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Dades de l’experiència: 

"El Jardí Miquel Martí i Pol, iniciat el 2005 a la Universitat de Vic, és un projecte on estudiants 

del grau de teràpia ocupacional treballen amb persones en situació d'exclusió social, per 

motius relacionats amb la malaltia mental, la immigració i / o la pobresa, en la creació i 

manteniment d'un jardí obert a tota la ciutadania". 

La fase de construcció del jardí va durar de 2005 a octubre de 2006, quan es va inaugurar 

oficialment en una cerimònia presidida per la rectora de la Universitat de Vic, junt als 

representants de les institucions públiques, socials i econòmiques que han fet possible el 

projecte. El projecte continua amb el manteniment del jardí i la creació de noves zones 

enjardinades fins el dia d'avui. 

La tasca educativa (a la universitat) del projecte es va iniciar també el 2005. Des dels seus 

inicis, estudiants de Teràpia Ocupacional, dins de l'assignatura "Activitats Ocupacionals 

Aplicades", així com voluntaris, han participat en el jardí.  

Els objectius principals del projecte són: 

- Desenvolupar un aprenentatge basat a la realitat que integra el binomi 

docència/recerca. 

- Desenvolupar la ciutadania social i ecològica del estudiants. 

- Inserció sociolaboral de persones en situació d'exclusió social. 



 
 

- Conscienciar a la comunitat del potencial de les persones excloses, combatent 

prejudicis i estigmes que envolten la malaltia mental, la pobresa i la immigració. 

Les sessions de treball es desenvolupen dos cops a la setmana a la Universitat de Vic, en el 

manteniment del jardí Miquel Martí i Pol. Puntualment es realitzen tasques de recuperació del 

medi natural amb institucions mediambientals de la comarca. Cada any es realitzen viatges de 

formació en el rol de jardiner o en temes mediambientals, així s'han fet visites als jardins de la 

Alhambra, botànic de Valencia i Blanes, projecte mediambientals a Menorca. 

Els participants en el projecte, estudiants i persones en situació d'exclusió, han participat en 

congressos científics (Congrés Europeu de Teràpia Ocupacional) i han donat ponències a les 

universitats de Valencia, Granada i A Corunya. Així mateix s'han realitzat exposicions d'art 

(vídeo art, fotografia i narratives) a Amsterdam, Vic i A Corunya, basades en el projecte. 

El projecte ha estat reconegut al 2010 com a "Bona praxi europea en la lluita contra la 

pobresa". 

Podeu veure un vídeo de la construcció del jardí en el següent enllaç: 

http://www.youtube.com/watch?v=Bu69NRfZ6Y0 

Redacció: Salvador Simó, juliol de 2011 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Comprensió de realitats socials contemporànies 

- Mestratge en el rol de jardiner: disseny, creació i manteniment dels jardins 

- Mestratge en el rol de terapeuta ocupacional: intervencions amb persones amb 

malaltia mental, pobresa i/o immigrades 

- Desenvolupar una relació terapèutica amb els usuaris 

- Treball en equip 

- Adquisició de competències interculturals al treballar amb persones de cultura sub-

sahariana i del Magreb 

- Comprendre el potencial dels usuaris 

- Disseny i desenvolupament de projectes 

- Competències bàsiques en recerca qualitativa 

- Creació d'exposicions artístiques 

- Presentació de comunicacions científiques 

Descripció del servei:  

Recuperació i manteniment del Jardí Miquel Martí i Pol i altres espais naturals. 



 
 

Àmbits de servei: Medi ambient, Participació ciutadana, Ajuda pròxima a altres persones 

Matèries implicades: Grau de Teràpia Ocupacional 

Nivells educatius: Universitat 

Edats dels participants: 18-25 anys 

Data d'inici del projecte: gener 2005 

Data de finalització del projecte: en curs 

Entitats que participen a l'experiència: UVic, Càritas, FCMPPO, La Caixa 

www.jardimiquelmartipol.blogspot.com 

Dades de contacte: 

Adreça: C/ de la Sagrada Família, 7 

Població: Vic 

Comarca: Osona 

Telèfon: 93 886 12 22 

Correu electrònic: salvador.simo@uvic.cat 

Web: http://www.jardimiquelmartipol.blogspot.com 

 


