Proposta d'acord de la Junta de Portaveus en suport a la moció presentada
per la entitat ADENC en relació a la recuperació de camins que permetin la
connectivitat entre els municipis de Sabadell i Terrassa.
APROVADA
L'Entitat ADENC va presentar una proposta de moció que en la seva exposició de
motius diu, literalment: “L’estudi recent que l’ADENC ha estat fent en l’espai natural periurbà
conegut com a Parc Grípia Ribatallada, que es troba delimitat entre els municipis de Sabadell,
Terrassa, i també de Castellar de Vallès, Matadepera i Sant Quirze, ens ha fet veure que és una
zona amb un gran nombre de problemes i mancances. Aquesta problemàtica ha sigut el fruit d’una
manca de gestió municipal en un espai que havia de ser compartit i que ha estat mancat de
projecte per part d'ambdues ciutats.
Malgrat aquestes mancances del territori, molta gent dels municipis propers visiten aquesta zona
per gaudir dels seus espais naturals. Hi ha pocs camins ben senyalitzats i no hi ha un camí clar
que vagi de Sabadell a Terrassa, ja que el camí històric va desaparèixer amb la implantació del
Golf. Alhora, molts dels camins es troben tallats per barreres o infraestructures, carreteres o les
vies del ferrocarril. Aquesta mancança provoca problemes de connectivitat entre els dos grans
municipis del Vallès, Sabadell i Terrassa, a part de dificultar l’accés a espais de gran interès poc
reconeguts.
Antigament ja existien camins històrics que unien els diferents municipis Vallesans, però amb la
transformació del territori aquests camins han anat desapareixent. Avui dia resulta complicat anar
d’un municipi a un altre sense tenir confusions o trobar obstacles. La creació d'aquest camí seria
un primer element que, acompanyat d'una bona senyalització, palesaria el compromís dels dos
ajuntaments en endegar un projecte de recuperació i valoració d'aquest espai.
La recuperació d’un camí entre ambdós nuclis urbans permetria un accés més còmode a l’espai
natural del Parc Grípia Ribatallada, alhora que dignificaria i donaria a conèixer molt més el nostre
patrimoni natural i paisatgístic. A part, aquest és un espai natural de gran interès, ja que és un
espai de gran extensió que presenta les característiques típiques de la plana vallesana, en forma
de mosaic agroforestal i gran diversitat d'habitats (torrents i rieres, diferents tipus de boscos,
camps,...). Una funció molt important que també desenvolupa, és la de connector ecològic entre el
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serralada Litoral.
Tenint en compte que aquest és un espai natural situat entre diferents municipis, la gestió hauria
d'estar coordinada entre tots els municipis que hi formen part, caminant tots cap a la mateixa
direcció.
Aquesta també és una gran oportunitat per iniciar un projecte intermunicipal comú per la
conservació dels espais naturals del nostre territori, i així trencar també amb les barreres fictícies
que existeixen entre un municipi i un altre.”
Per tots aquests motius expressats anteriorment proposem a la Junta de Portaveus de
l’Ajuntament de Terrassa donar suport a la moció presentada per la entitat ADENC i als següents
ACORDS:
Primer.- La recuperació d'un camí que connecti els dos municipis, lliure d'obstacles i que sigui de
fàcil accés per caminants i ciclistes.
Segon.- Senyalització adequada de l'itinerari.
Tercer.- Creació d'una comissió entre els dos ajuntaments (Terrassa i Sabadell), per tal de dur a
terme el projecte.
A Terrassa, 20 d'abril de 2017

