


Dates
16 i 17 de juny de 2022

Lloc
Espai Cràter

(Carrer Macarnau, 55, Olot)

Llengües
Hi haurà servei de traducció simultània 

de l’anglès al català i del català a l’anglès.
A la tarda del dia 16 hi haurà traducció del francès al català.

Inscripció
El preu del seminari és de 15 Euros

Enviar un correu a inscripcio@catpaisatge.net / tel. 972 27 35 64

El seminari a Twitter
#repensantjardins

Organitza
Observatori del Paisatge del Catalunya

Amb el suport de
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Amb la col·laboració de
Ajuntament d’Olot



Els jardins històrics tenen un paper molt rellevant en el debat 
contemporani sobre la qualitat del paisatge i la seva gestió. Més enllà 
dels jardins reconeguts en els catàlegs oficials, a Catalunya n’hi ha un 
munt amb importants valors patrimonials, sovint amb poca o escassa 
protecció i a voltes en perill de desaparició. Els trobem mig amagats 
en claustres de monestirs i convents, cementiris municipals, colònies 

industrials o cases d’estiueig, entre molts d’altres indrets públics 
i privats. El seminari, organitzat amb el suport del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, pretén aprofundir en 
el coneixement dels seus valors i incentivar-ne la conservació i 

promoció, tot generant nous marcs conceptuals i instrumentals que 
facilitin la seva adaptació a la contemporaneïtat.

Vivim uns moments especialment oportuns per reflexionar sobre 
quin ha de ser, avui, el paper del jardí patrimonial, atès el nou 
context d’emergència climàtica, renaturalització de les ciutats i 
reclam social de major salut i benestar. Les potencials funcions 

terapèutiques, de cohesió comunitària, d’equitat i de generació de 
benestar inherents als jardins -i, en concret, als jardins històrics- els 

converteixen en uns espais idonis per donar resposta a les noves 
demandes socials i culturals.

REPENSANT ELS JARDINS HISTÒRICS. 
EL PASSAT EN EL PRESENT



DIJOUS 16 DE JUNY DE 2022

9-9.15 h - Benvinguda i presentació del Seminari
Josep Berga. Alcalde d’Olot.
Natàlia Garriga. Consellera de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya (p.c.).
Pere Sala i Martí. Director de l’Observatori 
del Paisatge de Catalunya.

EXPOSICIONS INICIALS

9.15-10 h - Historical Gardens, Mutability
(the Impact of Time), and Design Strategies
Michael Jakob. Professor d’Història i Teoria del 
Paisatge a HEPIA (Ginebra).

10-10.45 h - Los retos de los jardines históricos, 
hoy. La Alhambra, como ejemplo extremo
José Tito Rojo. Ex-conservador del Jardí botànic 
de la Universitat de Granada.

10.45-11.15 h - Pausa-cafè

BLOC 1. EL PASSAT EN EL PRESENT 
Presenta i modera: Sònia Hernández. Directora 
general de Patrimoni Cultural del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

11.15-12 h - Jardins amagats: repensant l’art 
de visitar un jardí
Ignacio Somovilla. Historiador de l’Art i gestor 
cultural.

12-12.45 h - Entre el “jardí abandonat” 
i el “verger de les galanies”: representacions 
artístiques i literàries del jardí a la Catalunya 
contemporània
Margarida Casacuberta. Professora de Literatura 
Contemporània de la Universitat de Girona.

13-14 h - Debat

14-15.30 h - Dinar

BLOC 2. EL CONTEXT EUROPEU. 
PERSPECTIVES DE FUTUR
Presenta i modera: Joan Nogué. Catedràtic 
de Geografia Humana de la Universitat de Girona.

15.30-16.15 h - Storia e natura nel restauro 
del giardino
Giuseppe Rallo. Arquitecte de la Superintendència 
d’Arqueologia, Belles Arts i Paisatge de l’Àrea 
Metropolitana de Venècia i les províncies 
de Belluno, Padova i Treviso.

16.15-17 h - A l’impossible recherche 
du temps perdu
Monique Mosser. Historiadora de l’art 
i investigadora al Centre Nacional per 
a la Investigació Científica (CNRS).

17-17.45 h - Looking After The Great Historic 
Gardens of Wales
Justin Albert. Director del National Trust de Gales.

17.45-19 h - Debat

19 h - Visita a l’exposició de l’Espai Cràter



EXPOSICIÓ INICIAL

9-9.45 h- Historical gardens, truth and fiction
Simonetta Zanon. Fondazione Benetton Studi 
Ricerche. Projectes paisatgístics.

BLOC 3. ELS JARDINS HISTÒRICS A 
CATALUNYA. REPTES I PERSPECTIVES
Presenta i modera: Laura Puigbert. Observatori 
del Paisatge de Catalunya.

9.45-10.30 h- Diversitat i tipologies de jardins 
històrics a Catalunya
Jordi Díaz. Enginyer tècnic agrícola especialitzat 
en jardineria i paisatge.

10.30-11 h - Pausa-cafè

11-11.45 h - Els jardins històrics a Catalunya. 
Anàlisi, valoració i propostes 
Roser Vives. LIQUEN_patrimoni i paisatge.
Elena Belart. Cap del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya.
Miquel Barba. Cap de la Secció de Protecció 
del Patrimoni Arquitectònic del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

11.45-13 h - Taula rodona. Com actuar en els 
jardins històrics?
Carles García Hermosilla. Antropòleg. 
Director del Museu del Ter. 
Imma Jansana. Arquitecte paisatgista, 
professora de l’ETSAB.  
Montse Rivero. Historiadora. Associació 
Jardins i jardiners
Rosa Cerarols. Professora d’Humanitats 
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

13-14 h - Debat i clausura

14 h - Dinar

16.30 h - Visita
Itinerari per jardins olotins, amb Helena Aguilar 
Mayans, fotògrafa,  i Margarida Casacuberta, 
professora de Literatura Contemporània 
de la Universitat de Girona.

DIVENDRES 17 DE JUNY DE 2022




