
Jardí de Sant Pasqual

0.Breu descripció, estat actual

Vegetació, ombra i ceràmica. Primer jardí de la ciutat

Es tracta del primer jardí que va tenir Vila-real, es troba a la plaça del mateix nom, davant de la basílica del 
sant patró de la ciutat, construït sobre una superfície de 1.970 m2.

Es va construir a principis del segle XX i encara conserva el seu caràcter romàntic, amb una vegetació 
abundant i renovada, on abunden els Pinus canariensis, els Platanus hispanica i exemplars de cedre, 
castanyer d’Índies,… que generen un espai que invita al passeig i al descans.

La figura de Polo de Bernabé presideix el parc a la placeta central. Encara hi ha una xicoteta zona de jocs, la 
vegetació és la gran protagonista del parc, amb zones de circulació perimetrals i transversals i abundants 
bancs de ceràmica per a poder descansar. Tot el perímetre del parc es troba emmarcat amb una bardissa 
euonymus, que s’obri pels quatre accessos de què disposa.



1. POLO DE BERNABÉ

La figura de Polo de Bernabé presideix el parc. Es tracta d’una obra de l’escultor José Ortells, encarregada per 
l’alcalde Manuel Usó Jarque, d’acord amb el contracte de 9 d’agost de 1934, per un import de 25.000 pessetes, 
finançada per subscripció popular.

Hauria de ser lliurada abans de l’1 de setembre de 1935 en l’emplaçament que designara la Comissió Promonument 
a Polo de Bernabé. 

Aquest monument arriba al seu emplaçament després d’un accidentat recorregut, ja que l’escultor Ortells no pot 
complir amb la data de l’encàrrec i a més es veu afectat per la tragèdia de la Guerra Civil. 

Després de la Guerra, quan va lliurar la figura, inicialment es va situar al vestíbul de les cases consistorials, aleshores 
a la plaça de la Vila, on va estar fins al 1949. 

La Comissió Promonument va arribar a designar com a emplaçament per a aquesta figura l’extrem nord del parc de 
Sant Pasqual i l’escultor Ortells va alçar en aquesta zona un pedestal per a ubicar la seua estàtua. Després de la 
Guerra Civil, el pedestal es va convertir en creu dels caiguts, amb la qual cosa se’l va desposseir d’emplaçament. 

Al setembre de 1948, l’arquitecte municipal, José Gimeno Almela, per encàrrec de l’Ajuntament dissenya un nou 
pedestal, que es va construir a la plaça de Sant Pasqual, on avui es troba l’estàtua del sant patró. Polo de Bernabé es 
va ubicar en aquest lloc el 1949, va estar allí fins al 1992, quan es van remodelar els voltants de la basílica i al seu lloc 
es va alçar l’estàtua de sant Pasqual.

Tot el conjunt va ser traslladat al seu emplaçament actual a la zona central del parc de Sant Pasqual.



00 RESSENYA HISTÒRICA

El parc de Sant Pasqual es construeix sobre la plaça de Sant Pasqual, que a principis del segle XX, el 1903, 
era completament diàfana. El 1922 ja trobem plànols del parc amb una distribució d’arbratge i vials 
interiors molt similar a l’actual. Amb el pas dels anys, el parc s’ha reformat diverses vegades, s’han renovat 
els materials i s’han adaptat a les necessitats de cada època.

Inicialment comptava amb un templet-font on la banda de música oferia concerts. Amb els anys, va caure en desús. 

En una reforma de 1961, se li dóna un caràcter més festiu: es va enderrocar el templet i es va construir una font, on 
fins i tot es podia prendre el bany. A la zona on actualment hi ha un joc infantil, en aquella època hi havia un bar amb 
terrassa i serveis. En aquella mateixa reforma es va dotar d’enllumenat i reg. La reforma es va pressupostar en 
350.000 ptes. de 1961.

Posteriorment, torna a recuperar el caràcter romàntic, s’elimina la font i la zona de bar.



2. Zona de jocs

Zona de jocs, amb abundant ombra, que es troba envoltada d’exemplars de Pinus canariensis (pins de Canàries)i 
arbratge de gran port que genera molta ombra. Bancs de trencadís reten un xicotet homenatge a Gaudí i a la 
ceràmica de la comarca.



3. Accessos

El parc té quatre accessos, que s’obrin en la bardissa perimetral, remarcats per dues columnes de base rectangular, 
amb decoració ceràmica. El principal comunica la plaça de Sant Pasqual amb la placeta central del parc, on està 
ubicada la figura de Polo Bernabé.



4. Bancs de ceràmica

Bancs de ceràmica de diferents estils i èpoques són protagonistes del parc juntament amb l’abundant vegetació. Són 
representatius d’ una de les activitats fonamentals de la província.

 any 1969

 any 1996

 any 2013



5. Inventari arbori

Jacaranda mimosifolia (xacranda)



Magnolia grandiflora (magnolier)

Cersis siliquastrum (arbre de l’amor/arbre de Judes, és una espècie de garrofer)



Chamaerops humilis (margalló)



Aesculus hippocastanum (castanyer d’Índies)

Laurus nobilis (llorer)



Cedrus deodara (cedre de l’Himàlaia)



Bardissa d’euonymus (evònim)

Washingtònia o palmera de ventall



Livistonia australis



Pinus canariensis (pi de Canàries)

Platanus hispanica (plàtan)


