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1. Objectius 
• Cercar, organitzar, preservar, compartir i posar a disposició de la societat  
informació rigorosa sobre els jardins, els dissenyadors de jardins , els 
jardiners, l’horticultura ornamental i la jardineria a Catalunya, mitjançant  
estudis i treballs de recerca  
 
• Vetllar per la preservació del patrimoni jardiner així com crear opinió 
pública 
 
• Establir sinèrgies entre la comunitat científica i la jardineria i horticultura 
ornamental 
 
• Divulgar l’ofici de la jardineria i l’horticultura ornamental a través de 
publicacions,  conferències, exposicions, etc...  
 

 
 



2. L’origen 

L’Exposició Jardins i jardiners: Arts, ciència i ofici a 
Barcelona organitzada el 2009 en commemoració del 75è 
aniversari de l’Escola de Jardineria Rubió i Tudurí i el 15è 
aniversari del Centre de Formació del Laberint, va posar 
de manifest la necessitat d’omplir buits de coneixement i 
concentrar la informació dispersa. Igualment, molts 
professionals trobaven a faltar l'existència d’inventaris i 
catàlegs.  
 
 



        Jardins i jardiners: Arts, ciència i ofici a Barcelona 
     Exposició 75è aniversari Escola de Jardineria Rubió i Tudurí i 15è Centre de Formació del Laberint 



• ICEA és una institució vinculada al món del coneixement i la 
recerca i història on conflueixen les disciplines de l’agronomia, 
la natura, l’art, la filosofia  que formen l'essència dels jardins i 
la jardineria.  

• Els estatuts de l’ICEA concorden clarament amb els objectius 
del projecte que es presenta i  li garanteix  rigorositat i 
imparcialitat.  

 

3. Avantatges de ser a l’ICEA 



4. Temàtica 
Reunir informació contrastada i validada existent a/de 
Catalunya  sobre:  
 
• l’ofici de la jardineria 
• els jardiners 
• els jardins 
• la història de l’horticultura 
• la divulgació i promoció 
• les obres escrites 
• l’arqueologia dels jardins 
• la jardineria i la societat catalana 
 



    l’ofici de la jardineria i del disseny i la 
construcció de jardins a Catalunya  

 

Jardí del Palau de Pedralbes Jardí de Can Glòria. Horta (Desaparegut) 



Jardí Botànic Marimurtra. Blanes 



Jardí Botànic de Barcelona 



   els jardiners, els dissenyadors i creadors de 
jardins, els tècnics de la jardinera catalana, 
amb nom propi, la seva biografia 

Nicolau Maria Rubió i Tudurí (1891-1981) Bet Figueras i Ponsa (1957-2010) 



      La història de l’horticultura ornamental i dels   

      obtenidors 

Pere Dot al camp El roser ’Nevada’ 



Pere Dot a l’hivernacle 



Lluís Sala de Vivers Sala Graupera una empresa amb més de quaranta anys d'experiència 
en el sector de la reproducció de planta arbustiva i ornamental, que en els darrers anys 
ha apostat decididament per la qualitat i la innovació  



 

 

Pere Cabot,  enginyer agronòm per la Univesitat de València i investigador de l’ IRTA (Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentària) a Cabrils , des  que es va crear fins a la seva 
jubilació , el setembre de 2010 



La divulgació, promoció i formació de la 
jardineria i el paisatgisme a Catalunya, els 
professors, els especialistes en plantes i en 
història dels jardins i de la jardineria  
 

   Joan Pañella impartint classe. Escola de Jardineria Rubió i Tudurí 



Joan Pañella impartint classe a l’hivernacle del viver de Tres Pins 



Joan Pañella impartint classe 



    Classe pràctica. Escola de Jardineria Rubió i Tudurí 



Pessebre a la plaça de Sant Jaume. Alumnes Escola Jardineria Rubió i Tudurí 



 Acció divulgativa. Visita al Parc de les Olors, Riells del Fai. 



Visita pràctica al Jardí Botànic de Barcelona 
 



Visita al Laberint d’Horta en motiu d’unes Jornades Tècniques  
 



Curs de Dibuix del jardí, al Centre de Formació del Laberint 



Curs de Dibuix del jardí, al Centre de Formació del Laberint 



Conferencia d’Ignacio R. Somovilla: El jardí i el cinema: un binomi particular 
 



 
Les obres escrites sobre plantes de jardí, jardins i 

jardineria publicades a Catalunya o arreu amb 
referència al marc català. 

 



L’arqueologia dels jardins: els vestigis de jardins 
trobats a Catalunya 

 

Vestigis de jardins romans, Empúries 



                 Jardí de Quinti Licini, Badalona 



 
 
 

La jardineria i la societat catalana: la història catalana lligada a la 
creació de jardins, les famílies aristocràtiques i burgeses, els 
polítics i planificadors, el món empresarial i econòmic, els 
moviments socials i veïnals, el creixement demogràfic, els 
aspectes econòmics i socials, l’evolució dels usos dels jardins 
 

                          Jardí del Palau de les Heures 



Activitats als jardins. Taller d’Hort domèstic al Parc del Clot 



Activitats de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona 



5. Àmbit temporal i geogràfic 

 
 
 

El projecte pretén abastar totes les èpoques, però amb 
especial atenció a l’època que va des de meitat del segle 
XIX fins a finals del segle XX, preferentment anteriors al 
1980, quan la democratització de les institucions ha 
impulsat la creació de parcs i jardins públics, la innovació i 
internacionalització de les tècniques de jardineria i també 
la seva divulgació posada a l’abast de tothom. D’aquesta 
manera s’ha de poder copsar l’evolució de cada un dels 
temes recercats al llarg de la història recent de Catalunya. 



6. De quines fonts parlem? 

 
 
 

El projecte inclou tota mena de fonts documentals  
relacionades directa o indirectament amb els jardins, els 
jardiners i la jardineria: 
  
• publicacions (llibres, revistes, referencies literaries, de 
l’art...) 
• textos inèdits 
• plànols, gravats i imatges 
• testimonis orals 
• arqueologia de jardins... 
•  webs 
 
 



7. Prioritats 

 
 
 

 
 
 

El projecte té dues prioritats inicials:  
 
• els fons en perill d’extinció (testimonis orals de 
persones grans i llegats de particulars i entitats)   
 
• reunir en una base de dades única la informació que 
avui en dia es troba dispersa 
 
 



8. Nucli impulsor 

 
 
 

 
 
 

El nucli impulsor del projecte està integrat per diversos professionals, molts d’ells 
vinculats al sector dels jardins i la jardineria, que hi participen a títol personal: 
 
Lluís Abad. Tècnic especialista en jardineria 
Xavier Argimon. Enginyer tècnic agrícola i químic 
Montserrat Borràs. Historiadora de l’art 
Joaquim Camps. Pèrit agrònom 
Jordi Cartañà. Biòleg i doctor en geografia Humana 
Xavier Fábregas. Enginyer agrònom 
Carme Farré. Biòloga i paisatgista  
Maria Alba Fransi. Doctora en biologia i farmacèutica 
Teresa Garceran. Filòloga i tècnic especialista en jardineria  
Carme Hilario. Arquitecte tècnic 

 
 

 



8. Nucli impulsor 

 
 
 

 
 
 

 
Carme Lacambra. Enginyera Tècnic Agrícola 
Teresa Muñoz. Paisatgista 
Margarita Parés. Biòloga 
Montse Rivero. Historiadora i tècnic especialista en jardineria 
Manel Sangenís Arquitecte 
Ignacio R. Somovilla.  Llicenciat en Dret i Història de l’Art 
Marta Tafalla. Doctora en filosofia  
Mireia Teixidor. Tècnic especialista en jardineria 
Josep M. Vives. Enginyer agrònom 

 
 

 


