Memòria tècnica valorada d’ordenació de l’horta municipal del
Romau a Sabadell
LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
La zona d’horta d’en Romau es situa a la conca del riu Ripoll a Sabadell, al marge
esquerre del mateix, al costat del barri de Torre Romeu.
La memòria tècnica és un encàrrec de l’Ajuntament de Sabadell per a la millora de l’horta
del Romau. La voluntat és facilitar l’accés a l’aigua, retirar de la zona cúmuls d’andròmines
d’anteriors assentaments, facilitar l’accés, en condicions, de nous usuaris i millorar la
qualitat social i paisatgística de l’espai. També té com a objectiu adequar un espai per a
la formació i crear un viver d’empreses per aquells emprenedors que es vulguin dedicar
a l’horta professional.
Des de l’Ajuntament s’ha realitzat una gran tasca per a la millora i gestió de les zones
d’horta municipals. Molts dels horts situats a Sabadell ocupen les terrasses fluvials baixes
del riu Ripoll, el Romau n’és un exemple. Amb aquest projecte es segueix amb la voluntat
d’augmentar i ordenar el Parc d’Horta de la ciutat.
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ESTAT ACTUAL
- Topografia irregular en alguns punts dificultant l’accés o l’ús de certs espais.
- Alguns dels accessos a peu i per vehicles no tenen un pas segur.
- Moltes de les parcel•les estan delimitades per tanques amb materials impropis i andròmines acumulades.
- La sèquia està en mal estat, tant estructuralment com en termes d’integració.
- L’ús actual de l’espai no està regulat.
- Abunden les espècies exòtiques invasores com la canya (Arundo donax).

OBJECTIUS DEL PROJECTE
- DIGNIFICAR l’àmbit creant tres zones amb diferent funcionalitats i amb unes pautes
d’ordenació definides.
- MILLORAR els entorns, aspecte d’especial importància degut a la proximitat de l’horta
a una zona de rellevància com és el riu Ripoll.
Plànol d’imatge Objectiu

Plànol d’estat actual

www.naturalea.eu

CRITERIS DE DISSENY DEL PROJECTE
Divisió de l’espai en funció de l’ús. Es proposa la creació d’una zona formada per petites parcel•les per hortolans, una altre destinada
a formació i una darrera a viver d’empreses. Cada àmbit requerirà un tipus d’infraestructures adaptades a l’ús.
Per assolir els objectius del projecte s’han establert certs criteris que han servit de base per a definir les actuacions:
- Cal eliminar els residus que hi ha a la zona.
- Les tanques de divisó entre àmbits i al límit amb l’exterior, han de ser en qualsevol cas del mateix tipus i alçada (definit al projecte).
- Es diposarà de casetes dissenyades per a una bona integració paisagística en l’àmbit, que serviran per a l’emmagatzematge dels
materials dels usuaris. No es podran acumular materials en les parcel·les.
- Es disposarà de lavabos amb un sistema de recollida de les aigües grises que derivarà en un filtre verd per a la seva depuració.
Aquest sistema de depuració es farà plantant-hi canya (Arundo donax) enlloc de canyís, més habitual. Això es degut a que els
hortolans utilitzen la canya per les tasques de cultiu i es pretén facilitar-la en una zona continguda per evitar la seva dispersió, com
serà el filtre verd.

ACTUACIONS

Actuacions Fase I

Actuacions Fase II

Actuacions Fase IV i V

Actuacions Fase III

Les actuacions incloses al projecte s’han
agrupat per fases de la següent manera:
- Fase I. Enderroc i delimitació d’espais
dins l’horta
Eliminació d’elements impropis
Eliminació de la tanca en mal estat
Eliminació d’alguns exemplars arboris
Anivellat del terreny
Ordenació de les parcel•les, camins i accessos
- Fase II. Instal•lacions principals de reg
Conduccions pel reg
- Fase III. Edificació provisional. Mòdul
prefabricat
Instal·lació d’una caseta d’obra pels hortolans
- Fase IV. Condicionament de la sèquia
Eliminació d’elements impropis
Eliminació de la canya dels talussos
Recuperació del traçat i reperfilat dels
marges
Protecció i naturalització dels marges
Creació de passos per sobre la sèquia
Adequació de les entrades per a vianants
- Fase V. Actuacions d’ordenació complementàries
Edificacions definitives: casetes i lavabos.
Creació de sistemes de depuració
Reforç del ferm en les zones transitables
Instal·lació de cartells informatius
Millora paisatgística

ALGUNS DETALLS DE LES ACTUACIONS

Sèquia naturalitzada

Plànols de detalls del projecte
Depuradora natural

Sèquia: Detalls constructius
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