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Resum 

Els Jardins Artigas o de ca l’Artigas són una de les obres més desconegudes de l’il·lustre 

arquitecte modernista català, Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926). Situats a la Pobla de Lillet, 

municipi de l’Alt Berguedà, de la província de Barcelona, aquests jardins són un reclam 

turístic molt important des de que van ser restaurats, sota la supervisió de la Càtedra Gaudí, 

el 1992. Avui dia, hi ha un flux d’uns 25.000 visitants a l’any, majoritàriament estrangers. 

La quantitat d’informació disponible, tant en paper com a Internet, relacionada amb aquests 

jardins és bastant reduïda; sobretot si la intentem trobar-la en un idioma diferent al català o 

al castellà. Aquest inconvenient també es veu reflectit in situ, ja que en els propis Jardins 

Artigas i al llarg del seu recorregut tampoc hi trobem massa informació. 

Així doncs, la Part II (Disseny emocional dels Jardins Artigas de la Pobla de Lillet) d’aquest 

Projecte de Fi de Carrera pretén trobar una solució a aquest handicap amb el qual es troben 

la major part dels visitants dels jardins.  

Es plantejarà la solució amb el disseny d’un innovador sistema d’informació per al visitant, 

mitjançant la lectura de codis QR (Quick Response) en cinc idiomes: català, castellà, anglès, 

francès i japonès. Aquest disseny inclourà un exhaustiu estudi de les necessitats dels 

visitants per tal d’adaptar-lo a elles, la seva gestió, la instal·lació i la posada en marxa. 

S’actualitzarà el contingut de la informació dels cartells que hi ha actualment en els Jardins 

Artigas i, fins i tot, es contemplarà ampliar en dos el nombre d’aquests. Per tal de que les 

persones estrangeres, i també aquelles amb algun tipus de dèficit visual, puguin tenir accés 

a la totalitat de la informació, es dissenyarà i es crearà un sistema d’informació a través de 

continguts audiovisuals: la videoguia del Jardins Artigas. 

De forma paral·lela, aquest projecte també englobarà, dins la Part I (Disseny lumínic dels 

Jardins Artigas de La Pobla de Lillet), un acurat projecte executiu que tractarà sobre la nova 

il·luminació dels Jardins Artigas, posant especial atenció en l’elecció dels suports de les 

llumeneres i projectors, ja que aquests passaran a formar part de l’estètica del paisatge de 

l’obra de Gaudí. 

Així doncs, les dues parts d’aquest projecte, tot i estar clarament diferenciades, tenen una 

mateixa finalitat: millorar i fer més accessible la visita als jardins. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

El projecte neix al quadrimestre de primavera del curs 2013-2014 a l’assignatura optativa 

‘Enginyeria del Producte i Sistemes Tècnics II’ de la intensificació ‘Disseny del Producte i 

Sistemes’. En la part pràctica de l’assignatura, el professor, Lluís Ferrero Andreu, proposa 

que cada grup d’alumnes realitzi un estudi o avantprojecte, sobre un dels diferents temes 

proposats per ell i pel professor de la part de teoria, Manuel Garcia Gil. 

Els integrants del grup format per Eduard Abella, Lluís De Puig, Luis González, Robert Ros i 

jo mateix Adrià Estañol, vam decidir, aconsellats per Lluís Ferrero, escollir el treball ‘Macros 

per controlar els consums elèctrics i fallades elèctriques de la il·luminació del Monestir de 

Poblet’.  

Tot i això, al cap d’una setmana aproximadament, se’ns va proposar un canvi de treball 

sense sortir però de l’àmbit de la il·luminació. El nou avantprojecte proposat es titulava ‘La 

nova il·luminació dels Jardins Artigas de Gaudí a la Pobla de Lillet’. Vam acceptar-lo sense 

cap mena d’inconvenient, ans al contrari, el nou tema ens motivava encara més. 

Una vegada lliurat el projecte d’il·luminació dels Jardins Artigas i acabada l’assignatura, 

parlant amb el professor Lluís Ferrero, vam decidir que ell seria el meu director del Projecte 

de Fi de Carrera i que el tema seguiria estant relacionat amb els Jardins Artigas de Gaudí. 

A l’inici del següent quadrimestre va ser quan ja vam decidir començar a ampliar el treball 

amb el nou sistema d’informació per als visitants dels Jardins Artigas, col·laborant 

directament amb la Diputació de Barcelona, administració pública on treballa el professor 

Lluís Ferrero. 

1.2. Motivació 

La motivació per aquest projecte ha anat creixent exponencialment fins al dia d’avui.  

Ja a ‘Enginyeria del Producte i Sistemes Tècnics II’, quan ens van proposar fer un 

avantprojecte d’uns jardins de Gaudí, la il·lusió i ganes de treballar al tenir l’oportunitat de 
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conèixer de primera mà una de les obres, en aquell moment desconeguda per a mi, de 

l’arquitecte català més important de la història, eren immenses. 

A mesura que avançava el projecte d’il·luminació, aquest interès va seguir augmentant. 

Quan vaig veure que el meu Projecte de Fi de Carrera es podria continuar basant en 

aquesta obra d’Antoni Gaudí i, a més, col·laborant amb una entitat de tant de prestigi com és 

la Diputació de Barcelona, va ser quan la meva curiositat i motivació van arribar al seu punt 

més àlgid. Aquesta oportunitat em permetria poder treballar amb diferents empreses de 

sectors totalment diferents, conèixer grans professionals experimentats, aprendre noves 

formes de treballar i, en definitiva, guanyar una molt bona experiència tant a nivell laboral 

com personal. 
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2. Breu història dels Jardins Artigas 

L'any 1905, Antoni Gaudí va viatjar a la Pobla de Lillet per construir el xalet de Catllaràs, 

refugi de muntanya per als enginyers de les mines de carbó que proveïen a la fàbrica de 

Ciment Asland, a la localitat veïna de Castellar de n'Hug, propietat d'Eusebi Güell, ric 

industrial que va ser el principal mecenes de Gaudí. Durant la seva estança de dos dies a la 

localitat, Gaudí es va allotjar a casa de l'industrial tèxtil Joan Artigas i Alart, situada al costat 

de la factoria tèxtil, a la vora del riu Llobregat. Artigas tenia un terreny, prop de la casa i el 

riu, a la denominada Font de la Magnèsia. Artigas va aprofitar per a demanar a Gaudí que li 

donés idees per a enjardinar aquest terreny, i Gaudí, en agraïment per l'hospitalitat del 

senyor Artigas, li va fer uns croquis, conservats fins a l'incendi de la fàbrica el 1939, per a 

crear un jardí naturalista, amb pedres, aigua i vegetació.  

Gaudí va realitzar un projecte semblant, però de menor escala, al del Parc Güell que 

aleshores construïa al barri de Gràcia de Barcelona. Fins i tot va enviar a la Pobla de Lillet 

alguns dels paletes que havien treballat al Parc Güell, pel que les similituds estilístiques i 

estructurals entre ambdues obres són evidents. De la mateixa manera que al Parc Güell, 

Gaudí va dissenyar uns jardins plenament integrats a la naturalesa, amb un conjunt de 

construccions de línies orgàniques que s'integren perfectament a l'entorn natural. Fins i tot 

es va construir una gruta artificial, detall molt particular de Gaudí, que ja n'havia vist de prop 

en el disseny de la Cascada del Parc de la Ciutadella del seu col·lega arquitecte Fontserè.  

Gaudí va dissenyar un jardí pensat per al passeig, amb un recorregut establert en el que 

destaquen diversos llocs d'interès: la Glorieta, situada al lloc més alt i que exerceix de 

mirador; la Cova, lloc original de la Font de la Magnèsia, on Gaudí va utilitzar arcs catenaris, 

un dels seus més habituals elements constructius; la Cascada, font d'aigua feta amb pedres 

col·locades en forma del típic "trencadís" gaudinià, i una decoració de motius vegetals feta 

amb ferro revestit de ciment; i el berenador, al costat del pont dels Arcs (dos dels quals 

tenen forma humana, una masculina i altra femenina). També destaquen les figures en 

forma de serps entortolligades situades al camí de la Glorieta, fetes de conglomerat. 

Com a tantes altres de les seves obres, Gaudí va afegir als Jardins Artigas uns símbols 

cristians. En aquest cas, es tracta dels símbols dels quatre evangelistes (tetramorf) repartits 

al llarg del parc: a la Cascada, l'àngel de Sant Mateu (actualment desaparegut); al Pont 

d'Arc Coix (que creua el riu Llobregat), l'àguila de Sant Joan; a la Pèrgola, el lleó de Sant 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Xalet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/F%C3%A0brica_de_Ciment_Asland
http://ca.wikipedia.org/wiki/F%C3%A0brica_de_Ciment_Asland
http://ca.wikipedia.org/wiki/Castellar_de_n%27Hug
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Mecenatge
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llobregat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_G%C3%BCell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Districte_de_Gr%C3%A0cia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Ciutadella
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arc_%28arquitectura%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Caten%C3%A0ria
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Tetramorf
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80ngel
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Mateu_Evangelista
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80guila
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Joan_Evangelista
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lle%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Marc_%28evangelista%29
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Marc; i a la Font del Bou (a la que dóna nom) el bou de Sant Lluc. Aquestes quatre imatges 

estan situades en forma que reprodueix una creu.  

En la dècada de 1950, la família Artigas es va traslladar a Barcelona i el jardí va quedar 

abandonat i va passar desapercebut als investigadors gaudinians fins a l'any 1971, quan es 

va publicar un article que en confirmava l'autoria de Gaudí. Els treballs d'investigació van 

anar a càrrec de la Càtedra Gaudí, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i la 

Universitat Politècnica de Catalunya. El 1992 van ser restaurats sota la supervisió de la 

Càtedra Gaudí. Les actuals escultures són obra de Ramon Millet i Domènech. Actualment 

els Jardins Artigas són de propietat municipal i estan oberts al públic. Són accessibles 

mitjançant una estació del Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat. 
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Part I: DISSENY LUMÍNIC DELS JARDINS 

ARTIGAS DE LA POBLA DE LILLET 
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3. Introducció 

3.1. Antecedents, petició i àmbit d’actuació 

L’ajuntament de La Pobla de Lillet es dirigeix a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de 

la Diputació de Barcelona per sol·licitar suport tècnic per a la confecció d’un projecte 

executiu per a la nova il·luminació que precisen els Jardins Artigas.  

Des de l’àrea de Territori i Sostenibilitat s’impulsen, de manera prioritària, les mesures 

enfocades a promoure la sostenibilitat energètica local en la lluita contra el canvi climàtic. 

Aquestes actuacions donen continuïtat a la tasca iniciada com estructura de suport al Pacte 

d’Alcaldes i Alcaldesses per l’energia sostenible local, les quals tenen una vessant totalment 

innovadora, doncs es tracta de posar en pràctica mecanismes de finançament que no 

computin endeutament pels ens locals i que garanteixen l’execució de les mateixes.  

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona va obtenir, l'any 2010, una 

subvenció, en el marc del programa ELENA (European Local Energy Assistance), per dotar-

se de l’assistència tècnica necessària que faciliti i impulsi la realització d’inversions en 

energies renovables i eficiència energètica en els municipis de la província, i que permeti la 

possibilitat de contractar externament les tasques que siguin necessàries. El present 

projecte s’inclouria dins d’aquest marc.  

3.1.1. Ubicació 

Els Jardins Artigas es troben situats al municipi de La Pobla de Lillet a la comarca del 

Bergadà i més concretament al costat de la fàbrica Artigas que, en ser del mateix propietari, 

els va acabar donant nom. 
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Estació del 

tren turístic 

Via del 

tren turístic Jardins 

Il·lustració 1 Mapa i vista aèria de la situació i entorn dels Jardins Artigas 
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3.1.2. Els Jardins Artigas 

Els Jardins Artigas són un element singular del municipi de La Pobla de Lillet i proporciona 

un atractiu turístic de primera categoria, ja que es compaginen amb l’atracció d’un tren 

turístic i l’antiga fabrica de ciment. 

Els jardins, dissenyats l’any 1902 per l’arquitecte Antoni Gaudí, a petició del seu amic, el 

Marquès de Güell. Es tracta d’un jardí humit, travessat pel riu Llobregat, al costat d’una 

fabrica tèxtil propietat del Sr. Artigas. 

Els esbossos de Gaudí no es conserven degut a un incendi a l’any 1938, en conseqüència, 

s’ha contactat amb la Càtedra Gaudí, per tal de tenir la seva opinió sobre la proposta que fa 

el present projecte. Aquest restarà obert a introduir alguns canvis, si així ho consideren 

convenient els promotors, en el moment de l’execució dels treballs. 

L’aspecte general del jardí és excel·lent, malgrat que la il·luminació i altres serveis presenten 

un estat deficient. 

La il·luminació actual, que va ser projectada pels Srs. Bassegoda i Espel, es va realitzar a 

principis dels anys 80. Actualment es troba malmesa i no cobreix les necessitats que tenen 

els jardins avui dia. 

La previsió inicial és que el present projecte contempli la possibilitat de realitzar, ara o més 

endavant, una adequació dels jardins de major abast (instal·lacions, rec...) a les parts 

singulars del mateix amb la utilització de possibles TICs del mercat. Si l’execució de totes les 

propostes no és possible degut a la disposició econòmica, aquesta es podrà fer per fases i, 

per tant, cal preveure en cada fase les que resten pendents, per deixar els elements 

preparats tan com sigui possible.  

3.1.3. Planimetria 

Els jardins disposen d’una planimetria no digitalitzada. Dins del desenvolupament del 

present treball s’ha fet la digitalització en CAD dels croquis facilitats per l’ajuntament. La 

Diputació, per la seva banda, va enviar a uns tècnics amb un GPS submètric per fer-ne un 

aixecament precís amb 3D. Les dificultats en captar senyals de satèl·lit van fer que el 

resultat no hagi estat prou reeixit.   
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La planimetria en que es presenta el treball ha estat elaborada partint del croquis facilitat per 

l’ajuntament, ajustat amb algunes de les mesures i cotes facilitades pel Departament de 

topografia de la Diputació de Barcelona. La resta de mesures han estat fetes amb un 

mesurador làser en els propis jardins. 

El resultat final és un plànol amb CAD força fidel a la realitat, però no té ni desenvolupament 

3D ni gran precisió.  

Per aquesta raó, es proposa digitalitzar tots els jardins en 3D amb escàner làser terrestre, 

tecnologia d’última generació, per tal d’obtenir una planimetria en 2D i 3D, d’alta resolució i 

fiabilitat. Els errors admesos per aquesta tecnologia, s’aproximen, dins l’àmbit que ens 

ocupa, als 2 o 3 mil·límetres en cada mesura.    

En els annexos d’aquest treball s’adjunta l’oferta d’una empresa especialista en aquest tipus 

d’aixecaments per si pogués ésser d’interès, per a la Diputació o el municipi, fer aquest tipus 

d’encàrrec. 

3.2. Titular de la instal·lació 

Els Jardins Artigas són de titularitat privada, però són gestionats per l’Ajuntament de La 

Pobla de Lillet amb qui els propietaris tenen signat un conveni de cessió. La nova instal·lació 

elèctrica i d’il·luminació tindrà com a titular l’ajuntament de La Pobla de Lillet. 

La companyia subministradora d’energia elèctrica és FECSA-ENDESA, amb domicili a 

l’Avinguda de Vilanova nº 2 de Barcelona. 

3.3. Objecte del projecte lumínic 

L’objecte principal d’aquest projecte és la nova il·luminació dels jardins, de manera que 

s’adeqüi als usos previstos. 

La il·luminació que es projecta ha de ser suficient i prou versàtil com per a què no sigui 

necessària la instal·lació de llums de reforç per a la celebració d’esdeveniments dins del 

marc dels Jardins Artigas. 
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3.4. Problemàtica plantejada 

Els jardins tenen una configuració que no permet l’estesa de noves canalitzacions d’una 

forma no invasiva. Per aquesta raó, s’ha previst mantenir moltes de les canalitzacions 

existents que es troben en bon estat i també algunes de les línies que es consideren 

aprofitables. Les inspeccions fetes durant la fase d’elaboració del present projecte han 

permès concretar una part de les que podran reutilitzar-se. Una altra part es descobrirà 

durant la fase executiva i serà en aquell moment quan s’hauran de prendre les decisions 

més convenients. 

El pressupost, que es detalla a l’annex C, ha estat elaborat amb prou partides i amidaments 

com perquè les incerteses inicials puguin ser resoltes dins del propi àmbit contractual. 

3.4.1. Possibilitats executives, fases i incerteses 

Pel que fa a les possibilitats executives, es preveu ajustar el volum de les inversions dotant 

el projecte d’una partida econòmica que permeti avaluar en profunditat la part aprofitable de 

la instal·lació actual. La inspecció realitzada ha posat de manifest que una part important de 

les canalitzacions actuals i les línies d’alimentació són aprofitables.  

Per aquesta raó es preveu una primera fase en que s’instal·larien els nous punts de llum  

inclosos en els elements dels grups 1, 2 i 3, explicats a l’apartat 5.1. Tanmateix, el projecte 

preveu partides econòmiques per a la reparació de les canalitzacions i línies actuals per tal 

de veure si existeixen trams aprofitables que facin baixar el cost global del projecte. En 

aquest sentit, també s’ha previst una partida de direcció d’obra suficient que permeti la presa 

de decisions més adequada a mesura que avancin les obres.  

El present projecte es tanca amb una proposta clara d’actuació. Tanmateix, però, existeixen 

portes obertes a decisions importants que s’hauran de prendre de forma consensuada entre 

la propietat, les administracions col·laboradores, experts en l’arquitectura gaudiniana i la 

direcció d’obra. El cas més crític és l’elecció final dels suports que, com s’ha comentat 

anteriorment, han de ser molt funcionals i passar molt desapercebuts en les hores diürnes. 

La dotació econòmica que sigui possible destinar a l’obra farà possible dimensionar l’abast 

inicial, el de cada possible fase i el final.  

El pressupost també preveu una partida per a proves. 
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3.5. Previsió d’usos 

La nova il·luminació ha de permetre passejar i observar la bellesa d’aquests jardins situats 

dins d’un bonic entorn natural, travessats pel riu Llobregat. També aturar-se i contemplar. 

Aquestes activitats s’han de complementar amb altres que tradicionalment s’hi celebren 

com, per exemple, concerts a l’aire lliure o altres tipus d’actuacions culturals que s’hi puguin 

programar. 

3.6. Requeriments per a la nova il·luminació 

La nova il·luminació ha de superar, en la mesura del possible, dos dels principals 

inconvenients que té l’actual: 

 Zones excessivament il·luminades per inundació, ja que generen enlluernament en 

diversos punts dels jardins  

 Punts rasants situats a terra amb làmpades d’incandescència que han tingut curta vida 

degut a diversos factors: 

- La incandescència té poca durada i la necessitat de canviar sovint les làmpades 

fa que l’estanquitat dels punts s’hagi perdut fa temps. 

- La seva situació i la manca de solidesa ha fet que molts dels punts estiguin 

trencats. 

La nova il·luminació ha de perseguir dos objectius: 

  a) Llum per passejar. 

b) Punts que cal destacar. 

A les següents pàgines s’aporten les diapositives de la presentació que es va fer dels 

requeriments inicials el juny del 2014. 

3.6.1. Plantejaments inicials del projecte 

El projecte s’inicia amb una definició de principis que es presenta a l’Ajuntament de La Pobla 

de Lillet. Es fa també una presentació als diferents fabricants de materials amb la intenció 

que facin aportacions sobre les possibilitats que veuen d’instal·lar els seus productes als 

Jardins. 

La presentació es pot veure en les diapositives de les següents pàgines: 
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Diapositiva 1 Necessitats que ha de cobrir la il·luminació 

 

Diapositiva 2 Què es vol il·luminar 
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Diapositiva 3 Tipus d'il·luminació per cada element o espai 

 

Diapositiva 4 Llumeneres 
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Diapositiva 5 Color i suports llumeneres 

  



Pàg. 22  Memòria 

 

  



Projecte executiu del disseny emocional i lumínic dels Jardins Artigas de la Pobla de Lillet Pàg. 23 

  

4. Elecció dels suports 

Aquest és un dels punts que cal tractar amb més cura degut a la controvèrsia que podria 

portar una mala elecció. Els suports que han de sustentar les noves fonts de llum, seran 

elements que passaran a formar part del paisatge dels jardins, més en l’observació diürna 

que en la nocturna i, per tant, la seva elecció ha de perseguir com a objectiu que un cop 

instal·lats tinguin poc protagonisme dins del camp visual dels visitants. Per aconseguir-ho, 

atès que no és possible la seva dissimulació per la pròpia orografia de l’espai, s’ha buscat 

fer una elecció d’elements, formes i colors que impactin el menys possible.  

4.1. Característiques que han de complir 

El suport que finalment s’esculli per a la nova il·luminació dels jardins ha de complir amb dos 

requeriments constructius, a part dels estètics ja exposats: 

- Alçada: l’alçada dels suports no pot superar els 4,5m, ja que és un parc que no 

té accés per vehicles de cap tipus i, per tant, no és possible comptar amb 

cistelles hidràuliques per realitzar les funcions de muntatge i manteniment. 

Aquest necessàriament s’haurà de fer amb escala, és a dir, l’alçada és limitant. 

No es preveu per raons de cost i disseny la instal·lació de punts abatibles. 

- Funció: la seva funció principal és la de suportar les fonts de llum, tant les que 

han de produir la il·luminació del parc per a la seva vista i passeig, com les que 

han de servir per destacar elements singulars. Per tant el disseny del suport ha 

de fer que un mateix element pugui sostenir llumeneres i projectors. 

 

Cal insistir en la gran importància a l’impacte que puguin tenir aquests elements, de manera 

que cal buscar que passin el més desapercebuts possible, sobretot, durant les hores 

diürnes, quan no estiguin fent la seva funció d’il·luminar. 
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Il·lustració 3 

Exemple 2 de columna de fosa clàssica 

4.2. Tipus de suports analitzats: 

4.2.1. Columnes de fosa clàssiques 

El seu  impacte visual és discret i, malgrat que les columnes són de l’època de construcció 

dels jardins, la Càtedra Gaudí opina que no és correcte utilitzar, per a una il·luminació que 

es fa avui, un material que pugui donar la falsa impressió de que és un enllumenat de 

l’època en que es van construir els jardins. Per tal de no introduir conflictivitat en la selecció 

de la solució, es descarta aquesta versió. El seu disseny final dificultaria, malgrat no ser un 

handicap insalvable, el segon dels requeriments anomenats constructius, com és la 

instal·lació de projectors dedicats a il·luminar singularitats, en les pròpies columnes. 

 A continuació se’n poden veure uns exemples:         

        

  

Il·lustració 2 

Exemple de columna de fosa clàssica 
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Il·lustració 6 

Exemple de columna  

Gaia de Salvi Il·lustració 4 

Exemple 2 de columna  

Gaia de Salvi 

 

4.2.2. Columnes Gaia de Salvi 

La seva elecció podia aconseguir el consens, atès que es tracta d’unes columnes de fosa 

d’alumini que aportarien aquesta discreció que es persegueix. El fet de no ser un material 

que es trobi en procés de fabricació habitual fa que el seu preu estigui fora de les 

possibilitats d’optar per aquest material. 

A continuació se’n poden veure uns exemples: 

 

 

 

 

 

  

Il·lustració 5 

Detall part superior exemple 

2 de columna Gaia de Salvi 
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4.2.3. Columnes estàndard de fabricació actual 

Podrien ser tant troncocòniques com cilíndriques i, dins d’aquestes, es podria optar per les 

d’un sol diàmetre o per les telescòpiques tipus Nikolson. És una opció que no es descarta, 

tot i que probablement no donen la versatilitat que ofereix l’opció de les columnes 

dissenyades expressament pels Jardins Artigas, explicades en l’apartat 4.2.5, pel que fa a la 

subjecció de projectors. 

A continuació s’adjunten imatges dels dos models proposats per la Càtedra Gaudí: 

 

                 

 

 

  

Il·lustració 8 

Model 1 proposat per la Càtedra Gaudí 

Il·lustració 7 

Model 2 proposat per la Càtedra Gaudí 
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Il·lustració 11 

Exemples de columnes estàndard 

Il·lustració 10 

Exemple de columnes estàndard 

 

 

 

 

 

 

 

I a continuació es poden veure altre tipus de suports existents en el mercat: 

                  

Il·lustració 9 Detall part superior model 2 proposat per la Càtedra Gaudí 
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4.2.4. Columnes de fusta 

És una alternativa a considerar. En el cas de que es considerés una opció prioritària, 

s’hauria de fer una anàlisi de les possibilitats que ofereix el mercat en el moment de redactar 

el plec de condicions (annex A). Com en el cas anterior podria faltar-li versatilitat per a fer de 

suport dels projectors. 

A continuació se’n poden veure alguns exemples: 

 

                  

  

Il·lustració 12  

Detall part superior exemple columna de fusta 

Il·lustració 13  

Exemple columna de fusta 
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4.2.5. Columnes dissenyades expressament per als jardins 

Atès que és la l’opció que es recomana i que no són columnes existents en el mercat, el 

present projecte destina més espai a la definició d’aquests suports que a la resta d’opcions 

plantejades. Es tracta de columnes construïdes amb tub quadrat d’acer, que aniria muntat 

amb una certa inclinació i amb la possibilitat d’acoblar-hi un o dos braços tipus arbre. 

Aquestes columnes permeten diverses alçades i la col·locació de llumeners i projectors. El 

seu color i textura seria la que dóna l’acer patinable, però que, per raons econòmiques, 

s’han pressupostat amb acer  galvanitzat i pintades amb pintura tipus Oxiron, marró o grana.  

Es preveuen dos tipus de columnes: unes de senzilles, amb una sola llumenera; i unes de 

dobles amb dues llumeneres (les llumeneres d’ambdós tipus de columnes poden anar, o no, 

combinades amb un projector). Les imatges que s’acompanyen tot seguit són completades 

amb les mides i més detalls al plec de condicions (Annex A): 

 

                               

 

                     

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 14 

Croquis columna senzilla sense projector 

Il·lustració 15 

Croquis columna senzilla amb projector 
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Il·lustració 17 

Croquis columna doble sense projector 

Il·lustració 16 

Croquis columna doble sense projector 
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5. Grups d’elements o receptors, fonts de llum i 

llumeneres 

5.1. Els diversos punts de llum distribuïts en grups 

 

1. Elements del grup 1: il·luminació vial per poder passejar pels jardins, utilitzant 

com a suport les columnes proposades. Hi haurà punts d’una sola llumenera i 

d’altres amb dues, tal com indica la planimetria. 

2. Elements del grup 2: projectors que hauran d’il·luminar per inundació. Són els 

que han de donar llum per poder veure els ponts, part de la pedra que voreja un 

dels costats del riu i a alguns espais concrets de la natura. Aquests projectors 

han de poder incorporar lames i viseres per evitar enlluernaments quan sigui 

necessari. 

3. Elements del grup 3: és el que anomenarem grup dels detalls. Inclou: 

o Els petits projectors concentradors a instal·lar a la part alta de les 

columnes per donar llum als elements o figures que cal destacar. Els tres 

projectors a situar sota la volta de cada un dels ponts. 

o El zenital de la Font del Lleó i els dos interiors que van a la Gruta i a la 

Glorieta. 

o Un nou projector servirà per il·luminar l’Àliga des de la mateixa ubicació 

física que l’actual, tot i que s’ha plantejat la possibilitat d’il·luminar-la amb 

un dels dos projectors intensius que s’ha pressupostat. L’altre serà per 

il·luminar la glorieta des de fora. 

4. Elements del grup 4: pedres de llum. Al moment de redactar el projecte, no es 

concreta quantes pedres de llum poden ser necessàries. La seva poca potència i 

distribució pel jardins ha de permetre reforçar i guiar, amb llum des de terra, 

alguns dels racons i elements longitudinals, com per exemple, les baranes. Tot i 

que s’aporten les possibles ubicacions, seria necessari tant avaluar la seva 

col·locació, un cop estiguin funcionant els punts dels altres grups, com fer proves 

per veure’n i avaluar-ne els resultats. 

La il·luminació de la Cascada actualment ja compta amb tres projectors submergits i dos a la 

Font del Bou; s’ha previst mantenir la instal·lació actual un cop reparada. 



Pàg. 32  Memòria 

 

5.2. Llumeneres i projectors escollits 

S’ha determinat un tipus de llumenera i tres tipus de projector. A part es preveu una solució 

específica per a la Pèrgola.  

Per les llumeneres del circuit es proposen dos models de llumenera petita: la Idea 500 de 

Salvi, que encara no està disponible, amb fonts de tecnologia LED. L’alternativa estudiada, 

que sí que existeix, amb tecnologia LED, és la Iridium mini de Philips. 

Qualsevol de les dues llumeneres hauria d’anar pintada del verd que s’esculli. 

Els estudis per dimensionar i veure les necessitats s’han fet amb les fotometries de Salvi. 

           

 

 

 

 

Les propostes de la Càtedra Gaudí són d’Iguzzini: 

 

                

 

 

 

 

Il·lustració 19 Idea 500 de Salvi Il·lustració 18 Iridium mini de Philips 

Il·lustració 21 Llumenera UFO Il·lustració 20 Llumenera ITEKA 



Projecte executiu del disseny emocional i lumínic dels Jardins Artigas de la Pobla de Lillet Pàg. 33 

  

Els projectors necessaris són de tres tipus: 

 

1. Projectors per a la il·luminació per inundació, que són els del circuit i també els 

de la gruta i la glorieta. El previst és el Tempo de Philips. Si finalment s’escull un 

altre marca o model, haurà de ser un projector que disposi d’accessoris per 

retallar el feix i se li puguin acoblar paralumens i aletes per evitar els 

enlluernaments i les projeccions fora de l’àmbit a il·luminar. A continuació se’n 

pot veure un exemple: 

 

 

 

 

 

2. Projectors  de poca potència del grup 3 i que han d’il·luminar els elements 

singulars des de les columnes, la part de sota del ponts i l’Àliga. S’ha optat per un 

projector petit de Disano. És el model Punto LED. A continuació se’n pot veure 

un exemple: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 22 Projector Tempo de Philips 

Il·lustració 23 Projector Punto de Led Disano 
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3. Projectors intensius per a la il·luminació des de l’exterior de la Glorieta i l’Àliga. 

Són projectors que poden il·luminar a mitja-llarga distància. L’escollit ha estat el 

Philips Decoflood 2 DVP626 que, amb els diversos accessoris de que disposa, 

pot aconseguir portar el feix de llum on ens interessa. A continuació se’n pot 

veure un exemple: 

                          

 

 

 

 

 

 

La solució prevista per la Pèrgola és un placa plana de leds que, situada al centre, passi 

molt desapercebuda de dia. A continuació es pot veure una imatge del centre de la Pèrgola i 

el llum a substituir i uns exemples de plaques planes de leds: 

 

Il·lustració 25 Centre de la Pèrgola amb llum a substituir 

Il·lustració 24 Projector Decoflood de Philips 
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La solució de situar estratègicament pedres de fibra, que donin llum de nit, es preveu per 

l’última fase. En el pressupost s’han previst 25 unitats, però és de suposar que la quantitat 

final podrà ser sensiblement més baixa, bàsicament per dues raons: 

- El resultat de l’estudi lumínic realitzat mostra que les necessitats de reforç 

probablement seran inferiors a les previstes inicialment. 

- Existeix també la possibilitat de mantenir algun dels llums actuals si calgués un 

reforç puntual. 

En el cas de considerar-se la seva necessitat, cal preveure les dues dificultats que comporta 

la seva construcció/instal·lació: 

- Fa falta construir de bell nou aquests elements, cosa que fa una mica indeterminat el 

seu preu final. La previsió feta hauria de cobrir els costos, però la quantitat 

encarregada el pot fer variar ostensiblement. 

- La seva possible fragilitat ha de ser ben estudiada, així com les característiques 

d’estanquitat, la forma de fixació i la facilitat pel manteniment posterior.  

La solució no és una novetat, ni seria el primer cas en que es fa un muntatge d’aquestes 

característiques  ja que, fa aproximadament una dècada, es van instal·lar pedres simulades 

amb llum interior en una rotonda de Reus i van donar un magnífic resultat. En aquest cas, 

les “pedres” s’hauran de dissenyar d’una mida molt més petita i la font lluminosa interior 

d’una potència molt baixa. A les imatges de la següent pàgina es pot veure la solució 

esmentada, adoptada a Reus: 

Il·lustració 27 Downlight extrafí Il·lustració 26 Downlight de superfície 
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Il·lustració 28  

Pedres de fibra il·luminades de nit a Reus 

Il·lustració 29 

 Pedres de fibra sense il·luminar de dia Reus 
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6. Sistema de control 

El sistema de control ha de permetre el comandament punt a punt de la instal·lació. Aquesta 

possibilitat garantirà configurar tantes escenes com es desitgin. 

L’actuació possible sobre un determinat punt pot ser de dos tipus: 

- Encendre o apagar. 

- Regular. 

Per tant, les escenes es configuraran a base de donar la intensitat lumínica desitjada a cada 

punt i deixant apagats els que no hagin d’intervenir en aquell moment. 

Dels elements dels grups als quals se n’ha fet referència anteriorment, els dels grups 1 i 2 es 

podran regular; mentre que els del grup 3 podran estar encesos o apagats, però no tindran 

la possibilitat de ser regulats. S’ha previst així perquè es tracta de projectors de poca 

potència que il·luminen punts singulars dels jardins i no s’ha considerat necessari que 

tinguin el flux regulable, entre altres coses, perquè precisarien d’un driver específic que 

tampoc s’ha previst. 

La forma de comunicar entre els elements del control central i els punts de llum serà 

mitjançant ona portadora pel mateix cable de potència. És l’anomenat Power Line. La 

comunicació entre els receptors de les ordres dels punts de llum i els drivers, serà pel 

sistema Dali. 

El sistema escollit és el de la marca E-Controls i hi ha dues alternatives que queden 

reflectides en els esquemes que es faciliten a continuació. La principal diferència rau en que 

en el primer dels casos s’ha previst que no es disposarà de línia de connexió amb Internet i 

en el segon sí. 

Quan no es disposi de connexió a Internet, un monitor dedicat, situat a la taquilla, governarà 

el sistema, essent l’únic punt des d’on es podrà exercir aquest govern. 

Tanmateix, quan es disposi de connexió a Internet, la instal·lació és dotarà d’un servidor que 

possibilitarà el govern des de qualsevol terminal amb connexió a la xarxa. 
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Pel que fa als controladors de cada punt, se n’han previst de dos tipus: els individuals, que 

poden governar un sol punt; i els dobles, on un sol aparell pot governar dos punts a la 

vegada. 

A continuació es mostra un esquema amb monitor dedicat sense connexió a Internet: 

 

 

Il·lustració 30 Esquema amb monitor dedicat sense connexió a Internet 

 

 

 

 

 

 



Projecte executiu del disseny emocional i lumínic dels Jardins Artigas de la Pobla de Lillet Pàg. 39 

  

I a continuació es pot veure un esquema sense monitor amb un server que proporciona la 

connexió a Internet: 

 

 

Il·lustració 31 Esquema sense monitor i amb un server que proporciona la connexió a Internet 
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7. Normativa i legislació 

7.1. Legislació aplicable 

Totes les actuacions descrites en aquest projecte estan subjectes al compliment de les 

normes i recomanacions tècniques vigents, a continuació es citen les més específiques: 

 Reglament electrotècnic de baixa tensió, RD 842/2002 de 2 d’agost. 

 Normes UNE d’obligat compliment. 

 Normes de la Direcció General de Seguretat i Qualitat industrial del Departament 

d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 

 Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, de 18 

d’octubre. 

 Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, mitjançant el qual es desenvolupa la Llei 

32/2006, esmentada anteriorment. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn sobre contaminació lumínica. 

 RD 1890/2008 de 14 de novembre pel que s’aprova el reglament d’eficiència 

energètica en les instal·lacions de l’enllumenat exterior i les seves instruccions 

tècniques complementaries EA-01 a EA-07 que desenvolupa la ITC 09 del REBT de 

2002. 

7.2. Compliment de la normativa 

Seguretat elèctrica i compliment del REBT: els Jardins Artigas són un espai a l’aire lliure 

amb accés restringit. Tanmateix les visites i actes que s’hi programen fan que s’hagi de 

considerar com a lloc de pública concurrència. La instal·lació actual no ha passat les 

revisions periòdiques preceptives. 

Eficiència energètica: tot i no ser un element essencial ni un objectiu prioritari, l’eficiència 

energètica de la nova instal·lació s’ha tingut present en l’elecció de sistemes i materials que 

es proposen. No es tracta d’un tema cabdal perquè els jardins són visitats majoritàriament i, 

per tant, l’ús que es farà de la nova il·luminació cal considerar-lo esporàdic. 
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Contaminació lumínica: atès l’esmentat funcionament esporàdic de la instal·lació, aquest 

aspecte tampoc requereix ésser molt rigorós, tanmateix s’ha tingut en compte a l’hora 

d’escollir les fonts de llum i les llumeneres i projectors. 
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8. Altra informació rellevant 

8.1. Termini d’execució i optimització 

L’execució d’aquest projecte es marcarà en el plec de condicions (Annex A) i servirà per a la 

licitació dels treballs, tenint en compte la possibilitat de que es dugui a terme per fases. 

La possible optimització de recursos per a la instal·lació vindrà donada per les opcions 

d’aprofitament de part de la instal·lació actual. S’ha previst fer una sèrie de cales per trobar 

el tubular de 60mm de diàmetre que actualment va  unint els diversos pericons. Un cop 

detectat, es preveu la construcció de més pericons per poder escurçar les distàncies entre 

ells i les noves columnes. 

8.2. Esquema unifilar 

L’esquema unifilar marca el recorregut d’una sola línia de potència que alimentarà tots els 

punts de llum dels Jardins Artigas, excepte els actuals i les pedres lumíniques que els 

puguin substituir.  

Aquesta previsió ha estat possible per dos factors: 

- La baixa potència de les llumeneres i projectors, que permet distribuir amb una 

línia monofàsica, sense perill d’un excés de caiguda de tensió. 

- La instal·lació d’un sistema de govern punt a punt que ha de permetre dissenyar 

les escenes lumíniques que es desitgin.  

L’esquema unifilar pròpiament dit s’aporta al final de la planimetria, a l’annex B, 

concretament al plànol B.8. 

8.3. Quadre de comandament  

La previsió que es fa és la de mantenir els quadres actuals amb algunes modificacions que 

s’hauran de decidir en el moment que es detalli l’abast de cada una de les fases en que 

s’executa el projecte. 
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8.4. Informació suficient 

La descripció realitzada, complementada amb la documentació gràfica i la resta de 

documents del projecte, que es troben en els annexos, són suficients per interpretar i 

realitzar l’obra projectada. 

  

 

 

  



Projecte executiu del disseny emocional i lumínic dels Jardins Artigas de la Pobla de Lillet Pàg. 45 

  

Part II: DISSENY EMOCIONAL DELS JARDINS 

ARTIGAS DE LA POBLA DE LILLET 
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9. Introducció  

9.1. Objectius del projecte emocional 

Amb la realització d’aquest projecte es pretén millorar la manera en què els visitants reben la 

informació sobre els Jardins Artigas al llarg del seu recorregut. De la mateixa manera, també 

s’intenta oferir una millor qualitat en el contingut d’aquesta informació. 

Actualment els Jardins Artigas disposen d’una visita “guiada” a través de rètols situats ens 

els punts més emblemàtics del recorregut, la qual cosa pot arribar a provocar aglomeracions 

a l’hora de voler-los llegir. A més, al només disposar de la informació escrita en català en els 

rètols fa que les persones estrangeres i invidents no puguin gaudir plenament de la història 

d’aquests jardins. 

Amb el nou sistema d’informació en format electrònic se solucionaran ambdós problemes 

principals, ja que l’usuari tindrà accés a la informació específica de qualsevol punt d’interès 

dels Jardins Artigas des de qualsevol zona del recorregut. A més, a l’afegir continguts 

audiovisuals en diversos idiomes, permetrà el gaudi de la visita tant a les persones no 

catalanoparlants com a les persones amb dèficits o disfuncions auditives i/o visuals 

(s’ajustarà a la recomanació de la CIE 123-1997, “Baja Visión” Necesidades en iluminación 

para los que tienen una visión parcial). 

9.2. Abast inicial del projecte emocional 

El projecte inclourà l’estudi, la gestió, el disseny, l’execució i la posada en marxa del nou 

sistema d’informació per als visitants dels Jardins Artigas. Això inclourà: 

 Identificació de nous punts d’interès dels jardins i proposta d’un nou recorregut. 

 Disseny rètols. 

 Instal·lació de la xarxa d’Internet i d’antenes repetidores de Wi-Fi.   

 Correcció, traducció i ampliació dels continguts informatius al català, castellà, anglès, 

francès i japonès. 
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 Creació, muntatge i locucions dels àudios i vídeos. 

 Disseny, creació i posada en marxa de l’aplicació en format electrònic. 

 Elaboració del pressupost. 
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10. La visita als Jardins Artigas 

10.1. Usuaris 

Els Jardins Artigas són visitats anualment per unes 25.000 persones, la gran majoria de les 

quals són estrangeres. Tot i això, la visita als jardins és guiada per uns rètols informatius 

sobre els diferents punts d’interès escrits només en català.  

És evident, doncs, que la majoria de turistes visitants no poden gaudir plenament de la 

història i les explicacions que es donen al llarg del recorregut dels jardins sobre aquesta obra 

de Gaudí. 

També cal remarcar que, amb aquest sistema, una persona invident necessita que algú li 

llegeixi i/o tradueixi aquests cartells per poder entendre el perquè dels Jardins Artigas i la 

seva història. 

10.2. Punts d’interès 

A continuació, s’exposen els continguts dels cartells actuals dels Jardins Artigas. Cal dir que 

s’han fet petites matisacions. 

Els Jardins Artigas 

A principis del segle XX Eusebi Güell de Bacigalupi va fundar, al Clot del Moro, la fàbrica de 

ciment Asland. Per a alimentar-ne els forns s’utilitzava el carbó que s’extreia de les mines 

del Catllaràs. La considerable distància entre el nucli de població de La Pobla de Lillet i 

l’explotació minera va portar a Eusebi Güell a encarregar, a l’arquitecte Antoni Gaudí, la 

projecció del Xalet del Catllaràs com a habitatge pels treballadors i enginyers de les mines. 

Durant la seva estada a la Vall de Lillet, Gaudí es va allotjar a cada dels Senyors Artigas, 

propietaris d’una de les fàbriques més pròsperes de l’època. En agraïment a l’hospitalitat 

rebuda, Gaudí els va regalar el disseny d’un jardí en un terreny que la família tenia just 

davant de la seva casa i de la fàbrica tèxtil. D’aquí van néixer els Jardins Artigas, obra on 

natura i arquitectura es fusionen en perfecta harmonia. 
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Berenador 

Lloc on la família Artigas hi passava les tardes. Hi ha un ample banc amb un altre mural de 

natura. Un gran arbre central i als seus costats, altres formes naturals, en aquest cas les 

canyes de bambú. Al lateral el banc petit per a la mainada fet amb trencadís. Seguidament 

les escales que ens permeten arribar al petit Racó del Pescador. El recinte es troba dins 

del Vedat de pesca. 

Aquí se’ns permet veure el caràcter burgès de l’època. La taula i les seves dues cadires (en 

forma de bolets) i tanmateix el banc, tenen una considerable separació, això confirma que la 

família disposava de servei per que els hi acomodessin el “te o pastes” de la tarda. Hem de 

tenir present que la vestimenta voluminosa de les senyores de l’època també requeria d’un 

cert espai. 

Pont dels arcs 

Les parts que defineixen aquesta estructura son la successió d’arcs en tot el recorregut i les 

cariàtides, les figures de pedra d’un Home i una Dona que presideixen aquest Pont. 

Les cariàtides simbolitzen la servitud en aquest entorn familiar i burgès. Representen dues 

figures de l’època, estem parlant de l’any 1905; l’home, amb la vestimenta que el defineix, 

els pantalons, i la dona amb la faldilla, sense marcar cap línia. Hem de tenir present que les 

faccions de la cara es van realitzar durant el procés de restauració; en el seu moment el 

rostre no tenia cap facció marcada (símil amb la bugadera del parc Güell). 

Els Arcs que contemplem són arcs de mig punt, no parabòlics com identifiquem a Antoni 

Gaudí, però si que, en cadascun d’ells tan els centrals com els laterals, contenen una pedra 

clau que és la que descriu un arc parabòlic. 

Entrada original 

Única entrada del projecte d’Antoni Gaudí. Des de casa de la família Artigas accedien per un 

recinte privat a un petit turó des d’on es divisa tot l’entorn, és l’entrada principal. Aquesta 

gran porticada d’ànima de ferro i cos de ciment ens permet entrar a la part alta dels Jardins. 

Descendeix per un pont inclinat fins arribar a la Glorieta. A cadascun dels dos costats 

d’aquest pont, tenim 4 estructures. Les dues primeres i més pròximes a la porta són serps 

recargolades i amb la boca oberta, a continuació les formes naturals representades pels 
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cactus. Aquí, com a segon nivell dels Jardins, també hi podem distingir la composició no sols 

de pedra rogenca, el gres, sinó també la calcària. 

La glorieta 

Construcció de pedra seca molt ben conservada. És de forma circular amb una coberta de 

cúpula cònica. És el mirador dels jardins, des d’on, a través de les seves obertures, podem 

contemplar-hi els diversos espais que configuren aquesta obra gaudiniana. L’ús de trencadís 

i la pedra característica de la zona queda aglutinada en aquest petit espai: còdols, llosa i els 

grans conglomerats de calcària. 

Visió interior: les finestres descriuen una curvatura parabòlica, l’arc catenari i els ampits 

ens serveixen com a seients. Presideix la Glorieta una gran taula que, en observar-la, hi 

distingim els anells com si es tractes d’un tall de tronc, col·locat per fer  servir de taula, inclòs 

les vores són rugoses imitant l’escorça de l’arbre. El peu de la taula és un arbre amb els 

braços oberts (les branques) on sustentar-hi el tronc. 

Font del bou 

Espai de pi roig que ens porta a veure el segon evangelista, Sant Lluc, en la figura d’un bou. 

Des d‘aquest ambient és on es reflecteix el caràcter religiós de Gaudí. Centrats en el 

bosquet configurem la creu evangelista formada pel Bou (St. Lluc), en línia recta enfilant les 

escales, l’Àliga (St. Joan), a mà esquerra i encara per visitar el Lleó (St. Marc), a la 

Pèrgola i el desaparegut Àngel (St. Mateu)  a la zona de la cascada que acabem de visitar, 

definint els quatre punts de la creu. 

Observant l’entorn, veurem la combinació de les pedres i la vegetació creada per 

personalitzar cada espai dels Jardins. La barana amb trencadís és de còdol o pedra de riu, 

diferenciant-la de la pedra punxent de la cascada, la primera estança visitada. 

Font del lleó o Pèrgola 

En aquesta font hi trobem el darrer evangelista, Sant Marc (Lleó). L’entorn, lleugerament 

elevat, ja ens descriu un canvi en les formes. Deixem el trencadís de calcària i descobrim les 

formes d’imitació a la fusta, com un “collage” de branques d’arbre. Els testos en forma de 

tulipa ens van definint elements de la natura, molt presents en l’obra. L’estructura de la 
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Pèrgola és la unió de diversos arcs (Arcs Coixos), què convergeixen tots en un punt central 

(símil com les golfes de la Pedrera, fetes amb fàbrica de totxo). 

L’enllumenat ens fa parlar del dia 14 d’agost, l’únic dia de l’any que els Jardins es poden 

visitar per la nit amb la llum artificial. Són les Passejades Musicals als jardins Artigas. Un 

grup musical ambienta l’entorn i la vetllada permet al visitant passejar-hi amb una visió molt 

diferent del que és aquest espai gaudinià. 

Gruta 

Espai encisador i acollidor. Un conjunt de grans pedres sense polir, al mig de les quals 

queda suspesa la pedra clau, constitueixen la Gruta fent un arc catenari, senyal d’identitat 

en l’obra de Gaudí. 

És en aquest entorn on ja trobem les baranes d’imitació a la fusta. 

El nom amb el qual es coneixen popularment aquests Jardins és els Jardins de la font de 

magnèsia, pel brollador d’aigua medicinal que els vilatans entraven a buscar tot passant per 

l’accés des de la fàbrica (actual portal de ferro que es troba a la nostra esquerra). Al mateix 

temps, un cop a la Gruta, hi ha dues portes de ferro que tanquen l’accés a les altres zones 

del Jardí. El Sr. Artigas donava permís per accedir a la font i recollir-ne l’aigua, però 

reservant la resta del recinte privat. 

Pont d'arc coix 

Un cop arribats en aquest punt, prendrem una idea plana de l’estructura de l’arc catenari o 

parabòlic i concretament de la seva secció, traçant una perpendicular des de l’eix central 

configurant sobre la base dos angles de 90º, cadascun d’ells és l’ arc coix o d’escala. Si 

observem des de l’inici de l’escala del pont de la Glorieta fins a arribar a l’Àliga de pedra, la 

forma traçada per l’esmentat pont es visualitza d’una manera molt clara. No passa 

desapercebut des d’aquí, els grans tallants de roca travessats pel riu Llobregat. 

El Pont de la Glorieta, com també el coneixem, és el primer pas per creuar el Llobregat, 

unint les dues vessants del pedregós curs del riu al seu pas per aquest bell indret. 
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Cascada 

Aquest brollador natural d'aigua està constituït per un eix central de pedra tosca i amb una 

forma arquejada de còdols de riu. En el projecte inicial, en un petit forat entre pedres, s'hi 

trobava ubicada la figura d'un Àngel, simbolitzant St. Mateu, un dels quatre evangelistes que 

trobem en els jardins. La reproducció en el moment actual no és visible, però cal tenir-la 

present per ubicar la creu dels quatre evangelistes. Cal remarcar també el mural de natura 

que acompanya l'estada en aquest indret, ànima de ferro i cos de ciment al qual se li dona 

una capa d'òxid de ferro per aconseguir la tonalitat desitjada de les formes arbòries. L'entorn 

amb barana de trencadís de pedra punxent, determina una plaça encerclada amb plàtans i 

amb una palmera central. Destaquem que fou arribada del Parc Güell per encàrrec de 

Gaudí,  juntament   amb  altres   plantes   tropicals  com les  iuques,  les  glicines i  el 

cotoneàster que es preserven per trobar-se en el projecte inicial. El boix, boix grèvol, pins, 

pollancres, cirerers, entre d’altres. són algunes de les espècies pròpies de la regió 

prepirinenca que ens acompanyaran durant aquest recorregut pels jardins Artigas. 

Gaudí a la Vall de Lillet 

L’accés pel qual ens endinsem a l’obra més desconeguda de Gaudí no el contemplava el 

projecte de l’arquitecte. És a l’any 1992 quan s’inicia el procés de restauració d’aquest 

entorn i s’habilita aquest nou accés per a la seva obertura el desembre de l’any 1997. Tenint 

en compte que les entrades al recinte es troben en propietats privades, és la via mes 

efectiva pensant en la imminent recuperació del recorregut de 3 km i mig del tren industrial 

de la fàbrica de ciment Asland, convertit des del 2005 en ferrocarril turístic i que té parada 

davant mateix de l’entrada dels Jardins. Així que, descobriré, un bocí de natura decorada tot 

resseguint el curs del riu Llobregat, font essencial de la vida industrial dels segles XVIII-XIX. 

Visitant el Jardí, ens endinsarem als aspectes modernistes de l’obra d’Antoni Gaudí. És un 

petit espai natural que anirem descobrint durant el recorregut pels diferents ambients creats 

per l’arquitecte: 

 La Creu amb els quatre evangelistes. 

 La construcció de pedra seca. 

 L’arc de la catena o parabòlic. 

Tot l’entorn és un referent a la seva obra i a les seves estructures: el trencadís, combinant 

les diverses pedres; les formes d’imitació a la fusta, aquesta ànima de ferro amb cos de 
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ciment, i les cariàtides. Aprofita de l’entorn la seva vegetació, els brolladors naturals de 

muntanya que llisquen per les parets, en definitiva, l’essència dels elements propis de a 

zona prepirinenca.   
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11. El nou sistema d’informació per als visitants 

El nou sistema d’informació estarà creat a mida després d’un exhaustiu estudi de les 

necessitats reals dels usuaris durant la seva visita als Jardins Artigas. 

11.1. Descripció general 

El nou sistema d’informació per als visitants consistirà en una aplicació web accessible 

principalment des de dispositius mòbils tals com smartphones i tablets. A través d’aquesta, 

l’usuari tindrà accés a la informació de cada punt d’interès dels Jardins Artigas en format de 

text i d’àudio i/o vídeo. 

La manera principal d’accedir a l’aplicació, tot i que no serà l’única, serà mitjançant codis QR 

(Quick Response) situats en els diferents cartells informatius actuals dels jardins. L’usuari 

llegirà un d’aquests codis QR que automàticament el redirigirà a l’aplicació des d’on, amb un 

menú principal, podrà navegar i esbrinar a través de textos, àudios i vídeos, la història i el 

simbolisme de cada una de les zones dels jardins. 

11.2. Usuaris 

Els Jardins Artigas, com ja s’ha comentat en apartats anteriors, reben una mitjana d’uns 

25.000 visitants anualment, majoritàriament estrangers.  

La guia actual dels jardins (cartells situats dins els jardins), només està en català, i per tant 

obliga a tots els estrangers a haver de conformar-se en fer una visita purament visual, a anar 

amb tríptics traduïts amb continguts escassos d’informació o a haver de contractar els 

serveis d’un guia de parla estrangera. Molts cops però, els grups de turistes que van junts 

són massa nombrosos com per poder escoltar amb atenció al guia, ja que molts punts 

d’interès dels jardins estan situats en zones estretes on no hi caben còmodament més de sis 

o set persones. 

Aquests problemes ara quedaran resolts amb la incorporació del contingut audiovisual en 

cinc idiomes (català, castellà, anglès, francès i japonès). L’usuari podrà escollir amb un 

simple clic en quin idioma vol que se li mostri la informació en la pantalla del seu smartphone 
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o tablet. A més, aquest podrà escollir sobre quin punt d’interès vol visualitzar i escoltar la 

informació des de qualsevol zona dels Jardins Artigas. 

A l’afegir contingut d’àudio, les persones invidents ja no quedaran excloses del gaudi de la 

visita al Jardins Artigas ja que, encara que no podran veure físicament el jardí ni llegir-ne la 

informació, sí que podran escoltar l’àudio contingut a l’aplicació. 

11.3. Instal·lació de la xarxa Wi-Fi d’Internet 

Actualment els Jardins Artigas no disposen d’una xarxa d’Internet prou potent per poder 

oferir una qualitat de servei suficient per gaudir plenament del nou servei de l’aplicació web, 

ja que només hi arriba connexió 3G, però de manera precària. 

Per tant, per donar un bon servei al visitant i minimitzar al màxim els riscos de que algú es 

pugui quedar sense assaborir la visita (mitjançant l’aplicació web amb tots els continguts 

audiovisuals) serà necessari instal·lar una xarxa d’Internet que garanteixi el màxim 

rendiment. 

És per això que als Jardins Artigas s’hi haurà de fer arribar Internet amb el cablejat de fibra 

òptica, utilitzat actualment per la infraestructura operativa del tren turístic, el qual 

proporcionarà Internet al servidor ubicat a l’entrada dels jardins. Aquest servidor, mitjançant 

un router, proporcionarà senyal Wi-Fi que serà capaç d’abastir la totalitat dels jardins gràcies 

a la instal·lació de sis antenes direccionals repetidores del senyal, distribuïdes de manera 

estratègica al llarg del recorregut de la visita dels Jardins Artigas i sense malmetre en cap 

moment el paisatge. 

La imatge de la següent pàgina mostra un esquema senzill de la instal·lació: 
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Il·lustració 32 Esquema senzill de la instal·lació Wi-Fi als Jardins Artigas 

11.4. Recorregut 

El recorregut actual segueix una bona lògica a l’hora d’aprofitar el màxim la visita als Jardins 

Artigas. És per això que el nou recorregut seguirà el mateix ordre, tot incorporant dues 

noves aturades d’interès: els Forns de Calç i el Mirador. 

A la següent imatge es pot veure un croquis del recorregut actual i proposat amb alguns dels 

punts d’interès dels Jardins Artigas a mode de guia: 

 

Il·lustració 33 Recorregut pels Jardins Artigas 
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11.5. Cartells 

Com ja s’ha dit, actualment els Jardins Artigas tenen un total d’onze cartells corresponents 

als següents onze punts d’interès: els Jardins Artigas, el Berenador, el Pont dels Arcs, 

l’Entrada Original, la Glorieta, la Font del Bou, la Font del Lleó o Pèrgola, la Gruta, el Pont 

d’Arc Coix, la Cascada i Gaudí a la Vall de Lillet. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, s’inclouran dos nous punts d’interès i, per tant, dos nous 

cartells. Aquestes dues noves zones d’interès són les corresponents als Forns de Calç i al 

Mirador. 

11.5.1. Informació 

La informació continguda en els nous cartells serà pràcticament igual a l’actual, ja que 

aquesta és completament correcta i vàlida, però amb alguna petita matisació conceptual. 

Quant a la informació dels dos nous cartells, es realitzarà a partir de diferents testimonis de 

la construcció dels Jardins Artigas, juntament amb referències bibliogràfiques de llibres 

reconeguts. Lògicament, tota la informació serà revisada i validada per la Càtedra Gaudí.  

11.5.2. Ubicació 

Per qüestions econòmiques i per no malmetre el paisatge dels jardins, dels cartells només 

se’n canviarà el rètol purament, és a dir, el “paper” de darrere el vidre protector. El suport 

(base o tronc) dels cartells es mantindrà igual que l’actual, per tant, la ubicació també. 

Quant als dos nous cartells, s’ubicaran just al costat del punt d’interès que volen ressaltar. 

En la següent pàgina, es pot veure un croquis del plànol on es mostren les ubicacions 

exactes de tots els punts d’interès dels Jardins Artigas (tant els actuals com els nous): 
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Plànol 1 Jardins Artigas amb la ubicació dels punts d’interès 
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11.5.3. Disseny dels rètols 

El disseny dels rètols serà senzill, respectant molt a l’actual. Tot i que cada cartell tindrà la 

seva particularitat, a grosso modo, es poden destacar els següents trets: 

 S’implementaran criteris d’accessibilitat en tots els rètols. 

 La font (tipus de lletra) serà ‘Arial’ o similar. 

 La mida de la font s’ajustarà segons la mesura del suport on anirà fixat el rètol. 

 El text estarà justificat (alineat en els marges esquerra i dret, agregant petits espais 

entre paraules si és necessari), d’aquesta manera s’aconsegueix crear una aparença 

homogènia en els laterals esquerre i dret del cartell. 

 L’interlineat serà múltiple, de 1,3. 

 El títol estarà a la part superior, amb negreta, sense subratllar ni justificar. La seva 

mida serà aproximadament sis vegades superior a la del text explicatiu. 

 El text explicatiu estarà immediatament sota el títol i les paraules o frases claus o 

més importants estaran remarcades amb negreta.  

 A la part inferior de cada cartell hi haurà una fotografia abstracta, a color, amb un to 

pàl·lid per no cridar massa l’atenció, relacionada d’algun mode amb l’explicació del 

text informatiu. En el primer cartell, ‘Jardins Artigas’, en comptes d’haver-hi la imatge 

abstracta, hi haurà un peu de cartell on es podrà llegir ‘Ajuntament de la Pobla de 

Lillet’ a la part esquerra i ‘Diputació de Barcelona’ a la part dreta, juntament amb els 

seus corresponents logotips. 

 El fons del cartell serà d’un to blanc/beix (#F2F5A9 -242, 245, 169-) i la lletra (tant el 

títol com el text explicatiu) serà negra. Es valorarà l’orientació del cartell, per 

mantenir el màxim contrast visual i la mínima reflexió solar sobre aquest. 

 Tots els cartells, al costat esquerra del títol, tindran dibuixada una icona igual a les 

icones que hi hauran al menú principal de l’aplicació web. D’aquesta manera 
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s’assegura que qualsevol visitant, sigui d’on sigui, pugui relacionar el punt d’interès 

que està veient amb la corresponent secció de l’aplicació web. 

 Tots els cartells tindran incorporat un codi QR complex* en una part visible i de fàcil 

lectura (part superior). En el primer cartell però, en compte d’haver-hi un codi QR 

complex, n’hi haurà cinc de simples*, corresponent a cada un dels cinc idiomes en 

que estarà disponible la videoguia. 

* En el proper apartat s’explica la diferència entre un codi QR simple i un codi QR complex. 

 

A continuació es poden veure uns croquis de l’estructura dels nous rètols: 

 

Il·lustració 34 Croquis estructura rètol entrada 
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Il·lustració 35 Croquis estructura rètols dels punts d'interès 
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11.5.4. Codis QR 

Definició i funcionament 

El codi QR (sigla provinent de l'anglès Quick Response o resposta ràpida) és un sistema per 

emmagatzemar informació en una matriu quadrada de punts dissenyada per ser llegida amb 

la càmera d'un smartphone o tablet, entre d'altres. Es tracta doncs d'un codi de barres 

bidimensional creat per la companyia japonesa Denso Wave, subsidiària de Toyota (1994). 

Els codis QR són molt comuns al Japó i, de fet, és el codi bidimensional més popular en 

aquest país. Ha esdevingut també un dels codis de barres bidimensionals més populars 

arreu del món.  

Per accedir a la informació continguda o encriptada en un codi QR és necessari un dispositiu 

digital de captura d'imatges (ex: càmera de fotos d'un mòbil, web cam...) i un programari 

específic lector de codis QR (hi ha múltiples aplicacions gratuïtes per smartphones i tablets 

que permeten llegir els codis QR) . Els tres quadrats de les seves cantonades permeten 

detectar la posició del codi al lector. El codi QR té l'avantatge de poder emmagatzemar 

molta informació, ser petit i ràpid d'escanejar.  

La informació codificada en una etiqueta QR conté caràcters alfanumèrics que poden 

contenir text simple, adreces web i targetes de presentació en format Vcard, entre d'altres 

formats. 

Els codis QR als Jardins Artigas  

Com s’acaba d’explicar en el punt anterior, hi haurà dos tipus de codis QR: 

1. Simples 

Aquests QR són els senzills, els estàndards, negres amb fons blanc. L’avantatge 

principal és que permeten una molt bona lectura a través de la càmera dels 

smartphones i tablets. L’inconvenient principal és que, al ser estàndards, no són 

gens personalitzats, no respecten l’harmonia estètica dels jardins ni transmeten cap 

mena d’emoció o sentiment. 

Degut a la seva molt fàcil lectura, com ja s’ha dit, aquests s’ubicaran al cartell 

principal del recorregut de la visita dels Jardins Artigas, al primer; ja que és important 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_de_barres
http://ca.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari
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assegurar al màxim que l’usuari pugui entrar des d’un primer moment a l’aplicació 

web des d’on podrà navegar als diferents continguts informatius audiovisuals dels 

diferent punts d’interès dels Jardins Artigas. 

A continuació un exemple de codi QR simple:     

 

 Codi QR 1 Simple 

    

2. Complexos 

Aquests QR són els personalitzats, poden ser de color i també poden tenir el fons de 

color. L’avantatge principal és que són personalitzats i, al no ser estàndards, poden 

respectar l’harmonia estètica dels jardins i poden transmetre algun tipus d’emoció o 

sentiment. L’inconvenient principal és que, si són massa complexos, poden dificultar 

la seva lectura a través de la càmera dels smartphones i tablets.  

Degut a la seva estètica, com ja s’ha dit, aquests s’ubicaran a tots els cartells dels 

Jardins Artigas, excepte al primer; ja que, com a norma general, al visitant no li 

hauria de ser necessari llegir cap d’aquests codis QR, perquè amb la lectura del 

primer codi ja té accés a la totalitat de l’aplicació i només caldria que navegués a 

través del seu menú principal per a poder accedir a la informació específica de cada 

punt d’interès. A més, a l’haver-hi un codi QR a cada un dels cartells del recorregut, 

és molt important mantenir una coherència estètica al llarg del recorregut dels jardins 

de Gaudí. 
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A continuació uns exemples de codi QR complex: 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

11.6. L’aplicació web 

11.6.1. Instal·lació, programació i manteniment 

La instal·lació i programació de l’aplicació web caurà en mans de l’empresa Wendy Krixer, 

S.L., experts en creació d’aplicacions webs adaptades a smartphones i tablets. Es farà un 

seguiment exhaustiu i reunions periòdiques amb l’empresa per tal d’adaptar el disseny als 

requeriments gràfics en concordança amb els Jardins Artigas de Gaudí. 

Quant al manteniment i actualitzacions de l’aplicació web, s’instal·larà un gestor de 

continguts al servidor local situat als jardins. Aquest pot servir, en un futur, per a realitzar 

petites modificacions en el contingut i en el disseny de les interfícies d’una manera senzilla i 

còmode, sense necessitat d’haver de contractar a un expert en la matèria. 

11.6.2. Disseny gràfic de les interfícies d’usuari 

El disseny gràfic de les diferents interfícies que l’usuari podrà veure i amb al qual podrà 

interactuar a través de la pantalla del seu smartphone o tablet serà senzill, intuïtiu i estarà en 

plena concordança amb el disseny dels cartells dels Jardins Artigas explicat anteriorment. 

            Codi QR 3 Complex 

(fons: escut de La Pobla de Lillet) 

Codi QR 2 Complex  

(logotip: escut de La Pobla de Lillet) 
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Es tindrà especial cura en els criteris d’accessibilitat quant a les lletres i els colors, velocitats i 

temps del scroll. 

A grans trets, es podrien distingir sis pantalles principals: 

1. Benvinguda 

Aquesta pantalla apareixerà només una vegada, immediatament després d’haver fet 

la lectura d’un dels codis QR simples del cartell ‘Els Jardins Artigas’ situat a l’entrada 

d’aquests. Donarà la benvinguda a la videoguia amb l’idioma seleccionat i donarà 

només una opció: entrar a la videoguia. El visitant, un cop cliqui al boto d’entrar a la 

videoguia, començarà a veure el vídeo i a escoltar l’àudio corresponent a l’explicació 

genèrica dels Jardins Artigas. 

A continuació es pot veure un esquema de l’estructura d’aquesta pantalla: 

 

            Il·lustració 36 Esquema estructura pantalla benvinguda 

 

2. Menú principal 

Tal com diu el seu propi nom, aquesta pantalla mostrarà a l’usuari un menú principal 

on apareixeran dotze de les tretze icones representant els dotze dels tretze punts 

d’interès dels Jardins Artigas (la icona que mancarà serà la corresponent al punt 

d’interès consultat immediatament abans). Des d’aquí, l’usuari podrà clicar sobre 

d’aquella icona representativa del punt d’interès dels jardins sobre el qual vulgui 

veure’n el vídeo i/o escoltar l’àudio. 
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A continuació es pot veure un esquema de l’estructura d’aquesta pantalla: 

 

           Il·lustració 37 Esquema estructura pantalla menú principal 

 

3. Selecció vídeo + àudio + subtítols o àudio + scroll 

Com s’explica més endavant al parlar dels continguts audiovisuals de l’aplicació web, 

a través de la videoguia hi haurà principalment dues maneres mitjançant les quals 

l’usuari percebrà la informació escoltant i mirant a la pantalla: escoltant i llegint el text 

del cartell traduït que passarà en scroll i/o través de la visualització d’un vídeo que 

aportarà informació addicional i valor afegit a la del cartell subtitulat en l’idioma 

corresponent. 

A l’aplicació web, en algun dels punts d’interès dels Jardins Artigas, hi haurà 

disponibles les dues maneres de percebre la informació. És en aquests punts on 

apareixerà una pantalla que donarà, al visitant, l’opció d’escollir amb quina de les 

dues maneres voldrà percebre la informació. 

A continuació es pot veure un esquema de l’estructura d’aquesta pantalla: 

 

           Il·lustració 38 Esquema estructura pantalla selecció 
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4. Vídeo + àudio + subtítols 

Aquesta pantalla estarà formada per dues parts diferenciades. A la part superior, 

ocupant la majoria de la superfície de visualització, s’hi reproduirà un vídeo; a la part 

inferior, s’hi podrà llegir els subtítols de l’àudio del vídeo en un format de text blanc 

sobre fons negre que passarà en scroll. Evidentment, les proporcions de les mides 

del vídeo i del text, estaran adaptades per a una òptima visualització tant en 

smartphones com en tablets. 

A continuació es pot veure un esquema de l’estructura d’aquesta pantalla: 

 

           Il·lustració 39 Esquema estructura pantalla vídeo 

 

5. Àudio + scroll 

Aquesta pantalla senzillament mostrarà el text traduït, o no (en el cas que s’estigui 

navegant a través de l’aplicació web en català), dels cartells. Aquest text serà de 

color blanc sobre fons negre, permetent una bona lectura inclòs en dies on el sol 

enlluerni amb més força sobre la pantalla. La velocitat en que passarà el text en 

scroll serà moderada per tal d’aconseguir un correcte seguiment d’aquest. 

A la següent pàgina es pot veure un esquema de l’estructura d’aquesta pantalla: 
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       Il·lustració 40 Esquema estructura pantalla scroll 

 

6. Selecció d’idioma 

Aquesta pantalla només apareixerà quan el visitant accedeixi a l’aplicació mitjançant 

la lectura d’un dels codis QR complexos de qualsevol dels cartells que hi haurà al 

llarg del recorregut pels Jardins Artigas (exceptuant el primer, que mitjançant la 

lectura d’un dels codis QR simples, ja obre l’aplicació web en l’idioma desitjat).  

Tal i com es pot interpretar amb el propi nom, aquesta pantalla mostrarà cinc 

banderes corresponents als idiomes dels cinc països representants amb elles i 

l’usuari, clicant sobre una d’elles, accedirà a la informació del cartell corresponent en 

l’idioma seleccionat. 

A continuació es pot veure un esquema de l’estructura d’aquesta pantalla: 

 

              Il·lustració 41 Esquema estructura pantalla selecció idioma 

 

Tot i que als anteriors esquemes de les estructures de les sis pantalles principals no 

s’aprecien botons ni opcions de navegació tals com: ‘Anar al menú principal’, ‘Navegar a la 
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pantalla anterior’, ‘Repetir el vídeo’, etc., la versió definitiva de les interfícies sí que disposarà 

d’aquestes opcions sempre que puguin resultar útils per a l’usuari (per exemple: quan 

s’acabi la visualització d’un vídeo, apareixerà una pantalla que doni la opció de repetir el 

vídeo, anar al menú principal o, si fos necessari, inclús també apareixeria la opció de poder 

navegar a la pantalla anterior). 

 

11.6.3. Continguts audiovisuals 

Per tal de donar resposta als objectius proposats de creació de nous continguts i 

accessibilitat per a persones amb dèficit visual o auditiu, la gestió de codis QR donarà accés 

a un total de 19 peces audiovisuals dels dos tipus que es descriuen en la següent pàgina:  

Peces tipus A 

Peces basades en el text revisat dels plafons ja existents i formalitzades mitjançant videotext 

blanc en scroll sobre fons negre llis i àudio. 

Peces tipus B 

Peces de nova creació sobre aspectes generals de l'obra de Gaudí i formalitzades 

mitjançant videotext sobre pastilla sòlida, àudio i vídeo d’imatge. 

Si tenim en compte el desplegament a causa dels idiomes, es pot veure que s’hauran de 

produir un total de 95 vídeos i gestionar, per tant, 95 fitxers diferents. 

Circumstàncies d’exhibició, segons l’entorn i el dispositiu 

Entorn: l’usuari, equipat amb smartphone, tablet..., es trobarà en un entorn natural obert, en 

el qual la llum i el so ambient afectaran a la visualització de les peces. 

Pel que fa a la llum del sol, per exemple, proposem lletra fosca sobre fons clar. Evita l'efecte 

mirall i dona màxim contrast. Pel que fa al so (interferència del riu, tren, fàbrica...) es farà una 

mescla que respecti l’efectivitat de la reproducció i no penalitzi la seva comprensió. 

Concretant, per a la realització de les peces tipus A es proposa:    

 · Àudio: veu en off a velocitat moderada. 
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· Text: en scroll vertical, lletra negre sobre fons blanc. Si es volgués es podria afegir 

un motiu gràfic de referència, sempre però fora del camp de text. 

Contingut de les 13 peces tipus A: videotext + àudio 

El contingut d’aquestes peces serà el mateix que el dels cartells, però disponible en 

els cinc idiomes. Es poden llegir en l’apart 10.2 d’aquesta memòria. 

I per a les peces tipus B es proposa: 

 · Àudio: veu en off  a velocitat moderada. 

· Text: en subtítols, lletra negra sobre el fons blanc d'una pastilla sòlida incorporada a 

la base del quadre de vídeo.  

· Vídeo:  el quadre acollirà, quan calgui, la pastilla de text que s'ha descrit, a la seva 

base. 

Contingut de les 6 peces tipus B: videotext + àudio + vídeo 

Aquests 6 vídeos de nova creació seran bàsics per a ajudar al visitant a relacionar 

els Jardins Artigas amb l’esperit i l'obra general de Gaudí. En aquest document  

ressenyem el guió conceptual de cada un dels 6 vídeos. 

Cartell 1 tipus B - Gaudí a la Vall de Lillet. Els Jardins Artigas. 

Interpretació de la presència de Gaudí a la Vall de Lillet 

-La 1a fàbrica al lloc del molí de Panella l'aixeca Pere Casas i s'inaugura el 1840. 

-El 1876 la compra en Joan Artigas i Alart. 

-El 1887 una rierada la malmet seriosament però els Artigas la refan.  

-El 1901 comencen les obres de l'ASLAND al clot del Moro (1901-1904). 

-El 1902 comencen les obres del xalet del Catllaràs (1902-1904). 

 -Artigas i Güell es coneixien d'antic i mantenen una bona relació.  

-El 1902 Gaudí visita les obres del Catllaràs i s'allotja a casa els Artigas. 
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-El 1903 comencen les obres dels jardins de Ca l'Artigas. 

 -Paletes del Parc Güell formen als de la Pobla de Lillet. 

-El 1903, a la mort Joan Artigas Alart, el seu fill Joan Artigas Casas segueix les 

obres. 

-El 1907 es data el Pont dels Arcs. 

-El 1910 sembla que és aleshores que els jardins queden enllestits. 

Cartell 2 tipus B - Funcionalitat i bellesa 

Interpretació de com Gaudí busca inspiració en la natura 

-Gaudí, de petit voltat de vinyes i oliveres i també de gran en les estades que feia al 

Mas de la Calderera de Riudoms, contempla, passeja i observa; comprèn que si 

treballa buscant la funcionalitat assolirà la conseqüència de fer coses belles.  

-Preguntat sobre el perquè feia columnes inclinades, respon “...doncs per la mateixa 

raó que el caminant cansat, quan es para, s’apuntala amb el bastó inclinat, puix que 

posat el bastó en vertical no descansaria”.  

-Arbres, arbustos, flors, emparrats, pedres dretes, bancals, cabanes i parets seques, 

són fonts en les que s'inspira per crear entorns (concep i dissenya forja, vidre, 

fusteria), per a ser viscuts.   

-Per a ell, la bellesa no té sentit si no és funcional, si el que s'ha creat no serveix pel 

que s'ha creat. 

-L’espiritualitat de Gaudí. Natura i fet religiós en l'obra civil. 

Cartell 3 tipus B - Formes i textures 

Interpretació dels vincles que hi ha entre els elements dels jardins i la natura 

-Estructures, formes i textures inspirades en la natura. 

-Gaudí deia sovint que “L’originalitat consisteix a tornar als orígens”  i també que “tot 

surt del gran llibre de la naturalesa”. 
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-Formes: una cova artificial que vol semblar fruit d'un enderroc; testos en forma de 

serp, tronc, flor trompeta, flor campana; baranes de tronc, o de cuc de "canutillo" feta 

amb fàbrica de pedra; arcs en forma de garlanda o de pèrgola agarlanada; 

estalactites que pengen sota els ponts; testos antropomorfs... 

-Textures: pedra del lloc i sense treballar en estructures travades (la cova), pedra del 

lloc com a revestiment alternatiu al trencadís ceràmic, diferents tipus de pedra del 

lloc combinant, diferents formes i textures, revestiment de ciment per a obtenir 

imitació fusta.  

Cartell 4 tipus B – Ordenació i us de l'espai natural 

Interpretació de com Gaudí ordena el lloc en funció de les circumstàncies que hi 

concorren i de l'ús que es pretén 

-Observem com observava Gaudí, passegem, avaluem el terreny. 

-El terreny per enjardinar és, potser, el més feréstec d'aquest tram de riu.   

-El contrafort de roca que el presideix, desplomat, estreny la vall. 

-La llera del riu també s'estreny per aquesta causa i l'aigua salta i s'atorrenta. 

-La partició que fa el riu i l’orientació de la vall, suggereixen un aprofitament  diferent 

per a cada vessant. 

-Hi ha la vessant de la casa, i de la fàbrica Artigas, d'on, naturalment, començaria la 

passejada. Però aquesta vessant no té aigua. La font de la magnèsia, l’original que 

dóna nom al lloc, brolla a l’altra riba. 

-En aquesta vessant Gaudí hi posa el Berenador i la Glorieta i hi fa néixer  els ponts 

per accedir a l'altra riba. 

-I hi ha l'altre vessant, la de la font de sempre. Sadollada d'aigua i fresca pel sol de 

tarda i l’ombra que hi projecta el contrafort de pedra. 

-Aquí, Gaudí, hi fa el cos del jardí: la cascada, les fonts, la gruta, el mur de contenció 

per a crear el passeig i la plaça amb els plataners. 
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-Per desig exprés de la família Artigas, es va conservar l’accés públic a la 

font de la magnèsia. 

Cartell 5 tipus B - Tècniques constructives, les restauracions 

Interpretació de les tècniques originals de construcció i de posterior 

restauració  

-Pedra natural / mur de pedra seca 

-L’agressió del clima. 

-Formigó armat: filat de galliner i ànimes de ferro. 

-L’òxid a les ànimes de ferro. 

 -Restauració parcial als anys 50 (potser només l’àrea de la font). 

 -Restauració del 1992. 

 -Projecte de la Càtedra Gaudí (Bassegoda/Burkiewicz/Espel). 

 -Actualització de tècniques: malla de niló per malla de ferro. 

Cartell 6 tipus B - Els forns de calç 

Interpretació del funcionament i us dels forns de calç 

-Descripció del conjunt 

-Morfologia del forn més ben conservat. 

-Les mides aproximades són:  alçada   aprox. 500 cm 

      ø de l'urna  aprox. 160 cm 

      ø de boca superior  aprox. 140 cm 

      revestiment, gruix  aprox. 15 cm 

-Aproximació funcional. 
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-Segons el senyor Eduard Pujals, aquests forns es van construir per tal 

d’abastir de calç l'obra de la fàbrica Artigas (inaugurada el 1840) i els seus 

equipaments.  

-També sembla que, ja de primer moment, la fàbrica Artigas produïa 

electricitat i que en alguna etapa també fornia a la Pobla amb l’excedent. 

-De manera que havia de ser en un moment posterior que els forns es van 

dedicar a la producció de carbur per tal de servir-lo a les mines de la rodalia.  

11.6.4. Accés a l’aplicació web 

Com s’ha estat comentat al llarg de tot aquest treball, l’accés principal a l’aplicació web es 

farà mitjançant la lectura, a través de la càmera dels smartphones o tablets dels visitants, 

d’algun dels codis QR situats en els diferents cartells informatius en els punts d’interès dels 

Jardins Artigas. 

Tot i això, per evitar que algú es quedi sense accés a l’aplicació, hi haurà una manera 

alternativa per entrar a l’aplicació web. Aquesta també serà molt senzilla, només caldrà 

escriure una direcció local de l’estil ‘http://192.168.1...’ al navegador web de la tablet o 

smartphone  i automàticament redirigirà a l’usuari al menú principal de l’aplicació des d’on 

podrà començar a navegar. 

Aquest sistema alternatiu està pensat per aquella minoria d’usuaris que puguin dur un 

ordinador portàtil o una tablet sense càmera de fotos, però que sí que tinguin accés a 

Internet gràcies a la xarxa Wi-Fi instal·lada als jardins. 

11.6.5. Funcionament i navegació 

Un dels punts més importants de l’aplicació web és que el funcionament d’aquesta sigui fàcil 

d’entendre i la navegació a través d’ella sigui del tot intuïtiva. 

En les següents pàgines es podran veure tres esquemes que mostraran com es navegarà a 

través de l’aplicació web mitjançant simples clics amb el dit sobre la pantalla de la tablet o 

smartphone. Cada esquema comença la navegació per l’aplicació web d’una forma diferent, 

en funció de com s’ha accedit a ella: de manera òptima, de manera secundària o de manera 

alternativa. 

  

http://192.168.0.1/
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 Esquema 1: accés a l’aplicació de manera òptima    

El primer esquema mostra les opcions de navegació que apareixeran si s’ha entrat a l’aplicació de la forma òptima, és a dir, llegint un dels 

codis QR simples del primer cartell del parc (‘Els Jardins Artigas’); d’aquesta manera ja es navegaria amb l’idioma seleccionat quan es fa la 

lectura del codi QR: 

 

Esquema 1 Accés a l’aplicació de manera òptima 
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 Esquema 2: accés a l’aplicació de manera secundària        

El segon esquema mostra les opcions de navegació que apareixeran si s’ha entrat a l’aplicació mitjançant la lectura d’un dels codis QR 

complexos d’un dels cartells informatius del recorregut pels jardins:  

 

             Esquema 2 Accés a l’aplicació de manera secundària 
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 Esquema 3: accés a l’aplicació de manera alternativa      

El tercer esquema les opcions de navegació que apareixeran si s’ha entrat a l’aplicació mitjançant l’accés alternatiu, és a dir, a l’entrar als 

Jardins Artigas, introduint la direcció local de l’estil http:/192.168.1... al navegador web de la tablet, smartphone o ordinador portàtil: 

   

                Esquema 3 Accés a l’aplicació de manera alternativa 
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11.6.6. Simulador de l’estructura de l’aplicació web 

A continuació es faciliten uns codis QR i unes adreces URL que donen accés a un simulador 

de l’estructura de l’aplicació web en funció dels 3 accessos que s’han descrit en l’apartat 

immediatament anterior: 

 Esquema 1: accés a l’aplicació de manera òptima 

 

 Codi QR 4 https://goo.gl/5FcbjL 

 

 Esquema 2: accés a l’aplicació de manera secundària 

 

 Codi QR 5 https://goo.gl/6hzekx 

 

 Esquema 3: accés a l’aplicació de manera alternativa 

 

 Codi QR 6 https://goo.gl/vi6iT2 

https://goo.gl/5FcbjL
https://goo.gl/6hzekx
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12. Altres consideracions 

Sobre l'explicació del funcionament del servei 

Es considera que l’explicació que es publiqui sobre el funcionament del servei, inclogui algun 

enllaç per a la descàrrega gratuïta d’aplicacions de gestió QR en els sistemes operatius més 

comuns.   

Sobre l'enregistrament de testimonis en àudio/vídeo 

En l'àmbit de discussió d'aquest document s'ha parlat sovint de la conveniència d'enregistrar 

testimonis que, d'una o altra manera, ens aproparien a la història dels Jardins de la fàbrica 

Artigas i, en certa manera, a la memòria de la Pobla. 

Fins ara s'ha fet referència a les següents persones: 

 -Sr. Valentí Rovira (paleta restaurador).  

 -Sr. Eduard Pujals. 

 -Sr. Vicenç Linares, actual alcalde de la Pobla de Lillet. 

 -Sr. Artigas. 

 -... 

Ara bé, aquest esforç de despesa s'hauria de contemplar més en el marc de la memòria de 

la Pobla que no pas en el de la visita concreta als jardins Artigas, que només en posaria en 

valor una petita part. 

Potser l'allotjament de les peces (entrevistes) senceres en algun apartat de la web de 

l'Ajuntament de la Pobla de Lillet les posaria en valor i en justificaria l'esforç. 
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PARTS COMUNES (Part I + Part II) 
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13. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

PART I: DISSENY LUMÍNIC DELS JARDINS ARTIGAS DE LA POBLA DE LILLET 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 91.801,77€ 

Benefici Industrial (6%): 5.508,11€ 

Despeses Generals (13%) 11.934,23€ 

  

PRESSUPOST DELS TREBALLS A LICITAR 109.244,11€ 

IVA (21%): 22.941,26€ 

  

SUMA 132.185,37€ 

  

Reserva econòmica pel seguiment i direcció d’obra 4.800,00€ 

IVA (21%) 1.008,00€ 

  

SUMA 5.808,00€ 

 

PRESSUPOST FINAL PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ: 137.993,37€ 
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PART II: DISSENY EMOCIONAL DELS JARDINS ARTIGAS DE LA POBLA DE LILLET 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 41.136,96€ 

Benefici Industrial (6%): 2.479,02€ 

Despeses Generals (13%) 5.371,20€ 

  

PRESSUPOST DELS TREBALLS A LICITAR 48.987,18€ 

IVA (21%): 10.287,31€ 

 

PRESSUPOST FINAL PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ: 59.274,49€ 

 

PRESSUPOST TOTAL (PART I + PART II) 

 

PRESSUPOST FINAL PART I: 137.993,37€ 

 PRESSUPOST FINAL PART II: 59.274,49€ 

  

PRESSUPOST FINAL PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ: 197.267,86€ 

(CENT NORANTA-SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) 

 
 
 
 
 

· Nota: El pressupost detallat de tot el projecte es pot trobar als annexos. 
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Conclusions 

Una de les peculiaritats a destacar d’aquest Projecte de Fi de Carrera és que ha englobat 

dos temàtiques totalment diferents; per una banda tenim la part que tracta el disseny lumínic 

dels Jardins Artigas (part I) i, per l’altra, la part que estudia el disseny emocional d’aquests 

mateixos jardins de Gaudí (part II). Tot i això, aquests dos grans blocs del projecte 

conflueixen en una meta comuna: facilitar i millorar la visita als Jardins Artigas de La Pobla 

de Lillet. 

Part I: Disseny lumínic dels Jardins Artigas de La Pobla de Lillet 

Quant a la part del disseny lumínic, com ja s’ha anat comentant, cal fer especial èmfasi en 

no oblidar que s’està treballant en uns jardins dissenyats per l’arquitecte modernista, que 

gaudeix d’un immens prestigi a nivell mundial, Antoni Gaudí; per tant, la solució adoptada en 

el nou sistema d’il·luminació haurà de respectar totalment l’estètica dels Jardins Artigas, 

sense malmetre en cap moment el gaudi visual de l’entorn. És per això que: 

 Es proposa un disseny dels suports lumínics (columnes) totalment personalitzat per 

als Jardins Artigas, en comptes d’utilitzar-ne algun dels existents al mercat que 

podrien desmillorar la visita als jardins. 

 De la mateixa manera, les llumeneres i projectors proposats, que il·luminaran els 

Jardins Artigas i els seus punts d’interès i que aniran pintats de verd per integrar-se 

correctament amb la naturalesa, estan totalment pensats i escollits per a què els 

visitants puguin gaudir d’un espectacle visual en cada racó dels jardins de Gaudí. 

 Addicionalment, per a poder seguir el recorregut sense inconvenients en horari 

nocturn, també s’ha proposat il·luminar-lo usant pedres lumíniques de fibra, solució 

d’èxit provada en altres projectes. 

Part II: Disseny emocional dels Jardins Artigas de La Pobla de Lillet 

Quant a la part del disseny emocional, d’igual manera que amb la part del disseny lumínic, 

cal no oblidar que és de vital importància seguir respectant l’estètica gaudiniana en tots els 

seus sentits. Tot i això, un dels trets més importants d’aquest disseny emocional és que faci 
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accessible la visita als Jardins Artigas a la major part de turistes i locals possibles. És per 

això que: 

 Es proposa ampliar l’actual guia turística interna dels jardins d’un a cinc idiomes 

(actualment només en català; passarà a estar en català, castellà, anglès, francès i 

japonès), incrementant de forma molt notable el gaudi de la visita als usuaris de parla 

estrangera.  

 A la vegada, es vol aprofitar per a modernitzar aquesta visita guiada pels Jardins 

Artigas, de manera que s’han introduït TICs en forma de videoguia accessible a 

través de smartphones o tablets, la qual cosa proporcionarà una independència i una 

gran quantitat d’informació addicional durant la visita als jardins fins ara inimaginable. 

A més, això permetrà el gaudi dels Jardins Artigas als usuaris amb dèficits visuals i/o 

auditius.  

 Els Jardins Artigas podran gaudir d’una major projecció nacional i internacional, 

alhora que permetrà difondre i potenciar la difusió de nous elements de l’obra Gaudí 

en un entorn singular com és La Pobla de Lillet. 

Generalitats 

 Aquest Projecte de Fi de Carrera és fruit de la col·laboració entre el món acadèmic i 

l’administració, sota una supervisió de persones que relaxen en els estudiants les 

necessitats pròpies dels projectes executius.  

 La característica principal d’aquesta tipologia de treballs és l’aproximació dels 

estudiants a la realitat de fora de les aules, concepte molt important, que reflexa les 

necessitats del que s’ensenya a l’assignatura de ‘Projectes d’Enginyeria’, les 

necessitats dels usuaris. 

 El treball aquí presentat pretén ser útil a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet i està 

confeccionat amb el suport de la productora Any10 i la Diputació de Barcelona; en 

conseqüència, a més del treball acadèmic és un document executiu real. 

 Finalment, només afegir que els annexos que es presenten conjuntament amb el 

projecte tenen tots els apartats suficientment definits per a poder-lo desenvolupar 

correctament. 
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Agraïments 

Al Sr. Lluís Ferrero Andreu, tècnic assessor de la Diputació de Barcelona, professor de 

l’ETSEIB (UPC) i director d’aquest Projecte de Fi de Carrera, per haver-me obert els ulls 

sobre el funcionament del vertader món laboral, per haver-me deixat col·laborar activament 

en l’elaboració i seguiment del present projecte d’execució i, sobretot, per haver-me ajudat, 

orientat i aconsellat durant totes les etapes d’aquest projecte.  

Al Sr. Pere Borrell Salvador, propietari i productor d’Any10, per haver-me acompanyat a 

totes les visites als Jardins Artigas, per ensenyar-me la seva forma de treballar i per la seva 

predisposició a ajudar-me en tot moment. 

A l’Il·lm. Sr. Vicenç Linares, alcalde de la Pobla de Lillet, per mostrar tant d’interès en la feina 

que he estat fent durant tots aquest mesos, per donar-me el seu punt de vista dels Jardins 

Artigas i tot el que els envolta i per la seva gran tasca de divulgació del projecte. 

Al Sr. Eduard Pujal, historiador i fotògraf oficial dels Jardins Artigas a La Pobla de Lillet, per 

haver-me informat i ofert tot el suport fotogràfic i històric dels jardins. 

Al Sr. Manel Roig Cunill, enginyer de MIATEC INNOVA, per haver-me explicat al detall com 

es fa un projecte d’enginyeria d’il·luminació i per haver-me deixat, i seguir-me deixant, 

treballar braç a braç en aquest projecte executiu. 
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