardineria, horts familiars tancats, etc.), els espais 
vorejats de tanques que són susceptibles de representar alguna limitació al 
desplaçament de determinats components de la fauna (bàsicament zones 
agrícoles o espais enjardinats tancats) i les parcel·les obertes on s’hi duu a 
terme alguna activitat que ha alterat substancialment el sòl i transformat l’espai 
esdevenint el que s’anomena «barrera etològica» (abocaments de terres i 
runes, sòls denudats, plantacions i magatzems d’elements de jardineria, etc.). 
Per altra banda, també s’indiquen les infraestructures viàries i de protecció 
hidrològica existents i els principals abocaments d’aigües a la llera. 
 
Tot i que s’ha procurat posar el màxim de cura en la delimitació de tots aquests 
elements, pot ser que en alguns casos molt determinats els seus límits no 
siguin del tot exactes, atès que hi ha indrets on l’elevat nombre d’edificacions i 
tanques —i la susceptibilitat dels veïns— ha dificultat l’observació sobre el 
terreny de tots aquests elements, els quals, per altra banda, al trobar-se 
entremig d’espais forestals o molt alterats, no apareixen adequadament 
cartografiats en la cartografia de base.  
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Una visita sobre el terreny permetrà observar també altres espais amb diferents 
graus d’alteració o mig vorejats per tanques i que no han estat cartografiats en 
aquest mapa. Això es deu al haver-se pogut comprovar a través del treball de 
camp que determinades espècies de la fauna, des de petits rosegadors a 
espècies de major mida, com senglars, no han tingut cap inconvenient en 
travessar-los o freqüentar-los. 
 
Els resultats obtinguts es poden observar al mapa 4 i mostren una constel·lació 
d’activitats, instal·lacions i edificacions que pràcticament no deixen el mínim 
espai necessari per al pas de la fauna. Si en algun sector del terme de 
Terrassa es volen comprovar els efectes negatius de la pressió urbana sobre la 
funcionalitat dels sistemes naturals, aquest sector n’és un bon exemple.  
 

 
MAPA 4. Activitats i impactes susceptibles d’impedir o representar una limitació a la 
connexió est-oest. 

 
Davant la imatge que es presenta en aquest plànol, solament es pot fer una 
proposta: restaurar el que s’ha malmès. En aquest sector és difícil preveure un 
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sistema de connectors ecològics i paisatgístics si abans no es preveu restaurar 
alguns dels punts crítics on aquesta connectivitat ja no és possible o es troba 
seriosament compromesa. 
 
Aquesta situació, però, no és exclusiva d’aquest àmbit d’estudi i dissortadament 
es repeteix en un cert nombre d’indrets força valuosos de la comarca. En 
aquest punt caldria citar els estudis duts a terme des de Barcelona Regional i 
que posen de manifest que en el cas de la Regió Metropolitana de Barcelona el 
19 % dels espais considerats necessaris per al manteniment de la connectivitat 
haurien de ser objecte de mesures de restauració, més o menys costoses, 
perquè recuperin la seva funcionalitat. 
 
El punt més problemàtic dins l’àmbit d’aquest treball, és la franja noroest-sudest 
d’edificacions i instal·lacions de diversos tipus que migparteix aquest sector i 
que inclou la zona urbana de la font de l’Espardenyera, els horts marginals de 
la font de les Canyes (fotografia 3) i el creixent nombre d’edificacions que es 
van concentrant a la zona de Mossèn Homs. Si a aquests sectors transformats 
o ocupats per diverses activitats s’hi afegeix la carretera de Castellar del Vallès 
i algunes de les instal·lacions que s’hi van acumulant, es constatarà que la 
continuïtat dels ambient artificialitzats o amb efecte barrera és gairebé total. 
 

 
FOTOGRAFIA 3. Tanca dels horts de la font de les Canyes. 
 
Mentre al costat de llevant d’aquesta franja el mosaic agroforestal encara es 
manté en força bon estat de conservació (Ribatallada, Can Sales i Ca 
n’Arnella), tot i l’existència de diferents instal·lacions aïllades entremig, en el 
costat de ponent la presència de la granja de Santa Magdalena de Puigbarral, 
amb la tanca que n’aïlla bona part dels seus camps de conreu (fotografia 4), i 
els terrenys erms de l’espai comprès entre el camí dels Monjos i els marges de 
la riera de les Arenes, esdevenen un espai especialment inhòspit al pas de la 
fauna, el que encara limita més la seva possible funcionalitat. Part d’aquest 
sector va estar afectat per activitats extractives i encara s’hi produeixen 
abocaments de terres, el que contribueix encara més a incrementar el seu grau 
de degradació. 
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FOTOGRAFIA 4. Tanca de la granja situada a Santa Magdalena de Puigbarral. 
 
A partir del treball de camp s’ha pogut constatar que mentre al sector dels 
torrents de la Betzuca, Can Sales, Botelles i Ribatallada, hi ha indicis de la 
presència d’espècies com el conill, l’eriçó, l’esquirol, la fagina, la guineu, la 
geneta, el senglar i el toixó, al sector del marge esquerra de la riera de les 
Arenes entre els nuclis urbans de Terrassa i Matadepera, solament s’ha 
detectat la presència de les espècies més antropòfiles i, potser, les úniques que 
poden utilitzar aquest espai com a hàbitat: conill, esquirol i guineu (fotografia 5). 
De les mostres recollides en diverses sortides de camp en aquest sector de 
l’esquerra de la riera de les Arenes, el 25 % corresponien a esquirol, un altre 25 
% a conill, un 21 % a guineu i un 29 % a altres espècies (animals domèstics, 
rosegadors i indeterminades). 
 

 
FOTOGRAFIA 5. Petjada de guineu, una de les poques espècies silvestres que 
freqüenta l’estret sector que resta entre els nuclis urbans de Matadepera i Terrassa. 
 
Si en el mapa d’edificacions, instal·lacions i usos que tenen lloc en aquest 
sector s’hi sobreposés, encara que fos de manera esquemàtica, l’espai mínim 
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vital que necessita una geneta o un toixó per a viure, sovint amb ambients no 
essencialment alterats, es comprovaria que tot un ampli sector ja no és apte 
com a hàbitat d’aquestes espècies i que solament podria ser utilitzat per a 
desplaçaments ocasionals o per a la dispersió d’exemplars juvenils, 
possibilitats aquestes que les dades de camp obtingudes de moment no han 
permès comprovar que es produeixi en el cas d’aquestes espècies més 
emblemàtiques.  
 
Un altre nucli d’edificacions, construccions i instal·lacions susceptibles 
d’esdevenir un obstacle a la connectivitat, és el que s’està generant a l’entorn 
de la cruïlla de les carreteres de Castellar, Matadepera i Sabadell, entre Can 
Sales i Matadepera, on els espais transformats que s’hi localitzen representen 
també una seriosa limitació a la connectivitat (fotografia 6). 
 
La situació administrativa en la que es troben totes aquestes activitats és molt 
desigual, ja que s’hi troba una àmplia varietat de situacions, des de la que 
disposa de la corresponent llicència urbanística i ambiental a la que no en 
disposa i, a més, per la seva situació i tipus d’activitat que realitza és 
il·legalitzable. Malgrat això, bona part de les actuacions que es duen a terme de 
cara a la regularització d’algunes d’aquestes activitats, sovint té el seu origen 
en denúncies i no com a resultat d’una actuació d’ofici per part de 
l’administració municipal.  
 

 
FOTOGRAFIA 6. Activitat industrial en sòl no urbanitzable. 
 
El cas dels horts de la font de les Canyes és bastant greu, ja que no només 
representen una important limitació a la connexió est-oest sinó que es troben 
ocupant terrenys de diversos propietaris i la zona de domini públic hidràulic, i 
sempre sense cap tipus d’autorització. Cal recordar que l’Ajuntament de 
Terrassa és el responsable de una de les finques ocupades parcialment per 
aquests horts. Per altra banda, s’ha de remarcar que bona part d’aquestes 
parcel·les han deixat de ser utilitzades com a hort, algunes no ho han estat mai, 
i s’han convertit en espais de lleure de les persones que les ocupen (fotografia 
7). La millora d’aquest espai sempre es condiciona a l’execució d’altres 
projectes (Quart Cinturó, Parc territorial dels torrents de  la Grípia i de la 
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Betzuca, etc.), però el seu arranjament no arriba mai i la realitat és que aquests 
horts continuen ocupant i degradant un espai que és bàsic per al manteniment 
de la connectivitat est-oest, a més de donar una imatge marginal d’aquest 
sector dels entorns de Terrassa i impedir la utilització d’aquest àmbit com a 
espai de lleure ciutadà.  
 

 
FOTOGRAFIA 7. Part de les parcel·les de la font de les Canyes no es conreuen i es 
dediquen a altres activitats. 
 
A l’àmbit d’aquest estudi hi ha dos punts on s’hi produeixen abocaments 
d’aigües a la llera d’un cert cabal. El que correspon a l’efluent de l’estació 
depuradora d’aigües residuals de Matadepera, tot i no ser continu, just al punt 
on el torrent de la Betzuca entra al terme de Terrassa, i el que prové d’una 
empresa de begudes carbòniques situada a la carretera de Castellar, just 
davant de la font de les Canyes. També hi ha una sol·licitud d’abocament per 
part de les instal·lacions esportives del club de hoquei de Can Salas i la 
previsió de construir la depuradora de la urbanització de la font de 
l’Espardenyera. D’acord amb les dades facilitades per l’Agència Catalana de 
l’Aigua no hi ha cap altra instal·lació autoritzada a abocar a la llera, tot i que és 
fàcil comprovar que hi ha altres activitats que realitzen abocaments. Els cabals 
abocats no representen una limitació al manteniment de la connectivitat 
ecològica en aquest sector, atès que ben aviat acaben infiltrant-se i la circulació 
superficial d’aigües és força limitada. Degut a les característiques d’aquest 
treball no s’ha fet cap valoració sobre la qualitat d’aquestes aigües o el seu 
impacte en els aqüífers. 
 
Resta també valorar els efectes que les línies elèctriques d’alta tensió poden 
tenir a l’hora de limitar la connectivitat, ja que en determinats casos poden 
comportar problemes a algunes espècies d’aus, ja sigui per col·lisió o per 
electrocució. A la zona objecte d’estudi i tenint en compte l’ornitofauna pròpia 
dels ambients agrícoles i forestals que la caracteritzen, s’han tingut en compte 
només les línies elèctriques de distribució, les susceptibles de causar 
l’electrocució de les aus de mida mitjana i gran que puguin utilitzar els suports 
com a lloc on posar-se. Al principi d’aquest treball, es van identificar en aquest 
sector quatre línies de distribució amb un recorregut aproximat N-S, 



 18 

perpendicular a la connexió est-oest que es vol afavorir i, per tant, susceptibles 
de representar alguna limitació al moviment d’espècies. 
 
D’acord amb les dades facilitades per l’Equip de biologia de la conservació de 
l’àliga perdiguera de la Universitat de Barcelona, solament un tram d’una 
d’aquestes línies requeria mesures d’adequació dels seus suports, tot i no 
representar un problema especialment greu. Es tractava del sector entre Ca 
n’Arnella i Matadepera de la línia que va de l’estació transformadora de Can 
Torrella a Matadepera. Dels quatre graus de necessitat d’adopció de mesures 
correctores en l’estructura dels suports de les línies avaluades, aquest tram es 
considerava que era imprescindible millorar-lo, trobant-se la resta de suports, 
tant d’aquesta línia com de les altres línies del sector dins la categoria 
d’opcional o de no requeriment de modificacions. Atès que per part de 
l’empresa subministradora d’electricitat s’ha estat treballant recentment en 
aquesta línia i s’han substituït diversos suports, actualment ja no representa el 
problema que tenia inicialment.  
 
 
Valoració de les previsions del planejament urbanístic 
 
Entre els objectius del vigent Pla d’ordenació urbanística, s’hi troba el 
manteniment i la potenciació de la connectivitat est-oest, però tant de la revisió 
de la normativa com dels plànols d’ordenació, sembla que les decisions que 
s’adopten no van massa en aquesta direcció, ja que mentre la regularització de 
la situació actual —força complicada, per cert— es deixa per a una etapa 
posterior i en el marc del previst inventari i normes reguladores de les 
edificacions i instal·lacions existents en el sòl no urbanitzable, si que preveu un 
sensible increment de l’espai reservat per a equipaments i infraestructures 
tècniques. 
 
Per altra banda, la reserva d’espai per al Quart Cinturó ocupa bona part del 
corredor que teòricament hauria de permetre la connectivitat est-oest que es 
vol mantenir. A més a més, en el seu punt més estret, els poc més de 100 m 
que queden entre aquesta reserva viària i la urbanització de la font de 
l’Espardenyera, s’hi col·loca precisament una infraestructura tècnica just al mig, 
en la pitjor localització possible des del punt de vista de la connectivitat 
ecològica.  
 
Cal no oblidar que d’acord amb diferents estudis científics realitzats, la franja de 
50-100 m existent a banda i banda de les carreteres es consideren 
permanentment degradades des del punt de vista ecològic atès que els hàbitats 
existent són de baixa qualitat, encara que la revegetació que s’hi hagi dut a 
terme pugui tenir un cert valor estètic. Les pertorbacions (soroll, contaminació 
atmosfèrica, il·luminació, etc.) s’ha comprovat que també són perceptibles més 
enllà d’aquesta primera franja més alterada, arribant als 500 m en zones 
boscoses o superant el quilòmetre en espais oberts. En el cas del Quart 
Cinturó, l’estret espai de connexió est-oest queda ben bé dins d’aquestes 
franges d’afectació, bàsicament dins la primera, on els efectes sobre el medi 
natural  assoleixen el seu grau màxim. 
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El planejament urbanístic també preveu la possibilitat d’establir nous habitatges 
rurals i instal·lacions vinculades a usos públics, així com admet diversos usos, 
bàsicament en els espais agrícoles, com centres de jardineria, indústries 
artesanes, pistes esportives, museus, cellers, etc. En conjunt es podria arribar 
a ocupar un màxim del 30% de la superfície actual dels espais qualificats com a 
agrícoles i fins a un 5 % de l’espai qualificat com a sòl forestal potencial, el que 
en total podria representar per al sector d’estudi un màxim de 23 ha de sòl 
agrícola i d’1 ha de sòl forestal potencial. Superfície aquesta a la que caldria 
afegir-hi els equipaments i les infraestructures també previstes al pla. 
 
D’acord amb aquestes previsions, a l’espai destinat a mantenir la connexió est-
oest encara s’hi poden afegir noves instal·lacions i activitats, el que comportaria 
un increment de l’artificialització de tot aquest sector i l’empitjorament del ja 
dubtosament funcional espai de connexió est-oest. De manera esquemàtica, es 
presenta aquest escenari en el mapa 5.  
 

 
MAPA 5. Previsions del planejament urbanístic i activitats i instal·lacions actualment 
existents en el sòl no urbanitzable. 
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Les previsions del planejament urbanístic en aquest sector concret són, doncs, 
excessivament permissives pel que fa a l’ocupació del sòl no urbanitzable i 
gairebé invaliden la seva mateixa proposta de mantenir la connexió est-oest, la 
qual, com s’ha dit, requeriria més de mesures de restauració que no d’una 
regulació d’una major possibilitat d’ocupació (mapa 6).  
 
La possibilitat que diferents tipus d’instal·lacions poguessin ocupar fins a un 30 
% de la superfície agrícola, suposa afectar de manera significativa un dels 
ecosistemes més valorats de la plana vallesana, ja que en diferents treballs 
científics realitzats a la plana del Vallès, al Parc de Collserola i a l’espai de 
contacte entre els parcs de Sant Llorenç del Munt i l’Obac s’ha posat de 
manifest que és precisament aquest mosaic agroforestal un dels components 
naturals més valuosos de la comarca del Vallès pel que fa a la conservació de 
la fauna.  
 

 
MAPA 6. Principals determinacions del planejament urbanístic en l’àmbit d’estudi. 
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Per altra banda es permeten edificacions en pendents de fins al 30 %, quan en 
altres instruments de planejament s’estableix el 20 %. La possibilitat de 
construir nous habitatges rurals en funció de la superfície de la finca agrícola o 
forestal ha estat interpretada de manera més restrictiva en altres municipis i hi 
ha exemples de plans urbanístics que estableixen ja de bon principi una llista 
tancada dels emplaçaments aptes per a l’emplaçament d’habitatges rurals. 
 
Es dóna també el cas d’algunes propostes que podrien generar situacions 
d’indefinició que acabessin repercutint negativament sobre el medi natural. 
Aquest seria el cas d’alguns dels equipaments previstos en aquest sector i que 
es troben parcialment dins la franja de trenta metres que el mateix planejament 
urbanístic defineix com de protecció del sistema hidrològic. Això passa a 
l’equipament esportiu de Can Sales, a l’equipament proposat al punt on el 
torrent de la Betzuca entra al terme municipal de Terrassa i al previst a la 
capçalera del torrent de les Monges.  
 
Tot aquest conjunt de reflexions portaran a suggerir que abans d’autoritzar 
qualsevol nova activitat, cal procedir a regularitzar o eliminar, segons escaigui, 
les preexistents i que es troben fora d’ordenació o en situació de volum 
disconforme, no disposen de llicència d’activitat o cèdula d’habitabilitat o es 
troben en situació irregular des del punt de vista impositiu o fiscal. Les que es 
puguin regularitzar ja s’hauran de comptabilitzar dins els percentatges 
d’ocupació potencial de sòl agrícola o sòl forestal previstos en el POUM.  
 
De manera preferent també s’ha d’evitar qualsevol nova construcció, instal·lació 
o infraestructura en el sector situat entre el límit de la ciutat consolidada i el 
sector urbà de la font de l’Espardenyera, en la franja est-oest que va de la 
carretera de Sabadell a Matadepera, per sota Can Sales, fins a la riera de les 
Arenes (fotografia 8). 
 

 
FOTOGRAFIA 8. Planes agrícoles situades al peu de la serralada Prelitoral i d’interès per 
a la connexió est-oest que caldria mantenir lliure de tota activitat o instal·lació. 
 
Finalment, resta comentar la situació desigual en que es troben les activitats, 
instal·lacions i edificacions en sòl no urbanitzable si es comparen amb altres de 
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similars existents en sòl urbà, ja que al tenir menors obligacions pel que fa al 
compliment de la normativa urbanística, sobre activitats i fiscalitat, s’afavoreix 
una situació de privilegi per aquestes activitats, sovint irregulars, a causa dels 
menors costos que han d’afrontar, es permet el manteniment d’activitats 
marginals que només poden subsistir en situacions de precarietat com les 
esmentades i es genera una situació de privilegi per a uns pocs ciutadans, ja 
que han de suportar uns costos fiscals menors. Totes aquestes situacions 
produeixen, doncs, uns beneficis per als que es troben en sòl no urbanitzable i 
un incentiu per a mantenir-s’hi, encara que sigui irregularment, quan la 
tendència, pensant en el manteniment de la qualitat ambiental, hauria de ser la 
contrària. 
 
 
Propostes d’actuació 
 
D’acord amb les reflexions anteriors, es fan les següents propostes d’actuació 
per a l’àmbit Connectivitat est-oest : 
 
ACTUACIONS 
 
Actuacions a curt termini 
 
• S’ha d’actuar en l’eliminació dels horts de la font de les Canyes del seu 

emplaçament actual, tot valorant la possibilitat de concedir a alguns dels 
seus ocupants horts en emplaçaments alternatius. Cal actuar per etapes i 
les primeres podrien ser: retirar tot tipus d’objecte, construcció i tanca 
d’aquelles parcel·les en les que no es dugui a terme cap tipus de conreu i 
mantenir només les parcel·les conreades; efectuar la neteja dels cinc 
metres a banda i banda de la llera als torrents de les Monges i del 
Sagrament, així com en una circumferència de 5 m de radi a l’entorn de les 
fonts naturals; garantir la permeabilitat est-oest i el possible pas de vianants 
en aquesta direcció, ja sigui a través de la neteja de les parcel·les no 
conreades o obrint o ampliant possibles camins de pas; no permetre el 
manteniment d’animals domèstic en aquestes parcel·les; l’Ajuntament de 
Terrassa hauria de ser especialment curós en mantenir lliure de tot aquest 
tipus d’instal·lacions la finca que gestiona en aquesta zona. 

 
Mesures de gestió a mig termini 
 
• A més de les diferents mesures de control i regularització de les 

edificacions, instal·lacions i activitats en sòl no urbanitzable, caldria iniciar 
contactes amb la propietat de les finques que per la seva situació o 
característiques requereixen mesures addicionals de millora per al 
manteniment, o la restauració, de la connectivitat ecològica i 
paisatgística. De manera prioritària caldria centrar els primers esforços en 
el sector comprès entre Santa Magdalena del Puigbarral i la riera de les 
Arenes, un espai amb un alt grau d’abandonament i, alhora, de 
freqüentació, que el planejament urbanístic qualifica com a forestal potencial 
i agrícola. És precisament aquest sector on la restauració d’un mosaic 
agroforestal podria significar una notable millora de la seva potencialitat com 



 23

a connector ecològic i on les tècniques de custòdia del territori podrien ser 
d’utilitat.  

 
• Establir un itinerari per a vianants i bicicletes que segueixi un traçat 

paral·lel al previst pel Quart Cinturó i que connecti transversalment els 
diferents camins que de Terrassa porten a Matadepera (camí dels 
Monjos, de Sant Quirze a Matadepera, de Barcelona a Manresa) i els 
itineraris que es poden haver obert com a resultat de la neteja i l’adequació 
per al pas de vianants dels cinc metres a banda i banda del torrent de la 
Grípia. També caldrà adaptar al pas de vianants i bicicletes el marge de la 
riera de les Arenes i evitar que es converteixi en un nou accés a 
Matadepera per a vehicles automòbils així com tenir present la proposta que 
aquest mateix treball fa d'obrir un pas per a vianants per sota la carretera de 
Castellar, al sector de la font de les Canyes.  

 
Altres actuacions 
 
• En aquelles finques o propietats on hi hagi alguna edificació, instal·lació 

o ús irregular en sòl no urbanitzable, no es concedirà cap nova 
llicència urbanística o ambiental fins que s’hagin regularitzat o eliminat les 
activitats preexistents. La seva regularització ja computarà pel percentatge 
de sòl agrícola o forestal potencial que el planejament urbanístic determina 
com a susceptible de ser ocupat. 

 
• A més de les anotacions que el Pla d’ordenació urbanística ja estableix que 

es facin en el Registre de la Propietat per a diversos supòsits, l’autorització 
de noves activitats en els terrenys qualificats com a agrícoles o 
forestals potencials, hauria d’estar també condicionada a la inscripció 
en el Registre de la Propietat com a finca indivisible així com indicar la 
superfície ocupada per aquestes noves instal·lacions en relació al total 
admès al planejament. Aquesta mateixa obligació hauria de ser efectiva 
per a tota activitat existent amb anterioritat, la qual es considerarà que ja 
utilitza part de la superfície que el planejament urbanístic admet en aquest 
tipus de sòl. 

 
• Modificar les condicions en les que s’admeten nous habitatges rurals, 

ja que en lloc supeditar-los a la superfície de la finca, caldria avançar-se i fer 
aquest càlcul de manera prèvia, tot contrastant-lo amb el cadastre de la 
propietat i l’ús que se’n fa de cada finca, de manera que s’estableixi una 
llista tancada de finques on hi ha habitatges rurals susceptibles de ser 
ampliats o millorats i d’aquelles on, juntament als preexistents, es podria 
permetre l’establiment de nous habitatges rurals. No s’hauria d’admetre cap 
nou habitatge rural fora d’aquests indrets prèviament determinats. 

 
• Declarar la zona compresa entre la ciutat i la font de l’Espardenyera 

com a zona lliure de tota construcció, instal·lació i activitat. En aquesta 
estreta franja, en l’àmbit comprés entre la riera de les Arenes i la carretera 
de Sabadell a Matadepera, no s’hauria d’autoritzar cap nova construcció, 
instal·lació, infraestructura o equipament.  Aquest hauria de ser també el 
cas de la infraestructura de serveis tècnics prevista al planejament 
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urbanístic, la qual hauria de situar-se en algun altre indret que no fos 
susceptible d’afectar la connectivitat est-oest. 

 
• L’impacte de les línies d’alta tensió sobre determinades espècies d’ocells 

s’està reduint gràcies als acords establerts entre FECSA-ENDESA, la 
Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona per a la seva 
progressiva millora, de manera que, tal com s’estableix al vigent POUM, és 
important que des de l’Ajuntament s’exigeixi la redacció del corresponent 
pla especial per a tota nova instal·lació, o per a l’adequació de les 
existents, i que es comprovi que es tenen en compte tot aquest seguit 
d’acords establerts entre les institucions esmentades per millorar la 
seguretat de les línies d’alta tensió vers l’ornitofauna. 

 
• Atès que molts dels problemes detectats en la conservació del medi natural 

venen generats per una manca de compliment de la normativa urbanística i 
sectorial i de les pròpies ordenances municipals (llicències d’obres i 
ambientals, ocupació i abocaments a la zona de domini públic hidràulic, 
abocaments de residus, etc.) és necessari disposar d’una unitat de 
policia rural capaç d’afrontar aquesta problemàtica des de totes les seves 
possibles òptiques, de manera que s’eviti l’incompliment de la normativa 
vigent i, alhora, es garanteixi la seguretat de les persones i dels seus béns. 

 
PLANS I PROJECTES 
 
• Realitzar l’inventari i les normes reguladores de les edificacions i 

instal·lacions existents en el sòl no urbanitzable que és previst al Pla 
d’ordenació urbanística de manera immediata i, si cal, per etapes, 
començant de manera preferentment i exemplar per el sector que ha de 
formar part del connector est-oest. Paral·lelament a la redacció d’aquest 
inventari caldrà destinar els mitjans necessaris per procedir a l’efectiva 
aplicació de la legalitat urbanística i de les normes reguladores que es 
puguin adoptar.  

 
• Caldria completar l’inventari i les normes reguladores de les edificacions i 

instal·lacions existents en el sòl no urbanitzable amb la inclusió de les 
qüestions següents: 
- Cens de les activitats que sense necessitat de disposar 

d’edificacions o d’instal·lacions també tenen lloc en sòl no 
urbanitzable. Posteriorment, des del propi Ajuntament caldria iniciar una 
campanya d’inspecció d’aquestes activitats per garantir que disposin de 
la corresponent llicència ambiental. Caldrà procedir al tancament i 
eliminació de totes aquelles que, pel tipus d’activitat que realitzen o lloc 
on es situen, no puguin disposar-ne.  

- Incorporar les dades sobre les característiques i la permeabilitat de 
les tanques de cada finca o parcel·la així com el seu grau d’adequació 
al que el POUM estableix al respecte. Les previstes normes reguladores 
de les edificacions i instal·lacions existents en el sòl no urbanitzable, 
caldria també completar-les amb l’establiment de les condicions que 
hauran de complir les tanques de tota edificació o instal·lació, 
desenvolupant el que ja s’estableix a la vigent normativa del Pla 
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d’ordenació urbanística, així com preveient els mecanismes per adaptar 
les existents a les noves condicions, així com regulant també els tancats 
agrícoles. 

- Incloure-hi la comprovació de la situació fiscal de cada activitat 
detectada per aconseguir actualitzar el cens d’instal·lacions en sòl no 
urbanitzable i evitar que algunes activitats hagin passat 
desapercebudes. Tot i que les qüestions fiscals podrien ajudar a motivar 
a la propietat en la conservació del medi de les seves finques, la nova 
llei del cadastre no deixa gaire marge de maniobra i no s’adapta a la 
complexa realitat dels espais rurals en entorns altament urbanitzats. 

 
• Estendre la superfície del previst parc territorial dels torrents de la 

Grípia i de la Betzuca fins a al riera de les Arenes, incorporant-hi tot el 
sector que pertany a l’anomenat «ventall al·luvial recent», i fins a la 
carretera de Sabadell a Matadepera, de manera que inclogui tots els 
espais de la unitat «Plana del Vallès». 

 
• Atès que entre els principals objectius dels diferents instruments de 

planificació existents a escala municipal hi ha la conservació del medi 
natural i, de manera explícita, el manteniment de la connectivitat ecològica i 
paisatgística, caldria elaborar un programa de seguiment de diferents 
indicadors relacionats amb la connectivitat, essent especialment 
significatiu endegar-lo en aquest sector, ja que és el punt de confluència 
dels connectors nord-sud i est-oest. Aquest programa hauria d’estar 
dissenyat per poder avaluar la incidència sobre el medi natural i la 
connectivitat de les polítiques territorials i podria estar basat en un cens 
periòdic de determinades espècies de mamífers. 

 
ACTUACIONS ADMINISTRATIVES 
 
Actuacions a realitzar conjuntament amb altres administracions 
 
• Entre altres mesures de permeabilització de les infraestructures 

viàries, a l’apartat dedicat als Torrents de la Grípia i de la Betzuca, es 
recomana obrir un pas per a fauna, i també per a vianants, a la carretera de 
Castellar (C-1415), just on creua el torrent de les Monges. 

 
Mesures de coordinació administrativa 
 
• La concessió de tota llicència d’obres o d’activitat en sòl no urbanitzable, 

haurà de prestar una atenció especial a tot allò que fa referència al 
tractament i eliminació d’aigües residuals, d’acord amb el que en aquest 
sentit s’estableix al pla d’ordenació urbanística. Un cop realitzat l’inventari 
de les edificacions i instal·lacions existents en el sòl no urbanitzable, 
caldrà trametre’l a l’Agència Catalana de l’Aigua per tal que revisi 
l’adequació de les condicions de tractament i eliminació de les aigües 
residuals de les instal·lacions inventariades, així com tot allò que faci 
referència a l’ocupació de la llera pública per construccions i tanques. 
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• La conservació del medi natural d’aquest sector i el manteniment de la seva 
funcionalitat ecològica, com és el cas de la connectivitat, requereix també 
una coordinació de caire intermunicipal, de manera que caldria col·laborar 
en les diferents iniciatives que ja s’han endegat per a la conservació 
dels espais fluvials de la conca del Besòs. S’ha de recordar que el Pla 
director dels espais fluvials de la conca del Besòs considera que el torrent 
de Ribatallada es troba en un estat de conservació òptim i proposa «garantir 
el manteniment del grau de naturalitat actual mitjançant una figura de 
protecció específica», motiu pel qual caldria col·laborar en les iniciatives que 
ja s’han endegat des de Sabadell i Castellar del Vallès, així com des del 
Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs.  
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3. TORRENTS DE LA GRÍPIA I DE LA BETZUCA 
 
 
Localització del sector d’estudi 
 
El sector dels torrents de la Grípia i de la Betzuca abasta gairebé la totalitat de 
la franja est del terme terrassenc, formant un doble eix fluvial, de direcció 
aproximada nord-sud, que travessa aquest sector de la plana del Vallès fins 
arribar al terme de Sant Quirze del Vallès on ambdós torrents conflueixen 
(mapa 7).  
 
Tota aquesta zona vessa les seves aigües a la conca del Besòs, el que li dóna 
una certa singularitat dins el terme terrassenc, ja que la major part de la xarxa 
hídrica terrassenca es tributària del Llobregat, esdevenint la carena del camí 
dels Monjos la línia que marca aquest canvi de conques hidrogràfiques. 
 
La part nord d’aquest sector ja ha estat tractada de manera més detallada al 
capítol 2 d’aquest treball dedicat a la Connexió est-oest, de manera que 
solament es farà alguna referència puntual a aquest sector situat per sobre 
Mossèn Homs, tot i que les conclusions i les propostes d’actuació elaborades 
per a aquest sector tenen, també, validesa per a tot l’àmbit dels torrents de la 
Grípia i de la Betzuca. El mateix passarà amb el Vial est, tractat de manera 
molt més específica en l’apartat de Permeabilitat urbana. 
 
En aquest apartat, i atenent a les característiques dels seu medi natural, als 
usos i activitats que hi tenen lloc i als diversos instruments de planificació que 
hi són d’aplicació, el treball es centrarà bàsicament en la xarxa hidrològica i els 
espais agraris, els components més valuosos a l’hora de mantenir la 
connectivitat de tot aquest territori i, alhora, uns dels més vulnerables, tant per 
la fragilitat d’aquests hàbitats com per les pressions socials i econòmiques que 
han de resistir (fotografia 9).  
 

 
FOTOGRAFIA 9. Torrent de la Betzuca i camp agrícola a Can Badiella. 
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MAPA 7. Localització dels torrents d la Grípia i la Betzuca en el sector de sòl no 
urbanitzable situat a la banda de llevant del terme municipal. 

 
Pensant en l’ús social d’aquest espai, però sense deixar de banda les 
qüestions relacionades amb la connectivitat, també es faran determinades 
reflexions sobre la xarxa de camins rurals i veïnals que discorre per aquest 
sector. 
 
 
La connectivitat com a objectiu 
 
A partir de la presentació l’any 1996 de la proposta de Via verda Sant Llorenç-
Collserola, les estratègies connectives han anat entrant en el món de la 
ordenació del territori i gairebé tots els documents de planejament i altres 
propostes amb incidència sobre el territori han reconegut la funció connectiva 
d’aquest sector i proposat mesures per a mantenir la seva funcionalitat o per 
recuperar-la allà on s’hagi perdut. 
 
El planejament urbanístic de Terrassa i el de Sant Quirze del Vallès inclouen 
entre els seus objectius el manteniment d’aquesta connectivitat i algunes 
modificacions del planejament urbanístic de Cerdanyola i de Sant Cugat del 
Vallès també es justifiquen a partir de les necessitats de manteniment d’aquest 
espai de connexió. Altres propostes de caire més tècnic o social, com el 
Manifest de Sant Celoni pel reconeixement de les vies verdes al Vallès i el Parc 
Agrícola del Vallès, també van en la mateixa direcció. 
 
No s’ha d’oblidar, però, que tot aquest sector es troba situat al bell mig d’una de 
les zones més poblades de Catalunya i que, per tant, les consideracions de 
caire ecològic caldrà complementar-les amb altres de tipus paisatgístic i social, 
sense que això representi cap limitació a la funció connectiva d’aquest espai. 
 
Terrassa té una gran responsabilitat en el manteniment d’aquest connector, 
atès que tot el sector no urbanitzable de llevant en formaria part i que és un 
dels municipis on tindria una major extensió, especialment perquè els principals 
eixos del seu relleu tenen la disposició gairebé nord-sud que afavoreix 
clarament la seva funció connectiva. 
 
Els torrents de la Grípia i de la Betzuca, que circulen gairebé paral·lelament des 
del moment en que entren al terme terrassenc fins que en surten, són els 
principals eixos estructuradors i, per tant, connectors d’aquest sector del 
municipi terrassenc.  
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És important recordar que un torrent o una riera no és només la llera per on 
circula, amb més o menys freqüència, l’aigua, motiu pel qual caldria definir 
aquests components de la xarxa hidrogràfica des d’un punt de vista més 
ecològic i geomorfològic, de manera que quan en aquest treball es parla de 
torrents s’està parlant de la llera, però també de la vegetació de ribera, forestal 
o no, que la voreja i dels marges generats al encaixar-se en els terrenys de la 
plana. 
 
En un sector com el terrassenc, on aquests espais connectors es veuen 
travessats per nombroses infraestructures viàries, caldrà resoldre amb molta 
cura el seu encreuament, ja que en cas contrari es podria arribar a tenir trossos 
de torrents força ben conservats i, fins i tot, de notable vàlua estètica, però si no 
es resol adequadament el seu encreuament per les infraestructures viàries, la 
funció connectiva d’aquests espais es pot veure molt reduïda o simplement 
deixar de ser funcional. 
 
A més dels torrents i rieres que travessen la plana del Vallès, aquesta es 
caracteritza per mantenir encara un mosaic agroforestal que també té un 
notable valor des del punt de vista ecològic. Sense estendre’s massa en 
aquesta qüestió, s’ha de recordar que els treballs realitzats pel Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), han demostrat que els 
espais agrícoles de la plana del Vallès concentren un nombre d’ocells 
insectívors força superior al que es troba en els espais naturals protegits que 
en volten la plana. De la mateixa manera, els estudis elaborats pel Parc de 
Collserola, posen de manifest la necessitat de la conservació d’aquests espais 
agrícoles per al manteniment de la biodiversitat d’aquest parc. 
 
Els espais agrícoles no solament acullen una notable varietat d’espècies de la 
fauna, sinó que també són decisius en els seus moviments migratoris, essent el 
millor exemple les concentracions d’ocells insectívors que s’hi produeixen a 
l’hivern, motiu pel qual tot anàlisi de connectivitat haurà de prestar una especial 
atenció al manteniment d’aquests espais com a base per a la conservació de la 
biodiversitat.  
 
En aquest treball sobre la connectivitat ecològica i paisatgística, també convé 
fer una reflexió sobre la xarxa de camins rurals d’aquest sector objecte d’estudi. 
És evident que el manteniment d’una xarxa de camins rurals estructurada i en 
bon estat de manteniment és una mesura més per enfortir la funcionalitat del 
territori i, per tant, complementa altres iniciatives basades en el manteniment de 
la connectivitat ecològica i paisatgística, que en zones amb altes densitats de 
població sempre ha d’incorporar entre els seus objectius les consideracions de 
caire social. 
 
D’acord amb l’anterior, al tractar el sector dels torrents de la Grípia i de la 
Betzuca caldrà centrar-se en bona mesura en la funció connectiva dels 
diferents components de la xarxa hidrogràfica, però també caldrà tenir en 
compte la continuïtat dels espais agrícoles que es troben en els seus interfluvis 
així com les possibilitats d’accés per part dels ciutadans a tots aquests 
components. 
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Anàlisi de la situació actual 
 
Medi natural 
 
Els torrents de la Grípia i de la Betzuca travessen el sector de llevant del terme 
terrassenc gairebé de nord-sud i ho fan encaixats en els materials sedimentaris 
de la plana. Aquest encaix, d’entre vuit o catorze metres en els terrenys 
circumdants i, a vegades, entre parets pràcticament verticals, caracteritza de 
manera molt singular el seu curs i condiciona el seu medi natural. 
 
Una altra característica d’aquests torrents és la manca d’un cabal natural 
d’aigua permanent, de manera que solament en èpoques de pluges contínues 
poden mantenir un cabal mínim durant un cert període de temps. Cabal que és 
més important, o que es manté més temps, cap al seu tram final, just abans 
d’arribar al terme de Sant Quirze del Vallès.  
 
Aquests dos elements, el seu encaix en els terrenys de la plana i la manca d’un 
corrent d’aigua permanent, han condicionat en gran mesura el seu medi natural 
i, especialment, la vegetació que s’hi desenvolupa.  
 
El torrent de la Betzuca és el que es troba en millor estat de conservació 
(fotografia 10). En la seva meitat nord discorre entre pinedes i alzinars i són 
aquestes mateixes formacions arbòries les que poblen els seus marges, 
mancant-hi gairebé la vegetació típica de ribera, llevat d’alguns exemplars 
esparsos. En la seva meitat sud aquest torrent es troba inserit en un entorn 
agrícola més obert, de manera que en les seves riberes s’hi mantenen els 
retalls de vegetació forestal més extensos de la plana i comencen a ser-hi més 
freqüents les espècies forestals de ribera (àlbers, pollancres, etc.), tot i que les 
pressions que l’han afectat l’han empobrit considerablement i, en certs punts, la 
llera només és resseguida per una espessa bardissa o un empobrit canyar. 
 

 
FOTOGRAFIA 10. Albereda de l’extrem sud del torrent de la Betzuca. 
 
El torrent de la Grípia, més proper a la ciutat, ha estat molt més afectat pels 
impactes resultants de l’activitat humana i ja des del seu inici es troba més 
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alterat i modificat i l’empobriment de la vegetació de ribera és molt més notable 
que al torrent de la Betzuca. Cal també tenir present que bona part del seu 
recorregut està, o ha estat, ocupat per horts marginals, el que ha comportat una 
forta degradació de les seves característiques naturals. Paradoxalment, no 
deixa de sorprendre que precisament sigui en el tram final del torrent de la 
Grípia on s’hi trobi l’únic retall de verneda —a Can Sabater del Torrent—, el 
que palesa que, fins i tot en els espais més alterats, encara hi ha restes del que 
devia ser un bosc de ribera força ben constituït i que és possible recuperar-lo. 
 
Per valorar de manera més objectiva l’estat de conservació del medi natural en 
aquests torrents, s’ha procedit a aplicar al torrent de la Betzuca l’Índex de 
qualitat del bosc de ribera (QBR), índex que valora la qualitat de la vegetació 
de ribera i que és utilitzat tant per l’Agència Catalana de l’Aigua com pels 
estudis de la qualitat ecològica dels rius que la Diputació de Barcelona aplica, 
des de 1998, a la conca del Besòs.  
 
El QBR permet determinar la qualitat del bosc de ribera en un tram de 150 
metres per a cada punt de presa de mostres, a partir de la valoració de la 
cobertura, l’estructura, la diversitat d’espècies vegetals i les possibles 
alteracions existents del torrent. S’ha aplicat aquest índex a un total de set 
punts de presa de mostres que s’ha procurat que siguin representatius dels 
diferents trams del torrent. Les dades obtingudes al torrent de la Betzuca es 
poden visualitzar al mapa 8. 
 
Els millors resultats d’aquest índex, el que vol dir un major grau de qualitat del 
bosc de ribera, es situen en el tram comprès entre Ca n’Arnella i la via del 
ferrocarril de la RENFE i a l’extrem sud del torrent, just al límit amb Sant Quirze 
del Vallès. Per contra, s’ha de qualificar com a pèssim el punt de presa de 
mostres situat sota Torrebonica. Un grau baix o mediocre de la qualitat del bosc 
de ribera correspondria al tram més proper a Matadepera, així com, ja més al 
sud, al tram situat a les proximitats de Can Badiella. 
 
Finalment resta també comentar els resultats obtinguts en el treball Estudi de la 
vegetació i els hàbitats de l’entorn natural del terme de Terrassa, realitzat l’any 
2001 per encàrrec de l’Ajuntament de Terrassa. En aquest treball s’indicava 
que els boscos de ribera formats per salzedes, alberedes i omedes ocupaven 
només 4 ha en el conjunt del terme terrassenc, el que representava el 0,1 % 
del sòl no urbanitzable. A les conclusions d’aquest treball es manifestava que 
s’havia perdut la viabilitat dels hàbitats associats als espais fluvials i que calia 
evitar planificar o autoritzar actuacions que malmetessin qualsevol hàbitat 
d’interès natural que a escala municipal no mantingués almenys una superfície 
igual o inferior al 5 % de la superfície del municipi (350 ha). En aquest supòsit 
només hi havia la vegetació de ribera i els medis aquàtics, els prats secs 
d’anuals i els afloraments rocallosos. 
 
Entre els torrents de la Grípia i de la Betzuca, mereix ser destacada l’existència 
d’una superfície de camps de conreu de secà encara prou extensa, els qual 
sovint són dedicats a la producció de cereals o, més puntualment, de farratges. 
Les característiques pròpies d’aquests espais i la diversificació del paisatge que  
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MAPA 8. Valoració de la qualitat del bosc de ribera del torrent de la Betzuca. 

 
comporta la seva permanència, han estat posats de relleu recentment per 
diversos estudis i es comencen a valorar cada cop més des del punt de vista 
ecològic i paisatgístic, de manera que el manteniment dels diferents 
components del medi natural de la comarca i del seu paisatge característic no 
és possible sense la permanència d’aquests espais de conreu. 
 
La xarxa hidrogràfica  
 
La connectivitat en el sector de llevant del terme terrassenc està molt 
condicionada per l’existència dels torrents de la Grípia i de la Betzuca i dels 
seus interfluvis de caràcter agrícola. La disposició gairebé nord-sud d’aquests 
torrents fa que esdevinguin l’eix d’un possible connector entre Sant Llorenç del 
Munt i Collserola i que fora d’ells no hi existeixi pràcticament cap altra 
alternativa, de manera que aquest valor estratègic s’ha de complementar amb 
una gestió adequada, ja que si no es fa així la funcionalitat de tot aquest sector 
com a espai connectiu acabarà desapareixent. 
 
En aquest punt cal recordar algunes qüestions que massa sovint s’obliden i que 
condicionen la connectivitat de tot aquest sector. Primerament cal fer notar que 
un torrent no és només la llera per on hi circula l’aigua, sinó que també en 
forma part la ribera, amb la seva vegetació característica i, des d’un punt tan 
ecològic com geomorfològic i paisatgístic, els marges entre els quals discorre. 
 
És molt important tenir en compte aquesta darrera precisió quan s’analitzen des 
del punt de vista connectiu els components de la xarxa hidrogràfica, atès que 
els requeriments ecològics de les diferents espècies susceptibles d’utilitzar 
aquests eixos com a connector són molt diversos i alguns d’ells poc relacionats 
amb els ambients aquàtics o higròfils, de manera que pel seu desplaçament 
requeriran altres hàbitats, motiu pel qual la funció connectora d’un torrent o 
d’una riera es mantindrà si es conserva la integritat de la seva llera i, també, 
dels seus marges, ja que així acollirà una major diversitat d’hàbitats i 
s’aconseguirà que sigui funcional per a un major nombre d’espècies. 
 
No cal dir que aquesta funció connectiva caldria completar-la amb els hàbitats 
de caire agrícola que es troben en les planes i carenes existents entre aquestes 
rieres, de manera que convindria garantir que a més de la continuïtat i 
funcionalitat dels espais fluvials es garantís també la continuïtat nord-sud dels 
espais agrícoles. 
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La funció com a connector dels torrents de la Grípia i de la Betzuca es veu 
limitada, i en certs casos impedida, per l’existència de determinades 
infraestructures viàries que els travessen perpendicularment i que s’han 
construït sense tenir en compte la funcionalitat de la xarxa hidrogràfica i el seu 
caràcter de connector ecològic i paisatgístic. 
 
Al sector estudiat, hi ha 16 punts on la llera d’una riera s’ha canalitzat per sota 
un component de la xarxa viària, ja siguin autopistes, carreteres, camins 
veïnals o vies de ferrocarril. Les noves vies de comunicació previstes al 
planejament urbanístic tallaran el curs de rieres i torrents en 12 punts més i 
incrementaran la llargària d’alguns dels passos ja existents.  
 
Tot i ser important, més que el nombre de punts en els quals les vies de 
comunicació tallen el curs d’un torrent o una riera, el que realment importa és 
com es fa aquest encreuament i si limita la funció connectiva d’aquests cursos 
hídrics.  
 
Per valorar adequadament aquest aspecte, s’ha elaborat una mapa en el que 
s’han cartografiat tots els passos existents per sota o per sobre la xarxa viària i 
que podrien ser utilitzats per la fauna en els seus desplaçaments. S’ha valorat 
l’adequació dels passos soterrats al pas de la fauna —concretament als 
mamífers—, ja sigui a través de la llera o dels marges de la vall i, també, la 
permeabilitat de la calçada de cada infrastructura. 
 
Els passos en la llera d’aquests torrents s’han agrupat en tres categories:  els 
que no representen cap limitació al pas de la fauna vertebrada, quan existeix 
un pas de 7 x 3,5 m com a mínim; els que limiten el pas a determinades 
espècies, quan el diàmetre del pas és major d’1,5 m o menor però amb indicis 
d’haver-hi passat lagomorfs; els que es considera que representen una limitació 
molt alta o gairebé total al pas per a la majoria d’espècies de mamífers, quan el 
diàmetre és menor d’1,5 m i amb impediments al pas (inundaciót, tanques, 
deixalles o aigües residuals, etc.). 
 
Per altra banda s’ha valorat la continuïtat dels marges i de les comunitats 
vegetals de l’entorn del curs hídric, ja que no sempre els cursos fluvials són 
aptes per al desplaçament de totes les espècies. També s’han agrupat en tres 
graus: continuïtat alta, quan aquesta continuïtat és bona en la major part dels 
dos vessants; continuïtat mitjana, quan hi ha obstacles a més de la meitat dels 
vessants, quan un dels dos vessants és impracticable o quan l’únic obstacle és 
la calçada de la via de comunicació; continuïtat molt baixa o nul·la quan no és 
possible el pas per cap dels dos vessants a causa de l’existència de talussos, 
tanques, construccions, etc. 
 
La permeabilitat de les vies de comunicació també s’ha valorat en tres graus: 
permeabilitat alta, quan és possible creuar-la amb un risc mínim i els entorns 
tenen una cobertura vegetal amb un alt grau de naturalitat (bosc, camps, etc.); 
permeabilitat mitjana, quan és possible creuar-la però amb un cert risc o quan 
hi limitacions puntuals al seu entorn (petites construccions, tanques, zones 
denudades, etc.); permeabilitat molt baixa o nul·la, quan no és possible o no té 
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sentit creuar-la, el risc d’atropellament és molt elevat, un dels seus costats no 
és permeable o existeixen talussos alts o tanques perimètriques. 
  
Els resultats obtinguts (mapa 9) indiquen un predomini dels passos amb un 
grau de connectivitat mitjana, el que vol dir que ja no són aptes per a 
determinades espècies de la fauna. Al torrent de la Grípia hi ha diversos punts 
on la connectivitat ja es pot considerar nul·la, de manera que s’ha interromput 
la seva funció connectiva i caldrà dur a terme les mesures oportunes per a 
restaurar-la. 
 
Vista la situació actual, no només s’ha de pensar en com caldrà dissenyar les 
noves infraestructures viàries previstes, sinó en com incrementar la 
permeabilitat de les existents. Les obres d’ampliació de l’autopista C-58 que 
actualment s’estan duent a terme no permeten ser massa optimistes, ja que en 
lloc d’aprofitar aquesta oportunitat per intentar millorar la seva permeabilitat es 
segueix en el model anterior que ignorava totalment la connectivitat ecològica i 
paisatgística, de manera que es perpetua un model d’infraestructura insensible 
al territori pel qual discorre (fotografia 11). 
 

 
FOTOGRAFIA 11. Pas del torrent de la Grípia sota l’autopista C-58. 

 
El cas de lla C-58 és especialment paradigmàtic, ja que no només ha limitat, 
gairebé fins a impedir, la funció connectiva dels torrents de la Grípia i de la 
Betzuca, sinó que també ha ignorat la xarxa de camins veïnals i tradicionals 
que discorrien per aquest sector, aspecte aquest, però, que es desenvoluparà 
més endavant. 
 
El nou traçat de la carretera Sabadell i de l’avinguda que hi discorrerà paral·lela 
entre Terrassa i la Mancomunitat, també tindrà unes repercussions força 
importants, atès que representarà duplicar la traça actual i el nombre de passos 
que haurà de travessar la xarxa hídrica. Cal tenir present que alguns canvis en 
el traçat de l’actual N-150 ja es van fer sense enderrocar ni eliminar les restes 
de l’antic traçat.  
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MAPA 9. Valoració de la permeabilitat de les infraestructures viàries que 
travessen els torrents de la Grípia i de la Betzuca. 

 
El previst Vial est també tindrà uns efectes notables en tot el que fa referència a 
la connectivitat del torrent de la Grípia. Aquest efectes, si es manté el traçat 
previst, i algunes propostes per superar-los o disminuir-ne el seu impacte, es 
comenten més extensament a l’apartat de Permeabilitat urbana. 
 
Una altra limitació a la connectivitat dels torrents de la Grípia i la Betzuca és la 
generada per l’ocupació de la llera o dels seus marges per instal·lacions o 
construccions de diversa tipologia. Per valorar aquest aspecte s’ha elaborat un 
mapa on la llera i els marges de cada torrent es classifiquen en tres categories: 
quan els hàbitats predominants o els usos que hi tenen lloc, encara que puguin 
representar una certa alteració del caràcter natural de l’espai, no representen 
una limitació sensible al pas de la fauna (camps de conreu de secà, restes 
d’antigues tanques, zones estassades o cremades, etc.); quan existeix alguna 
limitació o condicionant al pas però no l’impedeix del tot; quan representen una 
barrera total (edificacions i construccions, terrenys denudats, zones alterades i 
tancades, etc.). Els resultats es poden veure reflectits al mapa 10.  
 
El torrent de la Grípia és el que es troba en pitjor estat i la seva llera i marges 
es troben totalment ocupats en diversos punts i s’impedeix la seva funció 
connectiva. És especialment greu que aquest impediment provingui, en la seva 
major part, de l’ocupació de la zona de domini públic hidràulic per horts 
marginals i tot el complex sistema de tanques, construccions, camins i deixalles 
que els acompanyen. En alguns casos, aquests horts han esdevingut lloc de 
residència permanent o són utilitzats com a taller o magatzem.  
 
Les zones on els horts han trencat la funció connectiva del torrent de la Grípia 
són: la font de les Canyes, davant del barri de la Grípia, a l’entorn de la 
carretera de Sabadell i, en part, just abans de la confluència del torrent de la 
Grípia amb el torrent de Montserrat, torrent aquest darrer que també es troba 
completament ocupat per horts marginals (fotografia 12). 
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MAPA  10. Activitats i instal·lacions que afecten la llera o els marges dels torrents 
de la Grípia i de la Betzuca i limiten la seva funció connectiva. 

 
Les instal·lacions existents a la sortida d’alguns dels passos sota les 
infraestructures viàries són també problemàtiques, ja que no només aquests 
passos no compleixen les característiques que la seva utilitat com a element 
connectiu requeriria —alguns possiblement ja no són funcionals— sinó que a la 
sortida s’hi troben les instal·lacions d’algunes granges, com la del Sagrat Cor, a 
Mossèn Homs, i Can Sabater del Torrent.  
 

 
FOTOGRAFIA 12. Horts marginals al torrent de la Grípia. 
 
Com a exemple d’altres instal·lacions que afecten la funció connectiva de la 
xarxa hidrològica, es podria citar el magatzem de contenidors, del tipus que 
s’utilitzen com a oficines o magatzems en obres, que recentment s’ha instal·lat 
sota Can Sues, just al costat de la llera del torrent de la Grípia i dins la zona de 
domini públic hidràulic. 
 
El torrent de la Betzuca, es troba en un millor estat de conservació i la 
problemàtica dels horts marginals no té un impacte tant notable i solament sota 
les edificacions de la Mancomunitat alguns horts ocupen els seu marge 
esquerra. En el cas del torrent de la Betzuca els principals problemes poden 
venir de les diverses instal·lacions i edificacions existents al seu inici, als 
entorns de la carretera de Castellar, on una activitat industrial i una hípica 
ocupen part dels marges del torrent, i al tram que discorre entre Torrebonica i el 
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camp de golf, ja que entre les tanques i edificacions de Torrebonica i la bassa i 
el terraplè del golf s’hi ha deixat un pas mínim. Després de travessar la C-58, 
just a tocar al terme de Sant Quirze del Vallès, una activitat agrícola i industrial 
limita la funcionalitat del pas del torrent de la Betzuca per sota aquesta 
autopista. 
 
Si al mapa de les instal·lacions i impactes que limiten la connectivitat de la 
xarxa hidrològica s’hi afegeixen les previsions del POUM, apareixen dues 
situacions que cal ressaltar (mapa 11). La més problemàtica té a veure amb la 
classificació com a sòl urbanitzable de Torrebonica i la reserva al seu entorn 
d’espai per a equipaments. Aquest zona urbana i d’equipaments es preveu que 
arribi fins a la llera del torrent de la Betzuca (fotografia 13).  
 
S’ha de suggerir que sigui a l’entorn de la riera de la Betzuca on es localitzin les 
possibles cessions com a zones verdes, però l’extensió d’aquesta zona és 
desmesurada i s’ha fet sense respectar els mínims requeriments que el 
manteniment de la connectivitat ecològica i paisatgística i la preservació dels 
espais fluvials suggereixen. Tampoc des de la lògica urbana que el POUM 
proposa, basat en el creixement mesurat i compacte, no sembla massa 
adequada la creació d’aquest nucli urbà en un espai que en bona part encara 
està ocupat per camps de conreu i boscos i té amb un elevat valor des del punt 
de vista paisatgístic i com a espai de connexió. 
 

 
FOTOGRAFIA 13. Instal·lacions abandonades de Torrebonica al costat de la llera del 
torrent de la Betzuca. 
 
Per altra banda, en el mapa esmentat també es comprovarà que el planejament 
urbanístic proposa que el front urbà limiti amb el torrent de la Grípia i en alguns 
casos s’estengui fins ocupar la capçalera d’algun dels seus afluents, com el 
torrent de Montserrat a la zona dels Bellots. En aquests punts, al igual que a 
l’entorn de la urbanització de la font de l’Espardenyera, el POUM preveu 
concentrar-hi les zones verdes, fet que s’ha de valorar positivament, però en 
algun cas, com a la zona dels Bellots, no compensen l’excessiu desplaçament 
cap a llevant del front urbà i de l’eix viari que el tanca. 
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MAPA  11. Activitats i instal·lacions a la llera o els marges dels torrents de la 
Grípia i de la Betzuca i previsions del planejament urbanístic que els poden 
afectar. 

 
Ja s’ha comentat amb anterioritat que els torrents de la Grípia i de la Betzuca 
no porten habitualment aigua d’origen natural i que solament en el seu extrem 
sud pot haver-hi un mínim de circulació d’aigua de manera quasi contínua. El 
que encara no s’havia comentat és que el torrent de la Grípia no està mai sec i 
que per ell hi circulen, en gairebé tota la seva extensió, aigües residuals 
d’origen urbà.  
 
El curs hídric del torrent de la Grípia comença a la depuradora de Mossèn 
Homs, però aquest efluent s’incrementa amb les aigües residuals que sense 
cap tipus de tractament s’aboquen en dos punts del barri de la Grípia. A partir 
d’aquest indret, les condicions ambientals i sanitàries del torrent de la Grípia 
són les pitjors que es podria esperar. Puntualment encara s’hi poden afegir 
alguns abocaments d’aigües residuals procedents de Torressana o de 
l’Hospital de Terrassa. 
 

 
FOTOGRAFIA 14. L’únic pas del torrent de la Grípia sota la carretera de Sabadell (N-
150) és de dimensions molt reduïdes i es troba ocupat per aigües residuals. 
 
Això té unes connotacions també molt negatives pel que fa al manteniment de 
la funció connectiva d’aquest torrent, atès que en alguns casos l’únic pas que 
no es troba limitat per horts o altres instal·lacions, o l’estret pas existent sota 
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diverses infraestructures (ferrocarril de la RENFE, carretera N-150 Sabadell, 
etc.), està ocupat per aigües residuals, el que fa que no pugui actuar com a 
connector ecològic (fotografia 14). 
 
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes de Catalunya ja havia 
previst la construcció d’estacions de bombeig a la Grípia i a Torressana per 
conduir les aigües residuals cap als col·lectors que ressegueixen la llera de la 
riera de les Arenes i això hauria d’haver estat suficient per evitar l’abocament 
incontrolat d’aigües residuals a la llera, però les estacions de bombeig del barri 
de la Grípia no funcionen adequadament i des de fa força anys s’aboquen les 
aigües residuals directament al torrent de la Grípia, mentre que l’estació de 
bombeig de Torressana funciona amb més regularitat, tot i que puntualment 
s’han detectat alguns vessaments d’aigües residuals a la llera.  
 
Els espais agraris  
 
L’activitat agrícola ja s’ha comentat que es caracteritza pel predomini del 
conreu de cereals, en bona part afavorit per les subvencions de la PAC, i de 
manera molt localitzada per l’existència d’alguns camps de farratge, horta o 
planta ornamental (fotografia 15). L’activitat ramadera es limita a unes poques 
granges amb bestiar oví i vaccí. En aquest apartat dedicat a l’agricultura, no es 
farà cap tipus de referència als horts marginals, ja que l’activitat que s’hi 
desenvolupa té unes altres funcions i un impacte ben diferent 
 
Cal subratllar que la major part dels camps de conreu es cultiven, fins i tot 
aquells de mides força reduïdes o situats en llocs marginals. Això indica que els 
camps que resten erms no han estat abandonats per cap tipus de condicionant 
agronòmic sinó perquè el seu propietari possiblement tingui altres perspectives 
per a aquests terrenys, ja que no seria difícil trobar qui estigués disposat a 
conrear-los per poc favorables que fossin les condicions que establís la 
propietat.  
 

 
FOTOGRAFIA 15. Camps de conreu a Can Canya. 
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Precisament, la limitació de molts agricultors és la manca de terrenys per 
arrendar i així millorar la rendibilitat de les seves explotacions, el que a la llarga 
limita les inversions per a la millora d’aquestes explotacions i no afavoreix la 
innovació.  
 
En els entorns de les grans ciutats, com passa a Terrassa, és dóna, doncs, una 
situació força contradictòria, per una banda hi manquen terres agrícoles i per 
l’altra s’abandonen camps de conreu i s’incrementen dels espais erms, gairebé 
inexistents fa uns pocs anys enrera. Aquest procés cal relacionar-lo amb els 
nous interessos de la propietat i a que no es vulgui llogar aquests terrenys per 
evitar qualsevol limitació a possibles nous usos. 
 
La necessitat de mantenir activa l’agricultura en aquest sector no s’analitza en 
aquest treball des del punt de vista econòmic i social sinó des de la perspectiva 
ambiental i paisatgística, una de les característiques que precisament defineix 
l’anomenada agricultura periurbana. En el Llibre blanc del sector agrari (DARP, 
2001) es cita que «aquesta agricultura cobreix dues funcions importants: la 
producció de productes agraris i la contribució a la qualitat el medi ambient. És 
una zona amb una forta pressió urbana per l’ocupació del sòl». 
 
Així, doncs, la principal amenaça per al manteniment de l’activitat agrícola és el 
creixement urbà, especialment el dispers, les noves vies de comunicació i les 
diverses instal·lacions i activitats marginals que redueixin i fragmenten les 
unitats agrícoles, afavoreixen la proliferació d’espais intersticials i limiten la 
disponibilitat de noves terres per ampliar la productivitat de les explotacions 
agràries existents. 
 
Tota estratègia de conservació dels entorns urbans en zones metropolitanes o 
amb altes densitats de població, de les quals Terrassa n’és un bon exemple, ha 
de passar per gestionar i dinamitzar els espais rurals periurbans. En un 
dictamen del Consell Econòmic i Social Europeu sobre l’agricultura periurbana 
es deixa prou clar que «per a la preservació dels espais agrícoles periurbans 
no és suficient un reconeixement social i polític conceptual i emocional, sinó 
que és imprescindible disposar i aplicar instruments de gestió del sòl agrari 
periurbà amb els que evitar processos especulatius que afavoreixin 
l’abandonament del sòl agrícola».  
 
És en aquest sentit que l’esmentat dictamen insisteix en la importància de 
reforçar les polítiques municipals i la col·laboració intermunicipal, així com la 
necessitat de dotar-se d’organismes de defensa dels espais agrícoles i de 
dinamització de l’activitat agrícola. La seqüència de treball que es proposa és: 
disposar de plans territorials que garanteixin la preservació dels espais 
d’agricultura periurbana; garantir l’estabilitat del sòl agrari, reduint la pressió 
urbanística i altres usos aliens a l’activitat agrària; establir un òrgan gestor que 
actuï com a impulsor i dinamitzador de l’espai agrari periurbà.  
 
Com a exemples d’iniciatives ja existents es podria citar el Parc agrari del Baix 
Llobregat i l’Espai rural de Gallecs i, ja més llunyanes, les experiències de 
Grenoble i Milà. 
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MAPA 12. Localització dels camps agrícoles actualment conreats i comparació 
amb els previstos al planejament urbanístic. 

 
Un bon exemple d’agricultura periurbana, i dels problemes que l’afecten, es pot 
trobar al sector de llevant del terme terrassenc. En el mapa 12 es pot veure 
quina és l’extensió, al sector de llevant, dels camps d’agricultura de secà 
característics de la plana vallesana, així com la situació dels espais que l’actual 
planejament urbanístic qualifica com a agrícoles dins el sòl no urbanitzable. 
 
Com es pot veure en aquests mapes, els espais agrícoles constitueixen una 
franja de direcció gairebé nord-sud, paral·lela als torrents de la Grípia i de la 
Betzuca, i esdevenen un bon exemple de la matriu agroforestal característica 
de la plana vallesana. Aquests espais agraris són el complement necessari als 
torrents esmentats a l’hora de definir el connector que des del punt de vista 
ecològic i paisatgístic hauria de relacionar Sant Llorenç del Munt amb 
Collserola. 
 
També es constata que les previsions del POUM pel que fa als espais 
qualificats com a agrícoles, difereixen en alguns punts amb la situació real 
d’aquests terrenys, ja que una superfície força remarcable d’espais agrícoles 
estan actualment abandonats i ja no es conreen. La major part fa tant sols un o 
dos anys que encara es treballaven. Les principals divergències es situen, de 
nord a sud, als entorns del terme de Matadepera, a Mossèn Homs, a 
Torrebonica-Can Canya i al sector dels Bellots. En aquests casos es constata 
que qualificar com a agrícola un determinat espai és una mesura necessària, 
però insuficient per garantir que s’hi continuï mantenint l’activitat agrària i que si 
aquestes mesures preventives no es complementen amb altres de gestió activa 
sobre el terreny difícilment s’assoliran els objectius proposats. 
 
Un altre aspecte a destacar és el dels terrenys que actualment tenen un ús 
agrícola però que es troben en sòl classificat com a urbà, destinat a 
equipaments o a on s’hi preveu construir noves infraestructures viàries. Aquest 
seria el cas dels sòls agrícoles de Can Petit, Torressana i, en major mesura, 
dels Bellots, tot i que els efectes més negatius sobre la connectivitat ecològica i 
paisatgística es produiran a Torrebonica i, en part, a Mossèn Homs.  
 
A Torrebonica es delimiten dues zones d’equipaments en terrenys 
majoritàriament agrícoles i es classifiquen com a urbans alguns camps de 
conreu, de manera que tot l’espai que en aquest sector hi ha entre els torrents 
de la Grípia i de la Betzuca acabarà perdent el seu caràcter agroforestal i la 
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connectivitat nord-sud només serà possible a través d’aquests torrents, tot i 
que, com s’ha comentat anteriorment, el sòl classificat com a urbanitzable o 
ocupat per equipaments arriba fins a la mateixa llera del torrent de la Betzuca 
 
A Mossèn Homs és on es millor s’exemplifica la fragmentació dels espais 
agrícoles a causa de l’establiment de diverses instal·lacions i activitats que, en 
la seva major part, no era necessari situar en espais rurals i com la localització i 
la disposició d’aquestes instal·lacions s’ha fet sense tenir en compte els 
requeriments de connectivitat del territori (fotografia 16). 
 

 
FOTOGRAFIA 16. Diferents tipus d’ocupació del sector de Mossèn Homs. 
 
És en aquest punt on certes determinacions del POUM es veu que poden 
entrar en contradicció amb alguns dels objectius que el mateix pla es marca i 
que les determinacions que s’estableixen pel que fa a la preservació dels sòls 
agrícoles són insuficients. Si una de les premisses per al manteniment de 
l’activitat agrària és mantenir l’estabilitat del sòl agrari, reduint la pressió 
urbanística i altres usos aliens a l’activitat agrària, difícilment es mantindrà 
l’activitat agrària si es permet que aquests espais es puguin destinar fins en un 
30% de la seva superfície a activitats no estrictament agrícoles, encara que no 
s’hi permetin construccions o edificacions. Determinacions com a aquesta no 
afavoreixen pas l’estabilitat que el manteniment de l’activitat agrícola i la seva 
modernització requereix i afavoreixen la creació d’altres tipus d’expectatives per 
a aquests terrenys. 
 
Els camins rurals  
 
En tot treball sobre la connectivitat ecològica i paisatgística en espais 
densament poblats, convé fer una reflexió sobre la xarxa de camins rurals de 
l’àmbit d’estudi. És evident que mantenir una xarxa de camins rurals en bon 
estat és una mesura més per enfortir la funcionalitat del territori i, per tant, 
complementa altres iniciatives basades en el manteniment de la connectivitat 
ecològica i paisatgística. 
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És important constatar que aquesta xarxa viària discorre en bona part en 
direcció nord-sud, condicionada per la marca dels torrents de la Grípia i de la 
Betzuca, però que també penetra a la ciutat, essent un element de vital 
importància per facilitar l’accés dels ciutadans a l’entorn natural i fer 
permeables els límits de la ciutat (veure capítol 5). Per la banda de llevant, 
connecten amb la xarxa rural de Sabadell. 
 
Els diferents documents normatius que protegeixen i regulen la xarxa viària 
rural de Terrassa atorguen unes mesures de protecció generals per al conjunt 
de la xarxa de camins catalogats, però si es deixen de banda els camins més 
transitats o de valor històric, també hi ha tota un altra xarxa de camins i corriols 
que la complementa i que no ha estat cartografiada ni és tractada de manera 
explícita en la normativa, de manera que sempre poden aparèixer dubtes i 
confusions que segur que no seran mai beneficiosos a l’hora de garantir la seva 
protecció. 
 
En els darrers anys s’ha començat a senyalitzar aquests camins i des del 
mateix Ajuntament de Terrassa s’estan col·locant rètols indicant les principals 
direccions, tasca aquesta que també s’efectua des del programa Vallès natural 
del Consell Comarcal. En alguns camins també s’ha procedit a reforçar-ne el 
ferm o a arranjar-ne diferents trams. 
 
La valoració que en aquest treball es fa de la xarxa de camins rurals es basa en 
l’anàlisi de la seva funcionalitat. I aquí és on es detecten alguns dels principals 
dèficits d’aquesta xarxa, ja que malgrat disposar d’una protecció legal, alguns 
trams presenten limitacions al pas de vehicles o de vianants.  
 
Un bon exemple d’aquestes limitacions es pot trobar en el sector de Can 
Sabater del Torrent i entorns de la C-58. La xarxa de camins que figura al 
Plànol de camins històrics de Terrassa i entorns, al Pla especial de protecció 
dels camins del terme de Terrassa i al POUM, queda interrompuda en dos 
punts per la C-58. Aquest és el cas del camí vell de Sant Quirze del Vallès a 
Sant Julià d’Altura i del camí vell de Sant Quirze a Matadepera, la continuïtat 
dels quals va quedar tallada per la C-58 i no s’ha pres cap mesura per 
recuperar-la (fotografia 17). 
 
Tampoc és possible seguir el traçat original del camí dels Monjos a Santa 
Magdalena de Puigbarral. En alguns trams en que antics camins coincideixen 
amb el traçat de carreteres, com és el cas de la carretera de Terrassa a 
Sabadell (N-150) i de Sabadell a Matadepera (BV-1248), no s’ha construït cap 
vorera per als vianants i les bicicletes, tot i que a la proposta d’arranjament de 
la carretera de Sabadell ja es contempla aquest aspecte.  
 
També cal citar que el camí asfaltat que rodeja el camp de golf pel seu costat 
de llevant, s’està convertint en una carretera de pas i que molts dels vehicles 
que hi passen tenen un altre destí ben diferent que el camp de golf o les seves 
instal·lacions annexes, de manera que el que en el POUM i en el Pla especial 
de protecció dels camins del terme de Terrassa es qualificava com a camí rural 
o camí històric, està tenint una altra funció. Una manca de sensibilitat en la 
seva construcció està també a la base d’aquesta situació, ja que precisament 
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un camí de nova construcció hagués hagut de preveure que fos transitable pels 
vianants i per les bicicletes, i la realitat demostra que no ha estat així en tot el 
seu recorregut i que el trànsit que suporta pot fer perillosa la circulació de 
vianants. 
 

 
FOTOGRAFIA 17. L’autopista C-58 va tallar diversos camins rurals i veïnals i no s’ha 
recuperat encara la connectivitat de la xarxa de camins. 
 
Un segon aspecte d’aquesta xarxa que dificulta la seva funcionalitat té molt a 
veure amb l’elevada diversitat formal de cada un dels camins que la 
constitueixen, ja que les marcades diferencies en les amplades, usos, tipus de 
base, estat de conservació i senyalització, fa que l’usuari no tingui la sensació 
de circular per una xarxa coherent de camins i que li generi un cert sentit 
d’inseguretat. I tot això sense tenir en compte la situació marginal d’alguns 
d’ells, on diferents impactes, com abocaments de deixalles, moviments de 
terres o horts marginals, fan força desagradable circular-hi i no motiven massa 
al vianant a passar-hi. Contràriament al que es podria pensar, alguns d’aquests 
punts més degradats es troben en sòl qualificat com a urbà o urbanitzable. 
 
Un exemple a seguir seria possiblement el del nou camí que discorre entre el 
camp de golf i el torrent de la Betzuca, ja que malgrat ser de recent construcció 
és força utilitzat pels vianants, possiblement a causa de la seva homogeneïtat 
de disseny (regularitat d’amplada, senyalització i materials utilitzats) i a no 
circular-hi vehicles. És una experiència que caldria valorar adequadament i, 
perquè no, utilitzar com a model en altres sectors del terme terrassenc, de 
manera que, com passa en aquest camí, el vianant s’hi senti segur i reconegui 
fàcilment el camí que ha de seguir. 
 
Altres qüestions a tenir en compte  
 
En aquest treball també s’han de fer algunes reflexions sobre les tanques de 
les instal·lacions i activitats existents en els marges, o fins i tot a la llera, dels 
torrents de la Grípia i de la Betzuca o en el seu interfluvi agroforestal (fotografia 
18). No s’insistirà més en l’inextricable xarxa de tanques de tot tipus dels horts 
marginals ni en les d’altres instal·lacions existents en sòl no urbanitzable i en 
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situació irregular, ja que ja s‘han exposat amb anterioritat les mesures que 
caldria adoptar per avançar en la regularització d’aquesta situació.  
 

 
FOTOGRAFIA 18. Diferents tipus de tanques que limiten la connectivitat dels marges del 
torrent de la Grípia. 
 
En aquest apartat cal esmentar la tanca del club de golf el Prat. I això no tant 
perquè ressegueixi en un llarg tram el costat esquerra del torrent de la Betzuca, 
ja que gairebé sempre queda fora dels seus marges, sinó perquè ha estat una 
de les primeres ocasions en la que s’han incorporat algunes mesures de 
Permeabilitat de la tanca.  
 
Determinades instal·lacions i activitats situades parcialment dins els marges 
dels torrents de la Grípia i de la Betzuca tenen algunes tanques que poden 
limitar puntualment la funció connectiva d’aquest torrents, però l’exemple més 
evident de tanca mal situada i amb un impacte remarcable pel que fa al 
manteniment de la funció connectiva del torrent de la Betzuca, és l’hípica 
existent sota Can Sales, la tanca de la qual arriba fins a la mateixa llera del 
torrent i tanca tot el seu marge esquerra. 
 
Per altra banda, s’ha d’esmentar el lamentable estat de conservació en que 
durant els darrers anys ha romàs la tanca que voreja l’autopista la C-58, ja que 
en força indrets només restaven els postes de la primitiva tanca metàl·lica, el 
que podia permetre l’accés de determinades espècies de la fauna a la calçada, 
amb el conseqüent risc d’atropellament i de perill d’accident per als usuaris 
d’aquesta infraestructura viària. A principis de 2005, mentre es redactava 
aquest treball, s’ha començat a reparar aquesta tanca. 
  
Una darrera consideració a fer quan es pensa en la gestió del sector de llevant 
del terme municipal té a veure amb el fet que des de Terrassa no es valora 
suficientment la seva pertinença a la conca del Besòs, encara que, 
efectivament, solament sigui el sector situat a llevant de la carena del camí dels 
Monjos. Aquest fet ha portat a que Terrassa hagi quedat desvinculada 
d’algunes de les iniciatives que es duen a terme a l’àmbit de la conca del 
Besòs. 
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A Catalunya, una de les fonts d’informació més completes sobre la qualitat 
ecològica dels rius és la que d’ençà 1994 elabora la Diputació de Barcelona 
sobre el Llobregat, el Besòs, el Foix i la Tordera. Dissortadament no hi ha cap 
estació de presa de mostres al terme terrassenc, de manera que no es disposa 
de dades sobre la qualitat ecològica dels torrents de la Grípia o de la Betzuca, 
precisament quan a la seva continuació, el riu Sec, s’obtenen alguns dels 
pitjors resultats de la tota la conca del Besòs.  
 
Els treballs de delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT 
que realitzà l’Agència Catalana de l’Aigua també s’aturaren al terme de Sant 
Quirze del Vallès pel que fa a la conca del Besòs. Terrassa tampoc participa en 
el Pla director dels espais fluvials de la conca del riu Besòs ni en el pla del 
Ripoll, malgrat trobar-se en el seu terme municipal alguns dels principals 
afluents d’aquest riu, els quals, al seu torn, es troben en un bon estat de 
conservació. 
 
 
Valoració de les previsions del planejament urbanístic 
 
Xarxa hidrogràfica 
 
El POUM regula els components de la xarxa hidrogràfica dins els capítols 
dedicats al sòl no urbanitzable i als sistemes. Quan es tracta el sòl no 
urbanitzable es prohibeix tot tipus d’abocament d’aigües residuals a la llera (art. 
199), es protegeix la vegetació de ribera (art. 209 i 211) i es determina la 
distància a la que hauran de situar-se les noves instal·lacions, tanques o 
edificacions (art. 209, 214 i 215). Al capítol dedicat al sistema hidrològic, 
s’insisteix en la seva condició d’espai no edificable (art. 254) i s’inclouen els 
criteris tècnics establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua pel que fa a la zona 
fluvial, el sistema hídric i la zona inundable (art. 255).  
 

 
FOTOGRAFIA 19. Roureda al sector sud del torrent de la Betzuca. 
 
Es de destacar que el POUM hagi establert una figura de protecció fluvial i que 
aquesta es trobi dins l’apartat de sistemes, però si no es desenvolupa 
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adequadament pot acabar esdevenint ineficaç. La principal limitació es troba en 
la seva manca de concreció cartogràfica, de manera que no queda clar quin és 
el seu àmbit territorial i, per tant, esdevé subjecte a diferents interpretacions. El 
mateix text normatiu no ajuda a clarificar la situació, ja que mentre al capítol 
dedicat al sòl no urbanitzable es diu que les noves edificacions es separaran 
vint-i-cinc metres dels torrents i rieres, a l’apartat dedicat al sistema hidrològic 
es considera no edificable una franja de trenta metres.  
 
Resumint, les previsions del POUM presenten algunes contradiccions internes i 
no deixen clar com s’han d’articular amb les figures de protecció hidrològica 
que estableix la Llei d’Aigües ni amb els criteris tècnics de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. Si a tot l’anterior se li afegeix el fet que la xarxa hídrica d’aquest 
sector presenta una morfologia força singular i complexa i que cal adaptar les 
diferents zones a aquestes característiques, la seva manca de concreció 
cartogràfica és problemàtica i hauria de ser prioritària la seva delimitació . 
 
Des del punt de vista de la connectivitat, i tenint en compte la disposició gairebé 
nord-sud dels torrents de la Grípia i de la Betzuca i que aquests són travessats 
perpendicularment per diferents infraestructures viàries, s’ha de remarcar que a 
l’apartat dedicat a la regulació del sistema hidrològic no s’entra a detallar com 
aquest s’ha d’integrar amb la xarxa viària, aspecte aquest que calia definir 
clarament, ja que el manteniment de la funció com a connector ecològic dels 
espais fluvials depèn, en bona mesura, de la seva capacitat de superar de 
manera adequada les barreres que poden representar les infraestructures 
viàries. 
 
Espais agrícoles 
 
Pel que fa als espais agrícoles, el POUM estableix com a finalitat de la 
regulació del sòl no urbanitzable la preservació i la millora de les explotacions 
agroramaderes i forestals (art. 190.2.c) i es considera prioritària la conservació  
i la recuperació del paisatge agrícola tradicional (art. 210). Es preveu també la 
tramitació del pla especial del parc de la Grípia i la Betzuca, el que inclouria 
tota l’àmplia zona agrícola del sector de llevant del terme, i entre els seus 
objectius hi figura de manera explícita la preservació i la recuperació de la seva 
funcionalitat com a corredor ecològic, incloent-hi els espais de conreu (art. 
194.2.f). 
 
Fins a la redacció del pla especial del parc de la Grípia i la Betzuca, solament 
es permetran les activitats admeses a la zona de la Plana del Vallès i 
condicionades a que no comportin cap tipus d’edificació o construcció 
associada, aportin millores en la definició del paisatge, no suposin 
modificacions substancials de la topografia i components de la qualificació del 
sòl actuals i es limitin a l’explotació agrària, ramadera extensiva o forestal dels 
usos del sòl d’aquest lloc (Art. 194.5).  
 
Les actuacions que es puguin proposar en un terreny qualificat com a agrícola 
al POUM, hauran de garantir que, com a mínim, el 70% de l’àmbit d’actuació es 
destini a conreu sobre sòl natural. Amb anterioritat ja s’ha valorat com a 
excessiu que a la Plana del Vallès es permeti ocupar fins a un 30% de la seva 
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superfície amb activitats no estrictament agrícoles, ja que així difícilment es pot 
dir que es protegeixen els espais agrícoles i se’ls hi dona l’estabilitat que 
requereixen, encara que no s’hi permetin construccions o edificacions. 
 
De manera general s’estableix, doncs, una protecció dels espais agrícoles, 
però el POUM no es dota d’instruments específics per gestionar-los 
adequadament, tractant-se d’una protecció, com és, de caire preventiu. Malgrat 
la importància de les pressions que els afecten no s’estableixen instruments 
específics per garantir l’estabilitat del sòl agrari i reduir la pressió d’altres usos 
aliens a l’activitat agrària. 
 
L’esmentat pla especial dels torrents de la Grípia i la Betzuca podria ser un bon 
instrument per superar alguns d’aquests dèficits, però com passa sovint en el 
planejament del sòl no urbanitzable, les solucions als problemes actuals es 
posposen fins a la redacció de nous plans. Caldria dotar-se de mecanismes 
d’intervenció mentre no s’aprovin aquests nous plans, ja que el model de 
protecció passiva d’un territori que, com el terrassenc, es troba sotmès a 
pressions molt fortes, és insuficient i no atura els processos de degradació de 
l’entorn natural. 
 
És important remarcar la importància d’aquesta mesura, però també que 
actuacions recents promogudes per la mateixa administració i, per tant, 
finançades amb recursos públics, són les primeres en continuar el gradual 
procés d’urbanització dels espais rurals, fins i tot contravenint les pròpies 
previsions del POUM.  
 
Un exemple és el del Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia, que 
s’ha construït en un sector que el POUM qualificava com a agrícola i situava 
dins l’àmbit del futur pla especial del parc de la Grípia i la Betzuca, motiu pel 
qual calia mantenir la seva consideració com a espai agrícola i hi havia de ser 
d’aplicació la prohibició de fer-hi cap tipus de construcció o de modificar-ne la 
seva topografia (fotografia 20). 
 

 
FOTOGRAFIA 20. Instal·lació situada en terrenys qualificats com a agrícoles prop de 
Can Coniller. 
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MAPA 13. Previsions del planejament urbanístic vigent. 

 
Xarxa de camins rurals 
 
El POUM conserva en la seva integritat l’actual xarxa de camins rurals (art. 
208.1), es defineix la seva amplada i les condicions de manteniment del seu 
traçat, tot i que es deixa fins a la redacció del Pla especial del parc dels torrents 
de la Grípia i de la Betzuca la concreció de la jerarquia, el traçat, l’amplada i les 
característiques dels camins que es trobin dins el seu àmbit. Es requereix 
llicència municipal per a qualsevol actuació relativa a la xarxa viària i camins 
rurals. (art. 208.6). 
 
Al tractar el sistema viari, el POUM estableix la categoria de camins rurals i 
camins històrics (art. 234.2). Els camins rurals tindran una amplada mínima de 
sis metres i una configuració que permeti el pas de vehicles a motor, persones i 
bicicletes, havent de tenir la base en bon estat i estar senyalitzats (art. 236.6), 
mentre que les determinacions específiques pel que fa als camins històrics són 
les que s’estableixen al Pla especial de protecció dels camins del terme de 
Terrassa de l’any 1997 i modificat el 2000. 
 
El POUM protegeix tota la xarxa de camins, però solament s’han cartografiat 
com a components del sistema viari els camins més transitats i que 
constitueixen la xarxa bàsica de la vialitat rural, així com alguns d’interès 
històric o lúdic. Tot i així alguns camins prou freqüentats han restat fora i es 
posposa fins a la redacció del Pla especial del parc dels torrents de la Grípia i 
de la Betzuca la seva definició i delimitació. 
 
 
Propostes d’actuació 

 
D’acord amb les reflexions anteriors, es fan les següents propostes d’actuació 
per a l’àmbit Torrents de la Grípia i d ela Betzuca: 
 
ACTUACIONS 
 
Actuacions a curt termini 
 
• Millorar el coneixement del medi natural dels torrents de la Grípia i de 

la Betzuca i del seu estat de conservació, realitzant una cartografia acurada 
de les comunitats vegetals existents dins els marges de cada torrent, de 
manera que serveixi per prioritzar les actuacions de restauració que s’han 
de dur a terme i poder valorar a mig termini l’evolució seguida. 
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• És prioritari endegar mesures de recuperació del bosc de ribera, 
començant de manera immediata per garantir els cinc metres de protecció a 
banda i banda de la llera establerts per la Llei d’aigües i conservar i 
restaurar aquells trams on encara hi existeix un mínim de vegetació arbòria 
de ribera (àlbers, verns, salzes, oms, etc.) o alguna zona d’aiguamolls. 
Actuacions a dur a terme mentre no s’elabori el proposat pla especial de 
delimitació del sistema hidrològic: 
- Estendre al conjunt dels torrents de la Grípia i de la Betzuca 

l’experiència iniciada al tram superior del torrent de la Grípia de 
recuperació de la zona de servitud de cinc metres dels marges de la llera 
en els sectors afectats per horts familiars o altres tipus d’instal·lacions i 
activitats. 

- Seleccionar aquells trams dels torrents de la Grípia i de la Betzuca amb 
retalls de bosc de ribera, o amb presència d’algunes de les espècies 
vegetals que en formen part, i iniciar labors de conservació i restauració 
dels seus valors naturals, consolidant els retalls de bosc que han romàs i 
eliminant les activitats susceptibles d’afectar-los negativament. De 
manera prioritària caldria centrar-se en el sector sud d’aquests torrents. 

 
Mesures de gestió a mig termini 
 
• La qüestió dels horts marginals és francament greu i no només pel seu 

impacte sobre el medi natural. En alguns casos possiblement seria 
compatible el manteniment d’una certa superfície de terrenys d’horts i el 
manteniment de la connectivitat ecològica, però l’actual situació és 
inadmissible des de gairebé tots els punts de vista. Possiblement calgui 
actuar per etapes en aquest procés d’eliminació dels horts marginals, 
essent les primeres: efectuar la neteja dels cinc metres a banda i banda de 
la llera del torrent de la Grípia; retirada de tot tipus d’objecte, construcció i 
tanca d’aquelles parcel·les en les que no s’hi du a terme cap tipus de 
conreu; eliminació dels horts en punts especialment conflictius pel que fa al 
manteniment de la connectivitat, com és el cas dels existents al torrent de la 
Grípia a banda i banda de la carretera de Sabadell (N-150). 

 
• A més de les diferents mesures de control i regularització de les 

edificacions, instal·lacions i activitats en sòl no urbanitzable, caldria iniciar 
contactes amb la propietat de les finques que per la seva situació o 
característiques requereixen mesures addicionals de millora per al 
manteniment, o la restauració, de la connectivitat ecològica i 
paisatgística. De manera prioritària caldria iniciar els primers contactes 
amb la propietat de la masia del Sagrat Cor a Mossèn Homs i de Can 
Sabater del Torrent.  

 
• Pel que fa als espais agraris, caldria garantir la continuïtat de les 

explotacions agràries i evitar que s’abandonin camps de conreu i que 
quedin erms. Caldria establir un òrgan gestor que actués com a impulsor 
i dinamitzador de l’espai agrari periurbà i que utilitzés els mecanismes de 
custòdia del territori per comprometre als propietaris, ajudés a compensar 
l’increment de despeses que li comporta a l’agricultor la seva localització 
periurbana, garantís la seguretat rural i es coordinés amb altres iniciatives 
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veïnes que persegueixin uns objectius similars, com és el cas del parc 
agrari de Sabadell. 
 

• Cal continuar amb la tasca de senyalització dels camins del terme 
municipal que actualment es duu a terme des de l’Ajuntament de Terrassa, 
però també caldria valorar la possibilitat de donar un disseny comú a 
alguns d’aquests camins, podent servir com a model el camí de nova 
construcció que voreja el RCG el Prat pel seu costat de ponent. Caldria 
estudiar la possibilitat de donar continuïtat a aquest camí, tot adoptant un 
disseny similar, i fer que arribés fins a Mossèn Homs/font de les Canyes, 
Torressana i l’Hospital de Terrassa, punts aquests on s’hi pot accedir amb 
transport públic. 

 
Altres actuacions 
 
• Per tot allò que fa referència a les edificacions, instal·lacions o usos 

irregulars en sòl no urbanitzable, a l’autorització de noves activitats en els 
terrenys qualificats com a agrícoles o forestals potencials, així com a  
l’inventari i les normes reguladores de les edificacions i instal·lacions 
existents en el sòl no urbanitzable que és previst al Pla d’ordenació 
urbanística, s’estarà a tot allò que s’ha proposat a l’apartat Connexió est-
oest d’aquest treball (capítol 2), ja que és totalment aplicable al sector dels 
torrents de la Grípia i de la Betzuca. 

 
• En relació a les tanques de determinades parcel·les o finques, s’estarà a 

allò que ja s’ha exposat sobre tanques a l’apartat d’aquest treball dedicat a 
la connexió est-oest (capítol 2).  

 
• Sobre els possibles efectes del Vial est en relació al manteniment de la 

connectivitat i la funcionalitat dels espais fluvials, cal remetre’s al que 
s’exposa a l’apartat de Permeabilitat urbana. 

 
PLANS I PROJECTES 
 
• Per afrontar el problema dels horts marginals de manera més global, es 

suggereix que amb el major consens possible s’estableixi una ordenança 
municipal (o l’ordenança que ha de regular els usos admesos al POUM) 
que reguli la instal·lació i el funcionament dels horts familiars, tot 
assenyalant els terrenys on podrien establir-se, la tipologia de les tanques i 
casetes per a les eines, la qualitat de l’aigua de rec, les responsabilitats dels 
usuaris i dels propietaris, així com les corresponents mesures disciplinàries. 
Aquesta ordenança hauria d’anar acompanyada de la corresponent 
aplicació pressupostària per garantir la seva aplicació. 

 
• Atesa l’ambigüitat que es constata en relació a les possibilitats d’actuació en 

espais fluvials, es proposa elaborar un pla especial de delimitació del 
sistema hidrològic d’acord amb les característiques morfològiques de la 
xarxa hídrica del terme terrassenc, les previsions del POUM, la Llei d’aigües 
i els criteris d’intervenció en espais fluvials de l’Agencia Catalana de l’Aigua, 
amb l’objectiu de protegir el curs hídric, afavorir la seva funció de connector 
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ecològic i paisatgístic i regular les activitats susceptibles d’afectar-lo i 
restaurar aquells punts que hagin estat malmesos. 

 
• Algunes previsions del POUM poden ser especialment conflictives pel que 

fa al manteniment de la connectivitat ecològica i paisatgística i caldria 
valorar la possibilitat d’aprofitar la redacció d’alguns dels plans 
especials que l’han de desenvolupar per millorar algunes de les 
determinacions del POUM o per modificar-lo puntualment si no hi hagués 
cap més solució: 
- En el cas del sòl urbà i dels equipaments que s’estableixen a 

Torrebonica i que d’acord amb la proposta actual arriben fins a la 
mateixa llera del torrent de la Betzuca, caldria evitar que això passés i 
s’haurien de mantenir lliure de qualsevol tipus d’alteració els marges 
d’aquesta riera; 

- Pel que fa als espais urbans i als equipaments de la Mancomunitat, 
serien d’aplicació les propostes que s’estableixen a l’apartat de 
permeabilitat urbana d’aquest treball (capítol 5); 

- També s’ha de remarcar que el grau d’ocupació dels espais agrícoles 
que el POUM admet és molt elevat i compromet el manteniment de 
l’activitat agrària, de manera que seria més important garantir l’estabilitat 
dels espais agrícoles que afavorir la implantació de nous usos. 

 
• Caldria aconseguir que el espais agrícoles no s’abandonin i quedin erms, 

de manera que caldria dotar-se dels mitjans per evitar que això passi, 
l’establiment d’una ordenança municipal sobre la matèria seria un primer 
instrument que caldria completar amb mesures de custòdia del territori i la 
possibilitat d’expropiar l’ús dels espais agrícoles que els seus propietaris 
deixin erms. 

 
ACTUACIONS ADMINISTRATIVES 
 
Actuacions a realitzar conjuntament amb altres administracions 
 
• De manera urgent caldria garantir el correcte funcionament de les 

estacions de bombeig del barri de la Grípia i evitar que es continuïn 
abocant sense cap tipus de tractament aigües residuals urbanes a la llera 
del torrent de la Grípia. També caldria fer un seguiment acurat del 
manteniment i funcionament de la depuradora d’aigües residuals de 
l’Hospital de Terrassa. 

 
• Algunes de les actuals vies de comunicació impedeixen en determinats 

punts la funció connectiva dels torrents de la Grípia i de la Betzuca, motiu 
pel qual caldria emprendre mesures per restaurar la connectivitat allà on 
ha estat interrompuda. Actuacions que es proposen: 
- Obrir el pas per a la fauna i, també, per a vianants, per sota la carretera 

de Castellar (C-1415) que es proposa a l’apartat Connexió est-oest 
d’aquest treball (capítol 2). 

- Recuperar la llera pública al torrent de la Grípia en el sector d’horts 
que hi ha a banda i banda de la carretera de Sabadell (N-150), i obrir 
un pas per a la fauna i, també, per a vianants per sota aquesta carretera. 
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- Millorar el disseny i incrementar l’amplada del pont existent sobre la 
línia de la RENFE, en el camí de Sant Quirze a Matadepera, per tal 
que sigui funcional com a pas de fauna. 

- Valorar com permeabilitzar la C-58, tant pel que fa al torrent de la 
Grípia com de la Betzuca, de manera que els passos actualment 
existents s’adeqüin al pas de la fauna, que les instal·lacions que es 
troben al seu costat sud no limitin aquest pas i que les noves obres 
d’ampliació no representin una limitació encara major. 

 
• Tota nova infraestructura viària que hagi de creuar el torrent de la Grípia o 

de la Betzuca, ho hauria de fer de manera que facilités el pas de la fauna 
sota seu. Actuacions que es proposen: 
- Vetllar perquè tota nova infraestructura viària prevegi passos de 

fauna en aquells punts on travessi els torrents de la Grípia i de la 
Betzuca, els quals haurien de tenir, com a mínim, una amplada de 7 
metres i una alçada de 3,5 metres. 

- El projecte de variant de l’N-150 i el de creació d’una avinguda entre la 
Mancomunitat i Terrassa, comportarà, segons els trams, duplicar o 
triplicar la traça viària existent, de manera que es proposa que en cas de 
construir-se aquestes vies s’elimini totalment la traça actual així com els 
passos actualment existents per sobre el torrent de la Grípia i de la 
Betzuca, i que els nous viaductes tinguin l’amplada i alçada mínimes 
anteriorment esmentades.  

 
• Per superar aquells punts de la xarxa de camins rurals i tradicionals on 

queda interrompuda la seva continuïtat o es posa en perill la seguretat 
dels vianants, es proposa: 
- Crear un pas elevat per sobre la C-58, de manera que adquireixin 

novament continuïtat els camins que anteriorment passaven per aquest 
indret; 

- Preveure la construcció d’una vorera per vianants i ciclistes que 
ressegueixi la carretera de Sabadell a Matadepera (BV-1248) en el 
seu pas per Terrassa i que la futura avinguda entre la Mancomunitat i 
Terrassa contemplés també un vial d’aquestes característiques;  

- Completar la nova carretera que voreja els terrenys del RCG el Prat 
pel seu costat nord-oest amb una vorera en el tram existent entre 
l’entrada a Can Bonvilar i Mossèn Homs. 

 
Mesures de coordinació administrativa 
 
• Establir un mecanisme de coordinació amb l’Ajuntament de Sant Quirze 

del Vallès per tot allò que faci referència a les actuacions en 
infraestructures viàries i manteniment de la connectivitat: millora de la C-58, 
urbanització del carrer de la Grípia, ja en terme de Sant Quirze del Vallès, i 
pas sota seu dels torrents de la Grípia i de la Betzuca, etc.  
 

• Promoure l’establiment de contactes regulars i la coordinació 
d’actuacions relacionades amb la conservació i la gestió dels espais 
naturals amb els municipis veïns i amb altres organismes 
supramunicipals, com l’Ajuntament de Sabadell pel que fa als espais 
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agrícoles, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per tot allò relacionat amb 
la millora de la permeabilitat de la xarxa viària entre ambdós municipis, així 
com el Consorci per a la protecció de la conca del riu Besòs. 
 

• Aconseguir que en els estudis de la qualitat ecològica del Besòs que 
s’estan duent a terme d’ençà l’any 1994 per encàrrec de la Diputació de 
Barcelona, s’estableixi una estació de presa de mostres al sector de la 
conca del Besòs inclòs al terme de Terrassa, ja que fins ara n’ha estat 
exclòs i s’ha perdut l’oportunitat de tenir una extensa sèrie de dades sobre 
el seu estat i evolució. 
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4. SERRA DE GALLINERS 
 
 
Localització del sector d’estudi 
 
L’extrem sud-est del terme municipal de Terrassa està constituït pels relleus de 
la serra de Galliners, la qual s’aixeca poc més de cent metres per sobre els 
terrenys de la plana que l’envolten. L’existència d’aquest relleu es deu a la seva 
composició geològica, ja que hi predominen els conglomerats amb matriu 
sorrenca del Miocè, així com a l’existència de falles d’abast local, de manera 
que s’ha afavorit l’erosió diferencial i el seu aïllament topogràfic dins la plana 
del Vallès. 
 

 
MAPA 14. Localització del sòl no urbanitzable qualificat com a parc territorial. 

 
Només una petita part d’aquests relleus pertanyen al terme municipal de 
Terrassa, estant la resta repartits entre els termes de Sant Quirze del Vallès, 
Sant Cugat i, en menor mesura, Rubí i Cerdanyola del Vallès. 
 
El sector terrassenc no urbanitzat no és molt extens, no supera les 70 ha, i 
constitueix la conca del petit torrent dels Àlbers o de Can Corbera, que no gaire 
més avall desemboca a la riera de Rubí. La conca d’aquest torrent es troba al 
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vessant de ponent de la serra de Galliners, encaixada entre el terme de Sant 
Quirze del Vallès i les urbanitzacions terrassenques de Can Parellada i de les 
Fonts (mapa 14). 
 
Malgrat haver patit els efectes repetits dels incendis forestals i haver-s’hi dut a 
terme fa unes quantes dècades activitats de tipus extractiu, la vegetació s’està 
recuperant de manera natural i el seu estat de conservació va millorant 
progressivament (fotografia 21). 
 

 
FOTOGRAFIA 21. Vista del parc territorial de la serra de Galliners des del sector més 
elevat i amb Terrassa al fons. 
 
 
La connectivitat com a objectiu 
 
Des del punt de vista de la connectivitat, aquest sector es troba inclòs en un 
indret força estratègic. El conjunt de la serra de Galliners, no només el sector 
inclòs al terme de Terrassa, esdevé un dels pocs espais forestals situats al mig 
de la plana vallesana, característica aquesta que unit al fet de ser, també, la 
divisòria d’aigües entre la conca del Llobregat i la del Besòs, li confereix aquest 
valor estratègic, ja que esdevé una fita singular i diferenciada en el medi i el 
paisatge del Vallès. 
 
Des del planejament urbanístic municipal fins als projectes de planejament 
territorial metropolità, a aquest espai se li confereix sempre un valor com a parc 
d’àmbit comarcal: la proposta elaborada l’any 1998 per l’equip redactor del Pla 
territorial metropolità de Barcelona ja ho preveia. Aquesta mateixa consideració 
també li ha estat atribuïda en altres propostes elaborades per diferents entitats i 
experts vallesans, com la proposta de Via verda Sant Llorenç-Collserola, que 
es va elaborar l’any 1996, i la de Parc Agrícola del Vallès, presentada a finals 
de 2004. 
 
El Pla d’ordenació urbanística de Terrassa classifica aquest espai com a sòl no 
urbanitzable i li atribueix la qualificació de Parc territorial de la serra de 
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Galliners, tot establint la necessitat de tramitar un pla especial per al seu 
desenvolupament. 
 
En els objectius del que haurà de ser aquest pla especial, es reconeixen els 
valors de l’espai pel que fa a la connectivitat ecològica i paisatgística i 
explícitament s’estableix a l’article 196.2.a de la normativa del POUM, la 
necessitat d’«Aprofitar la posició d’aquests terrenys per tal de definir un parc 
topogràficament en pendent, que esdevingui una àrea natural i paisatgística, 
que permeti definir l’inici d’un corredor verd que ha de connectar amb els 
espais naturals de la serra de Collserola». 
 
El Pla d’actuació urbanística municipal estableix una relació d’actuacions 
estratègiques entre les que s’hi troben diverses actuacions relacionades amb el 
parc territorial de la serra de Galliners i el soterrament d’una de les línies d’alta 
tensió que travessa aquest espai. 
 
Per la seva banda el Pla de Mandat preveu la recuperació dels espais naturals 
periurbans i la promoció dels usos socials compatibles, però de manera més 
concreta i pel que fa a la connectivitat, l’acció C.10 proposa impulsar la 
concreció del corredor verd de Sant Llorenç a Collserola, una de les peces més 
emblemàtiques del qual és la serra de Galliners. En la mateixa línia, el Pla 
d’acció ambiental de Terrassa també insisteix a través de la seva acció 2.3.1 en 
la necessitat de concretar una xarxa d’eixos verds per garantir la connectivitat 
ecològica dels espais naturals i el seu contacte amb la ciutat. 
 
Des del punt de vista de la connectivitat paisatgística, s’ha d’esmentar que el 
Pla especial de protecció dels camins del terme de Terrassa (1997) determina 
els criteris i la normativa que amb caràcter general són d’aplicació a la totalitat 
dels camins catalogats, un dels quals és el camí dels Monjos i part del seu 
traçat transcorre per la carena de la serra de Galliners, just al límit entre els 
termes de Terrassa i de Sant Quirze del Vallès. Per altra banda, el límit entre 
ambdós municipis a l’extrem sud del parc territorial de la serra de Galliners, 
transcorre per un tram del camí ral a Montserrat. 
 
 
Anàlisi de la situació actual 
 
A diferència d’altres espais periurbans, la serra de Galliners es troba lliure de 
l’àmplia varietat d’instal·lacions i usos que afecten altres sectors de l’entorn de 
Terrassa. La seva situació al darrera de les urbanitzacions de Can Parellada i 
de les Fonts, així com pel fet de no haver-hi cap via de comunicació important 
que la travessi, fa que la serra de Galliners hagi esdevingut un sector 
relativament aïllat dins el terme de Terrassa i no s’hagi vist sotmès a les 
mateixes pressions que altres sectors propers. 
 
Per totes les consideracions que s’exposen a continuació, aquest sector del 
terme terrassenc podria ser el més favorable per endegar una política de gestió 
activa del seu medi natural i on les previsions del Pla d’ordenació urbanística 
municipal pel que fa als parcs territorials haurien de ser més fàcils d’aplicar. 
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Medi natural 
 
Agafant com a base el mapa d’hàbitats elaborat l’any 2001 i completant-lo pel 
que fa als nous límits del sòl no urbanitzable establerts al vigent Pla 
d’ordenació urbanística municipal, es constata que la major part de l’espai està 
ocupat per diferents tipus de brolles, matollars i bardissa, mentre que només el 
27 % es troba recobert per vegetació de tipus arbori. Aquesta situació tradueix 
els efectes dels incendis forestals que periòdicament han afectat aquest espai 
(mapa 15).  
 

 
MAPA 15. Principals cobertes del sòl a l’àmbit del parc territorial de la serra de 
Galliners. 

 
La vegetació de tipus arbori s‘està recuperant de manera natural, en bona part 
gràcies a que en la darrera dècada no s’ha produït cap nou incendi forestal en 
aquesta zona. El pi blanc va colonitzant les parts més elevades de l’espai, 
sovint amb unes densitats que es poden considerar excessives, mentre que 
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l’alzina i el roure ocupen els vessants amb més pendent i les proximitats dels 
torrents.  
 
L’element més significatiu des del punt de vista del medi natural d’aquest espai 
és l’anomenat torrent dels Àlbers o de Can Corbera. Es tracta d’un torrent que 
neix en aquest sector terrassenc de la serra de Galliners i que, malgrat els 
impactes que l’han afectat, va recuperant de manera força ràpida la vegetació 
de ribera i la seva fauna característica (fotografia 22). En aquest torrent s’hi 
troben àlbers, pollancres, oms, avellaners, gatells, roures i plàtans, alguns 
exemplars dels quals assoleixen la categoria d’arbre singular d’acord amb els 
criteris que s’estableixen a la normativa del Pla d’ordenació urbanística 
municipal (article 201.3). Segons la Directiva hàbitats de la Unió europea, les 
alberedes també estan considerades com a hàbitat d’interès comunitari.  
 
Aquest mateix torrent concentra algunes de les espècies de la fauna més 
singulars de l’espai ja que és un bon punt de nidificació de diverses espècies 
d’ocells, com per exemple l’oriol, el colltort, el picot verd, el tudó o el rossinyol. 
El toixó també hi té els seus caus a la part baixa d’aquest torrent. Amb un 
mínim de gestió per afavorir la recuperació del bosc de ribera i la potenciació 
d’algunes zones humides al seu voltant, aquest indret podria ser fàcilment un 
dels més interessants de l’entorn de Terrassa. 
 
Les zones que van estar afectades per activitats extractives també s’han anat 
repoblant vegetalment, encara que en alguns indrets amb força dificultat, 
especialment els més freqüentats i transitats, on no ha estat possible la 
recuperació natural de la cobertura vegetal. En aquests punts s’hi concentren 
algunes espècies exòtiques invasores com l’ailant, la morera de paper o el 
gineri.  
 

 
FOTOGRAFIA 22. Albereda al torrent dels Àlbers o de Can Corbera. 
 
Connectivitat 
 
El sector de la serra de Galliners que pertany al terme de Terrassa i que ha 
estat considera pel Pla d’ordenació urbanística municipal com a parc territorial, 
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es troba situat al vessant de ponent d’aquesta serra i la valoració de la seva 
contribució a la connectivitat ecològica i paisatgística i al funcionament dels 
ecosistemes, s’ha de fer a una escala lleugerament superior a la d’un únic 
municipi, ja que només constitueix una petita part d’una serra molt més 
extensa. La serra de Galliners és un bon exemple d’un espai on l’actuació dels 
municipis que hi tenen part del seu terme s’hauria de dur a terme de manera 
conjunta. 
 
L’espai qualificat com a parc territorial de la serra de Galliners constitueix pels 
seus costats est i sud una sola unitat amb els espais forestals similars situats al 
terme de Sant Quirze del Vallès, de manera que si en aquesta zona es 
mantenen els usos forestals, tal com està previst al planejament urbanístic, la 
connectivitat d’aquest espai està garantida.  
 
De manera encertada, el planejament urbanístic ha concentrat al voltant del 
parc territorial de la serra de Galliners tot un seguit de parcs urbans que pel fet 
d’estar situats de manera contigua a un espai natural i estar constituïts per una 
coberta arbòria equiparable a la del sòl no urbanitzable de la serra de Galliners 
(fotogrfia 23), podrien representar, en cas de mantenir-se en aquest estat 
gairebé natural, un increment del 30 % de la superfície del sector qualificat com 
a parc territorial (mapa 16).  
 

 
MAPA 16. Localització de les zones verdes i parcs urbans previstos al POUM. 
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La relació entre el parc territorial de la serra de Galliners, els parcs urbans i els 
diversos itineraris urbans per a vianants i bicicletes, ja ha estat tractada a la 
part d’aquest treball dedicada a la valoració de la permeabilitat urbana, capítol 
que també incloïa diverses propostes per millorar-la. 
 

 
FOTOGRAFIA 23. Zona verda urbana confrontant amb el parc territorial de la serra de 
Galliners. 
 
En aquests parcs urbans hi predomina la vegetació natural, bàsicament una 
pineda de pi blanc amb alzines, tot i que en alguns indrets afectats per incendis 
hi domina una brolla d’argelaga amb ginesta i llentiscle. En general l’estat de 
conservació d’aquests parcs urbans és equiparable al del parc territorial de la 
serra de Galliners i tant sols en un parell de punts han estat afectats per 
l’existència d’horts i la instal·lació d’un dipòsit d’aigua. Per altra banda, cal 
esmentar que el parc urbà també anomenat Serra Galliners, situat entre el barri 
de les Fonts i Can Parellada, està gestionat de manera força adequada a la 
seva condició d’espai natural i podria esdevenir un bon exemple de com 
gestionar la resta de zones verdes d’aquest sector. 
 
On sí que hi ha problemes pel que fa la connectivitat, és al nord d’aquest 
sector, just on es troba la part de la urbanització de Can Parellada compresa 
entre els carrers Tanzània i Gabon i, ja en el terme de Sant Quirze del Vallès, 
l’espai reservat per a dotacions i ocupat per una important infraestructura 
d’abastament d’aigua i la nova urbanització de Can Llobateres. Aquest sector 
és on sembla més difícil el manteniment de la connectivitat ecològica i 
paisatgística i on seria prioritari actuar-hi de manera decidida i conjunta des 
dels dos municipis.  
 
Mentre que l’existència de la zona verda situada entre els carrers de Gabon i 
Egipte de Terrassa contribueix a pal·liar els efectes negatius de les 
infraestructures i urbanitzacions que, tal com s’acaba d’esmentar, s’han 
establert de manera transversal al flux connectiu, l’impacte del camí que 
connecta Can Parellada amb Sant Quirze del Vallès esdevé cada vegada més 
important (fotografia 24), especialment quan el trànsit de vehicles va 
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augmentant progressivament a mesura que es va consolidant la urbanització 
de Can Llobateres i es van urbanitzant els vials que hi donen d’accés. 
 

 
FOTOGRAFIA 24. Camí de Can Parellada a Sant Quirze del Vallès. 
 
Propietat del sòl i activitats vinculades 
 
La part de sòl no urbanitzable de la de serra de Galliners pertany en un 95 % a 
un únic propietari, restant solament un petit sector, unes 3 ha, en mans d’un 
altre propietari (mapa 17). Aquest fet hauria de facilitar el necessari diàleg entre 
l’Ajuntament i la propietat de cara a impulsar la gestió de l’espai. L’aplicació de 
les tècniques de custòdia del territori haurien de poder proporcionar bons 
resultats en aquest sector, el que també ve demostrat per la favorable 
disposició a intervenir-hi d’una coneguda fundació dedicada a l’adquisició i la 
gestió d’espais naturals.  
 

 
FOTOGRAFIA 25. Masia de Ca n’Amat de les Farines. 
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En aquesta finca s’hi troba la masia de Ca n’Amat de les Farines, la qual 
d’acord amb la normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal és 
catalogada com d’especial interès, de manera que en la normativa del 
planejament urbanístic ja s’estableixen tot un seguit de disposicions 
relacionades amb les actuacions i els usos que s’hi poden dur a terme 
(fotografia 25).  
 
Actualment, aquesta masia i els terrenys que l’envolten s’utilitza com a 
restaurant i com a hípica, però encara no s’ha regularitzat la seva situació pel 
que fa a l’obtenció de la corresponent llicència d’activitat. En un sector com 
aquest, en el que les activitats en situació irregular no hi han proliferat com en 
altres sectors periurbans, cal ser rigorosos i vetllar per l’estricte compliment de 
la normativa urbanística i ambiental, ja que en cas contrari aquest podria ser el 
punt d’inici d’altres processos d’ocupació d’un espai que, com aquest, es 
considera que podria esdevenir modèlic pel que fa a la gestió del seu medi 
natural. 
 

 
MAPA 17. Distribució de la propietat a l’àmbit del parc territorial de la serra de 
Galliners. 

 
De les dades disponibles i de l’observació directe sobre el terreny, es desprèn 
que la propietat gairebé no s’ha preocupat de la gestió forestal d’aquest espai i 
que algunes de les labors de manteniment que seria recomanable dur a terme, 
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fa dècades que no es realitzen. Puntualment, des del propi Ajuntament de 
Terrassa s’han realitzat algunes labors forestals, com alguna repoblació 
d’espais cremats i la neteja de marges forestals prop d‘urbanitzacions i camins, 
esdevenint les úniques actuacions de gestió forestal que s’han realitzat en 
aquesta finca en els darrers anys.  
 
Ha estat també la pròpia administració municipal la que ha impulsat la 
declaració de bona part del terme de Terrassa com a zona de seguretat als 
efectes cinegètics, restant tot el sector de la serra de Galliners dins aquesta 
figura de protecció.  
 
Per altra banda, prop del torrent dels Àlbers s’hi localitzen diversos pous 
d’extracció d’aigua de l’empresa Aigües de les Fonts, la qual actualment ja obté 
la major part dels cabals que subministra de la xarxa Ter-Llobregat, però un 15 
% dels seus recursos, quasi 50.000 m3/any, encara provenen dels pous que 
tenen en aquest sector, tot i que alguns estan situats fora de l’àmbit del sòl no 
urbanitzable objecte d’aquest treball.  
 
Ja fa unes quantes dècades que en aquest sector s’hi van dur a terme 
extraccions de graves i argiles, però no es van restaurar els espais afectats i la 
cicatrització d’aquests indrets ha estat lenta i, com es veurà més endavant, en 
alguns casos la manca de restauració ha propiciat l’aparició d’altres usos que 
actualment tenen un cert impacte negatiu sobre aquest espai. 
 
Usos i impactes 
 
El Parc territorial de la serra de Galliners no és un indret especialment 
freqüentat ni afectat per algunes de les activitats que incideixen negativament 
en l’estat de conservació d’altres sectors de l’entorn terrassenc. Alguns dels 
impactes que més van afectar aquest espai, les activitats extractives i els 
incendis forestals, darrerament han deixat de ser un problema, de manera que 
tant sols unes poques activitats, com la circulació motoritzada, continuen tenint 
un impacte negatiu sobre el medi natural d’aquest espai (mapa 18). 
 
Fins a mitjans dels anys noranta els incendis forestals van afectar de manera 
repetida i amb un impacte molt sever la major part de la serra de Galliners. La 
constatació d’una major incidència dels incendis forestals en aquesta zona que 
en altres veïnes, va portar, fins i tot, a establir un dispositiu de vigilància 
específic per part de la policia municipal i a reclamar la col·laboració veïnal, 
atès que es tenia la certesa que aquests incendis eren provocats. 
 
Un 69 % de la part forestal d’aquest parc territorial va estar afectat durant 
aquest període pel foc i és precisament ara, quan fa gairebé una dècada que 
no s’ha produït cap nou incendi forestal, que la vegetació de tipus arbori 
comença a recuperar-se de manera favorable, essent en aquest moment quan 
és més convenient dur a terme les labors forestals necessàries per afavorir 
aquesta recuperació. 
 
En alguns dels indrets on s’ha produït la repoblació natural de pi blanc, aquest 
assoleix unes densitats exageradament elevades, de quasi 10.000 peus/ha. La 
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manca de labors forestals d’aclarida sembla que ja tenen una traducció en 
l’extensió de la plaga de processionària en aquests punts, de manera que és 
fàcil comprovar com any rera any van incrementant els seus efectes damunt 
aquestes repoblacions de pi blanc (fotografia 26). 
 

 
FOTOGRAFIA 26. Vista de la repoblació natural de pi blanc i de la plaga de 
processionària que l’afecta. 
 
L’existència d’un lloc fixa de vigilància durant tot el període d’estiu al punt més 
alt de la serra, en terme de Sant Quirze del Vallès però a tocar del terme de 
Terrassa, així com els serveis de vigilància mòbil que efectuen tant els 
voluntaris forestals de Terrassa i de Sant Quirze del Vallès, com la policia 
municipal o els agents rurals, ha contribuït a que en els darrers anys no s’hagi 
produït cap nou incendi forestal en aquest sector. 
 
Les activitats extractives van afectar fa unes quantes dècades diversos punts 
de la serra de Galliners, especialment sota la masia de Ca n’Amat de les 
Farines i a la part més elevada d’aquest sector, indret aquest darrer que també 
va ser utilitzat per a realitzar-hi pràctiques de tir. En altres indrets, com en el 
punt de trobada del carrer Tunísia amb el camí dels Monjos, s’hi realitzaren 
diversos abocaments i moviments de terres. Més recentment també s’han 
produït alguns abocaments de terres com a resultat de les obres d’urbanització 
dutes a terme al barri de les Fonts. 
 
En cap cas es va restaurar l’espai afectat per les activitats extractives i, tot i que 
s’ha produït una certa revegetació natural d’aquests indrets, els efectes 
d’aquestes activitats són força visibles, encara que no són molt extensos.  
 
Alguns d’aquests indrets són un bon exemple demostratiu de com els espais 
degradats si no es restauren adequadament acaben atraient noves activitats 
impactants, fet aquest que es pot comprovar veient com un d’aquests llocs 
antigament afectats per activitats extractives es va convertir en un camp de tir, 
sortosament abandonat, i com en l’actualitat esta esdevenint una espècie de 
circuit per a vehicles tot terreny, de manera que s’incrementa l’impacte sobre 
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aquests indrets i es malmet la vegetació que de manera lenta i difícil 
començava a recuperar-se (fotografia 27).  
 

 
FOTOGRAFIA 27. Antiga activitat extractiva afectada per la pràctica d’activitats 
motoritzades. 
 
En alguna d’aquestes antigues activitats extractives, s’hi han generat, de 
manera natural, petites basses que, en algun cas s’han poblat amb canyís i 
altres plantes hidròfiles, esdevenint uns dels pocs punts humits que resten a 
l’estiu i on és possible la reproducció d’amfibis. Recentment, la circulació 
motoritzada està malmetent algunes d’aquestes poques zones humides que 
tant difícilment aconsegueixen mantenir un mínim d’aigua. 
 
Així, doncs, la circulació motoritzada incontrolada es pot considerar avui el 
principal impacte negatiu que afecta el parc territorial de la serra de Galliners. 
En aquest sentit cal insistir en el fet que els terrenys de les antigues activitats 
extractives s’estan gairebé convertint en un circuit per a la pràctica d’aquesta 
activitat. Per altra banda, la continuada circulació d’aquests tipus de vehicles 
per les pistes forestals de l’espai agreuja els processos erosius que hi tenen 
lloc, en part afavorits també per la manca de conservació d’aquests camins.  
 
Les úniques edificacions que existeixen en el parc territorial de la serra de 
Galliners són la masia de Ca n’Amat de les Farines, les restes d’algunes 
construccions vinculades a l’activitat extractiva que hi havia sota aquesta masia 
i l’anomenat corral de Ca n’Amat, avui gairebé enrunat. Com ja s’ha comentat 
anteriorment, la masia de ca n’Amat és utilitzada com a restaurant i alguns dels 
camps que l’envoltaven com a hípica. 
 
En aquest espai s’hi troben també diverses instal·lacions relacionades 
bàsicament amb el proveïment d’aigua i d’energia. Al llit del torrent dels Àlbers 
hi ha tres pous de la companyia Aigües de les Fonts i a la carena de Ca n’Amat 
hi ha tres dipòsits d’aigua; també, encara que soterrades, hi ha les 
corresponents canonades que connecten aquestes infraestructures, les quals el 
POUM no les cartografia com a sistema de serveis tècnics. Dues línies d’alta 
tensió travessen l’espai, tot i que la que el travessa pel mig el Pla d’actuació 
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urbanística municipal preveu soterrar-la (fotografia 28). Cal també esmentar 
l’existència d’una canonada d’aigües pluvials que del carrer Guinea va al torrent 
dels Àlbers. 
 

 
MAPA 18. Activitats i impactes que tenen lloc al parc territorial de la serra de 
Galliners. 

 
El parc territorial de la serra de Galliners es troba inclòs dins la zona de 
seguretat a  efectes cinegètics que s’estén per bona part de l’entorn terrassenc, 
fet aquest que en pocs anys ha portat a un visible increment dels efectius 
d’algunes espècies que fins fa poc eren objecte de caça, com els conills i els 
tudons. Aquest fet ajuda, doncs, a la recuperació de la fauna de l’indret i s’han 
de valorar positivament els seus efectes. Solament de manera molt puntual 
s’ha detectant la captura d’ocells fringíl·lids amb tècniques que, com el vesc, no 
estan autoritzades.  
 
La poca freqüentació de l’espai i el seu relatiu allunyament de les principals 
vies de comunicació, no ha propiciat que es converteixi en un punt 
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d’abocament de residus i deixalles, tot i que encara hi ha algun indret on s’hi 
aboquen residus voluminosos com mobles vells i restes de poda de jardins.  
 
L’esplanada situada sota la masia de Ca n’Amat de les Farines, just al costat 
del torrent dels Àlbers, és utilitzada per algunes famílies com a espai de lleure. 
Mentre a l’hivern s’hi fa foc per coure el menjar, no sembla que això es faci en 
ple estiu, moment en que aquest indret està més freqüentat. Altres punts de 
l’espai on a vegades hi aparquen vehicles, estan força bruts i malmesos. 
 

 
FOTOGRAFIA 28. Línia elèctrica d’alta tensió que creua l’espai pel mig. 
 
 
Valoració de les previsions del planejament urbanístic 
 
El Pla d’ordenació urbanística municipal proposa elaborar un pla especial 
urbanístic per a tot el sector de sòl no urbanitzable que té la qualificació de parc 
territorial de la serra de Galliners, es a dir, tot l’espai no urbanitzable del sector 
sud-est del terme terrassenc (art. 196.1 de la Normativa del POUM). Aquest pla 
especial podrà incloure terrenys veïns a fi d’establir una delimitació més 
adequada i precisa respecte les condicions de la vegetació, topografia o límits 
de la propietat del sòl. L’objectiu d’aquest pla especial serà l’establiment d’un 
parc que esdevingui una àrea natural i paisatgística que permeti definir l’inici 
d’un corredor verd que connecti amb els espais naturals de la serra de 
Collserola (art. 196.2) (mapa 19). 
 
Fins que no es redacti aquest pla especial, solament s’admetran les activitats 
que no comportin cap tipus d’edificació o construcció associada, no suposin 
modificacions substancials de la seva topografia, paisatge i components del 
medi natural i siguin de caràcter agroforestal (art. 196.5).  
 
Aquestes activitats hauran de garantir que com a mínim el 50 % de l’espai 
agrícola haurà de ser destinat a conreu, mentre que en sòl forestal potencial no 
es podrà reduir la superfície de sòl natural en més del 5 % (art. 222.3). En el sòl 
qualificat com a espai de les edificacions i masies tradicionals, on es troba la 
masia de Ca n’Amat de les Farines, s’admet la reconstrucció o rehabilitació de 
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les edificacions existents, sempre i quan es respecti el volum edificat 
preexistent i la composició volumètrica original. 
 

 
MAPA 19. Principals determinacions del planejament urbanístic a l’àmbit del parc 
territorial de la serra de Galliners. 

 
El Pla d’ordenació urbanística municipal també estableix altres regulacions de 
caràcter general per al conjunt del sòl no urbanitzable i per als seus diversos 
components: boscos i espais agrícoles, residus i aigües residuals, xarxa de 
camins, sistema hidrològic, etc. 
 
Les previsions del Pla d’ordenació urbanística municipal pel que fa al sector de 
la serra de Galliners són adequades a les característiques i el valor d’aquest 
espai i son coherents amb els seus requeriments de conservació, llevat de 
l’excessiu percentatge de sòl qualificat com a agrícola que s’admet que es 
pogués destinar a altres usos.  
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Cal valorar de manera positiva que al Pla d’actuació urbanística municipal es 
consideri com a prioritària la redacció del pla especial que ha de desenvolupar 
aquest parc i que prevegi el soterrament de la línia d’alta tensió que el travessa 
pel seu bell mig.  
 
A les previsions del Pla d’ordenació urbanística municipal pel que fa als espais 
qualificats com a verd urbà que es troben en contacte amb el parc territorial de 
la serra de Galliners, sembla que no es tingui prou en compte el valor d’aquests 
espais verds com a espais naturals i el fet de que en l’actualitat tinguin un 
recobriment de caràcter forestal equivalent al del parc de la serra de Galliners, 
de manera que caldria evitar la seva transformació i enjardinament i gestionar-
los de manera conjunta amb el parc territorial de la serra de Galliners, motiu pel 
qual podrien incloure’s dins l’àmbit del pla especial que l’ha de desenvolupar. 
 
 
Propostes d’actuació 
 
D’acord amb les reflexions anteriors, es fan les següents propostes d’actuació 
per a l’àmbit Serra de Galliners: 
 
ACTUACIONS 
 
Actuacions a curt termini 
 
• Iniciar les primeres actuacions d’afavoriment de la restauració natural 

dels llocs afectats per la circulació motoritzada fora de les pistes 
forestals, especialment a l’antiga gravera i camp de tir de la part alta de la 
serra, vetllant, alhora, pel manteniment de les petites basses que s’hi 
troben. Aquestes actuacions haurien de tenir un valor preventiu i evitar 
l’agreujament de la situació actual, anticipant-se a la redacció del pla 
especial d’aquest sector. 

 
• Restaurar i afavorir el manteniment de basses pluvials i punts d’aigua en 

alguns dels indrets de les antigues activitats extractives que puguin ser 
d’utilitat per a la fauna, especialment per als amfibis, d’aquest sector. En 
alguns indrets, especialment a l’entorn del torrent dels Àlbers, serà 
convenient crear nous punts d’aigua. 

 
• Garantir que totes les activitats que es duguin a terme en aquesta zona, 

especialment les que es desenvolupen a l’entorn de la masia de Ca n’Amat 
de les Farines, disposin de la corresponent llicència urbanística, 
d’activitat i, si s‘escau, cèdula d’habitabilitat. 

 
• Implicar a les entitats naturalistes locals, bones coneixedores de la flora i 

la fauna terrassenca, en la realització d’inventaris i de programes de 
seguiment dels principals components de la biodiversitat d’aquest sector, de 
manera que es disposi d’un material de base que sigui tant d’utilitat a l’hora 
de redactar el pla especial d’aquest sector com per a la posterior elaboració 
de material didàctic i de divulgació. 
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Mesures de gestió a mig termini 
 
• Obrir una via permanent de diàleg amb el propietari majoritari de l’espai i 

cercar entre l’ampli ventall de tècniques que ofereix la custòdia del territori el 
model més adequat per implicar-lo en la gestió de l’espai. Incloure en 
aquest diàleg algunes de les entitats que a l’àmbit català tenen com a 
objectiu l’adquisició i la gestió d’espais naturals, especialment quan una 
d’elles ja ha mostrat el seu interès en participar-hi. 

 
• Impulsar la realització de labors forestals d’afavoriment de la repoblació 

natural de l’espai: disminució de la densitat de pins; afavoriment de l’alzinar 
i la roureda i del bosc de ribera; disminució del grau de combustibilitat de les 
brolles i matollars; eliminació d’espècies exòtiques; prevenció de plagues; 
manteniment de camins; etc. Caldria realitzar aquestes mesures a curt o 
mig termini i vetllar perquè en el pla especial que es preveu redactar per a 
aquest sector s’inclogués com a document annex un pla tècnic de gestió i 
millora forestal per a tot aquest sector. 

 
PLANS I PROJECTES 
 
• Iniciar de manera immediata el procés de redacció i tramitació del pla 

especial per al desenvolupament del parc territorial de la serra de 
Galliners i fer-ho de manera que pugui servir d’exemple per a la tramitació 
dels altres plans especials que el Pla d’ordenació urbanística municipal 
preveu en sectors possiblement més complexos. Incloure dins l’àmbit 
d’aquest pla especial les zones verdes contigües als espais naturals de la 
serra de Galliners.  

 
ACTUACIONS ADMINISTRATIVES 
 
Mesures de coordinació administrativa 
 
• Establir un mecanisme estable de coordinació amb l’Ajuntament de Sant 

Quirze del Vallès, tant per determinar les bases del pla especial i els 
criteris de gestió de l’espai com per resoldre algunes de les qüestions que 
amb més urgència s’han d’abordar: vigilància i prevenció d’incendis 
forestals; control de la circulació motoritzada; manteniment de la 
connectivitat ecològica i paisatgística en el sector existent entre Can 
Parellada i Can Llobateres, prestant una especial atenció al vial que uneix 
aquestes dues urbanitzacions.  

 
• Controlar de manera estricte la circulació motoritzada fora de les 

pistes i camins aptes per al pas de vehicles. L’actuació de la policia 
municipal i la col·laboració dels agents rurals de la Generalitat de Catalunya 
serà decisiva en aquesta tasca.  

 
• Mantenir els actuals dispositius de vigilància i detecció d’incendis 

forestals, ja que l’experiència d’aquests darrers anys demostra que han 
estat eficaços. 
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• Vetllar perquè els diferents documents de planejament urbanístic, 
territorial i ambiental que s’estableixin a escala comarcal i metropolitana 
tinguin en compte el valors, la singularitat i la posició estratègica 
d’aquest espai i perquè s’estableixin les mesures de gestió 
corresponents a les seves característiques i de manera complementària a 
les establertes des de Terrassa. 
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5. PERMEABILITAT URBANA 
 
 
Consideracions de caire general 
 
La valoració de la connectivitat ecològica i paisatgística que s’ha fet en els 
apartats anteriors podria ser suficient per a proposar mesures per a la millora 
de l’estat de conservació del medi natural i el manteniment dels processos 
ecològics si l’estudi es centrés en un espai bàsicament natural o rural, però 
tenint en compte que el municipi de Terrassa se situa en una de les zones més 
densament poblades de Catalunya, cal completar l’anàlisi anterior i introduir-hi 
altres consideracions més de caire social i de disseny urbà i de la xarxa viària. 
 
Es parteix de la consideració que també s’ha de cercar la permeabilitat de la 
ciutat i que això s’ha de fer des de dues òptiques complementàries: valorar la 
relació existent entre els espais verds 
urbans i els espais naturals que els 
envolten i determinar la facilitat, o la 
dificultat, que els ciutadans tenen per 
accedir als espais naturals que voregen la 
ciutat.  
 
És per aquestes raons que aquest apartat 
se centrarà en la valoració de la 
permeabilitat del front urbà de Terrassa, 
cenyint-se, com la resta del treball, a la 
part oriental de la ciutat, i es farà de 
manera que les consideracions que tot 
seguit es presenten complementin les 
exposades en els apartats anteriors. 
Aquest anàlisi s’ha dut a terme en els 
següents sectors urbans (mapa 20): Sant 
Llorenç-Can Petit, la Grípia-Can Montllor, 
Torressana, els Bellots,  les Fonts-Can 
Parellada i els enclaus urbans en sòl no 
urbanitzable de la font de l’Espardenyera i 
de la Mancomunitat-Torrebonica. 
 
Com a mètode de treball, en aquest 
capítol es pretén valorar si les 
determinacions del Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) i del Pla de 
mobilitat contribueixen a fer més 
permeables els límits urbans i, quan això 
no passi, suggerir com fer-ho, de manera 
que es completi el model proposat en 
aquests plans —i en altres com el Pla de 
Mandat o el Pla d’acció ambiental— i que 
es faci en coherència amb les característiques i els valors del territori i el medi 
que envolta l’espai urbà. 

 

MAPA 20. Àmbits de valoració de la 
permeabilitat urbana. 
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Per dur a terme aquesta tasca s’ha fet l’anàlisi de les propostes del POUM 
(zones verdes, xarxa de carrers arbrats, patrimoni arquitectònic, etc.), del Pla 
de Mobilitat (itineraris per a vianants i bicicletes), de la xarxa de camins (inclosa 
al pla especial corresponent, al POUM o corresponent amb itineraris 
senyalitzats) i dels itineraris dels serveis de transport públic. L’objectiu ha estat 
valorar si la disposició de tots aquests elements afavoreix de manera adequada 
la relació entre la ciutat i l’entorn natural.  
 
Les propostes d’actuació que es puguin despendre d’aquest anàlisi, es 
presenten de manera separada per a cada un dels sectors analitzats, atès que 
en general es tracta de proposes molt concretes i específiques per a cada un 
d’aquests sectors. No obstant això, hi ha algunes consideracions de caire més 
general que no caldria oblidar i que es presenten tot seguit. 
 
Moltes de les propostes que es fan al planejament per completar la ciutat, 
millorar la mobilitat i afavorir la seva permeabilitat, són a mitjà termini i mentre 
no s’executin extenses parts de sòl urbà o de reserves per equipaments i 
infraestructures resten en un estat de d’abandonament que afavoreix la seva 
degradació. 
 
El treball de camp realitzat en l’extensa franja est de la ciutat, ha permès 
constatar que la major part dels indrets més degradats es troben precisament 
en sòl urbà o urbanitzable, de manera que mentre no s’executin les previsions 
del planejament urbanístic, caldria dignificar i treure de la marginalitat aquests 
espais situats en sòl urbà i la xarxa de camins que els recorre, de manera que 
s’eviti la degradació del seu medi i esdevinguin atractius pels ciutadans 
(fotografia 29). En tots aquests casos, els propietaris d’aquestes finques 
haurien d’assumir les seves responsabilitats i caldria que les mantinguessin en 
bon estat, especialment quan es tracta d’espais que a mitjà termini es preveu 
urbanitzar.  
 

 
FOTOGRAFIA 29. Sòl urbà degradat. 
 
Per altra banda, s’ha de tenir present que bona part dels nous 
desenvolupaments urbans en la franja est de la ciutat estan en procés 



 83

d’execució o s’està tramitant el corresponent projecte d’urbanització, moment 
en el qual el Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa hi hauria 
d’intervenir. I no només pel que fa a qüestions relacionades amb la qualitat 
ambiental (aigües residuals, residus sòlids, etc.) com ja es fa, sinó també en la 
valoració de la relació entre la ciutat i el seu entorn natural. 
 
D’acord amb les reflexions anteriors, es fan les següents propostes d’actuació 
de caire general: 
 
• Elaborar i executar un programa d’actuacions ambientals urgents en el sòl 

urbà encara no urbanitzat el qual hauria de comprometre als propietaris 
d’aquests terrenys i tenir com a objectiu principal dignificar els espais 
urbans perifèrics i garantir-ne el manteniment i les condicions sanitàries 
mínimes per poder ser utilitzats pels ciutadans amb seguretat. 

 
• Establir com a procés normal de tramitació de qualsevol figura del 

planejament derivat (pla parcial, pla especial) i dels projectes d’urbanització 
del sector limítrof de la ciutat, l’informe del Servei de Medi Ambient pel que 
fa a la permeabilitat ecològica i paisatgística dels espais urbans i a la seva 
relació amb els espais naturals que els envolten. 

 
 
Sant Llorenç-Can Petit 
 
L’anàlisi de la permeabilitat d’aquest sector esdevé força limitada a causa de 
que una bona part es troba inclosa en el que el POUM anomena «Franja nord», 
el desenvolupament la qual es vincula a la realització del Quart cinturó, de 
manera que les determinacions del POUM només tenen en aquest sector un 
caire indicatiu.  
 
Malgrat l’anterior, l’extrem de llevant d’aquesta Franja nord, el que es troba 
entre l’enllaç del Vial est i el Quart cinturó i la carretera de Castellar, que es 
defineix al POUM com a «ventall que podria acollir algun equipament 
metropolità», pot esdevenir un element de contradicció dins el propi POUM: si 
el Vial est té com a un dels seus principals objectius esdevenir el límit de la 
ciutat consolidada, ser la ronda exterior de la ciutat, no hauria de qualificar-se 
com a sòl urbà un sector que com aquest queda precisament al costat de fora 
del vial que tanca la ciutat consolidada. En cas que es considerés necessari 
mantenir la classificació d’aquest espai com a urbanitzable, caldria pensar en 
desplaçar el Vial est cap a llevant per incloure tot aquest àmbit dins els límits de 
la ciutat consolidada.  
 
En el mapa 21 s’indiquen els principals elements tinguts en compte a l’hora 
d’analitzar la permeabilitat d’aquest sector urbà. 
 
Relació entre els camins rurals i el sòl no urbanitzable i el transport públic 
 
Pel que fa al transport públic urbà, aquest arriba fins a la Torre de Mossèn 
Homs, tot resseguint la carretera de Castellar, motiu pel qual dóna servei a 
aquesta zona, tot i que es fa amb una baixa freqüència, atès que solament 
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alguns autobusos arriben fins a aquest destí final. Tota la zona del Polígon 
industrial de Can Petit no compta amb transport públic atès que encara es troba 
en procés d’urbanització. No hi ha cap transport públic interurbà que 
ressegueixi aquest sector. 
 
Relació entre el sòl no urbanitzable i els espais verds urbans 
 
L’àmbit de relació entre el sòl no urbanitzable i els espais verds urbans 
d’aquest sector és principalment l’anomenat «ventall» de la Franja nord, en el 
qual, però, no s’ha definit cap espai verd dins del seu perímetre, solament és 
previst que sigui parcialment envoltat per una estreta zona verda pel seu costat 
nord i part de l’est, quedant separada de les altres zones verdes d’aquest 
sector. 
 
Per altra banda, la única zona verda existent al polígon industrial de Can Petit 
queda aïllada i sense massa sentit si s’analitza com a peça d’una hipotètica 
xarxa. Només que s’hagués previst la seva connexió amb alguna nova zona 
verda a l’interior del «ventall» de la Franja nord, podria complir la seva funció 
de connectar el marges de la riera de les Arenes amb el parc territorial dels 
torrents de la Grípia i de la Betzuca a través de tota aquesta àmplia zona de 
desenvolupament urbà. 
 
Relació entre els camins rural, el sòl no urbanitzable i el patrimoni 
arquitectònic i la xarxa de carrers arbrats del POUM 
 
En tot l’àmbit de Can Petit, el que ocupa la major part d’aquest sector, el POUM 
no ha definit cap component de la xarxa de carrers arbrats, el que contrasta 
amb altres sectors propers que tot i no haver estat urbanitzats, el POUM, 
encara que de manera incipient, dissenya ja algun element constitutiu 
d’aquesta xarxa. Alguns punts, com el tram del camí dels Monjos que recorre 
aquesta zona, no costaria massa incloure’ls dins la xarxa de carrers arbrats i 
representaria una millora paisatgística força notable (fotografia 30). 
 

 
FOTOGRAFIA 30. El camí dels Monjos al seu pas per Can Petit i en sòl urbà. 
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Relació entre els camins rural, el sòl no urbanitzable i el patrimoni 
arquitectònic i el Pla de mobilitat 
 
Atesa la falta de definició del POUM pel que fa zones verdes i traçat d’una 
possible xarxa de carrers arbrats en el sector de Can Petit, el Pla de mobilitat 
no fa cap proposta per al front urbà d’aquest sector, llevat de l’itinerari de 
vianants i de bicicletes de la carretera de Castellar.  
 

 
MAPA 21. Valoració de la permeabilitat urbana al sector de Sant Llorenç-Can Petit 
d’acord amb les previsions del planejament urbanístic i el pla de mobilitat. 
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Propostes d’actuació 
 
D’acord amb les reflexions anteriors, es fan les següents propostes d’actuació 
per al sector de Sant Llorenç-Can Petit: 
 
• Desplaçar el Vial est cap a llevant per incloure l’anomenat «ventall» de la 

Franja nord dins els límits de la ciutat consolidada. 
 
• Dotar d’un mínim d’estructura de xarxa a les zones verdes d’aquest sector:  

- Prolongar la zona verda del costat de llevant del «ventall» de la Franja 
nord pel del marge de la carretera de Castellar (o pel marge del Vial est 
si es canvia el seu traçat) i connectar-la amb les zones verdes que a 
banda i banda d’aquesta carretera dignifiquen el tram d’entrada al nucli 
urbà. 

- Prolongar la zona verda existent al polígon industrial de Can Petit a 
través del «ventall» de la Franja nord.  

 
• Definir una xarxa de carrers arbrats en el sector de Can Petit, prestant 

especial atenció als marges de la riera de les Arenes i, especialment, al 
tram que ressegueix el camí els Monjos. 

 
• Prolongar per aquest sector alguns dels itineraris de vianants i de bicicletes 

del Pla de mobilitat:  
- Caldria resseguir, com a mínim, la zona verda longitudinal del polígon 

industrial de Can Petit, connectant els itineraris de l’avinguda del Vallès 
amb el carrer Font i Sagué i el camí dels Monjos i, a través d’aquest, la 
carretera de Castellar. 

- Valorar si és possible definir en l’anomena «Franja nord» l'eix de 
vianants arbrat que el POUM proposa delimitar en aquesta franja.  

 
 
La Grípia-Can Montllor 
 
Quan s’analitza aquest sector, apareix un element que condiciona d’entrada 
tota possible reflexió sobre la seva permeabilitat: el Vial est. L’encaix topogràfic 
del traçat actual d’aquest vial invalida totes les avantatges i l’interès de la 
proposta d’acabar la ciutat amb un vial que deixi a una banda la part 
urbanitzada i a l’altra els espais naturals.  
 
Mentre al sector de Torressana, aquest model podria funcionar si s’executés de 
manera curosa, al sector de la Grípia és incompatible amb la preservació del 
torrent de la Grípia, ja que el Vial est hauria de circular encaixat en bona part 
del seu recorregut dins la llera del torrent de la Grípia (fotografia 31). Aquestes 
dues propostes del POUM, el Vial est i el Parc territorial dels torrents de la 
Grípia i de la Betzuca semblen incompatibles en el seu disseny actual.  
 
En el mapa 22 s’indiquen els principals elements tinguts en compte a l’hora 
d’analitzar la permeabilitat d’aquest sector urbà. 
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FOTOGRAFIA 31. Tram del torrent de la Grípia afectat per la proposta del Vial est. 
 
Relació entre els camins rurals i el sòl no urbanitzable i el transport públic 
 
La major part de camins d’accés als espais naturals són accessibles amb 
transport públic urbà i qualsevol possible nova reestructuració dels itineraris 
d’autobusos urbans per donar servei als nous àmbits d’aquest sector que es 
troben en procés d’urbanització, encara millorarà més la situació actual. 

 
Relació entre el sòl no urbanitzable i els espais verds urbans 
 
La valoració de la relació entre els espais naturals en sòl no urbanitzable i els 
espais verds urbans d’aquest sector, s’enfronta a dues limitacions que faran 
que les reflexions que segueixen siguin parcials: la poca credibilitat de la 
proposta actual del traçat del Vial est i el fet que diferents parts del front urbà 
d’aquest sector encara estiguin en procés d’urbanització o de redacció del 
planejament que les ha de desenvolupar. 
 

 
FOTOGRAFIA 32. Zona verda en contacte amb el sòl no urbanitzable. 
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MAPA 22. Valoració de la permeabilitat urbana al sector de La Grípia-Can Montllor 
d’acord amb les previsions del planejament urbanístic i el pla de mobilitat. 
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Malgrat que bona part d’aquest sector es troba vorejat pel que en el POUM 
s’anomena «parc de contacte», que es defineix com a un «espai verd de gran 
extensió que configuri franges o àmbits de contacte i relació entre els límits del 
sistema urbà i els grans sistemes territorials exteriors», aquest no te cap relació 
amb les altres zones verdes urbanes ni s’indica com es permeabilitzarà el Vial 
est per permetre aquest contacte entre l’espai urbà i el parc territorial de la 
Grípia i de la Betzuca. Cal també tenir en compte que una part important de la 
superfície d’aquest parc de contacte es situa en el talús del torrent de la Grípia, 
el que fa que tingui un valor força limitat. 
 
Relació entre els camins rural, el sòl no urbanitzable i el patrimoni 
arquitectònic i la xarxa de carrers arbrats del POUM 
 
La xarxa de carrers arbrats prevista al POUM en el sector de la Grípia pot 
facilitar la connexió entre els itineraris de la riera de les Arenes i el parc 
territorial dels torrents de la Grípia i la Betzuca un cop s’executi en aquells 
carrers on està prevista però encara no desenvolupada: carrers Vendrell, Sierra 
Nevada i Amposta i passeig del Vint-i-dos de Juliol.  
 
Relació entre els camins rural, el sòl no urbanitzable i el patrimoni 
arquitectònic i el Pla de mobilitat 
 
La proposta del Pla de mobilitat és relativament limitada en aquest sector, 
possiblement a causa de que hi ha molts àmbits que encara es troben en 
procés d’urbanització, el que no permet fer una proposta prou completa per al 
conjunt del sector, tot i que amb alguns pocs canvis es podria millorar la 
proposta actual.  
 
Propostes d’actuació 
 
D’acord amb les reflexions anteriors, es fan les següents propostes d’actuació 
per al sector de Can Motllor-La Grípia: 
 
• Canviar el traçat de l’actual proposta del Vial est per ser incompatible amb 

la preservació del torrent de la Grípia. De manera indicativa, es podria 
suggerir que recuperés part del traçat proposat en el planejament urbanístic 
del 1983, resseguint l’avinguda del Pintor Mir, però soterrat, ja que 
l’amplada del carrer ho permetria.  

 
• Si s’inclouen en la proposta del POUM algunes zones verdes ja existents i 

es vetlla per a la creació d’alguns nous espais verds en els àmbits 
actualment en desenvolupament, es podria millorar fàcilment la situació 
actual, com a noves propostes es poden citar les següents: 
- Creació d’una zona verda que ressegueixi la via del ferrocarril des de la 

riera de les Arenes al futur Vial est, tot passant per la nova estació de la 
RENFE de la Grípia. 

- Millorar la disposició de zones verdes entre el carrer Montperdut i el 
passeig del Camp del Roure, interconnectant-les amb el carrer 
d’Amposta, ja proposat com a carrer arbrat. 
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- Incloure a la proposta del POUM la zona verda ja existent que va des de 
la font de la Grípia (tot allargant-la fins al final del carrer d’Amposta) a la 
carretera de Castellar.  

- Garantir que en el desenvolupament del pla parcial de Can Montllor la 
prolongació del carrer del Vendrell es faci a través d’una zona verda que 
connecti les existents al marge del Vial est i del carrer Ibáñez de 
Aldecoa. 

 
• Completar la proposta del POUM amb algunes millores pel que fa a carrers 

arbrats, com per exemple: 
- Incloure en la proposta del POUM de carrers arbrats el carrer Ibáñez de 

Aldecoa i resoldre la seva connexió amb l’avinguda del Pintor Mir. 
- Garantir que tots aquests carrers arbrats travessin de manera adequada 

el Vial est, ja que a diferència del sector de Torressana no s’indica que 
ho facin. 

 
• Completar els itineraris de vianants i de bicicletes del Pla de mobilitat de 

manera que s’augmenti la cobertura d’aquesta zona i, especialment, 
s’integrin amb l’espai no urbanitzable i la xarxa de camins que l’estructura:  
- Preveure que l’itinerari de vianants arribi a la nova estació de ferrocarril 

de la Grípia. 
- Valorar la possibilitat de desplaçar l’itinerari de bicicletes que passa pel 

carrer Borges Blanques al carrer Ibáñez de Aldecoa, resseguint la zona 
verda que el voreja. 

- Completar les actuals connexions de la xarxa de vianants i de bicicletes 
amb els espais rurals i la seva xarxa de camins que es realitza a través 
dels carrers del Vendrell, Sierra Nevada i Amposta, amb altres enllaços 
a la font de la Grípia o a la cruïlla entre l’avinguda del Pintor Mir i el 
carrer Ibáñez de Aldecoa i pensar en tots els casos que caldrà de 
superar el Vial est. 

 
 
Torressana 
 
Bona part del front urbà d’aquest sector encara es troba pendent d’execució i 
tot just s’està elaborant el corresponent projecte d’urbanització. Atès que el límit 
d’aquest àmbit de nova urbanització ve definit pel Vial est, caldrà garantir que la 
relació entre l’espai urbà de nova creació, el Vial est i el parc territorial dels 
torrents de la Grípia i la Betzuca es faci de manera que faciliti la permeabilitat 
de l’espai urbà i del Vial est i que aquesta infraestructura segueixi el traçat 
previst al POUM.  
 
En el mapa 23 s’indiquen els principals elements tinguts en compte a l’hora 
d’analitzar la permeabilitat d’aquest sector urbà. 
 
Relació entre els camins rurals i el sòl no urbanitzable i el transport públic 
 
La major part de camins d’accés al medi natural són accessibles amb transport 
públic, tant amb autobús urbà com interurbà. Cal valorar molt positivament la 
prevista estació de ferrocarril de la Grípia, ja que es situarà en un punt força 
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estratègic en relació a la xarxa de camins rurals i al Parc territorial dels torrents 
de la Grípia i de la Betzuca. 
 
Relació entre el sòl no urbanitzable i els espais verds urbans 
 
La relació entre els espais naturals i les zones verdes urbanes al sector de 
Torressana és gairebé inexistent, atès que la major part d’aquests espais verds 
s’han anat situat sense tenir massa en compte aquesta connexió, solament 
l’extens espai verd situat a l’entorn del carrer d’Àlaba podria tenir aquesta 
funció de millorar la permeabilitat del teixit urbà (fotografia 33).  
 

 
FOTOGRAFIA 33. Zona verda del carrer Àlaba. 
 
Relació entre els camins rural, el sòl no urbanitzable i el patrimoni 
arquitectònic i la xarxa de carrers arbrats del POUM 
 
La xarxa de carrers arbrats prevista en el planejament urbanístic en el sector de 
Torressana està força ben estructurada i pot facilitar l’accés als espais naturals 
que voregen la ciutat i a la xarxa de camins.  
 
L’eix del passeig del Vint-i-dos de juliol i de la carretera de Montcada en serien 
el límit superior i inferior, mentre que pel mig d’aquesta zona cal remarcar l’eix 
del carrer Salamanca amb la bifurcació constituïda pel carrer Saragossa i pels 
carreres Segòvia-Zamora, els quals segons el POUM penetrarien dins el parc 
territorial dels torrents de la Grípia i de la Betzuca i contribuirien a superar l’eix 
viari de llevant en aquest sector. 
 
Relació entre els camins rural, el sòl no urbanitzable i el patrimoni 
arquitectònic i el Pla de mobilitat 
 
La proposta elaborada pel Pla de mobilitat ressegueix en bona mesura les 
línies proposades pel planejament urbanístic i tant pel que fa als itineraris de 
vianants com de bicicletes, cobreix força bé aquest sector, tot i que la seva 
integració amb l’espai no urbanitzable i la xarxa de camins queda poc definida i 
seria millorable. 
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MAPA 23. Valoració de la permeabilitat urbana al sector de Torressana d’acord 
amb les previsions del planejament urbanístic i el pla de mobilitat. 

 
Propostes d’actuació 
 
D’acord amb les reflexions anteriors, es fan les següents propostes d’actuació 
per al sector de Torressana: 
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• Garantir que el projecte d’urbanització del front urbà de Torressana 
contempli una adequada relació entre l’espai urbà i els espais naturals del 
parc territorial i, especialment, que no produeixi cap modificació del traçat 
del Vial est susceptible d’afectar al sistema hidrològic. 

 
• Tot i que en força casos no és possible crear noves zones verdes, alguns 

canvis en la distribució actual de les existents o la creació d’algunes de 
noves en indrets on encara és possible, podria ajudar a constituir una 
incipient xarxa d’espais verds que relacionés la ciutat i els espais naturals 
del parc territorial dels torrents de la Grípia i la Betzuca, com a exemple es 
poden citar les següents: 
- Creació d’una zona verda que resseguís la via del ferrocarril de la 

RENFE des de la riera de les Arenes fins al camí dels Monjos i al camí a 
Sabadell, tot passant per la nova estació de la Grípia. 

- Reordenar les zones verdes de l’entorn de la plaça de Vilardell 
resseguint la prolongació del carrer Saragossa. 

- Millorar la disposició de zones verdes dins l’eix carrer Salamanca-
Zamora, situant, per exemple, la zona verda del carrer Cantàbria al 
carrer Salamanca, augmentant la mida de la zona verda que ressegueix 
el límit del cementiri, etc. 

 
• Garantir que tots els nous carrers arbrats que discorren en direcció est-oest 

travessin el Vial est i que ho facin de manera adequada al pas de vianants. 
 
• Completar la proposta de xarxa de vianants i de bicicletes per millorar la 

relació amb la xarxa de camins rurals i els espais naturals, com per 
exemple: 
- Preveure que la xarxa de vianants arribi a la nova estació de ferrocarril 

de la Grípia i que des d’aquesta estació enllaci amb la bifurcació dels 
camins dels Monjos i de Sabadell. 

- Estendre la xarxa de vianants i de bicicletes per la prolongació del carrer 
Saragossa. 

- En tots els casos (estació de la Grípia-passeig Vint-i-dos de Juliol, carrer 
Saragossa i carrer Zamora i carretera de Montcada) s’hauria de 
preveure que la xarxa de vianants i de bicicletes superés el previst Vial 
est.  

 
 
Els Bellots 
 
El POUM qualifica aquest sector com a sòl urbà i deixa per al planejament 
derivat la concreció de com s’ha de dur a terme la seva urbanització. Un 
aspecte d’aquest sector que mereix una atenció singular és l’anomenat «Vial 
est» i no per haver estat previst com a element que acabi la ciutat, cosa que 
sembla molt encertada, sinó pel lloc per on es preveu que passi, especialment 
en el seu extrem sud.  
 
La lògica del territori hagués aconsellat que aquest vial no anés massa més 
enllà de la carena que ressegueix el camí dels Monjos i que separa la conca 
del Llobregat de la del Besòs, connectant amb l’autopista C-58 pel costat de 
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ponent de la benzinera que s’hi ha en direcció a Terrassa. La decisió presa és 
la contrària, fent un notable desviament cap a llevant i connectant aquest vial a 
la C-58 per la part de llevant de la benzinera. La construcció d’aquest vial en el 
seu disseny actual comportarà també el soterrant de la capçalera d’algunes de 
les torrenteres de la conca del Besòs que tenen el seu inici en aquest sector 
(fotografia 34). 
 
La proposta d’ordenació presentada en data de juny del 2004 per la Junta de 
compensació del sector industrial els Bellots II, amplia lleugerament la 
superfície d’aquest àmbit i ho fa desplaçant encara més cap a llevant el Vial 
est, adoptant-se, sembla que finalment, l’opció que més espai natural 
consumeix, ja que al desdoblar també el vial en aquest tram final encara cal 
desplaçar-lo més cap a llevant.  
 

 
FOTOGRAFIA 34. Àmbit del nou polígon industrial els Bellots II. 
 
En el mapa 24 s’indiquen els principals elements tinguts en compte a l’hora 
d’analitzar la permeabilitat d’aquest sector urbà. 
 
Relació entre els camins rurals i el sòl no urbanitzable i el transport públic 
 
Pel que fa referència al transport públic, no es pot fer cap valoració d’aquest 
sector fins que no estigui urbanitzat. Solament cal esmentar que actualment ja 
passa una línia d’autobusos urbans per l’avinguda del Vallès i que, per tant, no 
serà difícil donar servei a aquest sector. 
 
Relació entre el sòl no urbanitzable i els espais verds urbans 
 
El Vial est va acompanyat longitudinalment per una extensa zona verda, la qual 
queda a la banda externa en la seva meitat nord o entremig d’aquest vial i el 
seu desdoblament a la part sud. Aquesta zona queda, però, desvinculada de la 
zona verda que hi ha a l’entorn de la masia dels Bellots i no hi ha cap altre zona 
verda entremig del polígon, motiu pel qual caldria connectar-les a través d’un 
carrer arbrat. 
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MAPA 24. Valoració de la permeabilitat urbana al sector dels Bellots d’acord amb 
les previsions del planejament urbanístic i el pla de mobilitat. 

 
Relació entre els camins rural, el sòl no urbanitzable i el patrimoni 
arquitectònic i la xarxa de carrers arbrats del POUM 
 
El POUM no defineix cap element de la xarxa de carrers arbrats en aquest 
sector, solament s’indiquen els carrers arbrats ja existents en el polígon 
industrial dels Bellots I. Tenint en compte que es preveu fer una zona verda que 
ressegueixi el Vial est i que aquesta inclourà un camí longitudinal que vindrà a 
ser la substitució del camí dels Monjos, el POUM hagués pogut preveure, 
encara que fos indicativament, una mínima xarxa viària arbrada que permetés 
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superar el Vial est i connectar les zones verdes que es crearan en aquest 
sector. 
 
Relació entre els camins rural, el sòl no urbanitzable i el patrimoni 
arquitectònic i el Pla de mobilitat 
 
Encara no ha estat elaborada la proposta del Pla de mobilitat per a aquest 
sector. 

 
Propostes d’actuació 
 
D’acord amb les reflexions anteriors, es fan les següents propostes d’actuació 
per al sector dels Bellots: 
 
• Valorar la possibilitat fer l’enllaç entre el Vial est i la C-58 sense desdoblar-lo 

i a partir de la última rotonda, utilitzant part de l’espai situat entre la 
benzinera i el centre comercial per fer l’enllaç en direcció a Barcelona. 

 
• Incloure a la proposta d’ordenació d’aquest sector elaborada per la junta de 

compensació del sector industrial els Bellots II dos carrers arbrats que 
travessin els polígon industrial d’est a oest i que permetin superar el Vial est 
i connectar amb el nou camí excursionista que es vol establir en substitució 
de l’antic camí dels Monjos. Aquests dos carrers arbrats podrien resseguir el 
carrer de la Terra i la seva prolongació cap a llevant i el carrer que separarà 
la part nord i sud del polígon, el qual ja ressegueix un camí que avui porta a 
la masia dels Bellots —catalogada també com a element del patrimoni— i 
esdevé un bon traçat per connectar la zona verda de l’entorn de la masia 
dels Bellots i la nova zona verda que es proposa que ressegueixi el Vial est. 

 
 
Les Fonts-Can Parellada 
 
En el mapa 25 s’indiquen els principals elements tinguts en compte a l’hora 
d’analitzar la permeabilitat d’aquest sector urbà. 
 
Relació entre els camins rurals i el sòl no urbanitzable i el transport públic 
 
La major part de camins d’accés al SNU i als parcs urbans són accessibles 
amb transport públic, tant amb les línies d’autobús urbà o interurbà com amb 
els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 
Relació entre el sòl no urbanitzable i els espais verds urbans 
 
S’ha de valorar molt positivament l’ampliació del parc territorial de la Serra de 
Galliners a través de diferents zones verdes de les Fonts, especialment 
mitjançant el parc urbà que també s’anomena de la Serra de Galliners i al 
tractament de baixa intensitat que aquest rep, de manera que s’ha facilitat 
l’accés i l’ús pels ciutadans sense necessitat d’artificialitzar-lo i, alhora, s’ha 
disminuït la massa de combustible per reduir el risc d’incendi forestal (fotografia 
35).  
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FOTOGRAFIA 35. Parc urbà Serra Galliners. 
 
Relació entre els camins rural, el sòl no urbanitzable i el patrimoni 
arquitectònic i la xarxa de carrers arbrats del POUM 
 
A les Fonts no s’ha fet cap proposta de xarxa de carrers arbrats, ja que 
solament s’indiquen els carrers que ja estan arbrats i que, a més, no tenen cap 
relació amb la xarxa de camins i espais naturals. En alguns llocs, com al Pla de 
les Fonts, no s’indiquen ni els carrers arbrats que ja existeixen, el que palesa el 
baix grau de planificació d’aquesta xarxa i més quan un dels carrers que ja està 
arbrat, però no considerat al POUM, és precisament el perllongament del carrer 
Sant Agustí (passeig Lola Anglada) fins arribar al pont que mena a l’estació 
dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. A Can Parellada la situació és 
gairebé la mateixa, tot i que ja s’hi fa alguna proposta per completar aquesta 
xarxa (carrer Itàlia, Alemanya, etc), encara que sigui mínima. De tots el sectors 
analitzats, les Fonts-Can Parellada és el sector que té la proposta de xarxa de 
carrers arbrada més limitada. 
 
Relació entre els camins rural, el sòl no urbanitzable i el patrimoni 
arquitectònic i el Pla de mobilitat 
 
La proposta de xarxa de vianants i de bicicletes del Pla de mobilitat és molt 
més completa que la xarxa de carrers arbrats del POUM i té molt més sentit 
quan es relaciona amb la xarxa de camins i els espais naturals de l’entorn urbà. 
Preveu la connexió entre l’itinerari de bicicletes i els camins de la Serra de 
Galliners i el camí del Monjos a l’avinguda d’Àfrica i també preveu arribar al 
parc urbà de la Serra de Galliners i travessar la riera de les Arenes per un nou 
pont, el que representa un notable avenç. 
 
Aquesta proposta, en alguns casos segueix massa la xarxa de carrers arbrats 
del POUM que, com ja s’ha comentat, no només és insuficient, sinó que en 
aquest sector no te en compte la necessitat de connectar la ciutat i els espais 
naturals i la seva xarxa de camins, reproduint el Pla de mobilitat alguna 
d’aquestes mancances: l’itinerari de bicicletes del carrers sant Carles i Sant 
Agustí de les Fonts s’acaben davant del bosc; l’itinerari de vianants del carrer 
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Europa a Can Parellada és força problemàtic, ja que un tram d’aquest carrer 
encara no existeix i la resta té un notable desnivell. 
 

 
MAPA 25. Valoració de la permeabilitat urbana al sector de les Fonts-Can 
Parellada d’acord amb les previsions del planejament urbanístic i el pla de 
mobilitat. 
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Propostes d’actuació 
 
D’acord amb les reflexions anteriors, es fan les següents propostes d’actuació 
per al sector de Les Fonts-Can Parellada: 
 
• Prolongar les zones verdes de Les Fonts-Can Parellada a través d’un «pont 

verd» cap a la masia de Can Parellada (eix de Llevant), parc de Can 
Casanoves, Can Jofresa i Vallparadís. 

 
• Desenvolupar una xarxa d’arbrat viari per aquest sector de manera que 

inclogui els carrers arbrats ja existent i connecti amb la xarxa de camins que 
menen al parc urbà Serra de Galliners i al parc territorial del mateix nom i 
amb les parades i estacions dels serveis de transport públic.  

 
• Completar la xarxa de vianants i de bicicletes amb nous trams, com per 

exemple: 
- Arribar a l’estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de les 

Fonts pels dos punts d’accés que hi ha. 
- Connectar el parc urbà Serra de Galliners amb els accessos a  la Serra 

de Galliners, principalment a través del carrer Guinea, el més proper. 
- Elaborar un itinerari de vianants que accedeixi a la Serra de Galliners a 

través del carrer Líbia (Can Parellada) i de la carretera de Can 
Amat/carrer Camí de Can Corbera (Les Fonts), ja que són aquests els 
accessos que actualment s’utilitzen. 

- L’itinerari de vianants del carrer Europa podria d’arribar fins al carrer 
Alemanya i resseguir-lo en tota la seva longitud. 

 
 
Enclaus urbans en sòl no urbanitzable 
 
En aquest apartat es tracten els dos sectors de sòl urbà separats de la zona 
urbana consolidada i situats com a enclaus entremig del sòl no urbanitzable. 
 
Font de l’Espardenyera 
 
Atès que es tracta d’una urbanització a la que s’hi accedeix des de Matadepera 
i que constitueix un enclau de relativa poca extensió entremig de sòl no 
urbanitzable i situat a banda i banda de pràcticament un únic carrer, el passeig 
de Matadepera, no tindria sentit fer el mateix tipus d’anàlisi que el que s’ha 
realitzat pels altres sectors urbans consolidats. Cal remarcar que el perímetre 
de tot aquest sector està format per espais forestals qualificats com a zona 
verda o de protecció del bosc, el que contribueix a la permeabilització d’aquest 
sector urbà. 
 
L’únic aspecte que mereix destacar-se és que la disposició de nord-oest a sud-
est d’aquest estret sector acaba tenint una funció de barrera en aquesta part de 
la connexió est-oest de la plana del Vallès. En relació a les previsions del PGO 
del 83, el pla especial d’aquest sector de l’any 2000 ampliava el sòl urbà pel 
seu extrem meridional, el punt més sensible. 
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Mancomunitat-Torrebonica 
 
El sector de sòl urbà i l’establiment d’equipaments en els terrenys de l’antiga 
Mancomunitat i de Torrebonica, té el seu origen en l’antiga qualificació 
d’Equipaments de la Mancomunitat de tot aquest ampli sector. Bona part dels 
equipaments i de les instal·lacions existents ja estaven previstes al PGO de 
l’any 1983, mentre que altres s’hi han afegit posteriorment a través de plans 
especials. El POUM del 2003 manté aquests equipaments i instal·lacions i 
n’incrementa lleugerament la superfície d’alguns d’ells, tot i que en el cas del 
sòl urbà dels equipaments de Torrebonica quasi quadruplica la superfície 
prevista en el PGO del 1983. 
 
La consolidació i el continuat increment de la superfície urbana d’aquest sector 
entra en contradicció amb el mateix POUM, ja que mentre estableix com a un 
dels seus principals objectius la contenció del creixement i es defineixen al 
sector de llevant de la ciutat alguns nous sectors urbans per acabar i completar 
el teixit urbà, tot tancant-lo amb el Vial est, al sector de la Mancomunitat i de 
Torrebonica es manté i s’amplia la constel·lació de parcel·les urbanes i 
d’equipaments sense cap model de desenvolupament urbà per al conjunt, de 
manera que es desconeix si ja s’està a l’etapa final de l’ocupació d’aquest 
sector o tot just s’està començant. 
 
Cal també insistir en que moltes de les instal·lacions i dels equipaments 
existents en aquest sector podien haver estat construïdes dins l’espai urbà 
consolidat i no requerien situar-se com a enclau en sòl no urbanitzable i incidir 
notablement sobre un sector especialment sensible des del punt de vista de la 
connectivitat ecològica i paisatgística (fotografia 36).  
 

 
FOTOGRAFIA 36. Equipament situat en un enclau urbà dins el sòl no urbanitzable. 
 
Altres aspectes contradictoris provenen del fet que part d’aquest sector està 
inclòs dins el Parc territorial dels torrents de la Grípia i de la Betzuca, de 
manera que alguns dels equipaments que s’hi troben inclosos acaben essent 
inclosos pel POUM dins la categoria d’equipaments del parc territorial, sense 
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que hi tinguin, ni hi puguin tenir, cap altre relació que no sigui la derivada de la 
seva localització enmig d’aquest espai. 
 
Atès que aquest espai qualificat com a urbà és el conjunt de diferents peces 
urbanes i equipaments i serveis tècnics sense cap altra relació que la seva 
proximitat física i, per tant, sense cap estructura urbana, no té sentit valorar la 
seva permeabilitat com s’ha fet en altres sectors urbans, de manera que la 
única recomanació possible és aturar l’ocupació d’aquest sector per nous 
equipaments i activitats urbanes i definir una estructura urbana per a tot el seu 
conjunt. 
 
La recent construcció d’una nova instal·lació de promoció pública al marge dret 
del camí de Can Canya, però en sòl no urbanitzable i infringint les previsions 
del POUM pel que fa al sòl no urbanitzable de caràcter agrícola, és una mostra 
més de la manca de sensibilitat en el desenvolupament d’aquest sector. 
 
D’acord amb les reflexions anteriors, es fan les següents propostes d’actuació 
per al sector de la Mancomunitat-Torrebonica: 
 
• Incloure tot l’àmbit ocupat per peces urbanes, equipaments i serveis tècnics 

del sector de la Mancomunitat i de Torrebonica dins l’àmbit de planejament 
del parc territorial dels torrents de la Grípia i de la Betzuca, de manera que 
sigui a partir de la planificació de l’espai natural que s’acabi definint quins 
han de ser els límits d’aquest sector urbà i d’equipaments i quina ha de ser 
la seva estructura urbana i així es garanteixi que es faci de manera 
compatible amb els valors naturals i el manteniment de la connectivitat 
ecològica i paisatgística d’aquest sector. 

 
• Aplicar de manera estricta els corresponents mecanismes de disciplina 

urbanística per a tota activitat que es situï en aquest sector infringint les 
previsions del POUM. 

 
 
Propostes d’actuació 
 
Tot seguit es recullen de manera conjunta totes les propostes que 
separadament s’han anat presentant dins de cada sector de l’àmbit 
Permeabilitat urbana: 
 
ACTUACIONS 
 
Actuacions a curt termini 
 
• Elaborar i executar un programa d’actuacions ambientals urgents en el 

sòl urbà encara no urbanitzat el qual hauria de comprometre als 
propietaris d’aquests terrenys i tenir com a objectiu principal dignificar els 
espais urbans perifèrics i garantir-ne el manteniment i les condicions 
sanitàries mínimes per poder ser utilitzats pels ciutadans amb seguretat. 
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Actuacions urbanístiques 
 
• Dotar d’un mínim d’estructura de xarxa a les zones verdes del sector 

Sant Llorenç-Can Petit:  
- Prolongar la zona verda del costat de llevant del «ventall» de la Franja 

nord pel del marge de la carretera de Castellar (o pel marge del Vial est 
si es canvia el seu traçat) i connectar-la amb les zones verdes que a 
banda i banda d’aquesta carretera dignifiquen el tram d’entrada al nucli 
urbà. 

- Prolongar la zona verda existent al polígon industrial de Can Petit a 
través del «ventall» de la Franja nord.  

 
• Definir una xarxa de carrers arbrats en el sector de Can Petit, prestant 

especial atenció als marges de la riera de les Arenes i, especialment, al 
tram que ressegueix el camí els Monjos. 

 
• Si s’inclouen en la proposta del POUM pel sector de Can Motllor-La Grípia 

algunes zones verdes ja existents i es vetlla per a la creació d’alguns nous 
espais verds en els àmbits actualment en desenvolupament, es podria 
millorar fàcilment la situació actual, com a noves propostes es poden 
citar les següents: 
- Creació d’una zona verda que ressegueixi la via del ferrocarril des de la 

riera de les Arenes al futur Vial est, tot passant per la nova estació de la 
RENFE de la Grípia. 

- Millorar la disposició de zones verdes entre el carrer Montperdut i el 
passeig del Camp del Roure, interconnectant-les amb el carrer 
d’Amposta, ja proposat com a carrer arbrat. 

- Incloure a la proposta del POUM la zona verda ja existent que va des de 
la font de la Grípia (tot allargant-la fins al final del carrer d’Amposta) a la 
carretera de Castellar.  

- Garantir que en el desenvolupament del pla parcial de Can Montllor la 
prolongació del carrer del Vendrell es faci a través d’una zona verda que 
connecti les existents al marge del Vial est i del carrer Ibáñez de 
Aldecoa. 

 
• Completar la proposta del POUM pel sector de Can Motllor-La Grípia amb 

algunes millores pel que fa a carrers arbrats, com per exemple: 
- Incloure en la proposta del POUM de carrers arbrats el carrer Ibáñez de 

Aldecoa i resoldre la seva connexió amb l’avinguda del Pintor Mir. 
- Garantir que tots aquests carrers arbrats travessin de manera adequada 

el Vial est, ja que a diferència del sector de Torressana no s’indica que 
ho facin. 

 
• Tot i que en força casos no és possible crear noves zones verdes en el 

sector de Torressana, alguns canvis en la distribució de les zones 
verdes existents o la creació d’algunes de noves en indrets on encara és 
possible, podria ajudar a constituir una incipient xarxa d’espais verds que 
relacionés la ciutat i els espais naturals del parc territorial dels torrents de la 
Grípia i la Betzuca, com a exemple es poden citar les següents: 
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- Creació d’una zona verda que resseguís la via del ferrocarril de la 
RENFE des de la riera de les Arenes fins al camí dels Monjos i al camí a 
Sabadell, tot passant per la nova estació de la Grípia. 

- Reordenar les zones verdes de l’entorn de la plaça de Vilardell 
resseguint la prolongació del carrer Saragossa. 

- Millorar la disposició de zones verdes dins l’eix carrer Salamanca-
Zamora, situant, per exemple, la zona verda del carrer Cantàbria al 
carrer Salamanca, augmentant la mida de la zona verda que ressegueix 
el límit del cementiri, etc. 

 
• Incloure a la proposta de la Junta de compensació del sector industrial els 

Bellots II, dos carrers arbrats que travessin els polígon industrial d’est a 
oest i que permetin superar el Vial est i connectar amb el nou camí 
excursionista que es vol establir en substitució de l’antic camí dels Monjos. 
Aquests dos carrers arbrats podrien resseguir el carrer de la Terra i la seva 
prolongació cap a llevant i el carrer que separarà la part nord i sud del 
polígon, el qual ja ressegueix un camí que avui porta a la masia dels Bellots 
—catalogada també com a element del patrimoni— i esdevé un bon traçat 
per connectar la zona verda de l’entorn de la masia dels Bellots i la nova 
zona verda que es proposa que ressegueixi el Vial est. 

 
• Prolongar les zones verdes de Les Fonts-Can Parellada a través d’un 

«pont verd» cap a la masia de Can Parellada (eix de Llevant), parc de Can 
Casanoves, Can Jofresa i Vallparadís. 

 
• Desenvolupar una xarxa d’arbrat viari pel sector de Les Fonts-Can 

Parellada de manera que inclogui els carrers arbrats ja existent i connecti 
amb la xarxa de camins que menen al parc urbà Serra de Galliners i al parc 
territorial del mateix nom i amb les parades i estacions dels serveis de 
transport públic.  

 
• Aplicar de manera estricta els corresponents mecanismes de disciplina 

urbanística per a tota activitat que es situï en el sector de la 
Mancomunitat-Torrebonica infringint les previsions del POUM. 

 
Actuacions de mobilitat 
 
• Prolongar pel sector Sant Llorenç-Can Petit alguns dels itineraris de 

vianants i de bicicletes del Pla de mobilitat:  
- Caldria resseguir, com a mínim, la zona verda longitudinal del polígon 

industrial de Can Petit, connectant els itineraris de l’avinguda del Vallès 
amb el carrer Font i Sagué i el camí dels Monjos i, a través d’aquest, la 
carretera de Castellar. 

- Valorar si és possible definir en l’anomena «Franja nord» l'eix de 
vianants arbrat que el POUM proposa delimitar en aquesta franja.  

 
• Completar en el sector de Can Motllor-La Grípia els itineraris de 

vianants i de bicicletes del Pla de mobilitat de manera que s’augmenti la 
cobertura d’aquesta zona i, especialment, s’integrin amb l’espai no 
urbanitzable i la xarxa de camins que l’estructura:  
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- Preveure que l’itinerari de vianants arribi a la nova estació de ferrocarril 
de la Grípia. 

- Valorar la possibilitat de desplaçar l’itinerari de bicicletes que passa pel 
carrer Borges Blanques al carrer Ibáñez de Aldecoa, resseguint la zona 
verda que el voreja. 

- Completar les actuals connexions de la xarxa de vianants i de bicicletes 
amb els espais rurals i la seva xarxa de camins que es realitza a través 
dels carrers del Vendrell, Sierra Nevada i Amposta, amb altres enllaços 
a la font de la Grípia o a la cruïlla entre l’avinguda del Pintor Mir i el 
carrer Ibáñez de Aldecoa i pensar en tots els casos que caldrà de 
superar el Vial est. 

 
• Completar la proposta de xarxa de vianants i de bicicletes en el sector 

de Torressana per millorar la relació amb la xarxa de camins rurals i els 
espais naturals, com per exemple: 
- Preveure que la xarxa de vianants arribi a la nova estació de ferrocarril 

de la Grípia i que des d’aquesta estació enllaci amb la bifurcació dels 
camins dels Monjos i de Sabadell. 

- Estendre la xarxa de vianants i de bicicletes per la prolongació del carrer 
Saragossa. 

- En tots els casos (estació de la Grípia-passeig Vint-i-dos de Juliol, carrer 
Saragossa i carrer Zamora i carretera de Montcada) s’hauria de 
preveure que la xarxa de vianants i de bicicletes superés el previst Vial 
est.  

 
• Completar la xarxa de vianants i de bicicletes del sector de Les Fonts-

Can Parellada amb nous trams, com per exemple: 
- Arribar a l’estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de les 

Fonts pels dos punts d’accés que hi ha. 
- Connectar el parc urbà Serra de Galliners amb els accessos a  la Serra 

de Galliners, principalment a través del carrer Guinea, el més proper. 
- Elaborar un itinerari de vianants que accedeixi a la Serra de Galliners a 

través del carrer Líbia (Can Parellada) i de la carretera de Can 
Amat/carrer Camí de Can Corbera (Les Fonts), ja que són aquests els 
accessos que actualment s’utilitzen. 

- L’itinerari de vianants del carrer Europa podria d’arribar fins al carrer 
Alemanya i resseguir-lo en tota la seva longitud. 

 
PLANS I PROJECTES 
 
Propostes relacionades amb el Vial est 
 
• Desplaçar el Vial est cap a llevant per incloure l’anomenat «ventall» de 

la Franja nord dins els límits de la ciutat consolidada. 
 
• Canviar el traçat de l’actual proposta del Vial est en el sector de Can 

Motllor-La Grípia per ser incompatible amb la preservació del torrent de la 
Grípia. De manera indicativa, es podria suggerir que recuperés part del 
traçat proposat en el planejament urbanístic del 1983, resseguint 
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l’avinguda del Pintor Mir, però soterrat, ja que l’amplada del carrer ho 
permetria.  

 
• Garantir que el projecte d’urbanització del front urbà de Torressana 

contempli una adequada relació entre l’espai urbà i els espais naturals del 
parc territorial i, especialment, que no produeixi cap modificació del 
traçat del Vial est susceptible d’afectar al sistema hidrològic. 

 
• Garantir que tots els nous carrers arbrats que discorren en direcció 

est-oest travessin el Vial est i que ho facin de manera adequada al pas de 
vianants. 

 
• Valorar la possibilitat fer l’enllaç entre el Vial est i la C-58 sense 

desdoblar-lo i a partir de la última rotonda, utilitzant part de l’espai situat 
entre la benzinera i el centre comercial per fer l’enllaç en direcció a 
Barcelona. 

 
Desenvolupament de plans i projectes 
 
• Incloure tot l’àmbit ocupat per peces urbanes, equipaments i serveis 

tècnics del sector de la Mancomunitat i de Torrebonica dins l’àmbit de 
planejament del parc territorial dels torrents de la Grípia i de la 
Betzuca, de manera que sigui a partir de la planificació de l’espai natural 
que s’acabi definint quins han de ser els límits d’aquest sector urbà i 
d’equipaments i quina ha de ser la seva estructura urbana i així es 
garanteixi que es faci de manera compatible amb els valors naturals i el 
manteniment de la connectivitat ecològica i paisatgística d’aquest sector. 

 
ACTUACIONS ADMINISTRATIVES 
 
Mesures de coordinació administrativa 
 
• Establir com a procés normal de tramitació de qualsevol figura del 

planejament derivat (pla parcial, pla especial) i dels projectes d’urbanització 
del sector limítrof de la ciutat, l’informe del Servei de Medi Ambient pel 
que fa a la permeabilitat ecològica i paisatgística dels espais urbans i a 
la seva relació amb els espais naturals que els envolten. 
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