
MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D'ALTERNATIVA D'UN ITAT POPULAR 
CAV-POBLE ACTIU (AUP-CAV-PA) PER LA REDACCIÓ DEL PL A DIRECTOR DEL 
VERD URBÀ DE RUBÍ   
 
 
El Cercle de Comparació Intermunicipal de Gestió Sostenible del Verd Urbà de la 
Diputació de Barcelona diu a la seva pàgina web “la gestió del verd urbà és un servei 
públic local (obligatori per a municipis de més de 5.000 habitants), que té per objectiu 
aconseguir un verd urbà de qualitat: ordenat, proper, sostenible i en les condicions 
funcionals, ambientals i paisatgístiques pel gaudi dels ciutadans. La gestió inclou la 
planificació, el manteniment i la potenciació del seu ús”. 
 
Les places verdes, l’arbrat viari i la biodiversitat en general present a les ciutats 
mitjanes com Rubí, i especialment la que hi ha en els espais verds més extensos, és 
sovint l’única oportunitat de contacte diari dels ciutadans amb la natura, i compleix 
unes funcions ambientals i socials que són bàsiques per millorar la seva qualitat de 
vida i el seu benestar. Des de fa dècades el concepte de verd urbà està canviant, i 
encara que la principal finalitat dels espais verds urbans continua sent pel servei i 
gaudi dels ciutadans, cal entendre que la gestió i el manteniment d’aquests espais 
complementàriament també ha de permetre una matriu territorial ecològicament apta 
pel desenvolupament del conjunt de l’ecosistema urbà. El verd urbà és alhora 
biodiversitat vegetal i lloc de vida per a la biodiversitat animal, i ajuda a reduir l’impacte 
de la contaminació de l’aire, el soroll i l’increment de les temperatures, un aspecte que 
cal tenir en compte a l’hora de prendre mesures per adaptar-nos com a ciutat al ja 
imparable canvi climàtic. 
 
Cal tenir present que la vegetació mediterrània és la més adaptada al clima de Rubí. 
Aquesta ajuda a l’estalvi d’aigua i altres despeses innecessàries. Així, cal abandonar 
l’ideal que durant molts anys ha estat de moda que duia a imitar els jardins 
centreeuropeus amb extensions de gespa i vegetació adaptada a un clima molt més 
plujós que el nostre. En aquest sentit, cal assolir els objectius que es defineixen per a 
les zones verdes urbanes en l’Estratègia de la Unió Europea per a la Biodiversitat fins 
al 2020, adaptada a cada regió, i del Conveni per a la Diversitat Biològica (CBD), de 
les Nacions Unides, expressats en el Pla Estratègic de Biodiversitat.  
 
Addicionalment, els sistemes naturals i les espècies de flora i fauna són un bé 
col·lectiu del conjunt de la humanitat, per la qual cosa cal projectar els reptes i 
actuacions més enllà dels límits estrictes de la ciutat, és a dir, de l’àmbit urbà, un 
aspecte que cal tenir en compte en futurs projectes que dissenyin i actuïn sobre la 
superfície del nostre municipi.  
 
Per tant, la gestió dels espais verds urbans ha de ser vista com una estratègia 
d’accions que cal començar a desplegar i concretar en aquest mandat, però que han 
de continuar en propers mandats, amb l’objectiu de posar-se al dia quant a polítiques 
per naturalitzar la ciutat. Tot això tenint en compte els diferents espais segons la 
densitat de construccions (nucli urbà, urbanitzacions, polígons industrials, i el no 
urbanitzable). 
 
Actualment la Diputació de Barcelona ofereix dins del seu catàleg de serveis la 
redacció de Plans directors d'equipaments i espai públic, on s’hi inclouen els Plans 
Directors de Verd Urbà. Diverses ciutats del nostre entorn ja s’hi han acollit (Montmeló, 
Lliçà de Vall, Navàs, Vilanova del Vallès o fins i tot la ciutat de Barcelona) i han 
impulsat aquests Plans Directors que ajuden a diagnosticar les mancances, tant 
quantitatives com qualitatives del verd urbà de la ciutat, i que també posen sobre la 
taula possibles problemes de gestió. En base a aquest diagnòstic, els Plans Directors 



de Verd Urbà proposen mesures per la millora de la gestió i l’increment del verd urbà a 
les ciutats. 
 
Sobre la gestió del verd urbà a la ciutat de Rubí sovint es té la sensació o percepció 
que no hi ha uns criteri clars i coherents i que s’actua de manera aleatòria. D’altra 
banda, sovint no s’informa als veïns i veïnes de les actuacions, o bé només es fa 
parcialment, i això genera desconcert entre la ciutadania; en són exemples l’arrancada 
d’arbres del carrer Bartrina, del carrer Antoni Sedó o del carrer dels Presseguers. 
Finalment, hi ha molts punts de la ciutat que on es poden veure, des de fa temps, 
escocells trencats, sense arbres, jardineres buides, sòls compactats i sense cap tipus 
de vegetació, etc. D’altra banda, hi ha àmbits d’actuació que caldria millorar, com són: 
 

• Parc Periurbà de Ca n’Oriol, Can Sant Joan i Can Tiraïres 
• Parc de la masia de Can Fatjó-Font de la Via 
• Parc del Torrent de les Abelles 
• Parc del Castell i arborètum 
• Plaça del Domènec, mantenint el seu estil de principis del segle XX 
• Parc de la Pau i de la Natura 
• Adequació i millora de les zones verdes públiques de les urbanitzacions, com a 

espais de transició amb l’entorn natural més proper, i establiment d’un 
programa de manteniment permanent de zones verdes i espais públics de les 
urbanitzacions 

• Millora i increment de l’arbrat al carrers de la ciutat 
 
I d’altres que es podrien impulsar, de nova creació: 
 

• Parc de la Riera, entre els barris de les Torres i de Can Vallhonrat 
• Parc del Passeig de les Torres a Ca n’Alzamora 

 
 
Finalment, també caldria tenir en compte els següents criteris, entre d’altres: 
 

• Evitar plantar plantes invasores i fer una progressiva substitució de l’arbrat 
al·lòcton amb l’objectiu d’aconseguir un arbrat més de clima mediterrani. 

• Realitzar podes selectives a l’arbrat públic, avalades per informes tècnics (de 
manera que no cal cada any podar tots els arbres, i així s’obté un estalvi 
econòmic i es manté un arbrat més naturalitzat). 

• Evitar remodelacions de places que duguin a substituir els jardins per zones 
encimentades i places dures pràcticament sense arbrat. 

• Mantenir els espais verds tenint en compte les èpoques de les intervencions 
(per exemple: evitar fer les neteges i les desbrossades a la Riera de Rubí en el 
període de cria dels ocells aquàtics). 

 
Per tots aquest motius entenem que Rubí necessita urgentment un Pla Director del 
Verd Urbà, per tal de millorar i ordenar la gestió del verd urbà de la ciutat, així com 
incrementar-ne la quantitat (la Organització Mundial de la Salut recomana com a 
mínim 9m2/habitant). 
 
Per tots aquests motius proposem a ple l’adopció dels següents acords: 
 
1) Instar a l’equip de govern a impulsar el Pla Director del Verd Urbà de Rubí  que 
defineixi els objectius i les línies d’acció per avançar cap a una ciutat on natura i urbs 
interactuen i es potencien, per millorar la connectivitat ecològica amb la resta del 
territori, i per comptar amb el sistema verd com una infraestructura ecològica que 



aporta serveis ambientals i socials a la ciutat. Aquest Pla cal que avanci 
transversalment i cal que estigui relacionat amb altres estratègies que es duguin a 
terme a la ciutat: referent als animals de companyia, qualitat de l’aire, reducció de 
soroll, entre d’altres. 
 
2) Incloure en aquest Pla Director del Verd Urbà de Rubí un Cinturó d’Espais Verds  a 
l’entorn de la ciutat, donant continuïtat física als espais que el composen i amb les 
altres falques d’espais verds que formaran part d’aquesta xarxa. Aquesta anella verda 
també estaria interrelacionada amb els espais naturals i rurals que envolten la ciutat. 
Bàsicament el Cinturó Verd hauria d’estar format per l’eix Torrent dels Alous- Parc de 
Ca n’Oriol – Turó de Can Rossell, eix el Pinar – Torrent de Can Ferran, eix Riera de 
Rubí - zones verdes del marge dret de la Riera - eix espais verds de Can Claverí - Can 
Serrallach, eix Can Fatjo - zona del Castell - Torrent de les Abelles. 
 
3) Instar a l’equip de govern a demanar a la Diputació de Barcelona, a través del 
catàleg de serveis del 2017 (servei “Plans directors d'equipaments i espai públic”), la 
redacció del Pla Director de Verd Urbà de Rubí. 
 
4) Instar a l’equip de govern a assumir les despeses de la redacció del projecte amb 
pressupost municipal en cas que la Diputació de Barcelona denegui l’ajut sol·licitat. 
 
5) Instar a l’equip de govern a assegurar que la redacció del Pla Director de Verd Urbà 
de Rubí es faci amb un procés de participació ciutadana i de treball conjunt amb les 
entitats del municipi que hi mostrin interès. 
 
6) Instar a l’equip de govern a presentar un calendari d’execució dels acords d’aquesta 
moció i de redacció del Pla Director de Verd Urbà de Rubí abans del 31 de març del 
2017 en el marc de la comissió de Mobilitat i Espai Urbà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referències: 
 
La gestió dels beneficis del verd urbà: millores en  la contaminació acústica i 
atmosfèrica, i en el confort tèrmic:   
http://www.diba.cat/web/entorn-urba-i-salut/gestio-dels-beneficis-del-verd-urba  
 
Gestió de l’arbrat viari de Barcelona: 
http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=0e8e96ac-ea4b-4a72-b2db-
994e2f96082a&groupId=7294824 
 
Pla del Verd i de la Biodiversitat 2012-2020: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-verda-i-
biodiversitat/pla-verd-i-la-biodiversitat  
 
Pla Director de verd urbà de Navàs:   
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/navas-disposa-de-pla-director-del-verd-urba 
 
Pla Director de verd urbà de Lliçà de Vall: 
https://www.llissadevall.cat/actualitat/noticies/lliurat-el-pla-director-del-verd-urba-de-llica-de-
vall.html  


