
Proposta de resolució per la gestió integral i dinamització del Parc de 
Vallparadís 

 
 
 
Xavier Matilla Ayala, portaveu del grup municipal de Terrassa en Comú d’acord amb el que 
estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Terrassa 
presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta corporació. 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
 
El parc de Vallparadís ha esdevingut, des de la seva inauguració l'any 1995, un espai urbà 
de referència a la ciutat de Terrassa. La redacció del projecte definitiu per la transformació 
dels torrents Monner i de Vallparadís en un parc urbà va significar la culminació d'una vella 
aspiració de la ciutat de disposar d'un espai natural central ubicat en una zona fluvial de 
torrents i rieres, elements del paisatge mediterrani que han determinat històricament la 
forma i el creixement de les ciutats del litoral i del per-litoral mediterrani.   
 
Les aportacions d'aquest espai urbà natural tal i com el coneixem a l'actualitat cap a la 
ciutat són indiscutibles: Una parc que connecta el Nord amb el Sud de la ciutat respectant 
la morfologia d'aquesta, que permet una gran diversitat d'usos, aporta valor paisatgístic i 
ambiental al seu entorn i actua com a equipament ciutadà amb capacitat de donar cabuda 
a una gran diversitat d'activitats. El Parc de Vallparadís ha esdevingut un element 
imprescindible per acostar a la ciutat cap a un model de ciutat mediterrània, de morfologia 
compacta, amb un espai públic complex i amb una gran diversitat d'usos que són 
elements indispensables per la qualitat de vida a les ciutats del segle XXI. 
 
La centralitat que ocupa el Parc de Vallparadís en la vida urbana de les terrassenques i 
els terrassencs queda demostrada en múltiples ocasions: ja sigui en esdeveniments 
multitudinaris que de manera anual es porten a terme com per exemple el Pícnic Jazz, la 
Festa Major o la festa dels colors, però també, en les activitats del dia a dia en aquest 
espai natural. És també un espai de cures on compartim estones de criança dels nostres 
infants i passegem amb les persones depenents.  Les aportacions del parc a la qualitat de 
vida a la nostra ciutat són d'un gran valor que no només podem mesurar des d'un punt de 
vista quantitatiu (nombre de usuaris, activitats, etc) si no també, i de manera molt especial, 
des d'un punt de vista qualitatiu. 
 
Una enquesta sobre els valors ciutadans realitzada per l'Ajuntament de Terrassa en el 
marc del procés Àgora Terrassa (2014) deia que el Parc de Vallparadís era identificat com 
el millor element de la ciutat. Per altra banda, l'enquesta «Terrassa vista pels seus 
ciutadans» encarregada per Mina d'Aigües (2017) assenyalava que el Parc és la imatge 
més associada a la nostra ciutat. 
 
La gestió d'un espai urbà d'aquestes característiques requereix d'una aproximació integral 
que tingui en compte els diferents àmbits de gestió que hi intervenen i requereix de gran 
exigència a l'administració per tal que els estàndards de qualitat urbana, paisatgística, 
ambiental, en relació al cicle de l'aigua, etc, estiguin a l'altura de la demanda ciutadana en 
relació a aquest. 
 
La necessitat d'una gestió integral d'un espai d'aquestes característiques s'ha posat de 



manifest en reiterades ocasions. L'any 1999 es va aprovar el Pla Director del Parc de 
Vallparadís amb la voluntat d'aportar elements de planificació estratègica en relació a 
aquest. També cal destacar, en aquest mateix sentit, la creació del consell consultiu del 
Parc de Vallparadís que ha tingut un paper destacat en el debat sobre el funcionament del 
parc i el debat sobre el seu futur a mig i llarg termini. 
 
Cal doncs recuperar tots aquests elements que han permès fer créixer i evolucionar 
aquest espai natural urbà estratègic per la ciutat per tal de poder dur a terme de manera 
integral una gestió d'aquest que respongui a les expectatives i a l'exigència de la 
ciutadania. Altres espais urbans naturals similars al nostre han plantejat reptes de gestió i 
participació ciutadana per arribar a formules de gestió integral i han repensat els usos i el 
potencial de les activitats que aquest tipus d'espai poden oferir a les ciutats. 
 
La importància de l’espai exigeix a l’administració mecanismes d’adaptació i actualització 
permanents que tinguin la capacitat de contemplar tots els aspectes i àmbits de gestió. 
Aspectes ambientals com poden ser l’eficiència energètica o el tracte del cicle de l’aigua. 
Aspectes socials com l’adaptació del parc a les necessitats de les dones i a perfils 
d’usuaris com gent gran i infants. I aspectes relacionats amb el  lleure i l’oferta de noves 
activitats en franges horàries diferents a les que l’espai està més concorregut, etc. A més, 
cal facilitar el parc com espai de cures. És en aquest sentit que cal revisar l’oferta de 
dinamització del parc per un millor aprofitament i impuls del seu indubtable potencial amb 
l’objectiu de fer més i millor parc.  
 
ATÈS que el Parc de Vallparadís és un espai de referència a la ciutat que té un paper 
fonamental en la qualitat de vida urbana a la ciutat i en la definició de els valors que 
caracteritzen la ciutat mediterrània. 
 
ATÈS que una visió integral de la seva gestió ha sigut en gran part responsable de l'èxit 
d'aquest espai. 
 
ATÈS que la importància d'un espai estratègic d'aquestes característiques requereix de 
mecanismes de gestió i de deliberació per donar resposta a l'exigència ciutadana i els 
reptes de futur en relació al parc, 
 
Proposem al Ple d'aquest Ajuntament l'adopció dels següents    
 
 

ACORDS: 
 

 
Primer.- Realitzar una prova pilot per la dinamització dels estius al parc mitjançant un 
programa d’activitats multidisciplinàries, que contempli nous usos, nous perfils d’usuari i 
franges horàries noves. Tenir com a referència temporal per aquesta prova pilot d’activitats 
l’època d’obertura de les piscines municipals. 
 
 
Segon.- Recuperar l'oficina tècnica del Parc de Vallparadís per una direcció i gestió 
integral que coordini tots els àmbits implicats en aquest seguint el model d'altres parcs 
urbans d'aquestes característiques 
 
 
Tercer.- Crear un espai web propi que actui com a espai comunicatiu de referència del 



parc i on es reculli tota la informació relacionada amb aquest: tràmits, agenda d'activitats 
tan municipals com d'altres agents, publicacions, informació institucional, etc. 
 
 
Quart.- Convocar, quan sigui necessari, una comissió tècnica de coordinació amb tots els 
responsables tècnics dels diferents àmbits de gestió que tenen a veure amb el parc. 
 
 
Cinquè .- Recuperar el consell consultiu del Parc de Vallparadís com a òrgan de discussió 
i debat sobre el funcionament i el futur a mig i llarg termini del parc. 
 
 
 

 
 

Xavier Matilla Ayala 
Portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú 

A Terrassa, 14 de març de 2018 
 
 


