Projecte d’adequació del parc de Ca n’Oriol
El parc de Ca n’Oriol és un espai natural de Rubí molt important per a la ciutat tant pels seus valors
paisatgístics i culturals com per la quantitat d’activitats de lleure i passeig que en ell s’hi poden realitzar.
Actualment, però, el parc es troba lleugerament saturat i també li caldria una certa adequació per
millorar el seu aspecte i els serveis que pot oferir.
Per tant, ja que tothom coincideix en que el parc necessita algun tipus d’actuació, seria un bon moment
per aprofitar i dotar de millors serveis al parc, però sense afectar al seu caràcter natural.
Aquest projecte d’actuació, no proposa mesures gaire invasives, però sí que pretén definir unes línies
generals i un planejament adequat del parc. El pla contempla tres eixos principals:
•

Equipaments

•

Valors naturals i zones verdes

•

Mobilitat

Tot això quedarà representat en un plànol al final del document.

Equipaments
En primer lloc, cal dir que amb una visió més a llarg termini, seria interessant pensar en realitzar una
sèrie de reserves d’espai per a alguns possibles projectes de futur:
- S’haurien de reservar uns terrenys per a l’escola del Bosc, però no en el solar actual, sinó en el terreny
que es troba al seu davant. Això donaria més coherència a la ordenació urbana de la zona, facilitaria
l’accés als alumnes i, segons aquest projecte, permetria construir un aparcament en l’actual zona
ocupada per l’escola, el qual donaria servei directe i proper al parc.
- També seria interessant reservar una zona a la cantonada entre el carrer Flammarion i Sòcrates per a
poder-hi encabir una piscina a l’aire lliure (ja sigui ara o en un futur). Aquesta seria una bona ubicació
per a aquesta instal·lació ja que queda en un marge del parc i no afectaria gaire al caràcter natural
d’aquest. No caldria actuar-hi ara, però sí que podria ser bona idea reservar els terrenys per si en un
futur es cregués necessari (si no és ja una necessitat).
- Per últim, es podria pensar si en un futur seria possible recuperar la masia de Ca n’Oriol per a us
municipal, ja que és un edifici que es troba en una posició privilegiada en el parc i si es recuperés, podria
encabir una zona de lavabos, de restauració, un punt d’informació, una sala d’interpretació del parc, etc.
Deixant de banda els possibles projectes de futur, pel que fa a equipaments dins del propi parc, a
construir amb l’execució d’aquest projecte, es contemplarien els següents:

•

Pistes esportives: actualment el parc ja compta amb dues pistes d’aquest tipus (una al carrer
Mallorca i una altra entre la masia i l’era). Tot i això, degut a la gran afluència de públic del parc,
en ocasions poden quedar saturades. Per aquest motiu seria interessant construir-ne una altra,
que hauria de situar-se en un punt intermedi entre aquestes dues.

•

Zones d’entrenament físic: actualment el parc en té una d’aquestes zones (a la zona més
propera a l’entrada per l’avinguda de l’Estatut). El projecte contemplaria la instal·lació de dues
més, una a cadascuna dels principals nous accessos del parc.

•

Zona de restauració: hauria d’estar situada en un espai cèntric i proper a les zones de pícnic.

•

Zones de pícnic: a més de l’actual zona al costat de l’era, es podria habilitar una nova i més gran
en una part de la zona de la bombonera, a prop del nou bar.

•

Zona d’activitats en bicicleta i/o skatepark: seria bona idea dotar a Rubí d’una zona per a la
pràctica d’acrobàcies en bicicleta. Seria una instal·lació poc invasiva (només requereix la
construcció d’alguns obstacles) i donaria un nou servei a la ciutat. En aquest punt també es
podria arribar a pensar en fer un nou skatepark si es considerés necessari.

•

Zones d’esbarjo per a gossos: el projecte contempla per una banda traslladar l’actual zona per a
gossos a un espai més proper al barri de Ca n’Oriol. Això permetria donar un servei més proper i
còmode als veïns i fomentaria que els amos de gossos els portessin a passejar al parc, cosa que
hauria d’ajudar a evitar els excrements de gossos als carrers.
D’altra banda, el projecte contempla la creació d’una altra zona d’esbarjo per a gossos a l’altra
banda del parc, a la zona més propera al carrer Flammarion per a donar un còmode servei
també al barri del Sector Z.

•

Parcs infantils: en l’actualitat, el parc té una certa mancança de parcs infantils en relació a la
quantitat d’infants que hi acudeixen. Per això el projecte contempla construir un nou parc a la
zona del carrer Mallorca, i un gran parc a la zona central del parc, molt a prop de la zona
d’oliveres on també hi ha altres elements de joc per a infants. Aquest parc central hauria de ser
adequat a l’entorn, però suficientment gran com per a convertir-se en un referent a la ciutat (ja
que actualment no hi ha cap parc infantil amb tobogans gegants, per exemple, a Rubí).
A més de tot això, s’hauria de preservar l’actual àrea de jocs (tirolina, etc)

•

Zona d’actes: seria interessant habilitar una zona per a grans actes al parc. Aquesta podria
situar-se al terreny que es troba entre l’era i el barri del Sector Z. No s’hauria de plantejar com a
una zona pavimentada amb formigó, si no que més aviat s’hauria de crear un gran espai
anivellat, amb accessos adaptats i amb un paviment de tipus sauló. Fins i tot es podria anivellar i
deixar que creixi amb vegetació natural, sempre i quan es mantingui amb una mida reduïda que
permeti l’ús de l’espai.

Valors naturals i zones verdes
Pel que fa a aquest punt, els principals objectius han de ser preservar i potenciar els principals valors
naturals del parc.
Aquest eix del projecte està dividit en dos apartats:
•

Zones de bosc i pinedes: el parc compta amb 4 zones de pinedes que cal preservar. A més del
bosc principal, hi ha altres zones que es podrien aprofitar. A part de fer-lis un correcte
manteniment, seria important replantar-les amb alguns arbres més per donar-lis un aspecte
més autèntic de petit bosc . També s’haurien de fer més accessibles per al conjunt de la
ciutadania i en elles s’hi podria instal·lar algun banc per a poder-les utilitzar com a zona de
descans per gaudir de la natura.
La zona de l’actual petanca senzillament s’hauria de reconvertir en part del bosc, per ampliar-lo
una mica més (ja que el projecte ja contempla un espai per a actes i no caldria utilitzar aquest).

•

Zones enjardinades: per aprofitar la nova zona recuperada de la bombonera, en el seu lloc es
podria crear una zona de passeig amb arbres ornamentals, bancs i camins. Hauria de ser una
zona agradable, tranquil·la i maca per afavorir el passeig en una de les zones més properes del
parc al nucli urbà. Seria interessant que els arbres fossin d’espècies autòctones o que
requereixin un manteniment més aviat escàs (tot i que es podrien posar alguns arbres
ornamentals més exòtics per donar un major valor visual a l’espai).
A més, a l’espai actualment ocupat per la zona d’esbarjo per a gossos es podria ubicar una altra
petita zona de passeig amb arbres fruiters o mediterranis per a recordar el caràcter agrícola del
parc i els antics horts de la masia.
D’aquesta manera, la zona de la bombonera quedaria recuperada amb dos espais destinats a
usos similars, però amb aspectes diferents per donar varietat al parc.

Mobilitat
Actualment el parc ja està bastant ben comunicat i presenta una xarxa de camins adequada. Tot i això, ja
que s’empren aquest projecte de millora, seria bon moment per a millorar la mobilitat del parc (tant
interior com exterior).
•

Mobilitat exterior: en primer lloc, per a poder facilitar l’accés al parc, seria convenient acabar la
connexió entre el carrer Flammarion i el carrer Sòcrates.
A més, podria ser bon moment per a construir una connexió entre el carrer d’Antoni de Borja
amb el carrer de Casp, passant per la cantonada de la masia de Ca n’Oriol. En l’espai comprés
per aquest nou vial, s’hauria de reservar l’espai per a la futura escola del Bosc (o si més no, per
al futur planejament urbanístic). També, a la zona més propera amb la masia de Ca N’oriol
s’haurien de crear dos nous vials peatonals per accedir al parc i a la masia (d’aquesta manera es
milloraria l’accés a l’actual escola situada a la masia, un fet que ajudaria molt a infants amb
mobilitat reduïda o a l’alumnat en general en dies de pluja, per exemple).

D’altra banda, per facilitar l’aparcament i l’accés al parc, en el solar actualment ocupat per
l’escola del Bosc s’hi podria construir un nou aparcament (el qual també descongestionaria el
barri i ajudaria a aparcar a les famílies d’alumnes de les dues escoles de la zona). També es
podria fer un altre aparcament a l’altra banda del parc, a la cantonada entre el carrer
Flammarion i Sòcrates.
•

Mobilitat interior: per facilitar l’accés i el passeig en el parc, caldria realitzar algunes actuacions
en els camins actuals per millorar-los i fer-los més còmodes i accessibles. D’aquesta manera, en
aquest projecte es contempla l’adaptació dels principals camins a vials amples, arborats i amb
carril bici. Uns altres camins, no tan importants en el parc, haurien de ser únicament adaptats
(preferiblement amb un paviment no tant artificial com el formigó) i coberts d’arbres per a ferlos més agradables al passeig, sobretot a l’estiu. Per últim, hi hauria senders que creuen les
zones més naturals del parc i senzillament necessitarien ser delimitats correctament i evitar que
siguin coberts per vegetació.
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A- Escola “El Bosc”
B- Pistes esportives
C- Zona per a bicicletes
D- Zona de restauració
E- Piscina d’estiu

Llegenda:
Camins principals

Parcs infantils

Zones enjardinades

Camins secundaris

Zones d’entrenament físic

Zones de bosc

Senders

Zona d’actes

Zones de pícnic

Aparcaments

Zones per a gossos

Altres equipaments (A,B,C,D,E)

