Amb la col·laboració de:

MONESTIR
DE PEDRALBES

Primeres Jornades Jardins claustrals de Catalunya
Organitza el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes en col·laboració amb la
Direcció General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Secretaria científica i tècnica a càrrec de l’Associació Silene.

24 i 25 de novembre de 2022

PROGRAMA
Dijous 24 de Novembre. Criteris d’intervenció en jardins claustrals
•

9.30 h – Presentació de la jornada per Anna Castellano- Tresserra,
Directora/conservadora en cap del Monestir de Pedralbes, Marina
Miquel, Subdirectora General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya i Josep Maria Mallarach, coordinador de l’Associació Silene.

•

10 h – Els jardins dels claustres medievals de Catalunya, significació,
estat i reptes, per Jordi Díaz Callejo, tècnic de la Direcció d’Arquitectura
Urbana i Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona i Josep Maria Mallarach, de l’Associació Silene.

•

11 h – Els jardins claustrals de Barcelona: història i reptes, per Margarita Parés i Rifà, biòloga; Estudi i projecte de restauració del claustre de la
Catedral de Barcelona, per Roser Vives & Victòria Bassa, LIQUEN_Patrimoni i Paisatge.

•

12 h – Els Jardins claustrals de la Cartoixa d’Escaladei. De la recerca a
la rehabilitació, per Carles Brull i Josep Maria Vila, Agència Catalana
de Patrimoni Cultural; el jardí del claustre gran del monestir de Poblet per
Josep Maria Mallarach, Associació Silene.

•

13 h – Visita guiada al jardí del claustre de Pedralbes: simbolisme,
darreres intervencions realitzades i opcions considerades, per Anna
Castellano-Tresserra, Directora/conservadora en cap del Monestir de
Pedralbes i Josep Maria Julià, arquitecte.

•

14 h – Pausa - dinar

•

16 h – Jardins cloîtrés exemplairs en Occitanie, per Alix Audurier-Cros,
professora emèrita d’arquitectura de la Universitat de Montpeller, autora
de Jardins historiques en Occitanie.

•

16:45 h – La geometria sagrada als jardins claustrals, per Assumpció
Vilaseca i Viladrich, arquitecta especialista en geometria sagrada.

•

17.30 h – Reflexions entorn als jardins històrics, criteris i pautes, per
Montse Rivero. Membre de Jardins i Jardiners: Art, Ciència i Ofici als
Països Catalans- ICEA-IEC

•

18.15 h – Dinàmica participativa: criteris d’intervenció en els jardins
claustrals de Catalunya. Coordinació: Mariona Aragay i Laia Sadurní de
l’Associació Silene.

•

19.30h – Cloenda

Divendres 25 de Novembre. Exposició i Propostes d’activitats en
jardins claustrals.
•

9.30 h – Presentació de la jornada per part Gemma Bonet, del Monestir
de Pedralbes, Maria Assumpta Esquís, de l’Agència Catalana Patrimoni
Cultural i Laia Sadurní, de l’Associació Silene.

•

10 h – El silenci en els espais claustrals, per Georgina Rabassó, doctora
en Filosofia, professora associada del Departament de Filosofia de la
Universitat de Barcelona.

•

11 h – Dins els claustres. Experiències d’espiritualitat i cultura, per Maria
Assumpta Esquís, coordinadora tècnica de l’Àrea de Monuments i Jaciments. Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

•

12 h – Activitats ofertes al claustre de Pedralbes per Gemma Bonet,
responsable de les activitats del Monestir. Pràctiques meditatives guiades
per Berta Meneses /Jiku’an, mestra de l’escola Sambô-Zen; pràctica
guiada al claustre.

•

13.30 h – Pausa - dinar

•

15.30 h – Claustres vius de gestió eclesial al segle XXI, per Dani Font i
Montanyà, coordinador de Catalonia Sacra.

•

16.15 h – Reflexions sobre pràctiques meditatives i contemplatives en
claustres de gestió laica a Catalunya, per Olga Fajardo (coordinadora
del llibre ‘La experiència contemplativa’) i Xavier Perarnau, Associació
Silene.

•

17 h – Cants d’Hildegarda de Bingen acompanyats de l’arpa, al claustre del monestir de Pedralbes amb Alba Asensi i Miriam Trias.

•

17.45 h – Dinàmica participativa: criteris i propostes per fomentar activitats contemplatives i meditatives als claustres. Coordinació: Mariona
Aragay i Laia Sadurní, Associació Silene.

•

19 h – Cloenda

