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Es presenten les conclusions del procés participatiu del nou parc del 
carrer de València 

Explicació a la ciutadania de les propostes consensuades sobre 

el parc del carrer de València

L'informe recull les propostes de la ciutadania i personal tècnic municipal dels 

diferents tallers realitzats

Aquest dissabte es va presentar l'informe amb les conclusions del procés participatiu per definir 

els usos del nou parc del carrer de València. Aquest informe és el resultat del procés de 

participació que ha comptat amb la ciutadania i amb els tècnics i tècniques municipals per elaborar 

les propostes que s'han d'incloure en la reurbanització d'aquest espai del barri del Tacó. 

La primera tinent d'alcalde i regidora de Governança, Participació i Medi Ambient, Iolanda Sánchez 

ha assenyalat que el govern municipal "se sent molt satisfet pel desenvolupament del procés de 

participació" i ha assenyalat que "la voluntat política és extrapolar aquest procés a d'altres barris i 

d'altres projectes i actuacions a l'espai públic de la ciutat". 

Les propostes generals que s'han recollit són les següents: 

-Un parc obert a tothom i a l'entorn i sense barreres arquitectòniques. L'entrada actual pel 

carrer de València, amb un mur i unes escales, dificulta l'accés al parc a les persones amb 

mobilitat reduïda. A més hi ha una certa sensació de tancament ja que el mur impedeix la visió de 

l'espai des de l'exterior. S'ha proposat que s'obri el parc eliminant el mur actual així com qualsevol 

barrera arquitectònica. 

-Un parc amb un espai de joc infantil per als infants més petits. 

Al barri del Tacó hi ha poques àrees de joc infantil. L'informe proposa que el nou parc tingui 

gronxadors nous i segurs. A més es demana que la zona infantil estigui protegida amb una tanca 

de fusta per evitar que els gossos hi puguin entrar. 

-Un parc per al descans i amb zones verdes. 

Que disposi d'un espai enjardinat on es vetlli pel seu manteniment, amb bancs que afavoreixin la 

relació entre les persones, que tingui ombra i disposi d'una font. 



-Un parc amb un espai polivalent/esportiu. 

Actualment un dels usos més habituals del parc es la pràctica de futbol per part dels infants i 

adolescents del barri però això genera molèsties a altres usuaris. En aquest sentit, es destaca que 

l'ús esportiu es podria traslladar si hi hagués altres espais alternatius per a la pràctica d'esports. 

L'informe també proposa que el disseny d'aquest espai polivalent minimitzi les molèsties que es 

puguin causar a la resta d'usuaris del parc. 

-Un parc amb civisme, ben enllumenat i amb més vigilància. 

Al llarg del procés s'ha destacat que molts dels problemes actuals del parc (brutícia, gossos, 

sorolls, destrosses de mobiliari, etc) es deuen a la falta de civisme d'algunes persones envers 

l'espai públic així com a la poca aplicació de la normativa vigent. Per això s'ha proposat que la 

reforma arquitectònica vagi acompanyada de mesures de conscienciació envers el bon ús de 

l'espai públic i amb un increment de presència policial. 

-Un parc habilitat per a les evacuacions. 

Tenint en compte que al parc s'hi desenvolupen actes del barri i del centre cívic, es proposa que 

estigui preparat per a possibles evacuacions i que es tingui en compte una connexió elèctrica per 

realitzar activitats lúdiques i/o festives. 

Després de presentar les principals conclusions sorgides del procés de participació, en breu es 

lliuraran les propostes concretes que han sorgit de cadascun dels tallers que s'han realitzat al 

voltant del parc del carrer de València.



17/07/2008

Es presenta públicament el projecte del Parc del carrer de València 

Imatge virtual del Parc 

del carrer de València 

El projecte de remodelació és la resposta al procés participatiu impulsat per definir 

conjuntament els usos del Parc del carrer de València

La primera tinent d'alcalde i regidora de Governança, Participació i Medi Ambient, Iolanda Sánchez 
i l'arquitecte Oscar Valverde van presentar ahir el projecte de remodelació del Parc del carrer de 
València, en un acte que va comptar amb l'assistència de més d'una vintena de persones. Una 
vegada presentat el projecte, els veïns i veïnes van fer les aportacions que van considerar 
oportunes. 

El projecte que es va presentar públicament ahir al Centre Cívic del Tacó, dóna resposta a les 
necessitats que es van plantejar al llarg del procés participatiu pel disseny de la remodelació del 
Parc del carrer de València. Així, el nou parc comptarà amb una zona de jocs infantils i un espai 
polivalent. El nou disseny elimina les barreres arquitectòniques, millora la il·luminació i augmenta 
la visibilitat des de l'exterior de la plaça, tal i com va explicar l'arquitecte responsable del projecte, 
Oscar Valverde. 

La regidora Iolanda Sánchez va destacar el procés de participació que hi ha hagut en l'elaboració 
d'aquest projecte. Concretament, es va realitzar un taller amb els tècnics i tècniques municipals 
(Serveis Viaris, Participació Ciutadana, Policia Local, Pla de Convivència, Serveis Socials, Projectes 
urbanístics, Cultura, Gent gran, Joventut i Equitat), un taller amb els veïns i veïnes, es van 
realitzar un centenar d'enquestes al barri i es va fer un treball amb l'Espai Jove i l'Espai d'Acció. 

El passat més de febrer es va iniciar un procés participatiu per definir conjuntament els usos del 
nou Parc del carrer de València. Aquest treball va nèixer de la reivindicació històrica de l'Associació 
de Veïns del Tacó i de la voluntat política de realitzar-lo amb el consens de la ciutadania i a partir 
de les necessitats plantejades pels tècnics i tècniques municipals.


