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El Pla Director del Verd Urbà d’Argentona és un treball de  

l’àrea d’Espai Públic, Manteniment i Serveis de l’Ajuntament d’Argentona,  

amb eliseupaisatgista 

  

Redacció i coordinació:   

Eliseu Guillamon Villalba, enginyer tècnic agrícola esp. jardineria,  

paisatgista i postgrau en gestió de projectes i manteniment d’espais verds, 

  

Suport tècnic:  

 Gemma Matute Juárez, Mar Romero Gómez, Ernest Traveria Roquer 

Sistema d’informació geogràfica:   

Elisabet Cuadras Crespo, Consultora SIG 

  

Gestió Ajuntament d’Argentona: 

Susanna Camí Bernabé, Tècnica de Manteniment i Serveis 



Pla director del verd urbà d'Argentona
Diagnosi i propostes d'alineacions de jardineres viàries

codi nom carrer localització tram descripció tram descripció del conjunt longitud (m)
nombre de 
jardineres

gestió diagnosi propostes

JV001 C. Gran
C. Rosers - C. Bernat de 
Riudemia

Tram de carrer de vianants
Jardineres metàl·liques amb arbustives a 
banda i banda del carrer

187 25 FCC
estat i gestió actual 

correctes

Cap proposta d'actuació, malgrat que es 
pot anar reduint el seu nombre per a 
minimitzar despeses de manteniment a 
mig termini.

JV002 C. Gran C. Rosers - C. Sant Julià
Tram de vorera ampla a l'entrada 
d'aparcament de sorra

Dues jardineres allargades metàliques 
amb arbustives i dues rodones d'obra 
amb romaní

13 4 FCC
estat i gestió actual 

correctes
Cap proposta d'actuació.

JV003 C. de la Figuera C. Olivera
Espai de sauló entre dos carrers tallats de 
terra

Dues jardineres d'obra amb arbustives, 
que barren el pas entre els carrers

4 2 FCC cal reforma integral
Possibilitat d'eliminació i retirada dels 
elements d'elevat manteniment i poc 
lluïment.

JV004 C. del Roure C. Pou
Espai de entre dos carrers tallats de terra, 
limiten el pas de vianants que comunica 
les places del costat

Vuit jardineres d'obra amb arbustives, 
que barren el pas entre els carrers

13 8 FCC cal reforma integral
Possibilitat d'eliminació i retirada dels 
elements d'elevat manteniment i poc 
lluïment.

JV005 C. del Garrofer C. Alzina
Espai de sauló entre dos carrers tallats de 
terra

Quatre jardineres d'obra amb arbustives, 
que barren el pas entre els carrers

8 4 FCC cal reforma integral
Possibilitat d'eliminació i retirada dels 
elements d'elevat manteniment i poc 
lluïment.

JV006 Plaça de Vendre
C. Dolors Montserdà - 
C. Torras i Bages

Tram de vorera ampla, al costat d'una 
alineació arbrada amb bancs

Quatre jardineres metàliques amb 
arbustives.

10 4 FCC
estat i gestió actual 

correctes
Cap proposta d'actuació.
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