
Doncs, pel que fa als 
parterres, 20 mesos  
després...

Recordeu aquest dossier 
del març del 2021?
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ESTAT dels
PARTERRES del carrer FELIP II,

cantonada esquerra, en el sentit 
des del carrer Puerto Príncipe
fins a Ramon Albó / Arnau d’Oms

Novembre 2022
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ESTAT dels
PARTERRES del carrer FELIP II,

cantonada dreta, en el sentit 
des del carrer Puerto Príncipe
fins a Ramon Albó / Arnau d’Oms

Novembre 2022
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RESUM
• Vores del parterre obsoletes, trencades i amb més de seixanta anys d’antiguitat.
• Arbustos raquitics on la seva única funció és molestar la sortida del cotxe aparcat als 

passatgers del vehicle.
• Mànegues del reg automàtic soltes, a la vista i susceptibles de trencar-se, a més de 

superfícies de plàstic negre o verd, generalment trencat, col·locat tot això per Parcs 
i Jardins. El conjunt compositiu resultant és nefast, estèticament parlant.

• Parterres on predomina el color de la terra davant del verd que hauria de ser el 
veritable color protagonista. EVIDÈNCIA DE DECADÈNCIA TOTAL I ABSOLUTA.



I què passa a les placetes (encara sense nom) de Felip II?.
 

I què passa amb els arbustos del barri?

Cada cop es veuen menys, espais més buits on abans estava tot ocupat 
per arbustos, ara més escanyats i molts d’ells desapareguts.

L’Ajuntament utilitza com a lema “Donem pas al verd” i “Naturalitzem 
Barcelona”. 

Sí, però on? a quina part de Barcelona? al nostre barri, per descomptat, 
NO !!!

Per contra, prolifera el color terra en substitució del color verd.

És potser perquè facin joc amb els parterres (o el que en queda d’ells)?









Sí, però... on?
al c/. Felip II 
podria ser? 
i... per quan?


