


Introducció/
descripció  
del taller 

El taller consisteix en la realització d’un ornament de 
Nadal format per un contenidor de resina d’uns 7 cm 
d’alçada i de 9 cm de diàmetre, amb una decoració floral 
formada per: avet, boix grèvol (comercialitzat), fruits secs 
i alguna boleta de Nadal

Descripció 
dels elements

Per guarnir les cases durant les festes de Nadal, es fan 
servir molts ornaments com, corones, centres, garlades, 
on s’utilitzen diferents elements, molt d’ells vegetals.

Branques i fulles: No només farem servir l’arbre de Nadal com element per 
decorar, sinó que també fem servir branques i fulles per 
fer els ornaments i corones nadalenques. Les fulles de 
les coníferes ens ofereixen gran variabilitat de textures, 
de tonalitats de verds, i densitats. Altres arbres, com els 
caducifolis ens poden ajudar a contrastar  
el verds dels avets i pins amb els seus tons vermellosos  
i groguencs, com els roures i els aurons.

Pinyes: És un element molt emprat dins com a ornament 
nadalenc. Hi ha una gran varietat de cons o pinyes, 
tantes com coníferes. Les podem trobar petites o grans, 
allargades, arrodonides, i amb diferents tonalitats  
de color. Es fan servir de totes les espècies, d’avets,  
de pins, de cedres...

Fruits: Els fruits de l’hivern es caracteritzen per aquest marcat 
contrast de tonalitat que ofereixen respecte al fullatge. 
Generalment es fan servir fruits de color vermell o 
blavós com seria el cas de teix, el marfull, el boix grèvol, 
l’aranyoner, o pomes petites.

Molses: És un element vegetal amb molta tradició de ser emprat 
durat aquestes festes, ja sigui per fer el pessebre o per 
els guarniments i centres de Nadal. Però no podem 
oblidar l’importància ecològica d’aquestes espècies 
i que en l’actualitat estan protegides, de manera que 
només és poden adquirir en comerços acreditats i en 
cap cas el podem agafar del bosc.



Simbologia de 
l’Arbre de Nadal

L’arbre de Nadal té diferents arrels mitològiques, però totes elles 
coincideixen en l’idea de l’arbre com a força, com a casa, o per la 
seva robustesa (com un roure) o la producció de fruits comestibles. 
Aquest arbre que simbolitza la vida porta com guarniment les llums , 
que en la mitologia germànica representen les estrelles que queden 
suspeses en les seves branques que s’estenen fins al cel i sota 
aquest brancatge trobem ombra i aixopluc.
Els primers en introduir els guarniments de Nadal van ser els bufadors 
de cristall de Bohèmia, quan al s XVIII, que encara no es coneixia la 
llum elèctrica, van crear i penjar en l’arbre boles de cristall per reflectir  
la llum de les espelmes
D’altra banda les fruites i guarniment que pengen de l’arbre de Nadal 
provenen de la mitologia judeocristiana del Paradís, en el que l’arbre 
de la vida produeix i ens proporciona els fruits que podem menester.
Els arbres que més s’utilitzen per Nadal són els avets dels gèneres 
Abies i Picea, de la família Pinàcies.

Simbologia  
del Boix Grèvol

Aquest arbust perenne o arbre petit en boscos, ha estat una espècie 
molt valorada pel seu poder medicinal fins al punt que en certes 
cultures se li ha atorgat la categoria d’arbust sagrat.
Com a planta sagrada, s’assumeix i perpetua en la cultura occidental 
associar-lo al Nadal. 
Importat des d’Amèrica pels anglesos, on els indis la feien servir com 
a planta medicinal i d’aquí procedeixen la majoria d’espècies. No 
triga en convertir-se també en Europa en la planta Nadalenca per 
excel·lència.
Actualment es cultiven més de 70 varietats amb aplicacions tant en 
jardineria, com durant el Nadal per tal de confeccionar garlandes i tota 
classe d’ornaments. 
Recordar que és una espècie protegida per la llei i està prohibit 
agafar-ne de la natura.

Simbologia  
del Vesc
 

 Es tracta d’una planta paràsita que creix sobre arbres grans 
alimentant-se d’ells. 
Molt preuada en la farmacopea antiga, el seu ús es remunta als 
druides i als pobles celtes d’Europa, especialment els gals, que van 
transmetre aquesta tradició als anglosaxons. En al mitologia nòrdica 
es considera una planta de bon auguri.
En Anglaterra s’inicia la seva comercialització per presidir en les cases 
la festa de Nadal i Any Nou. Es penjava del sostre, i no només es 
considerava que portava bona sort, sinó que si un noi trobava una noia 
sota aquesta planta, tenia permís per fer-li un petó.
L’espècie autèntica lligada a aquesta tradició és el Viscum album de 
les pomeres de la Bretanya, a França.

Simbologia  
dels ornaments 
de nadal



Simbologia de  
la Flor de Nadal

Planta herbàcia d’origen americà, coneguda també amb el nom de 
Flor o Estrella de Nadal, ja que floreix de novembre a gener. Les seves 
fulles són de color verd fosc, però te també fulles que semblen pètals, 
que poden ser vermelles, blanques, groguenques o rosades.
És aquesta singularitat cromàtica tant escassa a l’hivern, la que ha fet 
que sigui tant preuada i utilitzada per guarnir el Nadal i donar bona 
sort. Aquesta tradició la inicien els anglosaxons amb el costum de 
guarnir per Nadal les cases amb arbres de Nadal, seguida desprès 
per l’utilització d’ornamentació vegetal amb la flor de Pasqua, el boix 
grèvol o el vesc, plantes associades, totes elles, a la bona sort. 

Simbologia de 
l’espelma

 La festa de Nadal no és més que la cristianització d’una de les festes 
més antigues de l’humanitat: el solstici d’hivern, que representa la 
victòria de la llum davant les tenebres, ja que comença a escurçar-se 
la nit i es va allargant el dia. Era doncs la festa de la llum.



El arbres de Nadal més utilitzats en el nostre país són els avets dels 
gèneres Abies i Picea, tots dos de la família de les Pinàcies.
Abies alba (avet):

Arbre de climes freds que en el nostre país trobem a les obagues del 
Pirineu i al Montseny, entre 1.000 i 2.000 m. d’altitud. És l’avet que 
creix al Pirineu.
És un arbre esvelt, de capçada cònica que, amb el pas dels anys, 
agafa forma cilíndrica.
L’escorça és de color gris cendra i llisa quan l’arbre és jove, mentre 
que en els exemplars adults queda recoberta d’esquames.
Les branques rígides és disposen en plànols horitzontals, formant 
pisos superposats i densament farcits de fulles.
Les fulles són de color verd fosc per sobre i amb dues línies 
blanquinoses per sota. Tenen forma lineal i aplanada, amb l’extrem 
arrodonit, oscat i no punxant. Disposades al voltant de tota la tija, se 
situen totes en un mateix pla.
Les pinyes creixen erectes sobre les branques superiors de la 
capçada.

Arbre de climes freds que en el nostre país trobem a les obagues del 
Pirineu i al Montseny, entre 1.000 i 2.000 m. d’altitud. És l’avet que 
creix al Pirineu.
És un arbre esvelt, de capçada cònica que, amb el pas dels anys, 
agafa forma cilíndrica.
L’escorça és de color gris cendra i llisa quan l’arbre és jove, mentre 
que en els exemplars adults queda recoberta d’esquames.
Les branques rígides és disposen en plànols horitzontals, formant 
pisos superposats i densament farcits de fulles.
Les fulles són de color verd fosc per sobre i amb dues línies 
blanquinoses per sota. Tenen forma lineal i aplanada, amb l’extrem 
arrodonit, oscat i no punxant. Disposades al voltant de tota la tija, se 
situen totes en un mateix pla.
Les pinyes creixen erectes sobre les branques superiors de la 
capçada.

Abies alba
(avet):

Abies pinsapo
(pinsap):

Abres
de nadal



És un híbrid natural d’avet i pinsap, que es va descobrir cap a la meitat 
del segle XX a Espinelves (zona de Montseny - Guilleries), i es va 
batejar com avet de Masjoan (Abies x masjoani) pel nom de la finca on 
es va reconèixer.
Arbre amb gran valor estètic, i resistent, que creix amb rapidesa i 
regularitat.
De branques fortes i fullatge dens, és un dels arbres més cultivats a la 
zona del Montseny dedicada a la producció d’aquests arbres.

S’anomena així pel color de la seva escorça esquamosa
La capçada té forma cònica amb l’extrem afusat i molt regular.
Les fulles color verd fosc lluent i punxants es disposen  en espiral al 
voltant de les branquetes.
Les pinyes són pèndules i cauen senceres a terra després de 
disseminar les llavors.
És un dels arbres més important d’Europa. No està present a les 
nostres muntanyes, però a casa nostra es cultiva sobre tot com arbre 
ornamental.  

Tots aquests arbres els podem trobar als centres de jardineria 
especialitzats en els següents formats:

Arbre arrencat: Són aquells arbres per “decorar i reciclar”. Després 
de Nadal, si el volem plantar a terra o en un test més gran, la seva 
supervivència serà força difícil, encara que no del tot impossible. ; per 
contra, són els més barats. Cal recordar que un cop passi el Nadal, 
aquest arbres es poden reciclar per fer-ne compost.

Arbre repicat: Són aquells arbres que han estat trasplantats del 
camp a un test amb la cura necessària per garantir-ne la posterior 
supervivència.

Arbre arrelat: Són els arbres que des de petits han crescut a dins 
d’un test. Això ens assegura que, quan el trasplantem  a terra o en 
un test més gran, tindrem una probabilitat de supervivència quasi del 
100%.

Abies x masjoani
(avet de Masjoan):

Picea abies
(avet roig):

Els formats dels
arbres de Nadal



Un cop passades les festes podeu portar els arbres de Nadal a un 
dels punts de recollida que hi ha a la ciutat, per al seu reciclatge. 
Amb les restes es fa el mulching o “encoixinat” que serveix per 
mantenir la humitat del sòl.

Fer servir, com a arbres de Nadal, espècies adaptades al nostre clima 
com: cirerer d’arboç, llentiscle, llorer, etc.

La molsa està protegida i només es pot adquirir en centres acreditats, 
en cap cas la recollirem personalment del bosc. També podem optar 
per fer servir altres elements per substituir-la, com les serradures, 
l’escorça o les fulles seques.

El boix grèvol també és una espècie protegida per la llei i està 
prohibit agafar-ne de la natura.

Consells per a unes  
festes més sostenibles

Textos i il·lustracions: Mireia Rubio i Mireia Fernández i Escola d’Art Floral


