INFORMACIÓ GENERAL SOBRE ELS JARDINS
Els jardins de Cap Roig són singulars per l’emplaçament en el què s’ubiquen i sobretot, per la història que
emmarca la seva construcció.
Situats en un penya-segat de Palafrugell, confereixen unes visites excepcionals del poble, del mar
Mediterrani i de les Illes Formigues. A més, destaquen pel relleu singular dels sòls rogencs marcats amb
forts desnivells i pel dinamisme meteorològic al llarg de l’any.
La història de la seva construcció ens remet al romanticisme, moment en què el matrimoni Woevodski
feren tàndem unint els seus coneixements d’arquitectura i de jardineria per crear el seu somni: un jardí de
gran bellesa i rellevància estètica.
A aquests trets característics dels jardins de Cap roig cal sumar-hi els referits al dinamisme que se li
confereix amb la plantació d’espècies anuals i, alhora el desig de recuperació d’espècies i de divulgació
botànica.
Per a donar a conèixer aquests jardins tan singulars al públic, s’ofereixen 5 tipologies d’activitats diferents
pensant amb els públics més propers als jardins que permeten aproximar-se de diverses maneres aquest
entorn natural únic.
a oferir

activitat

destinataris

durada

De dilluns a
divendres

Itinerari reduït Adults (a partir de 1h
per adults
18 anys)
Itinerari
Gent gran
específic per a
Gent Gran

1,5h

Itinerari per a Públic en general
públic general

1,5h

estructura


Itinerari reduït pels Jardins
(1h)



Itinerari apte per a gent
gran pels Jardins (1’5)



Itinerari complet pels
Jardins (1h)
Taller- laboratori a l’aula
(30’)


Visita per a Centres educatius 2h
escoles
de de primària
primària

Dissabtes

Itinerari per a Famílies
(amb 2h
famílies
infants menors de
13 anys)







Itinerari amb teatralització
(1’5h)
Taller - laboratori a l’aula
(30’)
Itinerari amb teatralització
(1’5h)*
Taller- laboratori a l’aula
(30’)

El objectius d’aquestes activitats són els següents:



Oferir al visitant una mirada global dels Jardins de Cap Roig
Possibilitar als participants el canvi de perspectives sobre un mateix fenomen



Entendre els jardins botànics com a sistemes compostos per diferents elements que
interaccionen entre ells.

I els continguts que treballen són:






Origen i història dels Jardins de Cap Roig
Biodiversitat: Identificació d’espècies, comunitats vegetals i criteris de classificació.
Principals adaptacions de les plantes al clima mediterrani
Definició i elements naturals i antròpics del paisatge
Interès, valoració i respecte per l’entorn natural

