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Resum jornada

Terrassa, 4 de febrer de 2018

Jornada participativa sobre el futur parc de la 
República.

La Jornada té com a objectiu divulgar el projecte i recollir les aportacions de la
ciutadania

Dissabte  va  tenir  lloc  a  Sant  Pere  Nord¸  amb  èxit  d'assistència,  la  jornada
participativa per divulgar el projecte guanyador del concurs d’idees per ampliar el
parc de la República, a càrrec de l’estudi Feu’Godoy Arquitectura, i per recollir les
aportacions de la ciutadania. Des de les 11 h a les 14 h, unes carpes instal·lades a
la vorera de la Rambla de Francesc Macià, amb la plaça del Primer de Maig, van
exposar uns panells informatius amb els plànols del futur parc, on molts terrassencs i
terrassenques va poder respondre a un qüestionari sobre aquest espai. També es va
mostrar un altre panell, on els participants van plasmar els seus records d’aquest
terreny,  i  un  mapa  de  Terrassa  per  marcar  des  de  quin  punt  de  la  ciutat  es
desplaçarien per visitar el futur parc de la República.

A la tarda, al Centre Cívic President Macià (rambla de Francesc Macià, 189 ), unes
50 persones van participar en els grups de treball per a recollir els suggeriments al
projecte,  par  tractar  temes con  usos  i  equipament,  connexions,  i  accessibilitat  o
singularitat del futur parc.

La intenció de l’Ajuntament és fer del nou Parc de la República un gran projecte de
ciutat,  motiu  pel  qual  s’organitzaran  activitats  per  donar  a  conèixer  les  seves
característiques principals a tota la ciutadania.

Una  vegada  recollides  i  analitzades  les  propostes  ciutadanes,  l'equip  tècnic  en
donarà retorn, en una sessió presencial que es farà el dia 20 de març de 2019. 

Més informació  https://www.terrassa.cat/parc-de-la-republica
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