
TÍTOL : Condicionament del Parc de la Llibertat: Enjardinament, pacificació i millora 
de les instal·lacions.  

Abast: Convivència, espai públic, esport, gent gran, medi ambient

Suports: Aquesta proposta té el suport d’algunes entitats i col·lectius del voltant del 
Parc de la Llibertat com són l’Associació de Veïns de l’Havana, Associació de veïns les 
Santes-Escorxador, L’AFA i l’equip directiu de l’EB els Menuts, l’Afa de l’escola 
Anxaneta, l’equip directiu de l’escola Montserrat Solà i la instal·lació esportiva 
d’escalda Boulder Planet. 
 
INTRODUCCIÓ
Els parcs urbans tenen una importància cabdal pel lleure, el descans, la pràctica 
esportiva, així com la cohesió social. Si a la vegada aquests espais estan vegetats, 
poden contribuir a millorar el benestar de les persones, tal i com senyalen diferents 
estudis que lliguen el contacte amb espais verds i la salut, i contribuir en els valors 
naturals del nostre espai urbà. Amb tot, aquests emplaçaments poden propiciar un 
refugi per a la biodiversitat autòctona, que tendeixi a diluir les diferències entre els 
espais humanitzats i l'entorn natural, o bé, ajudar a la mitigació i a l’adaptació al canvi 
climàtic.   

El parc de la Llibertat és un indret prou singular amb una projecció amb terrasses que 
ofereix moltes possibilitats. Mataró té pocs espais no pavimentats.  A més, es troba 
situat en un entorn amb molt de pas (proper a una escola bressol, una biblioteca, una 
escola de primària... ), amb noves zones residencials que aportaran noves futures 
persones usuàries. Es dóna la particularitat que aquest espai és actualment també 
propici per a la trobada i relació de famílies de diferent cultures, actuant així com a un 
espai intercultural que afavoreix una major connexió entre barris i, en definitiva, a la 
cohesió social a Mataró.

Malgrat l’ús que se’n fa en l’actualitat, on hi podem trobar veïns i veïnes, escolars i 
famílies, el parc no desenvolupa tot el potencial que té com a espai verd i de lleure. 
L’estat actual del parc evidencia la necessitat d’un re-condicionament, actualització i 
manteniment, una inversió necessària que donaria servei a una diversitat de persones 
usuàries i que ajudaria a la ciutat a millorar els seus indicadors ambientals.

DESCRIPCIÓ PROPOSTA
A continuació es presenten de manera esquemàtica quines són les línies generals 
d'actuació en el projecte de re-condicionament del parc de la Llibertat. Es poden 
diferenciar dos tipus d'actuacions segons si es consideren d'àmbit general o 
específiques de cada una de les parcel·les.

– Actuacions d'àmbit general –
1. Augmentar la cobertura vegetal de les àrees dedicades a l'enjardinament. En 

l'actualitat hi trobem un estrat arbori ben desenvolupat, tot i que d'una sola 
espècie, de lledoners que es troben  en un sòl completament nu. D'aquesta 



manera, l'actuació consistiria en afegir cobertura arbustiva afavorint una diversitat 
d'espècies pròpies del bosc mediterrani als parterres ja definits actualment. 
Aquesta acció de naturalització del parc implicaria diferents beneficis en relació als 
serveis ecosistèmics que pot oferir aquest espai urbà, i a més, podria ser una bon 
espai educatiu per escoles i ciutadans (ex. aprenentatge de la flora autòctona).

El concepte de serveis ecosistèmics inclou: serveis d'aprovisionament (per ex. aliments per a 
l'ornitofauna), serveis de regulació (d'acumulació de biomassa —en tant que captació de diòxid de 
carboni, regulació del clima, millora de la qualitat de l'aire), serveis culturals (relacionats amb l'oci) i 
serveis de suport (major biodiversitat en l'espai urbà).

2. Re-condicionar i/o instal·lar el sistema de reg, quan sigui necessari.

3. Ubicar passeres de fusta o altres elements que serveixin de corredors enmig de les 
zones enjardinades per evitar que es trepitgin (veure esquema de foto aèria del 
parc). Aquests corredors podrien seguir les traces actuals que s'han fet amb el pas 
de la gent, algunes de les quals podrien ser també espais de joc aprofitant la 
inclinació (com a ara tobogans o baixades amb preses d’escalada).

4. Pacificació dels extrems dels dos trams del parc en contacte amb els carrers 
Antonio Solís i Antoni de Capmany. Amb la finalitat de millorar la seguretat en 
aquests punts d'accés al parc, es suggereix la instal·lació d'elements que actuïn 
com a mur de protecció i que siguin aprofitables com a zona de descans (ex. bancs 
ornamentals com els recentment col·locats a les proximitats del pàrquing de la 
plaça Santa Anna)

5. Potenciar tots aquells elements que ajudin a mantenir el parc un espai net: 
dispensadors de bosses de recollida d’excrements d'animals, recollida selectiva de 
residus.

6. L’art, com la natura, element indissociable al nostre ser, també hauria de ser 
present en el parc. Tanmateix, l’execució d’aquesta acció de re-condicionament 
podria anar acompanyada de la introducció d’algun element escultòric distintiu —
potser relacionat amb la llibertat— que podria anar a càrrec d’alguna persona o 
entitat de l’àmbit artístic local. Aquesta acció es podria fer amb participació i 
vinculació dels projectes artístics que es duen a terme a les escoles properes.  

– Actuacions d'àmbit específic de parcel·la –

 Parcel·la 1  : Sense actuacions específiques. Es suggereix afegir un tram de plantes 
aromàtiques.

 Parcel·la 2  : Revisar i actualitzar el manteniment de les instal·lacions de joc infantil 
per al seu funcionament òptim i tenint en compte la diversitat funcional dels 
infants. Condicionar l'empit de la font.



 Parcel·la 3  : Sense actuacions específiques. Es suggereix la instal·lació d’alguna 
cistella o algun altre element per potenciar el joc amb pilota.  

 Parcel·la 4  : Aprofitant que aquesta és la parcel·la amb més cobertura arbòria, es 
proposa augmentar-ne la seva superfície per crear un espai d'ombra que serveixi 
de refugi climàtic durant els períodes més calorosos. Als arbres ja presents, es 
podria afegir en la part central de la parcel·la algun exemplar d'arbre caducifoli que
ofereixi una bona ombra (ex. Til·ler). L'estrat arbustiu d'aquesta parcel·la podria 
anar acompanyat d'altres plantes ornamentals, pròpies d'ambients d'ombra (ex. 
Heures, clívies). Es prioritzarien les zones de descans.

 Parcel·la 5  : Afegir una altra instal·lació de joc, que es correspongui amb la franja 
d'edat de l'actual (piràmide), tenint en compte la diversitat funcional dels infants.

 Parcel·la 6  : Condicionar-la com a zona de jocs tranquils. A tall d'exemple, es podria 
instal·lar un taulell d'escacs i/o una parcel·la de petanca.


