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Introducció




Una de les línies de treball de Junts Les Corts ha estat la fiscalització al Govern del Districte de la seva gestió dels Parcs i
Jardins dels nostres barris des de l’inici de la legislatura (a mitjans de l’any 2019). Des de l’assumpció del Govern per part de
Barcelona en Comú i PSC, la degradació, brutícia i mal manteniment ha estat una constant en les queixes dels veïns en
referència als espais verds. Aquesta Auditoria ha estat realitzada amb l’ajut del veïnat del Districte durant desembre 2021 i
Gener 2022.
Junts Les Corts ha presentat diferents iniciatives (Precs i preguntes) durant aquesta legislatura, que van culminar en la
Proposició que vam presentar en el Plenari de Maig de 2021 per elaborar el Pla del Verd del Districte. Aquesta Proposició
aprovada estableix:

El Consell Plenari del Districte de Les Corts acorda la redacció, en un termini de sis mesos de:
.-Pla del verd del Districte de Les Corts on hi consti:
•
L’informe sobre l’estat dels Parcs i Jardins del Districte i mesures correctores pel seu millor manteniment.
•
Execució de les obres del Parc de Colònia Castells en aquesta legislatura tal i com extableixen les conclusions del procés
paricipatiu Tria el verd.
•
Connexió dels espais verds del Districte
•
Catalogació i campanya de difusió d’arbres centenaris o d’especial interès.
•
Pla de replantació en escocells buits.
Aquesta Proposició ha servit per impulsar l’inici d’obres del Parc de la Colònia Castells, pressumptament durant l’any 2022, a
la qual el consistori hi dedicarà un Pressupost d’uns 3M€. Cap de la resta de punts de la Proposició han estat ni tant sols
iniciats. Per aquest motiu, el Grup Municipal de Junts Les Corts varem decidir efectuar l’Auditoria de Parcs i Jardins del
Districte de Les Corts (L’informe del punt 1 de la Proposició). Aquesta Auditoria contempla els Parcs i Jardins urbans més
degradats i els denunciats pels veïns. No contempla àrees de joc infantil de dimensió reduida.
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1. Parc Joan Altisent.

Introducció: Junts Les Corts va presentar un Prec al Govern en el Plenari de desembre de 2019 -que va ser acceptat-, per
a reformar i millorar el Parc. En dos anys, el Govern no ha aplicat una sola de les peticions d’aquest Prec. En el seguiment
d’aplicació substanciat en el Plenari de desembre de 2021 vam comprovar-ho.
Diagnòsi: Parc inaugurat l’any 1984. Requereix urgent reforma del paviment de ciment que emet molta calor a l’estiu.
Superfície esquerdada i amb desnivells. Escocells buits.
Estat vegetació: 5 escocells d’arbres buits de fa anys -algún amb sot profund perillós davant accés a àrea de joc infantil-,
des de fa anys.
Manteniment mobiliari urbà: Correcte
Queixes veïns: Sol.licitada reforma urgent en Consell de Barri i Audiència pública de 2021. Brutícia
Altres:
Proposta Pla d’acció: Eliminació paviment cimentós, replantació urgent escocells buits i instal.lació senyalètica referent a
Joan Altisent. Possible inclusió àrea esbarjo per a gossos.

2. Parc Colònia Castells
Introducció: Tot i el procés participatiu “Tria el verd de la Colònia”, l’Ajuntament ha tingut abandonat l’espai i sense
aplicació de les conclusions del procès participatiu fins que Junts Les Corts ha presentat la Proposició Pla del Verd (Maig
2021).
Diagnòsi: Espai amb estructures de calistènia, jocs infantils i horts urbans provisionals. Els espais d’Equador, Taquígraf Serra
i Entença romanen totalment abandonats i descuidats, tot i la inversió de *97.000€ de *2019/2020 per obrir-los al veïnat (la
gran part continuen tancats).
Estat vegetació: Creixement sense control ni manteniment en espai central C/ Taquígraf Serra. Les traumes del C/ Equador
s’han canviat dues vegades per manca de manteniment. Desprès de mesos mortes, es replanten les 17 traumes el 14 de
desembre atès que el dia 16/12 s’inaugura exposició Memòria Colònia Castells
Manteniment mobiliari urbà: Àrea infantil en estat acceptable tot i profunds sots (fets pels gossos) sota els bancs
Queixes veïns: Brutícia i rates
Altres:
Proposta Pla d’acció: Urbanització de tota l’àrea seguint el Pla aprovat per l’Ajuntament com a seguiment de la Proposició
de Junts de Maig de 2021. Teòric inici obres estiu 2022.

3. Jardins Joaquim Ruyra
Introducció: Petit parc amb alta freqüència d’utilització, àrea infantil i petita àrea d’esbarjo de gossos.
Terrassa de Restaurant.
Diagnòsi: Petit parc molt freqüentat per estar davant de col.legi Pare Manyanet i envoltat de zona amb alta
densitat d’habitatge. Els propietaris de gossos no utilitzen l’àrea per la seva diminuta dimensió i la manca de
tancament (porta desapareguda).
Estat vegetació: Alguns parterres pateixen manca d’herba. En general acceptable
Manteniment mobiliari urbà: Àrea infantil amb banc de rajoles esberlades (possible perill pels infants).
Queixes veïns: Rates
Altres: Àrea de gossos sense porta. Espai reduit de 16m2 que provoca que propietaris passegin els gossos pel Parc.
Proposta Pla d’acció: Ampliació àrea de gossos per a satisfactòria utilització de les mascotes. Reparació immediata banc de
rajoles de l’Àrea infantil.

4.Pl Les Corts.
Introducció: Parc amb dues àrees de joc infantil i àrea per gossos en zona amb altíssima densitat de
població.
Diagnòsi: Parc d’altíssima utilizació
Estat vegetació: Tot i que amb la remodelació, els parterres no son accesibles i estan protegits, s’ha optat per
l’anomenda “naturalització”, donant sensació de vegetació descontrolada i bruta.
Manteniment mobiliari urbà: Àrees infantils en bon estat
Queixes veïns: Soroll gossos usuaris àrea d’esbarjo per la nit. Crea problema de convivència doncs alguns residents
espanten animals amb petards.
Altres: Àrea de gossos inhàbil cada vegada que plou doncs la part central queda anegada/inundada. Veïns han
sol.licitat infinitat de vegades millor drenatge de la terra per evitar tolls.

Proposta Pla d’acció: En àrea de gossos, immediat drenatge de la terra per evitar inundacions i reparació definitiva
font.

5. Jardins Olga Sacharoff
Introducció: Jardins dissenyats per Carles Casamor i Marta Gabàs en un àrea de 8000m2, amb uns montícles que ens
mostren les onades del mar.
Diagnòsi: Gran espai d’esbarjo, plantat de coberta vegetal en els seus inicis. Actualment és utilitzat com a àrea d’esbarjo
de gossos, motiu pel qual en vastes extensions dels jardins l’herba és inexistent.
Estat vegetació: Inexistent en la majoria del sòl. Hem comptabilitzat fins a 20 arbres tallats i no reposats (la majoria
acàcies).
Manteniment mobiliari urbà: Trobem gran esvoranc en àrea pavimentada al costat escultura cub.
Queixes veïns:
Altres: Graffitis en diferents ubicacions
Proposta Pla d’acció: Cal un Pla d’actuació que faciliti la convivència entre usuaris dels jardins i propietaris de gossos.
L’extens espai permet ubicar una gran àrea d’esbarjo pels animals per a que no es malmeti la gespa i aquesta pugui ser
gaudida pels veïns. Cal replantar els arbres morts.

6. Jardins de Magalí
Introducció: Jardins a tocar d’escola amb alta intensitat d’ocupació en franges horaries de tarda amb zona
infantil i zones d’esport (basquet i petanca).
Diagnòsi: Les denúncies pels graffitis en diferents elements del parc han estat desoïdes sistematicament per
l’Ajuntament. La cobertura vegetal dels parterres mostra una intensitat desigual
Estat vegetació: Arbrat en bon estat. Coberta vegetal inexistent en diferents parterres
Manteniment mobiliari urbà: Els graffitis son una constant en diferents elements del mobiliari dels jardins.
Queixes veïns: Graffitis
Altres:
Proposta Pla d’acció: Eliminació immediata dels graffitis tant dels jardins com dels entorns de l’entrada
Centre esportiu. Cal un manteniment adequat coberta vegetal dels parterres.

7. Jardins Gaietà Renom
C/ Montnegre/Entença
Introducció: Jardins ubicats en una illa d’edificis (equipaments i habitatges), no gaire freqüentats per
desnivell, falta d’àrea de jocs infantils i àrea d’esbarjo de gossos.
Diagnosi: espai ocupat per parterres amb matèria arbustiva densa i baixa, idònia com a amagatall de rates.
Actualment n'és visible la plaga existent.
Estat vegetació: Zona arbustiva descurada.
Manteniment mobiliari urbà: Correcte
Altres: Actualment acull un mòdul Covid del proper CAP Montnegre
Proposta Pla d’acció: Cal actuació urgent. Desratització immediata tot i més, tenint en compte la ubicació
del mòdul Covid i que els edificis limítrofs son un CAP, un Taller de Formació de persones amb altres
capacitats, un Centre de dia de gent gran i uns pisos tutelats de gent gran.
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8. Jardins Sant Joan de Déu
Introducció: Jardins ubicats en una illa d’edificis (entre CC l’Illa i Hotel Constança) amb petites atraccions
pels infants, àrea de joc infantil, terrasses de bars i tres zones en forma de quadrilàter amb arbrat i nul.la
vegetació.
Diagnosi: Espai altíssimament ocupat per ser l’exterior d’un Centre comercial i està al costat de zona
escolar.
Estat vegetació: En els espais quadrats amb arbrat la coberta vegetal és inexistent. Tres escocells buits
d’arbres morts no replantats
Manteniment mobiliari urbà: Correcte, excepte un banc trencat.
Altres:
Proposta Pla d’acció: Com en altres jardins la inexistència d’àrea d’esbarjo per gossos fa que tots els
jardins siguin utilizats pels propietaris amb les seves mascotes. Cal plantejar àrea d’esbarjo per gossos en
un dels quadrilàters ,plantar coberta vegetal en els altres i replantar en escocells buits.

9.Parterre central C/ Nau Santa Maria
Introducció: El Parterre central del C/ Nau Santa Maria, no és un parc, ni està
dissenyat
per a l’ús ciutadà. Es la separació verda dels dos carrils per vehicles del C/ Nau
Santa
Maria.
Diagnòsi: En el seu inici en les tres fileres de pollancres se’n podien comptar
quasi una
trentena. Tot i les instàncies presentades pels veïns per replantar el arbres
malalts
tallats, reiteradament l’Ajuntament n’ha fet cas omís.
Estat vegetació: Coberta de gespa en bon estat. Perfectament visibles els
pollancres
tallats.
Manteniment mobiliari urbà:
Queixes veïns: Tot i les instàncies presentades a Districte, Ajuntament no ha
atès mai les
reclamacions dels veïns
Altres:
Proposta Pla d’acció: Replantar els pollancres morts.
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10. Plaça del Sol de Baix
C/ Fígols
Introducció: Parc de grans dimensions amb grans zones dures desaprofitades. Situat enfront Escola Lavínia.
Recentment Ajuntament ha perpetrat modificacions en calçada, davant Escola, de l’anomenat urbanisme tàctic.
Diagnòsi: Parc molt utilitzat i concorregut atesa la seva proximitat a l’Escola Lavínia amb poca zona verda
ateses les dimensions.
Estat vegetació: Arbrat àrees.
Manteniment mobiliari urbà: Bancs en mal estat.
Queixes veïns:
Altres: Alguns escocells no han estat replantats
Proposta Pla d’acció: Replantar escocells buits, fer bon manteniment àrea verda, aprofitar espais per a facilitar
pràctica esport (basquet, fútbol, petanca..). Reformar zona urbanisme tàctic en àrea verda.
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11. Part central C/Comtes Bell lloc
Introducció: En la vorera del C/ Comtes de Bell.lloc (entre Evarist Arnús i Marquès de Sentmenat) trobem tres
parterres amb coberta vegetal.
Diagnòsi: Els parterres més propers al C/ Evarist Arnús tenen molt malmesa la coberta vegetal. Els més propers
a C/ Marquès de Sentmenat tenen més verd però més sots. Sovint trobem llaunes i brutícia i persones
passejant els seus gossos.
Estat vegetació: Coberta de gespa en mal estat o inexistent.
Manteniment mobiliari urbà:
Queixes veïns: Brutícia (zona habitual de botellots)

Altres:
Proposta Pla d’acció: Replantar amb coberta vegetal i perfilar les sis zones verdes amb tanques baixes per
evitar-hi l’accès.
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12. Jardins de Pedralbes
Introducció: Junts per Catalunya va presentar un Prec al Govern per demanar la
desratització d’aquest parc. Mai el Govern del districte hi ha posat remei. En aquests
jardins s’hi celebren el Festival de Pedralbes durant els mesos d’estiu i aquest hivern la
primera edició del Natura Encesa.
Diagnosi: Cedit a la Generalitat des del 2004. Requereix de desratització i una millora
de l’estat de les zones verdes del jardí.
Estat vegetació: Generalment correcte, tot i els desperfectes que causen el seu ús
intensiu desprès esdeveniments massius.
Manteniment mobiliari urbà: No s’ha reposat el banc de Rubió i Tudurí que va ser
retirat i malmès durant el muntatge d’un festival.
Queixes veïns: Algunes queixes en relació al soroll dels festivals.
Altres:
Proposta Pla d’acció: Desratització de les instal·lacions i replantació de zones sense
herba o en mal estat. Cal diàleg i transparència amb les AAVV de la zona.
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12. Jardins de Pedralbes

Auditoria Parcs Districte de Les Corts.

13. Jardins Maternitat
Introducció: Jardins localitzats al costat del Camp Nou. Són una zona de repòs urbà propers a la
Diagonal i la Travessera de Les Corts amb ambient familiar i zones infantils utilitzades especialment els
caps de setmana. Pendent redacció Pla d’usos
Diagnosi: Les instal·lacions d’ús com parcs infantils o bancs es troben generalment en bon estat malgrat
la gespa pateix una manca de manteniment evident. Molts animals van deslligats i hi manca una zona
per gossos.
Estat vegetació: Mal estat de la gespa
Manteniment mobiliari urbà: Generalment bo malgrat alguns bancs s’haurien de reposar
Queixes veïns: Manca d’àrea d’esbarjo per a gossos.
Altres:
Proposta Pla d’acció: Proposar una millora del manteniment de les zones verdes del Parc així com
finalització del Pla d’usos amb inclusió d’ubicació d’àrea d’esbarjo per gossos. En transició cal mediació
amb propietaris de gossos per dirigir-los a àrea Jardins de Bacardí.
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14. Jardins Font dels Ocellets
Introducció: Jardins ubicats al barri de Pedralbes, entre la Facultat de Dret i C/ Dr. Ferran. Són una zona
d’esbarjo per nens i sovint de passeig per a gent gran. Disposa d’una àrea per a gossos que NO s’utilitza i
d’un parc infantil.
Diagnosi: Manca d’enllumenat LED el que fa que la visibilitat durant la nit sigui pobre. Junts va demanar
una millora en aquest aspecte en un prec que va ser rebutjat pel Govern.
Estat vegetació: L’Ajuntament està elaborant tasques de replantació de gespa malgrat segueixen haventhi moltes àrees amb un escàs manteniment.
Manteniment mobiliari urbà: Generalment correcte malgrat alguns dels bancs no es troben en el millor
estat.
Queixes veïns:
Altres:
Proposta Pla d’acció: Insistir en una millora de l’enllumenat i un augment en el manteniment dels
Jardins així com mediació amb propietaris de mascotes per a que utilitzin l’àrea.
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15. Jardins de Bacardí
Introducció: Jardins expropiats per l’Ajuntament l’any 1963. Ubicats al sud del Camp Nou són una zona
de repòs i de joc pels infants. També disposa d’una àrea de gossos.

Diagnosi: Al parc s’hi veuen nombroses pintades i graffittis. Bancs en mal estat i vegetació molt pobre.
Manca de manteniment més que evident tant en neteja com en vegetació.
Estat vegetació: Mal manteniment de la vegetació. Cal replantar gairebé tot el parc amb gespa.
Manteniment mobiliari urbà: Bancs pintats i en mal estat generalment.
Queixes veïns: Abans dels partits de futbol del Barça són una zona de trobada de molts aficionats que
consumeixen alcohol en les immediacions del parc. A més, problema de convivència atès que els
propietaris de gossos passegen pel parc i no dins l’àrea d’esbarjo de les mascotes.
Altres:
Proposta Pla d’acció: Apostar per un augment de la presència policial durant els dies de partit així com
instar l’Ajuntament a millorar el manteniment mobiliari i de vegetació urgent. Mediació amb propietaris
de mascotes per a que utilitzin l’àrea. Cal una actualització de tot el parc.
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16. Jardins de Shakespeare
Introducció: Ubicats a l’Av. Pedralbes aquests jardins són un lloc de descans pels veïns
del barri. Disposen d’una font en bon estat malgrat sovint s’hi troben fulles o branques
que fan que la instal·lació no llueixi prou. A l’estiu hi ha un elevat nombre de mosquits.
Diagnosi:
Estat vegetació: Generalment bo malgrat hi ha zones on cal replantar gespa.
Manteniment mobiliari urbà: Bancs en mal estat
Queixes veïns: Ja abans confinament era lloc de trobada de microboellots. Durant els
mesos de confinament va ser un punt de trobada per fer-hi botellots.
Altres:
Proposta Pla d’acció: Instar l’Ajuntament a invertir en una millora dels bancs,
replantar les zones sense gespa així com intensificar el manteniment de la font i
efectuar tractament antimosquits abans inici estiu.
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17. Pl Eusebi Guell
Introducció: Ubicat entre l’edifici Vèrtex de la UPC i el supercomputing center aquesta
plaça no gaudeix d’un manteniment i neteja habituals. És una plaça poc transitada.
Diagnosi: Generalment hi ha brutícia i un gran nombre d’excrements de colom a bancs
i sòl, el que demostra l’escàs manteniment del parc.
Estat vegetació: Gespa en mal estat que cal replantar.
Manteniment mobiliari urbà: Bancs bruts i alguns lleugerament trencats o en mal
estat.
Queixes veïns:
Altres:

Proposta Pla d’acció: Instar l’Ajuntament a una millora de la neteja del parc així com
sol·licitar la replantació de gespa.
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18. Pl Centre
Introducció: Plaça amb Àrea infantil i terrasses de Bars, amb parterre mantingut amb la filosofia de la
naturalització.
Diagnòsi: La denúncia dels veïns ens alerta dels constants excrements de coloms en l’àrea infantil
provocats per les seves estades a la part superior del porxo. L’alta densitat de terrasses (incivisme)
provoca brutícia ens els escocells dels arbres (burilles, ampolles, llaunes,...).
Estat vegetació: Parterre amb cobertura vegetal totalment descurat i, a data de revisió, ple de fulles
seques dels plataners propers.
Manteniment mobiliari urbà: Alguns graffittis.
Queixes veïns: Graffitis i excremets aus en àrea infantil.
Altres:

Proposta Pla d’acció: Eliminació dels graffitis, major freqüència tasques de neteja. Cal un manteniment
adequat coberta vegetal dels parterres.
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PROPOSTES I PLA D’ACCIÓ
Exigim al Govern del Districte la implementació immediata de les mesures recollides en la
Proposició de Junts per Catalunya aprovada en el Plenari del mes de maig de 2021
referent a la redacció d’un Pla del Verd tot tenint en compte el següents aspectes:
• L’informe sobre l’estat dels parcs i jardins del Districte i les mesures correctores que
s’han previst pel seu millor manteniment.
• L’execució de les obres del Parc de Colònia Castells en aquesta legislatura tal i com
estableixen les conclusions del procés paricipatiu “Tria el verd”.
• La connexió dels espais verds del Districte.
• La catalogació i campanya de difusió d’arbres centenaris o d’especial interès.
• El Pla de replantació en escocells buits.
• La mediació entre propietaris de gossos, veïnat i usuaris dels parcs amb àrees d’esbarjo
per gossos amb la finalitat de millorar la convivència, promoure el bon ús d’aquests
espais i evitar molèsties.
• Un millor manteniment dels parterres i cobertes vegetals.
• La desratització immediata dels parcs afectats per plagues.
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