
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H o r t s  i  j a r d i n s  
 
BREU HISTÒRIA 

El jardí neix quan es busca la satisfacció corporal i espiritual inspirada 
per la presència de la vida vegetal en 
un espai recollit i pacífic. 
A Egipte i Mesopotàmia es van 
originar els primers jardins. A Egipte el 
jardí era bàsicament útil i amb dissenys 
geomètrics. 
A l’antiga Pèrsia es construïen els 
jardins-paradís, de superfície quadrada, 
tancats i fent servir unes xarxes de reg. 
A Grècia els jardins acostumaven a ser 
parcs arbrats on es celebraven reunions 
polítiques, filosòfiques, acadèmiques, 
etc..  
Els romans van ser els primers a modernitzar les tècniques i a 
inventar eines típiques de jardineria.  
El jardí clàssic musulmà era tancat a l’exterior i perseguia l’aïllament 
i la intimitat. Usaven molt l’element aigua i les plantes aromàtiques. 
L’ Edat Mitjana és l’època on s’amplià més el coneixement del cultiu 
de vegetals i plantes medicinals sobretot als monestirs.  
A la Itàlia Renaixentista els jardins es van inspirar en l’època 
romana amb 
columnes, estàtues i 
destacant les escales 
i les terrasses.  
El jardí barroc 
francès era de 
grans dimensions, 
fonts, zones 
d’esbarjo i d’aspecte 
molt clàssic. 
Ja a mitjans del S. 
XIX sorgeix el 
prototipus de parc 
municipal, a Central Park, a Nova York, el 1858. El seu creador va ser 
Olmsted.  
A l’actualitat, no es segueix un estil predeterminat, s’elabora una 
barreja d’ estils més o menys paisatgista amb elements funcionals. 

GUIA DE LECTURA  

Maig 2015 

Horts i jardins 

 



 
 

JARDINS 
Cada època de l’any les plantes necessiten diferents cures. A grans 
trets, a inicis de la primavera és important fer un adobament a fons, és 
el moment de preveure malalties i realitzar algun tractament. A l’estiu, 
cal regar abundantment i fer determinats tractaments contra paràsits i 
contra els atacs de formigues i caragols. A la tardor, els tractaments 
sanitaris s’intensifiquen per passar un hivern sense sorpreses. 

El calendari al jardí no és el 
mateix a totes les zones i 
tanmateix varia inclús en 
pobles força propers. També 
és important tenir en compte 
que en el jardí és adequat 
tenir plantes que siguin el 
més autòctones possible ja 
que a vegades la introducció 
d’espècies exòtiques ens 
poden portar problemes de 
manteniment i altres s’han 

revelat com a veritables invasores posant en perill la resta de plantes 
del jardí. 
A l’hora de preparar el jardí cal tenir també en compte: les zones de 
sol i ombra, les dimensions del mateix i el tipus de terra. Aquestes 
característiques ens aportaran molta informació sobre els tipus de 
plantes que hi podrem cultivar i el disseny de tota la zona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’HORT 
Fa milions d’anys els horts ja existien i eren una part fonamental de 
l’alimentació. Els primers jardins eren realment horts on hi cultivaven 
plantes per l’alimentació i per realitzar ungüents medicinals. 
De la mateixa manera que els jardins, és important veure on està 
ubicada i el tipus de terra de la nostra parcel�la d’hort. Normalment 
s’hi realitza un cultiu de rotació  per evitar l’esgotament del terreny. 
Tasques importants que s’hi realitzen són: la preparació dels terrenys, 
els adobs i regar, sembrar, trasplantar, recollir..... 
Els darrers anys han proliferat i tenen un gran èxit els anomenats 
horts urbans. De fet, 
durant la Segona Guerra 
Mundial ja existien als Estats 
Units i s’anomenaven 
“Victory gardens” o “War 
gardens” i van constituir una 
important font d’aliment en 
època d’escassetat.  A partir 
dels anys 60 tornen a revifar 
però ja com a alternativa 
ecologista.  
Per tenir un hort urbà és 
ideal poder aprofitar una terrassa o balcó. 
Actualment hi ha varis models de recipients per al cultiu de les 
diferents plantes. 
Quant a la terra, l’ideal és començar amb un bon substrat vegetal i 
adobs orgànics. El reg es pot fer manual o automàtic. 

---      ---      ---      --- 

Font pel text:  

El Gran libro de la jardineria, Ed. Rueda.Madrid 2007. 

Infojardín. Breve historia de la jardineria y el jardín: 

http://articulos.infojardin.com/boletin-archivo/5-breve-historia-de-

jardineria-historia-del-jardin.htm 

Sostenibilidad.com. Origen del os huertos urbanos: 

http://www.sostenibilidad.com/huertos-urbanos 

Font per les fotos:  
http://www.google.es 
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BIBLIOTECA DE PIERA 

Horari: 

dilluns, dimecres i divendres  de 15,30 a 20,30 h 

dimarts i dijous de 10 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h 

dissabtes de 10 a 14 h 

Adreça: 

Avda Gall Mullat, 7 - 08784 Piera - telf. 93 778 96 65 

b.piera@diba.cat 

http://www.viladepiera.cat/la-vila/biblioteca 
http://www.facebook.com/bibliotecapiera 

https://www.pinterest.com/bibpiera/ 

 


