
EL PARC TORRAS VILLÀ 

L’origen 

Va néixer com a compensació per la pèrdua de l’antic parc de l’Estació, on és ara la 

plaça de Barangé (amb Correus, la Telefónica, l’antic edifici dels jutjats i la Mútua), i 

que va ser el primer parc urbà de Granollers. 

Quan es van tallar els grans plataners que hi havia en aquell parc, l’Ajuntament ve 

reservar un espai quadrangular a la cantonada dels carrers Girona i Vinyamata, i que 

després s’ampliaria amb l’espai de l’antic cementiri i amb uns solars propietat de la 

RENFE. 

El parc es va inaugurar el 28 de gener de 1974 i prengué el nom en homenatge de 

Francesc Torras Villà (1883-1979), un industrial i polític granollerí. 

El projecte del nou parc Torras Villà fou encarregat al farmacèutic i naturalista 

granollerí Antoni Jonch Cuspinera (1916-1992), que el va presentar com a ponència la 

Centre d’Estudis de l’Associació Cultural de Granollers el novembre de 1955. La idea 

d’Antoni Jonch era construir un jardí del món, amb més de cent espècies de plantes 

procedents dels cinc continents, des d'un xiprer del Caixmir fins a l'arbre de l'amor del 

Canadà, tot passant pel ginkgo de la Xina o pel cedre del Líban. 

Avui té 21.260 m2 de superfície i és l’espai verd amb més visites del municipi. 

Malauradament, pateix actes esporàdics de vandalisme, malgrat que es tanqui al 

vespre. 

Situació 

Un dels atractius principals del parc, a més de la gran riquesa d’espècies, és la seva 

situació tan cèntrica. 

 

https://www.google.es/maps/@41.607937,2.2920695,15z?hl=ca

https://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_Torras_i_Vill%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_Torras_i_Vill%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Jonch_i_Cuspinera
https://www.google.es/maps/@41.607937,2.2920695,15z?hl=ca


Un passeig per la història del parc 

Els parcs són espais amb vida pròpia: neixen, es desenvolupen, la gent se’ls apropia, hi passen coses... 

Alguns fets de la història de la ciutat i del Parc han deixat la seva petjada al parc, 

d’altres elements són més nous. Identifica alguns elements del parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monument a la sardana, record de 

Granollers Ciutat Pubilla (1976) 

Parc infantil 

Monòlit de la 1a Festa de l'arbre (2001) 

Antiga ubicació de l’Estació Meteo-

rològica de Granollers (1974-1994) 

Àrea per a gossos 

Espai del cinema a la fresca, a 

l’estiu, i altres esdeveniments 
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Monòlit de la inauguració del parc (28-1-1974) 

12 

Fonts 

Antiga ubicació de magatzems de la 

Renfe (1940-1960 aprox.) 

Liquidàmbar commemoratiu del 
40è aniversari del parc (1988) 

Olivera de la Pau i placa commemorativa del 50è 

aniversari del bombardeig de Granollers (1988) 

Espai per a patinar 



ELS ARBRES DEL PARC TORRAS VILLÀ (1) 

La ciutat és plena d’arbres. Aquí, al parc Torras Villà en tenim uns quants 

que podem reconèixer fàcilment, només cal que ens fixem en les fulles. 

Identifica a qui pertanyen aquestes fulles i identifica si són de fulla 

perenne (p) o caduca (c). 
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ELS ARBRES DEL PARC TORRAS VILLÀ (2) 

Hi ha arbres que, tot i que viuen bé a Granollers, no són originaris d’aquí. 

Al parc Torras Villà n’hi ha uns quants. Identifica a qui pertanyen aquestes 

fulles i identifica si són de fulla perenne (p) o caduca (c). 
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LA FAUNA DEL PARC TORRAS VILLÀ (1) 

A la ciutat també viuen molts animals, tot i que sovint passen desapercebuts. 

Assenyala en el mapa tots aquells que siguis capaç d’identificar. 

  

1 

Merla 
2 

Pit roig 

3 

Mallerenga 
carbonera 

4 

Tudó 

5 

Tórtora 
turca 

6 

Estornell 

7 

Falciot 
8 

9 

10 

Colom roquer 

Pardal comú 

Cotxa 
fumada 

http://www.xtec.cat/cda-monestirs/documents previs/Cants/merla.mp3
http://www.xtec.cat/cda-monestirs/documents previs/Cants/pitroig.mp3
http://www.xtec.cat/cda-monestirs/documents previs/Cants/carbonera.mp3
http://www.xeno-canto.org/129508
http://www.xeno-canto.org/313234
https://www.youtube.com/watch?v=VJwi9F3QCQM
https://www.youtube.com/watch?v=8QI7GiS7BRk
http://www.sioc.cat/fitxa.php?sci=0&sp=COLLIV
http://www.sioc.cat/fitxa.php?sci=0&sp=PASDOM
http://www.sioc.cat/fitxa.php?sci=0&sp=PHOOCH


LA FAUNA DEL PARC TORRAS VILLÀ (2) 

Assenyala en el mapa els animals que siguis capaç d’identificar. 

  

1 

Marieta 

2 

3 

Bernat pudent 

4 

Milpeus 

5 

Abella 

6 

Atalanta 

7 

Bruna boscana 

8 

Ratpenat 

Cuc de terra 
Formiga 

9 

10 

Ratolí 

https://www.youtube.com/watch?v=MYc-AQEey1c
https://youtu.be/cg_BAK_jqj0
https://www.youtube.com/watch?v=MYc-AQEey1c


ELS ARBRES D’INTERÈS MUNICIPAL DEL PARC TORRAS VILLÀ 

Hi ha arbres que destaquen per alguna singularitat, ja sigui pels anys que 

ha viscut, per la seva monumentalitat, excepcionalitat o raresa, situació o 

valor històric i popular. Al parc Torras Villà tenim sis arbres que són 

Elements Botànics d'Interès Municipal (olivera de la Pau, xiprer del 

Caixmir, xiprer dels Pantans, oliveres, tamariu i alzines). Localitza’ls i 

identifica’ls. 
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Per a més informació visiteu: http://www.granollers.cat/medi-ambient/patrimoni-natural-ebim 

http://www.granollers.cat/medi-ambient/patrimoni-natural-ebim


DATA: __________________________          ESTACIÓ: _________________________ 

OBSERVACIONS: 

EL CALENDARI DE LA NATURA AL PARC 

La natura segueix uns cicles marcats per les estacions. Anota què observes en el moment de l’any de la teva visita. 

  



CIUTATS I BIODIVERSITAT 

La biodiversitat és la varietat i riquesa de formes de vida. La biodiversitat a les ciutats és un patrimoni valuós que ens cal cuidar. 

La llista de beneficis que ens aporta els parcs i jardins urbans és molt llarga. 

  Saps quins són els beneficis dels 
espais verds a la ciutat? 

҉   La vegetació urbana ajuda a 
millorar la qualitat de l’aire 

҉   Les fulles dels arbres 
desprenen oxigen i capturen 
partícules contaminants 

҉   Les plantes absorbeixen 
diòxid de carboni (CO2) mentre 
creixen 

҉   Els espais verds, com que 

són de terra, deixen infiltrar 

l’aigua de la pluja 

҉   Els espais verds ajuden a 
suavitzar les temperatures:  
hi fa més fresca a l’estiu i més 

bonança a l’hivern 

҉   Per tot això, contribueixen 

a mitigar una miqueta 

l’escalfament global i el canvi 

climàtic. 

Senyala què és el que t’agrada fer a tu al parc: 

 passejar 

 passejar el gos 

 estar-s’hi amb amics 

 estar sol 

 llegir 

 jugar 

practicar algun esport (córrer, 

patinatge...) 

 dibuixar, pintar 

 observar la natura 

 anar a fer classe 

 cinema, espectacles i concerts 

 berenar 

 no hi vaig mai 



CRÈDITS 

Idea i guió: Isabel Martínez Soria i Èlia Montagud Blas 

Textos: Èlia Montagud Blas 

Mapes: 

Google Maps 

Google Earth 

Ajuntament de Granollers (Parc Torras Villà) 

Fotografies: 

Els arbres del parc Torras Villà (1) 

Alzina: Christian R. Linder, via commons.wikimedia.org 

Pi pinyer: Pablo Sarró i Èric Solsona, via xtec.cat/ 

Plàtan d’ombra: http://www.imageclef.org/ 

Olivera: Escola Mestre Pla (Castellar del Vallès), via xtec.cat/ 

Roure martinenc: institut Lluís de Peguera (Manresa), via xtec.cat/ 

Els arbres del parc Torras Villà (2) 

Arbre de l’amor: Haplochromis, via Wikimedia.org 

Cedre del Líban: Victor M. Vicente Selvas, via commons.wikimedia.org 

Ginkgo: CS76, via commons.wikimedia.org 

Magnòlia: Kurt Stueber, via commons.wikimedia.org 

Palmera excelsa: C. Löser, via commons.wikimedia.org 

La fauna del parc Torras Villà (1) 

Merla: xtec.cat/ 

Pit-roig: xtec.cat/ 

Mallerenga carbonera: xtec.cat/ 

Tudó: Andreas Trepte, via commons.wikimedia.org 

Tórtora turca: Adrian Pingstone, via commons.wikimedia.org 

Falciot: pau.artigas, via commons.wikimedia.org 

Colom roquer: Norbert Kaiser, via commons.wikimedia.org 

Estornell: R.Wampers, via http://www.zoo.be 

Pardal comú: SEO/BirdLife 

Cotxa fumada: Ferran Pestaña, via flickr.com 

 

 

La fauna del parc Torras Villà (2) 

Ratpenat: National Park Service (USA), via commons.wikimedia.org 

Bruna boscana: F. Nemos, via commons.wikimedia.org 

Atalanta: Jacob Hübner, via commons.wikimedia.org 

Formiga: Ins. M. García Barros (Pontevedra) , via commons.wikimedia.org 

Cuc de terra: Fir0002, via commons.wikimedia.org 

Marieta: Dominik Stodulski, via commons.wikimedia.org 

Abella: Matthias Kabel, via commons.wikimedia.org 

Bernat pudent: James K. Lindsey, via commons.wikimedia.org 

Ratolí: National Institutes of Health (USA), via commons.wikimedia.org 

Mil peus: Eugene van der Pijll, via commons.wikimedia.org 

El calendari de la natura al parc 

Flor: KreativeHexenkueche 

Cireres: Benjamint444, via Wikicommons 

Fulla seca: pinterest.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totes les imatges amb llicència Creative Commons (CC) 

Granollers, maig 2017 


