
 
 

EL PARC CATALUNYA 
 
SITUACIÓ 
El parc Catalunya es troba al Districte 4 de la ciutat i està delimitat per l'avinguda de Francesc Macià, 
l'avinguda de Lluís Companys, l'avinguda d'Andreu Nin i el carrer de Prat de la Riba. 
 
SUPERFÍCIE 
El parc ocupa una extensió de 43 hectàrees, des de l'Eix Macià fins a Can Rull, i inclou l'àmbit de la masia i 
la font de Can Rull. 
 
ORIGEN I ANTECEDENTS 
L'any 1929, els arquitectes Josep Renom i Joaquim Manich dibuixen per primera vegada el parc, que no va 
passar d’un projecte. Anys després, el 1977, es va aprovar un pla per construir 3.300 habitatges als 
terrenys del parc. 75 entitats ciutadanes de Sabadell van presentar recursos contra aquest pla, que es va 
aprovar igualment, i van emprendre altres accions a favor del parc, com un intent de plantada d'arbres, l'any 
1979, que va ser prohibit pel governador civil. 
 
L'Ajuntament democràtic de 1979 va començar a comprar terrenys. El 1984 l'Ajuntament va arribar a ser 
propietari d'un 90% de terrenys del parc i va convocar un concurs d'idees. L'any 1986 es va presentar el 
projecte d'ordenació del parc, realitzat pels arquitectes Joan Roig i Enric Batlle. En aquest període, 
membres de 170 entitats de Sabadell van plantar arbres al parc.  
 
El 1988 es va aprovar definitivament el canvi de pla d'ordenació per construir l'Eix Macià i el parc de 
Catalunya. Un conveni amb l'INCASOL va facilitar l'operació Eix Macià, amb la construcció de comerços i 
oficines. Els beneficis que va generar aquesta operació es van invertir íntegrament en la construcció del 
parc. 
 
El 1989 van començar les obres del parc. El 1992 se’n va inaugurar la primera part. El 1993 va entrar en 
servei l’observatori astronòmic. El 1996, es va dur a terme la urbanització del sector Can Rull i la 
construcció del circuit ferroviari del tren en miniatura. El 2001 s’acabà la darrera part interior del parc, que 
comunica l’Eix Macià amb el barri de Can Rull, i es construí l’amfiteatre, amb capacitat per  40.000 
persones. 
 
EL LLAC  
El llac artificial del parc de Catalunya ocupa una aproximadament una hectàrea, i té una capacitat de 6.000 
m3 d'aigua, amb una profunditat mitjana de 60 cm (variant la mínima i la màxima de 10 a 110 cm). 
Està format per un llac principal i dos petits llacs, amb una capacitat de 758 i 571 m2 respectivament. 
L'estany superior del llac s'alimenta de cinc raigs d'aigua i d'un ventall, mentre que a l'estany inferior l’aigua 
procedeix d’uns brolladors situats a terra, a tocar de la vora del llac, i emergeix de les parts buides de les 
lletres "Parc de Catalunya". 
 
El salt d'aigua de quatre metres d'alçada que cau des del llac superior, juntament amb el brollador de la part 
central, han estat escenari de moltes campanyes publicitàries, que han donat difusió al parc de Catalunya.  
 
El llac s'omple amb l'aigua de mina d'un pou, que és tractada i filtrada per obtenir un ecosistema equilibrat. 
L'aigua del llac està sotmesa a un règim hidràulic mitjançant una sèrie de bombes que permeten la 
recirculació, així com la realimentació del llac amb aigua de mina.  
 
El llac concentra una gran part de la oferta lúdica del parc Catalunya: l’embarcador (on es lloguen barques i 
patins a l’estiu) i un seguit de locals del ram de l’hostaleria, situats al voltant del llac,  ofereixen una àmplia 
diversitat d’opcions d’esbarjo. 
  
Al llac hi viuen una important comunitat de peixos (carpa comuna) i multitud d’aus:  dues parelles de cignes 
blancs, a més d’unes 35 parelles d'ànecs de diverses espècies. Aquests animals nien a l'illa i la seva 
alimentació és controlada, per tant no cal donar-los menjar.  
 
 
 VEGETACIÓ 
Al parc, a més de dues grans zones de gespa, hi podem trobar més de 3.500 arbres, amb una gran 
diversitat d’espècies. Els tipus d’arbres més abundants al parc són els pins pinyoners alzines, plàtans, 
lledoners, acàcies i oms. 
S’hi pot trobar encara la vegetació que ja hi havia abans de la construcció del parc, com palmeres, oliveres, 
atzavares, etc. A la zona més propera a l'Eix Macià hi ha ginkgos, llorers i veròniques. 
Com a arbustos trobem romaní, farigola, ginesta, estepa i diverses classes de plantes enfiladisses. 
 
 



 
 
 
JOCS INFANTILS 
Al parc Catalunya trobem dues àrees de jocs infantils. Una d’elles està situada a l'entrada del parc per l’Av. 
Lluís Companys, i l’altra es situa a la plaça d’Ernest Lluch, on trobem un gran àrea de jocs, que va ser 
ampliada l’any 2006, i que té dos espais: una zona envoltada de tanca, destinada als infants més petits, i 
una altra zona destinada a infants de més edat, amb multitud d’estructures de jocs, i un joc combinat de 
més de 9 metres d’alçada, amb un tobogan tubular en espiral.  
 
APARELLS DE GIMNÀSTICA 
L’any 2007 es van instal·lar al parc 6 aparells de gimnàstica a l’aire lliure, distribuïts en dos espais: al 
passeig de Sant Sebastián de los Ballesteros, i al passeig Región de Murcia. 
 
CIRCUIT DE BICITRIAL I PARC DE PATINATGE  
L’any 2007 es va inaugurar al parc un circuit de bicitrial i una zona de patinatge, que disposen de multitud 
d’elements i obstacles. 
La zona de bicitrial del parc de Catalunya de Sabadell té 1.500 m2 de superfície, i compta amb dues zones 
amb diferents obstacles: una zona artificial amb formigó i grans pneumàtics, i una altra amb roques, troncs i 
travesses de tren.  
El circuit compta amb un sistema de senyalització que indica el nivell de dificultat de cada zona i de cada 
obstacle. 
 
La zona de patinatge es troba al costat del circuit de bicitrial. Al parc de patinatge és obligatori l'ús del casc, 
proteccions per a les cames, guants i calçat adequat.  
 
L'OBSERVATORI ASTRONÒMIC   
A la part més alta del parc hi trobem l'Observatori Astronòmic, edifici municipal gestionat per l'Agrupació 
Astronòmica de Sabadell. Hi podem trobar una exposició permanent, una biblioteca, un auditori per a 40 
persones i el telescopi privat més gran d'Europa. S’hi fan sessions públiques d'observació a hores 
convingudes. 
 
AMFITEATRE  
Al la part central del parc es situa l’amfiteatre, que acull concerts i actuacions multitudinàries, amb una 
capacitat per a 40.000 persones.   
 
EL TREN EN MINIATURA DE CAN RULL   
La zona Oest del parc de Catalunya, al voltant de la masia de Can Rull, hi ha un circuit ferroviari en 
miniatura. És un circuit de tres quilòmetres de longitud, de dos amples de via, amb una durada de trajecte 
de vint-i-tres minuts i que té tots els ingredients necessaris per gaudir d'un viatge amè (un viaducte, sis 
túnels, etc.).  
 
El circuit ferroviari del parc de Catalunya es va inaugurar el dia 6 de juliol de 1997. És també un element 
pedagògic que permet entendre el funcionament d'una màquina de vapor i la gestió d'una línia ferroviària. El 
circuit ferroviari disposa d'uns horaris fixes que permeten gaudir de les instal·lacions durant tots els caps de 
setmana i festius de l'any, i incorpora la possibilitat de fer visites concertades per a grups, amb reserva 
prèvia.  

LA MASIA DE CAN RULL 

La masia de Can Rull és del segle XV, i es troba situada entre el parc Catalunya i la carretera de Terrassa. 
El 1990 l’espai de la masia va passar a formar part del parc.  

LA FONT DE CAN RULL 

La font de Can Rull es troba pràcticament al llit del torrent del mateix nom, darrere de la masia, i s’hi pot 
accedir des del carrer de Tàcit i Gustavo Adolfo Bécquer. Al davant de la font hi ha una gran esplanada, 
ombrejada per plàtans i algun roure. 
 
 
 


