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18.50h. Joaquim Folch i Torres i l’Art del Jardí. Dra.
Mercè Vidal. Professora Titular del Departament
d'Hª de l'Art de la UB. Historiadora i crític d'art.
Investigadora del GRACMON. Comissària de l' "Any
Joaquim Folch i Torres"
19.15h. El jardí botànic de Sant Joan Despí de la
família Salvador. Dr. Josep Maria Montserrat.
Director del Jardí Botànic de Barcelona

II TARDA DE JARDINS I JARDINERS
19 de Juny del 2014
de 17,30h a 20,30h.
Sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis
Catalans
Carme, 47 08001 Barcelona
Organitza: Grup de Jardins i Jardiners de l’ICEA
jardinsijardiners.espais.iec.cat
PROGRAMA
17.30h. Presentació de la II Tarda a càrrec del Sr.
Josep M. Vives, president de la ICEA
17.45h. Píndoles. El procés de recerca del Patrimoni
jardiner, a càrrec de membres del Grup Jardins i
Jardiners
18.10h. Nova aproximació a Joan Mirambell. Dra.
Alícia Suárez. Professora Titular d’Història de l’Art del
Segle XX de la UB. Investigadora del GRACMON
18.35h. Pausa
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19.45h. Fragment documental “Lo jardí de las
rahons perdudes” del director Sr. Daniel B. Farré.
Presentació conversa amb el Sr. Ignacio Somovilla ,
historiador de l’Art , especialista en historia del jardí i
membre del Grup Jardins i Jardiners
20.15h. Cloenda
Coordinació de l’acte: Sr. Joaquim Camps

ALTRES INICIATIVES ALIENES INTERESSANTS
Salvadoriana. Tresor del patrimoni científic
EXPOSICIÓ
Del 20 de maig de 2014 a abril de 2016
Institut Botànic de Barcelona. Dr. Font i Quer, 2.
Barcelona
Tf. 93 256 41 60. www.museuciencies.bcn.cat

ALGUNS MOMENTS DE JARDINS I JARDINERS

EN QUÈ ESTEM TREBALLANT

Primera trobada amb els col·laboradors voluntaris

Les tasques realitzades pel Grup durant el curs han
tingut una doble vessant d’acord als objectius que
ens vam proposar:
1. Recollir dades i la memòria oral de jardins i
jardiners dels Països Catalans amb la finalitat
de posar-ho a l’abast d’interessats i estudiosos.
2. Assessorar i difondre la cultura dels jardins dins
del nostra àmbit amb la voluntat de
promoure’n la conservació i sensibilitzar a la
ciutadania. En aquesta línia s’ha donat resposta
a demandes institucionals i veïnals realitzant
estudis i informes.
En el primer apartat destaquem:
 Realització de fitxes I publicació en el l web.
 Seguiment de l’estudi de la figura de Joan
Mirambell, dissenyador de jardins al que fins
ara no se l’ha posat en el lloc rellevant que li
pertoca.
 Continuació de contactes amb persones
significatives en el mon dels jardins utilitzant el
mètode de tertúlies
per tal de recollir
informació o obrir noves vies d’investigació
El segon apartat ha centrat la majoria dels nostres
esforços, ateses les demandes i la complexitat de
les mateixes.
 Conveni amb l’Ajuntament de Terrassa per
estudiar el Parc Sant Jordi o el que és el mateix
el jardí de la Masia Freixa i el jardí de la Casa
Alegre de Sagrarera edició d’una publicació de
la que s’en farà una presentació pública.
 Estudi documentat del Jardí de Pinya de Rosa,
amenaçat de desaparició total o parcial per una
intervenció urbanística.
 Assessorament i valoració de participar en una
activitat dins del marc del Tricentenari
 Participació d’alguns membres representant al
col·lectiu en diverses manifestacions com es els
Juliols 2013 de la U.B. en el curs dedicat al
“Espiritu del Jardín”
 Articles en alguna publicació específica.

Va tenir lloc el dia 28 de gener d’enguany i va reunir a
persones que havien fet palesa la seva voluntat de
seguir informats de la nostra tasca així com la voluntat
de poder participar activament en alguna de les
activitats del Grup ja sigui fent feines de recerca o be en
tasques complementàries.
D’aquesta trobada n’han sortit iniciatives a fer el curs
vinent o d’altres que ja se estan materialitzant en
projectes concrets.
La trobada és va iniciar amb una visita a la seu de
l’Institut Estudis Catalans i al jardí dedicat a Mercè
Rodoreda que es troba al primer pis del patí.
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ICEA. Carrer de Maria Aurèlia Capmany, 14-16.
08001 Barcelona

