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HEM COMENÇAT A TREBALLAR 
 
Després de la presentació al mes de juny  del web, 
que ha de ser una eina cabdal en la feina que s’ha 
proposat, el Grup hem començat la tasca. 
 
Per un cantó elaborant materials per nodrir les 
dades que han de nodrir les dades del nostre web 
seguint les línies dels nostres investigadors i per altra 
a rel de demandes que ens han estat fetes. 
 
Hem encetat noves vies de treball amb 
investigacions sobre el Jardí de Pinya de Rosa, sobre 
jardins històrics de Terrassa amb col·laboració amb 
l’ajuntament d’aquesta ciutat però també  hem 
continuat l’estudi sobre Joan Mirambell amb noves 
aportacions. 
 
S’ha iniciat un nou projecte de sistematització 
d’històries de vida que ens permetrà recollir les 
experiències  de persones vinculades al mon dels 
jardins i que per la seva avençada edat és podrien 
perdre definitivament. De les tertúlies fetes amb 
Aldrufeu, Piera, Elisea Mirambell, Riba, Pradell, s’ 
han afegit d’altres que estan en cartera. 
 
Per altra banda el Grup fa tasques de sensibilització, 
estudi i difusió amb altres institucions, entitats i 
associacions 
 
En l’apartat de col·laboracions podem destacar: 
Ajuntament de Terrassa, Gremi jardiners, Associació 
d’Amics dels jardins, etc. 
 

ELS ENTREBANCS DE L’INFORMÀTICA 
 
Ens hem trobat amb entrebancs informàtics no 
esperats que ens han fet que la nostra feina no 
s’hagi pogut fer visible al web. Esperem que ben 
aviat les dificultats  estiguin superades. 
 
CONSOLIDANT-NOS COM A GRUP 
 
La voluntat és el primer pas per començar les coses 
però en aquest cas també necessitem recursos per 
portar a terme projectes. Afortunadament tenim una 
seu i una estructura com és ICEA i  IEC però ens calen 
altres tipus de recursos. En aquest apartat ja hem 
començat a explorar les possibilitats de participar en 
projectes de financiament europeu i més endavant 
micromecenatges. 
 
JARDINS I JARDINERS REP ALS COL·LABORADORS 
 
El dia 28 de gener és la data en que tenim la primera 
trobada amb totes  aquelles persones que han fet 
palesa la seva voluntat de treballar  com a 
col·laboradors voluntaris en Jardins i Jardiners. 
Alguns ja ho estan fent d’altres s’aniran incorporant 
poc a poc. 
 
Volem que els col·laboradors se sentin acollits i per 

tant els obrim la porta de casa amb una visita a la 

que es la nostra seu, la Casa de Convalescència, al 

carrer del Carme. Benvinguts a casa! 
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QUI FORMA  EL GRUP DE JARDINS I JARDINERS 
 
Lluís Abad Garcia. Jardiner. Mestre jardiner i Tècnic 
especialista en Jardineria per Escola de Jardineria de 
Barcelona 
Xavier Argimon i de Vilardaga. Enginyer tècnic agrícola, 
amb postgrau en jardineria i paisatgisme. 
Joan Bordas i Barceló. Mestre jardiner. 
Montserrat Borràs Solé. Llicenciada en Filosofia i 
Lletres per la UB. 
Pere Cabot Roig. Enginyer agrònom 
jubilat. Exinvestigador de l’IRTA. 
Joaquim Camps i Masich. Perit agrícola, enginyer tècnic 
agrícola i perit avícola. 
Jordi Cartañà Pinén. Biòleg i doctor en Geografia 
Humana. 
M. Mercè Compte i Barceló. Llicenciada en Belles Arts 
per la UB. Diplomada en Paisatges Turístics i Noves 
tecnologies: Teoria Estètica i Gestió del Patrimoni 
Cultural per la UAB. 
Xavier Fàbregas Bargalló. Enginyer agrònom, Enginyer 
tècnic agrícola i Postgraduat en Jardineria i Paisatgisme 
de la UPC. 
Carme Farré i Arana. Paisatgista d.p.l.g. per l’ENSP de 
Versalles, llicenciada en Biologia per la UAB i Màster en 
Arquitectura del Paisatge per la UPC. 
Maria Alba Fransi Gallart. Dra. en Biologia i llicenciada 
en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. 
Teresa Garceran Paloma. Llicenciada en filologia per la 
UB, Tècnica especialista en jardineria per la Escola 
Rubió i Tudurí de Barcelona i Màster en Arquitectura 
del Paisatge per la UPC. 
Carme Hilario i Chancho. Arquitecta tècnica en 
execució d’obres per la UPB, especialitzada en 
jardineria i gestió de zones verdes. 
Carme Lacambra Pifarré. Enginyera tècnica agrícola. 
Fàtima López Pérez. Doctora en Història de l’Art. 
Investigadora GRACMON. 
Margarita Parés i Rifà. Biòloga, especialista en ecologia 
urbana i medi ambient. 
Montse Rivero Matas. Llicenciada en Prehistòria i 
Història Antiga per la UB i Tècnica especialista en 
Jardineria per l’Escola Rubió i Tudurí. 
Margarita Urbano Martínez. Arquitecta superior, amb 
la especialització d’urbanisme, per la Universitat 
Politècnica de  Barcelona. 
Josep M. Vives de Quadras. Enginyer agrònom per 
l’ETSIA de Madrid i Enginyer tècnic agrícola per l’Escola 
Superior d’Agricultura de Barcelona 

 

ALGUNS MOMENTS DE JARDINS I JARDINERS 

 

Joan Aldrufeu i Jordi Cartañà el dia de la prrimera 

tertúlia del Grup, feta al IRTA de Cabrils el 5 de 

juliol de 20111 

 

El 2011 vam apadrinar una rosa 

 

Un grup de Jardins i Jardiners van visitar la terrassa 

del Casal Sant Jordi, ajardinada per Mirambell, el 

mes de març de 2013 

 

Jardins i jardiners: art, ciència i ofici als Països 
Catalans 

ICEA. Carrer de Maria Aurèlia Capmany, 14-16. 
08001 Barcelona 

Filial de l’Institut d’Estudis Catalans 
 

http://jardinsijardiners.espais.iec.cat 
Jardins.icea@iec.cat 


