
 

 

 

 

 Nota de premsa 
 
 

La Fundació ”la Caixa” crea el Jardí de la 
Dorothy, un espai de Cap Roig dedicat a la 

lectura i la relaxació  
 

 

 L’indret homenatja l’aristòcrata anglesa Dorothy Webster, qui, juntament 

amb el seu marit, el coronel rus Nicolau Woevodski, van ser els artífexs 

del jardí botànic, considerat un dels més importats d´Europa. 

 

 El Jardí de la Dorothy està concebut perquè el visitant s’hi pugui 

asseure a descansar llegint un llibre, escoltar el so de la natura o gaudir 

del paisatge d’aquest enclavament únic. 
 

 El nou espai també ha inspirat una programació de visites guiades 

literàries per a adults i famílies. 

 

 

Palafrugell, 5 de juny de 2020. La Fundació ”la Caixa” ha creat als Jardins de 

Cap Roig el Jardí de la Dorothy en honor de Dorothy Webster, creadora, 

juntament amb el seu marit, d’aquest paratge únic de la Costa Brava.  

 

Situat a la dreta del començament del Camí de Cap Roig, el Jardí de la Dorothy 

està dedicat a la lectura i la relaxació. L’espai, envoltat de vegetació, compta amb 

petites fonts d’aigua, tarima de fusta, il·luminació i mobiliari adient per al repòs  i 

l’esbargiment. 

 

La Fundació Josep Pla de Palafrugell serà l’encarregada de realitzar activitats 

literàries per adults i famílies inspirades per aquest nou espai. Concretament, 

s’ha creat un programa d’activitats amb els següents títols: “Vinyoli, la poesia del 

mar”, “Vermut literari amb Josep Pla”, “Entre l´escala i Barcelona”, “Ruyra amb 

gust de sal”, “Contes de la maleta”, “Ens divertim llegint”, “Llegim i sentim”, 

“Follets entremaliats” i “Contes a dins la capsa”. Aquestes propostes s’afegeixen 

a la Ruta Josep Pla a Cap Roig, un recorregut guiat pels jardins botànics a partir 

de molts fragments de l’obra de Pla en els quals descriu els racons més 

emblemàtics de la zona. 

 

Al Jardí de la Dorothy també s’hi poden trobar plantes recuperades de l’època 

de la construcció dels Jardins de Cap Roig, l’any 1935. Plantes que la pròpia 
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Dorothy Webster va plantar i que s’han recuperat amb tècniques d’esqueix o 

divisió de mates. També es recuperen del magatzem del Castell dues làmpades 

de ferro de la mateixa època, fetes a mà, les qual donen llum a l’entrada de 

l’espai. 

 

Els Jardins i el Castell de Cap Roig van ser, per als seus creadors, l’obra de la 

seva vida, i no van descansar fins que no la van veure feta realitat, després de 

dècades de treball a peu d’obra, d’aturades forçades per les guerres i les 

dificultats econòmiques, sense perdre mai de vista la motivació inicial de 

construir el seu paradís a la costa mediterrània.  

 

La família Woevodski va haver de cedir tot el conjunt a la Caixa d’Estalvis de 

Girona, a canvi que es garantís la conservació del seu patrimoni paisatgístic i 

arquitectònic. El seu ideari continua vigent avui, gràcies a la inversió en millores 

i manteniment  l’edifici i jardins de la Fundació ”la Caixa”, que ha apostat 

decididament per preservar aquest llegat.  

 

La rehabilitació del Castell i els Jardins 

 

Millorar, transformar i fer créixer aquest paratge emblemàtic ha estat l’objectiu de 

la Fundació ”la Caixa” des que el 2011 es va fer càrrec de Cap Roig, tot 

respectant escrupolosament el medi ambient i l’espai natural on està situat. 

 

Entre 2011 i 2019 s’han destinat 7 milions d’euros a les millores estructurals del 

conjunt. El Castell era un edifici malalt, tancat al públic i en desús, amb grans 

esquerdes i la pedra de la façana degradada. Ara per ara ja se n’han rehabilitat 

les patologies estructurals i aviat es convertirà en un espai per a la reflexió i el 

debat. A més, es construirà un auditori soterrat, que respecta la distribució i 

l’estètica originals del Castell. La voluntat de la Fundació ”la Caixa” és situar 

també Cap Roig com un referent per al debat,  i la reflexió intel·lectual entorn de  

la transformació de la societat i del món del treball. 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa”: 

Cristina Font: 608 582 301 / cristina.font@fundaciolacaixa.org 

Neus Contreras: 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 
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