
 

 
 
Gabinet de Comunicació 
Plaça Major, 1 (12001 Castelló) 
Tel. 964 35 51 92 | 964 35 53 84  
prensa@castello.es 

 

El Grau obri al públic el renovat parc de La 
Panderola i reforça el seu ús esportiu, laboral i d'oci 
 
Els fons europeus FEDER i l'Ajuntament de Castelló cofinancen aquest 
projecte de 1,4 milions d'euros amb el qual emergeix una àrea per a estar, 
treballar i conviure amb més arbres i una font singular central d'efecte guèiser 
 
L'alcaldessa destaca que el nou parc guanya seguretat en quedar totalment 
diàfan i aposta per la il·luminació sostenible amb tecnologia LED  
   

 
El parc de La Panderola del Grau estrena des d'aquest divendres una imatge 
completament renovada amb la qual aquesta emblemàtica plaça guanya seguretat i 
funcionalitat sota el paraigua d'un nou concepte urbà: Urban Out-Lovers, que 
multiplica les possibilitats d'ús de l'espai públic. Amb 1.476.240 d‟euros de  
pressupost cofinançat per l'Ajuntament de Castelló i els Fons Europeus FEDER, 
l'actuació posa a la disposició de la ciutadania una gran plaça de 11.300 metres 
quadrats més diàfana, amb zones esportives amb elements biosaludables i de jocs 
infantils, àrees de treball a l'aire lliure amb estructures d'ombra, més arbres i 
il·luminació led, mobiliari renovat i elements innovadors com una font singular central 
d'efecte guèiser.  

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha presidit aquest matí amb el 
regidor d'Urbanisme, Rafa Simó, l'obertura al públic del nou parc després de l'acte 
de recepció de les obres, executades per la UTE Panderola del Grau (Vivers Centre 
Verd, S. A., Telecso, S.L. i Jujosa S.A). “L'objectiu d'aquest projecte ha sigut el de 
convertir La Panderola és un espai a l'aire lliure més obert, innovador, plural, amb 
més possibilitats d'ús, habitable i inclusiu, que facilite la vida quotidiana i que 
servisca per a revitalitzar el seu entorn. Un espai per a estar, treballar i conviure”, ha 
ressaltat Marco.  

Rafa Simó s'ha referit a la seguretat que guanya el cèntric parc, que a més de 
renovar tot l'enllumenat amb sistemes de baix consum, ha eliminat les columnes i 
elements arquitectònics que alteraven la visibilitat, “de manera que emergeix una 
plaça totalment diàfana”, ha assenyalat.  

El projecte cofinançat per Europa destaca a més pel seu compromís 
sostenible, en comptar amb 51 arbres més que abans de la remodelació i en apostar 
per enllumenat LED d'alta eficiència lumínica en tot el parc. La mateixa tecnologia 
que il·lumina la font singular i els dos rètols de grans dimensions en els quals 
apareixen El Grau i La Panderola.  
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El nou parc proposa un 'viatge' amb cinc „estacions‟ vinculades a paisatges 

comuns: la platja, el port, la indústria, la ciutat i la muntanya, articulades a través 
d'un eix per als vianants que recrea les vies de l'antiga Panderola i nous itineraris per 
als vianants secundaris.  

La renovada plaça es divideix en quatre zones. L'oest, destinada al moviment 
i l'activitat física, disposarà un espai per a la pràctica esportiva i una altra d'esplai 
caní barrada i amb papereres per a la recollida específica d'excrements. La nord, 
que fa referència a la innovació tecnològica, habilitarà equipament i connexions wi-fi 
adequades per a les noves formes de treball i reunions a l'aire lliure a les quals s'obri 
aquest nou espai urbà.  

En la zona est, vinculada amb el comerç i la restauració, se situen les dues 
edificacions preexistents, que es conserven, i la zona sud del parc es destina a jocs i 
altres activitats d'oci, amb zona per a jocs infantils.  

L'àrea central del parc, delimitada per l'eix diagonal principal i per les zones 
nord i oest, anirà reservada al descans i a la realització d'activitats amb públic, amb 
pèrgoles per a donar ombra. Aquesta part inclourà un dels elements més singulars 
del projecte: una font lúdica-ornamental amb un joc de sòl que crea un efecte 
guèiser i il·luminada també amb tecnologia LED. 

La remodelació integral del parc de la Panderola del Grau i el seu entorn és 
una de les dotze operacions que s'activaran fins a 2022 en el marc de l'Estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat EDUSI-Transforma Castelló, dotada 
amb 20,2 milions d'euros cofinançats al 50% per l'Ajuntament de la ciutat i el Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 
 
 

Castelló, 14 de febrer de 2020 
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El Grau abre al público el renovado parque de La 
Panderola y refuerza su uso deportivo, laboral y de ocio 
 
Los fondos europeos FEDER y el Ayuntamiento de Castelló cofinancian este 
proyecto de 1,4 millones con el que emerge un área para estar, trabajar y 
convivir con más arbolado y una fuente singular central de efecto géiser 
 
La alcaldesa destaca que el nuevo parque gana seguridad al quedar 
totalmente diáfano y apuesta por la iluminación sostenible con tecnología LED  
   
 

El parque de La Panderola del Grau estrena desde este viernes una imagen 
completamente renovada con la que esta emblemática plaza gana seguridad y 
funcionalidad bajo el paraguas de un nuevo concepto urbano: Urban Out-Lovers, 
que multiplica las posibilidades de uso del espacio público. Con un presupuesto de 
1.476.240 euros cofinanciado por el Ayuntamiento de Castelló y los Fondos 
Europeos FEDER, la actuación pone a disposición de la ciudadanía una gran plaza 
de 11.300 metros cuadrados más diáfana, con zonas deportivas con elementos 
biosaludables y de juegos infantiles, áreas de trabajo al aire libre con estructuras de 
sombra, más arbolado e iluminación led, mobiliario renovado y elementos 
innovadores como una fuente singular central de efecto géiser.  

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha presidido esta mañana junto al 
concejal de Urbanismo, Rafa Simó, la apertura al público del nuevo parque tras el 
acto de recepción de las obras, ejecutadas por la UTE Panderola del Grau (Vivers 
Centre Verd, S.A., Telecso, S.L. y Jujosa S.A). “El objetivo de este proyecto ha sido 
el de convertir La Panderola es un espacio al aire libre más abierto, innovador, 
plural, con más posibilidades de uso, habitable e inclusivo, que facilite la vida 
cotidiana y que sirva para revitalizar su entorno. Un espacio para estar, trabajar y 
convivir”, ha resaltado Marco. Por su parte, Simó se ha referido a la seguridad que 
gana el céntrico parque, que además de renovar todo el alumbrado con sistemas de 
bajo consumo, ha eliminado las columnas y elementos arquitectónicos que alteraban 
la visibilidad, “de manera que emerge una plaza totalmente diáfana”, ha señalado.  

El proyecto cofinanciado por Europa destaca además por su compromiso 
sostenible, al contar con 51 árboles más que antes de la remodelación y al apostar 
por alumbrado LED de alta eficiencia lumínica en todo el parque. La misma 
tecnología que ilumina la fuente singular y los dos letreros de grandes dimensiones 
en los que aparecen rotulados El Grau y La Panderola.  

El nuevo parque propone un 'viaje' con cinco „estaciones‟ vinculadas a 
paisajes comunes: la playa, el puerto, la industria, la ciudad y la montaña, 
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articuladas a través de un eje peatonal que recrea las vías de la antigua Panderola y 
nuevos itinerarios peatonales secundarios.  

La renovada plaza se divide en cuatro zonas. La oeste, destinada al 
movimiento y la actividad física, dispondrá un espacio para la práctica deportiva y 
otra de esparcimiento canino vallada y con papeleras para la recogida específica de 
excrementos. La parte norte, que hace referencia a la innovación tecnológica, 
habilitará equipamiento y conexiones wi-fi adecuadas para las nuevas formas de 
trabajo y reuniones al aire libre a las que se abre este nuevo espacio urbano.  

En la zona este, vinculada con el comercio y la restauración, se ubican las 
dos edificaciones preexistentes, que se conservan, y la zona sur del parque se 
destina a juegos y otras actividades de ocio, con zona para juegos infantiles.  

El área central del parque, delimitada por el eje diagonal principal y por las 
zonas norte y oeste, irá reservada al descanso y a la realización de actividades con 
público, con pérgolas para dar sombra. Esta parte incluirá uno de los elementos más 
singulares del proyecto: una fuente lúdica-ornamental con un juego de suelo que 
crea un efecto géiser e iluminada también con tecnología LED. 

La remodelación integral del parque de La Panderola del Grau y su entorno 
es una de las doce operaciones que se activarán hasta 2022 en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI-Transforma Castelló, 
dotada con 20,2 millones de euros cofinanciados al 50% por el Ayuntamiento de la 
ciudad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
 

 
Castelló, 14 de febrero de 2020 

 


