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EDITORIAL

L’any que deixem enrere s’han fet moltes millores al 
Jardí, gràcies a l’esforç de la Xarxa de Parcs Metropo-
litans. Esmenes de sòls, correccions de pendents o de 
drenatges, faran possible acollir espècies que altrament 
no podríem cultivar. D’algunes d’aquestes esmenes se’n 
veuen els resultats quan les plantes creixen, però al-
tres són més immediats. Per exemple, els voltants de la 
Masia han millorat molt gràcies a la pavimentació de la 
plaça, als nous accessos i a les millores en els murs de 
paret seca. 

El Jardí continua creixent en públics, plantes, llavors 
i activitats, a la vegada que els vivers i el banc de llavors 
s’acosten al límit de la seva capacitat. Són bones notícies, 
que ens han d’animar per afrontar els nous reptes d’en-
guany: Barcelona esdevé capital europea del Voluntariat, 
i des dels Amics del Jardí Botànic volem contribuir-hi 
aportant-hi la nostra experiència i capacitat. El Jardí ha 
d’avançar en les plantacions,  especialment d’alguns in-
drets endarrerits, com Califòrnia. També hem de refor-
çar la nostra contribució als programes de conservació 
de flora, millorant la nostra presència a la xarxes nacio-
nals i internacionals de les quals ja formem part, 
i posant en pràctica el que determinen les 
noves estratègies de conservació de flora.

Josep M. Montserrat
Director del Jardí Botànic
de Barcelona

FLAIXOS

• El 27 d’abril, nova edició del “Planta’t als Botànics” de primavera. 
Els principals eixos temàtics que s’hi han plantejat són el paper dels jardins botà-
nics en la conservació de la biodiversitat de les regions mediterrànies del món, i el 
lligam entre la flora i la cultura d’aquestes regions.

• El 2 de febrer es clausura l’exposició temporal “Regne Vegetal”, 
inaugurada el 21 d’abril del 2013, coincidint amb el Planta’t de Primavera. L’ex-
posició ha rebut 10.758 visitants.

• Nou hotel d’insectes pol·linitzadors al Jardí 
Botànic Històric. Després de l’èxit de l’hotel d’abelles 
solitàries (no domèstiques) del JBB, ara toca el torn al JBH. 
Concretament, al Sot de la Masia, entre l’hort i el pou, s’hi 
ha instal·lat una estructura amb cel·les de diversos mate-
rials, amb la finalitat d’hostatjar el major nombre possible 
d’espècies d’insectes pol·linitzadors.

• Plantació de primavera. Aquesta primavera es 
duran a terme tasques de plantació a les zones de Canàries 
i Sud-àfrica i a la Plaça Polivalent, on es vol representar 
amb planta viva el catàleg-herbari de la família Salvador.

• El Museu de Ciències Naturals de Barcelona inicia una col·
laboració amb les biblioteques del Districte de Sants·Montjuïc per 
donar a conèixer el Jardí Botànic entre els seus usuaris. Així, el dia 25 de febrer, a 
la Biblioteca del Poble Sec-Francesc Boix, en David Bertran, cap de col·leccions, 
oferí una xerrada en què explicà les característiques i funcions del Jardí. L’acció es 
complementà amb una visita al Jardí el dia 1 de març, guiada pel mateix Bertran.

Imatge de la portada:
Cascall de flor doble, Sant Joan Despí,
J. Salvador, c. 1700
Foto d’Antonio Lajusticia

Dies analitzats: 204
Dies amb pluja: 57
Precipitació acumulada: 259,6 l/m²
Temperatura mínima: 2,591 °C (28/11/2013)

Temperatura màxima: 30,31 °C (06/08/2013)
Cop de vent més fort: 55,40 km/h (17/11/2013)
Total dies òptims de visita: 74 dies (36,27%)

28% dels dies amb pluja72% dels dies sense pluja

ESTACIÓ METEOROLògICA DEL JARDÍ BOTÀNIC
Per David Bertran. Període: del 29/07/2013 al 17/02/2014

Tramuntana -N-
Mestral -NO-

Ponent -O-

Garbí -SO-

Mitjorn -S-

Xaloc -SE-

Llevant -E-

Gregal -NE-

Hotel d’abelles i vespes
Foto: Ana Escuredo
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ApRENgUEM BOTÀNICA

El salze de cingle
• Nom científic: Salix tarraconensis
• Etimologia: Salix és el nom llatí del 
vímet o salze. L’epítet tarraconensis fa 
referència al seu lloc d’origen.
• Descripció: Arbust dioic, de fins a 
1,5 m. Les branques de l’any són pu-
bescents, les velles són glabres, de co-
lor marró vermellós.
Les fulles (2x1 cm) són simples, es-
parses, orbiculars o suborbiculars, de 
vegades el·líptiques, amb l’àpex agut o 
obtús i el marge revolut, sinuat-crenat. 
Per l’anvers la pilositat és nul·la o es-
cassa, i pel revers són glauques i la pi-
lositat és vermellosa.
El pecíol fa uns 0,5 cm i té unes estí-
pules reduïdes a glàndules.
Floreix entre març i maig.
Les flors són unisexuals en forma 
d’aments. Les masculines tenen es-
tams de filaments lliures o parcial-
ment soldats i glabres.
Les femenines tenen el pistil pubes-
cent amb pedicel llarg. L’estil té estig-
mes bífids.
El fruit és una càpsula que conté un 
gran nombre de llavors que germinen 
amb dificultat.
Aquest arbust és endèmic del sud de 
Tarragona i el nord de Castelló; a Terol 
la seva presència és dubtosa.
Viu en fissures de roques, pedruscalls 
i roquissars calcaris entre els 460 i 
els 1430 m.s.n.m. Està catalogat com 
a vulnerable dins el Catàleg de Flo-

ra Amenaçada de Catalunya i dins la 
Llista Vermella de la Flora Vascular 
Espanyola.
A Catalunya se’n coneixen una vintena 
de poblacions, però és difícil fer-ne 
un recompte exhaustiu per la inacces-
sibilitat dels llocs que habita.
Aquestes poblacions es troben en reces-
sió constant; les amenaces que pateixen 
són sobretot de tipus antròpic, però la 
pastura de la Capra hispanica  també hi 
té una gran influència negativa, ja que 
l’animal es menja els brots joves i les in-
florescències femenines que encara no 
han arribat a dispersar els fruits.
Com a mesura de conservació in-situ, 
es proposa controlar-hi les poblaci-
ons d’herbívors i proporcionar pro-
tecció física a alguns exemplars. Pel 
que fa a les mesures ex-situ, alguns 
bancs de germoplasma conserven 
propàguls per aplicar tècniques de 
micropropagació in vitro, cosa que 
està donant bons resultats.

La família de les salicàcies
Etimologia: El nom fa referència al 
gènere Salix.
• Distribució de les salicàcies al món: 
Família cosmopolita que comprèn 
uns 58 gèneres i 1.200 espècies. An-
tigament només hi eren inclosos els 
gèneres Salix i Populus, però caràcters 
moleculars i evidències morfològiques 
han passat a classificar aquesta família 
dins l’ordre de les malpighials (APG 
III, 2009), on trobem gèneres com 
Azara o Dovyalis (entre altres). Es troba 
principalment a les regions tempera-
des i àrtiques de l’hemisferi nord, i la 
diversitat d’espècies va disminuint cap 
al sud del tròpic de Càncer.
Moltes de les espècies de Salix són capa-
ces de capficar branques caigudes i co-
lonitzar terrenys riparis, i així controlen 
l’erosió causada pel corrent dels rius i en 
protegeixen els marges de les inundaci-
ons. Aquest és el cas, per exemple, de 
Salix humbodltiana, a l’Amazònia.
Poden ser arbres o arbusts general-
ment dioics, de fulles alternes, sim-
ples, amb estípules i sovint caduques. 
Les inflorescències són axil·lars en 
forma d’aments amb una bràctea a 
cada una de les flors. Les flors són pe-
tites actinomorfes, bisexuals o unise-
xuals. Calze de 3 a 8 sèpals reduïts a un 
disc; pètals de 3 a 8, lliures o absents. 
Androceu de 2 a nombrosos estams. 
Gineceu d’ovari súper, unilocular; es-
tils lliures o parcialment soldats, o un 

estil únic, estigmes en mateix nombre 
que carpels. Els fruits poden ser ba-
ies, drupes o càpsules. Les llavors són 
petites i tenen un aril o pilositat.
De l’escorça de Salix se n’obté l’àcid sa-
licílic, que actua com a analgèsic i anti-
pirètic, i les branques, fines i flexibles, 
s’usen en cistelleria. Algunes espècies 
s’utilitzen en jardineria com a orna-
mentals, i també se’n fa servir la fusta 
per fabricar objectes. Els fruits de Fla-
courtia i Dovyalis són comestibles.
• Les salicàcies al JBB:
Mediterrània occidental: Populus alba, 
P. nigra, P. tremula, P. X canadensis, Sa-
lix pedicellata, S. atrocinerea, S. tarra-
conensis, S. alba.
Califòrnia: Salix exigua, S. gooddingii, 
S. laevigata.
Xile: Azara celastrina, Azara dentata.
Sudàfrica: Dovyalis caffra, Salix mucro-
nata.
Est asiàtic: Idesia polycarpa.

Text: Núria Abellán
Foto 1: JBB. Foto 2: Núria Abellán

Foto 1: Inflorenscències de Salix tarraconensis.
Exemplar trobat al Molló puntaire, vora la portella
del Xato, al pEIN de Muntanyes de Tivissa-Vandellós

Foto 2: Salix gooddingii
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SALVADORIANA. UN TRESOR DEL pATRIMONI CIENTÍFIC

Aquesta primavera, a la sala d’expo-
sicions de l’Institut Botànic de Bar-
celona, s’inaugura Salvadoriana, una 
exposició organitzada pel Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona que 
presenta un tresor poc conegut del pa-
trimoni científic de Barcelona: el gabi-
net de curiositats creat, al llarg de dos 
segles i mig, per la família Salvador a la 
seua apotecaria del carrer Ample.
Un gabinet de curiositats era un espai 
privat, obert només a visitants selectes, 
ple de mobles amb calaixos i prestatges, 
on s’acumulaven objectes de tota mena, 
la major part d’origen natural, reunits 
per la seua raresa, pel seu caràcter de 
curiositat i meravella. Durant tres se-
gles, aquests gabinets van ser l’espai 
privilegiat per al conreu de la història 
natural, la disciplina que és a l’origen de 
les actuals ciències naturals. 

Els protagonistes de Salvadoriana són, 
d’una banda, els apotecaris barcelonins 
i els seus corresponsals europeus, col-
leccionistes i naturalistes com ells. Els 
creadors de la col·lecció són un avi, un 
pare i dos fills, i la seua activitat cobreix un 

segle i mig, des del 1616 al 1761. Després, 
tres generacions successives de Salva-
dor continuaren enriquint la col·lecció, 
encara que a un ritme molt menor, i –el 
que és més important– la varen mantenir 
oberta als estudiosos i als visitants.
Protagonistes de Salvadoriana són, d’al-
tra banda, els objectes de la col·lecció: 
plantes d’herbari, llavors, branques i 
fruits, animals dissecats o conservats 
en flascons, fòssils, roques i minerals, 
cartes, llibres i manuscrits, i els mobles 
construïts ex professo per guardar-ho 
ordenat i preservat per al seu estudi.

La col·lecció Salvador, que donà als 
seus creadors notorietat científica en-
tre els naturalistes europeus de l’època, 
ens ha pervingut en la seua singulari-
tat, acompanyada de la biblioteca, els 
documents, les cartes, el mobiliari i 
fins i tot les etiquetes que els seus pro-
pietaris havien fet per dotar de nom i 
d’ordre científics cadascun dels objec-
tes que nodrien els diferents ítems.
En efecte, al contrari del que passà amb 
la major part de les col·leccions europees 
coetànies, la dels Salvador no va desapa-
rèixer, ni es va dissoldre en col·leccions 
reials o universitàries més grans. És així 
com, malgrat petites pèrdues, el tresor 
patrimonial que ens ha pervingut no ha 
perdut la unitat amb la qual va ser creat i 
va ser mantingut durant segles.
La condició privada dels gabinets al seu 
temps històric implicava certes limita-
cions en el tipus de visitants que rebi-
en. Tanmateix, els temps han canviat 
i aquest gabinet ha esdevingut públic. 
Ara, des de les sales de l’Institut Botà-
nic de Barcelona, és un tresor del pa-
trimoni històric i científic, preservat 
institucionalment per a tota la societat. 
Fins i tot, gràcies a una recent inter-
venció de l’Ajuntament de Barcelona, 
la col·lecció Salvador ha estat enriquida 
per la incorporació de nous materials 
(llibres, cartes, documents, objectes i 
espècimens) que havien estat propietat 
dels Salvador. Tot ha estat degudament 
catalogat i restaurat i algunes de les pe-
ces es podran ja mostrar a l’exposició.

Els públics d’aquest “nou” gabinet, 
plurals i no marcats necessàriament 
per les mateixes expectatives ni per 
la rígida i artificiosa divisió entre ci-
entífics i profans, tenen rang de ciu-
tadans i es comporten com a tals, 
apropiant-se d’allò que els pertany, 
enriquint els seus múltiples signifi-
cats i interpretacions. Sense els seus 
visitants, un gabinet de curiositats no 
tenia sentit en el seu moment històric, 
i encara en té menys en l’actualitat.
En eixe sentit, Salvadoriana no és el 
final d’una llarga història de rescat del 
patrimoni científic de la ciutat, sinó el 
principi d’una història que l’obre cap 
al futur amb nous usos per part dels 
ciutadans.

José pardo-Tomás (IMF-CSIC)
Fotos de Jordi Vidal

Calaix amb fòssils 

Un mar de llibres 

pots de matèria mèdica 
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pARLEM AMB EN VALENTÍ RULL

La vostra línia de recerca gira al 
voltant de la palinologia i la paleo·
ecologia. 
Nosaltres estudiem el pol·len fòssil 
que es preserva als sediments de llacs 
i torberes per reconstruir els canvis 
que ha sofert la vegetació al llarg del 
temps, i les seves causes. D’aquesta 
manera podem saber com ha estat la 
resposta dels ecosistemes als canvis 
ambientals del passat, cosa que ens 
permet conèixer millor les possibles 
reaccions al canvi global pronosticat 
per al futur. La paleoecologia és ne-
cessària perquè l’estudi dels ecosiste-
mes actuals (ecologia) considera una 
escala de temps molt curta (dècades, 
com a molt), mentre que els proces-
sos de resposta ecològica a canvis am-

bientals, sobretot en el cas de la vege-
tació, tenen lloc en períodes de segles, 
fins i tot mil·lennis.  
Actualment, la nostra investigació 
es desenvolupa en diverses parts del 
món, tant en zones temperades com 
tropicals, i tant en ambients conti-
nentals com oceànics. Això ens per-
met tenir una visió gairebé global del 
comportament ecològic de la Biosfera 
durant el Quaternari, i també durant 
els darrers 5.000 anys, en què la pet-
jada humana s’ha fet més patent en 
pràcticament tots els ecosistemes. 
La principal aplicació d’aquests co-
neixements és la conservació de la bi-
odiversitat i el funcionament ecològic 
de la Biosfera. Com que això té impli-
cacions sociopolítiques, m’interessa 

potenciar l’apropament de la ciència 
i els científics a la societat (no abai-
xant el nivell de la ciència sinó aug-
mentant el de la població) i destacar 
la importància que té el coneixement 
científic en decisions relacionades 
amb l’explotació i la distribució dels 
recursos naturals de manera global. 
Dit així sembla fàcil d’entendre (i, de 
fet, ho és), però en el món d’interes-
sos creats on vivim, la situació és molt 
complicada.
Per a més informació:
www.ibb.bcn-csic.es/vrull/

A més d’investigador, fins el curs 
2007·2008 has estat professor uni·
versitari i continues dirigint tesis i 
treballs de recerca. Què t’aporta el 
contacte amb la gent jove que estudia?
La formació de postgrau de qualitat 
és l’única via per garantir la continu-
ïtat i el creixement del sistema de re-
cerca; la llàstima és que ara mateix el 
sistema científic d’aquest país (si és 
que existeix) està en greu perill per 
manca d’interès polític i social. Sen-
tir-me envoltat de gent entusiasta 
amb fam de coneixements em satis-
fà molt, i em fa sentir útil poder-los 
ajudar en el seu camí professional. 
El meu lema és que els que vénen 
darrere meu han de ser millors que 
jo; si no, el fracàs és meu. Des d’una 
perspectiva més humanista, sóc 
d’aquells que creuen fermament en 

l’augment del nivell cultural general 
de la societat com a única possibi-
litat de millora humana i social. Per 
això, intento que la gent jove no doni 
l’esquena a les implicacions socials 
de la ciència i es faci conscient que 
el coneixement, a banda de les apli-
cacions pràctiques que pugui tenir 
(no hi ha cap coneixement que, tard 
o d’hora, no pugui ser aplicat), ens 
potencia la independència de criteri 
i el lliure albir, i ens fa menys mani-
pulables i alienables; en una paraula, 
més lliures.

Com a nou director de l’IBB (gener 
2014), quins projectes tens? I de 
cara al Jardí Botànic? 
A mi m’agradaria que en el futur, l’IBB, 
independentment del director que ho 
assoleixi (em conformo a posar-hi el 
meu granet de sorra), tingués molts 
més investigadors i grups de recer-
ca, una més gran diversitat de temes 
i enfocaments i un gran nombre de 
relacions, convenis i intercanvis amb 
altres instituts similars i universitats, 
tant d’aquí com de l’estranger. Tam-
bé voldria que fos més ben conegut 
i integrat en la vida de la ciutat. Per 
això, el vincle amb el Consorci Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona, 
en general, i amb el Jardí Botànic, en 
particular, és fonamental. 

Carme Solà

Valentí Rull. Ribes de Freser, 1956.
Llicenciat en Ciències Biològiques (1981),
Màster i Doctorat en Biologia (Ecologia).
professional Associat a la Investigació a Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (1982-1999).
palinòleg “sènior” a Petróleos de Venezuela (1999-2002).
Retorn a Barcelona amb un contracte “Ramón y Cajal”
a la UAB (2002-2004).
professor Agregat a la UAB (2005-2008).
Científic Titular del CSIC amb destí a l’IBB des del 2008.
Director de l’IBB des del 2014.
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DIVERSITAT BIOLògICA I CULTURAL A COSTA RICA

Costa Rica és una gran desconeguda, 
fins i tot per a una part considerable 
dels costa-riquenys, també anome-
nats “ticos” pel seu costum d’utilitzar 
aquest sufix per fer diminutius. Tot i 
que aquest país neotropical tan sols 
fa una mica més de 50.000 km2 –una 
vegada i mitja la mida de Catalunya– 
presenta una elevada diversitat d’eco-
sistemes tant aquàtics com terrestres, 
constituïts per més de 90.000 espè-
cies d’éssers vius. Això permet que el 
país es posicioni entre els 20 primers 
països amb més biodiversitat del món. 
S’estima que el nombre real d’espèci-
es podria ascendir al mig milió.

La seva posició geogràfica tropical, 
entre dos grans subcontinents i dues 
voluminoses masses oceàniques, jun-

tament amb la rica i activa orografia 
i varietat climàtica, han afavorit que 
aquesta petita república tingui més 
espècies de plantes que tota la penín-
sula Ibèrica (que és la regió amb més 
biodiversitat d’Europa), major nom-
bre d’espècies d’arbres que Europa i 
Amèrica del Nord juntes, i el mateix 
pel que fa a espècies de fauna, fongs 
i microbis, molts encara desconeguts 
per la ciència.

Dins del patrimoni vegetal, es co-
neixen 12.000 espècies de plantes, 
dins les quals destaquen més de 800 
falgueres (algunes de diversos metres 
d’alçada), unes 1.400 orquídies (in-
closa l’aromàtica vainilla), i gairebé 
2.000 arbres, com la ceiba, la caoba i 
fins i tot un parell d’espècies de rou-
res, entre moltes d’altres. Abunden les 
plantes epifítiques (aquelles que crei-
xen sobre d’altres plantes), així com 
les palmes (la majoria amb medul·les 
o tronxos de gust exquisit) i en gene-
ral les plantes monocotiledònies, com 

les emparentades amb el gingebre, la 
cúrcuma, el plàtan o l’au del paradís. 
En canvi, hi ha poques gimnospermes 
(que inclouen pins, avets i xiprers), la 
majoria relacionades amb les arcai-
ques ciques (cicadofitins). 

L’elevada diversitat, la dificultat de 
veure les fulles a causa de l’alçada dels 
arbres, així com la freqüent manca 
d’estructures reproductives (flors o 
fruits), fan que la identificació botà-
nica es torni tot un repte per al natu-
ralista. Entre altres, els botànics locals 
han dissenyat un sistema d’identi-
ficació d’arbres que permet arribar 
a l’àmbit de família només amb una 
branca, sistema força diferent al que 
estem acostumats a Europa, basat en 
característiques florals. Pel que fa a la 
fauna, hi abunden els insectes (unes 

300.000 espècies) i els vertebrats, 
amb gran diversitat d’amfibis (gairebé 
200 espècies), rèptils (més de 250), 
aus (gairebé 850) i mamífers (232 es-
pècies), sobretot ratpenats.

Pel que fa a l’antropologia, els nou 
grups indígenes precolombins que 
viuen a Costa Rica, tot i que només 
representen un 2,5% de la pobla-
ció, mostren també l’elevada riquesa 
cultural nacional, que a més inclou 
poblacions importants d’origen nica-
ragüenc, afro-caribeny i xinès, entre 
altres. Actualment, els grups indí-
genes al país inclouen per una banda 
vuit grups d’origen txibtxa (bribri, 
cabécar, ngäbe, brunka, naso-teribe, 
huetar, maleku i buglé) distribuïts 
majoritàriament al sud del país, i un 
únic grup d’origen otomang (chorote-
ga), oriünds del nord-oest. 

Ugo D’Ambrosio. Doctor en Etnobiologia
A Costa Rica hi ha més de 1.400 espècies 
d’orquidàcies

En una hectàrea de bosc es poden comptar
fins a 90 espècies diferents d’arbres

per les característiques de la zona, la identificació
botànica és tot un repte per al naturalista

Mapa de distribució de 22 dels 24 territoris
indígenes a Costa Rica, la majoria al SE del país
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BREUS DE L’ASSOCIACIÓ...

Conveni Filmoteca·AAJBB
L’Associació ha signat amb la Filmo-
teca de Catalunya el conveni per a la 
projecció d’una sessió mensual de ci-
nema dins del cicle Paradís perdut.
Aquest programa pretén gaudir d’una 
sèrie de mirades des de diferents 
perspectives: el jardí com a creació 
artística, metàfora, sàtira, escenari, 
espai de reivindicació política, social 
o individual, d’estat moral o de con-
flicte. En el jardí tot hi té cabuda per-
què, al final, la història de la humani-
tat és la historia dels constants intents 
de recuperar el paradís –un verger 
perdut– i perquè tots aquests camins 
convergeixen en un mateix indret: el 
jardí com a creació cultural i com a re-
flex del nostre esperit.

Programació:
• 13 de març a les 20 h 
 Being there (Bienvenido Mr. Chance)
• 10 d’abril a les 20 h 
 Mon Oncle
• 8 de maig a les 20 h 
 The Garden
• 12 de juny a les 20 h
 Pelas sombras
• 11 de juliol, cinema al Jardí
 Botànic Històric
 L’année dernière à Marienbad 
• 11 de setembre a les 20 h
  Vatel 
• 9 d’octubre a les 20 h
 Bricoleurs du paradis
• 13 de novembre, 18 i 20 h
 All that Heaven Allows i
 Far from Heaven
• 10 de desembre a les 20 h
 Howard’s End 

pLAgUES I MALALTIES

Coneixem com a processionària del pi la 
larva (eruga) d’una espècie de palometa 

grisosa anomenada Thaumeto-
poea pityocampa, pròpia de la 

zona mediterrània. El seu 
nom popular fa referència 
al costum que té de despla-
çar-se en filera, formant 

cues o processons. S’alimen-
ta de fulles de pins i cedres i pot 
esdevenir plaga i afectar de ma-
nera greu els boscos si els atacs 
són molt forts o si els arbres 
són joves o estan debilitats.

Durant l’estiu la femella pon els ous 
entre les fulles dels pins. Les erugues 
neixen al cap d’un mes, s’agrupen i 
construeixen les clàssiques bosses de 
seda a la part més assolellada dels ar-
bres. A finals d’hivern baixen alineades 
i cerquen un lloc adequat per enter-
rar-se i crisalidar. Cap al juliol neixen 
les papallones, que al cap de tres dies 
ponen els ous que continuen el cicle.

La processionària del pi té nombro-
sos patògens, depredadors i paràsits 
que de manera natural en controlen 
les poblacions. Ortòpters i hemípters 
se’n mengen els ous; les erugues són 
exquisides per a ocells insectívors com 
les mallerengues, el cucut, la puput, 
etc., i diverses espècies de formigues. 
Micromamífers com la rata cellarda 
depreden tant larves com crisàlides. 
I les papallones en vol són devorades 
pels ratpenats. A més, durant tot el ci-

cle biològic la processionària pot ser 
atacada per diversos paràsits del grup 
dels himenòpters i dels dípters.
Però el creixement de les poblacions de ve-
gades és superior a les possibilitats d’aquest 
control natural i s’han d’emprendre ac-
cions de lluita amb diferents mètodes de 
control compatibles, o lluita integrada:
• Mitjans culturals: No repoblament 
amb espècies de pins sensibles.
• Lluita mecànica: Tall i destrucció de les 
bosses. Tirs d’escopeta contra les bosses 
difícilment accessibles (el fred les mata).
• Tractaments químics: inhibidors de 
creixement o de quitina, insecticides 
microbiològics (Bacillus) i piretroids. 
Els mètodes químics no són totalment 
selectius i, per tant, només es reco-
manen en nivells alts d’afectació, ja 
que poden provocar la mort d’altres 
insectes i de la fauna que en depèn. 
• Altres: Captura dels mascles amb fe-
romones; col·locació de caixes niu per 
protegir els ocells insectívors.

Text: Ana Escuredo

La lluita integrada contra la processionària del pi

papallona mascle
(30-35 mm),
amb antenes
pectinades

Bossa de processionària i erugues als últims
estadis (30-40 mm), amb els pèls urticants,
a punt per baixar a enterrar-se i crisalidar
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RACÓ DEL SOCI

Viatges 2014
Per a aquest 2014, ampliem l’oferta 
amb 4 fantàstics viatges en què desco-
brirem nous jardins i paisatges. 
• Galícia: del 28 al 31 de març 
• València: del 6 al 9 de juny 
• Anglaterra: dates per determinar 
• Madeira: dates per determinar

Us ho perdreu?
Consulteu els programes dels viatges 
al nostre web.

Barcelona és un jardí
I si el que us agrada és fer un recorregut 
amb calma i cura per algun dels llocs 
més emblemàtics de la nostra ciutat, 
us podeu apuntar a les nostres passe-
jades per la Barcelona verda. Passeigs 
per diferents barris, temps i estils dels 
principals racons verds que fan que 
Barcelona sigui un veritable jardí.

El barri Gòtic a través dels seus patis, 
claustres i jardins
25 de febrer i 1 de març

Reconstruint Cerdà: els passatges
i els interiors d’illa recuperats
18 i 22 de març

Horta: burgesos i bugaderes
8 i 12 d’abril

Montjuïc, la muntanya màgica
6 i 10 de maig

Un nou barri, uns nous jardins:
el Poble Nou
17 i 14 de juny

Els estius de la burgesia:
Horta i els seus jardins
8 i 12 de juliol

Més informació al nostre web.

Concurs de fotografia
Fins el 12 de maig teniu temps de par-
ticipar en el nostre 6è concurs foto-
gràfic. Podeu consultar-ne les bases 
al nostre web. Si ho desitgeu, veniu a 
passejar amb nosaltres pel Jardí Bo-
tànic el proper 29 de març d’11,30 
a 13,30 h. L’Emili Giménez i altres 
voluntaris us acompanyaran perquè 
gaudiu del recorregut, i us resoldran 
possibles dubtes que pugueu tenir. 
Participeu·hi! 

Activitats importants
de l’AAJBB
Assemblea General.
Dissabte 22 de març 
Lloc: Masia del Jardí Botànic Històric
Hora: 9,30 h (primera convocatòria)
i 10 h (segona convocatòria)

Ordre del dia
• Salutació i lectura de l’acta anterior
• Memòria del 2013 i aprovació
• Informe econòmic del 2013
   i aprovació
• Pressupost del 2014 i aprovació
• Torn obert de paraula

Festa de Primavera:
El jardí dels sentits
Sessió d’aproximació al món del vi,
de la mà de Milen Güell.
22 de març, a les 12,15 h

Planta’t als jardins: 
27 d’abril

Dinar d’estiu: 
dissabte 14 de juny

Camp de treball d’estiu
Del 7 al 25 de juliol
(tandes setmanals)

✁
Em subscric a l’Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona per un any com a soci/sòcia:

Individual: 20 € Estudiant: 14 € Jubilat: 14 € Protector: 300 €   ..........................

Nom i cognoms ................................................................................................. Data de naixement .....................................

DNI ................................................ Població ...........................................................................C.P. ....................................

Adreça ................................................................................................................Telèfon ...................................................

Forma de pagament
Ingrés en compte (s’adjunta justificant):
“la Caixa”, oficina 1152, núm. compte: 0200048724
Xec nominatiu

En efectiu

Entitat bancària (recomanat)

Data ...........................  Signatura

Envieu aquesta butlleta a l’Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona (C/ Dr. Font i Quer, 2. parc de Montjuïc. 08038 Barcelona)

Autoritzo el banc/caixa .............................................................................

Adreça agència ........................................................................................

Població ................................................................... C.P. ........................

ENTITAT                                  OFICINA                                   DÍGIT CONTROL

NÚMERO DE COMPTE

perquè pagui els rebuts que a nom meu li siguin presentats des d’ara
per l’Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona

Amb motiu del 15è aniversari del Jardí Botànic,
fins al 30 d’abril tot soci que aporti
un nou soci numerari rebrà un obsequi.



La nostra llavor fa créixer el Jardí

Àloe, Aloe striatula, il·lustració de Jaume Morera

www.amicsjbb.org

Consorci format per
l’Ajuntament de Barcelona i
la Generalitat de Catalunya

www.museuciencies.cat
www.agenda.museuciencies.cat
www.blogmuseuciencies.org
www.facebook.com/museuciencies

museuciencies@bcn.cat

Museu Blau
Parc del Fòrum

Jardí Botànic
Jardí Botànic Històric
Parc de Montjuïc

Museu Martorell
Laboratori de Natura
Parc de la Ciutadella

Institut Botànic de Barcelona
Centre mixt CSIC-Ajuntament de Barcelona

Associació d’Amics del Jardí Botànic
de Barcelona

Associació d’Amics del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona

El Cercle del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona


