
Procés de consulta  
als grups municipals  

i regidors no adscrtits 
 sobre el Parc de Ca n’Oriol 



Objectiu: 

Recollir les aportacions i reflexions 
 dels grups municipals de l’Ajuntament 

entorn al Parc de Ca n’Oriol,  
per incloure-les al procés participatius. 

 

 

 



Metodologia 

Entrevistes personals amb el 
portaveu de cadascun dels grups 
municipals i regidors no adscrits. 

 
Realització:  

Del 26 d’agost al 10 de setembre. 

 

 

 



Participants 

PSC: Rafael Güeto 
ERC: Xavier Corbera 

Ciutadans: José Abadías 
AUP-CAV-PA: Jordi Muntan 

ICV: Annia Garcia 
PdCAT- Victor Puig 

VxR: Antonio García 
 

Regidors no adscrits: Sergi García 
 

No han participat: 
José Manuel Mateo i Maria Dolores Marín, 

Jonatan Cobo I Noelia Borque 
 
 
 



Parc de Ca n’Oriol  

És un espai de referència per a la ciutat, 
conegut per tothom. 

 
Llarga trajectòria, i vinculació personal 

per a molts rubinencs. 
 

Gran diversitat de visions sobre  el 
model de parc. 

 

 



Consens 

La importància d’aquest espai per a la 
ciutat.  

 
Dins el parc hi conviuen 2 grans parcs: 

-El “Parc urbà” 
-La zona agrària 

 

No es disposa d’un model general de 
com ha de ser el parc. 

 



3 grans lògiques 

Manteniment i millora dels serveis 
actuals. 

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

 
Reformulació general del parc. 

 



Aspectes comuns (1) 

El parc de Ca n’Oriol, com a parc de 
ciutat, de caràcter lúdic i agrari. 

 
Manteniment de la doble essència: Parc 

de caràcter urbà i zona agraria 
 

Prioritzar la ubicació de nous serveis, si 
calen, en la zona més urbana del parc. 



Aspectes comuns (2) 

Donar valor als espais actuals del parc. 
 

Dotació de serveis que en millorin lús 
per a la ciutadania. 

 
La necessitat de transformar la 

bombonera. 
 

Millora de l’accés i la connectivitat. 



Aspectes comuns (3) 

Criteris de sostenibilitat i eficiència 
energètica. 

 
La importància del manteniment. 

 
Foment de l’ús cívic del parc. 

 
Planificació general. 

 



Grans debats 

El grau d’intervenció a realitzar.  
 

La definició de la bombonera. 
 

La zona d’aigües.  
 



Aportacions per apartats 
 



Aportacions per apartats 
Accés i connectivitat 

Accessibilitat a peu 
Carril bici 

Permeabilitzar l’accés des del Carrer Mallorca 
Aparcament 

Transport públic 
Connexió amb altres espais naturals 



Aportacions per apartats 
Elements històrics 

Preservar i mantenir els espais històrics 
La Masia 

El jaciment 
L’Era 

El Bosc 
Masia de Can Sant Joan 

 



Aportacions per apartats 
Espais i equipaments 

Parc urbà  
Zona d’activitats i esdeveniments 

Zona d’ús familiar 
Banys públics 

Zona de restauració 
Zona d’aigües  
Àrea esportiva 
Mobiliari urbà 
Zones d’ombra 
Jocs infantils 

Àrea per a gossos  
Espais pedagògic 



Aportacions per apartats 
Zona agrària 

Manteniment de la zona actual  
Ús ciutadà 

Manteniment de la xarxa de camins 
Senyalització 

Dignificació d’alguns espais  
Ús agrícola 

 



Aportacions per apartats 
Sostenibilitat 

Il·luminació 
Gestió de l’aigua i de les zones verdes 

Naturalització de l’entorn 
Fàcil manteniment i durabilitat 



Aportacions per apartats 
Regulació d’usos i manteniment 

Regulació d’usos: 
Regulació general de la ciutat, 

 o normes específiques? 
 

Manteniment: 
La importància de que estigui present en 

qualsevol proposta. 
 Diversitat de models per garantir-lo. 

 


