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Introducció
La proposta que aquí es presenta té com a objectiu general desenvolupar l’enjardinament, i per tant millora
i condicionament estètic, de l’espai que es troba a l’extrem de l’ala nord de l’antic Hospital Militar de l’Illa
del Rei (plànol 13).
El projecte d’enjardinament d’aquest espai amb una delimitació física més o manco evident seria
complementari al que es va presentar fa uns mesos per a la reordenació dels elements vegetals del jardí del
pati interior del mateix edifici històric. Per açò la numeració dels plànols es correlativa a la d’aquella
proposta o projecte i també s’hi fan mencions.
A diferència del cas anterior, aquí és un espai o zona amb unes dimensions més reduïdes, amb una
delimitació evident (plànols 13 i 14) i que no formava part dels espais oberts, predestinats a jardí, de
l’edifici històric original. Se suposa que en aquest espai antigament hi ha via una edificació en simetria a
l’existent encara actualment a la mateixa posició de l’ala sud de l’edifici principal.
Aquestes característiques diferents pel que fa a l’origen, i també d’altres com la seva ubicació o l’existència
d’uns elements arquitectònics subterranis d’interès de conservació, són condicionants que s’han tingut en
compte en el moment d’elaborar la proposta d’enjardinament, tant pel que fa a la distribució de les plantes

Descripció de l’espai
L’espai o zona on es desenvolupa aquesta proposta està format per una superfície oberta, delimitada
parcialment pels fonaments o parts baixes dels murs de l’edifici que l’ocupava, així com pel mur de la part
encara existent de l’ala nord de l’edifici principal (plànol 14).
Al mateix temps també es pot definir o delimitar un espai secundari que queda delimitat pel límit oriental
de l’anterior i el camí que surt del pati interior cap a la part septentrional de l’illa.
Tot el conjunt té una superfície global aproximada de 350 m 2, d’aquests el efectius per l’enjardinament són
180 m2 que corresponen a la zona ocupada per l’antic edifici i 48 m 2 a la franja o pastereta exterior situada
vora el camí.
A la vegada, dins aquestes zones s’han de considerar alguns elements o estructures que condicionen la
proposta de disseny. Per una banda, tant des del punt de vista estètic com per les condicions de cultiu s’ha
de tenir en compte l’existència del mur i dels contraforts de l’extrem de l’ala nord de l’edifici històric.
Influeix més directament en la selecció de les espècies i la seva distribució o composició l’existència d’un
soterrani de l’antic edifici i el fet que s’hagi de deixar un zona o espai per accedir‐hi i poder ser visitat
(plànol 15).

com per la seva selecció.
En resum, a efectes d’aquesta proposta, l’espai global s’ha dividit en tres zones que difereixen en el tipus de
Una de les conseqüència principals és que tant la concepció com el plantejament final tenen diferències

planta, seva distribució i el disseny proposat (plànol 15):

significatives pel que fa al disseny o ordenació proposades pel conjunt del pati interior. No només per
adaptar‐los a les característiques específiques de l’espai, sinó també per diferenciar‐lo a causa del seu

-

Una franja posterior delimitada pel mur de l’ala nord i els contraforts.

-

L’espai central, el més important en superfície i en caracterització estètica de l’espai.

-

La franja frontal o pastereta que queda vora el camí que surt del pati interior cap a la zona nord de l’illa.

origen diferent.
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Explicació de la proposta
D’acord amb el que s’ha explicat en els apartats anteriors, el disseny de jardí que es proposa per aquest
espai es divideix en tres parts o zones en funció del tipus de planta i de la seva distribució o composició
(plànol 15).
La selecció de les espècies s’ha fet seguint i considerant criteris semblants a la proposta de reordenació dels
elements vegetals del pati interior, açò és, plantes autòctones, algunes amb interès de conservació, plantes
de cultiu tradicional a l’illa, tant amb finalitats ornamentals com pel seu interès medicinal o altres usos. En
canvi, per aquest espai també s’ha pensat en una disposició o distribució de les plantes amb uns criteris més
ornamentals, considerant aspectes com l’hàbit de creixement o les textures, tot amb l’objectiu d’aconseguir
una certa unitat estètica o de composició.
Amb aquesta mateixa finalitat de formar una unitat estètica, també s’ha fet la proposta emprant un marc de
plantació més reduït (plànol 17). D’aquesta manera també s’aconseguirà una cobertura més ràpida del sòl i
per tant una menor càrrega de feines de manteniment inicials.
En la selecció de les plantes també s’han considerat altres aspectes com l’absència de sistemes radiculars

A la part central de l’espai d’actuació (plànol 15, B), la més important en superfície i en funció estètica, es

agressius, atès l’existència d’elements arquitectònics subterranis.

proposa un disseny format per grups de contorn irregular de quatre espècies diferents de plantes herbàcies

Al fons de l’espai, al costat del mur i entre els contraforts de l’extrem de l’ala nord (plànol 15, A) es proposa
una plantació homogènia de clívia blava (Agapanthus praecox subsp. orientalis). Una planta originària
d’Àfrica del Sud, sense risc de comportament invasor, i que forma part de la jardineria tradicional de l’illa i

perennes i una cinquena que actua com a element escultural (plànol 16). Entre cada grup o parterre es un
espai o llaga que té tant un funció ornamental, delimitar clarament els grups de plantes, com també pràctica
per facilitar les feines de manteniment.

del Mediterrani des de fa uns 200 anys. Aquesta senzilla composició crearia de forma permanent una massa

És també dins aquesta part on es troba l’entrada al soterrani i per tant on també es deixa un espai per

de vegetació uniforme persistent, constant en la seva alçada i aspecte al llarg de l’any, però a la vegada amb

accedir‐hi (plànol 15).

l’afegit estacional de la floració de color blau de primavera a començaments de tardor. A la vegada, el
disseny proposat es veuria complementat amb la verticalitat dels xiprers (Cupressus sempervirens ‘Stricta’)

Achillea millefolium ‘Summer Pastel’ (herba de tos). L’herba de tos era una planta amb usos medicinals de

ja existents i que se situen entre els contraforts. Així, per resumir‐ho, la funció d’aquesta part de la proposta

cultiu habitual a Menorca fins fa uns anys i així es pot veure com apareix mencionada en diferents

seria crear un fons verd amb una variació de color estacional.

publicacions de botànica i etnobotànica. És el component vegetal principal de la proposta i que en bona part
ha motivat la seva realització. Per açò és la espècie amb una major representació d’efectius. S’ha escollit
aquesta sèrie per la diversitat de colors que ofereix (en tonalitats pastel) i també perquè anteriorment ja
s’ha comprovat la seva adaptació a les condicions ambientals i edàfiques de l’illa en diferents situacions.
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Dicliptera suberecta (= Justicia suberecta). De les espècies acompanyants d’A. millefolium aquesta ha de ser
la que un major contrast en les coloracions al llarg de tot l’any. Per una banda la seva vegetació persistent es
d’un color gris argentat intens, mentre que la floració (de primavera a tardor) és de color taronja. És una
espècie originària d’Amèrica del Sud (Brasil i Uruguai) on creix formant part de la vegetació herbàcia dels
ambients moderadament secs (“cerrados”). Es cultiva a l’illa des d’antic com a planta de jardí. En el cultiu, a
causa del seu origen geogràfic, destaca per la seva tolerància a condicions extremes de sequera i insolació.
Tot i que té un hàbit de creixement més subarbustiu que les anteriors, la seva consistència herbàcia i la
facilitat de brotació bassal permeten un tractament semblant a aquelles, açò és, admet una sega o poda
baixa periòdica després de les èpoques de floració.

Hypericum perforatum (herba de Sant Joan). Planta autòctona de l’illa, relativament freqüent en comunitats
herbàcies, especialment a voreres de camins o pastures seminaturals. Com altres espècies del gènere és
emprada des d’antic per les seves propietats medicinals. A la vegada, té un elevat potencial ornamental, tant
per la seva facilitat de cultiu, com per la floració vistosa cap a mitjans o finals de primavera i pel seu hàbit de
creixement que facilita les feines de manteniment al admetre la sega periòdica, especialment després de la
floració. Pel que fa més específicament a les qualitats ornamentals, com l’espècie anterior presenta
múltiples valors. Per una banda el fullatge persistent de color verd glauc intens assegurar un interès tot
l’any, mentre que la floració groga estacional és també un valor afegit.

Leucanthemum maximum (margarida doble). Espècie de cultiu tradicional a l’illa com a planta de jardí.
Apreciada per les seves flors grosses en forma de margarida que s’aixequen sostingudes per vares o tronxos
rígids per damunt del fullatge persistent de color verd fosc format per fulles allargades que queden sempre
ran de terra. Per tant, té un hàbit de creixement a l’herba de tos i a l’herba de Sant Joan i a la vegada
contrasta amb les tres anteriors per la coloració i textures de la vegetació i la floració. Per aquestes mateixes
semblances les feines de manteniment que requereix són també similars.
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La tercera part o zona de la proposta està formada per la franja frontal que forma una pastereta rectangular
(plànol 15, C). Per aquesta part es proposa una composició formada per dues espècies autòctones
herbàcies presents a l’Illa del Rei: Crithmum maritimum (fonoll marí) i Limonium biflorum. La seva
disposició es en forma de dues franges paral·leles, però amb un contorn irregular en la seva zona de
contacte. L’objectiu és que de manera semblant a la part central (B) hi hagi un contrast de coloració i
textures al llarg de l’any.
L. biflorum (endemisme gimnèsic) és una planta d’ambients litorals (halòfila) que es caracteritza per formar
mates arrodonides de soca llenyosa amb fulles relativament grosses i amples de color verd intens, sovint
amb tonalitats vermelloses. La floració es llarga formada per inflorescències altes amb nombroses flors
petites d’un color blanc blavós i amb una textura flairosa.

Dietes grandiflora. El cinquè element vegetal d’aquesta part central de la proposta és una iridàcia d’aspecte
graminiforme originària d’Àfrica del Sud. És una planta de fullatge persistent que creix formant mates de
fulles erectes, linears, de color verd clar i que té una floració continuada gran part de l’any amb un màxim a
la primavera. Les flors són grosses, de color blanc amb marques blaves i grogues. Com s’ha explicat
anteriorment seria un element escultural per trencar i remarcar la homogeneïtat de les altres espècies
herbàcies amb una hàbit més baix.
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C. maritimum (fonoll marí) és una de les plantes herbàcies més habituals en els ambients litorals de l’illa. A
diferència de l’anterior la vegetació està formada per fulles suculentes de color verd grisós o blavós,
profundament dividides, perennes. Creix formant mates arrodonides, baixes amb una soca semillenyosa. La
floració també sol ser prolongada formada per inflorescències en umbel·la de color verd grogós.

En el plànol 17 es pot veure una simulació de l’aspecte de la proposta en un estat final de maduresa de les
espècies proposades. Entre parèntesis s’indica el nombre aconsellat d’individus per aconseguir una
cobertura del sòl eficient.

