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1st. Forum of Historic Gardens
Santa Clotilde Gardens, Lloret de Mar  

7-8 September 2017

Veiem i entenem el valor transfronterer del patrimoni dels jardíns històrics, que ha reflectit la 
identitat dels països i de les regions europees al llarg dels segles, així com ha demostrat la seva

unitat en la creació comuna d’una vida i un paisatge millors.

Aquest important patrimoni pot contribuir al desenvolupament sostenible dels territoris on es 
troben els jardín històrics

La nostra visió



Convertir-nos en una xarxa Europea àmplia, diversa i sòlida com a Itinerari Cultural del Consell 
d’Europa

El nostre objectiu és



El futur segur del llegat i la identitat ecològica europea, mitjançant la generació i la promoció d’un
contingut educatiu, cultural i turístic d’alta qualitat que será útil per a la preservació i sensibilització

del patrimoni europeu i impulsarà els intercanvis culturals i el turisme sostenible.

Treballem per  





Herrenhausen Garten, 
Hannover, Germany

Els Itineraris 
culturals del 

Consell 
d’Europa

Naoussa Municipal Park,
Naousa, Greece 

Llançats pel Consell d’Europa el 1987, els Itineraris 
Culturals demostren, mitjançant un viatge per l’espai i 

el temps, com el patrimoni dels diferents països i 
cultures d’Europa contribueix a un patrimoni cultural 

compartit i viu. 

Posen en pràctica els valors del Consell d’Europa: 
drets humans, diversitat cultural, diàleg intercultural i 

intercanvis mutus a través de les fronteres.



"Un jardí històric és una composició arquitectònica i hortícola 

d’interés per al públic des del punt de vista històric artístic. Com a 

tal, s’ha de considerar com un monument. El jardí històric és una 

composició arquitectónica els components de la qual són

principalment vegetals i, per tant, vius, cosa que significa que són

peribles i renovables. Així, la seva aparença reflecteix l’equilibri

perpetu entre el cicle de les estacions, el creixement i la 

decadencia de la natura i el desig de l’artista i artesà de mantenir-

la permanentment inalterada” 

(art. 1, 1981 Carta de Florència, adoptada per ICOMOS)

Temàtica
Jardins Històrics d’Europa

Herrenhausen Garten, 
Hannover, Germany

La Alhambra Gardens
Granada, Spain 

Marc 
general



Criteris d’Adhesió

+
Informe del comité científic

Data de 
creació

Tipus de 
protecció

legal

Rellevància
patrimonial

Requisits dels
nostres estatuts



Estructura de govern

Representants dels 
socis 

2 reunions/any

President, vice-president, 
secretaria tresorer y 
membres
2-3 reunions al any 

Consell 
directiu

Assemblea 
General

Suport 
extern

Comité científic
2 reunions/any

Gestió

Directora Técnica 

Parque Da Pena 
Sintra, Portugal

Pena Park 
Sintra, Portugal

© PSML/Luis Duarte



Membres
Membres20
països7 de



*new full member (NAHPG)

Col.laboradors

9 Academic 
Institutions and 
professionals

*new collaborators



Comité Científic

prestigiosos academics, 
cientifics i especialistes
professionals

12 José Tito Rojo, President University of Granada SPAIN

Jordi Tresserras Juan University of Barcelona SPAIN

Lukasz Przybylak Wilanow Palace Gardens POLAND

Monika Drag Gardens of the The Royal Castle in Warsaw POLAND

Maria del Pozo López Fundación Aranjuez Paisaje Cultural SPAIN

Teresa Andresen Associaçào Portuguesa Dos Jardins Históricos PORTUGAL

Pier Francesco Bernacchi Fundazione Carlo Collodi ITALY

Mónica Luengo Añón ICOMOS -Eur. Inst. Gardens & Landscapes. ICOMOS/SPAIN

Elisabeth Keegan Lloret Turismo SPAIN

Maria Matos Lisbon University PORTUGAL

Bianca Maria Landi Giardino di Boboli- Gallerie degli Uffizi ITALY

Aline Rutily Fondation Parcs et Jardins Historiques du France FRANCE

Que formen part de institucions i
universitats internacionals



Jardins

Jardins 
històrics

25

Patrimoni
Mundial
UNESCO

9



Activitats

Bussaco Forest, Luso, Portugal



Cooperació i recerca en el
desenvolupament dels
territoris1

2

34

5 Millora de la memòria
i la història del 
patrimoni europeu

Intercanvis culturals i educatius
entre els joves europeus

Desenvolupament de l’ 
art contemporani i 

artistic europeu

Turisme cultural 
sostenible

Camps d’ actuació



2017

2018

2019

 “Citri et Aurea” 
Intercanvi científic 
Polac-Italiá

2020

 “Citri et Aurea” Seminaris Polònia-Italia

Activitats organitzades o patrocinades per 
l’ IEJH

 Conferència Científica 
Internacional, Varsovia

Series  12 webinars “Art i Jardí- Quatre estacions en el 
jardí”, Varsovia

 IEJH I Forum 
Anual, Lloret de 
Mar, Spain

 IEJH II Forum Anual, 
Collodi, Italy

 IEJH III Forum Anual 
Sintra, Portugal



2017

2018

2019

2020
Activitats organitzades o 
patrocinades per l’ IEJH

 I Enquesta d’ Investigació Internacional “El Patrimoni 
dels jardins front a la Covid-19” amb l’Universitat de 
Cracòvia i posterior publicació científica

 Series d’ articles  “Historic Gardens & Covid-19, 
Times for Reflection and Action”


2020 I Dia Europeu dels Jardins Històrics



2021

Activitats organitzades o patrocinades
per l’ IEJH

 II Dia Europeu dels Jardins Històrics 
 IEJH IV Forum Annual, Hannover, 

Alemanya, 3-5 Setembre
 IEJH Publicació: “The historic gardens 

in the face of the COVID-19”

 ERHG Publication - Tourism 
Guide

TV Documentary “Gardens with 
History” -ERHG patron

 Projectes Europeus

 I Congrés Internacional de Jardins 
Històrics Botànics, Lisboa, Portugal, 
Octubre 11-12

 XXVIII Conferència nacional sobre l’art 
de la Jardinería i la Dendrología
històrica, Cracovia, Octubre 28 -29 



Impact 
& Evidence

Historical Garden Parc Samà, 
Cambrils, Spain

Impacte 

Giardino Di Boboli,
Firenze, Italy 



visitants
+14 milions

euros en ingressos 
directes Activitats culturals, 

educatives i artistiques 

+500
Visites a la nostra 
web en un any

+26.000

Assistents a esdeveniments 
als jardins

+1,5 milions

+60 milions(1)

(1) 2019 aggregate figures:  gardens’ impact due to individual and network activities
(2) 2017-2020
(3) 2020 monthly data

Regia di Caserta, Caserta, Italy  

(1) (1)

(2)
(3)



projectes de 
recerca i 
desenvolupament

50
publicacions 
cientifiques

150
monogràfics 
dels diferents 
jardins i el seu 
entorn

50
seminaris, 
reunions, 
conferències I
workshops

75

(1) 2017-2019 aggregate figures: impact of gardens due to individual and network activities

Giardino Istorico Garzoni, Collodi, Italy  

(1) (1) (1) (1)



En resum

Batumi Botanical Garden, 
Batumi, Georgia

Els jardins històrics formen part dels nostres records, son espais màgics d’inspiració, llocs de trobada ... 
una expressió de creativitat humana que explica la nostra identitat i els intercanvis mutus que 

configuren la nostra diversitat cultural ... paisatges naturals que turistes i visitants aprecien ara més que 
mai ...

Al convertir-nos en Itinerari Cultural del Consell d’Europa, promovem el coneixement i l’estima dels 
nostres jardins històrics com a part de la memòria, història i patrimoni europeus i contribuïm al seu 

desenvolupament sostenible, impulsant les seves visites de turisme cultural. 



lGardens of Aranjuez, 
Aranjuez, Madrid, Spain

Moltes gràcies
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