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INTRODUCCIÓ

El  Parc  de la República per  les seves mides  s’anirà  construint  a  mesura que  hi  hagi  pressupost
disponible, igual com s’ha fet amb altres grans parcs de la ciutat,  sense descartar que en cas de
canviar la conjuntura econòmica o les directrius europees, respecte a les prioritats d’inversió canviïn i,
per tant, permetin presentar-lo a alguna línia de subvenció.

Des de l’inici del procés, i ja en la fase actualment construïda, hi ha hagut una àmplia participació del
teixit ciutadà i dels diferents serveis municipals implicats. Les seves mides el converteixen en un dels
més grans de la ciutat, situat molt a prop dels parcs de la Cogullada, del Nord, de l’avinguda d’Icària i
de la Serra de Galliners, tots ells molt diferents entre si en mida i funcionalitats. 

De tots aquests parcs, el de la República tindrà singularitats molt ben recollides en la proposta del
projecte guanyador del concurs i permetrà no només gaudir de la natura dins la ciutat, sinó reconèixer
en ell les antigues traces i utilitats que es feien en el territori no fa tants anys, moltes d’elles perdudes
(l’agricultura de secà, el conreu hortícola, el modelatge del territori fet al llarg de segles de cultiu i
maneig del territori, etc.) Però a més conjugarà això, amb propostes d’ús sorgides del  mateix procés
participatiu i de les aportacions dels autors del projecte.

En definitiva, gaudirem d’un espai públic que donarà servei a diferents inquietuds i necessitats de la
ciutadania en l’esport,  el gaudi de l’espai públic,  la millora de les condicions de vida i  l’accés a la
natura dins la ciutat des d’una perspectiva oberta, contemplant la diversitat d’edats, la inclusió i la
perspectiva de gènere en el projecte.

DOCUMENT DE RESPOSTA A LA INSTÀNCIA DE L’AVV DE SANT PERE NORD DE FEBRER DE
2019

Camí de la Mina.  Aquest camí, inexistent anteriorment,  volia significar  la presència d’aquest curs
d’aigua  subterrània  dins  l’àmbit  del  futur  parc.  Es  tindrà  en  compte,  tot  i  que  la  possibilitat  de
connectar-lo amb el Camí de Can Petit i, a la vegada, depenent de la distribució final dels àmbits
esportius, caldria donar-li sortida en sentit Nord, i en sentit sud, amb la possibilitat de connexió amb el
nou edifici de suport al casal cívic.

Perímetre de Voreres. No està inclòs en l’encàrrec del projecte, però en considera essencial tractar
aquests dos vials, per tal de donar una façana amable, especialment a l’Av. del Vallès, pel que fa a
l’avinguda de Béjar es tractarà amb el servei de Mobilitat doncs, en aquest àmbit, la preexistència del
camp de futbol limita la modificació de l’amplada de les voreres si no és perdent un carril de circulació.

Habilitació de zona d’aparcament de forma provisional i tenint en compte que el parc es farà per
fases,  es podran  condicionar  aparcaments  provisionals.  Paral·lelament  s’estudiarà  la  mobilitat  del
barri tenint en compte aquests nous equipaments i avaluant la necessitat de millorar les possibilitats
d’accés a ells i el mateix parc.

Accés entre el centre cívic i la biblioteca  Aquest accés essencial per a l’èxit del parc s’abordarà en
la  fase  projecte  del  Parc.  Però de  ben  segur  que  tindrà  aquest  tractament  prioritari.  El  pendent
d’aquest accés serà molt  suau, i es tractarà per a integrar-lo en l’entorn i els àmbits  exteriors del
Centre Cívic i la Biblioteca.

Senyalització. Des del Servei de Parcs i Jardins, s’estudiarà a mesura que s’executin les fases de les
obres, la millor senyalització, tenint en compte els aspectes mediambientals i històrics de l’espai per
donar-los a conèixer i posant-los en valor.

Enllumenat  Es farà l’estudi de l’enllumenat de totes les zones del parc, donant especial importància
als camins que el creuen, tenint en compte però en tot moment l’eficiència i l’estalvi energètic.

Accessibilitat  Per descomptat que es tindrà en compte no només en els accessos i vials, sinó en les
àrees de joc i la futura senyalització.
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Prat lliure d’ús polivalent S’estudiarà  en fase de projecte,  en les reunions mantingudes amb els
Serveis de Cultura i Esports es veu un gran potencial a la zona de l’amfiteatre, però es proposa anar
més enllà d’un espai exclusiu per a activitats culturals, que com a tal estaria molts dies de l’any sense
ús i es proposa fins i tot canviar-li en nom per “l’esplanada del parc”, que amb grades i un escenari
més diàfan (prat de gespa) doni sortida no només a la possibilitat de realitzar-hi grans concerts, sinó
també a espectacles a l’aire lliure, jocs, exhibicions de cultura popular, festes populars, etc.

Gestió dels horts En les aportacions del procés participatiu i les de l’AVV pròpies, van sorgint idees
de la gestió no només dels horts, sinó també de les plantacions de fruiters i de l’aigua al parc. El
debat sobre la gestió d’aquests elements creiem que haurà de ser just abans de la construcció de les
fases pertinents, però està bé posar-ho sobre la taula per veure quin model pot ser el millor, model
que possiblement també tindrà a veure amb el moment en concret en què es posin en marxa. 

Bar Terrassa Tots els bars que hi ha a les places i parcs de la ciutat han sorgit per iniciativa privada.
L’Ajuntament ha donat la concessió del servei (generalment a 15 anys) i el propietari n’ha assumit la
seva construcció d’acord als criteris estètics i tècnics establerts en el concurs corresponent. Només
en una ocasió es va construir un edifici i precisament és el que actualment està sense activitat. Es
proposa, doncs, reservar l’espai i preparar ja les canonades de subministraments (aigua i electricitat)
per a un futur establiment. Però també s’ha parlat amb el Servei d’Esports per a la possible dualitat
del futur bar del camp de futbol associat a l’edifici dels vestidors, que pogués donar servei a aquest i
al  parc, tenint  en compte la seva proximitat a punts  d’interès especial  (àrea de jocs, pícnic i  jocs
d’aigua).

Deixar escomeses també permet establir-hi vehicles tipus «Food-Trucks» que estan imposant-se en
molts espais públics de la ciutat en dies de festes i festivals.

Pista amb porteries  S’avaluarà en el moment del projecte executiu si una pista multifuncional pot
acompanyar per exemple les àrees de joc infantil, cal tenir en compte que el parc tot i tenir una gran
superfície, no pot acollir una amalgama d’activitats.

Vestidors del camp de futbol  es mantenen reunions amb els responsables del Servei d’Esports i
també han mostrat la necessitat de posar els vestidors entre el camp de futbol gran i el petit o al sud
de l’àmbit esportiu, en la fase projecte es tindran en compte aquestes aportacions.

Pipican / Àrea de lliure circulació de gossos L’ajuntament de Terrassa ha anat creant àrees de
lliure circulació de gossos estratègicament en diversos punts de la ciutat, atesa la població censada i
a les necessitats detectades, no es creu que aquest parc hagi de tenir una àrea tenint en compte la
proximitat  a  les  existents  o  les  futures  programades  i  amb  la  proximitat  de  la  riera,  que  amb
limitacions, i amb la recuperació del camí de Can petit serà molt més accessible i propera.

Equipament centre juvenil-infantil i entitats culturals Es va recollir en la fase concurs tot allò que
es  va  detectar  com a  necessitats  bàsiques.  La  modificació  del  volum  construït  pot  provocar  un
desviament considerable del pressupost que ja de per si és limitat. S’han mantingut converses i se
seguiran  manteniment  al  llarg  del  procés  de  redacció  del  projecte  amb  el  Servei  de  Cultura  i
d’Estructura Territorial,  per  tenir  una  visió global  de les necessitats  del  barri  i  el  districte.  De les
primeres converses ha sortit ja la necessitat d’habilitar espais com a magatzem de “l’Esplanada”, i per
a alguna de les activitats previstes (bucs musicals, magatzems, etc.). Per legalitat no podem donar
sortida a magatzems de pirotècnia ni similars.

Jocs d’aigua S’ha proposat a l’equip redactor la instal·lació d’un joc d’aigua, però també es tractarà
l’aigua com un element educatiu des de la seva extracció i el seu ús en els diferents elements del parc
(horts, làmines d’aigua, reg, etc.).

Jocs infantils S’ha demanat la instal·lació de jocs singulars, diferents dels de la resta de la ciutat
donades les mides i possibilitats de l’espai a urbanitzar.
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Pèrgoles amb enfiladisses  El parc gaudirà de passejos arbrats amb arbrat frondós que cobrirà les
necessitats d’ombra, per la característica agrícola/natural del projecte no es considera adient posar
pèrgoles als camins. El Servei de Cultura no veu tan necessari fer una inversió en una pèrgola/carpa
a l’escenari, com sí la necessitat de marcar un “fons” d’aquest, que pot ser fer amb vegetació.

Monument a la República No està contemplat en el programa pressupostari, però al llarg del procés
constructiu es pot abordar la seva instal·lació.

Sistema de manteniment  séquies-bassa  S’està  avaluant  la seva idoneïtat  i  sistema constructiu
encaminat a garantir-ne la usabilitat i facilitat de manteniment.

Procés participatiu   Donada la magnitud de l’obra a executar i  per tant tenint  en compte que el
procés pot ser llarg, la participació en el procés constructiu i de redacció de l’executiu seguirà tenint
en compte la participació ciutadana amb alguna de les formes ja regulades a tal efecte.
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RESPOSTES PROCÉS PARTICIPATIU DEL PARC DE LA REPÚBLICA

Pistes skating, patins, etc. Terrassa està dotada de dues pistes d’skating i una precisament a pocs
metres del parc de la República, l’altra a Can Jofresa estarà acabada en els pròxims mesos.

Petanques, aparells de gimnàstica per a gent gran, per a adolescents, etc.  Està previst instal·lar
aparells de Work-Out en català “Cal·listènia” però també altres elements per a la millora de la salut de
les  persones  més  grans,  tot  i  que  una  de  les  millors  pràctiques  és caminar  i  aquesta  en  podrà
desenvolupar lliurement per tot el parc, en un traçat que amb lleuger pendent en podrà recórrer en
tots els sentits. Les petanques es preveu instal·lar-les dins d’un recinte esportiu i és criteri general que
als parcs la pràctica es faci en superfícies lliures i no acotades.

Ombra, pícnic, més verd, cordes, etc. El parc disposarà d’amplis espais amb ombra i on poder-se
estirar, hi ha prevista una zona per a pícnic fred i els elements de jocs i/o esportius contemplen la
instal·lació d’elements molt diversos, entre ells els de trepa i equilibri.

Reserva d’un espai per a la foguera de Sant Joan  Amb unes dimensions més petites pel fet de
passar  a ser un parc urbà es reservarà un espai,  no exclusiu per aquest fi,  per a poder-hi  fer la
tradicional  figuera de Sant  Joan, possiblement  pavimentat,  per fer  més fàcil  la  seva neteja el dia
posterior a l’activitat.

Aparcament  L’experiència a altres parcs és que les persones usuàries hi accedeixen o bé a peu o
bé en transport públic, el paradigma d’això n’és el parc de Vallparadís que als seus inicis preveia la
construcció de dos aparcaments als seus extrems i ha funcionat a la perfecció sense ells, és cert que
ara  disposa  de  dues  estacions  de  ferrocarrils  al  seu  interior,  però  també  que  la  gent  hi  va
majoritàriament passejant. Tot i això en cas necessari el barri i en concret el parc disposa de zones
d’aparcament accessible a la plaça 1r de Maig, però també als carrers del Polígon industrial Nord. Tot
i això s’estudiarà la possibilitat d’habilitar zones a l’Av. Béjar.

Altres elements diferenciadors en diversos punts d’aquest document es tracten aquests aspectes,
cal tenir en compte però que un parc no pot contenir en el seu interior tot allò que voldríem, primer
perquè no hi cap i segon perquè la ciutat ha d’oferir serveis a tota la ciutat i molts dels elements que
es demanen ja existeixen o estan ben dotats en altres espais. Per les seves dimensions el Parc de la
República disposarà d’àmplies zones de passeig amb ombres, hi haurà un hort públic, s’hi podran
produir fruits, disposarà d’un espai amb grades per a actes culturals, s’obrirà i interactuarà amb la
Biblioteca i el Centre Cívic del Districte, fent-los si cal més propers als usuaris i retroalimentant-se
entre si.

Canvi de nom; El nom del Parc de la República ve de fa molts anys i va ser aprovat a proposta de la
Comissió de Nomenclàtor pel Ple Municipal, el nom fa referència a la República Espanyola, un episodi
de la història d’aquest país conegut i reconegut arreu.

Serveis de Lavabos públics Tot i que aquests poden estar associats a possibles equipaments, es
tindrà en compte la instal·lació de lavabos autonetejables en un espai cèntric.

Fonts  d’aigua  potable  i  altre  mobiliari  Al  llarg  del  procés  de  redacció  del  projecte  s’aniran
incorporant els elements del mobiliari d’acord als usos previstos i, per tant, la instal·lació d’aquests i
altres elements es tindran en compte i especialment ubicar-los en la proximitat els centre d‘interès
(jocs infantils, grades, camins) etc.

Sorgeixen inquietuds que en ser d’obligatori compliment no es comenten en aquest document com
poden ser projectar el parc des de la perspectiva de gènere, adaptat a les persones amb discapacitats
diverses i d’altres que s’aniran incorporant al llarg del projecte: senyalització itineraris, senyalització
històrica, connexió exterior i camins perimetrals, accés amb vehicles per a la zona del magatzem i
d’altres  aspectes  que no són objecte del  projecte  com mencions  a la  residència  d’avis,  els pisos
tutelats o que s’adeqüi la riera de les Arenes.
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Cal tenir en compte que al llarg del procés participatiu molta gent ha recordat com era aquest espai fa
molts anys com un espai agrícola i que el projecte vol recollir aquesta memòria per a record de les
futures generacions, la gent recorda la pols dels camps, de l’antic traçat de l’actual avinguda Jaume I,
molta gent recorda com la construcció de la Rambla de Francesc Macià va canviar la vida del barri,
encara hi ha qui recorda com el seu avi segava els camps de blat o podava les oliveres properes, hi
ha qui recorda vinyes i ametllers i també qui recorda que no hi havia clavegueres.....

WEB PARTICIPA ELEMENTS NOUS  A COMENTAR I NO RECOLLITS EN ELS DOCUMENTS
ANTERIORS

Es demanen circuits per córrer sense asfalt.  Els parcs urbans tenen dificultats per garantir
l’accessibilitat  amb  paviments  tous  i  es  tendeix  a  pavimentar-los.  En  el  cas  del  Parc  de  la
República,  la  seva proximitat  a l’Anella Verda i a la mateixa riera de Les Arenes ho semblen
desaconsellar.

Aparcament  per  a  vehicles  de  persones  sense  recursos.   És  difícil  en  la  ciutat  actual
compaginar  l’ús  comú de  l’ús  privatiu  com ho  és  el  del  vehicle  privat,  així  i  tot  es  buscarà
l’increment de les zones d’aparcament en els carrers adjacents.

Parc tancat. No tenim tradició a Terrassa en tancar els parcs de nit  i no creiem que el de la
República  hagi  de  ser  el  primer,  perquè  el  tancament  no  garanteix  tampoc  un  millor  ús  i
incrementa el cost de la seva gestió.

Zones on jugar amb aigua i sorra.  S’estudiarà la instal·lació d’un sorral amb aigua per al joc
dels més menuts en la zona infantil del parc.

Un llac amb peixos, granotes i altres animals. Possiblement el parc rebrà una fauna que, fins
ara, és inexistent per la tipologia del  tractament que es farà de l’aigua i la vegetació. Com en
altres parcs s’hi instal·laran elements per afavorir la vida animal a l’estil dels “hotels d’insectes”.
No està previst al programa del parc la instal·lació d’una piscina.

Àrea d’autocaravanes. Els usuaris d’aquests espais demanen que estiguin properes als centres
d’interès. A Terrassa n’hi ha planificada una propera a les zones més turístiques.

Instal·lacions per a fires i mercats.  El parc de la República podrà albergar aquestes activitats
en les àmplies zones disponibles al seu interior
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PROPOSTES PREGUNTES DIFERENTS SORGIDES EN LA SESSIÓ DE RETORN

Es demana que se segueixi el Pla director d’Esports a l’hora de planificar les propostes.

Es demana per part de dues persones diferents un estudi de mobilitat del barri per avaluar l’impacte
de la pèrdua de l’aparcament actual.

Es demana l’Estudi-Projecte de l’avinguda de Béjar amb l’avinguda del Vallès.


