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10 grans parcs urbans per gaudir
amb canalla
Espais de lleure, enjardinats i amb atractius per als més petits per passar el dia
en família a l'aire lliure
[centrareport]Estàs buscant una activitat divertida, gratuïta i a l'aire lliure per gaudir amb
canalla? A Catalunya hi ha molts grans parcs urbans que ofereixen àrees de joc, zones d'ombra,
senders i camins per recórrer a peu o en bicicleta, trenets, pistes poliesportives i moltes altres
propostes. A Criar.cat (http://www.criar.cat) us hem preparat una selecció d'alguns dels més
amplis que podeu visitar, ideals per passar-hi mig dia, o fins i tot fer-hi el dia sencer. ()
[parcsurbans]
[GotaVerdaPle] Parc de Vallparadís de Terrassa
Considerat un dels parcs urbans més grans de Catalunya i d'Europa, juntament amb el Parc de
Catalunya de Sabadell. Dins de Vallparadís s'hi troben alguns dels edificis patrimonials més
emblemàtics de Terrassa com el Castell Cartoixa, les esglésies de Sant Pere, el Museu Tèxtil o la
Casa Baumann. També inclou el Jardí de les Percepcions, primer museu científic a l'aire lliure de
l'estat espanyol, amb escultures de Marc Boada. Té trenet, espais per a activitats, diverses
zones de jocs infantils, i 3,5 kms d'un extrem a l'altre per fer passejades a peu o en bicicleta. El
2020 va celebrar el 25è aniversari.
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[GotaVerdaBuit]Superfície: 395.000 m²
[GotaVerdaBuit]Serveis: edificis monumentals, una quinzena de zones de joc infantil, zones de
pícnic, Jardí de les Percepcions.
[GotaVerdaBuit]Web ( https://www.terrassa.cat/es/vallparadis
) i plànol del parc
(https://www.terrassa.cat/documents/12006/21687503/planol_2011/ec6785ef-c001-4ec6afc0-476a6dea1d07)
[tornarindex]
[GotaVerdaPle] Parc de Catalunya de Sabadell
És un parc immens, de 43 hectàrees, que inclou un llac artificial amb un salt d'aigua de quatre
metres i on s'hi ofereixen diverses opcions d'esbarjo, com lloguer de barques i patinets a l'estiu.
També acull l'observatori astronòmic amb el telescopi privat més gran d'Europa, un circuit
ferroviari en miniatura i la masia de Can Rull, construïda al segle XV. Hi ha dues zones de joc
infantil, una de les quals inclou tobogans gegants.

[GotaVerdaBuit]Superfície: 430.000 m²
[GotaVerdaBuit]Serveis: llac amb activitats d'esbarjo, dues zones de joc infantil, observatori
astronòmic, circuit de bicitrial, parc de patinatge i tren en miniatura.
[GotaVerdaBuit]Web
(https://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=104220&Itemid=1107)
i plànol del parc
(https://ca.sabadell.cat/fitxes/xml/internet/directori/documents/Planol_ParcCatalunyaColor.
pdf)
[tornarindex]
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[GotaVerdaPle] Parc del Turó de Can Mates de Sant Cugat del Vallès
Rep aquest nom pel monticle des d'on es pot gaudir d'unes vistes impressionants de Sant Cugat
i de la muntanya de Montserrat, però sens dubte l'atractiu principal per als més petits és la zona
de tobogans gegants. També hi ha pistes poliesportives d'ús lliure, zones de joc per a diferents
edats, carril bici, zones arbrades amb roures i alzines i horts urbans. A més, està unit amb el Parc
Central de Sant Cugat, que té de 62.000 metres quadrats més.

[GotaVerdaBuit]Superfície: 255.000 m²
[GotaVerdaBuit]Serveis: tobogans gegants, zones de joc infantil, pistes poliesportives.
[GotaVerdaBuit]Web ( https://www.visitsantcugat.cat/parc-del-turo-de-canmates/?portfolioCats=29%2C34%2C30%2C36)
[tornarindex]
[GotaVerdaPle] Parc de l'Agulla de Manresa
L'aigua és l'eix central i el cor d'aquest parc, ja que és on desemboca la Séquia, que té un
recorregut de 25 quilòmetres i va ser construïda el s. XIV. Al voltant del gran llac artificial amb
vistes espectaculars a la muntanya de Montserrat, hi ha una gran zona verda amb més de 20
espècies diferents d'arbres i amb espais de gespa i de joc infantil per a diferents edats. Cada any
es fa una caminada per seguir el recorregut del canal, anomenada la Transéquia, que aplega
milers de persones.
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[GotaVerdaBuit]Superfície: 80.000 m²
[GotaVerdaBuit]Serveis: activitats aquàtiques, parcs infantils, zones de gespa i rutes a peu
seguint la sèquia.
[GotaVerdaBuit]Web ( http://http://parcdelasequia.cat
) i rutes per la séquia
(http://parcdelasequia.cat/viu-la-sequia/rutes-a-lentorn-de-la-sequia/)
[tornarindex]
[GotaVerdaPle] La Devesa del Pla de Ripoll
El tret principal d'aquest parc és que es troba al llindar del riu Ter, esdevenint un balcó d'aquest
paratge natural, amb diversos miradors. Hi ha una zona de parc botànic on es reprodueixen
diversos entorns arboris i de sotabosc en feixes i amb punts informatius. També compta amb
zones d'arbrat, gespa, àrea de jocs universals i sensorials, zona de cal·listènia i l'element més
nou, una tirolina de 12 metres de llarg. La darrera fase de remodelació es va inaugurar el 2020.
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[GotaVerdaBuit]Superfície:16.000 m².
[GotaVerdaBuit]Serveis: zones de jocs, de cal·listènia i de pícnic, tirolina i parc botànic.
[tornarindex]
[GotaVerdaPle] Parc de Vallmora del Masnou
La segona fase d'adequació es va inaugurar l'any 2018, dotant el parc de l'estructura actual de
quatre zones diferenciades: el bosc del parc, un espai per a esdeveniments amb graderia, una
zona esportiva amb àrea de jocs infantils i una zona que recrea camps agrícoles, amb vinyes i
garrofers. Un dels elements que hi podeu trobar és un hotel d'insectes fet amb materials
naturals; un refugi que permet l'observació d'aranyes, escarabats, grills, formigues i molts altres
animalons. Al mateix municipi també hi podeu trobar el parc del Llac i el parc de Caramar, que
té trenet.
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[GotaVerdaBuit]Superfície:160.000 m²
[GotaVerdaBuit]Serveis: jocs infantils, jardí agrícola i hotel d'insectes, escenari per a
esdeveniments.
[tornarindex]
[GotaVerdaPle] Parc de la Ciutadella de Barcelona
Si parlem de grans parcs urbans, no podem obviar el més emblemàtic dels que hi ha a la capital
catalana. Tot i que el darrer any s'hi estan fent unes obres de remodelació, segueix tenint grans
espais per gaudir i redescobrir amb canalla, amb elements històrics, com l'edifici del Parlament,
escultures, el llac amb cascada on s'hi poden llogar barquetes de rems, i, evidentment, àrees de
joc i zones de pícnic.
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[GotaVerdaBuit]Superfície: 174.200 m²
[GotaVerdaBuit]Serveis: museu escultòric a l'aire lliure, interès històric i paisatgístic, zones de joc i
espai lúdic ambiental, zona per a gossos i taules de ping-pong.
[GotaVerdaBuit]Web ( https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parcde-la-ciutadella_92086011921.html) i plànol del parc
(http://https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins)
[tornarindex]
[GotaVerdaPle] Parc de Can Mercader de Cornellà de Llobregat
L'element més emblemàtic del Parc de Can Mercader és el seu trenet, amb un entramat de vies
per on circulen trens elèctrics en miniatura. També destaca per les àmplies zones d'ombra que
ofereixen els plàtans, que ocupen la part central del parc, just on hi ha el Museu Palau Mercader,
construït el 1870, i el llac. En un altre sector hi trobareu zones de joc infantil per a diferents edats i
també jocs gimnàstics.
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[GotaVerdaBuit]Superfície:105.000 m²
[GotaVerdaBuit]Serveis: trenet, zones de joc infantil i de jocs gimnàstics, edificis d'interès
arquitectònic.
[GotaVerdaBuit]Web ( https://turisme.elbaixllobregat.cat/parcs-i-jardins/parc-de-canmercader) i plànol i fulletó informatiu del parc
(https://ajuntament.cornella.cat/AgendaDocs/Llocs/265/PublicacioParcCanMercader.pdf)
[tornarindex]
[GotaVerdaPle] Parc lúdic fluvial del Prat de Llobregat
És la zona del parc fluvial del Llobregat a la que es té accés des del municipi del Prat. En aquest
punt hi trobareu una gran varietat de jocs distribuïts per l'albereda. També hi ha la Torre del
Mirador, des d'on gaudireu de vistes espectaculars del parc i el riu. Aquest tram forma part del
recorregut continu que va des de Sant Boi de Llobregat fins a la desembocadura del riu,
permetent un llarg passeig per a fer a peu o en bicicleta fins a les platges metropolitanes.
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[GotaVerdaBuit]Superfície: 130.500 m²
[GotaVerdaBuit]Serveis: àrees de joc, jugateca ambiental, vistes panoràmiques i rutes.
[GotaVerdaBuit]Web ( https://www.amb.cat/web/territori/espai-public/espais-fluvials/parc-riullobregat/visitar/punts-d-interes/detall/-/puntinteres/parc-ludic-fluvial-del-prat-dellobregat/6415820/11656?_PuntInteresSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_fo
rmat=map&_PuntInteresSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNum=1&_P
untInteresSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_subambit=territori.espai_publi
c_rius&_PuntInteresSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_ambit=territori&_Pu
ntInteresSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_queryText=) i plànol del parc
(https://www.amb.cat/ca/web/territori/espai-public/parcs/consulta-de-parcs/detall//equipament/parc-delriu/5716242/11656?_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNu
m=1&_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_format=&_Equipame
ntSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_queryText=&_EquipamentSearchListP
ortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_restringit_view_schedule=null&_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletpor
tlet_municipis=el_prat_de_llobregat&_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPort
letportlet_lang=ca_ES&_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_det
ailBackURL=%252Fweb%252Fterritori%252Fespai-public%252Fparcs%252Fconsulta-deparcs%252Fllistat)
[tornarindex]
[GotaVerdaPle] Parc de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú
A primera línia de mar i amb accés directe a la platja, el Parc de Ribes Roges ofereix àmplies
zones d'ombra gràcies als monticles amb pins que hi ha a la zona central. Té 4 zones de jocs
infantils, pistes poliesportives d'ús lliure, circuit de trenets i un punt d'observació d'aus gràcies al
projecte de regeneració que s'ha fet a la desembocadura del Torrent de Sant Joan. També inclou
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la Torre de Ribes Roges, antic element defensiu, convertida en un espai artístic dedicat al món
mariner. El parc i el mar estan separats per més de 170 metres de sorra i vegetació que permeten
la pràctica de tota mena d'esports de platja (fora de les àrees protegides).

[GotaVerdaBuit]Superfície: 330.000 m²
[GotaVerdaBuit]Serveis: trenet, zones de joc infantil, punt d'observació d'aus, pistes
poliesportives, Torre Blava - Espai Guinovart.
[GotaVerdaBuit]Web del trenet
(https://www.vilanova.cat/directori/detall?id=34356&id_tema=3207) i de la Torre Blava
(https://www.vilanova.cat/directori/detall?id=3187&id_tema=3207)
[tornarindex]
[info]Fotos: Paula Jaume, Roger Navarro, Juanma Peláez, Parc de l'Agulla, Arnau Urgell,
Ramon Boadella (Aj. Masnou), Josep M. Montaner, Pere Virgili (AMB) i Clara Virgili.[/info]
[noticia]378[/noticia]
[noticia]364[/noticia] [ficentrareport] [nointext]
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