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PARCS QUE HAN FET CIUTAT
A partir de l’enderroc de les seves muralles a mitjan segle xix, 
Barcelona segueix un procés accelerat de transformació urbanística 
que es concreta, sobretot, en la construcció de l’Eixample a partir 
del 1860. En aquest sentit, la planificació de parcs a l’interior de la 
nova trama de l’Eixample va ser la primera incorporació estratègi-
ca d’espais verds públics a la ciutat. La planificació i la realització 
d’espais verds és deutora del moment històric i dels corrents de pen-
sament, artístics i paisatgístics en voga en cada època determinada. 
Més enllà d’això, la selecció de zones públiques enjardinades que 
presentem en aquesta guia vol exemplificar les tendències i estratè-
gies determinants d’articulació, creixement, evolució i regeneració 
de la Barcelona contemporània.
El recorregut comprèn des del 1871, quan la ciutat, immersa en ple 
procés d’expansió i modernització, comença a interessar-se pels nous 
espais públics i els grans parcs segons els models d’altres ciutats 
europees, fins al 1992, període en què es va tancar un cicle urbanístic 
caracteritzat per la sensibilitat municipal davant les demandes ciuta-
danes de millora de l’espai públic. 

LA GÈNESI DE LA CIUTAT MODERNA 
Amb l’enderroc de les muralles i la consolidació de la revolució in-
dustrial, Barcelona comença a modelar la seva voluntat d’esdevenir 
una gran capital. En aquest sentit, el pla Cerdà i la construcció del 
parc de la Ciutadella són, de manera seqüencial, la resposta que 
proposa a la mancança d’espais verds una Barcelona en ple procés de 
modernització, amb les consegüents necessitats d’espai per a la salut 
i el lleure, així com de reestructuració urbana.
El pla Cerdà, aprovat el 1859, que aspirava a sistematitzar l’expansió 
i la formalització de la ciutat, preveia una distribució dels espais 
verds que finalment es va veure alterada per l’interès privat, que 
era el mecanisme adoptat per poder tirar endavant la creació de la 
nova ciutat. Amb l’Eixample en plena construcció, l’enderroc de la 
ciutadella i la cessió de l’espai a la ciutat van fer possible el primer 
parc públic de la ciutat, el parc de la Ciutadella. Concebut com un 
servei públic, pretenia combinar natura, museus i ciència com una 
síntesi dels valors de la modernitat europea del segle xix, i consoli-
dar així el paper simbòlic de Barcelona com a capital de Catalunya, 
que després de la revolució del 1868 havia aconseguit que per fi 
s’enderroqués la gran fortalesa que la controlava pel flanc de llevant. 
Un nou parc, a tocar d’una zona elegantment urbanitzada i amb 
el nou mercat del Born com a centre, seria l’aposta per substituir 
l’antiga ciutadella en la Barcelona postborbònica.

LA SISTEMATITZACIÓ DE NICOLAU MARIA RUBIÓ I TUDURÍ:                 
UN PUNT D’INFLEXIÓ
Nicolau Maria Rubió i Tudurí va començar a treballar com a 
ajudant de Jean-Claude-Nicolas Forestier a Montjuïc i el 1917 va 
ser nomenat director de Parcs Públics de Barcelona, càrrec que va 
ocupar fins al 1937. Com a deixeble de Forestier, va aplicar les seves 
teories a l’organització dels jardins i espais verds de Barcelona i va 
continuar la política d’obtenció de sòl públic per a la ciutat. Va par-
ticipar en la creació i rehabilitació dels parcs i jardins de l’època i va 
crear l’estructura municipal necessària per a la seva gestió. La siste-
matització que proposava en el seus textos, Estudio de los problemas 
municipales de paseos, jardines y parques públicos i El problema 
de los espacios libres, recollia les tesis exposades per Forestier i el 
plantejament descrit per Léon Jaussely al pla d’enllaços del 1905. 
La seva materialització ha estat fonamental en el planejament i la 
realització de les àrees verdes de la ciutat.
Després de la guerra i fins a mitjan dècada dels seixanta, les actua-
cions sobre el verd públic urbà es van limitar, pràcticament, a la 
reconstrucció dels desperfectes causats per la guerra i al manteni-
ment de les zones verdes existents. Amb la recuperació econòmica 
de la dècada del 1960, s’obre un període de creació de nous parcs, 
aquests més pensats com a escenari temàtic d’exhibició botànica 
que com a solució al dèficit d’espais verds públics de la ciutat, que 
va créixer com a conseqüència de l’especulació immobiliària en 
plena època del desarrollisme. Fruit d’aquest període són, entre 
d’altres, el parc de Cervantes, del 1965, i els jardins de Mossèn Costa 
i Llobera, els de Mossèn Cinto Verdaguer o els de Joan Maragall, 
tots tres del 1970.

LA CONSOLIDACIÓ DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE VERD PÚBLIC URBÀ
La recuperació d’un espai públic de qualitat va ser un objectiu mu-
nicipal prioritari a partir de mitjan dècada dels setanta. L’eina que 
es va fer servir per aturar el caos urbanístic que havia esdevingut 
Barcelona durant el franquisme va ser el Pla General Metropolità 
del 1976, fonament del desenvolupament urbanístic de la ciutat en 
les últimes dècades. 
La característica principal d’aquest període va ser la recuperació i la 
creació de nous espais públics amb vista a pal·liar els dèficits socials 
i d’equipaments existents, la qual cosa va comptar amb la implicació 
de la ciutadania, organitzada en actives associacions veïnals, en la 
planificació de la nova ciutat. La pressió de la ciutadania, unida a la 
forta crisi econòmica, que va fer baixar les expectatives de creixe-
ment, va permetre incorporar al Pla General Metropolità impor-
tants reserves de sòl públic i arribar a un consens sobre els canvis ur-
banístics que havia d’afrontar la ciutat, mentre el municipi adquiria 
grans solars d’antigues fàbriques com a espais per a futurs parcs.
En el moment dels Jocs Olímpics va cristal·litzar el resultat 
d’aquesta aposta de Barcelona per la transformació urbana i l’espai 
públic, amb la incorporació de parcs i jardins, sobretot a la peri-
fèria. En termes quantitatius, el verd urbà va augmentar conside-
rablement, i ho va fer en zones estratègiques dintre del procés de 
regeneració que es va dur a terme a la ciutat. Així, la seva façana 
marítima, fins llavors fortament degradada, va ser incorporada a la 
ciutat, fet que va potenciar la imatge de Barcelona com a metròpoli 
mediterrània i europea. 

Vista dels jardins de la Universitat, 2010. Jordi Díaz

Parc de Collserola, 2007. Robert Peña-APC Front litoral de Barcelona amb el parc del Poblenou en primer terme, 2012. TAVISA

LA CONQUESTA DEL FRONT MARÍTIM

JARDINS DE LA UNIVERSITAT (1871)

EL PARC DE COLLSEROLA (1976) EL PARC DEL POBLENOU (1992)

LA INCORPORACIÓ DE LA NATURA                                
A LA CIUTAT METROPOLITANA 

BOTÀNICA I JARDINERIA 
EN ELS INICIS DE L’EIXAMPLE               

1 EL PRIMER PARC DE LA CIUTAT MODERNA   
          

DE MUNTANYA SENSE ORDRE
A JARDÍ DE JARDINS

El nou edifici de la Universitat de Barcelona projectat per Elies 
Rogent es va inaugurar el 1871. Es tractava del primer gran 
edifici de l’Eixample construït amb finançament públic. Es va 
ubicar en el punt de trobada entre la ciutat nova i la vella, com 
a símbol de la recuperació de la institució universitària que en 
retornar de Cervera, després del llarg exili imposat per Felip V, 
s’havia establert inicialment al convent del Carme.

Els seus jardins, dissenyats pel mateix Rogent, es van començar 
a plantar a partir del 1863. Aquests jardins van néixer com ho 
havien de fer les illes de l’Eixample: amb un espai verd obert 
per una banda i, per l’altra, tancat pel mateix edifici, que amb el 
temps, però, s’aniria transformant. 

En la creació dels jardins de la nova seu de la universitat es va 
fer servir un bon nombre d’espècies provinents del jardí botànic 
vinculat al Reial Col·legi de Cirurgia, creat el 1784 en uns terrenys 
cedits pel marquès de Ciutadilla, Antoni de Meca, al Raval.

Després de la Guerra Civil, els jardins s’ocupen parcialment amb 
noves dependències acadèmiques que, per la manca d’espai, 
no cabien a l’edifici principal. Amb el trasllat d’algunes facultats 
a la zona universitària de la Diagonal, el 1965 es rehabiliten 
novament i s’hi construeix un hivernacle.

El 1970, l’edifici de la Universitat de Barcelona va ser declarat 
monument històric artístic; tot i això, una part del jardí va 
desaparèixer per poder construir-hi noves dependències i un 
aparcament.

Fins a principis del segle xx, Collserola es reconeixia com a límit 
natural de la ciutat. La creació del parc de Collserola respon 
a dues visions complementàries en el tractament del territori: 
d’una banda, els nous models urbanístics establerts a Europa i 
als Estat Units entrat el segle xx, que consideraven que la natura 
havia d’exercir un control sobre el creixement desproporcionat 
de les ciutats; d’altra banda, les noves relacions de l’home amb 
el medi natural a partir del reconeixement dels problemes 
ambientals i de la necessitat de protecció de la natura durant la 
segona meitat del segle xx.

A partir dels anys cinquanta, Collserola va esdevenir un espai 
d’urbanització caòtica arran de la manca d’habitatge en un 
temps d’accelerat creixement migratori, i va experimentar una 
ràpida degradació. Amb el Pla Comarcal del 1953, s’inicia la 
primera planificació de la Serra amb una visió metropolitana 
de preservació i un intent de facilitar la relació entre les ciutats 
que l’encerclen. El procés de planificació culmina amb el Pla 
General Metropolità del 1976 i amb l’aprovació definitiva del Pla 
Especial d’Ordenació i de Preservació del Medi Natural del Parc 
de Collserola l’octubre del 1987, que consolida la Serra com un 
gran parc forestal, envoltat de vies de comunicació que uneixen 
el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.

La serra de Collserola s’integrava així en la planificació metropo-
litana i, assumint un paper de centralitat en l’espai metropolità, 
es convertia en un referent paisatgístic que introduïa la naturale-
sa en el paisatge urbà. Des de l’any 2010, el parc de Collserola 
està catalogat com a parc natural.

Les vies del ferrocarril, que des del 1848 travessaven els ter-
renys pròxims a la platja al llarg de tot el litoral nord, havien 
separat la ciutat del mar. Es tractava d’un paratge ocupat per 
diverses instal·lacions industrials i elements de l’antic sistema 
d’infraestructures de la ciutat, que configuraven una zona mar-
ginal totalment segregada de la ciutat. 

La creació del parc del Poblenou respon a un dels objectius 
plantejats arran de la candidatura de la ciutat per a l’organització 
dels Jocs Olímpics del 1992: una renovació urbanística que facili-
tés la tan ajornada creació d’una façana marítima i la consegüent 
i lògica vinculació de la ciutat al mar. Feia dues dècades que el 
moviment veïnal reivindicava els terrenys on es va construir el 
parc i la necessitat de posar en valor la platja, amb protestes sos-
tingudes contra el pla de la Ribera, que privilegiava la urbanitza-
ció privada en el front costaner. 

El pla ideat per guanyar la façana marítima establia un espai de 
connexió entre la ciutat i el mar, estructurat en diverses franges 
successives: la primera, formada per la platja, els espigons 
i el port esportiu al límit amb el mar; la segona, un passeig 
marítim d’enllaç entre els barris costaners, amb una franja de 
parcs, i finalment una franja residencial que, seguint les línies 
de l’Eixample, proposava diferents tipologies en la disposició 
d’edificis i espais verds.

Els responsables del projecte del parc del Poblenou, Manuel 
Ruisánchez i Xavier Vendrell, van voler recrear el paisatge propi 
del litoral mediterrani amb arbredes i franges de turons que 
imiten dunes, creades amb les runes dels edificis industrials 
enderrocats per acollir les noves construccions olímpiques. 
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Parc de la Pegaso, 2013. Edmon Mestres-MUHBA

EL PARC DE LA PEGASO (1986)

LA LLUITA CIUTADANA                                         
PER UN NOU CONCEPTE D’ESPAI PÚBLIC 
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El parc deu el seu nom a l’antiga fàbrica Empresa Nacional 
de Autocamiones, S. A. (ENASA), que comercialitzava els seus 
vehicles amb la marca Pegaso. El 1974 les associacions de 
veïns dels barris de Sant Andreu i la Sagrera van reivindicar la 
construcció, en aquells terrenys, d’un parc i una escola. Poc 
després l’Ajuntament inicià la construcció de l’escola, i el 1981 
es creà una comissió entre l’Ajuntament, els arquitectes autors 
el projecte (Joan Roig i Enric Batlle) i les associacions de veïns, 
de manera que els ciutadans van poder participar en diferents 
fases del projecte.

El parc es va consolidar com la fusió de dos grans àmbits paisat-
gístics i funcionals: una part que evocava els jardins de l’imaginari 
romàntic vuitcentista, amb un gran llac amb illa i camins irregu-
lars que conviden al passeig enmig d’una vegetació frondosa; 
i una altra part que consistia en un gran espai influït per la 
geometria racionalista, amb llargues alineacions d’arbres i arbust. 

El parc de la Pegaso es va convertir en un bon exemple de les 
nombroses actuacions urbanístiques que des de mitjan dècada 
dels vuitanta van venir a pal·liar el gran dèficit d’espais públics, 
verd urbà i equipaments acumulat sota la dictadura durant els 
anys del desarrollisme. Les nombroses intervencions d’aquest 
«urbanisme de sargidora» durant els anys de la transició van 
servir de connectors entre barris, com és el cas del parc de 
la Pegaso, o van ajudar a crear noves centralitats en llocs de 
la ciutat que s’havien convertit pràcticament en perifèria. Els 
moviments socials i les associacions veïnals, amb les velles i 
noves reivindicacions, van participar en aquest nou creixement i 
reconstrucció de la ciutat.

Vista general del Park Güell, 1914-1920. AFB

EL PARK GÜELL (1900 i 1926)

UN PROJECTE RESIDENCIAL RECONVERTIT 
EN PARC PÚBLIC

En els anys en què la ciutat consolida l’Eixample com a àrea 
comercial i residencial al centre, i deixa als seus flancs una zona 
més popular i industrial, Eusebi Güell opta per ubicar els seus 
plans urbanístics més enllà de la ciutat, en uns terrenys de 
l’anomenada muntanya Pelada, al barri de la Salut. El Park Güell 
és el resultat d’una operació residencial sense èxit, allunyada de 
l’àrea d’expansió urbana dels barris benestants de l’època. 

Projectada i executada per Antoni Gaudí, preveia 60 parcel·les 
per edificar, envoltades dels seus jardins propis i de grans 
espais enjardinats comunitaris. L’entrada i l’eix principal van ser 
concebuts com un conjunt monumental, coronat per una gran 
plaça central. La resta de l’espai urbanitzat el va articular amb 
amples vials ondulants, que, superposats al territori, formen 
un conjunt de viaductes que relliguen tot el recinte, mentre 
que la xarxa de camins per a vianants s’adapta a la topografia 
costeruda del terreny amb pendents i trams d’escales. La idea 
d’enjardinament respectava i potenciava la vegetació existent 
perquè s’anés integrant en les estructures de pedra, de com-
posició i inspiració naturalista. 

Un cop mort Eusebi Güell el 1918, i davant el fracàs de 
l’operació urbanística, l’empresa Urbanizaciones Güell, S. A. , va 
proposar a l’Ajuntament de Barcelona que adquirís el recinte. 
Després d’àrdues negociacions i enmig d’una polèmica notable, 
l’Ajuntament el va comprar el 1925 per 3.170.000 pessetes. 
L’any següent el parc s’obria al públic i el 1984 va ser declarat 
patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
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Vista aèria dels jardins del Turó Park, 1961. AFB

LA DIAGONAL DE PONENT:                                                  

DEL PALAU REIAL AL TURÓ PARK (1920 i 1933)        

UN MODEL D’AVINGUDA AMB JARDÍ LINEAL

L’entramat que va formar la creació de la plaça de Francesc 
Macià amb l’annexió dels jardins del Turó Park —que també 
va dissenyar el mateix Rubió i Tudurí—, la prolongació de 
la Diagonal i l’eix que traçava el Palau Reial i els seus jar-
dins, aconseguia cohesionar diversos espais que es van anar 
construint al llarg dels anys vint i principis dels anys trenta del 
segle xx. Així va prendre vida tot un barri adaptat als models 
residencials i als ideals noucentistes del moment. El tram de 
la Diagonal que s’estenia més enllà de l’Eixample havia de 
ser la gran artèria que iniciava el creixement de la nova ciutat 
burgesa cap a ponent. 

La Diagonal es va planificar com un gran passeig asimètric 
amb vials d’amplada similar per als vehicles i per als vianants. 
L’asimetria reservava la zona d’insolació per als vianants i els 
jardins, i la zona d’ombra que feien els mateixos edificis de 
l’avinguda, per als vehicles.

La zona de vianants preveia una franja enjardinada que consis-
tia en un seguit de petites places independents, diferents entre 
elles i separades per murets vegetals, fins a arribar al Palau de 
Pedralbes. Davant del Palau, els arbres i els arbusts desapa-
reixien per donar pas a una esplanada amb parterres i fonts 
ornamentals. Amb aquest projecte, Rubió va trobar una nova 
fórmula d’enjardinament, en què utilitzava segments de la via 
pública per crear petits jardins i espais de repòs. 
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Umbracle del parc de la Ciutadella, 1888-1900. AFB

EL PARC DE LA CIUTADELLA (1872)

Amb el triomf de la revolució liberal del 1868, l’espai de l’antiga 
ciutadella militar va ser cedit a la ciutat amb la condició que s’hi 
construís un parc públic que, fent-se ressò de les aspiracions 
de modernitat i europeisme de Barcelona, conjugués l’ideal  
higienista, l’oci i la difusió de la ciència, amb l’ideal de modernit-
zació i renovació urbana.

El 1872, sota el lema «Los jardines son a las ciudades lo que 
los pulmones al cuerpo humano», el projecte de Josep Font-
serè i Mestre va guanyar el concurs públic convocat per a la 
construcció del parc de la Ciutadella. Aquest projecte tenia 
l’avantatge que aportava una solució d’encaix entre aquest 
sector de la ciutat vella i la trama de l’Eixample proposada per 
Cerdà. L’execució, però, va quedar supeditada a la gran aposta 
barcelonina de l’època, l’Exposició Universal del 1888, que en 
modificaria substancialment el projecte original.  

Tot i les transformacions per acollir l’Exposició, el projecte del 
parc s’organitzava, segons una barreja d’estils paisatgístics, 
geomètrics i naturalistes, en diferents sectors atenent als usos 
a què es destinava cada zona del recinte. Marcava el perímetre 
del parc un gran vial arbrat inspirat en el jardí clàssic francès, 
amb llargues perspectives visuals i planta retallada en els 
parterres, mentre que al voltant del llac es desplegava el sector 
anomenat romàntic, amb parterres i vegetació de distribució 
irregular i camins serpentejants.

Una peça important del parc és la plaça d’armes projectada per 
Forestier cap al 1916 davant de l’actual Parlament de Catalunya, 
que a hores d’ara és el treball paisatgístic més ben conservat 
del recinte.
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Parc de Montjuïc. Estanc, 1930-1935. AFB

A principis del segle xx, Montjuïc era un lloc allunyat del centre 
de la ciutat on es concentraven les pedreres, el cementiri, al-
gunes fonts populars i unes consolidades instal·lacions militars 
que en limitaven l’ús. Dues fites importants han marcat de-
finitivament la fesomia actual del parc de Montjuïc: l’Exposició 
Internacional de Barcelona del 1929 i la celebració dels Jocs 
Olímpics l’any 1992.

L’Exposició del 1929 va ser el factor desencadenant per urba-
nitzar la muntanya, integrar-la a la trama de la ciutat i limitar-ne 
així la jurisdicció militar. La urbanització de la muntanya havia 
de permetre la consolidació de la ciutat cap a ponent, amb 
la plaça d’Espanya com a unió de dos grans eixos ja pràctica-
ment assentats, el Paral·lel i la Gran Via. A la plaça naixeria la 
gran avinguda que havia d’articular la muntanya fins a Miramar, 
a l’entorn de la qual es va crear tot un conjunt de jardins. Els 
projectes de jardineria, creats per Forestier, amb la col·laboració 
de Rubió i Tudurí, impulsaven un estil paisatgístic d’arrels 
mediterrànies renovador i original, que incorporava, d’una 
banda, elements inspirats en els jardins àrabs andalusos i, de 
l’altra, principis dels jardins clàssics del Renaixement italià. Les 
alineacions i quadrícules que formaven els arbres fruiters a 
les terrasses es combinaven amb les zones de pas, en què els 
parterres, delimitats per arbusts retallats, mantenien en el seu 
interior la vegetació lliure, sense simetries.

La creació d’aquesta infraestructura viària inicial que recorria 
pràcticament tota la muntanya li va conferir una gran versatili-
tat per acollir i incorporar, al llarg dels anys, diferents equipa-
ments i serveis. 
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EL PARC DE MONTJUÏC (1915, 1929 i 1992)



Vista de la ciutat 
des del Palau Nacional. 

Stefan Andrej Shambora

Vista aèria                   
de l’edifici històric de 

la Universitat. UB

Vista aèria de la plaça 
de Francesc Macià, 

2012. TAVISA

Vista general del 
Park Güell, 2013. 

B:SM

Parc del  
Poblenou, 2010.

Vista general               
dels jardins i edificis 

del parc de la Ciutadella, 
1930-1932.                  

 

Jardins 
del Turó Park
Av. de Pau Casals, 19

  2,88 ha

Parc Natural de la      
Serra de Collserola, 2007. 

Jardins del 
Palau Reial

Av. Diagonal, 686
  7,28 ha

 Park Güell, 
1900-1910. AFB 

Vista aèria de les 
obres de construcció de 

l’Exposició Internacional del 
1929 a Montjuïc, 1927. AFB

Serra de 
Collserola, 1900. 

AFCEC

Treballs de           
remodelació dels jar-

dins de l’edifici històric de 
la Universitat. UB

Entrada al Palau 
Reial de Pedralbes a 
l’avinguda Diagonal, 

1930-1932.

 

Vista aèria del 
parc de la Pegaso, 

2009. TAVISA

Pont del parc de la 
Pegaso, 2013. 5
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Parc de Collserola 
8.259 ha

La integració de les inter-
vencions paisatgístiques sobre 

miradors, fonts i àrees de lleure en 
els diferents paisatges naturals de 

la Serra ha estat una de les es-
tratègies que han convertit el parc 

de Collserola en una peça clau 
en la formació de la gran urbs 

metropolitana i en un nou 
espai d’oci suburbà. 

Parc de la Pegaso 
C.  de la Sagrera, 179-197

3,65 ha

El parc de la Pegaso ocupa un 
antic terreny industrial. És un bon 
exemple del discurs urbanístic i 

paisatgístic que va inspirar la recons-
trucció de Barcelona en els primers 
anys de la democràcia, amb vista 

a resoldre el dèficit d’espais 
verds dels barris de l’antiga 

perifèria de la ciutat.     

Parc de Montjuïc 
450 ha

L’enjardinament de gran part 
de la muntanya de Montjuïc va 
quedar definida en els treballs 
preparatoris de l’Exposició del 
1929 com un mosaic de jardins 
singulars, tot i que d’estil simi-
lar, que es distribuïen al llarg 

dels vials i a l’entorn dels 
edificis.     

Park Güell
C. d’Olot, 1-13

15 ha

El Park Güell és deutor del projecte 
inicial de convertir aquests terrenys 

del barri de la Salut en un recinte 
residencial. L’originalitat que Gaudí va 
concebre per a la urbanització, amb 
estructures de pedra i construccions 

úniques, va definir un escenari on 
l’arquitectura, més que la jar-
dineria, marcaria per sempre 

el caràcter del parc. 

Jardins                
de la Universitat 
C. de la Diputació, 230

1,08 ha

El jardí de la Universitat dissenyat 
per Elies Rogent feia funcions de 
jardí botànic gràcies a la presèn-

cia d’espècies procedents de 
l’antic jardí botànic, creat el 

1784 per Antoni Meca i 
Cardona, marquès de 

Ciutadilla. 

Parc del Poblenou
C. de Carmen Amaya - pg. de Calvell

11,92 ha

El parc del Poblenou forma part de 
la franja intermèdia entre el pas-

seig marítim i les edificacions. És un 
dels distintius de la urbanització de 
l’espai públic del litoral de la ciutat, 
que es va fer a partir d’un pla per 

a la costa que es va decantar 
per no edificar a la pri- 

mera línia de mar. 

La Diagonal         
de ponent

La prolongació de la Diagonal 
es va preveure més ampla que en 

el tram de l’Eixample, i es feia neces-
sari un element que ocultés aquest 

canvi. L’actual plaça de Francesc 
Macià ho aconseguia amb masses 
de vegetació, i a més a més servia 

de ròtula per incorporar els 
jardins del Turó Park al nou 

eix de verd urbà.   

Parc de la   
Ciutadella

Pg. de Picasso, 1
17,43 ha

El projecte de Josep Fontserè per a la 
Ciutadella encara pot sorprendre per la 

seva maduresa, la nova concepció de verd 
públic que aportava i l’encert en el context 
i les necessitats de la Barcelona del Nou-
cents. La visió d’equipament urbà el va 

convertir en un jardí de perspectiva 
moderna, pioner de les tendències 

més avantguardistes del mo-
ment a Europa.   
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Projecte d’urbanització dels terrenys de la ciutadella i els seus voltants, 1872. AHCB

«Avui Barcelona es troba sense jardins. Barcelona no té places 
d’extensió extraordinària. Barcelona manca de passejos disposats de 
manera que ofereixin ombra grata els dies calorosos de l’estiu o de 
racons arrecerats dels vents del nord en què es pugui gaudir de les 
delícies del sol els dies d’hivern. La transformació dels terrenys de la 
Ciutadella en jardins i parcs satisfaria aquestes necessitats i, alhora 
que conferirà salubritat a la població gràcies a l’influx benèfic i 
sanejador que la vegetació exerceix contínuament, oferirà delectació 
o un lloc de passeig i de repòs en què pugui descansar el comerciant 
fatigat, l’industrial opulent o el laboriós jornaler, i al mateix temps 
proporcionarà nova vida o augmentarà la que tinguin els barris 
d’aquella part de la ciutat. 
[…] que la transformació dels terrenys de la Ciutadella es verifiqués 
tenint en compte el traçat de les vies públiques que segons el pla 
d’eixample hi conflueixen.»                                        
                     Josep Fontserè i Mestre, 1872 

Gràfic de la distribució dels espais verds de Barcelona, 1926. FNMRT

«Cal que fem un esforç per entendre que no només ens fan falta els 
petits jardins de barri al costat de les nostres cases, sinó també els 
grans parcs, on l’habitant de la ciutat es pot aïllar de la gran circu-
lació i del nerviosisme urbà. Hem de veure clarament que aquests 
grans parcs, si per desgràcia són impossibles al centre de la població, 
lògicament s’hauran de situar als suburbis. En suma, convé que sa-
piguem que tots aquests jardins, terrenys de jocs i parcs estan vincu-
lats entre ells segons un pla o sistema, que la seva distribució i traçat 
ha d’obeir una tècnica especial que totes les grans ciutats apliquen 
i que, contribuint a la realització ordenada d’aquest pla, farem més 
agradable i sana la vida dels habitants de la nostra ciutat.
Si oblidem el problema dels espais lliures o si, per no entendre’l, 
l’abandonem a l’atzar del creixement urbà, la ciutat es desenvoluparà 
d’una manera desagradable i poc confortable.»     
         Nicolau Maria Rubió i Tudurí, 1926

Vista aèria de Barcelona, 2000. TAVISA

«Els parcs públics pertanyen a la cosa pública que és, en tots els 
aspectes, la ciutat. Es fa difícil parlar de parcs i jardins públics sense 
un enfocament urbà, perquè aquells són de la ciutat, la ciutat els 
crea i els manté i la ciutat els usa des del lleure dels seus ciutadans. 
Així, una presentació dels parcs públics feta des de la ciutat no és 
cap error, sinó l’única presentació il·luminadora. Al redós d’un parc 
públic hi ha sempre una ciutat que el fa raonable i explicable.» 
        Manuel Ribas i Piera, 1991  
    

Parc de la 
Ciutadella, 2006.                       


