
 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PER SABADELL PER A L’ADEQUACIÓ I  
MILLORA DEL PARC FLUVIAL DEL RIPOLL DE SABADELL. 

 

“El riu té una presència específica en el si del terme municipal de la ciutat, en una 

relació singular entre l’espai natura i l’espai urbà. El riu Ripoll és paisatge i 

infraestructura, és natura i activitat econòmica, és identitat i connectivitat. En 

definitiva, el Ripoll configura un sistema complex gràcies a la seva singular mixtura 

d’usos d’indústria i horta, i pel seu esplendor en elements de gran valor patrimonial 

i ambiental”.  

D’aquesta manera comença la descripció i anàlisi continguda en el document “Programa 
d'actuacions 2.025 -  Parc Ripoll Sabadell” realitzat des de l’Ajuntament amb 

l’acompanyament i el debat amb representants de les entitats (UES, ADENC, Amics del 

Ripoll i CIESC) i amb assessorament tècnic expert que es va es va cloure al maig del 

2019. 

Cal trencar amb la idea que el Ripoll, el riu i el seu parc fluvial, és un límit de la ciutat. Al 

contrari, cal defensar que el Parc Fluvial del Ripoll forma part del paisatge i l’estructura 

urbana de la ciutat, uneix fins a deu barris de la ciutat connectant Sabadell amb tres 

municipis més.  

El Ripoll l’hem d’entendre com l’espai més singular de Sabadell, que fa de frontissa entre 

el teixit urbà i el Rodal i ha d’esdevenir en el futur gran Parc de la ciutat que la vertebri 

de nord a sud, en el que convisquin els valors naturals, patrimonials i paisatgístics amb 

la indústria neta, l’horta i el lleure. 

Els anys 90 a través del Pla de recuperació integral del riu Ripoll, impulsat per 

l’Ajuntament, es va fer un tom al mal estat que presentava el riu. Es va sanejar l’aigua,  

es va recuperar la fauna i bona part dels espais naturals i es van crear espais de lleure. 

Ara però cal donar un nou impuls al Parc Fluvial del riu Ripoll.   



 

 

Per tant el debat i les propostes per a la millora i adequació del Parc Fluvial del Ripoll 

interpel·len indirectament a la transformació de la Gran Via, cercant l’equilibri entre els 

diversos espais i prioritzant la connexió entre la ciutat i  la conca del Ripoll.  

El programa ens exposa sis dimensions del Parc Fluvial del Ripoll, complementàries i 

totes elles imprescindibles: el parc cultural, agrari, tecnològic i de coneixement, el parc 

empresarial, històric i cultural i el parc de lleure, de turisme i esportiu. Totes elles al 

voltant d’un entorn natural i paisatgístic de qualitat i de la necessària gestió de l’aigua.  

La principal aportació del programa és la definició de 18 actuacions agrupades i 

diferenciades en 3 àmbits localitzats en la zona sud, central i nord del riu Ripoll al pas 

pel municipi de Sabadell. 18 propostes que van acompanyades de descripció de treballs 

previs requerits, amb detall a les fitxes dels conceptes pressupostaris i una previsió 

d’execució al llarg de 6 anys. Una de les primeres propostes és la creació d’una Oficina 

Tècnica del Ripoll que permeti coordinar les 3 línies de treball: natura, accessibilitat i 

activitat. El programa fa especial atenció a les actuacions que han de permetre millorar 

l’accessibilitat de la ciutat al riu, amb propostes molt concretes i pressupostos detallats.  

Un programa perquè sigui viable que cal dotar-lo de recursos tal i com es va fer en 

períodes anteriors a partir dels Fons de Cohesió, de les aportacions de la Junta de 

Sanejament i de recursos municipals. Durant els anys 1994 a 2000, es van dotar amb 

30M d’euros, del 2000-2005 van ser 12’1M d’euros i entre els anys del 2006 a 2019 les 

inversions van decaure a 4’3M d’euros. És el moment de revertir aquesta manca 

d’inversió i sobretot és el moment de poder optar a fórmules de co-finançament.  

L’aposta necessària per a donar un nou impuls al Parc Fluvial del riu Ripoll no es pot 

abordar deixant de banda documents tan importants com el “Programa d'actuacions 
2.025 -  Parc Ripoll Sabadell”, que han sigut el resultat d’un rigorós treball tècnic i la 

implicació de les entitats més coneixedores dels valors i de les mancances del riu Ripoll. 

El document està plenament alineat amb el document urbanístic ja aprovat del Balcó del 

Ripoll al sector de Covadonga. Alhora la transformació i la nova centralitat de la Gran 

Via, ens ha de permetre obrir la ciutat al riu i el parc fluvial a la ciutat. 



 

 

Cal aprofitar la feina ja feta per poder atraure amb rapidesa i seguretat el finançament 

necessari per emprendre una segona gran fase de transformació per aquest àmbit tant 

important de la ciutat. I en aquesta línia cal també conèixer i aprofitar iniciatives 

acadèmiques amb participació local com és el Projecte Urban Lab que s’està 

desenvolupant a mode de laboratori urbà al barri de Covadonga. Compartir experiències, 

sumar creativitat i implementar solucions als reptes socials, urbans i ambientals que 

tenim a Sabadell han de contribuir a la seva millora. 

 

Per tot això proposem al Ple els següents ACORDS 
 

Primer.- Prendre el “Programa d'actuacions 2.025 -  Parc Ripoll Sabadell” com a 

document referència, punt de partida i eina de treball en la materialització de les 

actuacions a dur a terme en aquest àmbit durant els propers 5 anys. 

 

Segon.- Destinar part dels recursos econòmics municipals que siguin possibles i 

cercar co-finançament presentant el programa d’actuacions a totes aquelles 

possibles fonts de finançament europeu (FEDER, LIFE, Next Generation, …), així 

com explorant vies d’aportació o contribució de caràcter privat. 

 

 
No obstant, el Ple resoldrà. 
 
 
 
 
 
Nani Valero Moreno,  

Regidora portaveu del Grup Municipal Crida per Sabadell 

 

Sabadell, a data de la signatura digital. 


