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A. INTRODUCCIÓ 

Els Jardins interiors d’illa han estat l’eina principal, durant les últimes dècades, per guanyar 

espais verds, d’estada i de joc al Districte de l’Eixample. 

Amb l’increment de la consciència respecte les implicacions del canvi climàtic que vivim i la 

Declaració d’emergència climàtica de Barcelona del 2019 s’han diversificat les estratègies per 

reduir els efectes del canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire de la ciutat. 

La urbanització dels Eixos verds dins del programa Superilla, s’ha sumat a la creació de 

nous Jardins interiors d’illa, per ampliar les oportunitats d’incrementar la infraestructura verda 

de la ciutat, els espais de prioritat pel vianant, de passeig, de joc i d’estada. 

Eixos verds i interiors d’illa formen part d’un mateix model de ciutat, que posa les persones 

al centre, on es generen sinèrgies entre eixos i interiors. 

Aquest informe pretén, a partir d’una recollida de dades realitzada entre l’agost i el 

desembre del 2021, aportar la informació necessària per avaluar l’ús, el manteniment i el paper 

que han de jugar els Jardins interiors d’illa combinats amb els nous Eixos verds, i poder fer les 

propostes necessàries per garantir el seu bon funcionament, el seu creixement i la seva 

distribució. 

 
A1. Llistat dels interiors d’illa 
 

Els jardins interiors d’illa es defineixen com espais lliures d’edificació ubicats a l'interior 

d’una illa; caracteritzats d’una banda, per estar delimitats en tot o gairebé tot el seu perímetre 

per edificis que l’aïllen del carrer i amb accessos de diferents tipologies. Al Districte de 

l’Eixample, segons aquesta definició, existeixen un total de 45 jardins interiors d’illa (fig.1.). Són 

espais verds que es diferencien morfològicament d’altres espais lliures o públics com parcs, 

jardins o places. La política de recuperació d’interiors d’illa ha anat acompanyada de la 

construcció de diversos equipaments de proximitat per als veïns i veïnes de l’Eixample. Aquest 

fet, junt amb la incorporació d’altres elements i activitats, han fet possible que cada interior d’illa 

tingui personalitat pròpia i molts mantenen alguns dels símbols que recorden el seu passat. 
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Llistat dels jardins interior d’illa: 

 

1. Placeta de Maria Luz Morales 
2. Jardins de Mª Assumpció Català 
3. Londres 86 
4. Jardins de Rosa Deulofeu 
5. Jardins de Montserrat Figueras 
6. Editorial Gustau  Gili 
7. Jardins de Beatriu Pinòs-Milany 
8. Jardins d’Elena Maseras 
9. Placeta de Joan Brossa 
10. Jardins de Maria Mercè Marçal 
11. J. d’Ermessenda de Carcassona 
12. Jardins de Safo 
13. Jardins de Paula Montal 
14. Jardins d’Emma de Barcelona 
15. Jardins de Sebastià Gasch 
16. Jardins de César Martinell 
 
17. Jardins de Maria Matilde Almendros 
18. Jardins de Tete Montoliu 
19. Jardins de l’antic Cinema Urgell 
20. Jardins de Mercè Vilaret 
21. Jardins de Maria Manonelles 
22. Jardins dels Tres Tombs 
23. Jardins de Càndida Peréz 

24. Jardins  del Palau Robert 
25. Jardins de Laura Albéñiz 
26. Jardins de Carme Biada 
27. Jardins de la Casa Elizalde 
28. Jardins del Rector Oliveras 
29. J. de l’antic Cinema Novedades 
30. Jardins de la Torre de les Aïgues 
31. Jardins de Sofia Barat 
32. Jardins de Jaume Perich 
33. Jardins d’Agustí Centellas  
34. Jardins de Costança d’Aragó 
35. Jardins de Carlit 
 
36. Jardins de Beatriu de Provença 
37. Jardins de l’antic Cinema Niça 
38. Jardins d’Enriqueta Séculi 
39. Plaça d’Henry Dunant 
40. Jardins de Montserrat Roig 
41. Jardins de Flora Tristàn 
 
42. Jardins de Clotilde Cerdà 
43. Jardins de Manuel de Pedrolo 
44. Jardins d’AnaÏs  Napoleon 
45. J. de la Carretera Antiga d’Horta 
46. Jardins de Lina Ódena 
47. Motor Repris (privat d’ús públic) 
48. Av. Vilanova 
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Fig.1. Localització dels jardins interiors d’illa Jardins interiors d’illa pendents d’execució 
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B. USUARIS 

B1. Afluència i perfil d’usuaris 
 

La Direcció de Serveis a les Persones del districte de l’Eixample compta amb equips 

d’agents de convivència dels Plans d’Ocupació. Treballen per parelles, de matí o de tarda, 

elaborant informes diaris de les incidències detectades i intervencions que es fan als jardins 

interior d’illa. La seva feina es veu reflectida en uns quadrants mensuals (fig.6.) que mostren les 

diverses incidències destacant les problemàtiques més habituals. 

 

Els equips de convivència del Districte han estat realitzant la tasca d’identificar el perfil 
d’usuaris dels 45 jardins interiors d’illa indicant principalment a quins grups d’edat corresponen 

(famílies amb infants, adolescents/joves, adults, gent gran, totes les edats i altres) i valorant 

l’afluència de gent en els diferents jardins interiors d’illa en quatre termes quantitatius: molta, 

bastant, poca i gens.  

 

 

Afluència d’usuaris 

 

La tasca d’identificació i recompte d’usuaris als diferents jardins interiors d’illa es realitza de 

forma puntual durant l’horari d’obertura de cadascun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Gràfic d’afluència (%) en el període juliol - octubre 
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En la mostra resultant de l’estudi d’afluència (fig.8.) del període de quatre mesos (juliol–

octubre) destaca la quantia de poca o bastanta per sobre de les altres.  En la mateixa línia es 

constata que l’afluència és variada al llarg del dia i que es veu afectada o modificada en funció 

de la climatologia i en relació al període lectiu o estival. La quantia de visitants baixa durant els 

mesos d’estiu i trona a créixer al setembre i octubre. Amb la tornada de vacances, una quarta 

part dels jardins es tornen a omplir de molta gent, mentre la meitat manté poca afluència.  

 

 
 

 

Nº de jardins 
Molta Bastanta Poca Gens Tancat 

Juliol 1 13 27 2 2 

Agost 1 14 25 2 3 

1a Setembre 4 18 20 0 3 

2a Setembre 9 17 17 1 1 

Octubre 10 15 19 0 1 

 

 

Perfil d’usuaris 

 

En les mostres de dades recollides per l’estudi d’afluència en relació als diferents perfils 

d’usuaris podem afirmar que tot i la presència de diversos grups d’edat, hi destaquen les 

famílies amb infants, que són els principals usuaris dels jardins interiors d’illa, seguit dels 

adults. Els turistes tenen una major presència als Jardins del Palau Robert, tot i que degut a la 

pandèmia potser no és el període estival més significatiu en aquest sentit. 

Fig.4. Taula resum del gràfic (fig.3.)  

Fig.3. Gràfic d’afluència (nº de jardins) en el període juliol - octubre 
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Perfil 
Famílies 

amb infants 

Adolescents

/joves 

Adult Gent Gran Totes les 

edats 

Turistes 

Juliol 27 10 11 3 8 1 

Agost 26 8 9 3 8 0 

1a 

Setembre 

25 14 21 10 8 1 

2a 

Setembre 

20 10 20 8 12 1 

Octubre 21 13 19 5 13 1 

 
 
 

*Observacions: 

 

- Jardins d’Ermessenda de Carcassona:  són els que van mantenir la gran afluència de gent 

durant l’estiu, de totes les edats i principalment de famílies amb infants. Aquesta gran afluència 

es pot deure no només a la presència de jocs infantils, sinó a l’accés a través del porxo d’un 

equipament com és la Biblioteca Agustí Centelles. 

- Jardins de l’Antic Cinema Novetats i de l’Antic Cinema Urgell:  no s’hi ha trobat gent a 

l’estiu, al juliol i agost. Els agents de convivència assenyalen que gairebé no hi ha arbres, i a 

l'estiu fa molta calor per estar-hi. Aquests dos espais s’han obert recentment i potser són poc 

coneguts. De fet, el Jardí de l’Antic Cinema Novetats encara està envoltat d’obres. 

- Els espais que els agents de convivència s’han trobat tancats són: Maria Manonelles (està 

en obres fins al novembre del 2021), Motor Repris (és un espai privat d’accés públic, que 

tanquen quan tanca l’activitat en interior d’illa) i el Centre Cívic de Casa Elizalde que ha estat 

tancat per mesures COVID (a més, el Centre Cívic tanca a l’agost per vacances). 

 

Fig.5. Gràfic classificació perfil d’usuaris  en el període juliol - octubre 

Fig.6. Taula resum del gràfic (fig.5.)  
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Quadre d’afluència (1-31 Juliol 2021) 

Jardí 
Famílies amb 

infants 
Adolescents / 

Joves Adults Gent Gran Totes les 
edats Altres 

Afluència de 
gent 

CASA ELIZALDE       
Tancat: 
COVID 

MARIA MANONELLES       
Tancat: 
obres 

MOTOR REPRIS       
Tancat: 

vacances 

PALAU ROBERT     X Turistes Bastant 

JAUME PERICH X      
Poca 

CARLIT X  X X   
Bastant 

SOFIA BARAT       
Poca 

CONSTANÇA 
D’ARAGÓ 

X X X    
Poca 

AGUSTÍ CENTELLES X X     
Poca 

RECTOR OLIVERAS X   X   
Poca 

NOVEDADES X X     
Poca 

TORRE DE LES 
AIGÜES     X  Poca 

LAURA ALBÉNIZ X      Bastant 

CARME BIADA     X  Bastant 

JOAN BROSSA     X  Poca 

ELENA MASERAS     X  Poca 

BEATRIU DE PINÓS I 
MILANY 

X      Bastant 

MONTSERRAT 
FIGUERES 

X      Poca 

MARÍA LUZ 
MORALES   X    Poca 

ERMESSENDA DE 
CARCASSONA 

X      Molta 

MARIA MERCÈ 
MARÇAL 

X      Poca 

ROSA DEULOFEU X      Bastant 

MARIA ASSUMPCIÓ 
CATALÀ I POCH  X X    Poca 

CÈSAR MARTINELL     X  Poca 

PAULA MONTAL X X X    poca 

EMMA DE 
BARCELONA     X  Poca 

SEBASTIÀ GASCH     X  Poca 

SAFO x  X    Bastant 

MANUEL DE 
PEDROLO 

X      Poca 

CARRETERA ANTIGA 
D'HORTA 

X X     Poca 

LINA ÒDENA X      Poca 

ANAÏS NAPOLEÓN X      Bastant 

CLOTILDE CERDÀ X      Poca 

TRES TOMBS X      Bastant 

CANDIDA PEREZ X      Bastant 

CINEMES URGELL x      Poca 

TETE MONTOLIU X      Bastant 

MARÍA MATILDE 
ALMENDROS   X    Poca 

MERCÈ VILARET  X X    Poca 

FLORA TRISTÁN X      Poca 

BEATRIU DE 
PROVENÇA 

X      Bastant 

NIZA  X X    Poca 

ENRIQUETA SÉCULI  X X    Poca 

MONTSERRAT ROIG X X X    Bastant 

HENRY DUNANT X   X   
Poca 

 27 10 11 3 8   

Fig.7. Quadre de l’estudi d’afluència i perfils d’usuaris  
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Quadre d’afluència (1-31 Agost 2021) 

Jardí 
Famílies 

amb infants 
Adolescents

/Joves Adults Gent Gran Totes les 
edats  Altres 

Afluència de 
gent 

CASA ELIZALDE        
 Tancat: 

vacances 

MARIA 
MANONELLES 

       
 Tancat: 

obres 

MOTOR REPRIS        
 Tancat: 

vacances 

PALAU ROBERT   X X X    Bastant 

JAUME PERICH       X   Poca 

CARLIT X  X X    Bastant 

SOFIA BARAT         Poca 

CONSTANÇA 
D’ARAGÓ 

X X X     Poca 

AGUSTÍ CENTELLES X X      Poca 

RECTOR OLIVERAS X   X    Poca 

NOVEDADES X X     
Poca 

TORRE DE LES 
AIGÜES 

     X   Poca 

LAURA ALBÉNIZ X       Bastant 

CARME BIADA      X   Bastant 

JOAN BROSSA      X   Poca 

ELENA MASERAS      X   Poca 

BEATRIU DE PINÓS I 
MILANY 

X       Bastant 

MONTSERRAT 
FIGUERES 

X       Poca 

MARÍA LUZ 
MORALES 

   X     Poca 

ERMESSENDA DE 
CARCASSONA 

X       Molta 

MARIA MERCÈ 
MARÇAL 

X       Poca 

ROSA DEULOFEU X       Bastant 

MARIA ASSUMPCIÓ 
CATALÀ I POCH 

  X X     Poca 

CÈSAR MARTINELL      X   Poca 

PAULA MONTAL X       Bastant 

EMMA DE 
BARCELONA 

     X   Poca 

SEBASTIÀ GASCH      X   Poca 

SAFO    X     Bastant 

MANUEL DE 
PEDROLO 

X       Poca 

CARRETERA 
ANTIGA D'HORTA 

X X      Poca 

LINA ÒDENA X       Poca 

ANAÏS NAPOLEÓN X       Bastant 

CLOTILDE CERDÀ X       Poca 

TRES TOMBS X       Bastant 

CANDIDA PEREZ X       Bastant 

CINEMES URGELL X      
Poca 

TETE MONTOLIU X       Bastant 

MARÍA MATILDE 
ALMENDROS 

   X     Poca 

MERCÈ VILARET   X X     Poca 

FLORA TRISTÁN X       Poca 

BEATRIU DE 
PROVENÇA 

X       Bastant 

NIZA X       Poca 

ENRIQUETA SÉCULI   X X     Poca 

MONTSERRAT ROIG X       Bastant 

HENRY DUNANT X           Poca 

 26 8 9 3 8   

Fig.7. Quadre de l’estudi d’afluència i perfils d’usuaris  
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Quadre d’afluència (1-15 Setembre 2021) 

Jardí 
Famílies 

amb infants 
Adolescents

/Joves Adults Gent Gran Totes les 
edats  Altres 

Afluència de 
gent 

CASA ELIZALDE             
Tancat: 

vacances 

MARIA 
MANONELLES        

       
Tancat: 
obres 

 MOTOR REPRIS         
Tancat: 

vacances 

PALAU ROBERT      X Turistes Bastant 

JAUME PERICH      X   Bastant 

CARLIT X  X X    Bastant 

SOFIA BARAT X  X X    Poca 

CONSTANÇA 
D’ARAGÓ 

X X  X    Poca 

AGUSTÍ CENTELLES      X   Poca 

RECTOR OLIVERAS X  X X    Poca 

NOVEDADES   X      Poca 

TORRE DE LES 
AIGÜES 

  X X     Bastant 

LAURA ALBÉNIZ X       Poca 

CARME BIADA X X      Bastant 

JOAN BROSSA X X X     Bastant 

ELENA MASERAS X  X     Poca 

BEATRIU DE PINÓS I 
MILANY 

X  X     Bastant 

MONTSERRAT 
FIGUERES 

X   X    Bastant 

MARÍA LUZ 
MORALES 

   X     Poca 

ERMESSENDA DE 
CARCASSONA 

     X   Molta 

MARIA MERCÈ 
MARÇAL 

     X   Bastant 

ROSA DEULOFEU      X   Bastant 

MARIA ASSUMPCIÓ 
CATALÀ I POCH 

   X     Poca 

CÈSAR MARTINELL     X    Bastant 

PAULA MONTAL X X X     Poca 

EMMA DE 
BARCELONA 

     X   Bastant 

SEBASTIÀ GASCH    X     Poca 

SAFO X X      Bastant 

MANUEL DE 
PEDROLO 

  X X    Poca 

CARRETERA 
ANTIGA D'HORTA 

X X  X   Bastant 

LINA ÒDENA X      Bastant 

ANAÏS NAPOLEÓN X      Bastant 

CLOTILDE CERDÀ X   X   Poca 

TRES TOMBS X  X    Molta 

CANDIDA PEREZ X  X    Molta 

CINEMES URGELL X      Poca 

TETE MONTOLIU X  X    Molta 

MARÍA MATILDE 
ALMENDROS 

X X X    Poca 

MERCÈ VILARET X X X    Poca 

FLORA TRISTÁN X  X    Bastant 

BEATRIU DE 
PROVENÇA 

X X X     Poca 

NIZA X       Poca 

ENRIQUETA SÉCULI   X X X    Poca 

MONTSERRAT ROIG      X   Bastant 

HENRY DUNANT   X X X     Poca 

 25 14 21 10 8   

Fig.7. Quadre de l’estudi d’afluència i perfils d’usuaris  
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Quadre d’afluència (15-30 Setembre 2021) 

Jardí 
Famílies 

amb infants 
Adolescents

/Joves Adults Gent Gran Totes les 
edats  Altres 

Afluència de 
gent 

MARIA 
MANONELLES 

       
 Tancat: 

obres 

PALAU ROBERT   X X X  Turistes Bastant 

JAUME PERICH      X   Molta 

CARLIT      X   Molta 

SOFIA BARAT X   X    Poca 

CONSTANÇA 
D’ARAGÓ 

     X   Poca 

AGUSTÍ CENTELLES      X   Bastant 

RECTOR OLIVERAS      X   Bastant 

CASA ELIZALDE         X     Poca 

NOVEDADES        
Gens 

TORRE DE LES 
AIGÜES 

  X X     Bastant 

LAURA ALBÉNIZ X       Poca 

CARME BIADA      X   Bastant 

JOAN BROSSA X  X X    Bastant 

ELENA MASERAS X  X     Poca 

BEATRIU DE PINÓS I 
MILANY 

X  X     Bastant 

MONTSERRAT 
FIGUERES 

X   X    Bastant 

MARÍA LUZ 
MORALES 

   X     Poca 

ERMESSENDA DE 
CARCASSONA 

     X   Molta 

MARIA MERCÈ 
MARÇAL 

X       Bastant 

ROSA DEULOFEU      X   Bastant 

MARIA ASSUMPCIÓ 
CATALÀ I POCH 

   X     Poca 

CÈSAR MARTINELL      X   Bastant 

PAULA MONTAL X X X     Bastant 

EMMA DE 
BARCELONA 

     X  Molta 

SEBASTIÀ GASCH   X X    Poca 

SAFO X X     Bastant 

MANUEL DE 
PEDROLO 

  X X    Poca 

MOTOR REPRIS X      Poca 

CARRETERA 
ANTIGA D'HORTA 

X X  X   Molta 

LINA ÒDENA X      Bastant 

ANAÏS NAPOLEÓN X  X    Molta 

CLOTILDE CERDÀ X  X    Bastant 

TRES TOMBS X  X    Bastant 

CANDIDA PEREZ X      Molta 

CINEMES URGELL X      Poca 

TETE MONTOLIU X  X    Poca 

MARÍA MATILDE 
ALMENDROS 

   X    Poca 

MERCÈ VILARET    X    Poca 

FLORA TRISTÁN X   X   Molta 

BEATRIU DE 
PROVENÇA 

X X X     Bastant 

NIZA      X   Poca 

ENRIQUETA SÉCULI   X X X    Poca 

MONTSERRAT ROIG      X   Molta 

HENRY DUNANT   X X X     Poca 

 20 10 20 8 12   

Fig.7. Quadre de l’estudi d’afluència i perfils d’usuaris  
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Quadre d’afluència (1-31 Octubre 2021) 

Jardí 
Famílies 

amb infants 
Adolescents

/Joves Adults Gent Gran Totes les 
edats  Altres 

Afluència de 
gent 

MARIA 
MANONELLES 

       
 Tancat: 
obres  

PALAU ROBERT    X X    Bastant 

JAUME PERICH      X   Molta 

CARLIT X       Bastant 

SOFIA BARAT      X   Poca 

CONSTANÇA 
D’ARAGÓ 

X X  X    Molta 

AGUSTÍ CENTELLES      X   Molta 

RECTOR OLIVERAS      X   Poca 

CASA ELIZALDE         X     Poca 

NOVEDADES X       Poca 

TORRE DE LES 
AIGÜES 

  X X     Poca 

LAURA ALBÉNIZ X       Bastant 

CARME BIADA X X X     Bastant 

JOAN BROSSA      X   Bastant 

ELENA MASERAS X       Bastant 

BEATRIU DE PINÓS I 
MILANY 

X X      Bastant 

MONTSERRAT 
FIGUERES 

X       Bastant 

MARÍA LUZ 
MORALES 

   X     Poca 

ERMESSENDA DE 
CARCASSONA 

     X   Molta 

MARIA MERCÈ 
MARÇAL 

X  X     Molta 

ROSA DEULOFEU      X   Bastant 

MARIA ASSUMPCIÓ 
CATALÀ I POCH 

   X     Poca 

CÈSAR MARTINELL X X X    
Molta 

PAULA MONTAL      X   Molta 

EMMA DE 
BARCELONA 

     X   Molta 

SEBASTIÀ GASCH x x x     Poca 

SAFO x  x     Poca 

MANUEL DE 
PEDROLO 

  x      Poca 

MOTOR REPRIS x       Poca 

CARRETERA 
ANTIGA D'HORTA 

x  x     Bastant 

LINA ÒDENA x       Bastant 

ANAÏS NAPOLEÓN x       Bastant 

CLOTILDE CERDÀ x x x     Poca 

TRES TOMBS      X   Molta 

CANDIDA PEREZ X  X X    Molta 

CINEMES URGELL X  X X    Poca 

TETE MONTOLIU      X   Poca 

MARÍA MATILDE 
ALMENDROS 

  X X     Poca 

MERCÈ VILARET   X X     Poca 

FLORA TRISTÁN      X   Bastant 

BEATRIU DE 
PROVENÇA 

X X X     Bastant 

NIZA X       Poca 

ENRIQUETA SÉCULI   X X     Poca 

MONTSERRAT ROIG      X   Bastant 

HENRY DUNANT   X X X     Poca 

 21 13 19 5 13   

Fig.7. Quadre de l’estudi d’afluència i perfils d’usuaris  
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 B2. Plans de dinamització 

Els plans de dinamització que tenen lloc als jardins interiors d’illa estan relacionats amb 

diferents activitats de caire cultural, lúdic i esportiu. Segons el període temporal i les activitats 

que s’hi desenvolupen podem diferenciar entre activitats puntuals o altres activitats que 

poden estar o no lligades a equipaments propers.  

 

Activitats puntuals 

 

Les activitats puntuals organitzades des de la Direcció de Serveis a les Persones del 
Districte o per altres entitats aprofiten l’espai d’alguns jardins interiors d’illa, tenint en compte 

que la programació horària de l’activitat respecti sempre el descans veïnal i dins dels horaris 

d’obertura dels jardins d’interior d’illa.  

Districte i Parcs i Jardins atorguen els permisos d’activitats necessaris per a la regulació i el 

correcte desenvolupament de les mateixes. Ens consta un total de 10 esdeveniments atorgats 

per Districte (fig.8.) i 24 per part de Parcs i Jardins (fig.9.), als  quals els tècnics de barri 

afegeixen algunes activitats. 

 

o Esquerra Eixample:  

- Jardí de Rosa Deulofeu: els Ballets de Catalunya organitzen tallers de ball oberts al 

públic els divendres a la tarda a partir de la primavera, un cop han acabat les escoles. També 

s’hi fan actes per la Festa Major. 

 

o Dreta Eixample: 

- Jardí de Sofia Barat: activitats de la biblioteca cada 2 mesos aprox. També s’hi fan actes per 

la Festa Major. 

- Jardí de la Torre de les Aigües: cicle d’activitats a l’estiu entre la biblioteca i l’AVDE. 

- Jardí d’Agustí Centelles: exposicions de la Fundació La Caixa, i actes puntuals AVVAA 

Passeig de Sant Joan (per exemple: castanyada). També s’hi fan actes per la Festa Major. 

 

o Sagrada Família:  

- Jardí de Flora Tristan: moltes activitats al ser un interior d’illa connectat amb l’equipament 

municipal Casal de Barri Espai 210. 

- Jardí de Montserrat Roig: un esplai fa servir l’interior d’illa per fer les seves activitats, 

celebració de la castanyada per part de l’AFA de l’Escola Tabor 
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Altres activitats 

 

Als jardins interiors d’illa també s’hi desenvolupen activitats lligades a celebracions culturals o 

lúdiques a nivell de ciutat o d’altres en relació d’equipaments existents dins la mateixa illa dels 

jardins o de l’entorn proper, com ara biblioteques o escoles. 

 

o Festival Tangent 

El Festival Tangent és un espai de celebració cultural obert a tota la ciutat, 

que acosta al públic noves propostes de creació emergent en disciplines 

híbrides, dansa, teatre, circ i diferents formats musicals.  

 

 

 

o Celebració de festes infantils 

Amb l’objectiu que hom pugui realitzar festes infantils, a nivell particular, als parcs municipals, 

l’Institut Municipal de Parcs i Jardins disposa d’una sol·licitud específica. Aquest permís 

autoritza a col·locar una taula plegable de 2 metres i fa responsables als sol·licitants de la 

neteja i el bon estat posterior de l’espai.  

 

o Ampliem espais educatius per la Covid 

En els dos darrers anys, arrel de la pandèmia, en el marc del programa “Ampliem espais 
educatius per la Covid”, molts interiors d’illa i altres jardins s’han fet servir com a espais per 

fer l’esbarjo de les escoles properes (fig.7.). Aquest programa està centralitzat per tots els 

serveis de l’Ajuntament i el Consorci d’Educació. Els usos que en fan les escoles no són 

exclusius i tampoc es tanquen al públic.  
Pel que fa a al curs 2021-2022 s’ha donat continuïtat al programa Ampliem, cedint a les escoles 

que ho han demanat, aquests parcs i interiors d’illa per esbarjos. S’informa amb cartells que 

són espais educatius.  

 

 

*Observacions: 

- Per una banda, als jardins interior d’illa es controla els tipus d’activitats perquè poden causar 

molta problemàtica de soroll. La normativa d’aplicació més directe i restrictiva que regula el 

soroll i les vibracions en aquest cas és l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona (OMA). 

Segons l’annex II.1 de la modificació dels annexos de la OMA, on l’entrada en vigor és el 2 

d’agost del 2022, es distingeix entre dos tipus de patis en funció del tipus d’accés. Els interiors 

d’illa corresponen al tipus B, patis d’entrada lliure amb serveis municipals, on els objectius de 

qualitat acústica són de 65 dB(A) en horari diürn, 60 dB(A) en horari de vespre i 50 dB(A) en 

Cartell de la sisena edició (2022)  
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horari nocturn, segons l’annex II.3 de qualitat acústica (suma de totes les fonts de soroll). 

D’altra banda també s’avaluen els nivells d’activitats concretes, segons l’annex II.7 Mesura del 

soroll produït per les activitats (una font de soroll determinada) on els valors límits són més 

restrictius.  

 

- Per l’altra banda, el desenvolupament de les activitats lúdiques o esportives que es realitzen 

en aquests espais també afecten a l’estat del verd. La celebració d’esdeveniments populars 

promouen l’assistència de públic a una escala major a l’habitual provocant una pressió extra 

sobre les plantacions, que no sempre són respectades pel ciutadà, o fins i tot per 

infraestructures instal·lades sobre gespes. 

L’ús com a patis escolars ha agreujat l’estat del verd d’aquests interiors d’illa. Per exemple, el 

sistema de reg del jardí de Laura Albéniz ha quedat molt afectat. És remarcable el jardí de 

Montserrat Figueres on es va fer una intervenció per conscienciar els alumnes sobre el 

respecte del verd: ells mateixos van executar la replantació del verd per la Festa de la 
Primavera 2021. 

- També es té constància de certes problemàtiques amb gossos i brutícia als Jardins de Carlit, 
i només al Jardí de la Torre de les Aigües consten conflictes amb altres usuaris. 

 

Quadre “Ampliem espais educatius per la Covid” 

CENTRE ESPAIS HORARI 

Escola de la Concepció 
J. Rector Oliveres 

Passatge Pla 
DL i DV de 11h a 12:30h 
DX i DV de 15h a 16:30h 

Escola Mallorca J. Montserrat Figueres Dilluns a divendres de 10 a 12h 

Escola Carlit J. de Carlit Dilluns a divendres de 10 a 11.40 h 

Escola Fort Pienc 
J. Lina Òdena 

Pl. Anna Lizaran 
de DL a DV de 10:30 a 11:30h 

Escola Xirinacs Jardins de Montserrat Dilluns a Divenres de 11 a 12:30h 

Escola Gaia Parc de les glòries (canòpia) DL a DV de 10h a 12h i de 14:30h a 16h 

Esc. Fructuós Gelabert Jardins de la Indústria de DL a DV de 10:30 a 12h 

Institut Ernest Lluch Parc Joan Miró Dilluns a divendres de 11 a 11:30h 

Institut Viladomat J. d' Emma de Barcelona Dilluns  a divendres de 10h a 10:35h 

Institut Poeta Maragall 
Placeta Joan Brossa 
J. Helena Maseras 

de DL a DV de 11:30h a 12h 

Institut Jaume Balmes J. Antic Cinema Novetats de DL a Dv de 10:50h a 11:40h 

Escola Diputació 
J. Paula Montal 

J. d'Emma de Barcelona 
de DL a DV, de 13h - 14:30h 
de DL a DV de 13 h a 15 h. 

Escola Aldana 
J. Cándida Pérez 

J. Tres Tombs 
de DL a DV, de 15:15h - 16:15h 

Escola Entença 
Jardins de Montserrat 

 J. Rosa Deulofeu
7 de juny al 18 de juny, de 9h a 11h 
7 de juny al 22 de juny, de 12h a 13h 

L’estonnac J. Torre de les aigües de DL a DV de 8 a 17h 

IPSI 
J. Rosa Deulofeu 

J. Maria Mercè Marçal 
J. E. de Carcassona 

de DL a DV 10h - 12h i 13h - 15h 

St. Nicholas School J. de Laura Albèniz de DL a DV de 9h a 15h 

Jesuïtes Casp J. Antic Cinema Novetats 
J. Jaume Perich 

de DL a DV de 8h-10:30h, 12h-14h i 15h-17h 
de DL a DV de 8h a 17h 

  
Fig.8. Quadre ‘Ampliem espais educatius per la Covid” 



 Auditoria dels Jardins interiors d’illa 11.11.2022 

 
 18 

 

  

Llistat d’esdeveniments al 2021 atorgats per Districte (a data 22 d’Octubre 2021) 

Jardí Data Moment del Dia Activitat 

EMMA DE BARCELONA 23/4/2021 tot el dia Intercanvi llibre Sant Jordi 

ERMESSENDA DE CARCASSONA 15/5/2021 matí Contacontes per infants 

 8/7/2021 n dies Festival Tangent 

 22/9/2021 tarda Sessió participativa 

CÉSAR MARTINELL 23/5/2021 tarda Reunió entre membres 

ROSA DEULOFEU 19/5/2021 tarda Assamblea anual 

CANDIDA PEREZ 17/5/2021 tarda Taller contes 

 2/6/2021 tarda Jornada Cicle Eixamplem Lectures: un abans i un després 

TETE MONTOLIU 18/6/2021 matí Festa fi de curs 

JAUME PERICH 10/6/2021 matí Reunió de personal sanitari 

AGUSTÍ CENTELLES 29/5/2021 n dies Dos actes i tres activitats – Festa Major Dreta Eixample 

 8/6/2021 n dies Biennal de ciència 

 19/11/2021 tarda Jocs Participatius - Dia Internacional Drets dels Infants 

 1/11/2021 matí Castanyada 

FLORA TRISTAN 19/3/2021 tarda Activitat estampació sostenible 

 26/3/2021 tarda Activitat estampació sostenible 

 19/6/2021 matí Activitat Espai 210 

 20/6/2021 tarda Tallers infantils - Església Ebenezer 

LINA ODENA 3/6/2021 tarda Pregó Festes Fort Pienc 

 11/6/2021 tarda Festes Primavera – Havaneres i cançó taberna 

 

 

 

 

 

Llistat d’activitats atorgades per Parcs i Jardins des de març-21 (a data novembre 2021) 

Jardí Data Activitat PARTICIPANTS 

FLORA TRISTAN 19-març-21 TALLER D'ESTAMPACIÓ SOSTENIBLE 35 

 19-juny-21 FESTA MAJOR RECUPEREM EL BARRI  
 20-juny-21 FESTA MAJOR RECUPEREM EL BARRI  

CÀNDIDA PÉREZ 17-maig-21 CONTACONTES PER INFANTS "EIXAMPLEM LECTURES" 40 

 02-juny-21 CONTACONTES PER INFANTS EIXAMPLEM LECTURES 20 

ROSA DEULOFEU 19-maig-21 ASSEMBLEA ORDINÀRIA ESQUERRA EIXAMPLE 70 

 01-oct-21 PREGÓ FESTA MAJOR 50 

 02-oct-21 ESPECTACLE GÈNIUS MÀGIC ANDREU 60 

ERMESSENDA DE CARCASSONA 22-maig-21 DIA INTERNACIONAL DEL JOC 50 

AGUSTÍ CENTELLES 29-maig-21 ACTIVITATS CULTURALS 52 

 
30-maig-21 ACTIVITATS CULTURALS 52 

 01-nov-21 CASTANYADA 50 

 19-nov-21 SORTIM AL CARRER! DRETS A LA INFÀNCIA 200 

LINA ÓDENA 04-juny-21 PREGÓ ACTIVITATS CULTURALS 80 

 11-juny-21 HAVANERES I CANÇO DE TAVERNA 80 

JAUME PERICH 10-juny-21 REUNIÓ DE PROFESIONALS SANITARIS 60 

MONTSERRAT ROIG 19-juny-21 FESTA MAJOR RECUPEREM EL BARRI  
ERMESSENDA DE CARCASSONA 08-jul-21 FESTIVAL TANGENT 150 

 15-jul-21 FESTIVAL TANGENT 150 

 20-jul-21 FESTIVAL TANGENT 150 

 22-set-21 PRESENTACIÓ DIAGNOSI VEÏNAL 60 

MONTSERRAT ROIG 29-oct-21 BALL DELS COLLIDORS DE CASTANYES 150 

BEATRIU PINÓS-MILANY 16-nov-21 FESTA DE LA CIÈNCIA 125 

 17-nov-21 FESTA DE LA CIÈNCIA 125 

  
Fig.10. Llistat d’esdeveniments atorgats per Parcs i Jardins, 2021. 

Fig.9. Llistat d’esdeveniments atorgats per Districte, 2021.  
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B3. Peticions i queixes veïnals 
 
L’IRIS és el sistema de l’Ajuntament de Barcelona que resol i respon les incidències i 

reclamacions a les persones de la ciutat. Per una banda, a través de l’IRIS es poden fer arribar 

informacions i consultes i per l’altra banda, queixes i suggeriments. El programa es basa 

en una sèrie de categories establertes per dirigir-les directament al departament assignat, 

agilitzant el procés de resposta. Les diferents categories són Civisme, Cultura, Esports, 

Habitatge, Medi ambient, Nadal, Participació, Serveis socials, Comerç, Educació, 

Feminismes/Dones i LGTB, Informació i atenció ciutadana, Mobilitat, Oci, Promoció econòmica i 

Urbanisme. 

Tot i així, s’ha fet una extracció de les fitxes que surten al districte de l’Eixample (fig.10.) 

amb alguna referència a parcs, jardins o similars. Per la dificultat de l’extracció, és una mostra 

dels mesos de gener i febrer de l’any 2021: bancs, neteja, heures, gossos, tancament, soroll, 

accessibilitat, manteniment, reg, vinya tallada, sots a terra, suggeriment de millora. 

 

*Observacions: 

-A l’IRIS no existeix una temàtica clara que faci referència als interiors d’illa, fet que dificulta 

que els ciutadans puguin fer queixes o incidències dintre d’aquests espais. S’hi afegeix la 

dificultat d’identificar l’adreça del jardí interior d’illa, ja que IRIS només reconeix els carrers, no 

els parcs o jardins. Convindria, doncs, implementar a l’IRIS una temàtica específica per als 
jardins en interior d’illa.  
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Quadre de l’extracció de les fitxes IRIS 

Jardí Descripció fitxa 

CESAR MARTINELL Estan als bancs que hi ha enganxats a la tanca de la zona de jocs infantil. Gràcies. 

CESAR MARTINELL 
*Multiqueixa. Aquesta és per neteja. mi queja es del jardin Cesar Martinell, la entrada de Villarroel 60 no se 

cierra con llave, solo de golpe y hay varias personas que abren con una tarjeta y se quedan alli toda la noche, 
es un desproposito, donde al dia 

AGUSTÍ CENTELLES Sol·licita manteniment heures de la zona. 

MERCÈ VILARET 
Jocs infantils envaïts per gossos sense corretja estant prohibit, sorolls de lladrucs, nens no poden accedir al 
parc infantil per seguretat, vàries queixes sense resposta, guàrdia urbana apareix de tant en tant però no els 

crida atenció ni els adverteix 

MERCÈ VILARET *Multiqueixa. Aquesta és per molèsties gossos. Iphone *Fitxa relacionada: 0409MFV 

MERCÈ VILARET 
Inaccessible per als infants, gossos sense corretja envaint espai, vàries queixes sense resposta gossos 

obligació anar lligats, ni cas 

PAULA MONTAL 
ciutadana es queixa que els Jardins de Paula Montal, mai es tanca, la gent entra amb els gossos agreugen 

molt soroll a part quan hi van de dia amb els nens, d’excrements de la nit abans. Demana que es tanqui per la 
nit.  gracies 

NIZA 
Ciutadà indica que en aquesta adreça hi ha un jardí d’illa – entre Rosselló, Sicília, Provença i Sardenya, que 
porta dos dies oberta quan hi ha horari de tancament. Hi ha 3 portes, a Provença, a Rosselló i una que dóna 

al Mercadona i nor 

NIZA 
La ciutadana truca per informar que des de fa dies que no passen a tancar el parc de l’interior d’illa en el que 
viu (illa que hi ha entre Sardenya i Sicília i entre Rosselló i Provença). Diu que fa poc la van inaugurar i que 

normalment tancaven a les 

NIZA 
Bon dia, el pati interior d'illa que està al carrer Rosselló (sense nom, ara només es diu Pati interior d'illa), 

entre Sardenya i Sicília avui ha quedat obert tota la nit. Suposadament s'hauria de tancar al capvespre però 

MONTSERRAT ROIG 
truca la ciutadana per queixar-se que el parc Montserrat Roig tanca molt tard, la gent entra i trenquen 

mobiliari, fan soroll i genera moltes molèsties i demana que tanquin abans. gracies 

MONTSERRAT ROIG 
*Multiqueixa. Aquesta és per accessibilitat. Nos gustaría informarles de la situación deplorable en la cual se 

encuentra desde hace meses la Àrea de Joc Infantil y los Jardines en el Interior de la Illa de Montserrat Roig, 
entre la calle Provença y la call 

MONTSERRAT ROIG 
*Multiqueixa. Aquesta és per manteniment. Nos gustaría informarles de la situación deplorable en la cual se 
encuentra desde hace meses la Àrea de Joc Infantil y los Jardines en el Interior de la Illa de Montserrat Roig, 

entre la calle Provença y la calle 

MONTSERRAT ROIG G.U. informa de fuita d'aigua a una mànega de reg 

CLOTILDE CERDÀ 
Algú ens pot explicar perquè s'està tallant per sota de l'habitual la vinya jove dels jardins de Clotilde Cerdà? 

després tardarà en créixer. Els veïns volem verd No veure una paret! 

CLOTILDE CERDÀ 
El jardins interior illa Clotilde Cerdà des de fa un dies no es procedeix al seu tancament al vespre. Així 

provoca sorolls nocturns per entrada de persones a fer botellon, musica de mòbils, crits. També gossos amb 
els seus a 

BEATRIU DE 
PROVENÇA 

En el Parc de Myrurgia hay un agujero al lado de los bancos, junto con el tobogán, peligroso y en el que todos 
los días los niños caen. Estaría bien si se pudiera cubrir y evitamos accidentes. Gracias 

MARIA MATILDE 
ALMENDROS 

Bona tarda, Voldria fer-vos arribar un suggeriment de millora pel parc Jardins de Maria Matilde Almendros. 
Aquest és un parc petit i tranquil, força ombrívol, amb alguns jocs infantils, que és idoni per refugiar-se de les 

altes temperatures 

TRES TOMBS Indicar que no tanquen el parc per la nit i deixen les portes obertes. Gràcies. 

SEBASTIÀ GASCH 
Ciutadana es vol queixar de la manca de neteja a Jardins Interior d'Illa de Sebastià Gasch. Diu està ple 
d’excrements de gos i orins i que no es neteja amb la freqüència necessària. Demana més intervenció. 

Gràcies. 

SEBASTIÀ GASCH 
ciutadana truca per dir que els Jardins Interior d'Illa de Sebastià Gasch, no es tanca mai, sempre es queda 

obert per la nit, Gracies 

SEBASTIÀ GASCH Año nuevo y seguimos con el mismo problema desde hace años. La persona que abre el interior d'illa 
Sebastià Gasch de Rocafort 87 solo abre una puerta. Me llamaron asegurando que habían avisado al 

personal. O bien a este operari 

 
Fig.11. Quadre extracció d’IRIS, gener i febrer 2021. 
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C. MANTENIMENT 

C1. Problemàtiques i incidències 
 
Les problemàtiques i incidències existents en els jardins interiors d’illa es controlen a través 

dels quadrants que realitzen els grups de convivència (fig.11.). Aquestes es classifiquen en 

diferents categories, a continuació endreçades de major a menor freqüència: desperfectes, 

gossos, brutícia, sensellarisme, incivisme, drogues, coloms, vandalisme i plagues.  

 

o Desperfectes: en fonts, mobiliari urbà, paviment, senyalització contradictòria, 
senyalització en mal estat, sistema de reg, sots, protecció de zona verda trencada, 
serveis públics tancats. 

o Gossos: lladrucs, deslligats, no fer cas de la prohibició d’entrada, excrements, trepitjar 
gespa. 

o Brutícia: general, globus d’aigua, excrements humans, orins, restes de menjar i beure, 
roba fora de contenidor, moltes fulles, cigarretes. 

o Sensellarisme: restes de cartrons, matalàs, tenda de campanya, carro amb ferralla, 
embalums, pernoctació en un banc. 

o Incivisme: crits i xiscles, música alta, jugar a pilota, trepitjar gespa, entrada amb 
bicicleta. 

o Drogues: consum d’alcohol, consum de cànnabis, envasos del “gas riure”, xeringa. 
o Coloms: alimentació, excrements al mobiliari, nius, coloms morts, soroll de cotorres 

argentines. 
o Vandalisme: grafits, mobiliari urbà, senyalització. 
o Plagues: s’observen rosegadors o la ciutadania n’informa. 

 

 
 
 
 

Fig.12. Gràfica de problemàtiques ( quantitat de jardins en funció del mes) 
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*Observacions: 

-En els quadrants realitzats pels grups de convivència també s’indiquen aquells jardins on no 
hi ha incidència, tot i així, són pocs els jardins que no pateixen cap. 

-D’altra banda els grups de convivència van trobar tancats el següent número de jardins 

interiors d’illa en el període d’agost-octubre: 3 jardins (15-30 Agost), 3 jardins (1-15 Setembre), 

1 jardí (15-30 Setembre), 1 jardí (1-15 Octubre). 

-Quan els equips de convivència detecten alguna incidència urgent per resoldre, aquesta es 

fa arribar al departament corresponent per tal d’agilitzar les correccions necessàries. Una 

proposta de millora seria establir una comunicació per temes no urgents, però persistents, 

amb una freqüència trimestral. 

 

De totes les categories de problemàtiques i incidències, les que es reben o es produeixen amb 

una major freqüència, són les següents: 

 

o Desperfectes i brutícia: 

- Aquestes dues problemàtiques es vigilen i resolen amb el manteniment habitual dels 

interiors d’illa, que, com s’explica més endavant, és competència de diversos operadors 

municipals.  

- Si aquesta mostra d’agost a octubre, com a principals problemàtiques dels jardins interior 

d’illa, persisteix en el temps, caldrà revisar la periodicitat i els actius disponibles.  

- Si són fruït del mal ús, caldrà buscar la col·laboració del ciutadà promovent el civisme amb 

eines de conscienciació i respecte per l’espai urbà. 

 

o Accés prohibit als gossos 

- Els gossos tenen prohibit l’accés als jardins interiors d’illa, tampoc 

poden entrar-hi lligats. Aquesta prohibició queda degudament 

indicada en el cartell a l’entrada dels jardins (fig.12.). Tot i així, com es 

reflecteix en el llistat anterior, segueix sent la principal causa 

d’incidència: no només perquè hi accedeixen, sinó que a vegades van 

deslligats, hi deixen excrements, trepitgen la gespa i zones 

enjardinades, fan sots als paviments granulars, o fan soroll.  

 

- La presència de gossos als jardins interiors d’illa produeix una major degradació del mobiliari, 

paviments granulars o parterres, a part dels evidents problemes de neteja causats per 

conductes poc responsables d’alguns dels seus acompanyants.  

Fig.13. Cartell prohibició 
entrada de gossos. 
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- No obstant, on aquesta prohibició és més necessària és en els jardins on existeix àrea de joc 

infantil o sorrals, per una qüestió de salubritat. L’espai de joc ha de reunir unes condicions de 

neteja incompatibles amb la presència de gossos dins l’àrea. 

- Per altra banda, els gossos disposen d’11 àrees d’esbarjo específiques (fig.13.), amb 5.788m² 

en total. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*Observacions: 

- Els interiors d’illa no foren dissenyats per un ús intensiu de gossos, ja que malmeten el 

mobiliari, els paviments, les plantacions i els jocs infantils. Les mesures actuals per prevenir els 

desperfectes que causen els gossos als jardins interior d’illa no són suficients.  

- El cartell a l’entrada prohibint l’accés als gossos, els advertiments dels equips de jardineria 

als responsables dels animals i la disposició d’àrees d’esbarjo de gossos no eviten 

actuacions de reparació extraordinàries com, per exemple, les de PiJBIM que realitza 

plantacions i reposicions del verd entre una i dues vegades l’any depenent de la intensitat. 

 

o Sensellarisme 

- El Servei d'Atenció Social al Sensellarisme a l'Espai Públic (SASSEP) és el servei social 

bàsic i específic de l’IMSS, d’àmbit ciutat, per a l’atenció i la intervenció social a les persones, 

famílies i col·lectius que estan en situació de sensellarisme a l’espai públic i en assentaments o 

infrahabitatges amb dinàmica d’assentament. Intervé principalment on viuen les persones i per 

tant, gran part de la seva acció es desenvolupa en el medi obert i en els diferents espais on les 

persones pernocten i desenvolupen la seva activitat diària. 
- Els agents de convivència van detectar sensellarisme variant: 

 

Fig.14. Àrees d’Esbarjo de Gossos (AEG) al Districte de l’Eixample. 

 

AEG Paula Montal: 971m² 

AEG Montserrat: 400m² 

AEG Joan Miró: 737m² 

AEG Mistral: 491m² 

AEG Dr. Duran i Reynals: 175m² 

AEG Doctor Letamendi: 263m² 

AEG Nàpols: 350m² 

AEG Estació del Nord: 1.045m² 

AEG Jardins de la Indústria: 513m² 

AEG Sagrada Família: 333m² 

AEG Av. Diagonal: 510m² 
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Agost Setembre  

(1a quinzena) 

Setembre 

 (2a quinzena) 

Octubre  

(2a quinzena) 

Octubre  

(2a quinzena) 

Nº de jardins 

afectats 

5 16 10 14 11 

 

 

 

*Observacions: 

- Al districte es treballa de manera coordinada i transversal a través de la Taula de 
coordinació de sensellarisme de l’Eixample, que està formada per professionals del Servei 

d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic (SASSEP), Serveis de Neteja i Gestió de 

Residus, Parcs i Jardins, CME, GUB, Departament d’Obres i Manteniment i de la Direcció de 

Serveis a les Persones i Territori (Coordinadora Territorial i de Convivència i Tècnica de 

Prevenció). Les reunions són bimensuals i tenen com a objectiu posar en comú les actuacions 

realitzades i acordar estratègies d’intervenció conjuntes en aquells espais o persones  que 

produeixen un major impacte a l’espai públic. 

- A conseqüència d’aquest seguiment periòdic, quinzenalment els serveis de neteja i GUB 

realitzen un dispositiu conjunt per fer la retirada d’embalums d’aquells espais que concentren 

un major volum de brutícia. Com a reforç, el Departament d’Obres i Manteniment de Districte 

realitza diverses actuacions tant de seguiment de les incidències com en la millora de l’espai. 

Les principals actuacions es centren en la millora i manteniment de les portes d’accés i 

puntualment en l’eliminació de racons on sovintegen els mals usos.  

- Finalment, Parcs i Jardins, també amb l’objectiu d’evitar amagatalls i que les persones sense 

llar tinguin intimitat, realitza podes dràstiques a grups arbustius i altres elements vegetals 

agreujant la manca de verd: és el cas de Cèsar Martinell, Carme Biada, Torre de les Aigües, 

i Tres Tombs. 

 

  

Fig.15. Taula resum d’incidències relacionades amb sensellarisme als jardins interiors d’illa 
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Quadre d’incidències (15-30 Agost 2021) 

Jardí Brutícia Gossos Incivisme Coloms Desperfectes Sense 
Sostre Vandalisme Drogues 

Cap 
Incidència 

MARIA MANONELLES         TANCAT 

CASA ELIZALDE         TANCAT 

MOTOR REPRIS         TANCAT 

PALAU ROBERT         X 

NOVEDADES         X 

MONTSERRAT FIGUERES         X 

ELENA MASERAS         X 

CÈSAR MARTINELL         X 

SOFIA BARAT         X 

JAUME PERICH 1 1 1  1     

CARLIT 1 1        

CONSTANÇA D’ARAGÓ  1        

AGUSTÍ CENTELLES 1 1  1      

RECTOR OLIVERAS 1 1    1    

TORRE DE LES AIGÜES 1 1   1     

LAURA ALBÉNIZ 1 1  1      

CARME BIADA 1 1        

JOAN BROSSA     1     

BEATRIU DE PINÓS I MILANY 1         

MARÍA LUZ MORALES 1         

ERMESSENDA DE 
CARCASSONA 

1         

MARIA MERCÈ MARÇAL 1         

ROSA DEULOFEU 1 1 1       

MARIA ASSUMPCIÓ CATALÀ I 
POCH 

1         

PAULA MONTAL 1 1  1 1     

EMMA DE BARCELONA 1 1  1  1    

SEBASTIÀ GASCH 1 1 1  1     

SAFO 1 1    1    

MANUEL DE PEDROLO 1 1        

CARRETERA ANTIGA D'HORTA  1        

LINA ÒDENA 1 1   1  1   

ANAÏS NAPOLEÓN     1     

CLOTILDE CERDÀ 1 1   1   1  

TRES TOMBS  1  1 1     

CANDIDA PEREZ 1  1       

CINEMES URGELL     1     

TETE MONTOLIU 1 1 1  1     

MARÍA MATILDE ALMENDROS 1 1   1 1  1  

MERCÈ VILARET  1      1  

FLORA TRISTÁN 1 1 1 1 1     

BEATRIU DE PROVENÇA 1    1     

NIZA     1     

ENRIQUETA SÉCULI  1   1 1    

MONTSERRAT ROIG 1 1 1  1     

HENRY DUNANT  1  1 1   1  

 26 25 7 7 18 5 1 4 6 

  
Fig.16. Quadrants d’incidències període agost-octubre 2021. 
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Quadre d’incidències (1-15 Setembre 2021) 

Jardí Brutícia Gossos Incivisme Coloms Desperfectes Sense Sostre Vandalisme Drogues 
Cap 

Incidència 

CASA ELIZALDE              TANCAT 

MARIA MANONELLES         TANCAT 

MOTOR REPRIS         TANCAT 

PALAU ROBERT         X 

CARLIT         X 

SOFIA BARAT         X 

NOVEDADES         X 

LAURA ALBÉNIZ         X 

JAUME PERICH 1 1  1 1  1   

CONSTANÇA D’ARAGÓ 1      1   

AGUSTÍ CENTELLES  1   1     

RECTOR OLIVERAS  1        

TORRE DE LES AIGÜES  1   1 1 1   

CARME BIADA  1 1    1   

JOAN BROSSA    1 1 1 1   

ELENA MASERAS  1 1  1     

BEATRIU DE PINÓS I MILANY 1 1 1  1 1 1   

MONTSERRAT FIGUERES  1   1 1    

MARÍA LUZ MORALES   1  1     

CÈSAR MARTINELL 1 1  1 1 1  1  

ERMESSENDA DE 
CARCASSONA 

1  1  1     

MARIA MERCÈ MARÇAL 1 1 1   1    

ROSA DEULOFEU  1 1       

MARIA ASSUMPCIÓ CATALÀ I 
POCH 

1    1     

PAULA MONTAL 1 1   1 1    

EMMA DE BARCELONA     1 1    

SEBASTIÀ GASCH 1 1  1 1 1 1   

SAFO 1  1 1 1 1  1  

MANUEL DE PEDROLO 1 1   1 1    

CARRETERA ANTIGA D'HORTA 1 1        

LINA ÒDENA 1   1      

ANAÏS NAPOLEÓN 1    1     

CLOTILDE CERDÀ 1 1   1     

TRES TOMBS 1   1  1    

CANDIDA PEREZ 1    1     

CINEMES URGELL     1   1  

TETE MONTOLIU 1 1  1 1   1  

MARÍA MATILDE ALMENDROS 1 1  1 1 1 1 1  

MERCÈ VILARET 1 1   1 1  1  

FLORA TRISTÁN  1 1  1     

BEATRIU DE PROVENÇA    1 1     

NIZA  1   1 1    

ENRIQUETA SÉCULI  1  1 1     

MONTSERRAT ROIG 1 1 1   1    

HENRY DUNANT  1   1     

 21 24 10 11 28 16 8 6 5 

  

Fig.16. Quadrants d’incidències període agost-octubre 2021. 
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Quadre d’incidències (15-30 Setembre 2021) 

Jardí Brutícia Gossos Incivisme Coloms Desperfectes Sense 
Sostre Vandalisme Drogues 

Cap 
Incidència 

MARIA MANONELLES                 TANCAT 

MOTOR REPRIS         PRIVAT 

PALAU ROBERT         X 

SOFIA BARAT         X 

CASA ELIZALDE         X 

NOVEDADES         X 

LAURA ALBÉNIZ         X 

JAUME PERICH 1 1 1  1     

CARLIT   1       

CONSTANÇA D’ARAGÓ 1     1    

AGUSTÍ CENTELLES  1 1       

RECTOR OLIVERAS  1        

TORRE DE LES AIGÜES  1   1 1    

CARME BIADA  1        

JOAN BROSSA    1      

ELENA MASERAS  1    1    

BEATRIU DE PINÓS I MILANY   1  1   1  

MONTSERRAT FIGUERES   1  1     

MARÍA LUZ MORALES 1     1    

ERMESSENDA DE 
CARCASSONA 

  1  1     

MARIA MERCÈ MARÇAL   1  1   1  

ROSA DEULOFEU  1 1  1     

MARIA ASSUMPCIÓ CATALÀ I 
POCH 

    1     

CÈSAR MARTINELL 1 1    1  1  

PAULA MONTAL        1  

EMMA DE BARCELONA        1  

SEBASTIÀ GASCH 1 1    1    

SAFO      1    

MANUEL DE PEDROLO 1    1     

CARRETERA ANTIGA D'HORTA 1 1 1  1     

LINA ÒDENA 1 1        

ANAÏS NAPOLEÓN     1     

CLOTILDE CERDÀ 1 1   1     

TRES TOMBS  1  1 1 1    

CANDIDA PEREZ 1 1   1 1    

CINEMES URGELL     1     

TETE MONTOLIU 1 1  1 1   1  

MARÍA MATILDE ALMENDROS 1 1  1 1 1  1  

MERCÈ VILARET 1 1   1   1  

FLORA TRISTÁN 1 1 1  1     

BEATRIU DE PROVENÇA 1 1 1  1  1   

NIZA 1 
   1     

ENRIQUETA SÉCULI 1 1 1  1   1  

MONTSERRAT ROIG 1 1 1  1  1 1  

HENRY DUNANT 1 1   1  1 1  

 19 22 13 4 24 10 3 11 5 

  

Fig.16. Quadrants d’incidències període agost-octubre 2021. 
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Quadre d’incidències (1-15 Octubre 2021) 

Jardí Brutícia Gossos Incivisme Coloms Desperfectes Sense Sostre Vandalisme Drogues 
Cap 

Incidència 

MARIA MANONELLES                 TANCAT 

MOTOR REPRIS         PRIVAT 

CASA ELIZALDE         X 

MARÍA LUZ MORALES         X 

MARIA MERCÈ MARÇAL         X 

PALAU ROBERT  
  1      

JAUME PERICH  1 1  1   1  

CARLIT     1 1    

SOFIA BARAT     1     

CONSTANÇA D’ARAGÓ 1    1     

AGUSTÍ CENTELLES  1 1  1  1   

RECTOR OLIVERAS  1   1     

NOVEDADES  1        

TORRE DE LES AIGÜES  1      1  

LAURA ALBÉNIZ  1        

CARME BIADA  1   1   1  

JOAN BROSSA    1      

ELENA MASERAS  1    1    

BEATRIU DE PINÓS I MILANY        1  

MONTSERRAT FIGUERES     1   1  

ERMESSENDA DE 
CARCASSONA 

    1     

ROSA DEULOFEU  1 1  1     

MARIA ASSUMPCIÓ CATALÀ I 
POCH 

1    1     

CÈSAR MARTINELL     1 1  1  

PAULA MONTAL  1   1 1    

EMMA DE BARCELONA  1        

SEBASTIÀ GASCH  1  1  1    

SAFO     1 1    

MANUEL DE PEDROLO 1 1      1  

CARRETERA ANTIGA D'HORTA 1 1 1 1 1 1    

LINA ÒDENA 1   1 1      

ANAÏS NAPOLEÓN  
 1  1     

CLOTILDE CERDÀ  1   1   1  

TRES TOMBS 1 1  1 1 1 1 1  

CANDIDA PEREZ     1     

CINEMES URGELL     1     

TETE MONTOLIU  1  1  1    

MARÍA MATILDE ALMENDROS 1 1    1  1  

MERCÈ VILARET 1 1    1  1  

FLORA TRISTÁN     1     

BEATRIU DE PROVENÇA     1 1    

NIZA     1 1    

ENRIQUETA SÉCULI 1 1 1  1   1  

MONTSERRAT ROIG 1 1  1 1 1    

HENRY DUNANT     1     

 10 21 7 8 26 14 2 12 3 

  

Fig.16. Quadrants d’incidències període agost-octubre 2021. 
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Quadre d’incidències (15-30 Octubre 2021) 

Jardí Brutícia Gossos Incivisme Coloms Desperfectes Sense 
Sostre Vandalisme Drogues 

Cap 
Incidència 

MARIA MANONELLES                 TANCAT 

MOTOR REPRIS         PRIVAT 

PALAU ROBERT         X 

MARÍA LUZ MORALES         X 

JAUME PERICH 1 1 1  1     

CARLIT   1  1     

SOFIA BARAT 1 1    1    

CONSTANÇA D’ARAGÓ 1 1   1   1  

AGUSTÍ CENTELLES 1 1 1  1   1  

RECTOR OLIVERAS 1 1  1 1   1  

CASA ELIZALDE 1         

NOVEDADES          

TORRE DE LES AIGÜES 1 1   1  1   

LAURA ALBÉNIZ 1 1   1     

CARME BIADA 1 1  1    1  

JOAN BROSSA  1  1 1 1  1  

ELENA MASERAS      1    

BEATRIU DE PINÓS I MILANY    1       

MONTSERRAT FIGUERES  1   1     

ERMESSENDA DE 
CARCASSONA 

 1 1  1     

MARIA MERCÈ MARÇAL  1 1  1     

ROSA DEULOFEU    1 1     

MARIA ASSUMPCIÓ CATALÀ I 
POCH 

1         

CÈSAR MARTINELL 1   1 1 1  1  

PAULA MONTAL 1    1  1    

EMMA DE BARCELONA  1        

SEBASTIÀ GASCH 1 1  1  1    

SAFO 1 1  1 1 1    

MANUEL DE PEDROLO 1 1 1     1  

CARRETERA ANTIGA D'HORTA 1 1 1  1     

LINA ÒDENA 1 1  1      

ANAÏS NAPOLEÓN 1 
   1  1   

CLOTILDE CERDÀ 1 1 1  1     

TRES TOMBS 1 1    1    

CANDIDA PEREZ 1 1   1     

CINEMES URGELL 1 
   1     

TETE MONTOLIU 1 1  1 1     

MARÍA MATILDE ALMENDROS 1 1   1 1  1  

MERCÈ VILARET 1 1 1   1 1 1  

FLORA TRISTÁN     1  1   

BEATRIU DE PROVENÇA     1 1    

NIZA  1        

ENRIQUETA SÉCULI 1 1 1  1     

MONTSERRAT ROIG  1 1  1  1   

HENRY DUNANT 1 1   1     

 27 28 12 10 26 11 5 9 2 

  

Fig.16. Quadrants d’incidències període agost-octubre 2021. 
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C.2 Estat actual del manteniment dels jardins interiors d’illa 

Estat d’obertura i Tancaments puntuals: 
 

Els jardins interiors d’illa tenen un horari d’obertura durant el dia i romanen tancats 

durant la nit per garantir el correcte manteniment, funcionament d’aquests espais i la seguretat 

de les persones. En cas de detecció d’alguna incidència greu, que pugi resultar un perill pel 

ciutadà, o durant l’execució d’obres, es produeixen tancaments puntuals d’aquests espais. 

 

Actualment, tots els jardins estan oberts al públic, a excepció de: 

-Jardins de Maria Manonelles: Aquest jardí està tancat per obres 

d’impermeabilització, reurbanització i millora de l’acces. 

- Jardins de Maria Callas: Indicar que el projecte no s’ha executat, i per tant és una 

urbanització inexistent. 

Altres observacions: 

- Jardins de Manuel de Pedrolo: Aquest jardí torna a estar obert des del setembre. A 

l’abril de 2021 es va fer un tancament de l’espai d’unes setmanes per evitar perills a 

l’àrea de jocs, atesa la seva proximitat a les obres d’edificació de Diputació 459-463. 

Una vegada aquesta obra va acabar les actuacions al mur perimetral, el Districte de 

l’Eixample i Parcs i Jardins van aprofitar per realitzar tasques de manteniment del verd i 

millores en el paviment abans de la reobertura del parc. L’obra de titularitat privada ha 

executat un nou passatge d’accés des del carrer Diputació i ha enderrocat un mur 

preexistent molt alt, aconseguint un espai més ample i agradable. 

- Plaça d’Henry Dunant: La vacunació del COVID és una mesura d’emergència i 

temporal que va ocupar aquest espai, entre altres. Ens consta que el 10 d’agost –o 

abans- els mòduls COVID ja s’havien retirat.  

- Jardins de Clotilde Cerdà: Indicar que l’Institut i els seus patis s’han edificat dins els 

límits d’una parcel·la ja qualificada com a equipament (7b). Una vegada acabada 

aquesta obra, el propi promotor serà l’encarregat d’arranjar el passadís d’accés i 

aquelles zones que s’han vistes afectades per l’obra, d’acord amb els criteris dels 

diversos operadors municipals. No obstant, durant el transcurs de les obres el jardí ha 

estat obert al públic, amb accés des del carrer Sardenya i per tant hem estat gaudint 

d’un espai mentre no s’ha construït. 
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Manteniment dels jardins interiors d’illa: 
 

- El manteniment dels interiors d’illa és competència de diversos operadors municipals: 

Parcs i Jardins, Enllumenat, BCASA, Districte, Servei de Neteja i Patrimoni Artístic.  

- Parcs i Jardins realitza un manteniment diari de tots els jardins interior d’illa, de dilluns a 

divendres. Un cop feta l’obertura, el Servei de Neteja realitza una neteja que consisteix en la 

retirada de les restes de brutícia de deixalles urbanes i d’un escombrat de restes vegetals, com 

a mínim amb freqüència diària, hi ha interiors que per la seva afluència s’hi intervé més d’un 

cop al dia. Per la seva banda, les brigades municipals fan el manteniment preventiu i 
correctiu dels espais en cas de desperfectes detectats per personal intern, operadors 

col·laboradors o a través dels diferents canals de comunicació ciutadana. 

- Tot i la contínua actuació de manteniment dels diversos operadors municipals, es revisaran 
aquests espais amb més problemàtiques per comprovar si les actuacions de manteniment 

pertinents s’han executat. 

 

A continuació s’explica en detall el manteniment d’elements que composen els jardins interiors 

d’illa: 

o Manteniment en accessos 

Els jardins en interior d’illa s’aconsegueixen quan urbanísticament es detecta un espai 

d’oportunitat. Les preexistències edificades condicionen tant la geometria del propi espai lliure 

interior com les característiques dels accessos. 

Com a resultat existeixen diferents tipologies d’accés en relació a les seves característiques. 

Aquests espais de transició entre carrer i el jardí poden ser coberts o no i les seves mesures en 

longitud, amplada i alçada són variants. 

 

*Observacions: 

-Les característiques tioplògiques influeixen en la percepció i el manteniment dels accessos. Si 

aquests espais són coberts, llargs i estrets es produeix una sensació d’inseguretat i foscor, que 

afavoreix l’efecte túnel dificultant la visió de la sortida, i augmentant la sensació d’inseguretat. 

-La presència de sostre resulta un espai d’aixopluc i afavoreix la presència de sensellarisme. 

-Quan aquests passadissos d’accés als jardins interior d’illa esdevenen més llargs, estrets o 

baixos del que es voldria, es busca augmentar l’enllumenat on tècnicament sigui viable, i des 

de Districte, es vetlla per tenir el major manteniment possible -prestant especial atenció a les 

portes d’accés- i s’estudien actuacions globals de millora per a futures inversions. 
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o Maneniment en portes 

-El Districte de l’Eixample manté les portes d’accés als interior d’illa, tot i que la seva obertura i 

tancament es gestiona des de Parcs i Jardins i Neteja.  

-PiJBIM realitza també una revisió de l’estat de les portes i el seu greixat mensualment, i canvia 

la senyalització quan no és reparable o no és llegible. El fet d’ésser un element amb tanta 

intensitat d’ús, a la intempèrie i sovint vandalitzat, requereix una especial atenció de 

manteniment.  

-Cada vegada que hi ha una incidència en el mecanisme de tancament es dóna prioritat a la 

seva reparació.  

 

*Observacions: 

-Les actuacions de reparació i millores suposen el 45% de la despesa que fa Districte en els 

interiors d’illa, dins del manteniment de la seva competència. 

-Les darreres actuacions més destacades, en el període 2020-2021, en portes d’interior d’illa 

han estat: 

 -Lina d’Òdena: instal·lació d’una tarja superior d’accés. 

 -Tres Tombs: substitució total de la porta per millorar la seguretat enfront la intrusió. 

-Jardins d’Emma, Sebastià Gasch, Carme Biada: actuacions de millora de 

mecanismes i restauració d’elements a l’accés. 

 

-Per altra banda, el Districte i els altres departaments, en la seva tasca de supervisió dels 

projectes d’urbanització dels nous jardins interior d’illa –com a Responsable d’Espai Públic- 

posa molt èmfasi en el disseny i construcció d’aquests elements, i així facilitar el futur 

manteniment dels nous espais.  

 

o Manteniment en el mobiliari 

- El mobiliari es manté tant de manera preventiva com correctiva.  

- Una empresa externa contractada per Parcs i Jardins inclou anualment el pintat d'un 40% dels 

elements de mobiliari (elements de joc, gent gran, mobiliari...) com a manteniment preventiu.  

- Per la resta de mobiliari i senyalització, es fa el manteniment correctiu (neteja, reparació o 

pintura) dels elements quan es reben incidències o queixes al respecte.  

 

 

o Manteniment de jocs infantils 

- Les actuacions de manteniment (fig. 12.) correctiu s’executen quan són necessàries, en 

detectar la incidència, generalment pels mateixos equips de manteniment.  

- El manteniment preventiu consta de les següents actuacions: 
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Setmanal: 2 inspeccions oculars 

Bimensual: airejat i desinfecció de sorrals  

Trimestral: 1 inspecció funcional  

Semestral: neteja de cautxú  

Anual: 1 inspecció de certificació (substitueix a una de les funcionals trimestrals) 

- Totes les àrees de joc passen per una certificació que es renova de manera anual. Aquesta 

certificació serveix per comprovar que compleixen la normativa vigent. Si alguna àrea té “no 

conformitats”, es fan les reparacions oportunes quan es poden assumir des de manteniment o 

es procedeix a retirar l'element o precintar l'àrea si es considera que els elements ja no són 

reparables.  

 

*Observacions: 

- Mentre algunes àrees de jocs presenten molts problemes als 10 anys de la instal·lació, 

d’altres ja tenen més 30 anys. 

- Per una banda, es fan de manera regular els manteniments preventiu i correctiu de les àrees 

de joc infantil. Per l’altra, es realitza un control de les àrees que presenten més problemes i on 

els jocs estan més envellits, per tal de prioritzar les remodelacions amb el pressupost 

disponible de cada mandat. 

 

Llistat de les actuacions realitzades de manteniment a les àrees de joc infantil 

Localització Data Observacions Nº d'intervencions 

TORRE DE LES AIGÜES 30-6-21 Reparar Banc + netejar picto + reparar papereres 4 

SOFIA BARAT 27-5-21 Pintura Papereres 3 

CASA ELIZALDE 1-6-21 Pintura Bancs 8 

ANTIC CINEMA NIZA 28-5-21 Reparar Tanca 1 

  29-7-21 Reparació Element De Joc 1 

MARIA MERCÈ MARÇAL 14-5-21 Reparació Element De Joc 1 

  29-7-21 Neteja Cautxú 1 

  25-8-21 Col·Locar Cadena Nova 1 

CARME BIADA 17-5-21 Netejar Pintades A Joc 1 

  29-6-21 Reparació Element De Joc 1 

  8-7-21 Pintura Bancs 7 

MANUEL DE PEDROLO 3-5-21 Motocultat 1 

  28-6-21 Correcions per certificar Àrea (ASES XXI) 3 

  2-7-21 Motocultat 1 

  1-9-21 Motocultat 1 

  15-9-21 Canvi Sorral 1 

  2-11-21 Motocultat 1 

MARIA MATILDE ALMENDROS 14-5-21 Motocultat 1 

  7-7-21 Motocultat 1 

  27-7-21 Reparar Cadenes 1 

  3-8-21 Correcions Per Certificar Àrea (ASES XXI) 1 

  18-8-21 Pintura Jocs 2 

  8-9-21 Motocultat 1 

MONTSERRAT ROIG 5-5-21 Motocultat 1 

  19-5-21 Reparació Element de Joc 1 

Fig.17. Llistat d’actuacions realitzades en el manteniment de jocs infantils. 
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  6-7-21 Motocultat 1 

  16-7-21 Reparar Banc 1 

  6-8-21 Pintura Jocs 2 

  6-9-21 Motocultat 1 

  27-10-21 Reparar tanca 1 

EMMA DE BARCELONA 6-5-21 Motocultat 2 

  6-5-21 Reparar Bancs 2 

  6-7-21 Motocultat 2 

  6-9-21 Motocultat 2 

  29-9-21 INCIDÈNCIA / netejar pintades 1 

  6-10-21 Reparar paperera 1 

  22-10-21 IRIS / neteja tobogán 1 

MERCÈ VILARET 7-5-21 Motocultat 1 

  8-7-21 Motocultat 1 

  14-7-21 Canvi Sorral 1 

  15-7-21 STRENGTHS - Netejar Pintades Banc 1 

  16-7-21 STRENGTHS - Netejar Pintades A Picto 1 

  20-8-21 Correcions Per Certificar Àrea (ASES XXI) 2 

  10-9-21 Motocultat 1 

ANAÏS NAPOLEÓN 5-5-21 Motocultat 1 

  18-6-21 Reparació Element De Joc 1 

  5-7-21 Motocultat 1 

  12-7-21 Pintura Bancs 41 

  3-8-21 Neteja Cautxú 2 

  3-9-21 Motocultat 1 

  4-11-21 Motocultat 1 

CARLIT 3-5-21 Motocultat 1 

  9-6-21 IRIS – Retira ferros del mur 1 

  16-6-21 Canvi Sorral 1 

  1-7-21 Motocultat 1 

  13-7-21 Netejar pintades a Taula PingPong 1 

  16-7-21 Netejar pintades a Joc 1 

  1-9-21 Motocultat 1 

  2-11-21 Motocultat 1 

ELENA MASERAS 3-5-21 Reparació Element de Joc 1 

  7-5-21 Motocultat 1 

  7-5-21 Reparació Element De Joc 1 

  7-7-21 Motocultat 1 

  13-7-21 STRENGTHS - Retirar Pintades De Bancs 2 

  13-8-21 Pintura Jocs 3 

  7-9-21 Motocultat 1 

  8-10-21 Reparar Escala 1 

RECTOR OLIVERAS 5-5-21 Motocultat 1 

  7-5-21 Pintura Bancs 10 

  7-5-21 Reparació Element De Joc 1 

  10-5-21 Pintura Bancs 12 

  5-7-21 Motocultat 1 

  2-9-21 Motocultat 1 

  17-9-21 Pintura Jocs 3 

  3-11-21 Motocultat 1 

MONTSERRAT FIGUERAS 6-5-21 Motocultat 2 

  7-5-21 Reparar Tanca 1 

  5-7-21 Motocultat 2 

  15-7-21 Pintura Bancs 23 

  16-7-21 IRIS / Vespes 1 

  3-9-21 Motocultat 2 

  6-10-21 Netejar Pintades A Joc 1 

  4-11-21 Motocultat 2 

CONSTANÇA D'ARAGÓ 4-5-21 Motocultat 1 

  2-6-21 Correcions per certificar Àrea (ASES XXI) 1 

  2-7-21 Motocultat 1 

Fig.17. Llistat d’actuacions realitzades en el manteniment de jocs infantils. 
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  12-7-21 INCIDÈNCIA / Retirar Enganxines A 2 Pictos 1 

  1-9-21 Motocultat 1 

  14-9-21 Canvi Sorral 1 

  29-9-21 Pintura Jocs 1 

  2-11-21 Motocultat 1 

BEATRIU DE PROVENÇA 18-5-21 Netejar Pintades A Picto 1 

  21-5-21 Reparació Element De Joc 1 

  21-6-21 Reparar Tanca 1 

  16-7-21 Reparació Element De Joc 1 

  29-7-21 Neteja Cautxú 1 

  14-9-21 Canviar Seient Gronxador 1 

  29-9-21 Reparació Element De Joc 1 

  2-11-21 IRIS / Netejar Interior Castell 1 

ENRIQUETA SÉCULI 4-5-21 Motocultat 1 

  6-5-21 Reparar Banc 1 

  2-7-21 Motocultat 1 

  2-9-21 Motocultat 1 

  7-9-21 STRENGTHS / Reparar Joc 1 

  29-9-21 Reparar Tanca 1 

  11-10-21 Pintura Jocs 2 

  11-10-21 Reparar Paperera 1 

  3-11-21 Motocultat 1 

LAURA ALBÉNIZ 6-5-21 Motocultat 1 

  11-5-21 Pintura Bancs + Papereres 31 

  19-5-21 Reparar Tanca 1 

  11-6-21 Treure Cargols Sortints 1 

  14-6-21 Reparació Element De Joc 1 

  29-6-21 Reparació Element De Joc 1 

  6-7-21 Motocultat 1 

  16-8-21 Pintura Jocs 3 

  6-9-21 Motocultat 1 

  9-9-21 STRENGTHS - Netejar Pintades Banc + Joc 2 

SEBASTIÀ GASCH 6-5-21 Motocultat 1 

  13-5-21 Reparar Banc 1 

  21-5-21 Reparar Bancs 3 

  16-6-21 Canvi Sorral 1 

  7-7-21 Motocultat 1 

  3-8-21 Pintura Jocs 3 

  7-9-21 Motocultat 1 

  10-9-21 IRIS / s'escombra sorra dispersa cap a l'area infantil 1 

  1-10-21 IRIS / retirar vinils a bancs 1 

  21-10-21 IRIS / es pinten bancs 19 

SAFO 6-5-21 IRIS – Es mou element gronxador i s’instal·la de nou 2 

  6-5-21 Pintura Bancs 40 

  6-5-21 Reparació Element de Joc 1 

  11-5-21 Reparació Element de Joc 1 

  11-5-21 Reparació Element de Joc 1 

  14-5-21 Motocultat 1 

  9-7-21 Motocultat 1 

  13-7-21 IRIS - sanejar cordes 1 

  13-8-21 Sanejar cordes 1 

  9-9-21 Motocultat 1 

  20-10-21 IRIS - Es canvien cordes laterals 1 

PAULA MONTAL 6-5-21 Reparació Element De Joc 1 

  7-5-21 Motocultat 2 

  11-5-21 Netejar Pintades A Banc 1 

  16-6-21 Pintura Papereres 8 

  7-7-21 Motocultat 2 

  7-7-21 Pintura Bancs 26 

  12-8-21 Pintura Jocs 2 

  12-8-21 Pintura Jocs 3 

Fig.17. Llistat d’actuacions realitzades en el manteniment de jocs infantils. 
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  7-9-21 Motocultat 2 

  23-9-21 IRIS - Fixar Seient Giratori 1 

  22-10-21 Reparar Gronxador 1 

CLOTILDE CERDÀ 3-5-21 Motocultat 1 

  26-5-21 Pintura Bancs 22 

  14-6-21 Reparar Tanca 1 

  17-6-21 Canvi Sorral 1 

  18-6-21 Reparar Tanca 1 

  29-6-21 Netejar pintades a Banc 2 

  1-7-21 Motocultat 1 

  26-7-21 Reparar Tanca + joc 2 

  29-7-21 Reparar Tanca 1 

  11-8-21 Correcions per certificar Àrea (ASES XXI) 1 

  1-9-21 Motocultat 1 

  2-11-21 Motocultat 1 

BEATRIU PINÓS-MILANY 3-5-21 Netejar pintades a Joc 1 

  5-5-21 Reparar element CS / GG 1 

  11-5-21 Reparar element CS / GG 1 

  8-6-21 Reparar element CS / GG 1 

  15-6-21 Fixar postes 1 

  18-6-21 Reparar cautxú GG 1 

  12-7-21 Canviar cargols i ajustar molla 1 

  29-7-21 Neteja Cautxú 1 

  17-8-21 Pintura Jocs 3 

  17-8-21 Neteja Cautxú 1 

  14-10-21 IRIS / Reparar element GG 1 

  15-10-21 Reparar paviment de cautxú 1 

  3-11-21 Pintura Bancs 11 

TETE MONTOLIU 6-5-21 Reparació Element De Joc 1 

  17-5-21 Motocultat 2 

  20-5-21 Reparació Element De Joc 1 

  21-5-21 Reparació Element De Joc 1 

  14-6-21 Correcions per certificar Àrea (ASES XXI) 1 

  16-6-21 Correcions per certificar Àrea (ASES XXI) 1 

  8-7-21 Motocultat 2 

  23-7-21 Motocultat 1 

  10-8-21 Col·Locar Molla 1 

  26-8-21 Neteja Cautxú 1 

  8-9-21 Motocultat 2 

  22-9-21 STRENGTHS / Netejar Picto 1 

  22-9-21 STRENGTHS / Reparar jocs 2 

CANDIDA PEREZ 11-5-21 Bancs De Pedra, Papereres Inox 10 

  19-5-21 Motocultat 1 

  8-6-21 Reparació Element De Joc 1 

  18-6-21 Fixar Barra Solta 1 

  15-7-21 Motocultat 1 

  27-7-21 Reparar I Netejar Pictos 2 

  12-8-21 Instalar Pictograma Nou 1 

  30-8-21 Tapar Forats Al Paviment 1 

  14-9-21 Motocultat 1 

  6-10-21 INCIDÈNCIA - Reparar Picto 1 

  2-11-21 IRIS - Reparar Cadena Pont 1 

  2-11-21 IRIS - Retirar Cartell Aforament 1 

  2-11-21 IRIS - Tapar Forats Al Paviment 1 

  4-11-21 IRIS - Tapar Forats Al Paviment 1 

JAUME PERICH 3-5-21 Motocultat 1 

  18-5-21 Netejar Pintades A Banc 1 

  4-6-21 Reparació Element De Joc 1 

  8-6-21 Reparar Picto 1 

  11-6-21 Sanejar Cordes 1 

  14-6-21 Reparació Element De Joc 1 

Fig.17. Llistat d’actuacions realitzades en el manteniment de jocs infantils. 
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  1-7-21 Motocultat 1 

  26-7-21 Reparació Element De Joc 1 

  9-8-21 Pintura Jocs 2 

  26-8-21 Reparar Juntes Banc De Fusta. Pendent De Pintar 1 

  1-9-21 Motocultat 1 

  14-9-21 Canvi Sorral 1 

  14-9-21 Reparació Element De Joc 1 

  4-10-21 Reparar Paperera 1 

  2-11-21 Motocultat 1 

JOAN BROSSA 7-5-21 Motocultat 1 

  13-5-21 Reparar Tanca 1 

  21-5-21 Reparar Banc 1 

  21-5-21 Reparar Banc + Netejar Pintades 2 

  25-5-21 Pintura Bancs 10 

  27-5-21 Pintura Papereres 3 

  7-6-21 IRIS / Reparar tanca 1 

  11-6-21 STRENGTHS / Netejar pintades a jocs i tanca 2 

  9-7-21 Motocultat 1 

  16-7-21 Reparar Tanca 1 

  5-8-21 Reparar Tanca 1 

  13-8-21 Pintura Jocs 3 

  26-8-21 Col·Locar Adhessiu 1 

  9-9-21 Motocultat 1 

  4-10-21 IRIS / Reparar Cordes Tobogán 1 

FLORA TRISTAN 5-5-21 Motocultat 1 

  10-5-21 Pintura Bancs + Papereres 35 

  11-5-21 Netejar pintades a picto 1 

  19-5-21 Reparar Tanca + Banc 2 

  4-6-21 Reparar Banc 1 

  4-6-21 Reparar Tanca 1 

  18-6-21 Reparar element CS / GG 1 

  5-7-21 Motocultat 1 

  6-7-21 Reparació Element De Joc 1 

  26-7-21 Reparació Element De Joc 1 

  6-8-21 Reparació Element De Joc 1 

  3-9-21 Motocultat 1 

  14-9-21 Reparar Banc 1 

  17-9-21 Arrenjament I Pintura De Joc 2 

  4-11-21 Motocultat 1 

ERMESSENDA DE CARCASSONA 3-5-21 Reparació Element De Joc 1 

  5-5-21 IRIS - Es Retira Clau Sortint 1 

  11-5-21 Reparació Element De Joc 1 

  17-5-21 Reparació Elements De Joc 2 

  10-6-21 Reparació Element De Joc 1 

  6-7-21 Reparació Element De Joc 1 

  8-7-21 Reparació Element De Joc 1 

  9-7-21 Pintura Bancs 14 

  12-7-21 Sanejar Cordes 1 

  29-7-21 Cautxú Millores 1 

  12-8-21 Reparació Element De Joc 1 

  14-9-21 Passar Bufadora 1 

  27-9-21 Sanejar Cordes 1 

  1-10-21 IRIS - Reparar cautxú 1 

  5-10-21 IRIS - Reparar Barra Joc 1 

TRES TOMBS 6-5-21 Reparació Element de Joc 1 

  7-5-21 Motocultat 2 

  11-5-21 Pintura Bancs 30 

  18-6-21 Pintades netejades 1 

  8-7-21 Correcions per certificar Àrea (ASES XXI) 2 

  26-7-21 IRIS / reparar barana torre 1 

  27-7-21 reparar barana joc 1 

Fig.17. Llistat d’actuacions realitzades en el manteniment de jocs infantils. 
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  10-8-21 Pintura Jocs 1 

  11-8-21 Pintura Jocs 2 

  12-8-21 Sanejar Cordes 1 

  6-9-21 Sanejar Cordes 1 

  8-9-21 Motocultat 2 

  1-10-21 Seient Gronxador Canviat + Reparar Cordes 2 

  5-10-21 Reparació Element De Joc 1 

  6-10-21 Sanejar Cordes 1 

  29-10-21 Cadena Deslligada 1 

LINA ÒDENA 4-5-21 Motocultat 2 

  4-5-21 Reparació Element De Joc 1 

  14-5-21 Canvi Sorral 2 

  27-5-21 Pintura Papereres 3 

  28-5-21 Pintura Jocs 7 

  1-6-21 Correcions per certificar Àrea (ASES XXI) 1 

  10-6-21 STRENGTHS - Pintar Jocs 10 

  23-6-21 Reparació Element de Joc 1 

  2-7-21 Motocultat 2 

  30-7-21 Neteja Cautxú 1 

  2-9-21 Motocultat 2 

  14-9-21 Reparació Element de Joc 1 

  11-10-21 IRIS - Reparar balancí 1 

  11-10-21 Retirar Paperera 1 

  26-10-21 IRIS - Engreixar Gronxador 1 

  4-11-21 Motocultat 2 

CARRETERA ANTIGA D'HORTA 3-5-21 Motocultat 2 

  4-5-21 Reparar Tanca 1 

  18-5-21 Reparar Tanca 1 

  27-5-21 Pintura Papereres 7 

  1-6-21 Netejar Pintades A Picto 3 

  2-6-21 Reparar Picto 1 

  1-7-21 Motocultat 2 

  5-7-21 Pintura Bancs 13 

  13-7-21 Retirada Multijoc 1 

  1-9-21 Motocultat 2 

  13-9-21 Netejar Pintades A Banc 1 

  23-9-21 Instalar Jocs De Millores 2 

  27-9-21 Correcions per certificar Àrea (ASES XXI) 1 

  26-10-21 Canviar Tutor A Tanca 1 

  2-11-21 Motocultat 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig.17. Llistat d’actuacions realitzades en el manteniment de jocs infantils. 
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Disposició d’elements als jardins interiors d’illa: 
 

o Disposició de font 

- Per localitzar les fonts de beure de la ciutat es pot utilitzar l’aplicació Fonts BCN amb la que 

es pot accedir a la informació sobre les fonts de la ciutat de Barcelona, saber quina font tens 

més a prop, com arribar-hi, consultar el mapa i obtenir informació bàsica de totes les fonts de 

beure de la ciutat.  

- Aquest districte té la particularitat que molts dels seus espais verds es troben dins dels patis 

d’illa, formant així zones aïllades on no hi ha circulació. Aquestes situacions fan que puguin ser 

equipades de fonts de manera individualitzada, sense haver de tenir en compte les voreres dels 

carrils de circulació. En els casos en els que ens trobem amb parcs oberts, com la Plaça Gaudí 

s’intentarà que les fonts siguin visibles i donin servei tant al parc com als carrers. 

- Quan es desplacin o es situïn fonts noves, es situaran sempre en interseccions o espais 

singulars com parcs, places o rambles. En el casos de les interseccions s’intentarà que la font 

doni servei a tots 2 eixos,  situant-la en un espai ampli i visible i quan no sigui possible es tindrà 

en compte, per la seva localització, elements com carrils bici (especialment aquells que siguin 

amb pendent ascendent), parades d’autobús, sortides de metro o equipaments públics. 

- Moltes d’aquestes accions comportaran una segregació dels comptadors de les fonts, que 

actualment comparteixen escomesa amb la xarxa de reg dels parcs, aconseguint així un major 

control que ajudi a millorar el servei que s’ofereix als ciutadans. 

 

*Observacions: 

- BCASA descriu el Districte de l’Eixample com una retícula d’eixos, alguns amb més 

importància que altres, on hi ha instal·lades 201 fonts de beure de les 1.719 que hi ha 

instal·lades a la ciutat (un 11.69%). Als jardins interiors d’illa, 36 dels 45 jardins disposen de 

font, sent només 9 els que no en disposen d’una. D’aquests, només el Jardí de l’Antic Cinema 

Novetats queda lluny d’una font de beure (a >250m). 

 

- Des del Cicle de l’Aigua s’està treballant en l’estudi de racionalització de les fonts de beure als 

diferents districtes, i a l’Eixample, la intenció és fer petites redistribucions de les fonts existents 

de manera que cobreixin equidistantment tota la malla posant com a mesura una font  per cada 

2 illes de l’Eixample, ~250m. S’intentarà cobrir tots els eixos, barris i punts de concentració, 

arribant així al màxim ciutadans. 

 

 

 

 

o Disposició de l’enlluernament 
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- L’encesa de la il·luminació està principalment lligada a l’ús de l’espai. Els jardins interiors d’illa 

estan oberts exclusivament en horari diürn. L’hora d’obertura de portes comença cap a les 10h i 

l’hora de tancament és el “capvespre”, és a dir quan es fa fosc, que canvia en funció de 

l’estació. Per tant, els interiors d’illa tenen dos horaris de tancament: estiu a les 21h (del 1 

d’Abril al 31 d’Octubre) i hivern a les 19h (del 1 de Novembre al 31 de Maig). 

- A nivell tècnic, la tipologia de la instal·lació permet que el jardí interior d’illa pugui tenir un 

horari diferent del de carrer quan l’enllumenat del jardí està alimentat per línies independents 

respecte al carrer. Com això no sempre és així, la instal·lació d’un rellotge auxiliar permet en 

alguns casos programar una encesa o una apagada diferent. 

- Dit això, dels 45 jardins interiors d’illa, n’hi ha 5 que no queden tancats per portes per la seva 

especial morfologia, i per tant els horaris d’encesa i apagada d’il·luminació són els mateixos 

que a carrer, l’horari astronòmic: 

- Placeta de Mª Luz Morales 

- Jardins de Safo 

- Jardins d’Enriqueta Séculi 

- Jardins de l’Antiga Carretera d’Horta 

- Jardins de César Martinell 

- Tanmateix, hi ha 3 jardins interiors d’illa que no disposen d’enllumenat públic, la instal·lació no 

penja de les instal·lacions municipals, i per tant no les manté el Departament d’Enllumenat de 

l’Ajuntament de Barcelona. Aquests tres casos són: 

- Jardins d’Elena Maseras:  Enllumenat no es pot fer càrrec d’aquesta instal·lació per 

no adaptar-se als requeriments per al seu manteniment: no és accessible per a camió, 

l’enllumenat supera els 4m, el cablejat no és vist. 

- Jardins de Sofia Barat 

- Motor Repris: espai privat d’ús públic 

 

*Observacions: 

- Com a criteri general, l’enllumenat s’encén amb l’horari astronòmic però s’apaga en funció 
de l’horari de tancament de l’espai. Per aquest motiu, i tenint en compte que es disposa de 3 

hores per fer la ronda de tancament de les portes, si la tipologia de la instal·lació ho permet, 

l'enllumenat queda encès fins les 00h a l'estiu, o fins les 22h a l'hivern. En cas contrari, es 

programa l'apagada a les 00h per evitar que l’enllumenat s’apagui abans no es tanqui el jardí. 

- Respecte dels passadissos, sempre que la instal·lació ho permeti, el criteri és que si estan 

foscos també romandran amb l’enllumenat encès durant tot el dia. 
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- Com a conseqüència de la revisió general de l’enllumenat dels jardins interior d’illa, es 

proposa homogeneïtzar les hores d’encesa i d’apagada, assumint un únic criteri per a tots 

els jardins. Això pot entrar en conflicte amb casos on els veïns han sol·licitat en un passat una 

apagada més aviat per evitar molèsties per la llum, o una encesa tota la nit a causa de la 

sensació d’inseguretat. Cal considerar que apagar l’enllumenat d’un espai que no està en ús 

també suposa un estalvi energètic. 

 

Quadre d’Enllumenat 

INTERIORS D'ILLA CM SUBQUADRES LINIA LINIA 
INDEPENDENT 

RELLOTGE 
AUXILIAR ENCESA APAGADA 

J. Mercè Vilaret 2404 SI L2 Passadís SI SI Encesa 24h Mai 

J. Antic Cinema Niza 210055 NO C4 Passadís SI NO Encesa 24h Mai 

J. Anaïs Napoleon 2522 NO C7 Passadís SI NO Encesa 24h Mai 

J. Antic Cinema Niza 210055 NO C2 Illa SI NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. B. Pinós-Milany 2022 NO L1 / L2 SI NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. Clotilde Cerdà 2523 NO C5,C6 SI NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. Mª Manonelles 2139 NO C5 SI NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. de Jaume Perich 2573 NO L1 / L2 / L3 SI NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. de Tete Montoliu 2416 210052 L5 SI NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. A. Català i Poch 2134 NO C5, C6 SI NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. Cinema Novetats 2121  C6 NO NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. Agustí Centelles 2687 NO C5 SI NO Horari astronòmic 
Interior: 50% a 23:00h  

Resta: horari astronòmic 

J. Mª Matilde Almendros 2416 NO C4 NO NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. del Carlit 2821 NO L1 NO NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J.Manuel de Pedrolo 2731 NO L2 NO NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

Pl. d'Henry Dunant 2700 NO L2 NO NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. Laura Albéniz 2689 NO C1 NO NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. Beatriu de Provença 2688 NO L2 NO NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. Carme Biada 2692 NO L3 NO NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. Palau Robert 2215 NO L1 / L2 NO NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. Rector Oliveras 2996 NO L1 NO NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

Pl. Joan Brossa 2813 NO L3 NO NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. Rosa Deulofeu 2541 NO L1 / L2 SI NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. Lina Òdena 2596 NO L1 SI NO Horari astronòmic 
1/2 apagada fins 23:00h 

1/3 queda encès 

J. Antic Cinema Urgell 210030 NO L6 Illa SI NO Horari astronòmic 1/2 apagada fins 01:00h 

J. Antic Cinema Urgell 210030 NO L6 Passadís SI NO 7.00 h 1.00 h 

J. Flora Tristan 2593 NO C3 Passadís SI NO 10:00h 00.00h 

J. Tres Tombs 2557 NO C1, C2 Illa SI NO Horari astronòmic 00:00h 

J. Tres Tombs 2557 NO C3 Passadís SI NO 5:30h 00:00h 

J. Montserrat Figueras 2135 NO L4 / L5 /L6 SI NO Horari astronòmic 23:00h 

J. Montserrat Roig 2513 NO L1 Illa SI NO Horari astronòmic 23:00h 

J. Montserrat Roig 2513 NO L2 Passadís SI NO 16:00h 23:00h 

J. Maria Mercè Marçal 210018 NO C5 SI NO Horari astronòmic apagat de 22.30h a 6h 

J. Emma de Barcelona 2705 NO C1 SI NO Horari astronòmic 22.00 h 

J. E. de Carcassona 2707 NO C3 SI NO Horari astronòmic 22.00 h 

J. Flora Tristan 2593 NO C4 Illa SI NO Horari astronòmic 22.00 h 

J. Paula Montal 210005 NO C1,C2, C3 SI NO Horari astronòmic 22.00 h 

J. Sebastià Gasch 2971 NO L1 Illa SI NO Horari astronòmic 22.00 h 

J. Sebastià Gasch 2971 NO L2 Passadís SI NO 6.00 h 22.00 h 

J. Constança d'Aragó 2556 NO L1 NO SI Horari astronòmic 22.00 h 

J. Càndida Pérez 2475 NO C2, C1 SI NO Horari astronòmic 22.00 h 

J. Mercè Vilaret 2404 SI L1 Illa SI SI Horari astronòmic 22.00 h 

J. Anaïs Napoleon 2522 SI C6 Illa SI SI Horari astronòmic 22.00 h 

J. Torre de les Aigües 2678 NO L1illa SI NO 6:00h 22.00 h 

J. Torre de les Aigües 2678 NO L2 Passadís SI NO 6:00h 22.00 h 
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J. Casa Elizalde 2691 SI L1 SI SI Instal·lació apagada (Tancat: COVID) 

J. Safo       No són espais tancats 

J. Enriqueta Sèculi        
J. Mª Luz Morales 2136 NO C1,C2, C3 SI NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. Carretera Antiga 
d'Horta 

2010 NO C5 SI NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. Cesar Martinell 210028 NO L5 / L6 SI NO Horari astronòmic Horari astronòmic 

J. Elena Maseras L’enllumenat no és públic 

J. de Sofia Barat  

Motor Repris  
 

 

o Disposició de jocs infantils 

*Extret del “Pla del joc a l’espai públic amb l’horitzó 2030” 

- El joc és una activitat vital per als infants. Jugar és imprescindible per al seu bon 

desenvolupament físic, emocional, social i intel·lectual. És amb el joc que els nens i nenes 

s'expressen, es comuniquen i van descobrint tot allò que els envolta mentre interactuen amb el 

seu entorn. Cal, doncs, que els infants disposin de les instal·lacions necessàries per poder 

jugar a l'espai públic. 

- Barcelona disposa de més de 900 àrees de joc infantil en parcs, jardins i places. Aquestes 

àrees són de diferent forma i mida i han estat concebudes seguint uns criteris generals unitaris 

basats en la seguretat dels infants, el foment de la seva sociabilitat, la distribució territorial 
equitativa i la uniformitat de la qualitat. 

- Fins ara no hi havia hagut cap planificació global de ciutat, ni uns criteris estàndard de mínims 

sobre la mida dels espais ni sobre quina havia de ser la provisió d’espais pel joc que havien de 

tenir els infants i adolescents. A Barcelona hi ha àrees de joc que van des de 16 m² al barri del 

Carmel fins a una 2.281m² a la Guineueta. 

- Hi ha 8 jardins interior d’illa sense jocs infantils: 

- Jardins de Mª Luz Morales 

- Jardins de Mª Assumpció Català i Poch: Es revisarà el cartell d’accés. 

- Jardins de la Casa Elizalde 

- Jardins de l’Antic Cinema Novetats: El reduït espai, buit per condicions de projecte 

relacionats amb vies d’evacuació no facilita la ubicació de jocs infantils. 

- Jardins del Palau Robert 

- Jardins de Sofia Barat 

- Jardins de la Torre de les Aigües: Per la seva proximitat a una zona amb manca de jocs 

infantils, es podria estudiar la possibilitat d’incloure’n. 

- Plaça d’Henry Dunant: S’ha iniciat un estudi de reforma d’aquest espai, s’estudiarà la 

conveniència d’introduir jocs infantils. 

Fig.18. Quadre d’enllumenat. 
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- A Barcelona hi ha una bona provisió de proximitat pel que fa al nombre d’àrees properes tant 

al domicili dels infants com als centres educatius. Un 80% dels infants de 0 a 12 anys tenen 

una àrea de joc a 5 minuts a peu del lloc on viuen (s’entén que un infant és capaç de recórrer 

200 metres caminant en 5 minuts) i un 98% a 10 minuts. El 2% restant són infants que tenen 

àrees de joc a més de 15 minuts. 

 

 

 

Fig.19. Distribució de les àrees de joc. Any 2018. 
Font: Barcelona Regional a partir de l’Ajuntament de Barcelona 

 

Fig.20. Buits d’àrees de joc. Any 2018. 
Font: Barcelona Regional a partir de l’Ajuntament de Barcelona 
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- El Pla del joc pretén millorar i diversificar aquests espais. Però, alhora, el pla proposa accions 

per incrementar les oportunitats de joc en tot el conjunt de l’espai públic, és a dir, a tot arreu on 

es juga, de manera més o menys espontània, fortuïta i puntual. Per això treballa de manera 

transversal i coordinada amb propostes ja existents: 

- Àrees de joc infantil 

- Parcs i jardins 

- Patis oberts 

- Programa Superilles 

- Espais d’activitat física a l’aire lliure: circuits gimnàstics 

- Espais d’activitat física a l’aire lliure: activitats als parcs 

- Espais d’activitat física a l’aire lliure: circuits esportius 

- Tant l’horitzó, com les fites i les actuacions previstes en aquest Pla plantegen un canvi de 

paradigma a llarg termini que es situa a l’any 2030. Tanmateix, està previst que, a mig termini, 

l’any 2024, es realitzi una avaluació intermitja i s’actualitzin i es reprogramin actuacions de cara 

a la segona fase del Pla del 2025 fins al 2030. 

 

*Observacions: 

- Les àrees de joc no estan distribuïdes de manera equilibrada en els diferents territoris de la 

ciutat. L’Eixample disposa de 90 àrees de joc (10,4% de Barcelona), amb 16.840m² (10,6% de 

Barcelona), i amb una mitja de 187m²/àrea de joc que està per sobre de la mitja de la ciutat. 

- Respecte als jardins interior d’illa, 37 de 45 jardins disposen de zona infantil. 

Fig.21. Infraestructura lúdica. 
Font: Institut Infància i Adolescència de Barcelona 

 

http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/arees-de-joc-infantil
http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/tots-els-parcs
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/patis-escolars-oberts-al-barri
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/
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- El Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció de les àrees 
de joc infantil defineix les condicions físiques adequades de l’espai d’ubicació dels jocs 

infantils i les seves dimensions. Es podria verificar si aquests espais són aptes per a jocs. 

- El buit d’àrees de joc que es mostra a la Dreta de l’Eixample correspon a una zona que té 

poca accessibilitat a àrees de joc, però també poca població d’infants. 

- El Pla del joc a l’espai públic amb l’horitzó 2030 pretén passar d’una ciutat amb àrees de 

joc a una ciutat jugable. El seu objectiu és millorar i diversificar les oportunitats de joc i activitat 

física a l’espai públic pels seus amplis beneficis tant per al desenvolupament i benestar de la 

infància i l’adolescència com per a la salut i la vida comunitària. 

- El Pla del Joc programa 63 actuacions per poder assolir els 14 objectius distribuïts en els 3 

eixos. Val la pena destacar la segona actuació: Reordenar i repensar territorialment les 
àrees de joc proactivament a partir dels estàndards mínims de qualitat. 

o Disposició d’ombra als jocs infantils 

- El Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció de les àrees 
de joc infantil descriu les condicions físiques adequades de l’espai d’ubicació dels parcs 

infantils. Entre altres característiques, tindran preferència les zones amb elements per fer 

ombra, ja siguin vegetals (arbres de fulla caduca), d’obra o de mobiliari. Tot i així, cal recordar 

que la proximitat d’elements que donen ombra queda limitada per la distància mínima de 1,5m 

respecte elements fixos. Per aquest motiu, les capçades dels arbres no sempre cobreixen les 

àrees de joc. 

 
 

 

 

 

 

Fig.22. Imatge extreta del Plec de prescripcions 
tècniques per al disseny, l’execució i la recepció de 
les àrees de joc infantil. 

 



 Auditoria dels Jardins interiors d’illa 11.11.2022 

 
 47 

 

  

- A continuació es concreta quins jardins disposen o no d’ombra: 

o No disposen d’ombra: 

- Jardins de Tres Tombs: disposa de poca ombra 

- Jardins d’Ermessenda de Carcassona: falta d’ombra 

- Jardins de Paula Montal: poca ombra a l’àrea de jocs infantils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jardins de Rosa Deulofeu: no hi ha ombra als jocs infantils, però sí que hi ha una 

pèrgola instal·lada. 

- Jardins de Montserrat Roig: a l’àrea de jocs infantils manca d’ombra 

- Jardins de Beatriu Pinós-Milany: no hi ha ombra als jocs infantils, però sí que hi ha 

una pèrgola instal·lada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jardins de Mª Luz Morales: sense ombra a l’àrea de jocs infantils 

- Jardins de l’Antic Cinema Novetats: manca d’ombra tot i que cal remarcar que els 

arbres fa aproximadament 1 any que es van plantar i no han tingut temps de 

desenvolupar-se plenament. El disseny d’urbanització correspon a exigències del 

projecte, ja que no només és la coberta del soterrani, sinó que a més hi donen sortides 

d’emergència. 

Fig.23. Imatge on s’observa la projecció d’ombra 
dels edificis limítrofs a l’hivern. 

 

Fig.24. Imatge de la pèrgola i dels 
jocs infantils. 
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- Jardins de Constança d’Aragó: manca d’ombra a l’àrea de jocs infantils  

- Jardins d’Elena Maseras: manca d’ombra a l’àrea de jocs infantils tot i que en aquest 

espai hi ha prevista una remodelació, però no inclou cap element d’ombra als jocs. 

- Jardins de Maria Mercè Marçal: la pèrgola sobre els jocs infantils no produeix prou 

ombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jardins d’Enriqueta Sèculi: manca d’ombra a l’àrea de jocs infantils tot i la disposició 

d’arbres a l’entorn de l’àrea de jocs, sembla que no hi ha prou projecció d’ombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.25. Imatge de l’espai central buit 
per exigències de projecte (sortides 
d’emergència. 

 

Fig.26. Imatge dels jocs infantils. 

 

Fig.27. Imatge de l’àrea de joc. 
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- Jardins de Beatriu de Provença: manca d’ombra a l’àrea de jocs infantils  

- Jardins de Lina Òdena: manca d’ombra a l’àrea de jocs infantils 

 

  
 

 

- Jardins del Rector Oliveras: manca d’ombra a l’àrea de jocs infantils 

 

 

 

 

 

 

 

- Placeta de Joan Brossa: els arbres existents destaquen per la seva alçada pero no 

projecten tanta ombra com altres espècies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.28. Imatges d’un migdia d’agost. 

 

Fig.29. Imatge d’agost a les 10 h del matí. 

 

Fig.30. Imatge dels arbres, verticals i poc 
frondosos. 
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- Jardins de l’Antic Cinema Urgell: Manca d’ombra. Remarcar que el projecte 

d’urbanització de promoció privada, recentment executat, va preveure la instal·lació 

d’una àrea de joc infantil, i la plantació d’un arbre que encara ha de créixer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Disposen d’ombra: 

- Jardins de Tete Montoliu 

   
 

 

- Jardins de l’Antic Cinema Niza: Aquest interior d’illa es va obrir a l’estiu del 2021 

amb una vintena d’arbres nous, 7 dels quals queden al voltant de l’àrea de joc infantil. 

Amb el temps es veurà on arriba el seu desenvolupament. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.31. Imatge del febrer. 

 

Fig.32. Imatge de la projecció de l’ombra canviant en funció de l’hora i l’estació de l’any. 

 

Fig.33. Imatge aèria de  l’interior d’illa. 
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- Jardins de Laura Albéniz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jardins de Montserrat Figueras: L’ombra dels arbres i dels edificis arriba als jocs 

infantils, tot i que potser no tot el dia. 

  
 

 

- Jardins d’Anaïs Napoleón: L’ombra existent dels arbres no arriba als jocs infantils, 

però sí als bancs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.34. Imatge de la projecció 
d’ombra a l’agost  

 

Fig.35. Imatge dels jocs infantils a primera hora del matí, d’un dia d’agost. 

 

Fig.36. Imatge de l’àrea de joc. 
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- Jardins del Carlit: la projecció de l’ombra de l’edifici i dels arbres és molt important 

en aquest espai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jardins d’Agustí Centelles: la recent reforma d’aquest espai ha prioritzat un espai 

buit cèntric per realçar la Casa Macaya. Els arbres –encara en creixement- s’ubiquen al 

perímetre del jardí. També disposa d’una pèrgola que quedarà coberta per elements 

vegetals. 

 

 

 

 

 

 

 

- Jardins de César Martinell 

  
 

 

Fig.37. Imatge de la projecció d’ombra al migdia 
d’un dia d’agost. 

 

Fig.38. Imatge de l’interior d’illa 
un dia d’hivern amb les fulles 
despullades 

 

Fig.39. Imatges del jardí un dia d’agost. 
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*Observacions: 

- En els jardins interior d’illa, les ombres provenen dels edificis que l’envolten, dels arbres i 

d’estructures com pèrgoles. Caldrà revisar quins són els criteris per a la ubicació de l’ombra, 

prioritzant zones a cobrir: jocs infantils, bancs, etc. 

- En futurs jardins, convindria estudiar la projecció d’ombra dels edificis per evitar l’ombra a 

l’hivern, que és quan són més llargues i menys desitjades. 

- La plantació de nous arbres és molt limitada en tots aquells interiors d’illa ubicats sobre 

subsòls. Recordem que les noves obertures de jardins interior d’illa són de promoció privada, a 

canvi de mantenir l’ús privat del subsòl. 

- En el cas que es promogui la instal·lació de pèrgoles o altres elements d’ombra per cobrir les 

mancances detectades, caldrà assegurar que no incideixin en les àrees de seguretat dels 

elements de joc i tornar a certificar aquestes àrees. PiJBIM podria assumir el seu manteniment. 

- La creació d’un “Manual de jardins interior d’illa” podria fixar uns criteris d’actuació en 

paviments, mitgeres i tancaments, enllumenat, jardineria, rec i mobiliari urbà (font, jocs infantils, 

ombra). D’aquesta manera es podrien establir uns criteris, per exemple, un percentatge de 

superfície d’ombra sobre els jocs infantils o en altres zones. 

 

o Elements singulars 

Alguns jardins interiors d’illa disposen d’elements singulars, però la majoria d’ells hi manca 

explicació al respecte, d’altres queden parcialment amagats o no cobren la suficient 

importància. D’altra banda són moltes les peticions que arriben per a instal·lar explicacions 

diverses a la via pública de diferents temes depenent de la procedència.  

 

Concretament, en els jardins interior d’illa, es troben tres tipologies d’elements singulars: 

- memorial, elements representatius de l’espai desaparegut per crear el nou jardí 

- elements escultòrics 
- panells informatius que expliquen la persona que dóna nom al jardí (el nomenclàtor dels 

jardins interior d’illa és principalment femení) 

 

A continuació exemples de jardins amb elements singulars:  

- Jardins de la Torre de les Aigües: a l’accés dels jardins, des del carrer Roger de 

Llúria 56, existeix un plafó amb una breu explicació sobre la història de l’espai però no 

es gaire visible. 

- Jardins de Sebastià Gasch: manca explicació sobre els elements del jardí. 

- Jardins d’Emma de Barcelona: Els jardins d’Emma de Barcelona han estat envoltats 

els darrers anys de vàries obres per a la construcció d’un institut, una escola bressol, 

uns horts comunitaris i dues promocions d’habitatge públic, motiu pel qual els seus 
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límits han patit variacions i algunes zones han tingut cert caràcter de provisionalitat. A 

finals del 2023 està prevista la finalització de l’última de les edificacions d’aquesta illa, 

l’edifici d’habitatges i Espai de gent gran promogut per l’Institut Municipal de l'Habitatge 

i Rehabilitació de Barcelona. A continuació, s’executarà l’arranjament de l’accés des del 

carrer Viladomat, de l’àmbit més proper a aquesta nova edificació i també s’aprofitarà 

per introduir millores a la resta de l’espai. En aquest context es treballarà per millorar la 

ubicació i senyalització dels diversos elements patrimonials existents. 

 

 

 

- Jardins de Flora Tristan: en aquest jardí trobem una instal·lació fotovoltaica que 

disposa de cartell explicatiu que contextualitza el què es considera una composició 

arquitectònica de la paret mitgera –i no un element escultòric per sí mateix. Per altra 

banda hi ha un element escultòric d’una antiga maquinària que no s’explica. 

 

 

 

 

 

 

 

- Jardins de Montserrat Roig: manca explicació sobre els elements del jardí. 

Fig.49. Imatge dels fragments de les antigues 
columnes del convent-asil de les Germanetes dels 
Pobres. 

 

Fig.41. Imatge de la instal·lació fotovoltaica (Barcelona, posa’t guapa) i element de l’antiga 
maquinària de Fustes Gilabert. 
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- Jardins de Maria Mercè Marçal: 

 
 

 

Aquests són altres exemples: 

- Jardins de Joan Brossa:  

 

 

 

 

- Plaça d’Henry Dunant: 

Fig.42. Imatge de l’alambí de coure de l’antiga Fàbrica Damm. 

 

Fig.43. Imatge del panell informatiu ubicat al passatge d’accés i del Mural Sopena. 

 

Fig.44. Imatge d’element desconegut al jardí interior d’illa. 
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- Jardins d’Anaïs Napoleón: 

 

 

 

*Observacions: 

- Per una banda, senyalitzar degudament els elements, monuments o programes singulars pot 

suposar una millora en la identitat de l’indret i donar significat a un espai apel·lant a la memòria 

col·lectiva dels ciutadans. Per l’altra banda, la presència d’elements informatius pot generar 

més pressió comunicativa sobre l’espai públic, quan un dels objectius és alleugerir el paisatge 

urbà per poder-lo gaudir amb tranquil·litat i d’una manera endreçada. Resulta doncs necessari 

generar des de l’administració pública una justificació o un relat encaminat a aconseguir una 

coherència en quant a la senyalització dels elements que es considerin realment 

característics i especials dins del conjunt de la ciutat.  

- Des de l’IMPU es podria treballar en com formalitzar aquestes instal·lacions, entenent que a 

l’espai públic les necessitats, usos i instal·lacions són molt diversos i cal fer-los compatibles. 

S’estudiaria la opció d’englobar aquests nous elements dins d’algun programa ja existent –

Memòria Democràtica o Petits Paisatges-, o de fer-ne un de nou. 

 

 

o Programes existents 

Fig.45. Imatge de la placa commemorativa. 

 

Fig.46. Imatge del panell informatiu explicant el nom del jardí.  
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- Des de Memòria Democràtica, tenen el seu propi programa de memòria per a donar 

rellevància a indrets o fets destacats que tinguin cabuda dins del plantejament del programa. 

En aquests moments, s’està replantejant la formalització del faristol que s’ha vingut utilitzant 

darrerament per tal que tingui una millor integració en el paisatge i compleixin normativa. 

 

- El programa de Petits Paisatges està ara mateix en fase de revisió i inventari. Serveix per 

donar rellevància a indrets singulars de la ciutat que tinguin una vinculació afectiva i de 

pertinença amb la ciutadania. 
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C.3 Estat del verd als interiors d’illa 

Quantitat de verd 
 
- L’Ajuntament de Barcelona intervé en la informació dels projectes d’urbanització a través dels 

REP’s (Responsables d’Espais Públics). La seva funció és assegurar que aquests nous espais 

públics s’adequaran a la normativa.  

- El disseny del verd està condicionat al propi espai. Actualment, la creació de nous jardins 

interiors d’illa es fa per aplicació de la Ordenança de Rehabilitació i Millora de l’Eixample. 

Segons aquesta normativa, els nous jardins cedits a l’Ajuntament resulten d’un ús privatiu del 

seu subsòl i per tant estan ubicats sobre cobertes i no sobre terres, perquè tenen el subsòl 

edificat. Tot i així, es fan recomanacions en quant al disseny per augmentar la superfície verda 

de la ciutat (Pla del Verd 2020 i Pla Natura 2030) procurant que també s’arribi al 50% 

d’enjardinament exigit als parcs. Tanmateix, aquestes recomanacions no son vinculants. 

- Segons l’annex V de l’Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona, a l’apartat 

2.2.i : “En els espais verds qualificats de parcs urbans -Zona 6 del Pla General Metropolità 

s’haurà de garantir un mínim del cinquanta per cent de cobertura arbòria que aporti ombra“ i 

segons l’article 202 de les NNUU de PGM: “Són parcs urbans els sòls destinats a espais verds 

de gran superfície (superior a 12.000 m²)”.  

- Per tant, segons la normativa, no hi ha un percentatge mínim de zones a enjardinar, en 

tant que en no arribar als 12.000m² no es considera parc urbà i no és aplicable l’apartat 2.2.i de 

l’annex V de l’Ordenança general del medi ambient urbà. 

 

*Observacions: 

- La creació dels jardins interior d’illa al llarg de la història ha sigut tant de promoció privada 

com pública. Ara bé, el seu disseny no està normalitzat i per tant no hi ha un mínim exigit de 

superfície a enjardinar, ni d’arbres a plantar. 

- Aproximadament un terç dels jardins interior d’illa –en general de promoció privada- no permet 

fer plantacions de grans exemplars vegetals com poden ser arbres o grans masses arbustives 

per la falta de terres degut a la ocupació del subsòl. 

- La creació d’un “Manual de jardins interior d’illa” podria fixar uns criteris d’actuació en 

paviments, mitgeres i tancaments, enllumenat, jardineria, rec i mobiliari urbà (font, jocs infantils, 

ombra). D’aquesta manera es podrien assegurar, per exemple, un percentatge de superfície 

enjardinada i tova (sauló i sorra rentada de riu), una ràtio d’arbre/m², etc. 
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Manteniment del verd 
 
- El manteniment dels elements vegetals està regulat amb un pla de manteniment del verd 

que indica les tasques a realitzar a cadascuna de les tipologies de verd i la freqüència de les 

mateixes en funció de l’època de l’any. Dins de les tasques de manteniment del verd, també 

s’inclouen les relatives a les instal·lacions de reg: des dels programadors de reg, fins als 

emissors i distribuïdors d’aigua als vegetals. 

- Males herbes: eliminació als parterres i a les superfícies de sauló així que és 

necessari. 

- Gespa: la sega oscil·la d’entre 1 cop per setmana a la primavera a cada 15-20 dies 

durant l’hivern i segons el creixement de la mateixa. 

- Arbustives: La poda es realitza un cop l’any a partir de la tardor i no mes enllà de final 

d’hivern. En algunes ocasions es realitzen podes severes per raons de seguretat o 

neteja fora d’aquesta època. 

- Enfiladisses: La poda es realitza un cop l’any durant la tardor impedint que 

sobrepassin els límits del murs evitant així molèsties a tercers. 

- Arbres: Com als parcs i a les zones verdes de la via publica, els arbres tenen un 

manteniment diferent de l’arbrat viari o d’alineació dels carrers. Els arbres dels interiors 

d’illa no tenen una planificació de poda prevista, el creixement dels mateixos s’espera 

que sigui de forma natural aprofitant així tots els beneficis mediambientals que 

atorguem aquests elements, ombra, frescor, esmorteïdor de la temperatura i dels 

sorolls, refugis de fauna (ocells). Les podes només es realitzen quan els arbres 

generen molèsties per envair espais fora dels patis, per seguretat o quan l’estat de 

l’arbre ho requereix. 

 

*Observacions: 

- PiJBIM no realitza el manteniment dels següents jardins interior d’illa: 

- Placeta de Maria Luz Morales: perquè no disposa de verd. 

- Jardins de Palau Robert: la Generalitat s’encarrega del seu manteniment. 

- Motor Repris: és un jardí de propietat privada, però d’ús públic. 

- Durant aquesta tardor s’han iniciat les tasques de poda estacional dels grups arbustius i les 

plantes enfiladisses. Estan programades les tasques a tots els interiors d’illa que disposen 

d’aquesta tipologia de verd, entre elles: Cèsar Martinell,  Paula Montal, Carme Biada, Rector 
Oliveres, Torre de les Aigües, Candida Pérez, Safo, Lina Òdena, Sebastià Guasch, 
Carretera Antiga d’Horta, Montserrat Figueres, Agustí Centelles. 
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- Està prevista des de gener fins al març de 2022 les replantacions de la vegetació arbustiva en 

les illes Maria Mercè Marçal, Carme Biada, Rector Oliveras, Montserrat Roig.  

- A la primavera 2022 es programaran les ressembres de les zones de gespa malmesa de 

Rosa Deulofeu. 

- Els jardins dels interiors d’illa són espais reduïts amb molta pressió d’ús. El verd, però, no és 

fàcilment substituïble si no es respecta. Tant important és el manteniment des de l’Ajuntament 

de Barcelona, com el civisme. Les persones civilitzades són aquelles que respecten i valoren 

les coses compartides amb la resta de ciutadans i que tenen bones pràctiques urbanes. Si 

augmenta la consciència sobre el respecte a l’espai públic, disminuiran algunes actuacions de 

manteniment.  

 

Previsió de rehabilitacions de jardins interior d’illes 
 

- A part de les tasques de manteniment més rutinari (portes, verd, paviments, etc.), l’Ajuntament 

també fa actuacions d’inversió per a introduir millores de major envergadura o reformes globals 

dels espais. 

- Les darreres actuacions al Districte de l’Eixample han estat les següents: 

- Jardí del Carlit: Reforma integral (2019). 

- Jardí de Maria Manonelles: Impermeabilització i millora del tancament (inici 2021). 

- Jardí de Manuel de Pedrolo: Nou accés des del carrer Diputació (2021, promotor 

privat). 

PRI Parcs i Jardins (previsió 2023-24): 

- Jardí dels Tres Tombs: L’execució de les obres va començar el mes de novembre 

de 2022. El pressupost estimat és d’uns 88.000€ per a un projecte que  preveu 

actuacions com: es destoconarà les dues soques de palmeres, llaurarà i es plantaran 

dos whasingtonies de 3m d’alçària mínima; es retirarà la fusta de la zona de jocs 

infantils, i es formigonarà i arrebossarà els paraments afectats o es disposarà sauló en 

paviment; es renovarà la tanca de jocs infantils; es muntarà una jardinera de corten que 

contingui les noves enfiladisses que manquen i es plantarà arbustiva baixa, així com 

reg enterrat al llarg de la jardinera (es proposa de 40cm d’ample i 1,10m d’alt des de la 

entrada de c. Calàbria fins abans de la cistella de basquet); es podaran i netejaran les 

palmeres amb plataforma que pugui accedir; igualment els arbres es podaran per 

aclarir; es pavimentarà amb formigó els espais que ara estan adossats a l’escola 

bressol i es retiraran còdols; la font d’aigua pública es connectarà a un nou comptador 

d’aigua independent.  

- Jardí d’Elena Maseras: A l’octubre 2021 s’inicia la redacció d’un nou projecte 

executiu de millores puntuals a la urbanització. El pressupost estimat és d’uns 55.000€ 
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per a un projecte que  preveu actuacions com: s’instal·larà una nova escomesa de reg 

en el paviment de c. Rosselló, fer entrar en el túnel d’accés i fer nova xarxa de reg 

automàtica autònoma i boques de reg; es muntarà reg per difusió en parterre elevat; el 

parterre es renovarà amb arbustiva baixa i vivaç d’ombra, donat que es un interior d’illa 

i s’aportarà esmena de terres; es retiraran les jardineres de formigó i es muntarà, 

només en la zona de sauló, jardinera fixa de xapa d’acer corten amb drenatge i reg; es 

plantaran enfiladisses d’ombra; es repassarà la glicina de la pèrgola; es renovaran els 

pictogrames de la senyalització; es muntaran en el centre de l’espai de sauló tres 

jardineres amb espècies d’arbust; cal sanejar parcialment el sauló amb aportació. 

- Jardí de César Martinell: El pressupost estimat és d’uns 135.000€. 

-Jardí de Montserrat Roig: Dins dels projectes de l’entorn de pressupostos 

participatius també es farà un projecte en aquest espai amb un pressupost estimat 

d’uns 200.000€. 

Districte (previsió 2023-24): 

- Jardí d’Emma de Barcelona: arranjament de nou accés des del carrer Viladomat, 

adaptació de l’espai a les noves edificacions perimetrals i millores globals de 

manteniment. 

- Jardí de Carme Biada: el projecte de remodelació dels jardins té per objecte principal 

executar els canvis necessaris per millorar tota la zona de paviments i mobiliari urbà; i 

la remodelació de l’àrea de jocs existent per fer-la més jugable i accessible adaptant-la 

a la franja d’edat de la bressol.  

- Jardins de Torre de les aigües: es un projecte de rehabilitació del passatge d’accés 

als jardins incorporant una nova materialitat i millorant la il·luminació. 

BIMSA (previsió 2023): 

- Plaça d’Henry Dunant: estudi d’una reforma integral d’urbanització. 
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D. PROSPECTIVA 

D1. Jardins interiors d’illa en recuperació 
 

Des de Districte es controlen aquells projectes que alliberen els espais d’interior d’illa 

convertint-los en jardí com requereix la Ordenança de Rehabilitació i Millora de l’Eixample. Això 

permet tenir el coneixement de nous jardins que apareixen, però molts queden privats. 

 

Previsió de nous jardins a l’Eixample 
 
- Actualment hi ha quatre illes en les que es preveu obrir un nou jardí al públic. Aquests són: 

Av. Vilanova, Londres 86, Gustavo Gili i La Model. 

o Av. Vilanova 3-11 

MPGM en l'illa compresa per l'avinguda Vilanova, els carrers de Roger de Flor i d'Ali Bei i el 

passeig de Sant Joan, aprovada definitivament el 5 de maig del 2003. Delimita cinc àmbits de 

gestió: un d’expropiació i quatre de reparcel·lació per cooperació. Actualment l’edifici d’Av. 

Vilanova 3-11 de promoció privada està en construcció; mentre la gestió de la reparcel·lació i 

l’expropiació segueixen el seu curs. 

o Londres 86 

El Pla de Millora Urbana s’ha aprovat inicialment. És un projecte de promoció privada que 

com ocupa el subsòl, per aplicació de la ORME, queda obligat a alliberar l’interior d’illa, 

urbanitzar-lo com a jardí públic i cedir-lo gratuïtament a l’Ajuntament de Barcelona. 

o Seu de l’Editorial Gustau Gili 

L’Ajuntament de Barcelona ha adquirit l’antiga seu de l’editorial Gustavo Gili, per tal d'acollir 

el nou Centre de Cultura i Educació de Barcelona, que esdevindrà l’equipament cultural i 

educatiu de referència de la ciutat. Aquest edifici, protegit com a Bé Cultural d'Interès Local 

(BCIL), disposa d’un espai lliure d’accés en l’interior d’illa que es contempla urbanitzar i obrir al 

públic. 

o La Model 

Projecte en curs. Per la morfologia de l’edifici de La Model, un cop realitzat el 

comptabilitzarem com a jardí i no com a interior d’illa. 
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Oportunitats 

- Des de Districte s’ha fet un estudi de la distribució del verd 

en el territori per detectar les àrees lluny d’un jardí. Si partim 

de la feina feta per ProEixample, que es va marcar com a 

objectiu que hi hagués un jardí a 200m, s’evidencia que 

encara hi ha zones lluny d’un jardí o un parc. 

 

- Aquests quatre nous jardins previstos augmentaran el verd del districte i la ciutat, i a més, en 

el cas de Londres 86 i Av. Vilanova 3-11, tots dos de promoció privada, crearan jardins en 

zones on no hi ha un espai verd a menys de 200m.  

 

 

Estudi de proximitat als jardins 

 

En aquestes zones hi ha diferents oportunitats que permetran en un futur esponjar el 

districte, augmentar la superfície de verd i apropar-lo als ciutadans: 

 

- Espais buits privats: Es troben poques parcel·les -o porcions- sense edificació i 

aparentment sense ús. Però n’hi ha i de grans dimensions: uns 1.000m² o més. Caldria fer un 

estudi detallat per poder establir si amb la seva compra i urbanització seria possible obrir 

nous jardins. 
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- Promocions privades: per aplicació de l’ORME es veuen obligats a cedir gratuïtament 

l’espai interior d’illa enjardinat per tal de mantenir un ús privat del subsòl; com és el cas de 

Londres 86. Els tècnics de llicències estan atents a aquestes oportunitats. 

 

- Clau 17. Renovació Urbana: transformació de l’ús existent: El PGM va qualificar 

aquest sòl amb edificacions o usos inadequats, però aptes per a absorbir els dèficits de vials, 

zones verdes i equipaments. La transformació prevista, segons els articles. 171 i 172 de les 

Normes Urbanístiques resultarà de l’expropiació. Alguns terrenys amb Clau 6 també estan 

pendents d’expropiar o d’executar com a jardí. 

 

 
Increment del verd possible segons la normativa (PGM i ORME) 

- Altres: parcel·les interiors (no es consideren solar i per tant no són edificables), cobertes 

de fibrociment (generalment ubicades en volums disconformes o fora d’ordenació) i grans 

activitats ja obsoletes (com han sigut els tres cinemes desapareguts per obrir nous jardins 

interior d’illes. 

 

*Observacions: 

-  Podem afirmar, doncs, que amb la selecció d’algunes actuacions, tot ciutadà del Districte de 

l’Eixample disposaria d’un jardí a menys de 200 m per poder anar-hi a peu. Tot i que algunes 

es resoldran arrel d’una promoció privada, d’altres requeriran de la promoció pública, via 

expropiació o compra. 
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E. CONCLUSIONS 

Després de l’anàlisi rigorós i extens dels 45 Jardins interior d’illa, cal posar en valor la seva 

funció dins l’ecosistema urbà del Districte i la ciutat, i garantir tan el seu bon manteniment com 

la continuïtat del seu desplegament treballant la seva complementarietat i connectivitat amb els 

eixos verds, presents i futurs. 

 

És necessari seguir ampliant el nombre d’interiors d’illa de l’Eixample, combinant la 

iniciativa privada amb la pública, sempre assegurant el bon manteniment dels espais 

aconseguits, tan a nivell de mobiliari com de cura del verd. 

 

Per tal de garantir i fer seguiment d’aquesta necessitat tant d’ampliar com de mantenir en 

bon estat els interiors d’illa recollim un seguit de propostes concretes a diferents nivells que 

contribueixen a avançar cap a aquests objectius. 

Actuacions d’increment, manteniment i millora 

1. Creació de jardins interior d’illa municipals 

- Pla Natura. Augmentar la superfície de verd per habitant en 1m²/hab. 

- Prioritzar la ubicació dels nous jardins interior d’illa en funció de la proximitat: un jardí a 

200m 

- Obrir nous jardins en sòls no edificats en soterrani ja que això limita la plantació del verd 

- Evitar l’increment de problemes per filtracions en subsòls privats 

 

2. Manual de jardins interior d’illa - Disseny - Responsables d’Espai Públic 

- Unificar criteris de disseny independentment de si els jardins són de promoció privada o 

pública 

- Establir la quantitat mínima de verd 

- Establir criteris per al disseny de mitgeres i tancaments 

- Decidir la necessitat d’una font de beure a l’interior de cada jardí interior d’illa 

- Decidir la necessitat d’una àrea de jocs infantils a cada jardí interior d’illa 

- Establir un percentatge de superfície d’ombra a cada jardí interior d’illa i la seva ubicació 

preferent: jocs infantils, bancs 

- Disposar de portes tipus per a l’accés als jardins interior d’illa més robustes 

 

3. Pla del Joc 

- Estudiar la necessitat i viabilitat, tant tècnica com econòmica, de noves instal•lacions de 

jocs infantils en els jardins interior d’illa que no en disposen 
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- Diversificar els nous elements de joc seguint els criteris de la Ciutat Jugable 

 

4. Homogeneïtzar l’encesa i apagada de l’enllumenat 

- Apagar l’enllumenat en horari de tancament per promoure un estalvi energètic 

- Assegurar una il•luminació diürna als passadissos augmentant la sensació de seguretat 

 

5. Manteniment 

- Revisar la periodicitat i els actius disponibles 

 

6. Vigilància 

- Informe trimestral de les problemàtiques i incidències no urgents però persistents que els 

agents de convivència detecten, i que aquest sigui transmès als diferents departaments 

responsables del manteniment 

- Implementar a l’IRIS una temàtica específica per als jardins interior d’illa o disposar dels 

noms dels jardins en l’apartat del carrer. 

 

7. Sensibilització del ciutadà 

- Un major civisme redueix els desperfectes i la brutícia i redueix el manteniment. 

- Els responsables dels gossos utilitzaran les Àrees d’Esbarjo de Gossos 

- Els infants aprendran a respectar el verd i el mobiliari 

- Reducció de replantacions de verd 

 

8. Àrees d’Esbarjo de Gossos 

- La disposició d’aquests espais redueix l’impacte que els animals fan en els jardins. Cal 

revisar si els responsables de gossos no les utilitzen per desconeixement, insuficiència o 

incivisme. 

 

9. Elements singulars 

- Posar en valor els elements representatius de l’edificació desapareguda per crear l’interior 

d’illa, donar a conèixer les dones que donen nom als jardins o contextualitzar les escultures 

existents 

- Aconseguir una coherència en quant a la senyalització dels elements 
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