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ELS JARDINS ARTIGASELS JARDINS ARTIGASELS JARDINS ARTIGASELS JARDINS ARTIGAS    
 
 
 
Els jardins Artigas, dissenyats a principis del s. XX en ple process 
d’industrialització són l’emprempta modernista que l’arquitecte Antoni 
Gaudí va deixar a la Vall de Lillet. 
A principis del segle XX 
Eusebi Güell i Bacigalupi 
va fundar, al Clot del 
Moro, la primera fàbrica 
de ciment Pòrtland de 
Catalunya, coneguda 
amb el nom d’Asland. 
Per almentar-ne els 
Forns s’utilitzava el 
carbó que s’extreia de 
les mines del Catllràs; la 
considerable distància 
entre el nucli de 
población de La Pobla 
de Lillet i l’explotació 
minera va portar a 
Eusebi Güell a encarregar, a l’arquitecte Antoni Gaudí, la projecció del 
Xalet del Catllaràs com a habitatge pels treballadors i enginyers de les 
mines.  
Durant la seva estada a la Vall de Lillet, Gaudí es va allotjar a casa dels 
Srs. Artigas, propietaris d’una de les fàbriques més pròsperes de 
l’època. En agraïment a l’hospitalitat rebuda, Gaudí els va regalar el 
Disney d’un jardí en un terreny que la família tenia just devant la seva 
casa i fàbrica textil. D’aquí van nèixer els Jardins Artigas, obra on natura 
i arquitectura es fusionen en perfecte harmonia. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA VISITA 
 
La visita s’inicia a l’estació del tren de LaPobla. Durant el trajecte fins els 
Jardins els infants i joves van coneixent els motius pels quals Gaudí aria 
al municipi i hi dissenyà el Xalet del Catllaràs I els Jardins Artigas. 
Dins el jardí el guia mostra les principals característiques de l’arquitecte 
com el trencadís, l’art catenari, la construcción de pedra seca, una total 
integración de l’arquitectura en un entorn natural. La influència de la 
religió i la màgia dels símbols són coneixements que es van descobrin al 
llarg del recorregut. Finalitzada la passejada es retorna al punt d’inici. 
 
OBSERVACIÓ: 
Si l’esocla o casal no ens expressa el contrari, nosaltres fem la visita 
general tot i que ens adaptarem a qualsevol suggeriment: 
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-Si els nens tenen algun dossier que han de realitzar doncs intentem que 
l’explicació respongui tots els dubtes i qüestions. 
Si els nen han de fer activitats complementàries com algun dibuix o taller 
doncs adapem el temps perquè es pugui realitzar. 
 
ESTACIONALITAT: Tot l’any 
NIVELL EDUCATIU: Infantil, primària, secundària 
DURADA DE L’ACTIVITAT: entre 1h 30 min i 3h 30 min segons el 
programa escollit 
TEMPS MINIM PER ANTELACIÓN DE LA RESERVA: 15 dies 
VISITES: 

- Visita als Jardins 
- Pack tren – jardins – ciment anada i tornada o només billet d’un 
trajecte 
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