
PROPOSTA 4 

1 La primera és la que més donaria la imatge de l'antiga 
• Glorieta i consisteix en traure la font existent en l'actua

litat, la qual podria disposar-se en el tram de l'Avinguda de la 
Llibertat situat enfront de l'Estació, una vegada s'acaben les 
obres de l'aparcament subterrani, tot disposant per complet 
l'estrella dels caminals i reconstruint en el centre de la Glorieta 
l'antic templet de la música. 

2 La segona alternativa seria igual que l'anterior, però 
• sense construir un nou templet de la música i tot dispo

sant, en canvi, en el centre de la Glorieta la font que ara hi ha a 
un lateral, enmig d'un estany d'aigua. 

3 La tercera proposta combina les dues anteriors, tot dis
• posant en el centre de la plaça el templet de la música i 

la font en un dels laterals de l'estrella de caminals, enmig d'un 
estany d'aigua. 

4 Finalment, la darrera proposta és la de mantenir la font 
• tal i com es troba en l'actualitat , tot disposant només la 

meitat nord de l'estrella de caminals i el templet de música en 
el centre de la plaça. 

5 Es evident que quedaria una cinquena possibilitat que, 
• seria no actuar en la Glorieta, tot deixant-la conforme 

es troba en l'actualitat. 
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PROPOSTA 

Des de finals del segle passat, la Glorieta ha estat el lloc 
d'esbargiment, passeig i encontre més característic de la 
ciutat. Mentre que la Plaça de Baix era el centre del poder 
polític municipal des del final de l'edat mitjana, la Glorieta, 
després que el1870 es derrocara l'edilici del convent de l'Encar
nació cedit al municipi amb la desamortització de Mendizàbal , 
esdevingué el centre social de la burgesia local que qualla a Elx 
durant les darreres dècades del vuit-cents, el «Centreu de la 
ciutat per antonomàsia. 

Al llarg de l'últim segle de vida urbana, la Glorieta s'ha perfet 
i refet en nombroses ocasions. Així , es col .loca un reixat de 
ferro el qual es va traure unes dècades més tard. Es van posar i 
traure d'una forma continuada fanals, arbres, bancs, quioscs i 
templet per a la música. La darrera actuació municipal d'un 
gran abast en aquest espai públic, es féu a meitat dels anys 
seixanta i es caracteritza per la seva «duresa .. . En aquesta oca
sió s'hi va desfer la configuració de la Glorieta, es derrocaren 
els quioscs , bancs i templet de la música, s'arrancaren els 
grans arbres i les palmeres , es va traure el monument a la Dama 
d' Elx i s'alçaren els paviments de pedra. 

L'antiga fesomia de la Glorieta, amb arrels en els projectes 
urbans del tomb de segle, canvia per complet amb aquesta 
actuació i esdevingué un espai amb voluntat de ser «modern .. , 
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plantat amb cactàcies i gespa, amb una font a un costat lateral, 
sense arbres i amb grans zones pavimentades irregularment. 
Aquesta transformació de la Glorieta d'Elx, consegüent amb 
les idees «desenvolupistes .. dels anys seixanta a l'estat espan
yol , tingué una gran repercusió en l'opinió pública , la qual es 
mostra clarament contrària tant amb la destrucció de la Glo
rieta «antiga•• com amb la formalització de la Glorieta «novau, 
tot originant-se un cert moviment nostàlgic amb el qual la 
c iutat idealitza aquest espai públic «tal i com estava ansu. 

Davant tots aquests antecedents , ha estat una volun tat de 
l'Alcalde d' Elx que s' intentara la recuperació d'allò que la gent 
d'Elx encara considera l' imatge tradicional de la Glorieta i la de
saparició de la qual encara es lamenta entre el veïnat. Així ma
teix . ha considerat convenient plantejar un debat davant !'opi
ni ó pública sob'e la millor manera de dur endavant la propost a 
de recuperació d'aquella antiga Glorieta d'Elx . 

Malgrat ser conscients que hi ha certs elements d'aquell an
tic jard í abso lutament irrecuperables, com ara els grans arbres 
centenaris desapareguts i l'ambient de l' Elx de la un quart de 
segle, hem plantejat quatre possibles intervencions en la Glo
rieta d 'Elx per tal de recupera r, si més no. formalment aquella 
antiga imatge. 
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A totes quatre hi ha uns elements invariants, els quals consi
derem necessaris per tal de conseguir el nostre objectiu i que 
són els següents: 

1. Respecte dels arbres existents i dels elements d'obra 
perimetrals de la plaça. 

2. Elevació de la part central de la plaça, ara afonada . 
3. Disposició de diversos caminals d'accés al centre de la 

Glorieta en forma d'estrella. 
4. Disposició d'un element o construcció «central» . 
5. Reconstrucció al seu lloc del monument a la Dama d'Elx 

sufragat per subscripció popular a iniciativa de la Socie
tat Blancoy Negro en 1930. 

6. Construcció en els cantons d'alguns dels quioscs racio
nalistes projectats per l'arquitecte Pérez i Araci! . 

7. Construcció de bancs de manisses de colors , material 
del qual deven ser també les vores dels parterres . 

8. Pavimentació de totes les zones de pas amb lloses de 
pedra que permetan l'estança i el passeig. 

A més d'aquests invariants, les quatre variacions o propos
tes les quals hem considerat afecten a la disposició dels ele
ments més significatius de la Glorieta, ço és la font i el templet 
de la música. Les quatre propostes que sotmetem a l'opinió 
pública són les següents: 


