Projecte de remodelació dels Jardinets
Un espai emblemàtic que tothom se’l sent seu, pel que han passat varies generacions, gent
que ara és d’edat avançada i els sembla que se’ls esborri la memòria que en tenen, que el
consideren com l’únic espai que encara poden gaudir.
Com tot, el desgast produït pel pas del temps obliga a una restauració, però es planteja una
remodelació molt dràstica, i l’estil no va dirigit a tota la ciutadania. No pretén ser un espai amb
jocs per a infants però tampoc invita a totes les franges d’edat, semblaria més una terrassa
d’una gran ciutat, poc adient per al nostre municipi. El projecte compte amb l’ampliació de la
zona enjardinada que es troba a faltar i arbrat, aquest ja hi era, però s’ha anat eliminant. Per
altra banda, gràcies a les diferents queixes i suggeriments que ha rebut el projecte per part de
la ciutadania i grups polítics, s’ha fet un recull de d’elements de valor històric que es preveu
preservar. Uns bancs de pedra, l’escultura d’Anselm Clavé, els xiprers arbres amb molta
simbologia, la font central i demés elements que recullen el pas del temps i que son els que
representen els valors d’una identitat de poble. Amb el que hi ha un consens general és que la
necessitat de reparar l’esquerda del mur de contenció i alguna actuació per evitar que es
segueixi deteriorant. L’ampliació de la entrada que permeti un accés universal adossada a la
part edificada pot ser positiva, però trenca l’harmonia i estètica de la entrada centrada actual.
La queixa principal es que el projecte no reflecteix la identitat del poble, que és un projecte
modern i sense història. Que està molt bé que s’hagi consensuat amb els infants, però s’ha
obviat a la resta de gent, que també hi podrien haver contribuït i amb un pes important.
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