
Granollers, anella verda 
   

                                 
Granollers inicia una transformació verda de la 
ciutat amb el projecte Connecta Congost Natura 
2025, que es converteix en el primer tram d’una 
anella verda al voltant de la ciutat i que connecta 
amb el nucli urbà. Es tracta d’una actuació de 
gran magnitud que obre el riu a la ciutat i 
renaturalitza l’entorn del Congost, tant el riu, el 
parc com el passeig fluvial, en benefici de la 
qualitat de vida de la ciutadania.  
 
L’Ajuntament de Granollers va presentar el 
projecte a la convocatòria de subvencions per a 
la Renaturalització i Resiliència 2021 dels Fons 
Next Generation EU (NGEU), que ha estat 
concedida, amb una dotació econòmica de 
3.364.163,91 € per a la seva execució. 
 
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic ha comunicat a l’Ajuntament 
la concessió de la convocatòria del Programa de 
subvencions de la Fundació Biodiversitat per a 
fomentar actuacions per a la renaturalització i 
resiliència de ciutat espanyoles 2021, en el marc 
del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència.  

 
v L’Ajuntament rep una subvenció 

de més de 3 M€ dels Fons 
europeus Next Generation per 
dur a terme la renaturalització 
del riu i el parc del Congost i la 
creació d’espais de passeig i 
lleure. 

 
 

v El projecte preveu naturalitzar una 
superfície total de 66.880 m² m², que 
comportarà un canvi de la fesomia 
actual, per una gran anella verda 
que connectarà el riu Congost amb 
el parc i amb la ciutat.  

 
v L’actuació té un pressupost total de 

4.217.758,55 € 

 
v El calendari d’execució  s’estableix 

entre  els anys 2022 i 2025.  
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El desenvolupament d’aquest projecte  
preveu naturalitzar  

una superfície total de 66.880 m2 
 
 

El projecte Connecta Congost Natura 2025, ha estat elaborat per l’Ajuntament de 
Granollers i la Fundación Ecología Urbana y Territorial (FEUT), un centre d’investigació 
que dona suport a les administracions locals per a l’impuls d’estratègies més sostenibles 
i de millora de l’habitabilitat i la qualitat de vida en els sistemes urbans.  
 
Les actuacions previstes inclouen: 
- Naturalitzar un tram del riu Congost, actualment artificialitzat, de 300 m de llargària i 
21.000 m² de superfície. 
- Naturalitzar i permeabilitzar, integrant-lo al parc del Congost, un vial de circulació i 
aparcament de vehicles convertint-lo en un passeig permeable de 21.500 m², un balcó a 
la llera del riu Congost. 
- Ampliar i reforçar la infraestructura verda transformant 5.379 m² de carrers de 
l'interior en dos grans itineraris verds. 
 

v En total està previst que el projecte naturalitzi una superfície de 66.880 m²: 
 

o 21.000 m² de superfície de riu naturalitzada 
o 11.700 m² de prada 
o 7.300 m² d'arbustos 
o 26.880 m² de superfície permeable 
o 1.700 m de passejades arbrades sobre superfície permeable 
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600 arbres nous i 7.300 m2 d’arbustiva 
 

L’àmbit d’actuació del projecte Connecta Congost Natura 2025 abasta l’espai 
comprès entre les pistes d’atletisme (carrer Camp de les Moreres) i el carrer Sant 
Tomàs d’Aquino. En aquest carrer es preveu la naturalització de l’espai actual de 
paviment dur per connectar-lo amb els carrers de Pompeu Fabra, Balmes i Roger 
de Flor. 
 
El projecte consta de quatre grans eixos d’actuació: 
 
o Renaturalització del riu Congost mitjançant l’adopció de mesures que ajudin a 

la formació de meandres per afavorir la biodiversitat fluvial. S’eliminarà el mur 
que limita el curs baix d’aigua i es revertirà la tendència rectilínia del curs de 
l’aigua del riu. S’actuarà en 300 metres i 21.000 m² de superfície. 

o Connexió del riu amb el parc del Congost a partir de la creació d’un talús i 
una mota de terra i de vegetació que cobreixi l’actual mur de formigó que separa 
el llit fluvial del parc de Congost. S’eliminarà el vial asfaltat i els espais 
d’aparcament en una longitud de 643 metres. Es guanyarà 21.500 m² avui 
ocupats per vial asfaltat i zones d’estacionament. 

o Creació de dos grans itineraris verds, propers al parc de Congost (carrer Pius 
XII-carrer Joan Camps) de manera que s’estendrà el verd i l’habitabilitat amb 
una cobertura ombrejada gràcies a la plantació d’arbrat i arbustos. Així, es 
guanyaran espais d’estada i més saludables. Aquest model d’itineraris es 
replicarà a altres llocs de la ciutat per fer créixer la infraestructura verda. Abasta 
una superfície d’intervenció de 5.379 m². 

o Naturalització d’un connector urbà arbrat que travessi el municipi d’est a oest 
(carrer Tres Torres). 

 
Per tant, s’actua des de dos àmbits: un de planificador, ja que aquest projecte es 
podrà aplicar en altres espais per crear una xarxa de corredors interns que 
connectarà tots els espais verds entre si, conformant un autèntic sistema verd. 
L’altre àmbit serà demostratiu, amb els quatre eixos d’actuació esmentats, que en 
el seu conjunt naturalitzarà un total de 66.880 m². 
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Espai més verd, inclusiu, accessible i saludable 
 

El projecte preveu la plantació de 600 arbres i 7.300 m² d’arbustiva, que afavorirà la 
reducció de la temperatura a 1.700 m de carrer i l’absorció de 100 tones de CO²/any. 
La implantació de 26.880 m² de paviments permeables per afavorir la infiltració 
d’aigües pluvials en el sol, la recàrrega de l’aqüífer i la disponibilitat d’aigua per al 
reg de la vegetació. 
 
La proposta també té un vessant social, per generar un espai inclusiu, accessible i 
saludable per a la pràctica d’activitats esportives i d’oci i també de promoció de 
l’activitat econòmica de proximitat. El projecte promou formes de vida i 
comportaments més sostenibles i saludables, un canvi cultural i educatiu que s’ha 
de produir a la ciutadania per poder afrontar els grans reptes ambientals, a escala 
global i local, que tenim per endavant. 
 
Un altre objectiu del projecte és contribuir a la reducció del trànsit, mitjançant 
l’eliminació de 900 m de carrils i la limitació a 30 km/h a 27.386,75 m² de calçada i a 
10 km/h a 16.752,26 m² de carrers interiors dels itineraris verds, obtenint una 
reducció de soroll, contaminació atmosfèrica i la millora de la seguretat viària en un 
entorn més arbrat i amb ombres. 
 
També es preveu crear una nova passera, a l’altura del carrer Isabel de Villena, que 
travessarà el riu. Les places d’aparcament de l’espai de l’àmbit es traslladaran al 
passeig de la Conca del Besòs, on s’habilitarà aparcament en bateria.  
D’aquesta manera es contribueix a la ZBE (Zona de Baixes Emissions). La nova 
passera no està inclosa en la subvenció dels NGEU. 

v Espai més verd i més saludable 
 

o Plantació de 600 arbres 
o Reducció del trànsit de vehicles  
o Contribució a la Zona de Baixes Emissions 
o Reducció de la temperatura i el soroll 
o Absorció de 100 tones de CO²/any  
o Creació d’una nova passera que travessarà el riu Congost 

 



 
Naturalització  

d’un connector urbà arbrat   
(recreació virtual: carrer Tres Torres) 

 
 
Una ciutat connectada i oberta al riu Congost 
 
El projecte Connecta Congost Natura 2025 actualitza l’Estratègia d’Infraestructura 
Verda Urbana i el Pla de Mobilitat Sostenible i Espai Públic de Granollers, responent als 
objectius comuns d'aconseguir un espai públic saludable, amb més verd i biodiversitat, 
que afavoreixi la qualitat de vida de la ciutadania, inclosos en els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). 
 
Aquests objectius són compartits pels següents plans i estratègies: 
- Pacte de les Alcaldies per al Clima i l’Energia 
- Pla estratègic Granollers 2030 
- Pla especial de gestió i protecció del patrimoni natural de Granollers 
- Pla director del verd urbà de Granollers 
- Agenda Urbana 2030 
 
 
 
 
 


