OBERTURA: 1994

Sebastià Gasch i Carreras
(Barcelona, 1897 - 1980). Escriptor i crític d’art, de cinema
i de music-hall. Considerat
un dels crítics fonamentals de
l’avantguarda catalana, publicà
a la Gaseta de les Arts, a D’ací i
d’allà i a L’amic de les arts. Fou
dels primers a donar suport a
l’obra de Joan Miró.

SEPÚLVEDA, 90-92

SUPERFICÍE: 2.770 M²
OBERTURA: 2007

Tete Montoliu
(Barcelona, 1933 - 1997). Pianista de jazz, cec de naixement. A
partir de 1955 inicià una carrera
internacional que el dugué a
fer concerts per tot el món i a
actuar amb els millors jazzmen
del moment.

8

JARDINS
MARIA MANONELLES
CALÀBRIA, 38

SUPERFICÍE: 430 M²
OBERTURA: 2010

EQUIPAMENT: Arxiu Municipal

del Districte de l’Eixample
Maria Manonelles i Riera
(Mollerussa, 1913 - Catalunya
Nord, 2004). Activista política
i sindical. Inicià la seva militància política als anys vint i
col·laborà en diverses publicacions obreres, on sovint escrivia
sobre problemes específics de
les dones. Durant la dictadura
franquista visqué exiliada
a França.

9

JARDINS
ELS TRES TOMBS

.

3
4

JARDINS
“LA FAVORITA” (EN CURS)
SEPÚLVEDA, 50

JARDINS
ROSA DEULOFEU

PARÍS, 80 + VILADOMAT, 281 +
CALÀBRIA, 264

SUPERFICÍE: 3.480 M²
OBERTURA: 2010

+ INFO: Inicialment anomenats

Jardins de l’Antiga Fàbrica Bayer, conserven la xemeneia
de la fàbrica.
Rosa Deulofeu i González
(Barcelona, 1959 - 2004).
Divulgadora del missatge cristià
entre els joves. Es dedicà a la
formació de monitors i directors
de lleure i participà en diverses
entitats, com la Fundació Pere
Tarrés o l’Escola de l’Esplai de
Barcelona.

5

JARDINS
PAULA MONTAL
VILADOMAT, 149

SUPERFICÍE: 2.930 M²

MANSO, 24-28 + CALÀBRIA, 8
SUPERFICÍE: 1.780 M²
OBERTURA: 2001

EQUIPAMENT: Escola bressol

“Els Tres Tombs” + Centre de
Serveis Socials de Sant Antoni
+ INFO: Entre els anys vint i els
noranta del segle xx hi va haver
la fàbrica Galletas Montes.
Els Tres Tombs
Durant les festes de Sant Antoni,
protector dels animals, se celebren les cavalcades dels Tres
Tombs, que consisteixen a fer
tres voltes amb els cavalls i altres animals de tir, antigament,
a l’entorn d’una gran foguera i,
amb el cristianisme, al voltant
de l’església de Sant Antoni.

OBERTURA: 2008

Maria Matilde Almendros
i Carcasona
(Manresa, 1922 - Barcelona,
1995). Actriu i locutora de ràdio.
Fou una de les precursores
de les emissions de ràdio en
català després de la Guerra Civil
i la primera veu que s’escoltà
a Ràdio 4 (1976).

Emma de Barcelona
(880 - Sant Joan de les Abadesses, 942). Filla de Guifré el
Pilós i Guinidilda, comtes de
Barcelona. Fou la primera abadessa del monestir de Sant Joan
de les Abadesses i al llarg de la
seva vida aconseguí multiplicar
considerablement les propietats
que tenia el monestir.

13

JARDINS ERMESSENDA
DE CARCASSONA
COMTE D’URGELL, 145-147
SUPERFICÍE: 1.500 M²
OBERTURA: 2011

EQUIPAMENTS: Centre Cultural

Teresa Pàmies + Biblioteca
Esquerra de l’Eixample - Agustí
Centelles + Centre Cívic Urgell
Ermessenda de Carcassona
(Carcassona, ca. 973 - Sant Quirze de Besora, 1058). Comtessa
consort de Barcelona, Girona i
Osona. Fou la dona més influent
dels comtats catalans durant
l’època medieval, quan governà
o cogovernà successivament
amb el seu marit, el seu fill i el
seu net.

14
15

JARDINS ANTIC
CINEMA URGELL (EN CURS)

OBERTURA: 1995

Cèsar Martinell i Brunet
(Valls, 1888 - Barcelona, 1973).
Arquitecte a cavall entre el
Modernisme i el Noucentisme.
També fou investigador i historiador de l’art. Fou fundador
d’Amics de l’Art Vell (1929), degà
del Col·legi d’Arquitectes (1932)
i fundador del Centre d’Estudis
Gaudinistes (1952).

19

JARDINS MERCÈ VILARET
FLORIDABLANCA, 141

10

31

JARDINS
JAUME PERICH

Antoni Puigvert i Gorro
(Santa Coloma de Gramenet,
1905 - Barcelona, 1990). Metge
uròleg. L’any 1961 fundà la
Fundació Puigvert, institut
mèdic especialitzat en urologia
reconegut com un dels més
prestigiosos arreu del món en la
seva especialitat.

38

+ INFO: Anteriorment hi havia

SUPERFICÍE: 2.050 M²

hagut la Colònia tèxtil Rosal.

EQUIPAMENT: Centre Cultural

OBERTURA: 1999

JARDINS
CATERINA ALBERT

OBERTURA: 2002

OBERTURA: 1985

SUPERFICÍE: 3.630 M²

SUPERFICÍE: 1.220 M²

CATALANES, 657 BIS

SUPERFICÍE: 660 M²

+ CÒRSEGA, 495

ROSSELLÓ, 395 + PTGE. MARINER
OBERTURA: 1993

Jaume Perich i Escala
(Barcelona, 1941 - Mataró, 1995).
Humorista gràfic i escriptor.
De ben jove ja despuntà com a
humorista gràfic, amb una personalitat pròpia a la premsa barcelonina, i durant la transició assolí
una gran popularitat gràcies al
seu humor de sàtira política.

Caterina Albert i Paradís
(L’Escala, 1869 - 1966). Escriptora, coneguda pel sobrenom
de Víctor Català. Destacà pel
seu estil ple de força i d’una
gran riquesa lèxica. Escriví la
novel·la Solitud (1905), una de
les obres literàries cabdals del
modernisme.
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JARDINS
MANUEL DE PEDROLO
DIPUTACIÓ, 459-463
SUPERFICÍE: 970 M²
OBERTURA: 1997

Manuel de Pedrolo i Molina
(L’Aranyó, 1918 - Barcelona,
1990). Escriptor que conreà tots
els gèneres literaris: poesia,
teatre, narrativa i contes. És
considerat l’escriptor més prolífic de les lletres catalanes i un
intel·lectual íntegre compromès
amb el seu temps i el seu país.

32 39

“Itineraris pels interiors d’illa de
l’Eixample i altres indrets per descobrir”
Isabel de Villalonga (textos) i Floro Azqueta
(fotografies). ProEixample. 2007

10.00 – 19.00 (hivern) / 21.00 (estiu)
“Els interiors d’illa de l’Eixample”
Lluís Permanyer (textos) i Colita (fotografies). ProEixample. 2003

“Els interiors d’illa de l’Eixample.
El significat dels seus noms”
Jesús Portabella i Lluís Permanyer (textos)
i Floro Azqueta (fotografies). Lunwerg
Editores. 2007

HORARIS D’OBERTURA
HABITUALS

fàbrica Torras Herrería y Construcciones, coneguda com Can
Torras dels Ferros i dedicada
a la producció d’estructures
metàl·liques. Aquí s’allotjaren
els àrbitres dels Jocs Olímpics.
.
Mercè Plantada i Vicente
(Barcelona, 1892 - Vilafranca
del Penedès, 1976). Soprano
especialitzada en el lied. Debutà
el 1913 en un recital de lieder
al Palau de la Música Catalana.
Actuà amb totes les orquestres
importants del moment i recità
a diverses capitals europees i del
nord d’Àfrica.

SUPERFICÍE: 6.060 M²

OBERTURA: 2001

EQUIPAMENT: Escola bressol

“El Clot de la Mel”

JARDINS IRENE POLO

RAMBLA DEL POBLENOU, 147
+ LLACUNA, 146

SUPERFICÍE: 4.710 M²
OBERTURA: 2004

Irene Polo i Roig
(Barcelona, 1909 - 1942). Periodista, publicista i representant
teatral catalana. Fou una de
les primeres dones periodistes
en la premsa catalana. Amb la
victòria franquista, s’instal·là
a Buenos Aires, on treballà de
traductora i publicista fins que
es va suïcidar als 32 anys.
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JARDINS
ALÍCIA DE LARROCHA
ÀLABA, 48

JARDINS ADA BYRON

SUPERFICÍE: 2.840 M²

DIAGONAL, 175 + RAMBLA DEL PO-

OBERTURA: 1992

BLENOU, 137 + TÀNGER, 139+149

Alícia de Larrocha i de la Calle
(Barcelona, 1923 - 2009). Pianista i compositora, considerada
una de les millors de la seva
generació. Actuà per tot el món,
feu gires regularment durant
tota la segona meitat del segle
xx i gaudí d’un importantíssim
reconeixement internacional.

OBERTURA: 2006

52

MAR, 3 + PROVENÇALS, 2

SUPERFICÍE: 3.840 M²

SUPERFICÍE: 3.430 M²

Ada Byron
(Londres, 1815 - 1852).
Matemàtica i física, fou la
primera programadora en la
història dels computadors. Va
col·laborar amb Charles Babbage en el disseny d’una màquina
analítica capaç de resoldre
equacions diferencials.

Leonor Serrano Pablo
(Hinojosas de Calatrava, Ciudad
Real, 1890 - Madrid, 1942).
Pedagoga, advocada i escriptora
defensora dels drets de les
dones, com ara el dret de vot o
la conciliació de la vida laboral
i familiar. Va escriure diversos
llibres sobre educació i dones.

OBERTURA: 2003

Josep Maria Sostres i Maluquer
(La Seu d’Urgell, 1915 - Barcelona, 1984). Arquitecte.
Especialitzat en la construcció
d’habitatges unifamiliars, La
seva obra recupera els lligams
amb els corrents contemporanis, interromputs per la Guerra
Civil. Fou un dels fundadors
del Grup R (1951) i docent a
l’ETSAB.

64 71

PLAÇA JOSEP ROVIRA

ANDRADE, 10 + LOPE DE VEGA,

JARDINS
PEPA COLOMER

233 + GRAN VIA DE LES CORTS

HONDURES, 27 + FELIP II, 42

CATALANES, 923-929 + 931-941

Josep Rovira i Canals
(Rubí, 1902 - Boulogne-Billancourt, França, 1968). Paleta i
polític. Milità a Estat Català, al
Partit Català Proletari i al Bloc
Obrer i Camperol. Fou membre
de l’executiva del POUM i organitzà la Columna Lenin. Exiliat
a França, participà en la Resistència contra el Tercer Reich.

Pepa Colomer i Luque
(Barcelona, 1913 - Surrey, Anglaterra, 2004). Primera aviadora
catalana de la història. Durant
la Guerra Civil treballà formant
nous pilots per a les Forces Aèries de la República Espanyola.
En acabar la guerra, s’exiliarà
primer a França i finalment a
Anglaterra.

72
73

PLAÇA
INFÀNCIA

FLUVIÀ, 205 + BAC DE RODA, 182

NÀPOLS, 244

PLAÇA HENRY DUNANT

SUPERFICÍE: 1.450 M²

CÒRSEGA, 643 + PTGE. UREÑA +

PLAÇA
SOLEDAD GUSTAVO

PTGE. IGUALTAT + PTGE. PARÍS

RAMBLA GUIPÚSCOA, 70

+ INFO: S’està ampliant per

EQUIPAMENT: Escola bressol

21 27

PLACETA JOAN BROSSA

JARDINS
CARME BIADA

ROSSELLÓ, 191

BRUC, 153 + ROGER DE LLÚRIA, 132

SUPERFICÍE: 1.060 M²

SUPERFICÍE: 689 M²

OBERTURA: 2010

+ INFO: Hi ha el poema visual

OBERTURA: 2007

EQUIPAMENT: Escola bressol

“Casa dels Nens”

OBERTURA: 2014 (1a FASE)

connectar-lo amb la Casa
Macaya.

Carme Biada
(Barcelona, 1874 - 1949). Dona
d’Arturo Elizalde, enginyer
fundador de l’empresa Elizalde
SA. Quan va morir el seu marit,
Carme Biada es convertí en
una de les primeres dones empresàries catalanes i va endegar
un projecte de fabricació de
motors d’aviació.

“La Fassina”
+ INFO: Situats en antics

terrenys de la fàbrica Myrurgia,
l’edifici principal de la qual
encara es conserva.
Beatriu de Provença
(1233 - Nocera, Itàlia, 1267).
Última comtessa catalana del
comtat de Provença (1245-1267)
i reina consort de Nàpols i de
Sicília (1266-1267).
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JARDINS
CONSTANÇA D’ARAGÓ
ROGER DE FLOR, 194-198

Joan Brossa i Cuervo
(Barcelona, 1919 - 1998). Poeta,
dramaturg i artista plàstic,
encara que ell denominava
poesia tot el que feia. Fou un
dels fundadors del grup artístic
avantguardista Dau al Set (1948)
i un dels primers defensors de
la poesia visual de la literatura
catalana.

OBERTURA: 2010

SUPERFICÍE: 1.096 M²
OBERTURA: 2010

EQUIPAMENT: CAP Dreta

de l’Eixample
Constança d’Aragó i d’Entença
(Balaguer, ca. 1318 - Montpeller, 1346). Princesa d’Aragó
i reina consort de Mallorca
(1325-1346). L’any 1336 es casà
a Perpinyà amb Jaume III de
Mallorca i tingueren un fill i
una filla.

JARDINS
ENRIQUETA SÈCULI
PTGE. SIMÓ, 9-13

SUPERFICÍE: 800 M²
OBERTURA: 2010

Enriqueta Sèculi i Bastida
(Barcelona, 1897 - 1976).
Pedagoga i escriptora feminista. Fou fundadora del Club
Femení i d’Esports, una de las
plataformes catalanistes d’acció
cultural entre les intel·lectuals
d’esquerres durant els anys vint
i trenta, i fou membre de moltes
altres entitats.
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JARDINS CARLIT

LANES, 585 +

ROGER DE FLOR, 160 BIS

MARINA, 197 + SARDENYA, 254 BIS

EQUIPAMENTS: Centre d’atenció
primària + Centre de serveis
socials

DIPUTACIÓ, 230

SUPERFICÍE: 1.000 M²

SUPERFICÍE: 445 M²

SUPERFICÍE: 3.260 M²

OBERTURA: 2011

+ INFO: Terrenys de l’antiga

PG. TAULAT, 224+236 + SELVA DE

ANDRADE, 5

SUPERFICÍE: 480 M² (1a FASE)

(ARAGÓ, 299)

16

Lina Òdena García
(Barcelona, 1911 - Granada,
1936). Militant comunista
i miliciana. Participà en la
creació del Partit Comunista de
Catalunya (1932), fou candidata
al Parlament de la República
(1933). En plena Guerra Civil, en
veure’s atrapada per un control
falangista, se suïcidà d’un tret.

OBERTURA: 1992

CONCILI DE TRENTO, 44 +

ROGER DE FLOR, 191

22 28

SUPERFICÍE: 2.120 M²

SUPERFICÍE: 7.050 M²

JARDINS
JOSEP MARIA SOSTRES

Casa Elizalde
Casa construïda l’any 1888 per
l’arquitecte Emili Sala i Cortès.
Fou residència de la família
Elizalde fins al 1965 i, alhora,
seu de l’empresa Elizalde SA,
una de les principals fàbriques
d’automòbils de l’Estat espanyol a principis del segle xx.
Des de 1981 l’immoble és
propietat de l’Ajuntament de
Barcelona.

GRAN VIA DE LES CORTS CATA-

ROSSELLÓ, 149-153

ÀLABA, 49 + PAMPLONA, 42

OBERTURA: 2003

JARDINS
LEONOR SERRANO

EQUIPAMENT: Consultes
externes de l’Hospital Clínic

OBERTURA: 2005

SUPERFICÍE: 730 M²

JARDINS
BEATRIU PINÓS-MILANY

SUPERFICÍE: 1.420 M²

pels drets dels treballadors.
Estava afiliada a l’Associació
Internacional de Treballadors
(AIT) i és considerada la primera
sindicalista catalana. Es va haver
d’exiliar sis anys a França.

JARDINS
BEATRIU DE PROVENÇA

.

OBERTURA: 2011

JARDINS
MERCÈ PLANTADA

JARDÍ ROGER
DE FLOR, 191

Faune, de Joan Brossa.
Càndida Pérez i Martínez
(Olot, 1893 - 1989). Cantant i
compositora de cuplets. Autora
de la música d’alguns dels
cuplets catalans més coneguts
dels anys vint. Actuà a diverses
ciutats d’Europa i Amèrica
del Sud amb gran èxit i visqué
durant trenta anys al Brasil.

Sofia Barat
(Madeleine-Sophie Barat)
(Joigny, 1779 - París, 1865).
Fundadora de la Societat del
Sagrat Cor de Jesús, dedicada
a l’ensenyament. Sota la seva
direcció la congregació va tenir
una difusió extraordinària i va
arribar a tenir 105 col·legis per
tot el món.

ALÍ BEI, 121 + SARDENYA, 170-176

Casa Elizalde

OBERTURA: 2009

Sant Antoni - Joan Oliver +
Casal d’avis
+ INFO: Aquí hi havia hagut una
fàbrica de caramels, de la qual
es conserva la xemeneia.

INDÚSTRIA, 54 + SICÍLIA, 287-297

GRAN VIA DE LES CORTS

VALÈNCIA, 302

JARDINS
ANTONI PUIGVERT

JARDINS LINA ÒDENA

SUPERFICÍE: 1.070 M²

.

COMTE BORRELL, 44-46

Laura Albéniz Jordana
(Barcelona, 1890 - 1944
Il·lustradora i pintora del
Noucentisme, filla del pianista
i compositor Isaac Albéniz i de
Rosina Jordana. Se la considera
precursora de l’Art Déco a
Catalunya juntament amb
Xavier Gosé.

26
20

EQUIPAMENTS: Biblioteca

JARDINS
CÀNDIDA PÉREZ

OBERTURA: 2009

JARDINS CASA ELIZALDE

SUPERFICÍE: 1.190 M²

COMTE BORRELL, 82

SUPERFICÍE: 955 M²

Mercè Vilaret i Llop
(Barcelona, 1943 - Sant Cugat
del Vallès, 1993). Realitzadora
de televisió, pionera de la seva
professió a Catalunya i defensora aferrissada de la televisió pública. Deixà empremta gràcies a
una sensibilitat extrema envers
les desigualtats i els problemes
socials.

Elena Maseras i Ribera
(Vila-seca, 1853 - Maó, 1905).
Metgessa i pedagoga. L’any 1872
es convertí en la primera dona
a ser admesa com a estudiant
a la Facultat de Medicina de
Barcelona. Desanimada per
les dificultats burocràtiques,
renuncià a la pràctica de la Medicina i es dedicà al Magisteri.

COMTE D’URGELL, 31 +

PAU CLARIS, 182

OBERTURA: 2007

ROSSELLÓ, 161-169

OBERTURA: 2003

Sofia Barat

SUPERFICÍE: 610 M²

JARDINS
ELENA MASERAS

SUPERFICÍE: 570 M²

EQUIPAMENT: Biblioteca

JARDINS
LAURA ALBÉNIZ

seda crua (shantung) en telers
mecànics.

JARDINS
CLOTILDE CERDÀ

ARIBAU, 2-6 +

SUPERFICÍE: 12.640 M²
OBERTURA: 1871

+ INFO: L’edifici històric de la

Universitat Central va ser construït entre 1863 i 1893 segons
projecte d’estil neoromànic de
l’arquitecte Elies Rogent. Els jardins van ser concebuts per Josep
Mirabent com un jardí botànic
amb més de vuitanta espècies.

PTGE. RECTOR OLIVERAS, 6

OBERTURA: 2002

Rector Oliveras
(L’Hospitalet de Llobregat,
1884 - Barcelona, 1953). Després
d’exercir de sacerdot a diverses
parròquies de Catalunya durant
gairebé quinze anys, el 1921
entrà d’ecònom a la parròquia
de la Puríssima Concepció,
de la qual fou nomenat rector
l’any 1948.

OBERTURA: 1995

EQUIPAMENT: Escola Carlit +

Casal de gent gran

OBERTURA: 2003

EQUIPAMENT: Equipament
escolar previst

.
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JARDINS PERE IV JOAN D'ÀUSTRIA AV. BOGATELL

PERE IV, 8-10 + BOGATELL, 80

JARDINS
MARGARIDA COMAS

LLULL, 32 + JOAN D’ÀUSTRIA, 51 +
RAMON TURRÓ, 21

+ INFO: S’hi conserva una

xemeneia de maó que recorda el
passat industrial del barri.
Margarida Comas i Camps
(Alaior, 1892 - Exeter, Anglaterra, 1973). Biòloga, pedagoga
i professora de la Universitat
de Barcelona. Gran defensora
de la innovació pedagògica, la
igualtat social i els drets de les
dones. A partir de l’any 1937 va
viure exiliada a Anglaterra.

SUPERFICÍE: 860 M²
OBERTURA: 1997

Jean Henri (o Henry) Dunant
(Ginebra, 1828 - Heiden, 1910).
Home de negocis suís que portà
a terme diferents iniciatives
humanitàries. L’any 1901 va
rebre el Premi Nobel de la Pau
per la seva contribució a la
creació de la Creu Roja (1863)
i per impulsar la Convenció de
Ginebra (1864).
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JARDINS
MONTSERRAT ROIG

ROSSELLÓ, 488 + PROVENÇA, 533
SUPERFICÍE: 2.910 M²
OBERTURA: 1996

+ INFO: Fins al 1992 hi va haver

l’antiga fàbrica Damm. Hi queda
un gran dipòsit de cervesa de
coure.
Montserrat Roig i Fransitorra
(Barcelona, 1946 - 1991). Escriptora en català de novel·les, contes,
reportatges i articles periodístics.
També va presentar i dirigir diversos programes de televisió, on
va destacar com a entrevistadora
d’altres escriptors. Fou militant
del PSUC fins l’any 1978.

Clotilde Cerdà i Bosch
(Barcelona, 1861 - Santa Cruz
de Tenerife, 1926). Concertista
d’arpa i compositora, actuà
arreu del món sota el pseudònim d’Esmeralda Cervantes.
Alhora, fou una dona molt compromesa socialment: es declarà
antiesclavista, contra la pena
capital i a favor de la pau.

CAMÍ ANTIC DE VALÈNCIA, 68 +
PALLARS, 293

JARDINS LES CULLERES

POBLENOU, 83 + PUJADES, 165

JARDINS
JAIME GIL DE BIEDMA

EQUIPAMENT: Ludoteca Maria

ESPRONCEDA, 5+15 + LOPE DE

PALLARS, 220 + RAMBLA DEL

Gràcia Pont

“Les Culleres”
(Metales y Platería Ribera SA)
“Les Culleres” (Metales y Platería Ribera SA)
(1912-1986). Fàbrica de coberts
fundada per Joaquim Ribera i
Barnola. Ben aviat va esdevenir
una de les fàbriques més representatives de Poblenou, tant
pel gran nombre de veïns que
hi treballaven com per la seva
centralitat.

47

PADILLA, 204-210
OBERTURA: 2003

EQUIPAMENT: Espai 210, centre

sociocultural

SELVA DE MAR, 9-11 +

Jaime Gil de Biedma y Alba
(Barcelona, 1929 - 1990). Poeta
en llengua castellana, és un
dels autors més rellevants de
la generació del 50. La seva
poesia evoluciona des d’un fort
contingut social i intimista, al
seu inici, vers posicionaments
clarament nihilistes.

+ INFO: Al centre de la plaça

JARDINS
JOAN FUSTER

PG. TAULAT, 142+148 + BAC DE

MALLORCA, 628+632+636 +

RODA, 5 + ESPRONCEDA, 6

VALÈNCIA, 641+645 + GABRIEL

SUPERFICÍE: 6.190 M²

Joana Tomàs i Sabaté
(Barcelona, 1933 - 1982). Des de
ben jove fou membre de la Unió
Excursionista de Catalunya (UEC)
de Gràcia, on forjà el seu catalanisme i l’amor per la muntanya. A
principis dels anys setanta entrà a
militar al PSUC i el 1975 va fundar
l’Associació de Veïns del ClotCamp de l’Arpa.

74

PLAÇA
RAMON CALSINA

OBERTURA: 2003
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JARDINS
JOANA TOMÀS

SUPERFICÍE: 4.620 M²

JARDINS
FLORA TRISTAN

VEGA, 4+6

SUPERFICÍE: 5.290 M²

Y GALÁN, 16+20

SUPERFICÍE: 1.710 M²

Carlit
El pic Carlit o la pica del Carlit
(2.921 m) es troba al nord dels
Pirineus axials i és la muntanya
més alta de tota la Cerdanya
(i de la Catalunya del Nord).

65
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JARDINS CAMÍ ANTIC
DE VALÈNCIA - LOPE DE
VEGA - PALLARS - BILBAO

Teresa Mañé i Miravet
(coneguda com a Soledad
Gustavo)
(Vilanova i la Geltrú, 1865 Perpinyà, 1939). Pedagoga,
editora, escriptora i periodista
anarcosindicalista. Va fundar
i dirigir La Revista Blanca.
Va ser dona de Joan Montseny
(Federico Urales) i mare de
Frederica Montseny.

PROVENÇALS, 10+14

hi ha la Torre de les Aigües del
Besòs i la Casa de les Vàlvules,
projectades per Pere Falqués i
construïdes el 1882 per subministrar aigua a Barcelona.
Ramon Calsina i Baró
(Barcelona, 1901 - 1992). Pintor i
dibuixant amb un estil personalíssim, una espècie de realisme
màgic, precís i estilitzat, allunyat dels convencionalismes i els
corrents de l’època. La seva obra
destaca per un excels domini de
la tècnica.

OBERTURA: 2003

Joan Fuster i Ortells
(Sueca, 1922 - 1992). Escriptor
valencià, considerat un dels
assagistes en català més importants del segle xx. El seu treball
abraça també la lingüística, la
història i la filosofia. Fou un
referent cívic al País Valencià en
el moviment de normalització
del valencià.

54
75
68
35
61
11
76
23
48 55
17
29
42 49 56 62 69
36
77

JARDINS MARIA
MERCÈ MARÇAL

OBERTURA: 2002

SUPERFICÍE: 1.500 M²

SUPERFICÍE: 2.390 M²

GIRONA, 64

COMTE BORRELL, 305-307

Paula Montal i Fornés
(Arenys de Mar, 1799 - Olesa de
Montserrat, 1889). Religiosa
fundadora de la congregació
Filles de Maria, religioses de
les Escoles Pies. Al llarg de la
seva vida, i en una època en què
l’ensenyament de les nenes
estava limitat a la costura, obrí
set escoles per a noies.

6

SUPERFICÍE: 1.770 M²

CASP, 1-13

JARDINS SOFIA BARAT

JARDINS
RECTOR OLIVERAS

PROVENÇA, 97

CALÀBRIA, 92

NES, 543-545 + VILLARROEL, 60 BIS

JARDINS ANTIC
CINEMA NOVETATS
(EN CURS)

JARDÍ FERRAN SOLDEVILA DE LA UNIVERSITAT
DE BARCELONA

OBERTURA: 2010

JARDINS MARIA
MATILDE ALMENDROS

GRAN VIA DE LES CORTS CATALA-

VILADOMAT, 142

JARDINS MARIA
ASSUMPCIÓ CATALÀ

Maria Assumpció Català i Poch
(Barcelona, 1925 - 2009). Matemàtica i astrònoma. Va exercir
la docència a la Universitat de
Barcelona de 1952 a 1991. El
1970 es convertí en la primera
dona a obtenir el doctorat en
Matemàtiques a la mateixa
universitat. El 2009 va rebre la
Creu de Sant Jordi.

BIBLIOGRAFIA RELACIONADA

B 7443-2018
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JARDINS TETE MONTOLIU

JARDINS INTERIORS
D’ILLA DE L’EIXAMPLE.
BARCELONA

.

IDEA, TEXTOS,
FOTOGRAFIES I DIBUIXOS
El globus vermell

+ INFO: Aquí hi havia hagut

2

EDICIÓ
El globus vermell

SUPERFICÍE: 4.970 M²

OBERTURA: 2001

SUPERFICÍE: 2.100 M²

AMB EL SUPORT DE
Ajuntament de Barcelona
Fundació BIT

1

ROCAFORT, 87 + ENTENÇA, 62

COMTE BORRELL, 157 +

mat i escola bressol
(en construcció)

+ LLANÇÀ , 48

JARDINS
SEBASTIÀ GASCH

JARDINS
CÈSAR MARTINELL

EQUIPAMENTS: Institut Vilado-

ROMA, 20 + VALÈNCIA, 11

Safo (de Lesbos)
(Illa de Lesbos, ca. 650 aC - 580
aC). Compositora i poetessa
grega. Compongué cançons
pels casaments on descriu una
passió amorosa adreçada a les
dones, en particular a Afrodita,
i on presenta el desig com una
potència irracional i poderosa.

12 18 24 30
43 50
63 70
37
25
57

JARDINS
EMMA DE BARCELONA

OBERTURA: 2000

JARDINS SAFO

les casernes de Numància.

AGRAÏMENTS
Marc Aureli Santos (Direcció de Serveis
d'Arquitectura Urbana i Patrimoni),
Joaquim Pascual Sangrà i Carmen
Marzo Carpio (Bagursa), Elisenda Capera
Grifell i Maria Bonet Lucas (Districte de
l'Eixample), Jordi Segués Planes (Districte
de Sant Martí), Coloma Rull Sabaté i Juan
Miguel Pérez Díez (Direcció de Serveis
d'Espais Verds i Biodiversitat), David
Martínez Garcia, Yolanda Lacasa Puigmal
i Pau Planelles Oliva (Fundació BIT),
Massimiliano Corbo

TOTS ELS DRETS RESERVATS
© de l’edició:
El globus vermell, 2018
© dels textos i imatges:
El globus vermell
També fou una important actriu
de doblatge en castellà.

PRODUCCIÓ
www.latrama.cat

CORRECCIÓ DE TEXTOS
Vicenç Benéitez

DISSENY GRÀFIC
Meri Iannuzzi - www.mi0054.com

8 473013 699196

JARDINS INTERIORS
D’ILLA DE L’EIXAMPLE.
BARCELONA

Jardins
interiors
d’illa
de l’Eixample.
Barcelona

SUPERFICÍE: 1.320 M²

EQUIPAMENTS: Espai de

Gent Gran de l’Esquerra de
l’Eixample + Pavelló d’esports
de l’escola IPSI
+ INFO: Un mural recorda que
anteriorment aquest solar havia
estat ocupat per l’editorial
Sopena.

Maria Mercè Marçal i Serra
(Ivars d’Urgell, 1952 - Barcelona,
1998). Escriptora, editora, traductora i catedràtica d’institut
de català, a més d’activista
política, cultural i feminista.
El seu poema Divisa (1976) té
caràcter de manifest: “A l’atzar
agraeixo tres dons: haver nascut
dona, de classe baixa i nació
oprimida. I el tèrbol atzur de ser
tres voltes rebel”.

EQUIPAMENT: Centre de recerca
biomèdica CEK (Centre Esther
Koplowitz)

Beatriu Pinós-Milany
(Catalunya, 1433 - Palma, 1485).
Baronessa. Protectora, impulsora i divulgadora de l’obra de
Ramon Llull. A la seva iniciativa
es deu la fundació de l’Estudi
General Lul·lià de Mallorca,
origen de la futura universitat
mallorquina.

Ferran Soldevila i Zubiburu
(Barcelona, 1894 - 1971).
Poeta, dramaturg i narrador, és
conegut sobretot com un dels
grans historiadors catalans del
segle xx.

JARDINS
ANTIGA CARRETERA
D’HORTA

AUSIÀS MARC, 78 + ALÍ BEI, 55
SUPERFICÍE: 2.810 M²
OBERTURA: 2003

EQUIPAMENT: Centre de Serveis

JARDINS
PALAU ROBERT

CÒRSEGA, 195-197

SUPERFICÍE: 1.540 M²

CIA, 107 + ROSSELLÓ, 249
SUPERFICÍE: 3.795 M²
OBERTURA: 1987

JARDINS
TORRE DE LES AIGÜES

Palau Robert.

ROGER DE LLÚRIA, 56

EQUIPAMENT: Centre Cultural

OBERTURA: 2016

Montserrat Figueras i Garcia
(Barcelona, 1942 - Bellaterra,
2011). Soprano especialitzada
en música medieval, renaixentista i barroca. Amb el seu marit,
el músic Jordi Savall, fundà
grups com Hespèrion XX i la
Capella Reial de Catalunya.
L’any de la seva mort se li va
atorgar la Creu de Sant Jordi.

SUPERFICÍE: 1.560 M²

Palau Robert
Palau d’estil neoclàssic segons
el projecte de l’arquitecte
francès Henri Grandpierre. Fou
construït sota la direcció de
l’arquitecte Joan Martorell entre
1898 i 1903 com a residència de
Robert Robert i Surís, aristòcrata, financer, empresari i polític
conservador.
Des de l’any 1981 tant el palau
com el jardí són propietat de la
Generalitat de Catalunya.

JARDINS DIAGONAL
- CIUTAT DE GRANADA BOLÍVIA - BADAJOZ
DIAGONAL, 205-211 + CIUTAT

DE GRANADA, 143 + BOLÍVIA, 45
+ BADAJOZ, 166

OBERTURA: 2017

EQUIPAMENT: Centre
d’assistència primària

Socials Fort Pienc

CÒRSEGA, 306-310 + PG. DE GRÀ-

JARDINS
MONTSERRAT FIGUERAS

Flora Tristan
(París, 1803 - Bordeus, 1844). Escriptora i activista social francesa d’origen peruà. Considerada
una de les fundadores del feminisme modern. Fou la primera
dona a parlar del socialisme i de
la lluita dels proletaris. Creà la
consigna “Proletaris del món,
uniu-vos”.

OBERTURA: 1985

Carretera d'Horta
El camí d’Horta unia Barcelona
amb l’antic poble d’Horta, on des
de l’edat mitjana grans terratinents del pla de Barcelona havien
situat les seves residències d’estiu
per fugir d’una ciutat massificada
i insalubre.

+ INFO: Durant els mesos

d’estiu el jardí es converteix en
la “platja de l’Eixample”.

JARDINS LA SEDETA

SICÍLIA, 321 + PTGE. LLAVALLOL

Torre de les Aigües
Torre d’aigua de planta hexagonal i 24 m d’altura projectada
el 1862 per Josep Oriol Mestres
amb l’objectiu de subministrar
aigua als primers edificis de
l’Eixample. El 1870 la torre
va ser elevada un pis més per
poder augmentar la pressió de
l’aigua.

SUPERFICÍE: 1.630 M²
OBERTURA: 1983

EQUIPAMENT: Centre Cívic La
Sedeta + IES La Sedeta + Espais
per a entitats

La Sedeta
L’antiga fàbrica de teixits Pujol
i Casacuberta s’instal·là en
aquest solar el 1900 i s’hi quedà
fins al tancament definitiu de
l’empresa, el 1975. Fou una de
les primeres empreses tèxtils
d’Europa a produir teixits de

JARDINS TÀNGER PAMPLONA - SANCHO
DE ÁVILA - ZAMORA

TÀNGER, 20 + PAMPLONA, 125 +

JARDINS
ANAÏS NAPOLEON
MARINA, 155

SUPERFICÍE: 1.610 M²
OBERTURA: 2015

Anaïs Napoleon
(Anne Tiffon Cassan)
(Narbona, 1827 - Barcelona,
1912). Fundadora, conjuntament amb el seu marit, Antonio
Fernández, de la companyia
fotogràfica Napoleon. Sempre
al capdavant dels progressos
de la fotografia, fou una de les
primeres dones que van fer
daguerreotips a Espanya.

JARDINS CA L’ARANYÓ
(EN CURS)
BOLÍVIA + ROC BORONAT +

JARDINS TECLA SALA

JARDINS
CARLES BARRAL

JARDINS
MENORCA - TREBALL HUELVA - SELVA DE MAR

BILBAO, 155 + CASTELLA, 40

PG. TAULAT, 166+178 + JOSEP FER-

MENORCA, 50-62 + TREBALL,

SUPERFICÍE: 2.800 M²

RATER I MÓRA, 5 + BAC DE RODA, 4

263-279 + HUELVA, 79-91 + SELVA

SUPERFICÍE: 5.320 M²

DE MAR, 250-260

Carles Barral Agesta
(Barcelona, 1928 - 1989).
Poeta i escriptor en llengua
castellana, editor i polític. Va
impulsar l’editorial Seix-Barral.
Com a editor va crear premis
i col·leccions que van donar a
conèixer els més importants
corrents literaris europeus i hispanoamericans del segle xx.

PASSATGE MARIA VILA

OBERTURA: 2006

Tecla Sala i Miralpeix
(Roda de Ter, 1886 - Barcelona,
1973). Empresària. Les seves
aptituds empresarials i fortes
conviccions religioses la dugueren a preocupar-se per millorar
les condicions de vida dels seus
treballadors i a finançar la construcció d’escoles i esglésies.

SANCHO DE ÁVILA, 15-35

TÀNGER + CIUTAT DE GRANADA

JARDINS
CREU CASAS

PLAÇA DOLORS PIERA +
PLAÇA ISABEL VILÀ
(EN CURS)

PLAÇA ROSA PERAULET

SANCHO DE ÀVILA + ROC

RAMON TURRÓ, 201

BORONAT + ALMOGÀVERS +

EQUIPAMENT: Biblioteca Poble-

PAMPLONA, 45 + ZAMORA, 40
SUPERFICÍE: 5.960 M²
OBERTURA: 1992

Creu Casas i Sicart
(Barcelona 1913 - 2007). Farmacèutica, botànica, briòloga,
professora de la Universitat
de Barcelona i catedràtica de
la Universitat Autònoma de
Barcelona. Entre els seus mèrits
cal destacar haver format una
importantíssima generació
de briòlegs i l’obra Flora dels
briòfits dels Països Catalans.

LLULL, 214 + BILBAO, 41-48 +

CIUTAT DE GRANADA

nou - Manuel Arranz

Dolors Piera i Llobera
Puigverd d’Agramunt, 1910 Santiago de Xile, 2002). Mestra i
sindicalista. Fundadora de FETEUGT, secretària general de la Unió
de Dones de Catalunya i primera
dona regidora a l’Ajuntament de
Barcelona (1937-1939). Després de
la Guerra Civil s’exilià.

Rosa Peraulet
Habitant del barri de barraques
de la Perona i treballadora de la
Fabra i Coats, durant els primers
anys del franquisme va organitzar una vaga per reivindicar que
les dones casades poguessin
treballar.

OBERTURA: 2003

JARDINS
MANUEL SACRISTÁN

PG. TAULAT, 196+212 + PROVENÇALS, 3 + JOSEP FERRATER I

Isabel Vilà i Pujol
(Calonge, 1843 - Sabadell,
1896). Republicana i lluitadora

MÓRA, 2

SUPERFICÍE: 5.510 M²

RAMBLA GUIPÚSCOA, 98 BIS +
CONCILI DE TRENTO, 201

Maria Vila i Panadès
(Barcelona, 1897 - 1963). Actriu
reconeguda com la primera actriu
del teatre català contemporani.
El 1927 fundà la companyia VilaDaví amb el seu company Pius
Daví. Després de la Guerra Civil
contribuí al retorn de la llengua
catalana als escenaris.

JARDINS PALLARS JOSEP PLA - PUJADES
- AGRICULTURA

OBERTURA: 2003

JOSEP PLA, 49-57 +

Manuel Sacristán Luzón
(Madrid, 1925 - Barcelona,
1985). Pensador i escriptor. Catedràtic a la Facultat
d’Economia de la Universitat de
Barcelona, fou un dels principals introductors de les teories
marxistes a Espanya.

EQUIPAMENT: Escola bressol
“Diagonal Mar”

AGRICULTURA, 66

Jardins
interiors
d’illa
de l’Eixample.
Barcelona
EL PLA D’EIXAMPLE DE CERDÀ

LA PERVERSIÓ DEL PLA

LES PRIMERES REIVINDICACIONS

LA RECUPERACIÓ DE L’ESPERIT DE CERDÀ

Barcelona va ser una de les últimes ciutats europees a enderrocar les seves muralles. Comença a fer-ho l’any 1854 i no culmina
el procés fins al 1873. Però per aconseguir-ho ha de patir
i lluitar.

Després de dècades d’espera, el 1859 es pren la decisió d’eixamplar la ciutat. Al mes de febrer el govern espanyol opta per
encarregar directament el pla a Ildefons Cerdà, decisió que desagrada a l’Ajuntament, el qual prefereix convocar un concurs.
Així, mentre el projecte de Cerdà és aprovat pel govern, l’Ajuntament declara guanyadora del concurs la proposta d’Antoni
Rovira i Trias. El govern central, però, ordena l’execució del Pla
Cerdà i el setembre de 1860 la reina Isabel II col·loca la primera
pedra de l’Eixample.

Les idees racionalistes, igualitàries, antijeràrquiques i antiautoritàries del Pla topen frontalment amb la visió elitista de
les classes benestants, les quals de bon principi es proposen
desvirtuar-lo en connivència amb l’Ajuntament.
En primer lloc, aconsegueixen que a la versió aprovada del Pla
les illes amb només dos costats construïts cedeixin protagonisme en favor d’altres de construïdes en tot el seu perímetre i, per
tant, amb més superfície edificable.

Una de les primeres queixes per l’absència de jardins on estar i
jugar amb els petits l’expressa a principis dels anys vint la Junta
de Senyores de la societat cívica Ciutat Jardí, que la dirigeix
a Nicolau M. Rubió i Tudurí, director de Parcs i Jardins. En
conseqüència, s’urbanitzen els Jardins de la Reina Victòria, a
la Gran Via entre el passeig de Gràcia i la Rambla de Catalunya,
i els Jardins del Doctor Duran i Reynals, davant la Facultat de
Medicina, a l’Hospital Clínic.

Passat el franquisme i amb la recuperació dels ajuntaments
democràtics, Barcelona es planteja el repte d’introduir el verd a
l’Eixample mitjançant l’obertura de jardins públics als interiors
d’illa, tot recuperant la idea original de Cerdà. L’objectiu és que
una de cada nou illes de l’Eixample tingui un jardí interior, és
a dir, que tots els habitants de l’Eixample disposin d’una zona
verda a un màxim de 200 m de casa seva.

Posteriorment, mitjançant ordenances es permet fer edificis
més alts i més profunds del que el Pla de Cerdà preveia inicialment, i s’autoritza construir tota la planta baixa dels interiors
d’illa, ja sigui amb passatges i casetes a banda i banda o bé amb
altres disposicions.

Una dècada més tard, el GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics
Catalans pel Progrés de l’Arquitectura Contemporània) inicia la
revaloració del Pla de Cerdà. En col·laboració amb Le Corbusier
i Pierre Jeanneret, redacten entre 1932 i 1934 el Pla Macià
(nom en homenatge al president de Catalunya). Aquest nou pla
d’expansió de Barcelona proposa, d’acord amb les idees del
moment, la divisió de la ciutat en zones funcionals (residencial, industrial, d’activitats econòmiques, etc.), la reforma i el
sanejament del nucli antic i l’extensió de la ciutat a partir d’una
retícula d’illes més grans, a banda i banda de l’Eixample ja
consolidat. Per a aquestes noves zones residencials proposen
la creació de mòduls de 400 x 400 m —equivalents a nou illes
(3 x 3) de l’Eixample de Cerdà—, amb àmplies zones verdes en
planta baixa i grans blocs d’habitatges, no sempre alineats a
carrer, que passen per sobre d’elles.

Ildefons Cerdà planteja un projecte de ciutat racional i igualitària, on no hi hagi diferències entre barris i on les condicions
d’higiene i salubritat siguin adequades. Cerdà defensa l’equilibri entre els valors urbans i els avantatges rurals (“Ruralitzeu allò que és urbà, urbanitzeu allò que és rural”, escriu al
començament de la Teoría General de la Urbanización, 1867) i
proposa una ciutat articulada a través d’una malla de carrers
amples (20 m) i espais verds. La retícula viària dona lloc a illes
construïdes només en dos o tres dels seus costats i jardins als
interiors. La gran excepció dintre d’aquesta xarxa de carrers
paral·lels i perpendiculars a la línia de costa, pensada per facilitar la circulació, són les avingudes Diagonal i Meridiana, que es
creuen amb la Gran Via a la plaça de les Glòries, imaginada com
el nou centre metropolità. A més, Cerdà planteja el repartiment
uniforme de zones de serveis, com ara mercats, escoles, centres
socials i esglésies.
El Pla de Reforma i Eixample de Barcelona, considerat avui en
dia un projecte pioner en l’evolució de l’urbanisme modern, no
va ser ben rebut per la burgesia local, tant pel fet de ser imposat
pel govern espanyol com, sobretot, pel plantejament d’una
ciutat socialment més justa i pel “malbaratament” d’espai.
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C. Provença

C. Aragó
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C. Huelva

Pg. Gràcia

C. València

Rb. Catalunya

C. Balmes

C. Enric Granados
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Rambla Guipúscoa
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Gran Via de les Corts Catalanes
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C. Lope de Vega

C. Bilbao

C. Marià Agulió

C. Llacuma

C. Pallars
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C. Roc Boronat

C. Àvila

C. Àlaba

C. Almogàvers
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C. Ramon Turró

74

C. Dr. Trueta

C. Jaume Vicens i Vives

Av. Icària

C. Joan Oliver

C. Federic Mompou

C. Arquitecte Sert

C. Rosa Sensat
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C. Joan Miró
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Gran Via de les Corts Catalanes
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C. Pau Claris
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C. Salvador Espriu

C. Agricultura

2

C. Treball
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C. Concili de Trento

C. Consell de Cent
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Pg. Garcia Fària

C. Maresme

C. Aribau

C. Muntaner

C. Casanova

C. Villarroel

C. Comte d’Urgell

C. Calàbria

C. Viladomat

C. Comte Borell
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C. Rocafort
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C. Llançà

C. Tarragona
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El repte, però, no s’atura aquí. Se segueixen obrint nous jardins
per cobrir zones on encara hi ha mancances i assegurar una
distribució més homogènia en el territori. A més, sorgeixen
noves propostes per introduir el verd a la trama de l’Eixample:
la reconversió de les Glòries en una gran zona verda central, la
reestructuració de la quadrícula a partir de superilles i la creació
de corredors verds que creuin els barris (passeig de Sant Joan,
avinguda de Roma, etc.) són projectes que ens apropen cada
vegada més a l’ideal de Cerdà.
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Ja en ple segle xx, la construcció i densificació de l’Eixample
continua fins al punt d’arribar, a finals del franquisme, a
290.000 m3 construïts per illa, quan Cerdà n’havia previst uns
67.000, i a la manca gairebé absoluta de zones verdes i espais
d’ús públic.

Des que es van obrir els primers jardins interiors d’illa fins
a l’actualitat s’han inaugurat una cinquantena de jardins al
districte de l’Eixample i una vintena al de Sant Martí, sobretot
al Poblenou, i s’ha recuperat un total de més de 150.000 m²
d’espai verd.

C. Hondures
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C. Buenos Aires

El Pla Macià pretén articular una Barcelona moderna i oberta al
mar, amb la urbanització del que avui és el Poblenou fins al riu
Besòs, d’una banda, i de Sants i l’Hospitalet, de l’altra. Aquest
Pla esdevé un referent important quan, gairebé seixanta anys
després, es projecta la Vila Olímpica i, més recentment, per la
proposta de les superilles.

La recuperació dels interiors d’illa ha anat acompanyada d’uns
criteris de disseny amb l’objectiu de diferenciar-los de l’espai
públic del carrer i de les places obertes. Així, s’opta preferentment per paviments tous, s’introdueixen espècies vegetals
que ofereixin sol a l’hivern i ombra a l’estiu i que aportin olor i
color, es col·loca mobiliari urbà que faciliti la relació entre els
veïns, l’estada tranquil·la i el lleure dels petits i s’instal·la una
il·luminació tènue que de nit no molesti els veïns. Alhora, s’intenta que els jardins vagin acompanyats d’algun equipament
públic per assegurar el flux de visitants i la revitalització social
dels espais.

C. Felip II

L’àmplia difusió del projecte i l’impuls popular provoquen
l’enfrontament entre la societat civil, amb l’Ajuntament de
Barcelona al capdavant, i el govern central, el qual el 1854 acaba
cedint i acceptant l’enderroc de les muralles.
L’any següent Ildefons Cerdà rep l’encàrrec per fer l’aixecament
del plànol topogràfic del pla de Barcelona i posteriorment
estudia les condicions de vida a la ciutat i publica la Monografía
estadística de la clase obrera de Barcelona en 1856.

Durant el Modernisme, fenomen promogut per la burgesia
industrial, que busca en aquest singular estil la manera de
distingir-se socialment, les crítiques virulentes a la regularitat
de l’Eixample continuen. Així, per exemple, Puig i Cadafalch
afirma que l’homogeneïtat igualitària de la trama entra en
contradicció amb la voluntat de dotar certs espais o institucions
de la ciutat d’una representativitat especial.

C. Espronceda

L’any 1841 l’Ajuntament convoca un concurs per analitzar els
avantatges d’enderrocar les muralles medievals. Pere Felip
Monlau, metge i higienista, resulta guanyador amb el treball
¡Abajo las murallas!, on demana l’expansió des del Llobregat
al Besòs.

Tot això coincideix amb la Febre d’Or de la dècada de 1870.
Propietaris, promotors i indians retornats de les colònies amb
grans fortunes veuen la urbanització de l’Eixample com una
gran oportunitat de negoci. Hi construeixen els seus palauets
alhora que aixequen edificis d’habitatges i especulen amb el
preu creixent del sol, mentre s’obliden dels espais verds i dels
equipaments previstos en el Pla original.

C. Biscaia

Amb la Revolució Industrial, la ciutat s’omple de fàbriques que
atreuen treballadors vinguts d’arreu. Entre principis i mitjan
segle xix la població es duplica, fins a arribar a l’entorn dels
200.000 habitants, i la densitat augmenta fins a 900 habitants/
ha. Això provoca un creixement en altura dels edificis i, per tant,
l’empitjorament de les condicions d’insolació i ventilació dels
carrers, ja prou estrets, i dels habitatges, sovint subdividits per
allotjar-hi més gent. A més, la ciutat arrossega unes nefastes
condicions d’higiene i una crònica manca d’infraestructures
sanitàries, com ara clavegueram o aigua corrent. En aquestes
circumstàncies, les epidèmies de febre groga i còlera són constants i la mitjana de vida se situa en 36 anys per als rics i en 23
per als pobres i jornalers. El malestar de la població augmenta
i es comença a reivindicar l’enderroc de les muralles i l’eixamplament de la ciutat.

C. Navas de Tolosa

Barcelona és una de les ciutats més denses del
món (gairebé 16.000 habitants/km²) i, alhora, de
les que té menys zones verdes (només 6 m² de
verd per habitant). Concretament, a l’Eixample,
el 95% de la superfície està coberta per edificis,
voreres i asfalt i, per tant, només
el 5% és de terra i transpira.
Entre les diverses estratègies per revertir
aquesta situació, la xarxa de jardins interiors
d’illa és probablement la més singular. La gran
majoria d’aquests jardins es caracteritzen,
d’una banda, per estar delimitats en tot o gairebé tot el seu perímetre per edificis que l’aïllen
del carrer i, d’altra banda, per estar tancats
durant la nit.
Aquest projecte urbà, gairebé únic al món, va
començar als anys vuitanta i segueix creixent
any rere any. Actualment, en tota la quadrícula
projectada per Cerdà, repartida principalment
entre els districtes de l’Eixample i Sant Martí,
ja hi ha més de setanta jardins interiors d’illa.
Cada un dels jardins és únic tant per les seves
dimensions com per la vegetació que s’hi pot
trobar, pels usos que preveu (jocs infantils, pingpong, àrea de gossos...), pels elements patrimonials o artístics que conserva, pels equipaments
que el complementen o pel nom que se li ha
atorgat.
Precisament, un aspecte característic de la xarxa
de jardins interiors d’illa és que molts d’ells
duen nom de dona. Amb la voluntat de “feminitzar” un nomenclàtor municipal pràcticament
monopolitzat per figures masculines, fa anys
l’Ajuntament va començar a assignar noms de
dones al nous jardins que s’han anat obrint.
El plànol-guia descriu l’evolució del verd urbà
a la trama de l’Eixample i explica cada un dels
noms dels jardins.

LA CIUTAT EMMURALLADA

