RESUM DEL TREBALL COL·LABORATIU EN EL GRUP D’INTERÈS LOCAL SOBRE ELS REPTES URBANS, SOCIALS I AMBIENTALS
EN EL MARC DEL PROJECTE COVADONGA URBAN LAB
IDEES URBANES
PRINCIPALS

E1

Districte
d’Innovació,
Coneixement i
Cultura

REPTE ESTRATÈGIC

Quines són les passes
necessàries per aconseguir
transformar el barri de Covadonga en un ecosistema d'innovació
que sigui vibrant, ric, resilient i
que promogui el coneixement i
la
cultura?

REPTES PROGRAMÀTICS

P1

P2

P3

P4

E2

Districte
d’Esport i Salut

Com podem promoure hàbits i
estils de vida més saludables
(tant a nivell d’usuari com de
ciutat) des d’un disseny urbà
innovador i transformador i des
de la innovació digital social?

P5

P7

P8

P9

E3

Districte
Circular per la
transició
energètica i
ecològica

En el marc de:

P10

P11

P12
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Intervenció urbana. Connectar el barri amb la resta de la
ciutat per revertir-ne la condició de barrera, fent que sigui un
barri permeable, dinàmic i amb identitat, que generi moviment i sigui atractor d'altres actius i activitats que es puguin
dur a terme en espais existents (en desús o no) i/o en nous
equipaments o espais per construir.

SUPERILLA COVADONGA

Noves solucions d'aparcament que alliberin els carrers del barri
del vehicle privat

REMODELACIÓ DE LA
GRAN VIA

Polítiques. Integrar els estudiants de la universitat i altres
col·lectius d'emprenedors al barri, possibilitant que especialment els estudiants hi puguin viure i alliberant l'espai
públic urbà de la presència del vehicle privat perquè sigui
més atractiu.

Millora i condicionament dels espais públics de proximitat per
fer-los més inclusius, identitaris i de qualitat

Pacificació de la Gran Via
per revertir-ne la condició de
barrera entre el centre de la
ciutat, els barris i el riu Ripoll.

Transformació del Carrer Covadonga i altres carrers interns
Creació de les Superilles Covadonga per una millora de la
mobilitat i accessibilitat interior del barri

Millora de l'entorn UAB com un espai de referència dins el barri
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XARXA DE VIES SALUDABLES I SEGURES

Polítiques. Per tal de dotar al barri d´una identitat propia i
singular dins de Sabadell i aconseguir que sigui un barri
amb més personalitat, fer de Cavadonga un barri artista i
convertir el barri en un teixit fertil per l'intercanvi d'idees

Organització i governança. Enfortir l'ecosistema local
d'agents relacionats amb la producció de coneixement i
d'innovació a través de mecanismes i espais de col·laboració i intercanvi que afavoreixin la creació de noves propostes. El desenvolupament de noves accions i visions compartides.

Intervenció urbana. Millorar la connectivitat entre els
espais i recorreguts esportius existents per aconseguir
nous espais connectats i continus per la pràctica esportiva
a l'aire lliure, considerant també el desenvolupament de
nous espais i recorreguts com el nou tram del balcó del riu
Ripoll.

Organització i governança. Posar en marxa el Clúster
Esport-Salut-Innovació com a agència de desenvolupament público-privada a Sabadell, que permeti una major
promoció de la pràctica esportiva a la ciutat.

Vies saludables i segures (camins escolars, vies de promoció
esportiva, etc.
Promoció dels mitjans de transport alternatius (peu, bicicleta,
Transport Públic...)
Altres projectes a concretar / definir segons repte
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PROJECTE RIU RIPOLL
Millora general del Riu Ripoll per potenciar el paisatge de
proximitat

Millora de l'accessibilitat al riu Ripoll per millorar la connectivitat
entre barris i l'accés als espais oberts periurbans
Millora de la connectivitat entre el Riu Ripoll i els espais verds
urbans
Reprogramació d'edificis existents a l'àmbit del riu que ofereixi
nous usosi activitats vinculats al Ripoll

Projecte hortes al Riu Ripoll
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PROJECTE HORTES

Re-naturalitzar el barri mitjançant la recuperacio de les hortes
històriques i la creació de nous horts urbans

Intervenció urbana. Transformar la mobilitat del barri
promovent un canvi d'actitud social vers una mobilitat més
sostenible i saludable, que promogui els mitjans alternatius a peu, en bicicleta i en patinet.

Polítiques. Promoure la docència i recerca relacionades
amb l'esport i hàbits de vida saludables així com noves
activitats i usos pel barri.

Polítiques. Promoure una mobilitat més activa i sostenible
a partir de la sensibilització i educació a la ciutadania i d'un
millor finançament i desplegament del transport públic

Intervenció urbana. Millorar la mobilitat, l'accessibilitat i la
connectivitat al barri amb: a) nous accessos i connexions
amb el riu i el barri de Torre Romeu mitjançant vies netes i
toves compatibles amb l'ecosistema natural i fluvial; b)
pacificant la Gran Via (sobretot el tram adjacent al barri)
per millorar la connexió amb el centre; i c) la pacificació
dels carrers interiors (sota la idea de la superilla) amb nous
elements d'urbanització.

Intervenció urbana. Aconseguir un espai públic productiu,
que passi dels enjardinaments poc sostenibles i molt
costosos a altres tipus d'espais més comunitaris com els
horts. La re-naturalització del barri i l'increment de la
biodiversitat passa també per transformar el carrer Covadonga com a eix principal.

Organització i governança. Transformar el sistema de
gestió de residus mitjançant la implementació d'un projecte pilot de recollida de residus domèstics porta a porta i
també aportar mesures que permetin evitar la producció
de residus que no es puguin reciclar o reutilitzar per assolir
el residu zero.

P14

Organització i governança. Crear comunitats energètiques
que funcionin amb energies renovables i que permetin
aconseguir un barri autosuficient
energèticament.

Polítiques. Sensibilitzar la ciutadania mitjançant una
campanya publicitària i la divulgació ambiental sobre totes
aquestes qüestions involucrant la mateixa ciutadania des
del principi.
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NOU SISTEMA DE GESTIÓ DE RESIDUS
Implementar un nou sistema de gestió de residus
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COMUNITATS ENERGÈTIQUES
Creació de comunitats energètiques al barri
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NOU ENS DE GOVERNANÇA AL BARRI
Creació d'un ens de governança pel barri
Creació i implementació de programes de cooperació entre
agents de la ciutat i el barri
Creació de noves eines i instruments de governança i gestió
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REPROGRAMACIÓ D'EDIFICIS SINGULARS I
PATRIMONIALS

Reprogramació d'edificis existents públics i patrimonials per
nous usos i activitats que permetin la conservació i gestió del
patrimoni arquitectònic del barri
Creació de nous espais i serveis al barri dirigits, sobretot, als
infants i joves

9

PROJECTE ARTÈXTIL
Artèxtil: repensar i reprogramar l'edifici existent i el solar
adjacent

PROJECTE ESPAI EMPRIUS
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Espai Emprius: repensar i reprogramar l'edifici existent

PROJECTE CASERNA GUÀRDIA CIVIL
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ACCÉS A L’HABITATGE
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Provisió de noves d'oportunitats d'habitatge inclusiu al barri

NOVES ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS
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Organització de noves activitats i esdeveniments a l'espai
públic
Campanyes de conscienciació sobre el barri

E4

Districte
Inclusiu per
l’equitat social i
la justícia
espacial

De quina manera podem aconseguir que el barri de Covadonga
sigui un espai obert, integrador i
inclusiu a la ciutat i a la resta
dels barris colindants, on la
participació i col·laboració ciutadanes siguin processos clau pel
disseny urbà, el citymaking i la
innovació digital?

P15

P16

P17

P18

P19

P20

Intervenció urbana. Dotar de més vida social el barri, per
una banda, enfortint el sentit de pertinença al barri i a la
comunitat veïnal mitjançant la creació de nous espais
públics i comunitaris aprofitant i obrint els edificis industrials en desús a la ciutadania; i per l'altra, amb nous equipaments públics de proximitat.

CLÚSTER ESPORT, SALUT I INNOVACIÓ
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Creació del Clúster Esport i Salut

PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ DE L'ESPORT I
HÀBITS SALUDABLES

Intervenció urbana. Millorar la xarxa de recorreguts de
proximitat per fer-los més accessibles, segurs i connectats,
incloent els camins escolars, la xarxa de camins tous i
carrils bici, entre d'altres, i per garantir una bona connectivitat entre el centre, els barris i el riu. La millora dels accessos
al parc fluial és també una qüestió important.

Organització de campanyes i projectes de conscienciació
ciutadana sobre salut i esport

Organització i governança. Enfortir la xarxa d'agents locals
al barri per generar noves propostes implicant els diferents
agents com l'Escola Samuntada, pols d'activitat (UAB,Taulí,
etc.), petits emprenedors, la Xarxa Local d'ESS i la ciutadania, i crear espais veïnals i socials de referència i de proximitat que puguin ser també espais de generació de propostes
pel barri i permetin la inclusió de la ciutadania en el seu
procés de transformació.

Noves activitats i propostes de formació en l'esport

EDUCACIÓ EN L'ÀMBIT ESPORTIU
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Creació de noves relacions educació - esport i reforç de les
existents

Construcció de nous serveis vinculats a l'esport

POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Dinamització econòmica al barri
Xarxes. Promoció i creació de noves xarxes
Promoció de l’Economia Social i Solidària al barri

Polítiques. Aconseguir un barri obert i connectat, que
sigui un pol d'atracció de joves i nens convertint-lo en un
barri-districte estudiantil.

Polítiques. Millorar l'equitat territorial a la ciutat apropant i
connectant els barris de Torre-Romeu i Covadonga, no
només a nivell d'espai físic sinó també amb altres tipus
d'iniciatives com els projectes educatius o vincular Torre-Romeu amb la vida social de Covadonga.

Polítiques. Dinamitzar l'Economia Social i Solidària al barri
per generar noves alternatives que activa la vida social i
econòmica i es generin noves oportunitats.
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Millora i condicionament de
la Plaça Antoni Llonch.

Guardia Civil: repensar i reprogramar l'edifici existent

P13

Amb el suport de:

PROJECTES ESPECÍFICS
(IDENTIFICATS PELS ESTUDIANTS)

AGRUPACIÓ DE PROJECTES ESPECÍFICS (SORGITS DELS REPTES)

Cració de nous programes de cooperació i/o multiactor

P6

Com podem abordar els reptes
ambientals socials i econòmics
que planteja la situació d’emergència climàtica mitjançant
solucions innovadores que apostin per la transformació del metabolisme de les ciutats i el territori?

Promou:

DIGITAL TWIN DEL BARRI
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Creació de nous instruments i eines per la gestió de dades
sobre el barri

NOVES PLATAFORMES DIGITALS DE PARTICIPACIÓ
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Creació de plataformes digitals per promoure i possibilitar la
participació ciutadana
Elaboració i implementació de plans de cooperació i dinamització de la comunitat local del barri

Millora de l’accessibilitat
amb la supressió dels
passos soter- rats i prioritzants l’espai per als
vianants.
Canvi de secció del carrer
per incorporar sistemes de
transport alternatius (a peu,
bicicleta, patinet, transport
públic, etc.)

