LA TAMARITA
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Escrit per Mel Arcarons - 6è
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El parc de la Tamarita és un bon lloc per trobar-se després de escola. Nens de tots els
col•legis dels voltants hi van a la sortida per jugar, riure, passar-ho bé amb els amics o
asseure's tranquil•lament a xerrar. Però sobretot, ens ajuntem un bon grup de la nostra
Escola; nens de totes les edats. Jo personalment he aprés moltes coses a la Tamarita com:
respectar l'entorn i l'altra gent, compartir, fer grup amb els companys de la classe i passarnos ho molt bé.
La Tamarita està situada al districte de Sarrià- Sant Gervasi de Barcelona. En els seus orígens
eren els jardins d'una finca senyorial de la família Craywinckel, una família holandesa. El
terreny va ser adquirit a principis del segle XX per l'industrial cotoner Llorenç Mata. El
seu nebot, Alfred Mata Julià, va encarregar el projecte dels jardins a l'arquitecte Nicolau
Maria Rubió i Tudurí, el 1918. Més tard, l'any 1994 va passar a ser de Parcs i jardins de
Barcelona. La finca va ser gairebé abandonada després de la guerra civil Espanyola, fins
l'any 1993 que va passar a ser de la titularitat pública. La casa que ara és la seu de la
Universitat Ramon Llull Blanquerna va ser una presó durant la guerra civil.
Els jardins es divideixen en dues parts o dues idees que són: la part romàntica i el parc
infantil. La plaça dels quatre continents és la gran plaça principal amb estàtues de

personatges que representen : Amèrica, Àsia, Àfrica i Europa . Oceania encara no estava
catalogada com a continent. També hi ha parterres plens de flors i diverses fonts. Darrera
l'estàtua que representa Àfrica hi ha un roure centenari de branques grans i resistents, ja
que han aguantat a molts nens que s'hi han enfilat per viure una aventura. Un espai que
agrada a tothom i que han obert després de molt insistir els pares i les mares és la esplanada de
gespa on hi podem jugar a futbol, estirar-nos a la gespa i tot el que se'ns pugui passar pel
cap.
Caçar capgrossos és una de les activitats preferides dels nens que van al parc. A la bassa de les
granotes més d'un s'hi ha mullat!
La part de baix de la Tamarita era el fons d'un torrent i té una vegetació més frondosa.
Allà també hi ha la part dels jocs infantils que no és tant tranquil•la però és perfecte per
als que volen passar-s'ho molt bé .
És un parc molt bonic i espero que segueixi sent-ho per molts anys.
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