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Situació respecte del casc urbà i equipaments 
 

L’espai públic objecte d’aquest avantprojecte està situat entre l’Avinguda de 
Montserrat, el Passeig Verdaguer i els carrers Nicolau Tous i Bisbe Perelló. Es 

tracta d’una zona ubicada al límit del casc urbà que en l’actualitat té poca vida 
comercial tot i el potencial proporcionat per la presència de l’estació i la facilitat 

d’accessos. 
 

Aquesta zona queda rodejada d’equipaments: al costat sud hi ha l’estació 
d’Igualada dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb la seva estació 

d’autobusos annexa. Igualment, al costat oposat de l’Avinguda de Montserrat hi 
ha el CEIP Gabriel Castells, futura font de nombrosos usuaris d’aquesta zona 

verda. 
 

Així mateix, just al costat, a al propi Passeig Verdaguer hi ha un centre comercial 
en actiu i dins de l’àmbit hi queda un edifici antic a restaurar de propietat 

municipal i destí indefinit encara, però que amb tota probabilitat acabarà acollint 
algun servei públic. 

 
Finalment, i íntimament lligat al propi espai verd que proposem, hi ha prevista la 

construcció d’un supermercat ALDI en estret veïnatge amb la zona verda. Es 
tracta, doncs, d’una zona amb una alta densitat d’equipaments públics i privats, 

amb molt potencial d’aprofitament de l’espai públic. 
 

Momés trobem habitatges en un dels tres costats de la zona que estudiem. Es 
tracta d’una zona de densitat mitjana. 

 
 

Situació actual 
La zona verda objecte d’aquesta proposta és 

un antic jardí privat abandonat, totalment 
tancat pels quatre costats amb un mur 

d’entre dos metres i mig d’altura i tres. Els 
vestigis més evidents i relativament valuosos 
del jardí (les piscines, una bassa ornamental 

circular i una alzina força equilibrada) queden 
afectades precisament per la construcció de 

l’equipament comercial. 
 

La vegetació del conjunt està molt crescuda, de fet costa d’entreveure 
l’estructura original del jardí. Molts dels arbusts que possiblement en el seu  

origen van ser retallats en la clàssica topiària de l’època noucentista, han crescut 
fins esdevenir petits arbrets que recobreixen grans zones. S’han perdut la majoria 
d’espècies herbàcies que hi hagués pogut haver dins dels parterres ornamentals i 

han crescut uns grans pins que amb tota probabilitat no formaven part de la 
composició inicial i que actualment presenten un estat desigual de salut. Algun 

d’ells està clarament inclinat i en cap cas es tracta d’arbres especialment 
atractius. 

 
Pel que fa a l’arbrat que intuïm original, sap greu indicar que 

la majoria presenta un estat tan lamentable que no val la 
pena la seva recuperació. Detectem un parell d’alzines 

aprofitables, així com moltes troanes (que ara són arbres 
però que en el moment de la realització del jardí 

possiblement es mantenien retallades en format arbustiu). 
També val la pena remarcar la presència d’un xiprer d’Arizona 

gran que sense ser cap element extraordinari, val la pena 
intentar salvar. Finalment, l’alzina que està ubicada dintre la 

zona afectada per les obres del supermercat té una 
estructura prou ben formada com perquè el seu 

trasplantament no la malmeti del tot i valgui la pena fer-lo. 
 

La resta d’arbres estan degradats, en general. El fet d’haver crescut en forta 
competència entre ells n’ha deformat la majoria. A mesura que es realitzin les 

tasques de desbrossada selectiva del sotabosc i poda de neteja de les branques 
seques, les seves estructures es faran més evidents i es podrà valorar amb 
exactitud la seva aptitud (o no) per a formar part del paisatge públic urbà.  

 
En qualsevol cas, es constata que no hi ha en tot l’àmbit de la futura zona verda 

cap arbre digne de catalogació ni protecció especial, tot i la presència d’algun 
exemplar de grans dimensions. 

 
En la part més oberta i plana de la parcel·la hi ha les restes d’una zona 

pavimentada amb formigó, en bastant mal estat, així com restes d’abocaments 
de terres que ja han estat colonitzats per la vegetació espontània. 

 
El solar està tancat perimetralment per un mur d’obra en estat variable de 

conservació i que té la porta d’accés a l’Avinguda Montserrat.  



Avantprojecte d’ordenació de la zona verda Situada a l’Avinguda de Montserrat amb el Passeig Verdaguer 

Pàgina 2 
 

Usos i programa 
En no disposar d’una finalitat específica l’edifici municipal de la cantonada, el 

programa d’usos del jardí queda poc definit. El fet de tenir ubicada una escola 
just a l’altre costat del carrer sí que dóna una pista respecte del perfil dels futurs 

usuaris del jardí. Es proposa una zona de jocs infantils, que pot complementar-se 
bé amb l’ús comercial de la instal·lació comercial proposada. 

 
Per altra banda, l’obertura del solar al públic obre noves possibilitats de circulació 
als vianants, que ara utilitzen la vorera perimetral però que un cop obert podran 
utilitzar la zona verda com a drecera per accedir als seus destins de forma més 

directa i agradable. 
 
 

Descripció de la proposta 
El jardí s’estructura en tres zones clarament diferenciades: l’entrada des del 

Passeig Verdaguer, la zona de jocs com a espai central de la zona verda i el jardí 
romàntic, que és una recuperació del jardí pre-existent. Aquestes zones estan 

creuades per camins de vianants que les travessen en totes direccions per 
facilitar el trànsit entre l’escola, els carrers residencials posteriors i la zona 

comercial. 
 

L’entrada 
 Des del Passeig Verdaguer hi haurà una zona oberta, integrada amb la vorera 
del carrer i amb la funció de connectar la zona verda amb l’estructura urbana i 

facilitar l’accés de la forma més directa possible. 
 

Aquesta zona tindrà paviment de panot com el del carrer i disposarà d’arbrat 
viari, per fomentar la imatge de que en realitat és el carrer que es fica cap a 
l’interior de la zona verda. Tot i així, es cuidaran les vistes per a mantenir-les 

obertes en direcció a la zona verda, pel que l’arbrat tindrà les branques altes i 
permetrà la visió per sota de les copes. 

 
La zona de jocs 

Com que no es tracta d’una gran zona on hi càpiguen multitud d’elements, es 
planteja una atracció central protagonista, del tipus estructura de cordes 

grimpable. La superfície de seguretat que es planteja és de sorra. 
 

Aquesta zona disposarà d’arbres caducifolis que projectin ombra als mesos 
calorosos, així com de bancs per als adults que supervisen el joc de la canalla. 

 
Aquesta zona estarà separada de l’aparcament del supermercat per un mur, que 

inclourà una obertura d’accés per a facilitar el pas d’un costat a l’altre. 
 

El jardí romàntic 
Es tracta de la zona on hi ha la major part de les restes vegetals de l’antic jardí, 

que havia estat de l’estil clàssic i que ara s’ha perdut de forma gairebé complerta. 
La proposta aprofita els elements saludables d’aquesta comunitat vegetal per a 
re-construir un nou jardí a partir de l’antic, amb un caràcter totalment diferent. 

 
Les copes relativament baixes de les troanes confereixen un ambient ombrívol i 

protegit, amb potencial per a un sotabosc sempre verd, ric en textures i 
variacions estacionals. L’adaptació a la jardineria pública actual ens obliga a 

mantenir les vistes obertes per sota de les copes i a evitar formacions arbustives 
retallades, d’alt manteniment. 

 
 

Accessos i circulacions 
El nou projecte d’urbanització de l’entorn situa un pas de vianants que creua 

l’Avinguda de Montserrat just a la cantonada de la zona verda, on desemboca el 
Passeig Verdaguer. 

 
La façana des del Passeig Verdaguer serà molt oberta i transparent, per afavorir 
l’entrada a la zona verda. Aquest accés es podrà fer indistintament en qualsevol 

punt de la façana de la zona verda al Passeig Verdaguer. 
 

Es planteja que el muret que separa l’aparcament del supermercat de la zona 
verda tingui un pas d’un costat a l’altre sense necessitat de “sortir” a la vorera i 
donar la volta pel carrer. Aquest serà l’únic mur definitiu de la zona verda que –

per seguretat- la separarà de l’aparcament.  Al costat oposat, en contacte amb la 
zona de l’edifici municipal i futur equipament públic, es planteja una tanca 

provisional per a separar la zona pendent de desenvolupar del jardí. Aquesta 
tanca desapareixerà el dia que es restauri l’edifici i s’adeqüi la seva zona 

d’influència, pel que es planteja que sigui un model estàndard de simple torsió. 
 

Pel que fa al carrer del Bisbe Perelló, es proposen dos únics punts d’accés en la 
pròpia zona verda, més el que es pugui preveure en la zona d’equipament públic 
en el seu dia, si s’escau. Això es deu a la presència massiva de vegetació madura 
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aprofitable i també perquè per aquest costat de la zona verda no es preveu tanta 
intensitat de pas. 

 
 

Paviments i recollida de pluvials 

La proposta és molt simple pel que fa a tipologia de paviments: se’n proposen 
dos tipus diferents. Per una banda, hi ha la zona de paviment “dur” que surt de 

l’ampliació de la pròpia vorera i que envolta el futur equipament. Per l’altre costat 
tenim el paviment de la zona de jocs i camins del jardí romàntic, de sauló 

compactat. 
 

La parcel·la té una suau pendent general des del carrer del Bisbe Perelló fins al 
Passeig Verdaguer. La recollida d’aigües pluvials per tant, aprofitarà aquesta 

circumstància per a dirigir les aigües cap a les parts baixes de la parcel·la. 
 

Una part del que anomenem “Jardí romàntic” té pendent en direcció al carrer del 
Bisbe Perelló, i les aigües resultants correran per sobre la vorera per a ser 

recollides als embornals del vial. La resta del jardí romàntic, en ser una superfície 
majoritàriament permeable, no necessita embornals de recollida més que a la 

part baixa, on entra en contacte amb la zona de jocs. L’aigua de pluja que cau 
sobre els camins de sauló es pot derivar sense problemes a les zones de 

plantació, per la proporció de superfícies entre una tipologia i l’altra. Els camins 
aniran elevats sobre la cota d’acabat (existent) de les zones plantades. 

La zona de jocs té una pendent uniforme en direcció a la vorera del Passeig 
Verdaguer. Com que la distància és curta i la pendent del sauló, suau, es recollirà 

tota l’aigua d’aquesta zona en embornals ubicats al perímetre de la zona de 
sauló. 

 
 

Mobiliari i jocs infantils 
Es disposen els clàssics elements dels espais urbans amb 
aquestes característiques i usos: bancs, papereres i jocs 

infantils.  
 

Pel que fa als jocs, se suggereix la inclusió d’una 
piràmide de cordes per a grimpar, de quatre metres 

d’altura total. 
 

Els bancs i papereres es concentren al voltant de la zona de jocs, que és el 
veritable lloc de relació de la zona. Tot i així, se’n proposen alguns també a les 

cruïlles dels camins del jardí romàntic, així com papereres a les entrades i 
sortides del jardí. 

 
 

Enllumenat 
Es proposen dues tipologies diferents. La part de l’entrada i dels jocs s’il·luminarà 

amb fanals de 4’5 metres d’altura. El jardí romàntic, en 
canvi, usarà balises baixes al llarg dels camins,  per a 

potenciar l’efecte màgic de les copes baixes i fosques just 
per sobre dels caps del visitant, amb el sotabosc i la 

superfície dels camins iluminats. 
 

Per a malmetre el mínim de vegetació existent, les rases pel 
pas del cablejat d’enllumenat hauran de passar per dins dels 

camins de sauló. 
 



Avantprojecte d’ordenació de la zona verda Situada a l’Avinguda de Montserrat amb el Passeig Verdaguer 

Pàgina 4 
 

Jardineria i reg 
La més gran operació de jardineria en 

aquesta intervenció consistirà en 
eliminar material. Efectivament, en 

sobra més que no pas en falta. Alguns 
arbres –fins i tot alguns en un estat 

força raonable- hauran de ser eliminats 
per la seva cota actual, massa elevada 

en relació amb la del carrer. Molt 
d’altres, però, estan simplement en un 
estat d’abandó llastimós i no poden ser 

recuperats. Així mateix, gran part de les 
arbustives del sotabosc actual 

corresponen a espècies massa grans 
que taparien les vistes més enllà del 

recomanable per qüestions de 
seguretat. 

 
També hi ha molts elements a aprofitar. El més evident de tots és una alzina a 

trasplantar que “cau” al moll de descàrrega, sota un gran pi que no es podrà 
aprofitar. Aquesta alzina té un port suficientment gran com per a ser aprofitada 
al jardí romàntic. És l’únic trasplantament justificable. La resta d’arbres que es 

mantenen necessitaran una poda de refaldat i aclarida. Tot el sotabosc serà 
desbrossat. El material obtingut de les tales i les podes no es portarà a 

al’abocador, sinó que es triturarà in situ per al seu aprofitament en forma 
d’encoixinat (“mulch”) als parterres del jardí romàntic. 

 
L’arbre que es planteja per a la zona de l’entrada és la Koelreuteria paniculata, un 

arbre caduc de mida mitjana, copa alta, ombra densa i floració espectacular. En 
aquesta zona es planteja la vinya verge com a enfiladissa autoadherent per al 

mur de formigó que separa la zona verda de l’aparcament. 
 

Al jardí romàntic, la intervenció principal consisteix en la recuperació de la 
vegetació arbòria pre-existent, com s’ha explicat anteriorment. A més, caldrà 

restituir una comunitat de sotabosc, entapissant i apta per a les condicions 
ombrívoles. En aquestes condicions dominaran les textures més que no pas els 

colors. Les altures estaran molt controlades per a no tancar massa les vistes i 
l’espècie dominant serà l’heura. 

 

 

 
El reg dels arbres es realitzarà mitjançant anelles enterrades de degotadors. En 

canvi, a les zones plantades del jardí romàntic es regarà amb aspersors aeris, 
que seran alimentats per una xarxa secundària instal·lada en rases dintre dels 

camins de sauló, per a evitar obrir rases en zones plantades i malmetre les arrels 
dels arbres. 

 
 
 
 
 
 

Barcelona, desembre de 2013 
 
 


