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La ciutat de Sabadell encara compta amb una superfície important de camps i boscos: l’anomenat
rodal de Sabadell. Aquests camps i boscos, juntament amb els espais fluvials del rodal, formen part de
la gran xarxa d’espais naturals de la plana del Vallès. Uns espais que tenen un gran valor ecològic i
que, a més, actuen com a connectors ecològics imprescindibles per a la conservació dels espais
naturals de les serralades pròximes, com ara Sant Llorenç o Collserola. A banda, constitueixen una
bona mostra del paisatge tradicional vallesà, una harmoniosa combinació de boscos i cultius de secà.
De fet, en una gran part del rodal de Sabadell es manté encara una agricultura tradicional de secà i
regadiu que, si bé no genera un gran moviment econòmic, constitueix l’activitat principal d’una sèrie
de famílies pageses i contribueix decisivament al manteniment d’aquests paisatges i espais naturals.
Són aquests espais sense urbanitzar els que hem de preservar i potenciar, prenent consciència de la
gran importància que tenen com a font de qualitat de vida per a tots nosaltres. En aquest sentit, són un
autèntic pulmó verd per a la ciutat, alhora que una font de lleure i esbarjo per al conjunt de la
ciutadania: passejants, excursionistes, naturalistes, ciclistes, esportistes... A més, en aquests espais
podem trobar una gran part del nostre patrimoni històric: vestigis romans, ermites romàniques, masies,
castells, molins, hortes, fonts i camins mil·lenaris.
Els camps i boscos del rodal de Sabadell, un ric patrimoni en perill
A diferència d’altres ciutats del Vallès, la mobilització de la ciutadania durant els primers anys 90 va
aconseguir la protecció d’una superfície important d’espai agrícola i natural (camps, boscos i espais
fluvials) dins del Pla General de 1993. També durant aquests anys, hem vist el naixement de l’esperat
Parc Agrari de Sabadell així com la recuperació i posada en marxa del Parc Fluvial del Ripoll. Això ha
estat possible gràcies al fet que, d’acord amb el Pla General de 1993, Sabadell ha basat el seu
creixement urbanístic en el reompliment de zones interiors. Tanmateix, l’aplicació del Pla General
també ha significat el sacrifici de grans i valuoses peces de camps i boscos de Can Llong, Can
Gambús i Sant Pau de Riusec.
El Pla General de 1993 haurà de ser revisat en els propers anys. En un context comarcal d’implantació
de grans infraestructures viàries i grans creixements urbanístics sense control, l’acabament dels grans
projectes urbanitzadors de Can Llong, Can Gambús i Sant Pau de Riusec fa témer que es cedeixi a la
temptació de planificar la urbanització d’altres grans peces del rodal. Per tant, necessitem garanties
legals per evitar propostes de transformació i/o urbanització del conjunt de camps i boscos del rodal, i
en especial per a determinats paratges particularment amenaçats o claus en el manteniment de la
connectivitat, com la zona de la Torre Turull - Can Moragues (actualment està qualificat com a sistema
per a equipaments supramunicipals).
En conseqüència, és la nostra voluntat promoure el debat social i polític necessari per tal de renovar el
consens plasmat en el Pla General de 1993 envers la conservació dels camps i boscos del rodal de
Sabadell. Hem de ser conscients que el que està en joc és el patrimoni de tothom, i som nosaltres els
que hem de lluitar per la seva conservació. Cal que tots els ciutadans i ciutadanes de Sabadell, així
com els estaments de decisió política que els representin renovin els seus compromisos concrets en la
conservació de tot l’espai agrícola i natural del rodal de Sabadell.

Per tot això, els sotasignats, entitats, ciutadanes i ciutadans de Sabadell, demanem al conjunt de forces
polítiques de la ciutat un ferm compromís per:
1. Garantir la protecció legal definitiva de tot l’espai agrícola i natural del terme municipal de
Sabadell en la propera revisió del pla general.
2. Impulsar definitivament la millora del grau de protecció i gestió dels espais agrícoles i naturals
del rodal de Sabadell mitjançant figures de protecció i gestió conjuntes amb altres municipis
veïns tals com l’Espai Agroforestal de Llevant (EAL) i el Parc Agrícola del Vallès (PAV).
3. Promoure, conjuntament amb Castellar del Vallès, la protecció definitiva de l’espai natural de
la Torre Turull - Can Moragues mitjançant la seva classificació com a sòl no urbanitzable de
protecció especial.
4. Mantenir la lluita contra la degradació dels espais naturals del rodal, sigui per abocaments,
construccions il·legals, etc.
5. Ampliar el foment del coneixement i de l’estima del ric patrimoni natural, cultural i
paisatgístic dels paratges que envolten la nostra ciutat i que configuren el rodal de Sabadell.
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