ESCULTURES AL PARC CATALUNYA
Al llarg dels anys, al parc de Catalunya s’hi han anat incorporant escultures, plaques
commemoratives i monòlits. Les escultures existents actualment al parc de Catalunya són les
següents:
A de Barca
Autor: Joan Brossa
Any: 1996
Ubicació: a la pendent de gespa, al costat del llac central
Descripció: L’escultura és un poema visual corpori ideat pel poeta Joan Brossa. Té forma de veler
amb una gran lletra A majúscula inclinada actuant de vela. Representa la metàfora de que la
literatura guia el curs de la vida.
L’obra està feta amb una aleació de bronze, zinc, estany i alumini, i mesura 7,20m d’alçada, 1,47
m d’amplada i 4,34 m d’eslora de la barca.

Placa en homenatge a Ernest Lluch
Any: 2001, remodelada l’any 2007
Ubicació: plaça Ernest Lluch
Descripció: placa damunt pedra de granit. La remodelació de l’any 2007 va ampliar l’espai on
estava ubicada la placa, construïnt al voltant una jardinera més gran i amb diferents alçades,
realitzada amb pedra licorella.
Memorial a Ernest Lluch, polític català assassinat per la banda terrorista ETA l'any 2000. El 8 de
desembre de 2005, coincidint amb el 15è aniversari de l'atemptat terrorista a Sabadell en què van
perdre la vida sis membres de la Policia Nacional, va ser col·locada una altra placa al mateix
monòlit, en la qual diu "En record de totes les víctimes del terrorisme”.

Memorial en record a les víctimes del terrorisme
Any: 2010
Ubicació: plaça Ernest Lluch
Descripció: Memorial en record a les víctimes del terrorisme a Sabadell, erigit el 10 de desembre
de 2010, coincidint amb la commemoració del 20 aniversari de l'atemptat terrorista a Sabadell en
què van perdre la vida sis membres de la Policia Nacional.
Al març de 2012 es va condicionar el lloc construint un mur de pedra de forma triangular i la base
pavimentada on descansa la placa.
La placa commemorativa recorda als sis policies nacionals que van perdre la vida en l'atemptat
perpetrat per ETA amb cotxe bomba al carrer Josep Aparici el 8 de desembre de 1990: Ramón
Díaz García, Juan José Escudero Ruiz, Juan Gómez Salazar, Eduardo Hidalgo Carzo , Miguel
Marcos Martínez i Francisco Pérez Pérez, servint d'homenatge també al policia municipal Joan
Bisbal Vilardell, assassinat per GRAPO en l'atemptat del 22 de maig de 1979, i a Antonio José
Martos Martínez, que va resultar mort en l'atemptat d'ETA amb cotxe bomba del 19 de març de
1992 al terme veí de Sant Quirze del Vallès.

Sabadell a l’handbol
Autor: Joan Vila-Puig Morera
Any: 1994
Ubicació: al principi del Passeig de l’Aragó, parc Catalunya
Descripció: Commemora el 50è aniversari del començament de la pràctica de l'handbol a la ciutat
de Sabadell.

Monòlit dedicat a Lluís Companys
Autor: Ernest Altés
Any: 2005
Ubicació: camí d'accés a la Masia de Can Rull, avinguda Lluís Companys
Descripció: El 15 d'octubre de 2005, es va inaugurar el monument a Lluís Companys al Parc
Catalunya. En aquest espai tradicionalment es fa l'ofrena floral per la diada de l'Onze de setembre.
L'acte d’inauguració va coincidir amb el 65è aniversari de l'afusellament del president Companys,
que va presidir la Generalitat de Catalunya entre el 1934 i el 1940.

Arbre de ferro
Autor: Antoni Marquès
Any: 1986
Ubicació: camí de la ciutat, proper a l’amfiteatre
Descripció: Element monumental construït amb planxa de ferro negre de 10 mm de gruix, que
comprèn un element vertical en forma d’i grega assentat sobre una base polièdrica. Té una alçada
de 8,30 metres i una amplada de 1,20 m. A la punta més alta de l’estructura s’hi va instal·lar un
parallamps.
Aquesta escultura es va instal·lar just al damunt d’un cotxe de desguàs que es va enterrar
simbòlicament amb motiu d’una de les plantades populars d’arbres que es van realitzar al Parc
Catalunya.

“L’home de bronze”: Escultura dedicada a Antoni Farrés i Sabater
Autor: Agustí Puig
Any: 2011
Ubicació: al punt més alt del parc de Catalunya
Descripció: Es tracta d'una escultura fosa en bronze de 4,20 m d’alçada, que està col·locada
sobre una peanya de formigó blanc realitzada per l'arquitecte Manel Larrosa.
L’11 de febrer de 2011 el parc de Catalunya va acollir la presentació de l'Espai Antoni Farrés i
Sabater, en record de qui va ser alcalde de Sabadell des del 1979 fins el 1999.
Aquest memorial el va impulsar la Comissió Espai Antoni Farrés i Sabater, formada per la
Fundació Bosch i Cardellach, representants de la família i dels amics i l'Ajuntament de Sabadell.

