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PER LA RECONVERSIÓ DEL CAMP DE GOLF PER UN PARC DELS ALOUS – CAN SANT JOAN 

A RUBÍ I SANT CUGAT DEL VALLÈS, DINS LA VIA VERDA COLLSEROLA – SANT LLORENÇ. 

 

 

AVANÇ DE PLA ESPECIAL PEU PARC CAN SANT JOAN 
Parc Interurbà dels Alous – Can Sant Joan 

 

 

1. PRESENTACIÓ 

 

Aquest document realitzat per part de l’Associació Rubí d’Arrel, l’Assemblea pel Clima de Sant 

Cugat del Vallès, i l’Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura a Catalunya-ADENC, en 

representació de la PLATAFORMA RECONVERTIM EL CAMP DE GOLF RUBÍ-SANT CUGAT, 

vol aportar un inici de col·laboració amb els Ajuntaments de Rubí i Sant Cugat del Vallès i 

amb l’INCASOL, contextualitzant la problemàtica i les oportunitats que ofereix la gestió de 

l’espai de l’antic camp de golf de Can Sant Joan.  

 

La PLATAFORMA RECONVERTIM EL CAMP DE GOLF RUBÍ-SANT CUGAT considera que la 

cultura hegemònica de cada moment pot comportar canvis de concepte que permeten revertir 

els efectes en la natura, com va succeir amb la construcció dels camps de Golf a Catalunya en 

contextos expansius de l’economia. Les entitats signants van ser litigants en el cas del camp de 

Golf de Torrebonica perquè comportava una transformació d’un territori agrari de secà amb 

un excés de recursos hídrics, i sobretot recursos públics expropiatoris de l’Aeroport de Barcelona. 

Considerem que els camps de golf són una exportació d’un model esportiu social anglosaxó 

atlàntic que s’ha internacionalitzat en altres territoris on aquesta pràctica esportiva no és 

sostenible, sobretot quan els camps de golf no estan associats a la proximitat de sistemes fluvials 

i aqüífers amb prou capacitat per no afectar el conjunt territorial, com és el cas del context 

mediterrani. 

 

Una segona valoració social i ambiental: els camps de golf, a diferència d’altres instal·lacions 

esportives (camps esportius, pavellons, piscines, etc..), no tenen un ús intensiu, doncs molt pocs 

practicants requereixen d’una gran extensió de territori durant un temps prolongat. Aquest 

factor no és irrellevant, ja que el consum de territori per usuari d’un camp de golf no és 

comparable ni equivalent a cap altra instal·lació esportiva. 

La PLATAFORMA considera que alguns camps de golf, amb la seva proximitat amb l’entorn 

urbà i metropolità, actuen com una eina de privatització del paisatge, excloent a molts 

col·lectius ciutadans del gaudi de la natura. En aquest sentit, la Via verda Collserola-Sant 

Llorenç(*), com espai natural envoltat de més de 750.000 persones que viuen en els seus 8 

municipis limítrofs (Cerdanyola, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Sant Quirze del Vallès, Sabadell, 
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Terrassa, Matadepera, Castellar del Vallès), promouria l’ús públic dels espais oberts, igual que 

ho va fer en el segle XX el “Green Belt” de Londres, convertint els paratges de la “reialesa i de 

l’aristocràcia” en parcs urbans i metropolitans al servei del concepte social i republicà de 

ciutadania, sobradament coneguts en la història de l’urbanisme i paisatgisme europeu. 

 

En aquest context territorial, la reflexió sobre l’interès públic i ambiental d’un futur Parc 

Interurbà dels Alous - Can Sant Joan, entre els municipis de Rubí i Sant Cugat, amb les 

funcions de corredor biològic i de parc metropolità, com espai natural de la Via Verda, ens 

empeny a reconduir una situació que no ha tingut en compte a la ciutadania  ni respon a l’interès 

general, i a proposar una alternativa realment sostenible.   

 

El fet que el projecte del camp de golf respongués a un desenvolupament urbanístic mitjançant 

una cessió pública de terrenys de l’INCASOL a partir de criteris anteriors a l’actual legislació 

urbanística, que no contemplaven la sostenibilitat de les seves actuacions i les repercussions 

sobre el medi ambient, ens permet ara plantejar lícitament la seva revisió i caminar cap a un nou 

model de gestió ambiental de biodiversitat, d’acord amb la Llei de Canvi Climàtic, la declaració 

d’Emergència Climàtica i Ambiental i l’Estratègia Catalana per a la Biodiversitat.   

A la vegada, en no ser catalogat dins els espais de protecció especial (ENPE), ens permet 

plantejar-nos nous usos socials destinats a la ciutadania de Rubí, Sant Cugat, i del Vallès, com 

són activitats socials i esportives (per exemple, disciplines atlètiques i altres activitats esportives 

de preparació de base física, que no requereixen d’un espai tancat o exclusiu).  

L’indret podria ser també seu de la Federació Catalana d’Atletisme, un indret adequat per reconèixer 

la vàlua de l’atleta vallesana, amb el circuit Internacional Carme Valero(*), bicampeona mundial 

d’atletisme Cross Country 1970-1971. 

 

L’espai també podria ser seu d’activitats de recerca de les nostres universitats públiques, 

per exemple de les facultats de Biologia, Ciències Ambientals i  Geografia de la UAB, que hi són 

properes. A més, proposem que es treballi per tal que l’espai s’integri a la Xarxa de Conservació 

de Natura (XCN), en la que les entitats de la Plataforma hi voldríem col·laborar. Les entitats, per 

tant, ens oferim voluntàries per ser membres actius de la gestió del futur parc, afrontant-ne la 

custòdia i promovent-ne la seva descarbonització i els serveis ecosistèmics que ofereix, en 

comptes del seu ús urbanístic actual.  

 

En aquest sentit, podem parlar d’un Projecte de consolidació a 4-8 anys, amb uns costos molt 

més baixos i de menor consum d’energia i aigua que els que requeriria la recuperació i gestió 

del Camp de Golf. La nostra proposta permetria revertir l’actual model insostenible i obsolet de 

nombrosos camps de golf en favor d’un Parc Públic interurbà en el marc de la via Verda 

Collserola-Sant Llorenç, amb el suport de diferents administracions i organitzacions. Fins i tot es 

podria plantejar un projecte en col·laboració entre Administració-Universitat-Societat Civil, 

que podria ser rellevant i pioner en el futur model d’espais propers a les conurbacions urbanes. 
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Aquest DOCUMENT D’AVANÇ DE PLA enuncia el projecte per a la seva reflexió, imaginant 

possibles futurs  que permetin diverses actuacions (nous camins de running, atletes fent esport, 

passeigs de natura, espais de descans, ioga, gimnàs, etc.. activitats ambientals d’estació 

meteorològica, miradors, parcel·les de recerca, plantacions d’arbres fruiters i usos agroforestals, 

reincorporació d’avifauna i amfibis a la bassa dels Alous, incorporació de ramaderia, etc...).  

 

Amb una tramitació urbanística, es pot dimensionar i acotar la seva planificació, gestió i impuls. 

Tenint en compte aquestes premisses, creiem que els màxims interessats haurien de ser: 

l’Ajuntament de Rubí i de Sant Cugat del Vallès, per la reapropiació d’un espai municipal amb 

un baix cost públic, la Generalitat i l’INCASOL, per les seves obligacions ambientals i de lluita 

contra el canvi climàtic, i les entitats de la plataforma (Rubí d’Arrel, ADENC, etc..), per l’interès 

insistent en el projecte de la Via Verda Collserola-Sant Llorenç. En tot cas, de ben segur que és 

un projecte beneficiós per a tota la ciutadania.  

 

Amb aquest DOCUMENT volem mostrar com a PLATAFORMA, la informació, el bagatge i 

l’experiència amb el que comptem com entitats. A més, es pot contactar amb diferents 

especialistes al nostre abast (Universitats), impulsar treballs de recerca universitària, així com 

aportar els arguments de custodia i les nostres aportacions en la gestió d’aquest espai que 

esdevé UNA OPORTUNITAT ÚNICA de reconversió i mitigació del canvi climàtic, i de suport a 

la biodiversitat d’un sector urbanitzable com Can Sant Joan. És també una oportunitat en el 

context del Vallès com a comarca industrial i d’activitat econòmica que és, per contribuir en les 

aportacions ambientals, i ser una singularitat en el context metropolità de Barcelona, proposat 

des del Vallès metropolità, un espai consolidat i madur que no vol ser només perifèria. 

 

Estem, a més d’interessats, expectants i il·lusionats amb aquesta proposta, i esperem que com 

administracions competents i actuants compartiu, com a mínim en part, aquesta exposició 

per valorar-la i treballar-la conjuntament amb urgència.  

 

Ja hem indicat que estem a la vostra disposició per dur a terme les reunions de treball 

necessàries per fer un PAS ENDAVANT PROPOSITIU. 

 

Tramès a les administracions  

El Vallès Occidental, a 4 de maig de 2021 

 

Entitats legals en representació de la PLATAFORMA RECONVERTIM EL CAMP DE GOLF 
 

ADENC 
 

Joan Carles Sallas,  
president 

 

RUBÍ D’ARREL 
 

Falet Bosch,  
president 

 

Assemblea pel Clima  
 
 

Sant Cugat del Vallès 
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Entitats, Associacions, Plataformes i Comerços que donen suport  
a la PLATAFORMA RECONVERTIM CAMP DE GOLF RUBÍ-SANT CUGAT 
 

Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (Sabadell) - Ecologistes de Catalunya 

Rubí d’Arrel (Rubí) 

Assemblea pel Clima (Sant Cugat) 

CRAC! Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (Rubí) 

AV Les Torres-Rubí 2000 (Rubí) 

Escola Sardanes Flor de Neu (Rubí) 

Diables de Rubí (Rubí) 

L’Ortiga Productes Ecològics (Rubí) 

Associació Plataforma Rubí Sense Abocadors (Rubí) 

El Bullidor (Rubí) 

APDIR (Associació Persones Diversitat Intel·lectual Rubí) (Rubí) 

CEPA-Ecologistes de Catalunya (Catalunya) 

Rubí Acull (Rubí) 

Assemblea Ecologista de la UAB (UAB) 

Consell Local per la República Catalana de Rubí (Rubí) 

Associació veïnal del Pinar (Rubí) 

Associació Casal Popular de Rubí (Rubí) 

Refem el Centre Direccional (Cerdanyola del Vallès) 

Plataforma Salvem El Calderí (Mollet del Vallès) 

Grup local WWF Barcelona (Barcelona) 

Col·lectiu d’Il·lustradors de RubiCiTY (CIRC) (Rubí) 

Postural Clínic Rosa Muntané (Granollers) 

Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability (UAB) (Barcelona) 

Arran Sant Cugat (Sant Cugat) 

Col·legi Regina Carmeli (Rubí) 

Associació Espai Sociocultural l’Aurora (Rubí) 

Federació Local CGT de Rubí (Rubí) 

AFA La Serreta (Rubí) 

AV Ca n’Oriol (Rubí) 

AFA La Serreta (Rubí) 

Ressò de Sant Muç (Rubí) 

Comissió Sostenibilitat Gerbert d’Horlac (Sant Cugat) 

The Honest Food Collective (Sant Cugat) 

Jovent Republicà (Sant Cugat) 

AEIG Berenguer El Gran (Sant Cugat) 

Club Muntanyenc Sant Cugat (Sant Cugat) 

AFA Escola Pau Casals (Rubí) 

Rubí Solidari (Rubí) 
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Club Karate Sant Cugat (Sant Cugat) 

AFA Escola Joan Maragall (Rubí) 

Sant Cugat Futbol Club (Sant Cugat) 

Qbasket Sant Cugat (Sant Cugat) 

Associació El Mussol per a la protecció del paisatge (Sant Cugat) 

Sant Quirze del Vallès Natura (Sant Quirze) 

Òmnium Cultural Rubí (Rubí) 

Secció sindical CGT SARBUS (Sabadell) 

Centre Excursionista de Rubí (Rubí) 

Acció Cultural Valldoreix (ACVDX) (Valldoreix) 

Fridays for Future Sant Cugat del Vallès (Sant Cugat) 

Agrupament Escolta Albada (Rubí) 

Arran Rubí (Rubí) 

  
 
Organitzacions Polítiques que donen suport a la 
PLATAFORMA RECONVERTIM CAMP DE GOLF RUBÍ-SANT CUGAT 
 

Alternativa d’Unitat Popular (AUP) (Rubí) 

Grup Municipal d’Esquerra Rubí (Rubí) 

Veïns per Rubí (Rubí) 

Candidatura d’Unitat Popular (CUP – Sant Cugat) 

Sant Cugat en Comú (Sant Cugat) 

Candidatura d’Unitat Popular (CUP – Rubí) 

Més País (Catalunya) 

En Comú-Podem Rubí (Rubí) 
 

 

 

Acords Polítics, i Representants Polítics que donen suport a la 
PLATAFORMA RECONVERTIM CAMP DE GOLF RUBÍ-SANT CUGAT 
 

En el mesos de febrer i març de 2019, els plens dels Ajuntaments de Rubí i Sant Cugat van 

aprovar, respectivament, mocions a favor de la reconversió proposada. 

 

Acords presos al ple de Rubí:  

1) Instar a l’equip de govern a iniciar immediatament les negociacions necessàries amb 

l’Ajuntament de Sant Cugat i l’Incasol amb l’objectiu de recuperar els terrenys del camp de 

golf de Can Sant Joan i reconvertir-los en un gran parc interurbà Rubí-Sant Cugat, que 

inclogui un centre cívic, zona de restauració i zona de concerts. 

 



AVANÇ DE PLA ESPECIAL-PARC CAN SANT JOAN                  Parc Interurbà dels Alous – Can Sant Joan 

Plataforma RECONVERTIM EL CAMP DE GOLF RUBÍ - SANT CUGAT          Maig 2021 

 

8 
 

2) Instar a l’equip de govern a tenir en compte aquest nou parc interurbà i integrar-lo en el 

projecte de millora del Parc de Ca n’Oriol. 

Acords presos al ple de Sant Cugat: 

- EMPLAÇAR a l’Ajuntament de Sant Cugat per tal que abans que finalitzi l’actual concessió 

administrativa per la utilització dels terrenys per part de l’INCASOL en favor de la Reial Federació 

espanyola de Golf, procedeixi a estudiar conjuntament amb l’Ajuntament de Rubí i amb l’INCASOL, 

un canvi de l’ús actual d’aquests terrenys envers la seva possible reconversió cap a usos de lleure i 

esbarjo públic.” 

 

Fotografies de la manifestació a favor de la reconversió del camp de golf en un parc 
interurbà (13 de Desembre del 2020) 
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2. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ 

 

Amb aquesta PROPOSTA, redactada per l’Associació Rubí d’Arrel, l’Assemblea pel Clima Sant 

Cugat i l’Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura a Catalunya-ADENC, en representació 

de la Plataforma (*), volem aportar les bases per establir una col·laboració amb els Ajuntaments 

de Rubí i Sant Cugat del Vallès, l’INCASOL i la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és 

contextualitzar la problemàtica i les oportunitats de l’espai de Can Sant Joan, concretament a on 

fins ara hi havia hagut el Camp de golf, però també al llarg del Torrent dels Alous. 

 

En aquest context, la reflexió metropolitana sobre el Parc interurbà del Torrent dels Alous i 

Can Sant Joan, als municipis de Rubí i Sant Cugat, dins la Via Verda Collserola-Sant Llorenç, 

admet i permet desenvolupar aquestes reflexions fetes amb anterioritat:  

 

1. PRINCIPI D’ACTUACIÓ PÚBLICA DE LES ADMINISTRACIONS 

Respon a una cessió publica de terrenys de l’INCASOL, producte d’una actuació urbanística 

d’iniciativa pública a la finca rústica de Can Sant Joan per part d’un institut públic, amb 

diferents declaracions d’administracions públiques amb competència urbanística clara. 

 

 

2. PRINCIPI DE COMPLIMENT DE LEGISLACIÓ VIGENT I DEL PLA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

DELS MUNICIPIS. 

Respon a una actuació amb anterioritat a la Llei d’Urbanisme Vigent (TRLU 1/2010 i 

posteriors) sense consideracions a la Sostenibilitat, que han estat incorporades en el marc 

legislatiu vigent, i no ens podem excusar en vigències anteriors i caducades al marc normatiu. 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ha aprovat aquest 2021 el Pla d’Acció Climàtica, amb 

el qual es pretén fer front a la situació d’Emergència Climàtica en la que ens trobem. Un dels 

seus eixos és el de la Infraestructura Verda i Biodiversitat. Per altra banda, els Ajuntaments 

de Rubí i de Sant Cugat van adherir-se i van aprovar el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel 

Clima i l'Energia de 2011. 

 

 

3. OBLIGATORIETAT D’INCREMENT DE LA BIODIVERSITAT EN L’ENTORN 

METROPOLITÀ I COMPLIMENT AGENDA URBANA 2030. 

Aquests sistemes públics dotacionals i d’espais lliures segons el planejament admeten un 

nou model de gestió ambiental de biodiversitat i de disminució de la petjada ambiental, 

d’acord amb el nou marc legislatiu de la Llei de Canvi Climàtic, la Declaració d’emergència 

Climàtica i ambiental i l’Estratègia Catalana per a la Biodiversitat. Tenim la responsabilitat, 

com administració, de reconvertir i restaurar la natura amb aquests objectius dins l’àmbit 

metropolità, i no destinar aquesta responsabilitat i obligació només a la Catalunya “rural” 

(http://agendaurbanacatalunya.cat/lagenda/). 
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4. PRINCIPI DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA DE LA CIUTADANIA-

CIUTATS SALUDABLES. 

L’administració ha de vetllar per oferir i plantejar nous usos socials per a la millora i 

promoció de la salut. En aquest sentit, l’espai podria ser complementari de les activitats del 

PAE Can Sant Joan i podria obrir-se, parcialment, a les entitats esportives d’ambdues ciutats 

(per exemple a la Unió Atlètica Rubí o al Club Muntanyenc), fins i tot acollint activitats 

esportives no restrictives vinculades al CAR de Sant Cugat o al SAF de la UAB. A més, 

diversos estudis d’àmbit internacional han demostrat que tenir natura prop de casa i gaudir-

ne té beneficis tan en la salut física com mental de les persones. A l’hora d’estimar costos i 

beneficis econòmics de la proposta, cal tenir en compte també l’estalvi econòmic que suposa 

per a les arques públiques els impactes positius en la salut de la ciutadania. Hi ha diversos 

estudis científics en aquest sentit (per exemple: (Mueller et al., 2017; Vert et al., 2019) No 

només això, si no que hi ha estudis que demostren que intervencions per facilitar i garantir 

l’accés a la natura ajuden a reduir les desigualtats en salut (Vert et al., 2019). És més, el 

conjunt de parc que es planteja (Alous i Can Sant Joan) pot anar destinat a programes de 

prescripció social, que en alguns municipis de Catalunya ja fa temps que s’han desplegat 

(Leavell et al., 2019; http://videosalut.gencat.cat/informacio-i-serveis/prescripcio-social-

capsula). 

 

 

5. PRINCIPI D’ÚS OBERT I NO RESTRICTIU DELS ESPAIS DE TITULARITAT PÚBLICA. 

Considerem que es poden plantejar activitats culturals i esportives estables, que es poden 

anomenar entitats del tercer sector socials i ambiental per a les seves tasques de 

manteniment i custòdia, es poden fer activitats i disciplines esportives d’atletisme, Duatló i 

Triatló, Tir amb arc, i altres activitats esportives de preparació de base física que només 

necessiten uns espais complementaris de gimnàs, club i vestuaris.  

 

 

6. PRINCIPI D’IGUALTAT DE GÈNERE DE LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA. 

L’indret podria ser motiu d’un projecte de reconeixement dels valors de l’esforç de l’esport 

femení, i ser també seu de la Federació Catalana d’Atletisme, un indret adequat per 

reconèixer la vàlua de l’atleta vallesana, amb el circuit Internacional Carme Valero*, 

bicampeona mundial d’atletisme Cros Country 1970-1971. 

 

 

7.  PRINCIPI D’ACCIÓ CLIMÀTICA I DE RESTAURACIÓ DE LA BIODIVERSITAT. 

També en termes de protecció i recuperació de la biodiversitat del torrent dels Alous de 

forma integral, conforme l’Estratègia Catalana per a la Biodiversitat, pot ser Seu 

d’Activitats de Recerca de la UAB i CREAF. S’hi podrien realitzar pràctiques de les facultats 

de Biologia, Ciències Ambientals, i de Geografia i Planificació del Territori. La declaració 

d’Emergència Climàtica ens obliga a que totes les actuacions urbanístiques incloguin la 
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millora i reversió dels impactes climàtics dels recursos limitats d’aigua, aqüífers i energia. De 

fet, estudiants de la UAB ja han fet estudis sobre la recuperació d’aus a la zona gràcies a 

l’abandó de la pràctica del golf (https://www.totrubi.cat/actualitat/societat/antic-golf-sant-

joan-acull-trentena-especies-aus-diferents-habituals-valles_2147806102.html). 

 

 

8. PRINCIPI D’INCORPORACIÓ D’ACTIVITAT AGRÀRIA I SOCIAL. 

Hi ha una demanda ciutadana per destinar espais al cultiu agrari que incrementi la 

biodiversitat, tant amb alguns cultius de secà com espais de guaret, així com cultius mixtes 

(arbres fruiters D.O Cirerers del Baix Llobregat TM. Rubí).  També hi ha demanda d’espais 

d’Horta Social amb regulació pública, amb un ús restringit de productes fitosanitaris que 

eliminen la biodiversitat. En aquest sentit, tenim expertesa en diferents institucions 

públiques, com ho són la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC) o l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).  

 

 

9.  PRINCIPI DE CUSTÒDIA AMBIENTAL COM A CONNECTOR ENTRE ESPAIS 

NATURALS DE PROTECCIÓ ESPECIAL (ENPE). 

 

Finalment, l’espai pot ser un inclòs en la Xarxa de Conservació de Catalunya, en la qual les 

entitats podem col·laborar. Ens oferim voluntàries com entitats locals per a la gestió de la 

custòdia d’aquest nou espai.  

 

 

10. PRINCIPI D’INTERÈS PÚBLIC D’ÚS DELS PRESSUPOSTOS PÚBLICS I DE 

RESPONSABILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ ENVERS LA CIUTADANIA. 

 

Com entitats considerem que s’ha d’avaluar l’interès públic i el nivell d’ús social i ciutadà 

que ha tingut fins aquest moment el Camp de golf Can Sant Joan amb dades objectives.  

 

 

11. PRINCIPI DE COMPLIMENT DE DIVERSOS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE (ODS) ESTABLERTS PER LES NACIONS UNIDES 

Amb un projecte en la línia del que aquí proposem, es podria contribuir en 7 dels 17 

objectius de desenvolupament sostenible, que serien:  

- Objectiu 3 – Salut i benestar: Evidentment, tant l’esport com els espais naturals són font 

de salut i benestar per a la ciutadania.  

- Objectiu 5- Igualtat de gènere: Inaugurar el circuit “Carme Valero” serviria com a 

reconeixment històric de l’atleta vallesana biolímpica. Reconeixement que ha estat 

històricament negat a l’esport femení.  

- Objectiu 8 – Treball decent i creixement econòmic: Malgrat que pensem que aquest 

objectiu està mal plantejat, ja que el creixement econòmic és incompatible amb viure 
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de manera sostenible, la secció de treball decent sí que pensem que és important. En 

aquest projecte es podria promoure una pagesia de proximitat, amb condicions dignes 

de treball.  

- Objectiu 11 – Ciutats i comunitats sostenibles: Garantir un entorn natural saludable 

incrementa la resiliència de les ciutats. A més, l’ús no restrictiu de l’espai contribueix a 

la integració i la justícia social.   

- Objectiu 12 – Producció i consum responsables: Producció agrícola responsable i de 

proximitat, que es podria consumir localment, per exemple en escoles o residències.  

- Objectiu 13 – Acció pel clima: La preservació dels boscos com a fixadors de carboni 

atmosfèric.  

- Objectiu 15 – Vida i ecosistemes terrestres: Tot el projecte gira al voltant de preservar la 

biodiversitat que tenim al Vallès i en protegir els ecosistemes naturals de l’entorn.  

 

És a dir, cal avaluar els costos econòmics que ha tingut tot el GOLF CAN SANT JOAN des 

del seu inici i construcció i el seu manteniment, amb gestions delegades a entitats legals o 

reconegudes d’interès públic, i que han subvertit aquest objectiu inicial d’interès públic. 

 

Amb l’avaluació dels impactes ambientals del Projecte d’Urbanització del Camp de Golf, 

mitjançant la desforestació, l’exposició a productes fitosanitaris, l’eliminació de biodiversitat 

amb productes herbacis modificats, i finalment la responsabilitat de l’exclusió d’una fauna 

preexistent, que cal recuperar i reintroduir a nivell d’equilibri tròfic de l’ecosistema, tant a nivell 

d’invertebrats, com de vertebrats; rèptils, avifauna, amfibis i mamífers.  

 

Amb aquest plantejament de PRINCIPIS AMBIENTALS I SOCIALS, s’evidencia la necessitat de 

fer compatible un Programa d’usos amb activitats obertes i d’interès públic, alhora que queda 

clar que el tancament del recinte per a usos restrictius i el manteniment de l’espai com a 

camp de golf és inadmissible per a la ciutadania.  

A part de la pèrdua de l’inicial interès públic del camp de golf, ja hi ha altres instal·lacions 

d’aquest estil al Vallès, i la proposta en aquesta activitat s’ha constatat econòmica i 

ecològicament inviable. Cal remarcar clarament que el camp de golf ha demostrat reiteradament 

la seva inviabilitat econòmica des del principi; cessió gratuïta de terrenys, subvencions de les 

administracions per la redacció del Projecte i execució, delegació de la gestió indirecta en una 

Federació Esportiva de forma fracassada, i finalment tres subcontractacions com a concessions 

il·legals i il·legítimes a empreses privades que, en cap cas, han prioritzat cap defensa dels 

interessos públics, fins la creació d’un dèficit anual continuat, i un deute privat insuportable de 

3 milions d’Euros, que mostra la seva inviabilitat i la intervenció judicial. 

 

3. MARC TERRITORIAL 
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1. El Vallès Occidental, amb una població de quasi un milió de persones necessita garantir la 

qualitat ambiental, la salut de les seves ciutats i l’ús social de la natura, sense haver d’ocupar de 

manera excessiva els espais naturals protegits, com el Parc Natural de Collserola i el Parc 

Natural Sant Llorenç-Serra de l’Obac. Els vuit municipis de la Via Verda Collserola-Sant 

Llorenç, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sant Quirze del Vallès, Sabadell, 

Terrassa, Matadepera i Castellar del Vallès contenen un total de 750.000 ciutadans amb accés 

directe i pròxim a aquest espai natural no protegit. 

 

2. Entitats ecologistes i ambientalistes reclamen, conjuntament amb la Universitat Autònoma 

de Barcelona (UAB) i Universitat de Girona (UdG), mitjançant el Protocol de Sant Celoni 

(2004), la creació de les Vies Verdes del Vallès com a connectors ecològics entre els espais 

naturals de les serralades litorals i prelitorals de la Plana del Vallès, de les quals, la més estudiada 

i consolidada és la Via Verda Collserola-Sant Llorenç. El Dept. de Medi Natural (2007) del dept. 

de Territori de la Generalitat de Catalunya en té un esborrany de proposta, i hi ha una resolució 

i Proposta d’Acord del Consell Comarcal del Vallès Occidental de Març de 2021 

(http://www.viaverda.org/manifest_viesverdes_130704.pdf). 

 

SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la redacció i aprovació d’una 

figura de protecció de la Via Verda del Vallès, així com d’un Pla Director Urbanístic dels espais lliures, entenent com 

a tals els espais agraris, forestals i naturals. «Comissió de Territori del Consell Comarcal Vallès Occidental. 8-3-

2021”.  

 

3. La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Pla Territorial Metropolità de Barcelona de 2010, 

regula la normativa urbanística en el Sòl No Urbanitzable, i regula els usos compatibles amb 

aquest ús. Per altra banda, l’Avanç del Pla Director Urbanístic Metropolità, l’Oficina que 

redacta el PDU de l’AMB, i el Consell Metropolità de la AMB tenen competències sobre la 

definició i autorització dels usos i els canvis d’usos de grans àmbits territorials, sobre el quals 

l’INCASOL, com a propietari d’un sector de més de 80 hectàrees, no pot incidir sense sol·licitar 

informes preceptius, i menys en el marc de l’emergència ambiental i climàtica. 

 

http://www.viaverda.org/manifest_viesverdes_130704.pdf
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4. Creiem que l’INCASOL ha d’assumir els seus antecedents, i igual que va fer a Mollet del Vallès 

amb l’ENPE Gallecs, incorporat al PEIN i la Xarxa Natura 2000, pot consolidar la funció d’un 

Parc Públic Interurbà dels Alous-Can Sant Joan en el marc del reconeixement de la Via Verda 

Collserola-Sant Llorenç, amb el suport de diferents organismes i organitzacions, i mitjançant 

un Consorci Públic amb la Universitat i la Societat Civil que pot ser rellevant a nivell europeu, 

com experiència d’un model futur d’espais propers a les conurbacions urbanes. 

 

 

4. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 

 

L’àmbit que abasta la proposta el definim per la seva situació cadastral i propietat,  la 

descripció dels seus límits i característiques geogràfiques, i la seva situació a nivell de 

planejament vigent. 

 

 

  

1. Situació cadastral 

La situació Cadastral està caracteritzada per un conjunt de tres finques inicials de l’INCASOL 

que pertanyien a la finca rústica de Can Sant Joan, de les quals una primera correspon al 

cementiri de Sant Cugat, amb una cessió a l’Ajuntament i que correspon a una superfície de 

57.551 m2s (5,55 Ha), sense edificabilitat cadastral consolidada.  
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La finca del municipi de Rubí té una superfície de 234.797 m2 (23,47 Ha), mentre que la finca 

principal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que té una superfície de 510.893 m2 (51,08 

Ha), amb un conjunt d’edificacions [usos cadastrals construïts de industrial - 750 m2, hoteler - 

478 m2, hoteler - 306 m2, oficines - 137 m2], que representen una superfície cadastral total de 

803.241m2 (80,32 Ha) i amb un conjunt d’edificis d’un sostre total de 1.671 m2 consolidat. 
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Finca del Cementiri Municipal de Sant Cugat del Vallès segons Cadastre 

 

2.Límits i Descripció Geogràfica. 

La Serra de Galliners és un contrafort muntanyós que separa les conques tributàries del Ripoll-

Besòs i la Riera de Rubí-Llobregat. Està conformada per una amplia zona forestal i la seva cota 

superior es situa al terme municipal de Sant Quirze del Vallès, entorn als +350 m d’alçada al 

Pujol Blanc i al Turó de Can Camps, situats sobre de la plana del Vallès. El seu carener ha 

consolidat  l’itinerari històric anomenat el Camí dels Monjos entre Sant Cugat del Vallès i el 

Monestir de Sant Llorenç al massís de La Mola. També hi ha un camí de trobada entre l’ antic 

camí o carretera de Sabadell a Molins de Rei pel Camí de Sant Cugat 

(https://vallesos.cat/17/carpeta/530eebf5). 

 

La bassa de Galliners i el Torrent dels Alous neix a la mateixa Serra de Galliners en la seva 

vesant sud-oest, i forma part dels torrents que desemboquen a la plana del Vallès (torrent 

Volpelleres, Torrent de Can Marcet, Torrent de Ferrusons, etc...). La bassa de Galliners és una 

intervenció d’alteració dels camps agrícoles per l’activitat urbanística que l’ha transformat, i que 

inicia al Torrent dels Alous i la seva vegetació de ribera. Limita els dos termes municipals de 

Rubí i Sant Cugat del Vallès, que en l’actuació del camp de Golf i el seu pas per l’autopista C-

16 BCN-Terrassa, s’ha fragmentat i s’ha trencat la connectivitat natural i de fauna del torrent. 

Al final del recorregut del Torrent dels Alous, sense travessar la B-30, s’ha configurat degut a 

una històrica extracció d’argiles l’Estany dels Alous, d’una rellevància ambiental important com 

a zona humida de la Plana del Vallès. L’Estany és fruit d’una extracció de terres per bòviles que 

va ser inundada per una capa freàtica al voltant de l’any 70.  De fet, no té connexió amb el torrent 

dels Alous, ocupa un espai molt proper que abans havien estat camps de cultiu de secà. 

 

Camins de la Serra de Galliners i de Can Sant Joan. Els camins que travessen el parc interurbà 

són molt rellevants en la història de la mobilitat preindustrial del Vallès.  

https://vallesos.cat/17/carpeta/530eebf5
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-El camí de Rubí a Sant Quirze, era també el camí que travessava de forma més directa 

la serralada, i unia els dos municipis, i limita la finca de l’existent camp de Golf al Nord i a 

l’Oest, rodejant l’autopista C-16. El Camí de Sant Cugat era el camí que unia Sabadell amb 

Molins de rei, després es va fer la variant de la crta. de Molins de Rei a Sabadell, l’actual 

BV-1414.  

-El Camí dels Monjos és el camí que de forma mil·lenària unia el Monestir de Sant Cugat 

amb l’ermita del cim de Sant Llorenç, i resseguia la carena de la Serra de Galliners, marca 

el límit Est de la finca de Can Sant Joan (https://vallesos.cat/17/carpeta/e5bee303). 

 

L’autopista C-14 BCN-Terrassa TABASA Túnel Collserola i la ubicació de la seva benzinera 

és la infraestructura amb més impacte ambiental a la finca, en termes de soroll, de fragmentació 

dels hàbitats i de manca de connectivitat dels boscos fluvials i de ribera del torrent del Alous. 

 

Polígon d’activitat Econòmica PAE Can Sant Joan. Aquesta actuació industrial supramunicipal 

desenvolupada per l’INCASOL els anys 90 ha consolidat un teixit industrial i tecnològic a banda 

i banda del Torrent dels Alous, i especialment en la part Sud del final de la Serra de Galliners,  

amb el límit de l’Autopista B-30/AP7. Està conformat per un territori de més de 200 Ha de sòl 

industrial, i la seva activitat econòmica forma una façana a l’autopista B-30 molt rellevant a 

nivell d’imatge industrial i de Serveis del Vallès des dels anys 80, i que s’ha consolidat amb 

l’encreuament de les dues autopistes per accedir a Barcelona pels Túnels de Vallvidrera. 

 

 

 

            Delimitació i Terme Municipal Ortofotomapa 1/5000   Cartografia vigent 1/5000 

  

https://vallesos.cat/17/carpeta/e5bee303
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3. Planejament Vigent 

El planejament urbanístic vigent a l’àmbit ja comporta una dificultat legal per definir un model 

conjunt d’equipament. L’àmbit que fins fa pocs anys havia estat un camp de golf es situava en 

dos espais diferents: una part estava classificat com espai d’equipaments, dins del Pla General 

Metropolità-PGM, i la resta com a sistema d’espais lliures, que penja del POUM de Rubí. Tots 

dos planejament son anteriors a la Llei d’Urbanisme 2002 i el seu Text Refós 1/2010 del TRLU, 

i són d’aplicació totes les disposicions addicionals, transitòries i finals pel planejament no 

regularitzat, que obliguen al compliment de les directrius de desenvolupament sostenible, de 

la Llei de Canvi Climàtic i de la Declaració d’emergència climàtica. 

 

Els expedients urbanístics a l’àmbit segons RPUC són nombrosos, però bàsicament cal considerar 

com a importants. per a la seva ordenació als municipis de Sant Cugat del Vallès-Rubí, 

l’Expedient Núm. 1990/000812/M de Modificació del Pla general metropolità del Parc 

d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan i el Pla parcial d'ordenació del Parc d'Activitats 

Econòmiques Can Sant Joan (Núm. Expedient 1990/000811/M i DOGC 01/03/1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Mod.PGM i POUM  Rubí Can Sant Joan (1990) 
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Planejament Vigent segons RPUC-MUC GENCAT (sense valor normatiu 2021) 

 

Les Qualificacions urbanístiques vigents de l’Àmbit segons la informació urbanística del RPUC 

i el MUC de la Generalitat de Catalunya són: 

 

-Equipament Cementiri Sant Cugat (7b) 

Pot tenir assignat un sostre edificable per a fer les seves funcions dotacionals, però la 

zonificació no és coincident amb la propietat cadastral, i no admet la ubicació d’un 

crematori. 

 

-Equipament Camp de Golf Sant Cugat (7c) 

Està considerat equipament –amb activitat de Camp de Golf - i, per tant, donat que està 

considerat un esport amb federació esportiva, a nivell urbanístic té la consideració 

d’Equipament Esportiu segons la interpretació més restrictiva de la Llei d’Urbanisme 

Vigent actualment (TRLU 2010). Cal dir que l’aprovació del Pla Parcial va condicionar la 

seva tramitació com a camps de Golf en base a l’aportació d’un Informe Ambiental de la 

Direcció de Medi Natural del Dpt. De Medi Ambient. Així ho reconeix el Test Refós digital 

sense valor Normatiu del RPUC i del Planejament Metropolità de la AMB. 

 

-Sistema Espais lliures-Camp de Golf (Rubí)  

Està considerat Espai Lliure–amb activitat de Camp de Golf i, per tant, a nivell urbanístic 

té la consideració de Sistema d’Espais Lliures amb ús privatiu admissible de Camp de 

Golf, segons la interpretació més amplia de la Llei d’Urbanisme Vigent en aquell moment. 
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Cal dir que l’aprovació del Pla Parcial va condicionar la seva tramitació a un Informe 

Ambiental de la Direcció de Medi Natural del Dpt. de Medi Ambient. 

 

El Pla Parcial-PAE Can Sant Joan d'ordenació del Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan 

reconeix el Torrent dels Alous com un territori amb ordenació unitària de sistemes públics 

entorn el torrent o riera com a sistema fluvial que cal protegir i ordenar. 

 

Les qualificacions urbanístiques vigents del Camp de Golf Can Sant Joan tenen importants 

contradiccions amb la normativa urbanística vigent en matèria de Medi Ambient, Sostenibilitat 

i avaluació ambiental. Difícilment serien aprovades per un òrgan de tramitació del planejament 

en el marc legal vigent, per indefinició i incoherència normativa entre els dos municipis, entre 

les normatives urbanístiques dels plans que les regulen i per la manca de compliment de 

normatives ambientals, en l’actual context de Declaració d’emergència Climàtica i Ambiental.  

 

Cap nova activitat descrita com a Camp de Golf podria tramitar la seva activitat de forma 

reglada sense una avaluació ambiental conforme la normativa pel Sol no Urbanitzable del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme (2010) i posteriors. 

 

 

 

5. MARC LEGISLATIU 

 

També considerem que el Pla Parcial Urbanístic de Can Sant Joan, desenvolupat en el període 

1988-1992, época de l’INCASOL del Director General d’Urbanisme J. Antoni Solans, i el qual ja 

està amortitzat econòmicament, es va destinar en el seu moment a aprofitaments urbanístics en 

les parcel·les privades i el 10% d’aprofitament mig de la Llei d’Urbanisme, i no correspon ara 

destinar una reserva d’equipaments amb edificabilitat que en un futur es pugui requalificar per 

a usos Hotelers-Residencial o d’Oficines-Serveis, o suposadament tecnològics de caràcter 

públic. 

 

SOBRE FAUNA, VEGETACIÓ I ESPÈCIES PROTEGIDES. 

-Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre la Protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a 

Catalunya. 

-Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni natural i de la biodiversitat. 

-Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. 

-Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, de Text Refós de la Llei de protecció dels animals a Catalunya. 



AVANÇ DE PLA ESPECIAL-PARC CAN SANT JOAN                  Parc Interurbà dels Alous – Can Sant Joan 

Plataforma RECONVERTIM EL CAMP DE GOLF RUBÍ - SANT CUGAT          Maig 2021 

 

22 
 

-Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, de llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial i 

catàleg d’espècies amenaçades. 

 

 

SOBRE MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. 

-Conveni de Nacions Unides de l'any 1992 i Pla 2011-2020 que el desenvolupa i l'Estratègia 2020 sobre 

biodiversitat de la Unió Europea. 

-Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  

-Decret 176/2009, de 10 de novembre llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la 

biodiversitat. 

-Llei 16/2017, d’1 d’agost, del Canvi Climàtic 

-Acord de Govern de 14 de maig del 2019, de declaració institucional “d’emergència climàtica i 

ambiental”.  

 
 

SOBRE LEGISLACIÓ URBANÍSTICA I TERRITORIAL I DRETS DE CIUTADANIA. 

-Directiva 2005/370/CE sobre la celebració del Conveni de Aarhus, sobre Accés a la informació i 

participació del públic en matèria de medi ambient.  

-Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 

-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, del Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU) i el Reglament de 

desenvolupament.  

-Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 

 

6. AVANÇ D’ORDENACIÓ  

 

El Projecte planteja una zonificació que estructuri l’àmbit del Parc del Torrent dels Alous-Can 

Sant Joan a l’entorn de quatre ambients amb reconeixement funcional i de prioritat ambiental 

i ecològica. 

 

-L’Ambient Fluvial i de vegetació de ribera. 

-L’Ambient Forestal i ruderal de gestió i restauració forestal. 

-L’Ambient Agrícola, de vegetació de secà i arbres fruiters. 

-L’Ambient de Parc amb funcions cíviques-socials i culturals-esportives. 
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Aquests quatre ambients i/o ecosistemes naturals preferents permeten especialització de 

funcions i concretar una normativa urbanística per a cada àmbit, i que aquests tinguin funcions 

complementàries en relació a l’estratègia de biodiversitat del Parc Interurbà. 

 

La complementarietat d’aquests ambients, especialment l’ambient de vegetació de ribera, 

l’ambient forestal i l’ambient agrícola han de capacitar la recuperació rellevant de la 

biodiversitat de la vegetació i de la biofauna i l’activitat intensa de mitigació del canvi climàtic, 

actuant com un espai de protecció-ENPE amb seguiment científic i gestió específica.  

 

L’ambient de funcions cíviques-socials i culturals-esportives ha de tenir la capacitat d’oferir 

als ciutadans dels dos municipis i del Vallés un espai de lleure i de gaudi de la natura que eviti 

una mobilitat en vehicle privat de família i grups vers altres comarques i territoris en la recerca 

d’espais naturals, i especialment aportar un espai social en la Via Verda Collserola-Sant Llorenç, 

sent així una alternativa de lleure en la natura, i descongestió de la presència de visitants en els 

espais realment protegits per la seva biodiversitat.  

 

 

PROPOSTA DE QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES  

 

ESPAIS FLUVIALS- Ambient fluvial i de vegetació de ribera. 

Té com objectiu la restauració de la conca fluvial del Torrent dels Alous, mitjançant l’eliminació 

de productes fitosanitaris preexistents, per a la millora de la qualitat de l’aigua i l’aqüífer, i la 

utilització dels espais fluvials per a la reintroducció de fauna característica dels ambients de 

ribera i lacunars. La llacuna i/o bassa també pot destinar una part dels seus recursos hídrics al 

rec de l’horta social. Finalment, diversos trams del torrent dels Alous dins del camp de golf s’han 

entubat, caldria reobrir els trams i restaurar la vegetació de ribera amb la continuïtat ecològica 

del tram superior del torrent. 

 

-Zona de preservació Especial d’espais humits-bassa de Galliners (6c*ll) 

Zona delimitada i amb tancament perimetral de seguretat per a les persones, espai de naturalització 

i de seguiment de biodiversitat amb reintroducció de fauna. Regulació de l’extracció i bombeig 

d’aigua destinada a horta social.  

 

-Zona de preservació Especial d’espais humits bosc de Ribera-Torrent dels Alous (6c*br) 

Zona oberta amb itineraris indicats per a les persones, espai de naturalització i de seguiment de 

biodiversitat. Amb restauració de vegetació de ribera, amb intervencions puntuals de plantació, i 

espais d’estada i passos elevats amb estructures de fusta per preservar la continuïtat de l’ambient 

de ribera. Reobertura superficial i “desentubament” de tot el torrent i limitació de camins laterals i 

d’alta freqüentació. 
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ESPAIS FORESTALS- Ambient Forestal i ruderal de gestió i restauració forestal 

Té com a objectiu la restauració i gestió del bosc mixt mediterrani de pi i alzinar a l’àmbit del 

Torrent dels Alous, amb continuïtat amb l’espai forestal de la Serra de Galliners. Aprofitant 

l’extracció i roturació forestal realitzada per l’antic camp de golf, es realitzarà una gestió dels 

espais oberts per mantenir l’estructura arbustiva i ruderal, equilibrant la consolidació del bosc 

amb aquests espais intersticials naturalitzats. Es pot fomentar la reintroducció d’avifauna amb 

intervencions inicials de caixes-nius i algun mirador observatori. 

 

-Zona de preservació Especial d’espais forestal -Torrent dels Alous (6c*f) 

Gestió del bosc mixt de pineda i alzinar mantenint la biomassa dels arbres tallats o morts en el 

mateix ambient i amb criteris similars normatius al Parc de Collserola. 

 

-Zona de preservació Especial d’espais oberts herbacis -Torrent dels Alous (6c*h) 

Proposta de gestió dels espais oberts per mantenir l’estructura arbustiva i ruderal, equilibrant amb 

aquests espais intersticials naturalitzats, que poden aportar proximitat d’aliment, pol·linització i 

intercanvis en el mosaic agrícola-forestal, fins i tot amb la fixació d’unes parcel·les de seguiment 

científic. Es pot plantejar la incorporació d’implantació d’Eixams d’Abelles i un espai Apícola 

(Apicoria) preparat per a la divulgació ambiental.  

 

ESPAIS AGRICOLES - Ambient Agrícola i de vegetació de secà i arbres fruiters. 

Té com objectiu la recuperació d’espais agrícoles de l’antiga finca de Can Sant Joan però 

prioritzant la funció d’una nova agricultura ecològica i la seva funció aportadora de biodiversitat, 

i fer-ho compatible amb funcions de l’economia del tercer sector social i ambiental, amb baix 

consum hídric i major interès paisatgístic. A més, això pot obrir la porta a activitats per acostar 

la població a la producció d'aliments i la necessitat de preguntar-nos d'on ve allò que mengem, 

així com fomentar pautes de consum responsable d'aliments. Parlem d'Agroecologia i sobirania 

alimentària per emfatitzar el caràcter social, però també ecològic i comunitari del projecte: 

 

-Zona Agrícola de conreu de secà i arbres fruiters (avellaners, presseguers, ametllers, 

oliveres, cirerers) (6c*Af) 

Es planteja generar un paisatge agrari d’arbres fruiters que puguin aportar una producció local, 

amb suport d’entitats cooperatives i del tercer sector social que aporti gran capacitat en termes de 

pol·linització i admeti la barreja amb plantacions cerealístiques i/o herbàcies (DO Baix Llobregat-

Baix Llobregat+Castellbisbal+Rubí). 

 

-Zona Agrícola de conreu de secà i vinya (6c*As) 

Es planteja fomentar un paisatge agrari de cereals i algun àmbit de plantació de vinya que puguin 

aportar una producció local de Vi del Vallès (veure Parc Agrari Sabadell i/o Collserola) amb alguna 

personalització de marca, amb suport d’entitats cooperatives i del tercer sector social que admeti 

la barreja amb plantacions cerealístiques i/o herbàcies.  
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-Zona Agrícola d’Horts Socials i Cultiu de regadiu (6c*Hs 1 / 2)  

Es planteja un sector parcel·lari d’Horta Social amb normativa de gestió pública i assignació de 

parcel·les de superfície de 50-200m2 i concessió de 2-3 anys amb sorteigs rotatoris, amb ubicació 

de dipòsit-bassa de reg i d’accés d’aigua per Bombers-Helicòpters. Estudi de bombeig d’aigua de 

la Bassa de Galliners o altres aportacions hídriques de xarxa existent, per a  formació d’entitats del 

tercer sector social i ambiental.  

 

EQUIPAMENTS - Ambient de Parc amb funcions cíviques-socials, culturals i esportives. 

Aquests espai té com objectiu garantir funcions culturals i esportives. A efectes urbanístics, la 

qualificació com ús esportiu-cultural ha de tenir funció restrictiva per limitar la seva 

transformació d’ús, en cap cas cap a usos dotacionals edificables excepte elements consolidats. 

 

-Zona Cementiri Sant Cugat (7b*r) (ajustaments de perímetre) 

Preveu regular aquest us preexistent, admetent un lleuger creixement a banda i banda del seu 

accés, principalment per a usos d’aparcament, jardins i, si cal, destinat a cementiri amb la ubicació 

d’espais per a urnes, sense admetre increments de nínxols ni la ubicació de crematori. 

 

-Zona d’Equipaments Esportius i Culturals (7c*EC) 

Aquest espai correspon a una esplanada per activitats culturals, de lleure i esportives amb un 

tractament del sol de gespes que poden ser amb mescla similar a espais oberts esportius, i que 

poden tenir tractament d’instal·lacions bàsiques de reg urbà, també ubicació d’il·luminació i pre-

instal·lacions per activitats etc... per a les seves funcions socials i culturals. 

Inclou una zona de parc infantil i pícnic als accessos principals en ser una demanda generalitzada 

de la ciutadania i és un bon sistema per centralitzar el gruix de visitants en una zona, disminuint la 

pressió humana  a la resta de l’espai. 

 

-Escola de Natura i centre de manteniment del Parc (7c*C) 

Es proposa la seva rehabilitació com espai d’Aula de natura i de seu de la gestió del Parc dels 

Alous i Can Sant Joan. Ha de permetre l’accés amb vehicles a un petit aparcament, amb autocar, i 

destinació prioritària a  funcions educatives. 

 

-Edificis de Vestuaris. Magatzem i instal·lacions d’us esportiu (7c*E) 

-Es proposa la seva rehabilitació com a espais de manteniment del parc, eines i vehicles de 

manteniment, així com la destinació d’un edifici amb funcions de vestuaris, club social i gimnàs 

d’una superfície amb un màxim de 2.000 m2, que inclogui oficines i edificis de dinamització del 

Projecte Cultural i Esportiu del Parc, mitjançant la concessió a una entitat especifica, vinculada a la 

universitat o al CAR o alguna federació esportiva. Punt de recepció d’accés al parc des dels vials de 

la B-30. 
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CAMINS, ACCESSOS I DELIMITACIO 

Cal plantejar accessos regulats i oberts al Parc Interurbà dels Alous-Can Sant Joan a Rubí i Sant 

Cugat del Vallès. Es preveu quatre accessos de vianants des de Rubí i  des de Sant Cugat, dels 

quals dos en cada municipi que han de garantir un horari obert per a un accés des de cada 

municipi, incloent l’accés de vehicles de Servei i Manteniment pel camí principal. 

 

-Itinerari-Camí Adaptat Circuit Accessible esport de base 5,0 km (5b) 

Aprofitant la infraestructura existent de camins asfaltats, es preveu un projecte especial a nivell de 

Catalunya d’identificar un parc accessible per a persones amb disminucions i discapacitats en 

mobilitat, que permeti el seu passeig amb cadires de rodes i/o vehicles elèctrics específics i 

regulats, amb un itinerari totalment senyalitzat. 

 

-Itinerari-Camí Circuit de camp a través, Running esport de base 2,5 km (5b) 

Es preveu un Projecte Especial a nivell internacional d’identificar el recinte per a un Circuit 

internacional de Catalunya de “Cross-Country” ,amb la delimitació d’un itinerari de camí de 3-4 

metres amplada sense pavimentar per a la pràctica atlètica per tot el parc que faci funcions també 

d’itinerari principal, aprofitant els camins consolidats, amb la funció de camí d’accés de vehicles  

 

-Accessos Regulats oberts  

Sant Cugat (2 Cementiri i zona cultural), Rubi (2 Túnel i cruïlla sup.) 

Tanca Perimetral i Accessos Connectivitat de Fauna torrent dels Alous (en estudi)  

 

 

 

 

7. DOCUMENTACIÓ DE BIOFAUNA  

 

Llista de vertebrats terrestres observats a l'Espai del Torrent dels Alous- Can Sant Joan.   
     

AVIFAUNA Corb marí gros Phalocrocorax carbo ocasional de pas 

 Esplugabous Bubulcus ibis ocasional 

 Bernat pescaire Ardea cinerea escàs 

 Martinet ros Ardeola  ralloides ocasional de pas 

 Martinet de nit Nycticorax nycticorax ocasional de pas 

 Collblau Anas  platyrhynchos comú tot l'any 

 Aligot comú Buteo buteo present 

 Esparver vulgar Accipiter nisus present 

 Astor Accipiter gentilis present 
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 Xoriguer Falco timnunculus comú tot l'any 

 Falcó pelegrí Falco pelegrinus ocasional 

 Perdiu roja Alectoris rufa escàs 

 Polla Gallinula chloropus comú tot l'any 

 Fotja Fulica atra ocasional 

 Xivitona Actitis hypoleucos present 

 Xivita Tringa ochropus present 

 Gavina vulgar Larus ridibundus hivernant 

 Gavià argentat Larus michahellis present 

 Colom roquer Columba  livia comú tot l'any 

 Tudó Columba  palumbus comú tot l'any 

 Tórtora turca Streptopelia decaocto comú tot l'any 

 Cotorra de pit gris Myopsitta monachus comú tot l'any 

 Cotorra de Kramer Psittacula krameri ocasional 

 Ballester Apus melba comú a l'estiu 

 Falciot negre Apus apus comú a l'estiu 

 Puput Upupa epops present 

 Abellerol Merops apiaster escàs 

 Blauet Alcedo  athis escàs 

 Colltort Jynx  torquilla escàs 

 Pigot Picus viridis comú tot l'any 

 Picot garser menut Dendrocopos  minor present 

 Picot garser gros Dendrocopos  major escàs 

 Oreneta Hirundo rustica comú a l'estiu 

 Culblanc Delichon  urbicum comú a l'estiu 

 Roquerol Ptynoprogne rupestris escàs 

 Pasqüeta blanca Motacilla alba comú tot l'any 

 Pasqüeta torrenteraCCuereta torrentera Motacilla cinerea comú a l'hivern 

 Titella Anthus pratensis present a l'hivern 

 Cargolet Troglodytes troglodytes present 

 Pardal de bardissa Prunella modularis comú tot l'any 

 Merla Turdus merula comú tot l'any 

 Tord comú Turdus philomelos present 

 Griva Turdus viscivorus present a l'hivern 

 Rossinyol  Luscinia  megarhynchos comú a l'estiu 

 Rupit Erithacus rubecula comú tot l'any 

 Cua-roig Phoenicurus ochrurus comú a l'hivern 

 Cotxa cua-roja Phoenicurus phoenicurus ocasional de pas 

 Bitxac comú Saxicola torquatus present 

 Còbit Oenanthe hispanica ocasional de pas 

 Mastegatatxes Ficedula hypoleuca ocasional de pas 

 Papamosques gris Muscicapa striata ocasional de pas 

 Bruel  Regulus ignicapilla present 
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 Trist Cisticola  juncidis present 

 Rossinyol bord Cettia cetti comú tot l'any 

 Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus ocasional 

 Balquer Acrocephalus arundinaceus ocasional 

 Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta ocasional 

 Mosquiter comú Phylloscopus  collybita comú a l'hivern 

 Mosquiter de passa Phylloscopus  trochilus ocasional de pas 

 Mosquiter pàl·lid Phylloscopus  bonelli ocasional de pas 

 Tallarol de casquet Sylvia atricapilla comú tot l'any 

 Tallarol enmascarat Sylvia hortensis comú tot l'any 

 Tallarol de garriga Sylvia cantillans ocasional de pas 

 Tallarol capnegre Sylvia melanocephala ocasional 

 Tallareta cuallarga Sylvia undata present 

 Mallerenga petita Parus ater comú tot l'any 

 Mallerenga de 
cresta 

Parus cristatus comú tot l'any 

 Carbonera Parus major comú tot l'any 

 Primavera Parus caeruleus comú tot l'any 

 Teixidor Remiz pendulinus present 

 Mallerenga 
cualllarga 

Aegithalos caudatus comú tot l'any 

 Raspinell comú Certhia brachydactyla present 

 Oriol Oriolus oriolus present a l'estiu 

 Capsigrany Lanius senator ocasional 

 Gaig Garrulus glandarius comú tot l'any 

 Garsa Pica pica comú tot l'any 

 Estornell vulgar Sturnus vulgaris comú tot l'any 

 Estornell negre Sturnus unicolor comú tot l'any 

 Pardal comú Passer domesticus comú tot l'any 

 Pardal xarrec Passer montanus comú tot l'any 

 Bec de corall 
senegalès 

Estrilda astrild present 

 Pinsà comú Fringilla  coelebs comú a l'hivern 

 Gafarró Serinus serinus comú tot l'any 

 Verdum Carduelis chloris comú tot l'any 

 Lluer Carduelis spinus ocasional a l'hivern 

 Cadernera Carduelis carduelis comú tot l'any 

 Durbec Coccothraustes coccothraustes ocasional a l'hivern 

 Gratapalles Emberiza  cirlus present 

 Sit negre Emberiza  cia present a l'hivern 

 Repicatalons Emberiza  schoeniclus ocasional 

     

MAMÍFERS Conill Oryctolagus cuniculus comú tot l'any 

 Rata comuna Rattus norvegicus comú tot l'any 
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 Ratolí comú Mus musculus present 

 Ratolí de bosc Apodemus sylvaticus present 

 Esquirol Sciurus vulgaris present 

 Eriçó fosc Erinaceus europaeus present 

 rata-pinyada Pipistrellus pipistrellus comú a l'estiu 

 Senglar Sus scrofa comú tot l'any 

 Teixó Meles meles present 

 Guineu Vulpes vilpes ocasional 

 Musaranya comuna Crocidura russula present 

     

RÈPTILS Tortuga d'aigua 
americana 

Trachemys scripta comú tot l'any 

 Dragó comú Tarentola  mauritanica present 

 Sarganta ibero-
provençal 

Podarcis liolepis comú a l'estiu 

 Vidriol Anguis fragilis present 

 Serp d'aigua Natrix maura present 

     

ANFIBIS Granota verda Pelophylax perezi comú a l'estiu 

 Gripau Bufo calamita present 

 Tòtil Alytes obstetricans present 

 

En total es considera que cal valorar que el Torrent dels Alous, la Bassa de Galliners i l’àmbit 

de Can Sant Joan és compatible amb l’acolliment de biofauna de presencia comuna, temporal 

o ocasional de més de 104 espècies de vertebrats terrestres. D’aquests, 90 espècies d'ocells, 58 

espècies protegides (6 categoria C i 2 categoria B), 8 espècies sensibles, 1 molt sensible i 3 

d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats. 

Només la vàlua ambiental en biodiversitat de fauna que pot aportar aquest àmbit justifica la 

prioritat de la seva protecció ambiental com espai refugi de biofauna dins la Plana del Vallès, en 

l’àmbit de la Via Verda Collserola-Sant Llorenç, i com espai impulsor o locomotor de millora de 

la biodiversitat del Vallès en un context de governança i responsabilitat metropolitana. 
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8. TAULA DE SUPERFICIES DEL PEU CAN SANT JOAN-TORRENT DELS ALOUS 

 PROPOSTA D’ORDENACIÓ m2 (%) 

ESPAIS FLUVIALS (2,64 hectàrees) 26.417,00  3,16% 

-Z. Especial d’espais humits-llacuna torrent dels Alous (6c*ll) 5.272,00 0,63% 

-Z. Bosc de Ribera-Torrent dels Alous (6c*br) 21.145,00 2,53% 

     

ESPAIS FORESTALS (46,04 hectàrees) 460.431.00 55,04%  

-Z. Espais Forestal -Torrent dels Alous (6c*f) 302.963,00 36,22% 

-Z. Espais Oberts Herbacis -Torrent dels Alous (6c*h) 157.468,00 18,82% 

     

ESPAIS AGRICOLES (24,19 hectàrees) 241.914,00  28,92%  

-Z. Agrícola de secà i arbres fruiters  (6c*Af) 43.155,00 5,16% 

-Z. Agricola de secà i vinya. (6c*As) 71.885,00 8,59% 

-Z. Agricola d’Horts Socials i regadiu (6c*Hs)  126.874,00 15,17% 

     

EQUIPAMENTS (10,77 hectàrees) 107.756,00  12,89%  

-Z. Cementiri Sant Cugat (7b*r)  48.173,00 5,76% 

-Z. Equipaments Esportius-Culturals (7c*EC) 47.252,00 5,65% 

-Z. Escola Natura Manteniment del Parc (7c*C) 6.258,00 0,75% 

-Z. Edificis Vestuaris i instal·lacions us esportiu (7c*E) 6.073,00 0,73% 

     

CAMINS, ACCESSOS I DELIMITACIO    

-Itinerari-Circuit de camp a través 2,5 km (5Ve)    

-Itinerari-Adaptat Circuit Accessible 5,0 km (5Va)    

 

-Accessos Regulats oberts     

Sant Cugat (2 Cementiri i zona cultural),  

Rubi (2 Túnel i cruïlla sup.)    

-Tanca Perimetral i Connectivat de Fauna     

TOTAL (83,65 Hectàrees) 836.518,00 100,00% 

   

 ESTAT ACTUAL m2 (%) 

ZONIFICACIÓ VIGENT SANT CUGAT - RUBÍ    

-Zona Cementiri Sant Cugat (7b)  48.173,00 5,76% 

-Equipament Camp de Golf (Sant Cugat) 7c 543.063,00 64,92% 

-Espais lliures Rubí 245.282,00 29,32% 

     

TOTAL (83,65 Hectàrees) 836.518,00 100,00% 
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9. AGENDA I GESTIÓ AMBIENTAL-AGENDA 2030 

(en redacció, tramitació del Pla Especial Urbanístic-PEU)  

 

Es proposa que el  PLA ESPECIAL plantegi un PLA DE DUES ETAPES en dos quadriennis, per 

un projecte a 4-8 anys, en compliment de l’Agenda-2030 de reconeixement Internacional. 

 

La proposta de gestió urbanística del sector Can Sant Joan-Parc dels Alous hauria d’utilitzar 

models de gestió similars als que coneixem que funcionen. 

-Considerem que cal utilitzar el Model del Consorci de Gallecs, els models de Mancomunitats 

intermunicipal, o les fórmules d’Associació de Municipis. En tots aquests casos hauria de 

preveure’s un Òrgan Gestor, una gerència mínima i un Consell o Òrgan Consultiu. Exemples 

existents: 

 

CONSORCI GALLECS 

http://www.espairuralgallecs.cat/docs/estatuts.pdf 

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL CERDANYOLA-RIPOLLET-MONTCADA 

https://www.lamancomunitat.cat/media/repository/estatuts/estatuts.pdf 

ESTATUTS DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 

https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=7d8dae20-239c-4245-a05b-

43ef9634919a&groupId=63810 

 

PRIMER QUADRIENNI (2021-2025)  

1. Aprovació del Pla Especial Urbanístic (publicació DOGC) 

2. Formació Òrgan Gestor; Consorci, Mancomunitat i/o Associació de Municipis. 

3. Formació d’un Consell Social, amb entitats ambientals, socials i instituts científics. 

4. Acord d’un Pressupost de Gestió. Per superfície aportada i/o població amb aportacions 

inicials de la propietat i dels Ajuntaments. 

5. Gerència Gestió del Parc dels Alous. 

6. Pressupost Inicial de gestió 5.000€ x Hectàrea (4 anys). 

7. Signatura de Convenis amb Universitat de Gestió Ambiental, amb Tercer Sector social i 

ambiental, i esportives. 

8. Accés a subvencions nacionals i internacionals, i altres recursos externs. 

 

SEGON QUADRIENNI (2026-2030)  

1. Avaluació del Pla Especial Urbanístic (primers 4 anys) 

2. Ampliació funcions de l’Òrgan Gestor en el marc de la Via verda Collserola Sant Llorenç. 

3. Valoració Consell Social, amb entitats ambientals, socials i instituts científics. 

http://www.espairuralgallecs.cat/docs/estatuts.pdf
https://www.lamancomunitat.cat/media/repository/estatuts/estatuts.pdf
https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=7d8dae20-239c-4245-a05b-43ef9634919a&groupId=63810
https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=7d8dae20-239c-4245-a05b-43ef9634919a&groupId=63810
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4. Avaluació Pressupost de Gestió. Per superfície aportada i/o població amb aportacions 

inicials de la propietat i dels Ajuntaments. 

5. Gerència Gestió del Parc dels Alous. 

6. Estabilització del Pressupost de Gestió (2.500-5.000€ x Hectàrea) 

7. Manteniment de Convenis amb Universitat de Gestió Ambiental, amb Tercer Sector social i 

ambiental, i esportives. 

8. Avaluació Compliment Agenda 2030. 

 

Si s’aconsegueix que el conjunt de les administracions destinin un pressupost anual entorn els 

250.000-400.000€ anuals i això permet duplicar pressupost amb altres recursos i activitats, es 

pot generar a l’entorn de 10 llocs de treballs directes i pot col·laborar en més de 50 llocs de 

treball indirectes. 

 

Tenint en compte que el conjunt de la població de Rubí i de Sant Cugat del Vallès es situen 

lleugerament per sota dels 200.000 habitants (2021), i que l’ús d’aquest espai pot comportar 

usuaris de municipis de l’entorn, treballadors de Sant Cugat i Rubí (Can Sant Joan) que no son 

residents, i estudiants (CAR i UAB), podríem considerar un nombre d’usuaris potencials entorn 

els 250.000 persones. Podem considerar que per l’Ajuntament de Rubí i l’Ajuntament de Sant 

Cugat la rendibilitat social i impositiva per habitant és entre 1 i 2 €/per habitant i any,  i 

ens trobaríem que la rendibilitat és elevadíssima. 

 

Evidentment aquesta rendibilitat social, pressupostaria i ambiental no es comparable amb 

els costos molt menys elevats i de major consum d’energia i aigua que la preexistent deficitària 

i amb deute entorn els 3milions d’euros de gestió del Camp de Golf. Per tant, permetria 

revertir l’actual model insostenible i obsolet de nombrosos camps de golf.  

 

Zonificació Parc Interurbà Torrent dels Alous 

 

Qualificacions urbanístiques PROPOSTA ORDENACIÓ 

-Àmbit del Pla Especial 

 

ZONIFICACIÓ VIGENT 

-Cementiri Sant Cugat (7b) 

-Equipament Camp de Golf ((Sant Cugat) (7c) 

-Sistema Espais lliures-Camp de Golf (POUM Rubí) 
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ZONIFICACIÓ DE PROPOSTA 

 

ESPAIS FLUVIALS 

-Zona de preservació Especial d’espais humits-bassa* de Galliners (6c*ll) 

La categoria admet les funcions de bassa, vinculada a la zona d’horta i ús agrari, i que aquesta utilitzi 

l'aigua d'aquest punt, així mantenint les funcions mínimes de reg, respectant sempre els nivells d'aigua 

necessaris que garanteixin la funció ecològica que du a terme la llacuna-bassa. 

L'ús com a bassa ha d’incloure la proposta de naturalització de l'espai, amb la incorporació de rampes i/o 

cordes de seguretat, marges vegetats i vegetació flotant. Per evitar l'accés a la bassa, tant per seguretat 

dels propis usuaris com de la biodiversitat associada a aquest espai, es recomana incloure un tancat al 

seu voltant, amb alguns punts d'aguait per observar el seu interior. 

 

-Zona de preservació Especial d’espais humits bosc de Ribera-Torrent dels Alous (6c*br) 

Proposta d'afavorir el bosc de ribera autòcton, fent gestió de les espècies exòtiques presents, 

principalment canya americana (Arundo donax). 

 

ESPAIS FORESTALS 

-Zona de preservació Especial d’espais forestals -Torrent dels Alous (6c*f) 

- Zona de preservació Especial d’espais oberts herbacis -Torrent dels Alous (6c*h) 

Tenir en compte la realització d'estassades selectives amb criteri de manteniment de l'herbassar. 

Manteniment de marges i vores de camins. 

 

ESPAIS AGRICOLES 

-Zona Agrícola de conreu de secà i arbres fruiters (avellaners, ametllers, oliveres, cireres) (6c*Af) 

-Zona Agrícola de conreu de secà i vinya. (6c*As) 

-Zona Agrícola d’Horts Socials i Cultiu de regadiu (6c*Hs) (aigua regenerada) 

Possibilitat d'utilitzar l'aigua de la bassa de reg del torrent dels Alous. 

Conservació dels marges entre parcel·les, que permetin el desenvolupament de la flora ruderal. 

Si a l’àmbit antigament s'havien utilitzat estructures de pedra per a delimitar camps o per altres funcions 

seria interessant incorporar-les en aquestes zones, ja que són de gran valor paisatgístic i també per a la 

biodiversitat. 

 

EQUIPAMENTS 

-Zona Cementiri Sant Cugat (7b*r) (ajustaments de perímetre) 

-Zona d’Equipaments Esportius i Culturals (7c*EC) 

-Escola de Natura i centre de manteniment del Parc (7c*C) 
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Estudiar opcions de les torres de la Torre de la Llebre que pertanyen a l’Ajuntament de Rubí poden ser 

una bona alternativa. 

-Edificis de Vestuaris. Magatzem i instal·lacions d’ús esportiu (7c*E) 

Preveure la instal·lació d'estructures de suport per a la biodiversitat en aquestes  edificacions. Caixes niu 

per les aus i/o caixes refugi per ratpenats. 

 

CAMINS, ACCESSOS I DELIMITACIÓ 

-Itinerari-Camí Circuit de camp a través, esport de base 2,5 km (5b) 

-Itinerari-Camí Adaptat Circuit Accessible esport de base 5,0 km (5b) 

-Accessos Regulats oberts 

Sant Cugat (2 Cementiri i zona cultural), Rubi (2 Túnel i cruïlla sup.) 

-Tanca Perimetral i Accessos Connectivitat de Fauna (en estudi) 

Opció 1:  

La tanca perimetral només ha de cobrir les zones on és possible l'accés amb vehicle motoritzat. Els espais  

forestals  densos no necessiten un tancament doncs l'impacte sobre la connectivitat seria mínim. 

Opció 2: 

L'altre opció és mantenir el tancat existent, fixant uns punts d'accés arranats a terra que permeti l'entrada 

de petits i mitjans mamífers. 

 

10. PLÀNOLS  

(VEURE ARXIU PDF-ASSOCIAT) 
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SIGNATURES I SUPORTS PER UN PLA ESPECIAL  

 

Aquesta PROPOSTA que lideren les entitats representants Rubí d’Arrel, Assemblea pel Clima Sant 

Cugat  i ADENC, en el marc de la Plataforma Reconvertim el Camp de Golf, serveix de punt 

de partida per a la reflexió de l’espai de Can Sant Joan i el Torrent dels Alous, i per imaginar el 

seu futur (nous camins per anar a córrer, atletes fent esport, passeigs de natura, observatoris 

d’avifauna i natura, espais de gespa per descans, ioga, gimnàs, etc.. Instal·lacions com estació 

meteorològica, miradors, parcel·les de recerca biològica, plantacions d’arbres fruiters i usos 

agroforestals, reincorporació d’avifauna i amfibis a l’estany i torrent dels Alous, incorporar 

ramaderia, etc...). Els màxims interessats haurien de ser l’Ajuntament de Rubí i Sant Cugat i 

del Vallès per la reapropiació d’un espai municipal amb un baix cost públic, i l’administració de 

la Generalitat i l’INCASOL per les seves obligacions ambientals. L’interès de les entitats i la 

Plataforma és que aquest sigui un projecte LOCOMOTOR del projecte global de la Via Verda 

Collserola-Sant Llorenç.  

 

En tot cas, dedicar aquest espai a usos públics i ecològics és un clar guany per a tota la 

ciutadania.  Aquest avantprojecte proposa acotar la seva gestió a aquest tipus d’usos i impulsar 

a les institucions a fer passos per a acomplir-lo. A més, pensem que tenim un bagatge i 

experiència en la gestió  d’espais naturals de la Plana del Vallès, que pot ser útil, així com contacte 

amb diferents especialistes tan a les Universitats i altres centres de recerca com dins dels 

col·lectius impulsors. Cal explorar el debat sobre els usos precisos d’aquest espai, i cal fer-ho de 

manera urgent i aprofitant el moment. L’oportunitat que la gestió de Can Sant Joan i el Torrent 

dels Alous ens ofereix, pot ser clau per a començar a fer la transició ecosocial necessària per a 

fer front a la situació d’Emergència Climàtica en la que ens trobem.  

 

En el marc de la Plataforma Reconvertim Can Sant Joan estem, a més d’interessats, expectants i 

il·lusionats en treballar una proposta, i esperem que l’INCASOL no plantegi una proposta de 

sortida sense acordar un marc general compartit. Restem a la vostra disposició per a les 

reunions que considereu. 

 

Atentament, 

 

Rubí-Sant Cugat del Vallés, a 4 de maig de 2021    
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