
60 anys  d’història del jardí de la Facultat (1959-2019) 

El jardí de l’actual edifici de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació va ser 
plantat a finals de la dècada dels 50, quan es va traslladar la facultat de la plaça 
Universitat al nou edifici de Pedralbes, inaugurat oficialment el curs 1957-1958. El 
terreny  formava part de la finca d’Eusebi Güell, amb unes portes d’entrada -obra 
d’Antoni Gaudi-  en tot el perímetre, com ara la que dona accés al recinte de la Facultat 
i que forma part del seu logotip corporatiu per acord de Junta de centre. Part d’aquests 
terrenys eren de la riera de Pedralbes, amb herbassars humits amb lliris (Iris sp.) com 
mostra les fotos de l’època. És possible que el llorer (Laurus nobilis) que hi ha entre els 
dos edificis actuals sigui del poblament vegetal original. En tot cas, el terra poc estable 
ha fet que al llarg dels anys ventades hagin tombat alguns arbres mal arrelats. 

A finals dels 50, a les fotos de l’època es poden observar al jardí alguns cedres (Cedrus 
deodara), lledoners (Celtis australis) i baladres (Neurium oleander) als laterals de 
l’edifici, així com xiprers (Cupressus sempervirens) utilitzats per fer la tanca perimetral, 
i que encara es conserven. Amb el pas dels anys, el jardí es va concebre com un mer 
acompanyament arquitectònic de l’edifici i de l’aparcament, d’acord amb els criteris de 
l’època. 

La gestió del jardí es va mantenir, de manera conservadora, a càrrec de personal propi 
fins a finals de la dècada dels 80 i començament dels 90, en què es va fer una 
remodelació moderada, l’enderroc de construccions auxiliars i la refecció d’alguns 
parterres. També es va dur a terme la retolació (fins aleshores inexistent) d’alguns 
espècimens i la plantació d’elements singulars, com ara un ginkgo (Ginkgo biloba) donat 
per un laboratori farmacèutic, un grup de margallons (Chamaerops humilis) cedit pel 
Jardí Botànic de Barcelona o la plantació d’una olivera (Olea europaea) commemorativa 
del 150 aniversari de la Facultat), Igualment es va preparar un projecte de renovació 
total del jardí per esdevenir Jardí de Plantes Medicinals, patrocinat per una empresa 
farmacèutica que finalment no es va poder dur a terme. A partir d’aleshores, el 
manteniment es va externalitzar. 

El jardí  té actualment una superfície de 1.690 m2 , i al llarg dels anys ha esdevingut sovint 
un recurs docent de les disciplines acadèmiques de la facultat relacionades amb les 
plantes. En l’actualitat, conté exemples d’espècies d’interès per als estudis de les 
ciències farmacèutiques i de l’alimentació (medicinals, tòxiques, alimentàries, 
ornamentals...).  

A partir del 2018, amb motiu de la concessió al Grup d’Innovació Docent GIBAF del 
Projecte d’Innovació Docent «Innovació en l’ambientalització curricular de la Botànica 
en el grau de Farmàcia: Jardins per a la Salut», es va iniciar una primera catalogació, amb 
una setantena d’espècies identificades, bàsicament arbres, arbusts i palmeres.  A partir 
del catàleg es va redactar una guia botànica del jardí  amb el nom «El racó verd de la 
Facultat», que ofereix una proposta d’ itinerari circular, amb indicació i breu explicació 
de les espècies més notables. D’aquesta guia se’n va fer una primera tirada de 250 
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exemplars, que van ser distribuïts als estudiants de Botànica. El curs 2018-2019, 
estudiants de l’assignatura «Plantes Medicinals, Etnobotànica i Bioprospecció» van 
redactar unes monografies i fitxes sobre espècies singulars del jardí, que  es va publicar 
al Dipòsit Digital de la UB amb el títol «Espècies singulars del Jardí de la Facultat de 
Farmàcia i Ciències de l’Alimentació». El mateix curs, estudiants de l’assignatura troncal 
«Botànica farmacèutica» de primer curs, van redactar de forma tutoritzada i 
col·laborativa el «Glossari il·lustrat de morfologia botànica bàsica» de 156 pàgines, 
publicat igualment al Dipòsit Digital de la UB. També s’han fet diverses visites guiades 
amb estudiants. 

En la programació de la segona anualitat del projecte abans esmentat, està previst 
culminar els treballs de preparació dels textos i fitxes vinculats de les espècies del Jardí 
de la Facultat, per tal que siguin accessibles als estudiants, professors i visitants, 
mitjançant un codi QR instal·lat a l’etiqueta  que identifica  cada espècie. 

Seguint el model emprat al Jardí Ferran Soldevila de l’edifici històric de plaça Universitat, 
es proposa seguir el mateix sistema d’etiqueta, dissenyat per la Unitat de Manteniment 
de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals de la UB, responsable de la direcció de la 
jardineria de la universitat i també del recinte de la facultat, al campus de Pedralbes. 
Aquest model ha estat validat després de fa més de dos anys d’instal·lació al Jardí Ferran 
Soldevila i, d’acord amb la Unitat, es proposa la instal·lació de plaques idèntiques al Jardí 
de la facultat. Finalment, el 2019 s’ha posat tota la informació disponible en relació al 
jardí al lloc web corporatiu de la Facultat per posar en valor aquest patrimoni.  
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1.- Paisatge de finca Güell abans de d’edificació amb una porta perimetral (ca. 1880); 2 i 3.- Edifici de la 
Facultat de Farmàcia (1958); 4.- Placa commemorativa del centenari del Dr. Pius Font i Quer al jardí de la 
Facultat (1988); 5.- Imatge  actual de l’entrada de la Facultat (2019). 
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