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PRESENTACIÓ  
Des de l’Ajuntament de Rubí s’ha posat en marxa un procés participatiu sobre el parc 

de Ca n’Oriol, el qual defineix 6 fases i diverses actuacions. 

En la primera fase del procés s’ha establert la realització d’un procés participatiu amb 

els grups municipals de l’Ajuntament, i també la realització d’una enquesta ciutadana, 

que s’han realitzat en paral·lel. 

En aquest document es recull la informació relativa a la participació amb els grups 

municipals 

 

METODOLOGIA 
Per a la realització del procés participatiu amb els grups municipals s’ha realitzat una 

ronda d’entrevistes amb els representants de tots els grups municipals, i també s’ha 

ampliat als regidors no adscrits que volguessin fer-ho. 

En cada cas, s’ha realitzat una reunió amb cada responsable, amb l’objectiu de recollir 

les seves reflexions i aportacions entorn al Parc de Ca n’Oriol, i sobre els diversos 

espais i elements que el composen. 

Les entrevistes han estat sol·licitades el 26 de juliol, i s’han realitzat entre el 24 d’agost 

i el 6 de setembre de 2018. 

En concret, hi ha participat tots els grups municipals i el regidor no adscrit Sergi García.  

Els regidors no adscrits José Manuel Mateo i Maria Dolores Marín, han indicat per 

telèfon que a priori han vist bé el projecte i   també veuen bé que s’obri un procés de 

participació, però que no tenen cap aportació concreta a fer. Finalment, no ha estat 

contactar ni establir una reunió amb Jonatan Cobo I Noelia Borque 

Un cop realitzada cadascuna de les entrevistes, s’ha traslladat el seu contingut en un 

document escrit, i ha estat enviat a la persona entrevistada, per tal que el validés, o 

modifiqués aquells aspectes que hagi considerat que no han quedat recollits com 

desitjaria. 

En la segona part del document s’inclou la versió escrita de totes les entrevistes. 

Volem agrair les facilitats que tots els participants han donat per poder fer aquest 

procés. 
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REFLEXIONS GENERALS 
El parc és conegut per tothom, i també pels grups municipals i els seus representants.  

El Parc de Ca’n Oriol és un espai de referència a la ciutat, amb una llarga història i 

trajectòria, que el fa especialment estimat, però també un espai complex, en el que 

s’hi sumen l’estima personal, les vivències de molts rubinencs, i també les il·lusions i 

diversitat de visions pròpies d’una ciutat de 70.000 habitants. 

Són molt i diversos els aspectes que han sortit en les diverses entrevistes, a través de 

les quals es detecta una gran diversitat de visions i plantejaments, fet que és natural 

en tant que representen les visions i projectes de ciutat de grups municipals diferents, 

cadascun dels quals representa alhora grups diversos de ciutadans. 

Així, en un consistori amb 7 grups municipals, cadascun amb la seva pròpia visió, 

projecte de ciutat i discurs propi, no és possible identificar avui un model compartit 

sobre què cal fer en parc de Ca n’Oriol, especialment quan em mira de concretar 

quines serien les accions concretes a desenvolupar. 

No obstant, durant totes les entrevistes s’han identificat alguns elements generals que 

són comuns i compartits per totes les persones entrevistades, que poden servir de 

marc general. 
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MODEL DE PARC 
El parc de Ca n’Oriol, amb  una superfície de més de 50 hectàrees és un element 

central de la ciutat, que aporta un valor important al municipi com a parc urbà d’us 

lúdic i com a entorn natural i agrari.  

Tots els grups municipals plantegen la importància que té aquest espai en el conjunt 

de la ciutat, i aposten per la preservació d’aquesta essència. 

Alhora, en tots els casos es planteja que el parc ha de permetre que la ciutadania el 

pugui utilitzar i gaudir-ne d’una forma respectuosa. 

Pel que fa a l’estructura del parc, també hi ha consens que parlem d’un espai en el que 

hi conviuen dues essències diferents: D’una part, com a “parc urbà”, amb equipaments 

i serveis que en facilitin el seu ús a la ciutadania. I de l’altre, un entorn agrari que 

aporta valors paisatgístics i que permet gaudir-ne per a la pràctica de l’esport, o 

senzillament per passejar-hi. 

Tot i que en els darrers 20 anys s’han plantejat i fet diverses accions, es considera que 

encara avui no es disposa d’un model general de com ha de ser el parc, quins n’haurien 

de ser els usos recomanables i de quina forma s’integra i es relaciona amb el conjunt 

de la ciutat. 

En termes generals es planteja la conveniència de fer un pla per definir quins són els 

usos recomanables d’aquest espai, i en conseqüència, definir un model de parc i les 

possibles intervencions a realitzar, de forma que tota acció concreta sigui coherent 

amb aquest plantejament general 

I en tots els casos es considera necessari reformular l’espai de la bombonera. 

 

En aquest sentit, s’han identificat tres grans lògiques: 

 Manteniment i millora dels serveis actuals.  

Es planteja que el cal millorar el manteniment del parc i millorar els serveis 

actuals: Mobiliari urbà, fonts, papereres, senyalització, etc., i fins i tot instal·lar  

lavabos, una petita zona de restauració o un punt d’informació, però sense que 

en modifiquin el model actual.   

 

 Inclusió de nous equipaments o serveis en les àrees més properes a la ciutat. 

Inclou les propostes de l’apartat anterior, i es planeja la possibilitat de dotar el 

parc de nous equipaments o serveis  (en la zona mes propera al casc urbà, o bé 

en l’actual zona de la bombonera) que li donin major valor per a l’ús lúdic de la 
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ciutadania, i planteja la inclusió d’espais que tinguin una vessant pedagògica 

relacionada amb l’entorn natural i la sostenibilitat. 

 

 La reformulació general del parc. 

Es planteja fer un projecte a mig i llarg plaç que permeti redefinir a fons els 

possibles usos i serveis que ha d’oferir el parc, i la seva possible ubicació en els 

espais del parc. En aquest cas, es considera que cal desenvolupar un procés 

ampli de reflexió i redefinició del parc, amb un equip multi-disciplinar d’experts 

i un ampli procés de consulta.  

En tots els casos, però, es considera important preveure quin ha de ser el model de 

parc a mig i llarg termini, establir un programa d’usos que marqui les pautes dels 

equipaments i serveis de que ha de disposar, i que permeti que les actuacions que s’hi 

puguin realitzar en el futur disposin d’un marc de referència que doni coherència al 

conjunt del parc, i a la seva relació amb la ciutat. 

I també s’ha plantejat, en tots els casos la importància de garantir el correcte 

manteniment i preservació del parc, tant dels espais de i serveis de que actualment 

disposa, com dels que es puguin anar implementant en el futur. 

 

 

 

ASPECTES COMUNS 
A través de la realització de les entrevistes amb tots els grups municipals, s’han pogut 

identificar determinats eixos d’actuació o discursos generals que son compartits en 

major o menor mesura. 

Cal dir però, que ens referim a marcs generals o principis que han estat plantejats de 

forma similar, si bé la manera en el que es planteja que poden ser desenvolupats 

mostra graus de diversitat fora amplis. 

EL PARC DE CA N’ORIOL, COM A PARC DE CIUTAT, DE CARÀCTER LÚDIC I AGRARI 

En termes generals, hi ha consens en que el parc de ca n’Oriol ha de continuar sent un 

espai verd, d’ús lúdic i alhora preservar l’essència de la zona agraria. I que aquest espai 

cal entrendre’l com a part del mapa natural o de zones verdes de la ciutat. 

MANTENIMENT DE LA DOBLE ESSÈNCIA: PARC DE CARÀCTER URBÀ I ZONA AGRÀRIA 
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També hi ha consens en el fet que el parc planteja una doble realitat o essència: d’una 

part, com a zona d’ús lúdic i ciutadà, amb la necessitat de que disposi dels elements 

suficients per garantir-ne un ús cívic i ciutadà (situat en la zona més propera al casc 

urbà), i de l’altre, la preservació de la zona agrària, en tant que té un caràcter 

paisatgístic singular que li dona valor. 

PRIORITZAR LA UBICACIÓ DE NOUS SERVEIS, SI CAL, EN LA ZONA MÉS URBANA DEL 

PARC 

A l’hora de definir la possible ubicació d’equipaments o serveis que millorin el parc, en 

termes generals hi ha consens en que caldria ubicar-los entorn a l`area del parc que 

actualment ja assumeix el rol de “parc urbà”, en les àrees més properes a la ciutat. On 

no hi ha consens és en la tipologia d’equipaments i serveis que s’hi poden ubicar. 

LA NECESSITAT DE DONAR VALOR AL PARC ALS ESPAIS ACTUALS DEL PARC 

També hi ha consens en que és positiu plantejar millores en el parc que 

descongestionin l’àrea lúdica, millorin l’estat actual dels diferents espais i posin en 

valor els elements patrimonials i paisatgístics del Parc de Ca n’Oriol. 

LA DOTACIÓ DE SERVEIS QUE EN MILLORI L’ÚS PER A LA CIUTADANIA 

Hi ha consens en la conveniència de millorar serveis i l’entorn dels espais de tipus lúdic 

del parc, i en la possibilitat d’ubicar determinats serveis en el seu entorn, com lavabos 

públics, una àrea més amplia de picnic o un petit espai de restauració. I en moltes 

entrevistes s’ha plantejat un espai d’informació del parc. La sennyalització del parc, la 

creació de rutes o itinerartis, i en general la major dotació de mobiliari urbà  (fonts, 

paperes, bancs, etc), son altres elements a incloure en aquest àmbit. 

LA NECESSITAT DE TRANSFORMAR LA BOMBONERA 

La intervenció realitzada als anys 90 a la zona denominada “la bombonera” no té 

cabuda en el model de parc de cap dels grups municipals, i en conseqüència, hi ha 

consens en que cal transformar aquesta àrea. Ja no hi ha el mateix consens a la hora 

de veure quins usos cal donar a l’espai que en resulti. 

LA MILLORA DE L’ACCÉS I LA CONNECTIVITAT.  

També hi ha consens en que cal facilitar l’ús ciutadà del parc, i que en conseqüència, es 

es valoren positivament les intervencions que en millorin el seu accés des de la ciutat i 

la seva connectivitat interiors, sempre que preservin l’essència del parc. 

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  

En tots els casos s’ha confirmat per part de tots els grups municipals que a la hora de 

fer qualsevol intervenció en el parc cal tenir present els criteris de sostenibilitat i 
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d’eficiència energètica. Així, la implementació d’un sistema d’iluminació de baix 

consum i d’energia solar, o la utilització de plantes de tipus autòcton, que requereixen 

pocs recursos hídrics, s’han considerat correctes i positius. I es considera que aquests 

aspectes han d’estar presents, en termes generals en qualsevol intervenció. 

LA IMPORTÀNCIA DEL MANTENIMENT 

També hi ha consens en la importància de garantir un correcte manteniment del parc, 

tant de les zones, àrees i equipaments que hi ha actualment, com dels que es puguin 

plantejar en el futur.  

En aquest sentit, es considera que cal posar en valor els espais actuals i que qualsevol 

actuació que es faci ha de tenir present que sigui fàcil de mantenir. 

FOMENT DE L’ÚS CÍVIC DEL PARC  

En termes general es considera positiu fomentar l’ús cívic del parc, ja sigui amb accions 

informatives o amb altres activitats que promoguin el coneixement i valorització de 

l’entorn,  per tant un major respecte al mateix. 

PLANIFICACIÓ GENERAL 

En termes generals es considera que seria positiu disposar un projecte general per al 

conjunt del parc que prevegi els diferents usos, i per tant les intervencions que s’hi 

hagin de realitzar a curt, mig  i llarg termini. 

 

 

 

ELS GRANS DEBATS 

 

EL GRAU D’INTERVENCIÓ A REALITZAR 

Tal i com ja s’ha indicat en l’apartat “model de parc”, si bé hi ha consens en que cal 

millorar el parc, hi ha plantejaments molt diversos sobre quin ha de ser el grau 

d’intervenció, i en quines àrees s’ha de realitzar. De fet, aquest debat entronca 

directament amb els dos apartats següents: “La zona d’aigües” i “la bombonera”. 

Però va més enllà d’aquests dos aspectes concrets, i divergeix sobre si en termes 

generals cal mantenir l’espai tal com està, dignificant-lo i facilitant-ne el seu bon ús o 

cal desenvolupar actuacions que donin major valor als espais actuals i una major 
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diversitat d’ofertes de lleure, de contacte amb l’entorn natural o de caire pedagògic, 

que converteixin el parc en un espai amb una major singularitat i atractiu. 

 

LA REDEFINICIÓ DE LA BOMBONERA 

Si en algun aspecte hi ha consens, és que no té sentit mantenir la zona de la 

“bombonera” tal com està.  

Per la seva ubicació, just entre la zona que podríem definir com a “par urbà” i la zona 

agrària, es plantegen diverses opcions a la hora de redefinir aquest espai: Recuperar-lo 

integrament com a zona agrària, aprofitar part de l’espai per a la ubicació de serveis 

que descongestionin el parc urbà  i que per tant una altra part es reintegri a la zona 

rural), o aprofitar la totalitat d’aquest nou espai per a la ubicació de nous espais i/ 

serveis d’ús lúdic i ciutadà.  

 

LA ZONA D’AIGÜES 

La proposta d’ubicar una “zona d’aigües” en el parc ha generat un gran nombre 

d’aportacions i reflexions, en diversos àmbits.  

En primer lloc, ha obert el debat sobre la necessitat o no de dotar a la ciutat d’una 

piscina de tipus lúdic, i si aquesta s’hauria d’ubicar en el parc o en una altra àrea de la 

ciutat. 

En segon lloc, sobre si una zona d’aigües s’ha de situar en un parc, o bé s’hauria d’estar 

en un entorn més urbà, tant pel que fa a les seves pròpies característiques (espai de 

formigó), com pel que fa  a l’accessibilitat i el seus costos de manteniment. 

I en tercer lloc, sobre les necessitats de manteniment que pot requerir un equipament 

d’aquest tipus. 

En termes generals, s’identifica el dèficit d’espais lúdics d’estiu que permetin oferir un 

espai on “refrescar-se” a la ciutat, però no hi ha consens ni en el tipus d’equipament a 

implantar ni en la seva ubicació. 
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APORTACIONS I REFLEXIONS, PER APARTATS 

 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 
 

 

 

 



Setembre de 2018 

Procés  de consulta als grups  municipals sobre el Parc de Ca n’Oriol              12 
 

ACCÉS  I CONNECTIVITAT 
En tant que s’assumeix que el parc juga un rol important en el mapa de zones verdes i 

àrees de lleure i ús lúdic de la ciutat, hi ha consens en treballar per a la millora de 

l’accés i la connectivitat del parc amb el conjunt de la ciutat. 

La possibilitat d’establir itineraris saludables des de la ciutat, que portin fins al parc a 

peu, la seva connexió amb la xarxa de carril bici, i la ubicació d’algunes bosses 

d’aparcament, en la zona perimetral del parc, resumeixen en grans línies la tipologia 

d’actuacions plantejades en aquest sentit. 

Pel que fa a l’accessibilitat a peu, s’ha plantejat la creació d’itineraris saludables o 

recorreguts correctament senyalitzats que facilitin l’accés al parc. En aquest sentit, tot i 

que la trama urbana entorn al parc està molt consolidada, es considera positiu que es 

puguin definir determinats recorreguts que siguin més amables per a l’accedir al parc a 

peu.  

Pel que fa al carril bici, o al fet d’accedir al parc amb ella, s’entén que és un element 

positiu, però que també caldria pensar si cal preveure àrees per poder-les deixar amb 

seguretat, i valorar si cal establir algun tipus de pauta per evitar les molèsties entre 

vianants i ciclistes dins el parc. 

També hi ha consens en la conveniència de permeabilitzar l’accés des del carrer 

Mallorca, i en aquest sentit, en termes generals es considera adequada la intervenció 

que s’hi està realitzant, i en el fet que faciliti l’accés a persones amb mobilitat reduïda. 

En relació a l’aparcament, en termes generals s’entén que la ubicació de determinades 

places en el perímetre del parc facilita l’accés a les persones que viuen més lluny del 

parc, i  que puguin accedir-hi també les famílies amb nens i cotxets o les persones amb 

menor mobilitat. En tot cas, es planteja que aquestes no han d’ocupar espais del parc 

en sí, i que caldria preveure que en el futur no acabin sent utilitzades com a zones 

d’aparcament general. I, en aquest sentit, que l’accés en vehicle ha de ser una opció, 

però no el sistema d’accés principal.  

En tant que espai natural, també s’ha plantejat en diverses ocasions la conveniència de 

promoure la connexió del parc amb altres espais naturals de la ciutat i del seu entorn. 

Per un costat, en relació a l’”anella verda” de la ciutat, i de l’altre, a través del corredor 

natural cap a la serra de Galliners, a través de l’àrea que ocupa el Golf de Sant Joan. 

Finalment, també s’ha plantejat que es tingui present de quina manera es pot accedir 

al parc amb transport públic. 
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ELEMENTS HISTÒRICS 
El jaciment romà, l’era i la masia estan catalogats com a patrimoni històric de la ciutat, 

i el parc de ca n’Oriol com a element paissagistic. 

Hi ha consens en la necessitat de preservar i mantenir aquests espais, i també en la 

conveniència de posar-los en valor, de forma que siguin més coneguts,  valorats i per 

tant  també respectats. 

En relació a la Masia, de propietat privada i utilitzada com a centre educatiu, s’ha 

recordat en alguna entrevista que se n’ha parat la possible ampliació, i en un altre cas  

s’ha plantejat obrir la reflexió sobre si a mig o llarg termini s’hauria de recuperar com a 

espai públic. 

En una entrevista també s’ha informat que la masia de “Can Sant Joan” situada en un 

dels extrems del parc, a tocar de l’autopista, és de propietat municipal, i que també es 

podria incloure com a equipament relacionat amb el parc. 

En relació al bosc, i ha consens en que és un element identificatiu de la ciutat, i que 

d’alguna manera s’hauria de preservar i mantenir. Hi ha reflexions que indiquen que 

potser caldria limitar d’alguna manera el seu ús (ja que actualment fa més les funcions 

de “pati d’escola” que de bosc), i d’aquesta manera afavorir la recuperació del 

sotabosc i al regeneració de l’arbrat. També hi ha aportacions en relació als efectes 

negatius de les colònies de cotorres. 

 

 

 

ESPAIS I EQUIPAMENTS 
Una primera lògica a tenir present en aquest apartat, és la doble dimensió que té el 

parc: el de zona de caire lúdic i espai verd de proximitat urbana, i el de zona agrícola. 

En termes generals, s’assumeix que qualsevol projecte ha de mantenir aquesta doble 

essència i alhora consolidar els usos actuals del parc, si bé hi ha important diversitat 

d’elements en el que no hi ha un clar consens, i en el que les diverses opcions, tot i 

tenir aspectes coincidents, difereixen entre ells d’una manera o altra. 

 

PARC URBÀ 
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En relació a la vessant de parc urbà i espai lúdic, en termes generals es considera que 

s’ha de situar en els espais més propers a la ciutat, en tant que en facilita 

l’accessibilitat, i manté, o fins i tot amplia en alguns àmbits l’actual zona de caire lúd ic.  

És en aquesta àrea on s’hi concentren d’una banda els elements històrics i 

patrimonials, i de l’altra la majoria d’espais d’ús lúdic i festiu, i on s’hi realitzen la 

majoria d’activitats culturals i de les entitats. 

En termes generals, hi ha consens en dotar d’una major comoditat i usabilitat aquests 

espais, millorant les infraestructures existents, i si cal dotant-la de nous serveis. 

Però la possible reformulació dels espais, i els possibles serveis o equipaments a ubicar 

és molt amplia i diversa, sense que hi hagi un determinat criteri o model que sigui 

àmpliament majoritari. Per dir-ho d’una altra manera, hi ha consens en el què  

(consolidar i millorar aquesta àrea), però no en el com ni en les dimensions que ha de 

tenir. 

En relació a la ubicació de nous equipaments o serveis, la tendència general és que, en 

el cas de que s’hagin d’implementar, es faci en la zona perimetral del parc i més 

propera a la trama urbana de la ciutat, de forma que hi hagi una continuïtat entre els 

diferents espais de tipus lúdic. 

A priori, s’han identificat 3 espais en els que s’ha plantejat la possibilitat d’ampliar 

l’actual zona lúdica: La zona d’entrada, on ara hi ha la petanca, la zona on s’ha 

proposat la zona d’aigües (incloent també els terrenys que ara son de propietat 

privada), i la zona de la bombonera. I també hi ha hagut reflexions que han indicat que, 

més enllà d’aquests espais, en un a reformulació general del parc, es podria analitzar 

altres propostes. 

Pel que fa a la zona on actualment hi ha la petanca, s’entén que pot ser un entorn 

idoni per descongestionar l’actual zona ubicada entre la masia i la era, on es fan la 

majoria d’activitats culturals i associatives, i també hi ha la zona de taules. 

Per la seva situació, a l’entrada del parc, s’ha plantejat que pugui ser l’espai natural on 

realitzar les grans activitats, tot i que també hi ha propostes que indiquen que es 

puguin realitzar on ara hi ha la bombonera, construint-hi una gran esplanada. 

També s’ha plantejat que aquesta zona d’accés pugui ser l’espai en el que s’hi ubiquin 

els serveis bàsics del parc (serveis públics, zona de restauració o punt d’informació, per 

posar tres exemples). 

Un segon espai plantejat és el terreny que dona al Carrer Flammarion, per la seva 

ubicació a la zona perimetral (i per tant no invasiva de la resta del parc), per la seva 

accessibilitat (ja que és una de les vies naturals d’entrada), i per estar situada en un 

entorn en el que hi ha certa facilitat d’aparcament. El principal problema d’aquesta 
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àrea és que part dels terrenys són de propietat privada, pel que caldria valorar 

tècnicament si hi ha alguna fórmula per poder integrar aquesta àrea a la zona de 

serveis del parc, ja sigui amb la compra, permuta, cessió o algun altre mecanisme que 

permeti a l’Ajuntament disposar d’aquest espai. 

El tercer espai plantejat és l’àrea de la bombonera, en la que hi ha consens en que cal 

revertir l’actuació realitzada els anys 90, i que planteja un ampli espai on poder 

ampliar els serveis actuals del parc (i que de fet és on es planteja l’actuació proposada 

inicialment per l’ampliació dels serveis i equipaments del parc). Pel que fa pròpiament 

a aquest espai, les visions són molt diverses: des de la restitució total a la zona agrària 

fins a la seva utilització complerta per a la ubicació de nous espais, passant per tota la 

gamma possible d’opcions intermitges. 

Finalment, dir que també s’han plantejat altres propostes que no concreten el possible 

espai d’ubicació. 

 

ZONA D’ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS 

El parc de Ca n’Oriol acull un important nombre d’activitats lúdiques, socials, culturals i 

esportives, organitzades tant per l’Ajuntament com per les entitats de la ciutat. 

La possible reubicació de la zona d’activitats també ha estat present a través de 

diverses aportacions. Per un costat, es planteja la reubicació d’aquest espai en la zona 

que fins ara ocupava la petanca, de forma que sigui fàcilment accessible i serveixi 

d’entrada natural al parc. També s’ha plantejat que la reformulació de la zona de la 

bombonera permeti construir una gran esplanada en la que s’hi puguin realitzar 

aquestes activitats, i que també permeti acollir grans actes i esdeveniments, que ara es 

fan a l’Escardivol. 

I tampoc hi ha consens sobre si la zona destinada a acollir aquestes activitats ha de 

tenir un escenari fix i permanent, o ha de ser de tipus desmuntable. En aquest àmbit, 

alguna de les aportacions planteja que la construcció d’un escenari fix podria permetre 

ubicar, en la mateixa construcció, una àrea de serveis públics i de restauració. 

 

ZONA D’ÚS FAMILIAR 

Actualment el parc disposa d’una zona de taules, amb una font, just entre la masia i 

l’era, molt utilitzada per a la celebració de festes d’aniversaris, trobades familiars, 

picnic i altres usos lúdics. En termes generals es considera que és una àrea molt 

utilitzada, i que seria positiu esponjar-la i/o disposar d’altres àrees del parc, properes a 

la zona actual,  que puguin absorbir part d’aquest ús, en ocasions força intensiu. 
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BANYS PÚBLICS I ZONA DE RESTAURACIÓ 

Com a criteri general, sembla que hi ha força consens respecte a la conveniència de 

dotar a la zona més propera a la ciutat del parc, on es realitzen la majoria d’activitats, 

d’una zona de restauració, de petit format, i de serveis públics. En diversos casos s’ha 

plantejat que el seu impacte visual i la seva volumetria no afecti significativament 

l’entorn on es puguin ubicar.  

 

ZONA D’AIGÜES 

Tal i com ja hem indicat anteriorment, aquest possible equipament ha generat un 

important nombre d’aportacions.  

D’una banda ha obert una reflexió més amplia sobre la necessitat i/o conveniència de 

disposar a Rubí d’una piscina d’ús lúdic, que permeti a la ciutadania disposar d’una 

oferta interessant per refrescar-se durant els mesos d’estiu. 

I podríem dir, en aquest àmbit, que l’únic consens és que en termes generals seria 

positiu disposar d’un equipament d’aquestes característiques a la ciutat.  

Algunes aportacions indiquen que l’àrea on s’havia plantejat els jocs d’aigua serien una 

possible ubicació per a una piscina (tot i que planteja el problema de la propietat de 

part dels terenys), a l’estar situada prop de la trama urbana i  en la zona perimetral del 

parc. Però també hi ha aportacions que plantegen la seva ubicació en altres zones de la 

ciutat (per exemple a l’altre costat de la riera de Rubí, per dotar de més serveis aquella 

zona), o que senzillament, no concreten quina podria ser la seva possible ubicació. 

En relació pròpiament a una “zona d’aigües”, hi ha hagut aportacions de tot tipus. Per 

un costat, que permet dotar a la ciutat d’un espai lúdic i refrescant a l’estiu, amb els 

mateixos arguments sobre la idoneïtat per a la seva ubicació que el que s’han 

comentat anteriorment per a una piscina.  

D’altres aportacions veuen positiu aquest tipus d’equipament, però que per la 

tipologia d’equipament, per la seva major accessibilitat i per reduir els efectes que pot 

tenir en el seu manteniment estar ubicada en un entorn amb arbres i vegetació,  

consideren que seria més oportú ubicar-lo en la trama urbana de la ciutat. 

També s’ha plantejat ubicar algun tipus de zona amb aigua, tipus “petita bassa per 

remullar-se els peus”,que requereix un menor manteniment i també permet aquest ús 

lúdic a l’estiu, i que a l’hivern segueixi sent un espai ben integrat al parc, cosa que no 

es veu tan clar en el cas de la proposta plantejada. 
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ÀREA ESPORTIVA 

Si bé el projecte presentar pet l’Ajuntament planteja una àrea de “canastes” i d’us 

esportiu en una de les àrees proposades en la zona on actualment hi ha la bombonera, 

en termes generals hi ha hagut poques aportacions relacionades amb la ubicació 

d’espais específics per a la pràctica de l’Esport.  

Entre les que s’han recollit, s’ha recordat que hi ha una àrea esportiva situada a la  zona 

perimetral del parc al Carrer Mallorca, i en una altra aportació s’han plantejat dubtes 

sobre la idoneïtat d’ubicar una àrea d’aquest tipus en el centre del parc (a la zona de la 

bombonera), en tant que queda molt separada de la ciutat, i pels efectes que podria 

tenir la seva il·luminació en aquest entorn, o per al seu ús de forma poc cívica, al 

quedar aïllada i separada de l’entorn urbà.  

Si que hi ha consens en que el parc, en el seu conjunt, sigui un espai en el que s’hi 

pugui practicar esports com caminar, córrer, etc, i que seria positiu que disposi 

d’itineraris i senyalitzacions, i fins i tot d’algun tipus de mobiliari urbà, que permeti la 

pràctica de l’exercici físic. 

 

MOBILIARI URBÀ 

En termes generals hi ha consens en que caldria millorar i ampliar el mobiliari urbà del 

parc ( bancs, papereres, fons en diversos punts), de manera que facin més amable l’ús 

del parc, tant de la zona de tipus lúdic com de l’agrària. En aquest sentit, s’ha recordat 

la importància de que siguin elements que s’integrin correctament a l’entorn, que 

siguin resistents i que requereixin poc manteniment. 

 

ZONES D’OMBRA 

En varies entrevistes s’ha plantejat millorar els espais d’ombra al parc, amb l’objectiu 

de fer-lo més amable i accessible els mesos d’estiu. En aquest sentit, es proposa 

millorar els espais ja existents i que es tingui present en les actuacions que es puguin 

fer en el futur. També es planteja que en determinats espais de la zona agraria, on ara 

ja hi ha arbres o en alguns punts més, es pugui millorar els espais d’ombra de forma 

que facin més amable passejar-hi a l’estiu. 

JOCS INFANTILS 

Diverses aportacions han fet referència a la conveniència de dotar de més espais de joc 

per a nens i nenes, i que estiguin en un entorn ben cuidat. En aquest sentit, hi ha 
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referències que plantegen la conveniència de limitar l’accés de gossos en aquest espai, 

una altra planteja que el terra d’aquests espais pugui ser de grama o d’un element 

similar, que li doni un caràcter més natural, i que requereixi poc manteniment. I també 

hi ha propostes que plantegen ubicar alguns elements naturals, com per exemple 

troncs, en algunes ubicacions de la zona agrària, que per la seva disposició, puguin 

servir com a espai de jocs infantils 

 

ÀREA PER A GOSSOS 

Actualment el parc disposa de dues àrees per a gossos, una al carrer Mallorca, i l’altra 

ubicada entre la masia i la zona de la bombonera.  

Pel que fa pròpiament a les zones per a gossos, diverses aportacions han plantejat la 

conveniència de millorar-les amb la ubicació de papereres, bancs, fonts i també zones 

d’ombra, de forma que siguin més amables i confortables. També s’ha recordat la 

necessitat de que se’n faci un bon manteniment. 

En termes generals es considera que la ubicació del Carrer Mallorca és correcte, però 

hi ha hagut una major diversitat de criteris respecte a l’altra. 

En aquest àmbit, s’han recollit diverses aportacions que han plantejat la conveniència 

de definir en quines àrees s’ha de permetre o no que els gossos passegin lliurement 

(per exemple a la zona rural) o de limitar el seu accés en determinats espais (zona de 

picnic, jocs infantils, etc). En tot cas, la ubicació de més papereres en el parc (en aquest 

cas també a la zona agrària), podria facilitar als usuaris amb gossos més facilitats per 

fer un correcte ús de l’entorn. 

 

ESPAIS PEDAGÒGICS 

Diverses aportacions han fet referència a incloure elements de tipus pedagògic en el 

parc. La majoria tenen relació amb la valorització del patrimoni històric del propi parc, 

creant itineraris i senyalitzacions que ajudin a divulgar-lo i comprendre’l, o en relació a 

l’activitat agrícola del parc i el seu entorn natural i geogràfic. 

Diverses aportacions plantegen la possibilitat d’ubicar un punt d’informació a l’entrada 

del parc, des d’on es puguin lliurar plànols del parc, informar dels seus serveis i 

activitats, i també supervisar l’ús de les zones lúdiques i desenvolupar accions 

pedagògiques.  

Una aportació també ha plantejat la possibilitat de que en l’entorn del parc s’hi ubiqui 

una zona de vinya, que permeti recuperar la memòria vitivinicola de la ciutat, i que 

tingui tant un valor paisatgístic, com educatiu i pedagògic. 
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També s’ha recollit una aportació que planteja que, al dotar al parc de sistemes de 

generació d’energies renovables, es pugui crear un espai o itinerari pedagògic i 

educatiu sobre les energies renovables. En aquest sentit, es planteja que a més de 

plaques fotovoltàiques, es pugui ubicar en el parc algun altre sistema de generació 

elèctrica sostenible, com per exemple un molí de vent. 

 

PUNT D’INFORMACIÓ I/O GESTIÓ DEL PARC 

També han estat diverses les aportacions que han plantejat la possibilitat de que el 

parc tingui algun tipus de servei d’informació, i fins i tot que es pugui ubicar algun punt 

físic que permeti informar als usuaris dels serveis que disposa en el parc, i que pugui 

tenir algun tipus de rol en relació al seguiment del correcte ús de les infraestructures 

existents. 

 

 

 

ZONA AGRÀRIA 
De la mateixa manera que hi ha consens en que una part del parc ha de permetre 

disposar de serveis per al seu ús lúdic, hi ha consens en que el parc ha de mantenir la 

zona agrària, tan pel seu valor natural com paisatgístic. En aquest sentit, comentar que 

gairebé tothom ha plantejat com un element destacable del parc el fet que permet 

veure els canvis de la natura al llarg de l’any, i ser conscients dels canvis d’estació. 

En termes generals també hi ha consens en que la zona agraria mantingui en termes 

generals les dimensions actuals, si bé en algun cas se supedita a la definició global que 

es pugui fer del parc. 

Hi ha diversitat d’opinions sobre si la zona de la bombonera s’ha d’integrar a la zona 

agrària o ha de permetre millorar els equipaments i serveis de la zona del parc de tipus 

més urbà. I també sobre els efectes que podria tenir la ubicació d’un espai de tipus 

lúdic just a tocar de la zona agrícola. 

També hi ha consens en que l’explotació agrària d’aquesta zona ha de ser compatible 

amb el seu ús per passejar, córrer i en general, moure’s i gaudir d’aquesta àrea per 

part de la ciutadania. 

En relació a la xarxa de camins, en termes generals es considera que és suficient, i que 

cal garantir-ne un bon manteniment per tal que es puguin utilitzar amb comoditat. En 
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aquest sentit, hi ha hagut alguna aportació que planteja la conveniència de consolidar 

alguns dels recorreguts amb materials que permetin l’accessibilitat per a persones amb 

mobilitat reduïda o amb cotxets per a nens. 

També hi ha consens en la conveniència d’establir una bona senyalització, tant dels 

possibles itineraris (esportius, de connexió amb altres espais naturals, de passeig, etc) 

com d’altres elements que puguin ser d’interès a nivell paisatgístic, natural o cultural. 

Diverses reflexions han plantejat la conveniència de fer més “amable” aquest entorn 

amb algun tipus de mobiliari (bancs papereres, o fins i tot algun element lúdic per a 

nens o per a la pràctica de l’esport), entenent que en qualsevol cas han de quedar ben 

integrats en l’entorn.  

I també s’ha plantejat en diverses ocasions la conveniència de generar alguns espais 

d’ombra en aquest entorn, per fer-lo més amable a l’estiu. Una opció seria posar en 

valor algunes de les zones amb arbres que hi ha en aquest entorn. 

En l’àmbit de la “dignificació” de l’espai, s’ha plantejat també la conveniència de 

millorar les condicions del mirador i d’algunes àrees perimetrals del parc, com per 

exemple els tunels de sota l’autopista  o  les que donen al Torrent dels Alous i a la zona 

industrial, ja que esta poc mantinguts, i donen una percepció de baixa seguretat. 

Una de les aportacions planteja que el parc és un actiu molt interessant, al qual de li 

pot donar molt més redit. Per un costat, planteja entendre aquesta zona no només 

com a un valor paisatgístic, sinó també patrimonial, i que per tant se’n pot treure algun 

tipus de redit més. 

I també obre la reflexió sobre la importància que han de tenir, en una economia 

sostenible i de quilòmetre zero, les zones agrícoles en entorns urbans. En aquest 

sentit, hi ha una proposta que planteja diverses opcions per donar major dinamisme a 

aquest entorn amb la realització, per exemple, d’un concurs de projectes per a la seva 

gestió. 

 

ESPAIS VERDS I NATURALS 

Connector amb la serra de galliners, i relació amb els espais verds de la ciutat, com el 

parc connecta amb la ciutat (correrdorss verds i/o itineraris saludables. 
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SOSTENIBILITAT 
També hi ha consens en la importància de tenir present la sostenibilitat en les accions 
a desenvolupar en el parc, tant pel que fa a l’energia, com en l’ús de l’aigua i en els 
materials a utilitzar en qualsevol actuació. 
 

IL·LUMINACIÓ 

Pel que fa a la il·luminació, diverses aportacions han fet referència a la iniciativa “Rubí 
brilla”, i totes veuen positiu la utilització d’energia solar en el parc: D’una banda, per 
coherència amb les polítiques actuals, i de l’altre, per criteris d’autosuficiència, i també 
pel fet que la utilització d’elements d’il·luminació de tipus solar pot facilitar la ubicació 
de punts de llum en determinades àrees del parc sense necessitat de fer instal·lacions 
elèctriques. 
 
Pròpiament en relació a la il·luminació, en general es veu correcte dotar de la correcta 
il·luminació la part del parc més propera a la ciutat, en tant que és la que s’utilitza com 
a espai d’oci i lleure. 
 
En relació a la zona agrària, la major part de les aportacions tendeixen a mantenir 
sense il·luminació aquesta àrea per preservar la seva essència natural, si bé hi ha hagut 
aportacions que plantegen que també es pot il·luminar, de forma poc intensiva,, per 
temes d’usabilitat i seguretat. Una de les aportacions també plantejava dubtes sobre 
l’impacte que podia tenir la il·luminació en el projecte que s’ha presentat de 
reformulació de la zona de la bombonera, en especial de l’àrea destinada a l’ús 
esportiu. 
 
També s’ha plantejat, com ja s’ha comentat en un apartat anterior, la possibilitat 
d’ubicar en el parc diverses formes de generació d’energia renovable (solar i eòlica, per 
posar dos exemples), que a més de garantir l’autosuficiencia del parc, permetés 
disposar d’un espai pedagògic a la ciutat, de caràcter pràctic, sobre energies 
renovables. 
 

GESTIÓ DE L’AIGUA I ZONES VERDES 

També hi ha consens en la conveniència d’utilitzar, en les zones verdes del parc, 

plantes autòctones i/o que requereixin de poca aigua i s’adaptin bé a l’entorn, de 

forma que s’optimitzin els recursos naturals, requereixin un menor manteniment i 

s’adaptin correctament a l’entorn natural. 

NATURALITZACIÓ DE L’ENTORN 

Son diverses les aportacions, en molts dels àmbits plantejats, que demanen que 
qualsevol intervenció es faci procurant generar el mínim impacte visual, i que s’integrin 
de forma natural en l’entorn. 
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FÀCIL MANTENIMENT I DURABILITAT 

Un altre aspecte que s’ha plantejat repetidament és la necessitat de preveure el 
manteniment en totes les accions que es facin en el parc, i que en el disseny es tingui 
present que requereixin el mínim manteniment i tinguin una bona durabilitat i 
resistència, tant pel que fa al seu ús, com per la seva capacitat de mantenir-se en 
condicions al llarg del temps. 
 

 

 

 

CIVISME I SEGURETAT 
Un primer aspecte important a destacar és que en termes generals actualment no es 

perceben problemes greus de seguretat en el parc, tot i estar en un entorn urbà i en 

una zona de tipus metropolità. 

No obstant, si que hi ha diverses aportacions que fan reflexions entorn al 

comportament cívic dels seus usuaris, i a la conveniència de treballar en aquest 

aspecte. 

La majoria d’aportacions en aquest sentit fan referència a la zona de picnic, i també a 

la presència de joves en franges nocturnes (el que popularment anomenem 

“botellón”). 

Respecte a com abordar aquestes pràctiques, en primer lloc es planteja la necessitat 

de disposar d’un bon servei de manteniment, de forma que minimitzi l’impacte negatiu 

de l’ús intensiu que es fa de determinades àrees del parc, i que alhora permeti que els 

usuaris, al trobar-se un entorn en bones condicions, tinguin una major tendència a 

cuidar l’espai. 

En segon lloc, han estat diverses les aportacions que han plantejat la importància de 

treballar de forma continuada, a curt, mig i llarg termini, en la promoció del civisme en 

general. Una d’elles planteja la possibilitat d’establir algun programa que permeti 

treballar amb els diferents centres educatius que estan a tocar del parc per promoure 

projectes que ajudin a crear una major vinculació amb el parc, i a fomentar-ne els usos 

cívics. 

En tercer lloc, es planteja la importància d’informar als usuaris sobre com utilitzar el 

parc correctament, ja sigui amb la retolació informativa o amb altres accions de tipus 

informatiu o pedagògic. En aquest sentit, en diverses entrevistes es planteja la 

conveniència de  disposar d’algun equip humà  (informadors, agents cívics o similars), 
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que promoguin un correcte us del parc, i que a més puguin fer tasques de dinamització 

o la realització d’accions divulgatives i/o pedagògiques. 

Pel que fa a l’opció d’instal·lar càmeres de seguretat, diverses aportacions plantegen 

que pot ser una opció en el cas de que es detecti una especial conflictivitat o un ús 

indegut rellevant i permanent, però no a priori.  

En aquest sentit, la tendència general és d’implantar inicialment aquelles accions més 

senzilles i menys invasives, i en el cas de que els problemes persisteixin, anar 

implantant aquelles mesures que es puguin considerar més adients en cada cas. 

Finalment, també s’ha plantejat la possibilitat de que la zona urbana del parc es pugui 

tancar, i que per tant tingui un horari d’obertura i tancament. 

 

 

 

REGULACIÓ D’USOS 
Son moltes i força diverses les reflexions recollides en aquest apartat. 

Per una part, hi ha aportacions que plantegen que no cal fer una regulació d’usos 

específica del parc, ja que la normativa general de l’Ajuntament és aplicable també en 

aquest espai, i que per tant les actuacions han d’anar encaminades a donar a conèixer 

quins són els criteris correctes d’us del parc i a impulsar accions de tipus informatiu, 

divulgatiu i de promoció del civisme. 

En altres entrevistes es planteja que pot ser positiu definir determinades pautes que 

permetin establir criteris sobre quines activitats es poden realitzar o no en el parc, i 

que alhora permetin minimitzar els conflictes que puguin generar els diferents usos del 

parc (àrea de picnic, ús de la bici, presència d’animals domèstics, etc). En aquest sentit, 

una opció que es planteja és que enlloc de fer una regulació específica, es disposi d’un 

“programa d’usos del parc” que estableixi els criteris d’us. 

Un dels aspectes sobre els que hi ha hagut diverses aportacions és sobre la regulació 

de l’ús de la zona de picnic. Una primera reflexió és que prèviament caldria millorar els 

serveis d’aquesta àrea (papereres, taules, etc), i veure de quina manera es pot ampliar, 

de forma que al disposar de més mitjans es redueixin tant la saturació com l’ús incívic. 

També s’ha plantejat diverses opcions que permetin gestionar aquest espai, ja sigui 

amb la identificació de determinats aspectes que tot usuari d’aquest espais ha de tenir 

presents (del tipus “cuida el teu entorn, deixa l’espai en bones condicions, no posis 
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música” o similars), o fins i tot  punt d’informació i reserva d’espais a l’entrada, que 

alhora faci seguiment del correcte ús d’aquests espais. 

Algunes aportacions també plantegen com a opció que es pugui demanar a tots els 

usuaris que facin “reserva prèvia de l’espai”, i que s’hagi d’identificar, (i també que 

pugui haver de deixar una paga i senyal) de forma que es pugui fer un seguiment més 

acurat en el cas de que hi hagi qualsevol incident. 

A la pràctica, per mirar de concretar quines podrien ser les accions a implementar, en 

diverses ocasions s’ha plantejat de començar aplicant les més fàcils, i en el cas de que 

els problemes persisteixin, valorar l’aplicació de les que suposen un major control i 

seguiment. 

  

 

 

GESTIÓ I MANTENIMENT 
Totes les entrevistes han expressat la necessitat de prestar una especial atenció a la 

gestió i manteniment del parc, tant pel que fa a la seva situació actual com en 

qualsevol actuació o projecte que es realitzi en el parc. 

En aquest sentit, son diverses les aportacions que plantegen que la ciutat de Rubí té un 

dèficit significatiu pel que fa al manteniment dels espais públics, i en especial els parcs, 

i que per tant fan necessari tenir especialment present aquest aspecte en qualsevol 

acció que es pugui realitzar al Parc de Ca n’Oriol. 

Ja en relació a la situació actual del parc, també s’ha comentat habitualment que la 

seva gestió i manteniment és clarament millorable, però que tot i així, el parc no està 

en una situació que es pugui considerar clarament deficient. Dit d’una altra manera, “si 

bé no hi ha zones especialment degradades, caldria fer-li un arranjament general”. 

També en relació al manteniment, hi ha consens en que a la hora de realitzar qualsevol 

possible intervenció en el parc es tingui present en el seu disseny el seu manteniment 

posterior, i que es procurin utilitzar materials que tinguin una alta durabilitat, siguin de 

fàcil manteniment i que alhora s’integrin correctament en l’entorn.  

Pel que fa a la zona agrària, en termes generals es considera que el fet que un pagès 

utilitzi aquest espai permet que estigui en les condicions correctes (les propies d’una 

zona agrària), si bé cal tenir cura dels camins i de l’entorn d’aquesta àrea, que és 

responsabilitat de l’Ajuntament. 
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En termes generals,  són diverses les aportacions que plantegen la necessitat d’establir 

algun tipus de servei estable, propi del parc, que en garanteix el seu manteniment i 

fins i tot la seva gestió, al considerar que el parc té unes dimensions i característiques 

que el fan especial, i que des dels serveis de manteniment generals de l’Ajuntament 

difícilment es pot fer una correcta gestió i seguiment del parc. 

Una primera opció plantejada és que el parc disposi d’un equip permanent i estable de 

manteniment, de forma que en pugui fer un correcte manteniment,  tingui un paper 

proactiu en la identificació de les zones en les que cal tenir-hi una major cura i pugui 

identificar amb agilitat qualsevol aspecte que s’hagi de mantenir o adequar. 

Una segona opció es la de que l’Ajuntament crei un “servei del Parc” dins el seu 

organigrama, de forma que aquest tingui la capacitat real de gestionar tots els 

aspectes relacionats amb el parc (manteniment, vigilancia, gestió de les activitats, 

accions pedagògiques, etc). 

Una tercera opció és la creació d’un patronat o figura similar, que tingui un pressupost 

i equip humà propi, que assumeixi la gestió i manteniment del parc, i que tingui una 

normativa que en reguli els usos i la gestió. 

Finalment, també s’ha plantejat que es pugui implicar d’alguna manera al centre “Font 

de ferro” en la gestió i manteniment del parc. 
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PRIMERES APORTACIONS 
El Parc és un element central a la ciutat, i tothom i ha tingut vivències personals, pel 

que sempre que se’n parla sorgeix un  vincle emocional amb aquest espai.  

A nivell històric, Rubí ha tingut dèficits en la definició del seu model urbanístic, i això 

ha tingut efectes negatius en el parc de Ca N’Oriol. 

Actualment, entenem que el Parc de Ca n’Oriol cal entendre’l com a un parc urbà. 

No hi ha una bona accessibilitat per al conjunt dels veïns de Rubí, ni una bona 

permeabilitat entre les diferents zones i els barris limítrofs. 

Des del govern hem defensat un model del parc de Ca n’Oriol que es basa en 3 eixos. 

- Manteniment de la part rural del parc 

- Restaurar la bombonera 

- Promoure la connexió amb el seu entorn urbà (El barri de Ca n’Oriol ha viscut 

històricament d’esquenes al parc). 

Inicialment s’ha aconseguit un ampli consens en aquests aspectes, però al final hi ha 

hagut desacords al presentar la proposta tècnica, entenem que fruit més d’una 

estratègia política, perquè no avanci just a final de mandat, que per la proposta en sí. 

Entenem que estem en una situació de conflicte de polític, més que de conflicte 

ciutadà o de projecte. No es que hi hagi manca de consens en els criteris del projecte, 

sinó una tàctica política. 

És possible que alguns aspectes del projecte no s’hagin comunicat be, però creiem que 

no hi ha un debat profund sobre el projecte, sinó que és fruit, principalment, del 

moment polític. 

Han pogut participar en el projecte i estaven d'acord amb els criteris principis 

plantejats. A partir d’aquí es va fer un encàrrec tècnic i  la nostra sorpresa ha estat 

quan aquesta proposta, després d’un any i mig de treball, la oposició en bloc diu que 

no està d’acord amb el projecte.  

Creiem que els criteris tècnics es mantenen. 

- Manteniment de la part rural del parc 

- Restaurar la bombonera 

- Promoure la connexió amb el seu entorn urbà . 
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DIAGNÒSTIC: 
És el de parc urbà de ciutat, i ha de tenir una part de parc urbà i una altra de 

conservació. La primera reforma de l’estatut en va fer un accés més amable, però el 

barri de Ca n’Oriol encara viu d’esquena al parc. Tota la ciutat ha de poder gaudir del 

parc. En aquest sentit, les persones que viuen més allunyades, com han d’accedir-hi? 

En la proposta inicial plantejàvem aparcament a la zona de Flammarion,  que permeti 

facilitar aquest accés a tothom.  

Rubí per sort, un cop superes la zona industrial, té espai natural de certa qualitat, però 

aquest és el mes proper, i també té un component sentimental a la ciutat que no 

tenen altres zones. I tradicionalment el parc ha estat un tema pendent a la ciutat.  

Jo crec que en general, exceptuant la intervenció de la bombonera, s’han fet 

actuacions encertades, però no han estat valentes. Quan es va refer la zona de l’era, 

quan es va crear la zona de les oliveres o quan s’ha actuat en els camins s’han fet 

actuacions petites, però caldria fer un tipus d’intervenció que situí el parc en un altre 

estatus. 

També cal emmarcar-ho històricament: Ara hem aprovat inicialment el POUM, però 

venim d’un model urbanístic dels 80 que tot i que amb modificacions encara està 

vigent. I això, indirectament també ha afectat al Parc de Ca n’Oriol. Les actuacions 

pensades en el parc sempre han respost a nivell puntual, però no hi havia una visió de 

com ha de ser el parc a 10 o 15 anys vista.  

 

PLANTEJAMENT GENERAL 
Cal entrendre’l com a un parc urbà, que permeti per una part fer-ne un ús ampli per 

part de la ciutadania de Rubí, i per l’altre preservar els elements històrics i 

patrimonials, i també la zona agrícola. 

Pel que fa als equipaments i serveis, el parc pot disposar d’una oferta amplia, que 

mantingui la tipologia d’usos actuals, i que també pugui incloure nous equipaments 

que en millorin el seu ús i ajudin a millorar la qualitat de vida de la gent de Rubí.  

La ubicació de la zona d’activitats on ara hi ha la petanca, la reformulació de la zona de 

la bombonera i l’espai on s’havia plantejar la zona d’aigües permeten repensar quins 

son els serveis que seria bo que estiguessin ubicats al parc. 

En tot cas, hem de fer un projecte que tingui una visió amplia del parc, i que apunti les 

línies a desenvolupar a 10 o 15 anys vista. 
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En aquest sentit, hem marcat inicialment 3 grans eixos, que he comentat abans, i que 

són: 

- Manteniment de la part rural del parc 

- Restaurar la bombonera 

- Promoure la connexió amb el seu entorn urbà . 

 

ACCÉS I CONNECTIVITAT 

APARCAMENT 

Bosses d’aparcament al Carrer Flammarion i Carrer Astronomia: zones no saturades i 

que per tant permetran que les places estiguin disponibles per als usuaris del parc. 

Això ha de permetre que el parc sigui urbà i no només de proximitat. 

CARRER MALLORCA 

El gran repte, a nivell de connectivitat, és trencar la barrera amb el carrer Mallorca. La 

gent arriba a la frontera del parc, però no hi troba vies d’accés. Aquí s’hi estan fent 2 

accions de millora de la connexió que considerem que son importants. 

VIA QUE CREUA EL PARC 

Aquesta via, lligada amb  el projecte d’anella verda ’anella verda i el carril bici, ha de 

facilitar-ne l’accés, millorar la connectivitat i facilitar la possibilitat de creuar 

còmodament el parc amb bici. 

CARRIL BICI 

I amb el traçat del carril bici per aquesta zona, n’ha de facilitat l’accés i permet creuar 

el parc en bici. 

ESPAI PER ACTIVITATS 

Ja s’ha concretat el projecte de reubicació de la petanca, de forma que en aquest 

espai, que és la entrada natural al Parc. Això permetrà habilitar aquest espai d’entrada 

per a la realització del gran nombre d’activitats festives que es realitzen al parc (i que 

habitualment requereixen d’escenari i altres instal·lacions)  I que ara se situen just 

davant de la masia de Ca’N oriol. 

 

ELEMENTS HISTÒRICS 
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LA MASIA: 

En algun moment haurem de resoldre el rol de la masia i del seu entorn, i quin rol ha 

de jugar en el parc, però no és un tema que puguem abordar de forma immediata. Es 

el moment de reflexionar-hi, ja que no és un tema que puguem abordar ara,però si 

pensem en el parc a 15 anys vista hi hauríem de reflexionar. 

La era, el jaciment i el bosc 

Las redistribució dels serveis en les altres zones ha de permetre descongestionar la 

part de la era el jaciment i el bosc, i per tant protegir-lo. 

ESPAIS I EQUIPAMENTS 
Els principals usos lúdics i de les entitat han d’estar concentrats en la zona més 

propera a la ciutat, S’ha d’esponjar la utilització de la zona de la era, i de la masia, amb 

la zona de restauració i de la bombonera.  

Ara mateix la major part de les activitats es realitzen principalment a la zona de la era 

(sobretot a la primavera), i creiem que aquest tipus d’activitats realitzades per les 

entitats, principalment a la primavera estiu, s’hauria de fer servir la zona més propera 

al camí de Ca n’Oriol, a l’entrada natural del parc, que actualment ocupa la petanca, 

però que en breu quedarà alliberada. I que en aquest espai que queda alliberat s’hi 

puguin fer les activitats de les entitats, concerts, i altres activitats que ara no es poden 

fer perquè no es disposa de l’espai o els equipaments necessaris.  

Per a nosaltres aquest també era un tema principal, però també hi vem renunciar 

perquè la majoria dels grups municipals no el veien.  

Així, la zona de la petanca hauria de permetre descongestionar d’activitats la zona de 

la era, i l’espai de la bombonera n’hauria d’absorbir les activitats lúdiques de la gent. 

Hem de tenir present que el projecte de ca n’Oriol contempla dues fases. La primera 

on desenvolupar les activitats principals, i una segona on queden per desenvolupar els 

temes que puguin quedar pendents, com es aquesta zona. Si fos per nosaltres 

l’hauríem mantingut, perquè també te relació directa amb un altre aspecte que per a 

nosaltres és important, que és el de connectar el parc amb la ciutat.  

Sempre hi ha hagut una discussió sobre si ha de tenir més o menys zones lúdiques, 

com la piscina o l’aigua. Nosaltres detectem que a Rubí hi ha una mancança de piscines 

de tipus lúdic. Veuríem amb bons ulls que el projecte ho proposés, però en ares al 

consens el vam limitat a la zona d’aigües. Si fos per nosaltres, hauríem inclòs la piscina.  

El tema de les piscines, i la zona de la petanca, son 2 projectes que creiem que es 

poden incloure. 
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ZONA D’US FAMILIAR 

Per la ubicació d’aquest espai creiem que s’hauria de permetre la realització de picnics, 

però no s’hi haurien d’ubicar, ni permetre, barbacoes, tant per temes de gestió com de 

seguretat. La ciutat ja compta amb altres ofertes, de tipus privat, que permeten 

realitzar aquestes activitats, i que de fet degraden el parc i afecten al seu 

manteniment. Si que entenem que s’hi ha de poder fer picnic i petites zones 

d’aniversari, però no altres activitats que en facin un us més intensiu. 

En general els equipaments i serveis creiem que s’haurien d’ubicar a la zona més 

propera a la ciutat, per facilitar-ne l’accés i també per preservar l’actual zona agrícola.  

ZONA D’ACTIVITATS 

El canvi d’ubicació de la petanca ha de permetre disposar d’un nou espai, a l’entrada 

del parc pel camí de Can Oriol, on es puguin desenvolupar les activitats culturals, 

socials i associatives que normalment es realitzen en el parc. 

LA BOMBONERA 

La restauració de la Bombonera ha de permetre crear un nou espai d’oci, que permeti 

esponjar la zona històrica del parc (Masia, era, jaciment i bosc), i que doni majors 

serveis als seus usuaris. 

ZONA D’AIGÜES 

Sempre hi ha hagut discussió sobre els equipaments d’oci a situar en el parc: 

Des del PSC defensem la ubicació d’una zona de piscines lúdica que inclogui la zona de 

jocs d’aigua, igual que altres municipis ho tenen, i que no estigui vinculada a l’esport, 

sinó a l’oci familiar. I creiem que la seva ubicació a Rubí hauria de ser en aquesta zona. 

Proposem una zona més amplia i gran, si bé el fet que part dels terrenys per a la seva 

ubicació no son municipals, la qual cosa ho fa més complexa, i tampoc hi ha hagut 

consens en aquest aspecte, pel que l’hem limitat a  la zona de jocs d’aigua que s’ha 

inclòs en el projecte.  

El procés de participació també ens ha d’ajudar a saber què vol la ciutadania en aquest 

àmbit: Si Rubí ha de tenir una zona de piscines de tipus lúdic i a on la ubiquem. 

ZONA DE RESTAURACIÓ: 

El projecte preveu la ubicació en el parc d’una zona de restauració, que permeti donar 

serveis als usuaris, i que també permeti disposar d’una via de finançament per al seu 

manteniment.  

ZONA DE GOSSOS: 
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Cal garantir el manteniment en la zona que hi ha al centre i també el que hi ha ubicat 

al Carrer Mallorca, i millorar-la dotant-la de serveis. 

 

ESPAIS VERDS I ENTORN NATURAL 

ZONA AGRÍCOLA 

Estem d’acord amb la conservació de la zona agrícola, en el manteniment d’aquest 

paisatge i en la preservació de la seva dimensió. Entenem que el projecte en general 

manté aquest espai. 

CAMINS I RECORREGUTS 

El parc ha de mantenir la xarxa de camins rurals, que permeten accedir a les diferents 

zones del parc. Aquest és un aspecte que també cal treballar i desenvolupar, i veure 

com s’inclou en les següents fases d’intervenció en el parc. 

SOSTENIBILITAT 
Creiem que ha de ser un aspecte present en el conjunt del parc, tant pel que fa a 

l’energia, com en la utilització dels materials i l’ús de l’aigua.  

 

CIVISME, SEGURETAT I REGULACIÓ D’USOS 
Donat que es tracta d’un parc urbà obert les 24 hores en un entorn metropolità, 

entenem que qualsevol projecte ha de tenir present els aspectes de civisme i 

seguretat. 

Proposem una correcta il·luminació de les diferents zones, i la instal·lació de càmeres 

de seguretat. I també defensem la definició dels possibles usos del parc. 

REGULACIÓ: 

En aquest sentit, caldrà desenvolupar en algun moment la regulació dels usos del parc.  

Un parc d’aquestes característiques té dos elements que cal treballar: El manteniment 

del propi parc, que es una aspecte que s’ha de treballar, i l’altra la regulació dels usos, 

No creiem que s’hagin  de restringir usos, però si regular-los. 
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MANTENIMENT 
Tenim dos grans reptes: El manteniment i la regulació d’usos 

Cal treballar per veure com es garanteix el manteniment del Parc. La regulació d’usos 

és un element important a desenvolupar en aquest aspecte, per garantir-ne un bon us.  

Altres aspectes a tenir presents, en relació al manteniment, son:  

- Una concessió administrativa del restaurant permetria tenir finançament per al 

manteniment, i alhora proveir de serveis als usuaris. 

- La ubicació de plaques fotovoltaiques en aquest espai permetria disposar 

també de finançament per al manteniment.  

Possiblement n’hi haurà d’altres, i haurem de fer un esforç per veure fins a on podem 

arribar. 

 

SOBRE EL PROCÉS PARTICIPATIU 
Entenem que qualsevol crítica sobre el procés que ja es va fer inicialment  i el que s’ha 

plantejat ara, com a mà estesa a tots els grups municipals i la ciutadania, és fruit del 

tacticisme polític fruit del moment actual. 

L’alcaldessa ha dit públicament que el projecte s’atura i que s’obre un procés 

participatiu, però se’ns ha demanat també retirar el finançament al ple perquè hi torni 

a passar, cosa que no té sentit.  

Hi ha grups que han entès que aquesta garantia és suficient, i d’altres que no. Fins al 

punt que s’ha plantejat no aprovar el pla d’inversions fins que no s’aprovés el projecte 

i es fes el procés participatiu.  

Un cop aprovat el pla d’inversions, no han volgut participar en el procés participatiu, la 

qual cosa mostra la manca d’interès en participar en el procés real.  

La critica al procés participatiu forma part del tacticisme polític.  

Encara que ara tiréssim pel dret, no s’iniciaria aquest mandat. Som els primers 

interessats en fer un bon projecte per a la ciutat. no tenim cap interès per córrer. 

Volem que la gent participi, i que sigui un bon procés participatiu. 

Entenem que no cal tenir especial pressa amb el projecte, i que tots volem, el millor 

projecte per al parc, amb el més ampli consens possible.  

Hem presentat a la junta de portaveus un guió i un timing. Els que no tenen pressa són 

ells, però entenem que hem de tancar el mandat amb aquest debat tancat.  
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I es manté el finançament per al projecte que en surti, amb el compromís del govern 

d’esperar a que es disposi d’aquest nou projecte abans de fer-lo efectiu. 
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PRIMERES APORTACIONS 
És un dels pulmons verd que te la ciutat, es un espai natural al que durant molts anys 

hi hem viscut d’esquena, l’hem descuidat i no hem sabut com utilitzar-lo. Gairebé no hi 

ha manteniment i es fa servir sense tenir un projecte o plantejament general. 

A les eleccions del 2015 vam plantejar fer una actuació al parc, i hi vam posar algunes 

idees,  amb l’objectiu que hi hagués un procés a través del qual la ciutat recuperés, 

reconegués i  mantingués aquest parc, que també te un valor històric al darrere. 

No totes les ciutats tenen l’oportunitat de pensar i actuar sobre un parc d’aquestes 

característiques, entorn a 60 hectàrees d’entorn natural en una zona amb una 

presencia industrial important, i que per tant per a Rubí és essencial.  

Per nosaltres és molt important el procés previ de com s’ha de pensar el parc. Com 

que és tan  important per a la ciutat, creiem que no ha d’estar en mans d’unes quantes 

persones, sinó que  s’havia d’obrir a un equip multi-disciplinar, un equip preparat, que 

ens posés a la ciutat una o diverses opcions a partir de tot un procés, en el qual la 

ciutat digués que representa per a ella el parc, per a què l’utilitza i que li agradaria. I 

que hi hagués aquest equip multi disciplinar (composat per paisatgistes, experts en  

manteniment agrícola, urbanistes, experts en entorns per a  gent gran, per a infants 

etc) com a assessors.  I pensar com integrem aquest parc, mantenint la seva essència 

natural i el seu patrimoni històric i fem un parc el més consensuat possible, perquè 

entenem que tampoc tothom pensarà igual.  

Nosaltres el que proposem és que hi hagi aquest grup d’experts que ens posi diferents 

possibilitats, i que ens puguin posar exemples d’altres lloc del món que puguin servir 

de referència. 

A priori no diem si ha de ser d’aquesta manera o una altra. Si que s’ha de preservar 

l’essència natural i reconèixer el patrimoni que té. I haurà de tenir segurament algun 

tipus de servei perquè la gent hi vagi i en faci un bon us. I s’ha de pensar en el 

manteniment, si és només per a aquell espai o es fa en general des de parcs i jardins, 

També com es manté després, tipus de vegetació, tipus de terra. Entenem que això és 

força complex perquè surti només dels tècnics de la casa, i que això pugui hipotecar la 

possibilitat que tenim a la ciutat de definir com volem que sigui aquest espai, 

especialment quan darrere hi ha una inversió important. 

Cal pensar bé com es conjuguen i conviuen els diferents usos  què pot tenir el parc i les 

persones que l’utilitzaran: per anar amb la família amb els nens, per córrer o fer 

exercici, per activitats culturals, Tot això s’ha de pensar en la seva globalitat, i després 

es pot desenvolupar per fases, però s’ha de plantejar el procés sencer. 
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DIAGNÒSTIC 
És poc conegut, s’utilitza malament perquè no hi ha regulació, no hi ha senyalètica, 

gairebé no hi ha manteniment. Es un lloc que tanta potencialitat, que sap greu. I es va 

degradant amb el seu ús, i es va ocupant per gent que fa un tipus d’activitats que 

expulsa la realització d’altres activitats. El cap de setmana s’hi posa qui vol, amb la 

musica que vol i després queda tot a terra sense que hi hagi un control. Vam proposar 

de regular els usos del parc, amb permisos encara que fos d’ús gratuït, amb unes 

limitacions de taules, amb unes garanties per les persones que feien les festes que 

deixessin un dipòsit per si després no es deixa en condicions o hi ha desperfectes, que 

l’Ajuntament tingué manera de demanar responsabilitats. 

 

PLANTEJAMENT GENERAL 
Ha de ser un espai natural, verd, tranquil i de gaudi de la natura, i a partir d’aquí fer-hi 

les actuacions mínimes i necessàries perquè la gent de Rubí en puguem gaudir-ne. Que 

no hi hagi una intromissió que modifiquin de forma important o substancial la zona 

agrícola o el medi natural, ni paisatgísticament. 

Que tingui bons accessos, que tingui un mínims serveis, que tingui regulats els seu ús, 

que estigui clar quin és el seu manteniment i que es lliguin els diferents usos i com la 

ciutadania se’l fa seu.. Que l’utilitzin i que el vulguin net i mantingut, en condicions i 

per tant que el respectin, el mantinguin i se l’estimin. 

Estem acostumats a veure el parc tal com està ara i ens costen els canvis. I hi ha 

determinats elements que evidentment no es poden moure. A partir d’aquí, estem 

oberts a possibles opcions sobre la distribució de les àrees i els seus usos, en funció del 

que ens puguin dir els experts o tècnicament i en funció de la visió global d’ús del parc. 

En aquest sentit, cal veure els criteris urbanístics, paisatgístics i de manteniment.  

 

ACCÉS I CONNECTIVITAT 

ACCESSOS 

No estan ben definits i no son amables i agradables. L’entrada d’un parc ja et diu molt 

a on vas i com comportar-te. Ara hi ha zones molt urbanitzades, i en canvi al carrer 

Mallorca l’accés és una mica a camp a través. Hauria de tenir un fàcil accés i com 

connectar tant el barri de Ca n’Oriol com a una porta d’entrada,  
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La gent gran no l’utilitzen gaire, perquè no coneixen  gaire com arribar fins allà, perquè 

des de qualsevol lloc de la ciutat no tens un itinerari “saludable” que  et porti allà i 

incentivi a anar-hi i després.  

Dins del parc una cosa que falta es que faciliti una certa mobilitat a les persones que 

tinguin una mobilitat reduïda com per exemple la gent gran, amb cadires de rodes, o 

persones amb cotxets infantils. 

CAMINS 

En general el problema que tenen es el manteniment, la senyalització, l’entorn, etc. 

Però anant per diferents camins s’arriba a tot arreu. Caldria veure si algú ens indica si 

es poden fer adequacions tècniques per pendents, etc. Però creiem que a priori, entre 

els camins amplis i els que ha fet la gent amb el seu ús, ja hi ha una xarxa suficient. 

Visualment hi ha llocs, com un parell de ponts, que no donen sensació de seguretat, i 

la zona dels alous es pot millorar. De ben segur que es poden fer actuacions que poden 

millorar molt la percepció de l’entorn. 

 

APARCAMENT 

Cal estar pensat, de forma que hi puguis accedir amb la família, per exemple. No 

s’hauria d’ubicar en el parc, sinó en el seu entorn, tenint present el factor paisatgístic. 

Un excés d’aparcament també pot promoure un tipus d’activitat molt invasiva del parc 

amb l’ús de taules, cadires, etc. Cal prioritzar que l’aparcament es destini a persones 

amb mobilitat reduïda, a les famílies, etc. 

També cal promoure els itineraris saludables per la ciutat que et portin a Ca n’Oriol, a 

través de zones poc transitats, etc, de forma que també promogui accedir-hi a peu o 

de forma sostenible. 

BICI 

També cal preveure espais per aparcar amb la bici, però que no sigui només un ferro. 

Segur que hi ha moltes opcions que puguin donar seguretat a la hora de deixar la bici. 

 

USOS DEL PARC 
Com dèiem, creiem que cal fer un plantejament global del parc, dels seus usos, i com 

s’integren i relacionen, i tenir una visió general.  
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En un parc d’aquestes característiques, i disposant de gairebé 8 milions d’euros, 

creiem que s’ha de treballar bé i a fons, tardem sis mesos o un any, perquè tindrà 

repercussió en els propers 20 anys. Sé que ho podem difícil, però creiem que és 

important. Però tampoc hi ha consens ara. 

En general, entenem que es pot plantejar la ubicació de determinats serveis dins del 

parc, en funció del model que es plantegi. Cal tenir present que en funció del que fas i 

com ho fas estàs donant un missatge. Si en un espai fas una actuació més agressiva, 

més de ciment, ja estàs donant un missatge sobre quin model de parc i quins usos en 

proposes. Per dir-ho d’alguna manera, les accions a fer han de ser coherents amb el 

model de parc que es plantegi.  

 

ELEMENTS HISTÒRICS 
El patrimoni històric que representa el parc, (la masia, l’era i el jaciment, i també el 

bosc de Ca n’Oriol), s’ha de mantenir i posar en valor.  

Rubí era també una important ciutat vinícola. Aquesta tradició vinícola, a part del 

celler, avui no es reflecteix enlloc més de la ciutat. Una de les idees que es poden posar 

a la taula, i que algú digui que si o que no, és la interpretació en algun espai d’aquests 

de”la vinya”, que serveixi com a centre d’interpretació, i d’explicació de la història de 

la nostra ciutat. En aquest sentit, quan a Rubí hem de fer accions educatives amb els 

infants, hem d’anar a altres ciutats a veure espais i equipaments d’interès. Tenir un 

espai d’aquests podria tenir un rol pedagògic, tant per a les escoles, com per al cap de 

setmana amb les famílies. En tot cas tindria que estar ben pensat i desenvolupat. 

Si hem de dotar d’espais d’interès al parc, és important que tinguin relació i vinculació 

amb la ciutat, la seva història i el seu entorn. 

 

ESPAIS I EQUIPAMENTS 

ACCÉS DE CA N’ORIOL I ZONA HISTÒRICA 

Que algú ens expliqui si les activitats han d’estar concentrades en aquest espai, o en 

diversos espais, de forma que millorin la mobilitat interna, etc. Creiem que aquí cal 

tenir una major informació i assessorament. 

Hi ha uns equipaments perifèrics que són centres escolars, i Hi ha algun altre 

equipament a la perifèrica que pot donar algun tipus de servei al parc. Cal tenir una 

visió global per definir-ho. 
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ZONA DE LA BOMBONERA 

És una zona en la que està clar que s’hi ha d’intervenir. Cal veure que se’n fa en funció 

de com es pensa el parc en el seu conjunt. Que es tapi em sembla bé, que es decideixi 

que si s’hi ubica algun tipus de servei també podria estar bé. Està clar que s’ha de 

treure, ja que és obsoleta, però cal veure que se’n fa dins el marc general que es 

defineixi per al parc. 

ZONA D’AIGÜES 

Per a Rubí està clar que necessitem un espai a l’estiu o quan arriba l’estiu perquè els 

nens d’aquesta ciutat i les seves famílies es puguin refrescar, perquè fa molta calor, i la 

gent se’n va a altres ciutats, perquè les piscines que tenim estan molt utilitzades.  

Està clar que necessitem alguna cosa. Pot estar en aquesta zona o pot estar en una 

altra. Pel que fa a la zona d’aigües, hi ha experiències d’aquest tipus d’equipaments, i 

hi ha dificultats de manteniment.  És molt maco però no és tan fàcil de mantenir i 

gestionar. 

Primer  cal pensar on poses un espai d’aquests que sigui adequat per donar aquest 

servei. Després, si vols fer això, perquè ha d’anar aquí  i no en un altre lloc del parc o 

de la ciutat?  

I perquè no pensar una cosa que  sigui polivalent, que durant l’hivern pugui ser una 

bassa més o menys natural i que a l’estiu els nens s’hi puguin remullar els peus? Cal 

veure que és viable, què no, quin impacte té, etc.  

Creiem que es positiu que es valori i s’analitzi algun tipus d’equipament d’aquestes 

característiques en les zones limítrofs, però en tot cas, cal veure-ho en el conjunt del 

projecte i en relació a la resta de usos i espais, tenint present també els elements de 

manteniment i seguretat. Pensar això, sense pensar la resta, no és viable. 

ZONA DE “RESTAURACIÓ” 

Entenem que es viable, com a servei a les famílies als usuaris, i es pot ubicar entorn a 

un punt d’informació o interpretació del parc. 

ÀREA PER A GOSSOS 

Hi ha d’haver llocs perquè la gent que te gossos pugui gaudir del parc també. En tot 

cas, enlloc de tenir una tanca, caldria pensar en espais que siguin més amables i que 

tinguin un bon manteniment. En tot cas ha d’haver-hi un control perquè si ja hi ha llocs 

pels gossos, veure que en determinats espais els gossos no embrutin els espais més 

utilitzats. 
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ESPAIS VERDS I ENTORN NATURAL 
Una de les coses maques que té el parc és que es veu com canvien les estacions de 

l’any, i això n’és un element que li dona identitat.  

Es pot millorar els vials, i generar alguns espais d’ombra que facin més amable la seva 

utilització a l’època de calor. No es tracta de modificar l’entorn, però si poder-lo fer 

més amable. 

Pel que fa al bosc de Ca n’Oriol, tinc la percepció de que quan hi anava de petit era 

més gran i frondós. No és un gran espai, però que caldria mantenir. Caldria veure com 

se’n defineixen els usos, quan es planteja la visió general del parc. 

El mirador és un espai molt xulo i té unes molt bones vistes, però te un manteniment 

deficient. És un d’aquells elements del parc que caldria posar en valor.  

Hi ha intervencions, que es poden fer en el parc, que estiguin molt integrades en 

l’entorn, que serveixin de jocs, com per exemple troncs que estiguin posats de forma 

que es converteixen en un espai de “jocs” per als nens. És només un exemple més de 

les coses que es poden plantejar. 

 

SOSTENIBILITAT 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 

PLANTES I REG 

 

 

CIVISME I SEGURETAT I REGULACIÓ D’USOS 

SEGURETAT 

La gent aporta seguretat. En general, que hi hagi activitat, aporta seguretat. També 

caldrà altres aspectes de seguretat, que ens han d’explicar els tècnics: Des d’aspectes 

d’iluminació, a disseny dels espais, tancament de determinats espais, etc. O si cal 

destinar personal de seguretat o vigilància, i en quins formats. Segur que hi ha 

experiències en altres parcs que ens poden donar idees de quines accions poden ser 

més adequades en aquest aspecte. 
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MANTENIMENT 

Cal plantejar-ho en funció d’aquesta visió general del parc. Caldrà veure si cal un equip 

de manteniment, i que tingui algun espai per als estris o no, i si es que si en quin espai 

és millor situar-ho.  O bé que es fa des del manteniment general i es ve cada dia amb 

un cotxet, per posar dos exemples. 

 

REGULACIÓ D’USOS 

Vam proposar de regular els usos del parc, amb permisos encara que fos d’ús gratuït, 

amb unes limitacions de taules, amb unes garanties per les persones que feien les 

festes que deixessin un dipòsit per si després no es deixa en condicions o hi ha 

desperfectes, que l’Ajuntament tingué manera de demanar responsabilitats. 

Vam passar el plec de document de gestió del parc de la devesa, que també intenta 

conjugar l’espai natural en un entorn de ciutat que pot servir de referència.  
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PROCÉS DE CONSULTA ALS GRUPS MUNICIPALS I 

REGIDORS NO ADSCRITS DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ 

SOBRE EL PARC DE CA N’ORIOL 
 

 

 

 

 

CIUTADANS 

ENTREVISTA AMB JOSÉ ABADÍAS 
31 d’agost de 2018 
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PRIMERES APORTACIONS 
En relació al projecte que s’ha presentat el mes de març no ens agrada.  

En relació a la zona de la bombonera, proposem que s’hi ubiqui una explanada per a la 

realització de grans esdeveniments, amb un escenari fix. 

El projecte d’aigües que es planteja suposa ficar molt formigó al parc de Ca n’Oriol, 

cosa que no veiem. Creiem que no és el lloc adequat. No diem que no es pugui ubicar 

en alguna altra zona de Rubí, però no en el parc. 

En relació a vegetació, mantenir el que hi ha i millorar-la, però amb plantes que ja 

sapiguem que s’adaptin bé i que siguin resistents, i també que generin amplies zones 

d’ombra, per fer més amable i atractiu el parc.  

En relació al mobiliari, caldria dotar el parc en general de papereres, bancs fonts i 

il·luminació per fanals solars, ja que a més de la sostenibilitat, no cal fer una gran 

instal·lació elèctrica per tot el parc. 

I com a criteri general , que tot el que es faci es pugui mantenir de la manera més fàcil 

possible.  

En tot cas, creiem que el primer que cal plantejar és un bon manteniment del parc. I 

també caldria tenir una visió general del parc. S’hi ha anat fent intervencions, però no 

hi ha una visió global. 
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DIAGNÒSTIC 
Creiem que cal millorar-ne el manteniment, i en general, fer-lo més amable perquè 

sigui utilitzat per la gent habitualment. Li calen més zones d’ombra, i millorar el 

mobiliari. 

 

PLANTEJAMENT GENERAL 
El parc ha de servir com a zona d’esbarjo i de sortida de la ciutat. 

Entenem que el parc ha de continuar verda, que sigui de tipus natural. Actualment 

sembla una mica un desert, i caldria que fos més atractiui agradable: que et puguis 

seure a la ombra, i que encara que hagi plogut hi puguis passejar. 

En general, ha de ser un espai verd dins la ciutat. Creiem que cal plantar molts més 

arbres per tenir més ombra. 

Pel que fa a la part rural, creiem que en general s’ha de mantenir. I també es pot 

ampiar amb alguna part de l’actual zona de la bombonera. Si en el futur ha de créixer, 

es pot ocupar alguna petita part, però sense que afecti substancialment la zona 

agrària.  

Al fer una intervenció tan important, cal que tinguem una visió global de que és el que 

volem fer en el parc, i si cal que s’apliqui per fases, i de forma coherent.  

 

ACCÉS I CONNECTIVITAT 

ACCESSOS 

Creiem que ha de ser accessible amb cadires de rodes, i que siguin amables. En aquest 

sentit, els camins de terra normalment es fan ondulacions i no es pot circular amb 

cadira de rodes o amb cotxets de nens. 

 

CAMINS 

Pel que fa als camins, haurien d’estar senyalitzats, i que no siguin de terra, que genera 

pols a l’estiu i fang a l’hivern. Pot ser d’adoquins sobre terra, que permeten un bon 

drenatge, o d’altres materials que siguin el més naturals possibles i que quedi integrat 

en el parc.  
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També cal que hi hagi una bona senyalització, i que es puguin generar itineraris per al 

parc. 

APARCAMENT 

Creiem que hi ha d’haver aparcament, ja que  a molta gent li queda lluny, o anari li pot 

costar al fer pujada, des de la ciutat. Poder-hi anar en cotxe permet accedir-hi de 

forma còmoda amb la família. Ja hi ha fet el de carrer Mallorca, però en aquest cas 

està destinat als veïns del barri. Caldria ubicar-lo en la zona més propera al sector z. 

 

CARRIL BICI 

Entenem que esta bé que hi hagi accés amb bici. 

 

USOS DEL PARC 
Creiem que ha de ser un parc verd, proper a la ciutat, que sigui amable per passejar-hi i 

també ha de ser un espai on es puguin realitzar grans activitats de la ciutat, que ara 

només disposa de l’esplanada de l’Escardibul. Creiem que cal construir un escenari fix 

que permeti que s’hi realitzin activitats tot l’any.  

I en general, que ha de tenir un entorn amable i amb verd, que el faci amable per 

utilitzar-lo per la gent. 

 

ELEMENTS HISTÒRICS 

MASIA DE CA N’ORIOL 

Es privada, i per tant, el que cal demanar és que estigui ben mantinguda. 

ERA I JACIMENT 

El jaciment està molt abandonat i caldria fer alguna cosa per mantenir-lo i posar-lo en 

valor, igual que amb l’era.  

 

 ESPAIS I EQUIPAMENTS 
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ZONA DE LA BOMBONERA 

La zona, tal com està, no té sentit. 

Pel que fa a la zona de la bombonera, creiem que s’hauria de convertir en una gran 

explanada, que pugui servir de recinte per a realitzar grans esdeveniments, amb un 

escenari central, i amb un terra sòlid (per exemple micro-ciment, o adoquins, per posar 

algun exemple) de forma que sigui fàcil de mantenir, però que també quedi ben 

integrat en l’entorn. 

Que sigui l’espai on fer grans esdeveniments tant de l’Ajuntament com de les entitats. 

Actualment només tenim la zona de l’Escardívol, i quan s’utilitza afecta a la ciutat, ja 

que s’anul·la l’aparcament.  

Aquesta esplanada hauria de tenir un escenari fix, de forma que s’hi puguin fer 

activitats tot l’any, i que no s’hagi de muntar i desmuntar. En aquest sentit, l’escenari 

hauria de quedar d’esquenes a a ciutat, per minimitzar les molèsties que pugui general 

el soroll a la ciutat.  I en aquest mateix edifici s’hi poden ubicar lavabos o la zona de 

restauració, de forma que no s’hagin de fer més edificacions en el parc. 

En relació a la zona d’activitats on ara hi ha la petanca, també podria ser una possible 

ubicació d’aquest espai d’activitats, si tècnicament hi ha espai per a grans activitats. En 

aquest sentit, inicialment el plantegem en la zona de la bombonera, però estem oberts 

a altres ubicacions, sempre que tècnicament sigui viable i disposi de l’espai suficient.  

 

ZONA DE PIC-NIC 

També veiem una zona de picnic. Actualment hi ha poques taules i s’utilitzen molt, pel 

que caldria una zona més amplia, amb taules que quedin ben integrades però que 

siguin molt resistents i que requereixin el mínim manteniment. 

I en aquesta zona de picnic cal que hi hagi hombra, com per exemple pèrgoles amb 

enrredaderes o similar. 

 

ZONA D’AIGÜES 

El projecte que es va presentar no és que sigui dolent, però no veiem la zona d’aigües 

que queda totalment separada del parc. El manteniment de la zona d’aigües es car, ja 

que de fet és una piscina sense parets. I entenem que no és el lloc on s’ha de fer. Ja 

posats casi millor fer una piscina, tot i que surt molt més car. 
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Un primer problema és que a la zona on es planteja hi ha terrenys que no son 

municipals, en la que no s’hi pot intervenir. Entenem que no és la zona adequada, 

caldria que fos en terreny municipal. 

A més, el projecte que s’ha plantejat aquesta àrea queda aïllada i separada del parc.  

En general, entenem que es podria valorar la ubicació d’una piscina d’estiu, que podria 

ser més utilitzada que la zona d’aigües, ja que arriba a un públic més ampli. Però és un 

aspecte que avui per avui no veiem clar, i del que se n’hauria de parlar amb 

deteniment.  

 

ZONA DE “RESTAURACIÓ” 

Creiem que està bé qu hi pugui haver una zona de restauració petita, però que suposi 

generar un nou edifici. En aquest sentit, creiem que hauria d’anar integrat a l’edifici de 

l’escenari fix. 

JOCS INFANTILS 

Plantegem també una zona de jocs infantils (que siguin els tècnics que indiquin 

exactament els que s’haurien de posar). Que sigui amplia, i per donar-li un toc distintiu 

de la ciutat, com per exemple que el terra sigui de grama (que no requereix gaire 

manteniment i és resistent). No veiem zona de terra, que s’enfanga, ni tampoc cautxú, 

que ho veiem correcte a la ciutat, però no aquí.  

 

ÀREA PER A GOSSOS 

Si volem fer una zona de joc per a gossos, no es tracta de fer només un pipi can. Cal 

que tingui serveis ( font, papereres,  bancs i ombra). I que se’n faci un correcte 

manteniment. 

També creiem que s’ha d’ubicar papereres en el conjunt del parc, ja que ara en moltes 

zones, cal “passejar” la bossa dels excrements una bona estona 

 

ESPAI VERDS I ENTORN NATURAL 
 

Manteniment en termes general de la zona rural, 
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En relació la zona agrària, creiem que cal mantenir-la i fins i tot ampliar-la amb una 

part de l’actual zona de la bombonera, si cal, ja que aquesta àrea és molt gran. 

 

 

SOSTENIBILITAT 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

En relació a la il·luminació, creiem que ha de ser de tipus solar, que és una tecnologia 

que ja està molt desenvolupat, i que no requereix una instal·lació elèctrica per tot el 

parc. En tot cas, la il·luminació ha de ser adequada a les diferents zones del parc, ja 

que no requereix la mateixa il·luminació que la zona urbana. I en la zona agrària, 

només en els camins.  

També caldria que hi hagi diferents punts d’aigua i papereres. També bancs en 

diferents zones, i especialment on hi ha més ombra.  

 

PLANTES I REG 

Cal posar arbres que siguin resistents i de fàcil manteniment. Es pot posar alguna zona 

més ajardinada en algun espai proper a la zona més urbana, però cal ser molt 

prudents. Un exemple d’aquest tipus és la zona d’oliveres, però cal preveure, en 

general que donin ombra. 

 

CIVISME I SEGURETAT I REGULACIÓ D’USOS 

SEGURETAT 

Caldria posar-hi seguretat privada (tipus informadors, que avisin a la policia si hi ha 

alguna incidència) ja que avui la ciutat no disposa de suficient policia municipal, que 

sería o més lògic. 

En relació a la ubicació de càmeres, entenem que podria ser viable en les zones de 

major concurrència i possible conflictivitat, però no en general. I també en funció de 

com evolucioni l’ús del parc. 

 



Setembre de 2018 

Procés  de consulta als grups  municipals sobre el Parc de Ca n’Oriol              51 
 

MANTENIMENT 

Cal preveure que el manteniment sigui fàcil de fer, quan es plantegin les diferents 

intervencions que es puguin fer al parc. 

 

REGULACIÓ D’USOS 

Creiem que la normativa general de la ciutat s’ha d’aplicar al parc. No creiem que 

s’hagi de limitar l’accés, ni posar moltes normes que generin més problemes que 

solucions. Creiem que el que cal es que s’apliquin al parc les pautes i normes generals 

de civisme de la ciutat.  

Un cop estigui en funcionament el parc, cal analitzar si realment hi ha algun problema 

d’usos del parc. 

En tot cas, el que és important és que hi hagi un control. 
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AUP-CAV-PA   

ENTREVISTA AMB JORDI MUNTÁN 
28 d’agost de 2018 
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PRIMERES APORTACIONS 
Històricament, des de fa 20 anys, el Parc de Ca n’Oriol ha estat un element de batalla 

política cada 4 o 8 anys.  

En relació al parc, des de AUP som conservadors , i creiem que cal posar en valor el seu 

rol de zona periurbana, i que cal preservar en termes generals el seu estat i rol actual, 

millorant el manteniment i fomentant-ne el seu bon ús, però no transformant-lo de 

formes que puguin ser negatives de cara al futur, especialment tenint en compte que 

tenir zones verdes (sense ciment, cautxú o altres materials que absorbeixen la 

irradiació del sol) prop de la ciutat és i serà una de les estratègies per combatre els 

efectes del canvi climàtic (efecte illa de calor que té lloc a les ciutats). 

El 46% del sòl de Rubí és zona rural, però la majoria és molt desconegut, ja que la riera 

separa el cas urbà de la zona més gran, i això ha fet que s’hagi tendit a concentrar els 

usos a Ca n’Oriol, pel que històricament els seus usos han esdevingut aquells més 

propis d’un parc urbà en algunes de les seves zones. 

Tenim una gran sort de tenir aquest parc tan proper a la ciutat. Ja pròpiament pel que 

fa al parc, en podem definir dues zones clarament diferents.  

D’una banda la zona més propera al nucli urbà, que dona a l’Avinguda de l’estatut on 

se situa la Masia, la zona històrica i l’actual zona de tipus lúdic, on mai hem dit que no 

s’hagués de millorar i fer-hi algunes intervencions o posar-hi serveis o una petita zona 

de restauració. Estem d’acord en adequar-la i fer-ne un bon manteniment i que se’n 

pugui fer un us més intensiu. 

I de l’altre la zona agrària, amb la zona de la bombonera al mig. Per situar-ho, el camí 

que travessa el parc, just per la part de baix de la bombonera, en marca la frontera 

natural.  

Creiem que cal mantenir, millorar i adequar la zona més propera al casc urbà com a 

parc urbà, i mantenir com a zona rural, com a parc periurbà i agrari la resta del parc. 

Pel que fa a la bombonera, entenem que cal revertir l’actuació que es va fer, 

restaurant la zona i integrar-la a la zona agrària.  

És un luxe tenir un parc agrari en una zona tan propera al casc urbà i que hauria de 

mantenir aquest rol. Estem d’acord en que cal mantenir i millorar els camins, fer-ne 

una bona senyalització, i posar en valor petits racons, de forma que també esdevinguin 

elements d’educació ambiental, però no creixem que s’hi hagin d’ubicar places dures o 

equipaments. 

En relació al projecte que s’ha presentat, entenem que és un error la ocupació dels 

espais que es plantegen (zona de la bombonera). Estem d’acord en dotar de més 
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serveis i equipaments al parc, però  s’haurien de centrar a la zona més urbana del parc, 

per sota del camí que separa les dues grans zones del parc. 

A més la ubicació de la nova zona d’equipaments a l’àrea de la Bombonera, que pot 

generar-ne un ús intensiu, també pot afectar una àrea més amplia (els seus entorns 

immediats), la qual cosa genera major pressió a la zona agrària, que en el projecte ja es 

veu reduïda. 

Com a grup ens hem adherit a la plataforma “protegim Ca n’Oriol” 

(https://protegimcanoriol.wordpress.com/) i creiem que cal aturar el projecte actual, 

clarament condicionat pel fet que en 9 mesos hi ha eleccions, i fer una reflexió global 

que permeti generar un consens sobre el que s’hi ha de fer. Entenem que és una bona 

ocasió per parlar. 

Nosaltres intentem veure les coses de forma global. Quan parlem del parc de Ca 

n’Oriol parlem de l’entorn natural de Rubí, i en aquest sentit tot ha de tenir una certa 

lògica i anar connectat. Si hi ha una xarxa d’itineraris que passa per Ca n Oriol s’ha de 

tenir present, el parc ha de ser tractat com un entorn natural i no com un entorn urbà, 

i per tant les actuacions han d’anar en conseqüència amb tot el que es faci en l’entorn 

natural de Rubí. En aquest sentit la nostra proposta es dividir el parc en dues parts, 

una més urbana i una altra de tipus rural. Cal dir, també, que la proposta actual és una 

primera fase d’actuació, però s’oblida de certes parts del parc que caldria integrar en 

un projecte total (es pot executar per fases, però cal una idea global des de l’inici, per 

tal que tingui coherència). 

Com que no hi ha hagut una posició de diàleg, hem optat per demanar que s’aturés el 

projecte actual i demanar que se’n faci un debat ampli. I entenem que generar un 

procés de reflexió i debat sobre els espais naturals de la ciutat, i en concret del parc de 

ca n’Oriol, pot ser una oportunitat.  

En aquest sentit, considerem que no hi ha una un debat o demanda ciutadana que 

requereixi una intervenció immediata, ni una situació de saturació o d’urgència que 

faci necessari actuar en tant poc temps i sense haver fet una reflexió de fons i de 

consens.  

Considerem que és important fer un procés de reflexió general, tot i que no tenim 

confiança en el procés participatiu que s’ha posat en marxa, ja que tindrà poca 

incidència real en la ciutadania en general. En aquest sentit recordem que perquè hi 

hagi una bona participació cal que hi hagi també una bona informació prèvia.  

Com a reflexió general, dir que una intervenció important en el parc, amb la ubicació 

de noves zones de serveis i equipaments, en canviaria els usos, i creiem que més que 

crear serveis que generin un ús massiu d’aquest espai, el que cal és adequar i millorar 

els serveis que té actualment.  

https://protegimcanoriol.wordpress.com/
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Cal tenir present que el manteniment en general és un dels grans reptes pendents de 

la ciutat de Rubí, com ho posa de manifest la deficient situació del parc de La Serreta, 

inaugurat a principis del mandat anterior. I entenem que, abans de parlar de nous 

projectes, caldria posar el pes en el manteniment en general, i també del parc de Ca 

n’Oriol. En aquest últim espai, si bé no hi ha zones especialment degrades, caldria fer-li 

un arranjament general.  

Proposem també que l’equip de govern busqui assessorament extern especialitzat en 

arquitectura de paisatge. Coneixem experts que treballen molt bé la qüestió i que 

podrien aportar solucions i propostes que integrin les diverses necessitats i demandes 

a un cost força menor del que es planteja actualment, i amb un projecte coherent i 

integrat en el paisatge i ús que ha de tenir el parc en global. 

 

PLANTEJAMENT GENERAL 
Entenem que el parc de Ca n’Oriol cal entendre’l en el marc de l’entorn de la ciutat, i 

en especial del seu entorn natural. Considerem que el parc té dues grans zones, 

clarament diferenciades: 

- El parc de tipus urbà, situat per sota del camí que passa per la zona de la 

bombonera. 

o En la que s’hi hauria d’ubicar els equipaments i serveis necessaris. 

 

- El parc agrari, situat per sobre. 

o A preservar com a tal. Es poden consolidar i millorar els camins, la 

senyalització, donar valor a determinats “racons” i promovent aquest 

espai com a una zona d’educació ambiental. 

ACCÉS I CONNECTIVITAT 

ACCESSOS 

En general, creiem que cal facilitar l’accés al parc des de la trama urbana, tant a la zona 

històrica com al parc agrari, perquè la gent en pugui gaudir. 

Entenem que actualment ja hi ha una xarxa de camins que permet la connexió interna i 

entre els diferents barris limítrofs, però que és millorable. Un aspecte essencial, al 

nostre entendre, és que aquesta xarxa de camins no ha de ser transitable amb 

vehicles.  

En aquest sentit, vam proposar, i ja s’ha fet, la limitació de l’accés en vehicle pel camí 

de Ca n’Oriol fins a la zona històrica, que ha quedat limitada als vehicles de serveis.  
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CARRER MALLORCA 

El camí de la font, al Carrer Mallorca, és l’entrada natural al parc des del barri de Ca 

n’Oriol, i actualment ja s’hi està intervenint per millorar aquest accés i fer-lo 

accessible, de forma que faciliti l’accés a les persones grans i/o amb mobilitat reduïda. 

L’únic que li cal, i li caldrà a la zona on s’actuï, és i serà manteniment bàsic. 

APARCAMENT 

En relació a la ubicació d’alguna bossa d’aparcament per facilitar l’accés del parc al 

conjunt dels veïns de la ciutat, considerem que és correcte, sempre que se’n limiti el 

seu ús perquè no esdevingui zona d’aparcament urbà permanent. En aquest sentit, 

caldria establir alguna limitació, senyalitzar-ho i garantir-ne el seu compliment. I cal 

evitar, en qualsevol cas, que els cotxes accedeixin a l’interior del parc, tant a la zona on 

hi ha actualment els serveis com a la zona agrària. 

CARRIL BICI 

Veiem correcte que el carril bici també passi pel parc, però que es faci sense ciment. 

Entenem que la xarxa de camins ha de mantenir el rol d’espai “rural”.   

ELEMENTS HISTÒRICS 

MASIA DE CAN ORIOL 

Vam plantejar, i ha prosperat, que no es pugui ampliar el “Liceo” amb nous 

equipaments. 

ERA I JACIMENT 

Caldria repensar què es fa per garantir-ne la conservació i manteniment. Està una mica 

deixat de la “mà de deu”. I caldria posar-los en valor, amb algun tipus d’indicació o 

d’itinerari pel parc. 

BOSC 

El bosc està envellit, i té problemes com el dels nius de les “Cotorres” que no és 

exclusiu d’aquesta zona, hi ha alguns arbres malalts, i no té sotabosc. S’han fet algunes 

intervencions puntuals i algunes replantacions. En general es fa servir més com a un 

pati que com a un bosc. Li cal un major manteniment, i d’alguna forma, delimitar-ne 

una mica més l’accés. També es podria ampliar tot adquirint la peça que actualment 

pertany a l’església, a tocar del carrer Flammarion. Creiem que adquirir aquesta peça 

és fonamental per poder donar un sentit global i coherent a tot el parc. 

LA MASIA DE CAN SANT JOAN, 
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Situada en un dels extrems del parc, a tocar de la zona Z, és de propietat municipal. 

Creiem que seria positiu donar-li valor, i situar en aquest espai algun tipus de servei del 

parc, com per exemple un punt d’informació, i assegurar-ne la restauració i 

manteniment (actualment no està en massa bon estat). Cal tenir present que és un 

element patrimonial important. 

 

USOS DEL PARC I ESPAIS 

ACCÉS DE CA N’ORIOL I ZONA HISTÒRICA 

Per un costat, es disposarà de la zona on hi ha la petanca, que hauria de permetre 

ubicar-hi nous serveis o equipaments en el parc. 

L’altra zona en la que s’hi podria ubicar serveis o equipaments és la de del carrer 

Flammarion on s’ha proposat la ubicació de la zona de jocs d’aigua. Aquesta zona té el 

problema de que part del terreny no és municipal (com hem explicat més amunt), però 

creiem que per a un projecte general del parc seria positiu incorporar tota aquest àrea 

com a zona municipal, ja que està dins la zona de “parc urbà” i permetria disposar 

d’espai suficient per situar-hi el equipaments o serveis que es considerin necessaris. 

Tot i així, la intervenció que se’n faci ha de ser coherent i en sintonia amb l’espai rural 

que ve després; ha de ser un espai de transició entre la zona més urbana i l’agrària. En 

aquest sentit, no compartim el projecte de la zona de jocs d’aigua, doncs creiem que 

queda com un bolet que no té sentit. A més, és un projecte d’una gran inversió (prop 

de mig milió) i d’una cost de manteniment molt alt. És un projecte del que se’n pot 

prescindir perfectament, i més tenint en compte les mancances que tenim a la ciutat 

en matèria d’equipaments. Com hem dit amb anterioritat, aquí tindria sentit replantar 

més arbres per fer una arbreda més gran, amb alguna zona d’esbarjo per a nens si 

calgués, lavabos, etc, però no els jocs d’aigua. 

 

ZONA DE LA BOMBONERA 

Creiem que en aquest espai el que cal fer es revertir l’actuació que es va fer als anys 

90, aplanar i unificar el terreny, i integrar-lo a la zona rural, és a dir, cal un projecte de 

restauració. 

El projecte presentat situa en aquest espai un “nou parc dins el parc” que redueix la 

zona agrícola, i  a més pot tenir “efectes” en la zona rural amb la que limita, si aquest 

té un ús important. Cal tenir present que el mateix pagès que treballa les terres ja ha 

manifestat que el disseny actual, amb moltes corbes i zones de difícil accés, en dificulta 

la seva feina. 
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Creiem que si cal ubicar nous serveis i equipaments en el parc s’hauria de fer en la 

zona més propera a la ciutat, que ja ha esdevingut històricament un parc urbà, i que 

disposa encara d’espais per poder-hi ubicar aquests equipaments o serveis. 

 

ZONA D’AIGÜES 

Creiem que no s’ha d’ubicar en el parc, i tampoc una piscina. 

La zona d’aigües plantejada és mes pròpia d’una zona 100% urbana, i que per tant, en 

casa de fer-se s’hauria de situar en una plaça o espai dins la ciutat, més propera i 

accessible sense necessitat de vehicle. 

La ubicació d’una zona d’aigües o piscina en aquest espai generaria un important 

trànsit, i més pressió al parc en general. 

Entenem que a Rubí hi ha un clar dèficit de piscines, però creiem que en tot cas 

s’hauria d’ubicar en algun altre espai, preferiblement a l’altre costat de la riera, (per 

exemple a Can Fatjó) on hi ha un major dèficit d’equipaments i serveis, i que un 

equipament d’aquest tipus revitalitzaria aquestes zones. Cal tenir present que en prop 

de Ca n’Oriol ja hi ha la piscina de Can Rosés. 

ZONA DE “RESTAURACIÓ” 

Creiem que es pot ubicar a la zona de parc urbà, amb uns horaris determinats i 

inclosos dins la normativa d’usos del parc. Creiem que es podria compatibilitzar amb 

un punt d’informació del parc, que també faci pedagogia dels bons usos del parc, i que 

sigui de gestió municipal. Tot i que no és la mateixa situació perquè l’Ajuntament no 

disposa de l’espai de la Masia de Ca n’Oriol, un possible referent de com integrar un 

espai de restauració a la zona més urbana pot ser el cas de La Capella de Can Gambús 

de Sabadell (http://www.cangambus.cat/). 

ÀREA PER A GOSSOS 

Creiem que delimitar amb tanques una zona de parc només per a ús de gossos, sense 

que tingui més serveis, no té gaire sentit, i a més comporta unes feines de gestió i 

manteniment important. Tenir un pipi-can vol dir que els gossos no poden accedir a la 

resta del parc? Creiem que el que cal promoure és un us cívic del parc en general dels 

usuaris que tenen gos. En tot cas, si es decideix mantenir l’espai actual tampoc seria 

l’aspecte que més ens preocupa. 

ESPAI VERD, ZONA RURAL I ENTORN NATURAL 
Ho hem comentat en el plantejament general. Entenem que cal mantenir la zona 

agrícola actual i incorporar com a zona agrària l’àrea que ara ocupa la bombonera. 

http://www.cangambus.cat/
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Aquest espai compta ja amb una amplia xarxa de camins, que es poden incloure en 

algun tipus de ruta, i en el que s’hi ubiqui senyalitzacions o espais que ajudin a 

comprendre l’entorn natural. 

 

SOSTENIBILITAT 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

La millor és la que hi ha ara, que no hi ha il·luminació en la zona agrària. Entenem que 

si que s’ha d’il·luminar la zona urbana, però això planteja en quins horaris, i si cal 

plantejar alguna limitació d’accés al parc, com ja es fa al Parc de l’Agulla. En tot cas, 

entenem que no s’ha d il·luminar la zona agrària.  

PLANTES I REG 

Estem d’acord amb que es tinguin present aquests aspectes en el que es faci, en el 

projecte, amb l’objectiu de que sigui sostenible, tant des del punt de vista ecològic 

com econòmic. 

 

CIVISME I SEGURETAT I REGULACIÓ D’USOS 

SEGURETAT 

Plantegem l’opció de tancar i delimitar alguna àrea de “parc urbà”, i que disposi d’uns 

horaris d’accés, tal i com es fa en el Parc de l’Agulla. Estem parlant d’un projecte que 

preveu una inversió econòmica molt important, i que cal mantenir, tot i que la inversió 

també podria ser força menor a la que es planteja actualment. Creiem que a priori no 

cal posar càmeres de seguretat. El parc tampoc té un ús tan intensiu, ni hi ha una 

especial conflictivitat. 

 

MANTENIMENT 

Rubí té en general un problema de manteniment, i en especial dels parcs i espais 

naturals. En aquest últim espai, si bé no hi ha zones especialment degrades, caldria fer-

li un arranjament general.  

Es pot crear algun tipus de patronat, o figura similar, amb pressupost propi, que 

assumeixi la gestió i el manteniment del parc. I que tingui una normativa que en reguli 

els usos i gestió.  
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Tenim la sort de que el manteniment de la zona agrària surt pràcticament a cost zero, 

a través de la col·laboració amb el pagès de Can Sant Joan. 

 

REGULACIÓ D’USOS 

També creiem que caldria fer una normativa d’usos del parc, i que aquesta s’ha de 

difondre de forma proactiva als usuaris. Hi ha casos com el parc de l’Agulla a Manresa, 

o a Cerdanyola, que poden servir de referència.  
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ICV 

ENTREVISTA AMB ANNIA GARCÍA 
6 de setembre de 2018 
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PRIMERES APORTACIONS 
Entenem que, en general, ha de ser un parc el més verd i el menys cimentat possible, i 

que hem de fer una reflexió no només sobre com és el parc en sí, sinó també com 

encaixa aquest parc en el conjunt de la ciutat.  

Estaria bé avaluar quin ús fa la gent del parc, com hi arriba etc. I també perquè hi ha 

gent que no l’utilitza: No només perquè no el conegui, sinó si hi ha també dificultats 

d’accés o altres aspectes d’interès. 

 

DIAGNÒSTIC 
Hi ha una certa precarització dels elements que té ara el parc. I quan pensem que cal 

fer-hi, hem de preveure els elements de manteniment necessaris perquè valgui la 

pena. 

I entenem que, pel que fa a la zona de la “Bombonera”, caldria fer-hi alguna actuació, 

ja que no té sentit que estigui tal com està ara.  

Tant a la bombonera com a la resta d’actuacions, el projecte presentat és massa 

invasiu i car de mantenir. 

PLANTEJAMENT GENERAL 
El parc ha d’encaixar a la ciutat. Si mirem què cal fer en el parc, ho hem de fer en el 

conjunt dels espais verds de la ciutat. Cal entendre’l com a un espai central que articuli 

espais verds en el conjunt de la ciutat. 

Ha de ser un espai de natura i salut, i cal mantenir també els espais i usos d’oci que té 

actualment.  

Ja que anem a tocar un element que ha de ser de futur i que ha de durar molts anys, 

plantejar no només que hi fa la gent i a què hi va, sinó quin és el seu rol en el conjunt 

de la ciutat. I això té a veure amb carrils bici, mobilitat sostenible, etc. Hi hem de poder 

arribar de manera saludable.  

Seria positiu que hi hagi algun tipus de serveis, tipus quiosc, i minimitzar els elements 

que requereixen manteniment, però no hi veiem la ubicació d’una zona d’aigües. Si 

que pot ser viable algun element esportiu, si visualitzem l’eix de salut, i poca cosa més. 

I fer que l’oci que actualment es realitza en el parc sigui possible. Sempre condicionat a 

la integració a l’entorn i el manteniment del verd i el paissatge. 
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També caldria més punts d’aigua, més fonts, i aquells petits elements que facin més 

amable l’ús del parc.  

De fet, la zona agrària és el que dona sostenibilitat al parc. És una manera de cuidar el 

territori i li dona caràcter al parc. Caldria revisar i mantenir els camins. Veiem que la 

proposta de projecte actual agredeix excessivament l’element agrícola del parc. 

ACCÉS I CONNECTIVITAT 
Com deia, cal entendre el parc en el marc de la ciutat, i com s’hi pot accedir de forma 

sostenible i saludable. 

La configuració actual de la ciutat planteja molts reptes de connectivitat. Tot està a 

prop, perquè la ciutat és petita, però no és fàcil anar d’un lloc a l’altre. 

El parc, igual que altres zones verdes de la ciutat, caldria que estiguessin connectades. 

Hauríem de poder arribar de forma sostenible, cal valorar elements de transport 

públic, per exemple. 

I no cal grans canvis urbanístics per fer-ho. Es poden plantejar itineraris per les àrees 

amb menys trànsit o més curtes, i fer un pla de senyalització. Si com a concepte es té 

integrat, hi poden haver moltes perites accions que ho desenvolupin.  

 

ACCESSOS 

Tot i que el parc està en un extrem de la ciutat, caldria veure com es pot promoure la 

permeabilitat del parc perquè es pugui millorar la connexió entre diferents àrees de la 

ciutat. Les accions del carrer mallorca permeten aquesta permeabilitat amb el parc.  

Com a criteri, caldria fer-lo el més accessible possible, amb el mínim impacte possible.  

Que es pugui utilitzar habitualment però preservant l’essència i estructura de la zona 

agrària.  

APARCAMENT 

Prioritzem l’accés al parc de forma sostenible, i això també té a veure amb el transport 

públic, tot i que no estem parlant de parc de montjuich, i no tenim milers de persones 

cada cap de setmana. Però cal plantejar com s’hi accedeix amb transport públic.  

El pàrking del carrer Mallorca possiblement tingui més una funció de pàrking per al 

veïnat, ja que no és la entrada habitual de la gent de la ciutat al parc, que ho fa més 

per l’Avinguda de l’Estatut. 
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En tot cas, per fer-ho caldria utilitzar espais que no afectin al parc en sí, sinó el 

perímetre, i que tinguin unes dimensions raonablement reduïdes. En tot cas, la creació 

de places de pàrking no ha de fer que la gent no hi vagi d’altres maneres més 

saludables i sostenibles.  

CARRIL BICI 

Entenem que és positiu, és sostenible i saludable. El parc està a tocar de l’Avinguda de 

l’Estatut, que té molt trànsit. Caldria incloure elements de pacificació del trànsit, que el 

facin més fàcil de creuar-la com a vianant, i més fàcil d’utilitzar en bici (que hi hagi 

carril bici). Són propostes que hem fet en el marc del POUM. I en l’interior del parc, la 

convivència de la bici i els vianants sempre és complex de gestionar, però entenem que 

cal fer-ho. 

USOS DEL PARC 
Els de passeig i esport que hem comentat. Mantenir els espais actuals d’oci. Cal 

mantenir la zona agrària, i el seu accés com a espai natural 

Cal veure quin usos fa ara la gent, ja que no es tracta tan d’inventar-los, sinó facilitar al 

conjunt de la ciutadania el coneixement i l’accés per aquest usos i millorar en aquells 

recursos i serveis que puguin ser necessaris. Que hi hagi un petit quiosc, amb uns 

lavabos públics, facilita molt l’ús del parc.  

Però no crec que hi hagi altres equipaments o usos especials que calgui posar en el 

parc. Per exemple, la zona d’aigües pot encaixar en algun altre espai de la ciutat (o no), 

però no en aquest espai, per la seva naturalesa, el manteniment, i perquè suposa 

posar molt ciment al parc. 

La gent el fa servir per passejar, reunir-se, dinar, trobar-se, et. I és el que cal potenciar. 

Que necessiten? Més fonts, els lavabos, papereres, etc. 

 

ELEMENTS HISTÒRICS 

MASIA DE CAN ORIOL 

És un equipament privat, pel que poca cosa podem dir.  

ERA I JACIMENT I BOSC:  

Cal buscar el valor que tenen. S’han de mantenir perquè donen identitat al parc, i s’han 

de mantenir i dignificar. Són elements històrics i molta gent del parc no en té 

consciencia.  Sinó els mantenim, dignifiquem i difonem, no tenen sentit.  
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USOS DEL PARC I ESPAIS 

La densificació que hi ha just al mig de la zona històrica es produeix perquè aquí és on 

hi ha les taules, la font, la tirolina, etc.  Estaria bé esponjar aquest espai, cosa que 

permetria fer més amable el seu ús. En quest sentit, entenem que això no és 

Collserola, és un parc urbà, pel que cal facilitar en condicions aquests usos més urbans. 

És un valor positiu que la gent vingui i es trobi al parc, una tarda o una nit d’estiu.  

Sobre la proposta de projecte, en aquest apartat, creiem que la zona esportiva és 

massa gran i no encaixa en el nostre model parc. Les zones de picnic s’han plantejat a 

tocar de la zona agrària, quan creiem que haurien d’estar a la banda més propera a la 

ciutat, on també han d’anar els serveis (restauració, lavabos...) i que és de més fàcil 

accés i manteniment, i es prestaria menys a la realització d’accions incíviques. Sobre 

l’ús de passeig, les zones destinades per aquest ús queden desnaturalitzades i 

descontextualitzades de l’entorn, semblen carrers urbans i no camins rurals.  

 

ACCÉS DE CA N’ORIOL I ZONA HISTÒRICA 

L’actual zona de la petanca queda una mica separat del parc, està just a l’entrada i no 

tens la sensació d’estar dins el parc. Pot ser un bon espai per posar alguns serveis 

bàsics, com els lavabos, però a priori no el veiem com a zona per a la realització 

d’activitats. Sí cal actuar sobre el camí d’accés. 

ZONA DE LA BOMBONERA 

El que està clar és que no té sentit com està ara. Hi ha una proposta que aprofita que 

ja hi ha ciment per intervenir-hi. Nosaltres el re-naturalitzariem El camí és necessari 

mantenir-lo, per connectivitat, serveis i emergències (sempre amb us restringit), però 

no hi introduiríem elements nous.  

ZONA D’AIGÜES 

En concret, els elements de jocs d’aigua no tenen cabuda en un espai com aquest. 

Només pel manteniment que requereix, en un entorn en el que hi ha arbres que 

generen fulles constantment, el fa difícil de mantenir. 

I suposa introduir molt ciment al parc, cosa que no veiem coherent.  

 Piscina ja n’hi ha dos a la ciutat, i no és el lloc.  

 

ESPAI VERD, ZONA RURAL I ENTORN NATURAL 
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Com ja he comentat, entenem que cal entendre el parc de Ca n’Oriol, en el conjunt 

d’espais verds de la ciutat, i mirar de quina forma els connectem.  

Actualment el parc té una important àrea de zona agrària, que creiem que cal 

mantenir tal com està, ja que dona caràcter al parc, i permet als veïns de Rubí una 

connexió amb l’entorn natural a través del qual veure l’evolució dels cicles anuals de la 

natura. 

En tot cas, seria bò introduir en aquest espai, i en general en el conjunt del parc, 

itineraris i senyaletica que donin valor als diferents elements que hi ha en aquesta 

zona, que tot i ser petita a nivell de ciutat, és molt diversa. 

També ha de permetre millorar la connectivitat en general, dins les possibilitats que té 

per la zona on està ubicada, en un dels extrems de la ciutat. 

SOSTENIBILITAT 
La situació actual del parc, amb els dèficits de manteniment que té no animen a 

introduir més elements, al contrari, demanem una intervenció dirigida a la dignificació, 

senyalització i restauració dels elements existents. És crucial que qualsevol nou 

element que es vulgui introduir prevegi que sigui fàcil de mantenir i es pugui fer de 

forma sostenible . 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Crec que en general, des de l’Administració, i des d’aquest Ajuntament, quan es 

plantegin aquests projectes ja es té present. És coherent en el marc del projecte “Rubí 

brilla”. Cal buscar l’autosuficiència com a lògica en l’actuació.  

PLANTES I REG 

Com a zona verda com a tal, és impensable que introduïm elements que no siguin 

propis d’aquest entorn. 

 Igual que passa amb el tema d’energia, els temes de verds urbans, està cada cop més 

integrada la tendència d’utilitzar plantes pròpies de l’entorn natural on s’ubiquen, i 

que per tant siguin sostenibles. 

La zona agrària, a l’estiu, no és bonica perquè no és verd, però és el seu caràcter 

natural, i aquesta és la seva pròpia gracia. I permet veure com en 4 mesos es tot 

diferent.  

 

CIVISME I SEGURETAT I REGULACIÓ D’USOS 
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CIVISME 

No té tan a veure amb el disseny del parc, com amb la senyaletica i fer sentir la gent 

corresponsable dels espais, usos i manteniment. D’entrada no entraria en una 

regulació que marqui hores o que calgui demanar permís per a utilitzar la zona de 

picnic. Els problemes que es puguin detectar s’han d’abordar des de la informació i la 

conscienciació, per exemple amb agents cívics. Tot el que sigui millorar la informació 

sobre com utilitzar el parc és bo. 

Per posar un exemple, si hi ha un punt d’informació en el parc, que es pugui reservar 

una taula, i així la tens garantida. I si hi vas i no hi ha taules lliures, mala sort. Però es 

tracta més de facilitar-ne l’ús que no de posar limitacions.  

El fet de disposar d’elements com noves papereres, o tenir uns lavabos, també poden 

millorar aquesta situació. 

Pel que fa al soroll, per exemple, ja tenim una ordenança d’aquest àmbit a la ciutat, 

que és aplicable al parc. 

Pel que fa als problemes de brutícia que genera el botelló, potser cal abordar-ho d’una 

forma amable i fins i tot divertida. I ser pedagògics i positius. 

En general, hem de respectar els usos que en fa la ciutadania, i en tot cas, treballar 

sobre els efectes negatius que aquests usos puguin tenir, però no sobre l’ús en sí. 

 

MANTENIMENT 

En primer lloc, dir que cal un  major manteniment. 

Que qualsevol intervenció ho tingui present, en el sentit de que sigui el més fàcil de 

mantenir. 

Quan dissenyem els elements que s’hi hagin d ‘introduir, pensem de quina manera 

s’integren a l’espai, però també que siguin durables i de molt fàcil manteniment. 

Entenem que en general aquests criteris ja es tenen en compte, però que cal dir i 

recordar. 

 

REGULACIÓ D’USOS 
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És possiblement de les accions més complexes., hi ha grups que han plantejat una 

ordenança per a la zona de picnic. És millor que funcioni de forma natural, més que 

limitar-ne els usos a través de la regulació.  
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PRIMERES APORTACIONS 
 

Primer, que calia fer un procés de participació ciutadana, perquè hi ha una inversió 

multimilionària i s’està fent sense que hi hagi consens polític sobre la prioritat i sobre 

el projecte del que d’un parc molt important de la ciutat. No ha de ser el projecte d’un 

partit polític, que està en clara minoria, i que comença el projecte quan està finalitzant 

el mandat, perquè hipoteca no només les finances de l’ajuntament de cara al futur, 

sinó també la definició del parc, quan la resta dels grups municipals no veuen amb 

bons ulls el projecte.  

Manca de participació ciutadana en el projecte: entenem que la política ha canviar, la 

participació no és una moda puntual, sinó que és estructural, es un canvi cultural que 

tothom hauria de creure’s, i tenim un desacord metodològic sobre el projecte que 

s’està desenvolupant. 

Un tercer aspecte, que hem anat observant, és que Rubí te un greu problema 

important de  gestió que és la manca de capacitat de mantenir, cuidar i de millorar 

l’espai públic en general, i en especial les zones verdes i els parcs urbans, i en tenim 

exemples.. Tenim un parc com el parc de la serreta que es va inaugurar a principis 

d’aquest mandat, i quan el vas a veure 3 anys després esta absolutament deixat. 

L’aspecte general és de deixadesa i decadent. Ens preocupa que a Ca n’Oriol acabi igual 

que la resta de projectes. 

Una cosa es el parc de la serreta, que era un solar buit i que pertany a una pastilla que 

s’havia d’aprofitar i una altra el parc de Ca n’Oriol, on s’hi farà una inversió milionària 

en un entorn rural, on hi ha activitat agrícola, on la gent hi va a passejar i a fer-hi 

activitats, i que té una història  que et connecta amb les arrels agràries de la ciutat.  Pel 

que hem vist, es proposa fer una espècie de “serreta dos”, amb lavabos, amb espais 

diversos, amb alts baixos que dona la sensació que hi haurà zones que seran molt 

llamineres per al “botellón”, per les bretolades, pels grafitis, i que passarem de tenir 

una zona rural que s’havia de millorar, a un altre parc urbà amb un estat de deixadesa i 

decadència  similar al que trobem en altres espais de la ciutat. 

Per aquests motius, hem estat molt escèptics amb el que se’ns ha presentat. 

Estem d’acord en que s’ha de fer algun tipus d’actuació per millorar el parc, però el 

que s’ha proposat no s’acosta ni de bon tros al que considerem que necessita el parc. 

Ara s’ha proposat, amb el suport de ciutadans, la realització d’un procés participatiu, 

que creiem que és més fruit de la necessitat d’aprovar el pla d’inversions que d’una 

aposta real de participació, però no s’ha aturat res i el projecte que acabarà sent 

realitat suposem que serà calcat al que s’ha presentat.  
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DIAGNOSI 
El parc de Ca n’Oriol té en general un problema de manteniment, similar al de la resta 

de la ciutat.  

El fet que existeixi la bombonera, ser conscients que existeix aquesta realitat. 

 

PLANTEJAMENT 
La ciutat de Rubí està situada entre 2 zones naturals, Xercavins i Ca n’Oriol.  

L’objectiu es que sigui el segon pulmó verd de la ciutat, que es pugui relligar el millor 

possible amb la via verda i que els dos parcs tinguin ramificacions cap a la ciutat  que 

permetessin que la connexió fos molt més fàcil. La seva funció ha de ser fer la ciutat 

molt més agradable per viure, i que es noti que estàs al Vallès, i no en un barri més de 

la ciutat de Barcelona  

Ha de mantenir la seva tradició agrícola, i cal respectar això. Si que ha de tenir espais 

de lleure i de gaudi de la natura i que per tant no ha de ser simplement un bosc. Ha de 

tenir serveis perquè la gent en faci us, però ha de tenir el mínim impacte sobre el medi 

natural. 

El parc ja és molt utilitzat. Cal potenciar això, millorar-lo i fer-lo més amable. Hem fet 

una enquesta a les xarxes i el que la gent demana més arbres, però  poca intervenció 

més. 

La zona més connectada a la zona urbana és la que hauria d’acollir els serveis que 

calgui ubicar hi, però que en tot cas siguin serveis que tinguin un baix impacte, i que 

estiguin fets de materials que s’adaptin a l’entorn (fustes, zones verdes, etc.). Creiem 

que  en qualsevol intervenció que es faci cal buscar el munim impacte, desestimant per 

tant materials tipus cautxú o grans murs, per exemple. 

El que si compartim en general, és que la part més connectada amb la zona urbana és 

la que hauria de concentrar més serveis i segurament aquí un bon exemple és Can 

Matas de Sant Cugat, amb molt mobiliari infantil, amb circuits, i permet que que allà hi 

hagi molta activitat. Però  allà és tot fusta i verd, No hi ha ni grans parets, ni cautxú,   

jocs d’aigua, bars o  pèrgoles.  

El que seria ideal és que ara que el golf de Can Sant Joan tanca, es recuperés també 

com a zona natural, i aprofitant el connector natural que hi ha pers sobre de 

l’autopista, s’ampliés i connectés amb Sant Cugat per aquella zona. 
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ACCÉS I CONNECTIVITAT 

CONNECTORS 

El parc té entrades des de Ca n’Oriol, i s’hi estan fent algunes intervencions per 

millorar-ho, i també des de l’avinguda de l’Estatut. El que es tractaria de que de mica 

en mica la ciutat guanyi nous espais, voreres més amples, més arbrat, i lo ideal seria 

que pogués arribar a tenir alguna espècie de connectors verds,  tot i que és difícil en 

una ciutat tan densa i acabada com Rubí. Però per exemple, quan es va fer la 

intervenció del parc de la Bòbila -Sector  el 2008, es podria haver plantejat que  ha de 

poder-se connectar, de forma que la gestió dels carrer es vagi adaptant a aquesta idea, 

de forma que puguis tenir zones verdes que es connectin entre elles, que es el que fa 

una ciutat amable. 

CONNEXIÓ INTERNA I CARRIL BICI 

Està bé mantenir la connexió interna i fer-ne la permeabilitat del parc sempre que sigui 

respectuosa amb l’entorn natural, i garantir que se’n fa un bon manteniment. Es 

poden ubicar si cal, algunes baranes de fusta, que en general està cuidat. I tampoc no 

suposa un problema el carril bici. 

 I seria una oportunitat per connectar-lo amb la zona del camp de golf que deia abans. 

ZONES D’APARCAMENT 

Cal veure de quina forma es garanteix que no acabi servint com a zona d’aparcament 

per als veïns, i que realment te com a finalitat permeti accedir al parc. Cal regular-ho 

d’alguna manera, com per exemple amb una tanca i un horari d’obertura, per posar 

una opció.  

 

ELEMENTS HISTÒRICS 
El bosc 

Esta envellit i antic. Caldria fer-hi algun tipus de restauració, ja sigui amb pins o amb 

altres arbres autòctons. 

 

ESPAIS I EQUIPAMENTS 

BOMBONERA I UBICACIÓ DE NOUS SERVEIS 
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Si ara es treu la intervenció que s’hi ha fet, hi queda un gran solar. Seria més lògic 

ubicar els possibles serveis en la zona del carrer Flammarion, tot i que part dels 

terrenys siguin actualment de l’església. És en aquesta zona on seria natural ubicar-hi 

els serveis. I si es posen serveis en l’actual de la zona de bombonera haurien de ser 

menys invasius, que quedessin més integrats. 

També tenim la zona de la petanca on s’hi poden ubicar altres serveis i dignificar 

aquesta entrada. Creiem que amb aquests dos espais, més propers a la zona urbana, hi 

ha espai suficient per a ubicar-hi aquells espais per activitats que puguin ser 

necessaris.  

Pel que fa a la bombonera, entenem que s’ha de reformar. Creiem que també es 

poden posar jocs infantils o altres elements just en el camí que dona a la zona de la 

bombonera, sempre que estigui fet des d’una perspectiva de no fer un parc urbà ple 

de places, sinó d’una forma més natural.  

Un altre plantejament, tot i que pugui semblar contradictori, i que hem plantejat, és el 

de disposar d’una gran esplanada que permeti fer-hi grans activitats i concerts, però 

sempre que els equipaments necessaris per fer-ho siguin temporals i desmuntables, i 

que per tant habitualment sigui una zona diàfana, una gran esplanada de terra batuda. 

S’hi havia previst en el projecte la ubicació d’unes canastes de basquet, que entenem 

que s’hauria de posar en els espais més propers als espais d’habitatges. Sinó, queda un 

espai, enmig del parc, que a l’hivern no es podrà utilitzar, o que quedarà aïllada al mig 

del parc, i que obligaria a posar potents focus enmig del parc. No entenem la ubicació 

d’una zona esportiva just enmig. 

ZONA D’AIGÜES 

No hi estem en contra, com a tal, sempre que sigui una zona raonablement petita i que 

estigui integrada. Entenem que a Rubí hi ha dèficit de piscines, i aquesta podria arribar 

a ser una possible ubicació, De fet, si hi s’hagués de situar una piscina, seria aquí. Però 

sempre tenint present com es relaciona amb l’entorn del parc. En tot cas, el que no 

veiem es el projecte actual, que situa una zona d’aigües aïllada, sense connexió amb la 

resta del parc, que sembla un “bolet”.  

RESTAURACIÓ  

No és un tema en el que tinguem una posició clara, però en tot cas s’hauria d’ubicar en 

la zona més propera a la trama urbana, proper a les zones d’entrada, i que en tot cas 

sigui de dimensions reduïdes. 

Si s’ubiqués en algun altre espai, en funció del disseny final del parc, caldria que fos 

petit i  tingués molt poc impacte visual en el parc, de forma que quedi integrat i 

naturalitzat. 



Setembre de 2018 

Procés  de consulta als grups  municipals sobre el Parc de Ca n’Oriol              74 
 

ÀREA PER A GOSSOS 

No tenen llum, ni bancs ni manteniment. És un lloc en tanques, però no son espais 

amables ni que ofereixin comoditats. 

 

ESPAI VERD, ZONA RURAL I ENTORN NATURAL 
Cal preservar el seu valor actual, el seu valor paisatgístic, mantenint el parc agrari, que 

formi part de la zona verda, connectada amb la resta de zones verdes. 

A més del bosc històric, també es podria plantejar ubicar diferents bosquets que siguin 

d’arbrats de la zona, que al passejar es trobi amb diferents espais, amb diferent 

paisatges. Igual que ja ara ja hi trobes una zona de figueres. De forma que es 

diversifiqui l’oferta paisatgística.  

I demanaria als tècnics que mirin de quina forma hi pot haver més ombra en els 

camins.  

També caldria fer una adequació del mirador i garantir-ne el manteniment. 

Pel que fa a circuits i seva senyalització, cal posar lo just i necessari i que quedi bén 

integrat en l’entorn. La zona de Gallecs és un bon exemple. 

 

SOSTENIBILITAT 

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I SOSTENIBILITAT 

Entenem que tot el que sigui serveis autosuficients i petjada zero, hi estem d’acord, 

però que quedin integrats de forma natural en el parc.  

I d’acord amb tot el que sigui sostenibilitat i eficiència energètica. Però això no es 

compleix en el projecte que s’ha presentat de zona d’aigües. 

 

 

SEGURETAT, CIVISME  I REGULACIÓ D’USOS 

SEGURETAT 
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Ha de ser més de caire preventiu, pensant bé la tipologia d’espais que s’hi generen. 

Actualment el “botellón” es concentra a la zona més propera a l’Avinguda de l’Estatut, 

que al estar relativament proper al nucli urbà queda més controlat. Si es generen nous 

espais enmig del parc, a la zona de la bombonera, que queden més separats i aïllats, i 

amb murs o separacions, es propens a que hi hagi una major inseguretat en aquest 

espai. També per això entenem que ha de ser una zona més diàfana. 

Respecte a les càmeres de seguretat, inicialment creiem que no s’han de posar, a no se 

que a posteriori es vegi que és necessari. Però si no hi ha conflictivitat, no les posaria 

de manera inicial.  

USOS I NORMATIVA 

Hi ha el dilema si la zona de picnic ha de ser de “campi qui pugui”, si s’ha de regular 

d’alguna manera o fins i tot si s’ha de fer que es demani permís per utilitzar-la. 

Entenem que la gent ha de fer el que vulgui sempre que respecti l’entorn, ens costa 

prohibir o demanar masses tràmits, ara bé el problema és com deixen el parc. Posaria 

alguna limitació amb coses que siguin multitudinàries, quan s’hi aglutina un important 

numero de persones o s’hi posa música. Estaria bé tenir unes determinades normes 

que ajudin a definir els possibles usos, però que no s’hagi de demanar permisos, En 

aquest sentit, potser caldria posar unes normes  bàsiques, com “no musiques, no 

barbacoes, i deixa-ho com ho has trobat”.  
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VEÏNS PER RUBÍ 

ENTREVISTA AMB ANTONIO GARCÍA 
5 de setembre de 2018 
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PRIMERES APORTACIONS 
El parc s’ha de mantenir tal com està, en el sentit que ha de ser un espai natural i 

agrícola, pel que la intervenció ha de ser mínima. 

S’ha de fer un manteniment adequat de tot, i desfer allò que es va fer amb molt mal 

criteri, aquell intent d’urbanització que és la bombonera, i que es recuperi com a parc 

agrari. 

Mantenir el parc sense fer actuacions invasives, amb un manteniment adequat, i amb 

zones de lleure i descans que permetin que es pugui gaudir d’aquesta zona sense 

necessitat d’elements accessoris artificials.  

La zona més propera a la ciutat,  en que el parc és d’un tipus més urbà, mantenir-ho en 

condicions durant tot l’any. Es poden fer algunes actuacions menors en les zones 

perimetrals que millorin els actuals usos, però que en tot cas no modifiquin l’essència 

del parc. I cal una millora del mobiliari, de forma que en faciliti el seu bon us, però que 

quedin ben integrats en el parc. 

 

DIAGNÒSTIC 
Com dèiem, la manca de manteniment, de la part que gestiona l’Ajuntament. La part 

agrària que gestiona el pagès està com li correspon estar, seguint els cicles de la collita. 

Els camins, i altres espais ja no estan tan mantinguts. 

Es fa un us molt intensiu de famílies, que tampoc està regulat i controlat, i a vegades 

se’n fa un ús excessiu.  

 

 

PLANTEJAMENT GENERAL 
A nivell de ciutat, tenim un parc singular, agrari, que permet veure les diferents fases 

de conreu i les estacions. I l’espai més petit, d’us més lúdic, que és el mes proper a la 

part urbanitzada, que cal mantenir. Ha de ser un gran parc natural i agrícola que 

permeti caminar, fer esport, i gaudir de l’entorn sense que hi hagi grans intervencions. 

I revertir el que es va fer malament a la zona de la bombonera. 
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ACCÉS I CONNECTIVITAT 

ACCESSOS 

Que els accessos, limitats i controlats, estiguin en condicions i siguin accessibles. Que 

tingui unes portes d’entrada clares i ben ubicades, i senyalitzades.  

Pel que fa als camins interiors, entenem que en termes generals és correcte. Cal 

garantir-ne un bon manteniment i tenir present els criteris generals de seguretat pel 

que fa al seu ús. 

 

APARCAMENT 

A l‘àrea de l sector Z hi ha força espai per aparcament, ja que no hi ha molta densitat 

urbana. En tot cas hauria d’estar senyalitzat, per arribar-hi, i que  en les places de 

parquins que es puguin generar, si és que calen, s’indiqui que és un espai per poder 

accedir al parc. El fet de incloure-ho en la senyalística de la ciutat permet donar-lo a 

conèixer, promoure’n el seu accés en general i donar més rellevància al parc com a 

espai de la ciutat.  

 

CARRIL BICI 

Si que s’ha de poder accedir en bici, però cal tenir present com compatibiliztar els usos 

de manera que no es generin conflictes entre els usuaris de la bici i les persones que hi 

passegen. Ens sembla bé que es pugi integrar en el parc. 

 

USOS DEL PARC 
La zona que és més propera a la zona urbana té el rol d’espai ciutadà, per activitats 

familiars, jocs infantils, sense envair la resta d’espais.  

La resta del parc ha de ser una zona per caminar, fer esport i gaudir de la natura. I en 

aquells llocs que sigui raonable, com per exemple el mirador,  ubicar mobiliari urbà, 

per poder seure, amb materials naturals i que quedin integrats a la natura. També ha 

de tenir un bon manteniment, ja que a la gent ens agrada que els nostres entorns 

siguin agradables. 
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ELEMENTS HISTÒRICS 
En termes generals, cal preservar els elements històrics que té el parc, fer-ne un bon 

manteniment i una senyalització adequada.  

MASIA DE CAN ORIOL 

En general, garantir que els propietaris ho mantinguin ben mantingut.  

 

USOS DEL PARC I ESPAIS 
És cert que la zona de picnic i “activitats” (entre la masia i l’era) és molt utilitzada. 

Entenem que es pot descongestionar aquesta àrea i ubicar determinats serveis en tot 

el que és el perímetre del parc, en la zona més propera a la zona urbana, i valorar si es 

pot adquirir la parcel·la que és propietat de l’església, a la zona més propera a l’espai 

on s’ha proposat la zona d’aigües. I també es pot habilitar algun espai en la zona lliure 

que queda on ara hi ha la petanca. Entenem que aquest tipus d’actuació s’han de 

valorar en detall, però creiem que en tot cas, és millor actuar en la zona més propera a 

l’espai urbà que en el centre del parc.  

També cal veure quins espais públics tenim fora del parc però colindants, per si també 

poden servir per ubicar-hi algun tipus de servei. 

En general preservar la lògica i estructura actual del parc. 
 

ZONA DE LA BOMBONERA 

Creiem que cal revertir-la i incorporar-la a la zona agrària. Cal tornar a la situació 

original abans de que es fes aquesta intervenció. 

ZONA D’AIGÜES 

No compartim el projecte que s’ha presentat ni l’entenem. S’ha fet en altres llocs i ha 

estat un fracàs perquè només s’utilitza a l’estiu,mentre que a la tardor i a l’hivern 

queda abandonat, i en general requereix molt manteniment. El joc d’aigües no és un 

projecte que puguem compartir.  Valorar fer a Rubí una piscina lúdica és un debat 

interessant, però en tot cas no la veiem ni al parc ni al seu entorn. 

 

ZONA DE “RESTAURACIÓ” 

Si és en el perímetre, en la zona més propera a la ciutat i que no sigui invasiu, creiem 

que podria estar bé, tot i que tampoc considerem que sigui imprescindible. En tot cas, 
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que sigui d’un format petit. Una opció seria ubicar-ho en la zona de l’avinguda de 

l’Estatut. 

 

ESPAI VERD, ZONA RURAL I ENTORN NATURAL 
Com dèiem en el plantejament general, cal preservar i mantenir la zona agrària, ja que 

és un espai clau del parc que li dona caràcter, i que permet disposar d’un espai natural 

proper a la ciutat.  El pagès ja manté els camps i cal que des de l’Ajuntament es faci un 

correcte manteniment de l’entorn. 

En relació a la senyalització i establiment de rutes ,creiem que és positiu: Fora bò que 

senyali  el temps, grau de dificultat, etc,.Aajuda a donar a conèixer el parc i a saber que 

s’hi pot fer. Aquest tipus d’actuació no és invasiva ni transforma el parc. 

 

SOSTENIBILITAT 
En relació a que el que s’hi inclogui prevegi l’eficiència energètica entenem que és 

fonamental, tant en el que hi ha , com en el que s’hi hagi d’ubicar.  

 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

La zona urbana i més equipada ha d’estar més il·luminada. Pel que fa a la resta de la 

zona a priori no tenim clar si cal fer-hi alguna cosa. En aquest sentit caldria tenir més 

informació tècnica. Cal veure en tot cas, que si s’hi fa alguna cosa, no requereixi una 

gran inversió,  no sigui de tipus invasiu i ni transformi l’essència de la zona agrària.  

 

PLANTES I REG 

Arbrat autòcton, de baix consum d’aigua, i que requereix poc manteniment. Tenir 

present que el manteniment no requereixi grans despeses. 

 

CIVISME I SEGURETAT I REGULACIÓ D’USOS 
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MANTENIMENT 

El tema de manteniment és un aspecte clau del parc.  

El parc hauria de tenir un equip de manteniment que hi treballi de forma continua. 

Que no s’actuï només quan hi ha un problema, sinó que hi hagi un manteniment 

continu del parc, que pugui anar veient que cal fer i ho vagi realitzant de forma 

permanent. 

Caldria dignificar la zona del torrent dels alous. 

 

Regulació d’usos 

Segurament cal fer una ordenança específica o un pla d’usos.  

Cal tenir un pla d’usos i que la ciutadania sàpiga que pot fer i que no, quins són els seus 

drets però també els seus deures. I en aquest sentit, cal que es doni una bona 

informació a la ciutadania. En la seva realització hi ha de participar els grups municipals 

però també la ciutadania. I ha de preveure que l’ús del parc sigui sostenible.  

En general cal fer una bona ordenació o planificació d’usos del parc, en especial de la 

zona on es concentra la major part de les activitats 
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SERGI GARCIA 

REGIDOR NO ADSCRIT 
4 de setembre de 2018 
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PRIMERES APORTACIONS 
En primer lloc, crec que cal buscar el màxim consens possible, que ara no hi és, i 

prioritzaria el concepte de parc agrari. 

És un concepte que ja fa anys que se n’estava parlant, i fins i tot hi ha un projecte fet 

per un regidor socialista de fà uns mandats. Caldria preservar el màxim el parc tal com 

és, i que les actuacions que s’hi hagin de fer se situïn en el perímetre.  

Poso com exemple la zona d’aigües que s’ha plantejat en el projecte. Aquesta zona ja 

s’ha planificat en la zona perimetral del parc ( C/ Camil Flammarion). 

En el moment en que ubiquem una infraestructura com aquesta dins del parc, ja serà 

difícilment reversible. Entenc que caldria jugar amb els espais colindants a l’Institut de 

l’Avinguda de l’Estatut, que també hi ha extensió i terrenys en aquella zona, o buscar 

una ubicació perimetral a la zona del parc, ja sigui on deia abans o a la zona perimetral 

del carrer Mallorca, al barri de Ca n’Oriol.  

Hem de tenir present que si posem un primer equipament dins el parc pot suposar la 

primera pedra per anar-hi posant més equipaments i ocupar més espais del parc. 

Tenim molt potencial i no hi ha consens. És una llàstima perquè, en diferents fases, es 

poden fer moltes coses. I ja es poden fer primeres actuacions sense necessitat d’haver 

desenvolupat un projecte complert. 

 

DIAGNÒSTIC 
Crec que alguna cosa s’hi ha de fer, ja més en línies de manteniment, vigilància i 

dignificació de l’espai, independentment del projecte que es pugui proposar. I es pot 

fer de forma immediata, mentre es treballa amb el projecte, o fins i tot encara que no 

es faci un projecte. A més això permetria disposar de més informació per a la 

realització del projecte. 

I cal donar-lo a conèixer. Podria estar bé posar una caseta de fusta que doni 

informació, formació i que faciliti la gestió de l’espai de l’era, en la que s’hi fan festes,  

aniversaris, celebracions, festivitats, etc. tenir 2 persones, juntament amb la vigilància, 

i que tinguin plànol del parc, horaris,les rutes, poder recollir opinions, etc. 

Actualment els caps de setmana i festius, el parc serveix de trobada de jovent, i 

després està ple d’ampolles , residus, etc. En aquest sentit cal actuar en els temes de 

civisme. 

PLANTEJAMENT GENERAL 
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El de mantenir i potenciar el parc com a entorn natural i agrícola, tal com he comentat.  

És un concepte que ja fa anys que se n’estava parlant, i fins i tot hi ha un projecte fet 

per un regidor socialista de fà uns mandats. Caldria preservar el màxim el parc tal com 

és, i que les actuacions que s’hagin de fer, que se situïn en el perímetre. 

Treballem el tema rural, però fent apostes, no que només tingui un element 

paisatgístic. 

Moltes vegades fem referència al parc central de Sabadell o a Vallparadís, però en 

aquests casos són parcs urbans, mentre que a Ca n’Oriol, per la seva ubicació no serà 

un parc urbà, ja que també toca l’autopista i la zona industrial. I a més, té connexió 

amb la zona del golf de Sant Joan i amb la Serra de galliners. 

De fet es produeix una evolució del parc de més a menys urbà, conforme s’allunya de 

l’Avinguda de l’Estatut. Caldria tenir present aquesta graduació i evolució del parc a la 

hora de preveure que s’hi fa.  

La bombonera queda just enmig, potser el que tocaría és desfer-ho.  

També es pot plantejar, en la zona perimetral,la ubicació de determinats serveis o 

equipaments. 

El projecte que es plantegi ha de garantir el manteniment. Cal que sigui assumible, fàcil 

de realitzar i que es pugui garantir. Ara es faran unes millores al camí d’accés de ca 

n’Oriol ja que quan plou els accessos queden molt afectats. Però si es fa una actuació 

com aquesta, per posar un exemple, s’ha de mantenir en condicions. 

Cal tenir present que a l’entorn del parc hi ha diversos equipaments educatius, que 

també es veuen afectats pels usos que es fan en el parc, i reben les conseqüències de 

l’incivisme que es produeix entorn al parc, i que al no tenir un bon manteniment te 

més rellevància. Fins i tot  i ha hagut entrades als propis equipaments.  

Molt jovent que utilitza el parc estudia en els equipaments de la ciutat. Es podria 

treballar amb els instituts per fer algun projecte amb el parc, i que després es faci “in 

situ”. I amb els informadors, amb perfil d’educadors socials, es puguin treballar 

aquestes conductes en el propi parc. 

Tenim 4 centres escolars a l’entorn, també es pot plantejar fer algun projecte en el que 

tinguin alguna relació directa amb l’adequació o manteniment d’algun espai el parc, 

especialment la Finca font del Ferro. 
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ACCÉS I CONNECTIVITAT 
No crec que calgui fer nova vialitat interna, per no perdre l’essència actual. 

CARRER MALLORCA 

En aquest cas en tant que facilita l’accés, i de fet només afecta el perímetre. Entenc 

que és correcte.  

Però penso que intervencions d’aquest tipus no s’han de fer dins del que és 

pròpiament el parc, ja que de fet en canviaria la fisiognomia, i possiblement els usos. 

No es tracta de tenir un parc  amb tots els camins urbanitzats, ja que en canviaria 

l’essència (és un parc, no un jardí urbanitzat). 

APARCAMENT 

En relació a l’a zona d’aparcament del carrer Sócrates, actualment ja hi ha 

estacionament, perquè el sector no està desenvolupat. Si plantegem un pàrquing, en 

tot cas s’haurien d’ubicar en el perímetre, fora del que és pròpiament el parc.  

CARRIL BICI 

Actualment no hi ha gaires bicis en el parc, però en tot cas seria interessant pensar si 

s’ha d’ordenar d’alguna forma l’ús de la bicicleta en el parc. 

 

ELEMENTS HISTÒRICS 
En general cal un bon manteniment i neteja, i pot ser un element o nexe d’alguna ruta 

o itinerari que ajudi a donar-lo a conèixer. 

També tenim el tronc d’un antic roure, que estava catalogat. En el seu moment hi va 

haver un problema de gestió, ja el va atacar un escarabat que també estava protegit. 

Quan es va decidir actuar, ja era massa tard.  

 

ESPAIS I EQUIPAMENTS 
Un aspecte claus, de qualsevol cosa que s’hi faci, és com ho gestionem. 

Hi ha una densificació important els festius i cap de setmana, concentrat a la zona 

entre la masia i la era. Crec que s’hauria d’esponjar cap a la zona on es planteja la zona 

d’aigües, de forma que es manté l’activitat en la zona perimetral i no afecta la zona 

agrària.  
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ZONA DE LA BOMBONERA 

Si ara es proposa actuar aquí és per la intervenció que s’hi va fer. Crec que, en la línia 

de preservar la zona rural,  ho revertiria i ho incorporaria a la zona rural.  

ZONA D’AIGÜES 

Tot i estar d’acord que una zona d’aigües podria estar bé, si està a la zona perimetral i 

qualsevol altra actuació que s’hagi de fer s’ha de mirar en detall. 

Piscina no li posaria. No dic que a Rubí no li falti una piscina descoberta, però no aquí. 

Si que hi veig una zona d’aigües. 

 

ZONA DE “RESTAURACIÓ” 

Estaria bé, principalment de cara al bon temps. Es pot plantejar que sigui muntable i 

desmuntable, però que sigui de petit format, tipus quiosc. 

ÀREA PER A GOSSOS 

En el seu dia es va decidir que a Rubí s’hi havia d’ubicar zones per gossos. Em sembla 

correcte, però torno al tema del manteniment. 

Un altre aspecte és quins usos i en quins horaris poden anar els gossos lliures o lligats, 

especialment diferenciant la zona més propera a la zona urbana i la zona rural.  

La del carrer Mallorca dona servei a una zona concreta. Potser la que hi ha ubicada al 

costat de la masia es pot eliminar, en funció del plantejament que hem comentat 

abans. 

 

ESPAIS VERDS I ENTORN NATURAL 
La consellera d’Agricultura plantejava en una reunió que cal recuperar en  la zona 

metropolitana el tema agrícola i rural, com a paisatge, com a valor de país, com a llocs 

de feina, etc. Rubí té històricament una tradició vinícola, que s’ha perdut, però que 

potser en el moment que estem, que s’està apostant per l’agricultura de proximitat i 

ecològica podríem replantejar-nos aquests potencials.  

No hem de veure el Parc com a un espai aïllat en el mapa, sinó que té connexió amb 

l’entorn natural. Connecta amb la zona del golf (que a més ha fet suspensió de 

pagaments) i amb la Serra de Galliners. Cal tenir present la visió local, però també 

relacionar-ho amb la resta d’espais. 
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També es pot fer, juntament amb agricultura, un concurs de projectes per veure 

quines idees poden sortir que es puguin desenvolupar a la zona rural del parc, i que 

puguem desenvolupar algun tipus d’activitat interessant, tant a nivell de ciutat com 

d’àrea metropolitana. 

També podem plantejar-nos una gestió que pugui participar els agents rurals, Si el parc 

es connecta amb els corredors naturals, i recuperar el tema agrari, es pot plantejar, 

parlant amb agricultura, que aquesta àrea també formi part dels espais dels agents 

rurals.   

Tenint en compte les hectàrees que hi ha de zona agrària, no dona cap tipus de 

compensació per a l’Ajuntament. Esta bé que tingui el component de paisatge cuidat, 

però si se li pot treure algun tipus de rendiment més, també estaria bé.  

I en general, cal fer-ne un correcte manteniment i dignificar els espais. 

 

SOSTENIBILITAT 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Per un costat, tenir present la graduació de la il·luminació en funció de la proximitat o 

llunyania de la zona urbana. La zona rural no ha d’estar il·luminada, en tant que zona 

natural. 

Aprofitar el projecte Rubí brilla i buscar sinergies per veure que es pot fer en el parc. 

En tema d’energia renovables, es pot plantejar que alguna de les zones pugui servir per 

generar energia, i que es vinculi al projecte Rubí brilla i també tingui un element 

educatiu 

Si volem fer una actuació, està bé posar plaques per a autosuficiència, però es pot 

plantejar posar alguna planta de generació d’energia fotovoltaica. Perquè no es pot 

posar a més un molí de vent, de forma que tinguéssim una petita zona amb diferents 

formes de generació d’energia que tingui un aspecte pedagògic i educatiu?.  

PLANTES I REG 

També es podria plantejar la recollida d’aigües de pluja per al seu us en la gestió del 

parc, recuperant les formes tradicionals. Tenim força extensió per fer-ho.I tenim el 

torrent dels alous i la font de Ca n’Oriol, com a elements a tenir presents en aquest 

aspecte. 
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CIVISME, SEGURETAT I REGULACIÓ D’USOS 
 

MANTENIMENT 

Com gestionar-ho i més amb el coneixement actual de la administració? En general, 

per tenir èxit, hauria de ser un projecte gestionat per un servei, que fos autònom i que 

tingué la facultat de tocar tots els àmbits relacionats amb el parc. Sinó el que acaba 

passant es que cada cosa depèn d’un servei diferent, i hi ha dificultats de coordinació i 

de gestió. Estem parlant de tot, de gestió integral:  manteniment, dinamització, 

seguretat, projectes conjunts, activitats, etc. 

Tenim la Font de Ferro que forma part del parc i que estan fent una funció social , que 

està a un dels costats del parc. Potser alguna part del manteniment i gestió del parc 

se’ls hi pot encarregar. 

CIVISME 

Es dugui a terme el projecte o no, no pot estar com està ara. No es tracta de posar 

policia, que no en tenim. Contractem algun tipus de vigilància, que estigui coordinat 

amb la policia. 

En temes de civisme ho he comentat anteriorment. Per un costat els elements de 

vigilància i manteniment, i de l’altre les actuacions de tipus educatiu, treballant amb 

els centres educatius que hi ha a l’entorn. 

I si cal, campanyes sancionadores puntuals ,si es detecten problemes especials. Però 

tenint present tinguin també una vessant pedagògica. 

El civisme s’ha de treballar, de forma combinada amb accions  a curt i a llarg termini. 

 

REGULACIÓ D’USOS 

Entenc que estaria bé regular els usos, però cal que vagi lligada al tema de vigilància. 

Esta bé que es pugui contemplar sol·licitar permisos per a determinades activitats.  

Plantejar un punt d’informació, que també serveixi a nivell educatiu, i de gestió dels 

espais de pícnic, de forma que hi hagi algun tipus de gestió. Que es puguin reservar 

espais, i que també et donin una bossa de deixalles, i que faci algun tipus de seguiment 

i control, per posar algunes idees. 


