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EDITORIAL

He volgut deixar trans-
córrer la celebració dels 
20 anys de l’Associació 
d’Amics del Jardí Botànic 
per poder utilitzar l’espai que 
aquí se m’ofereix.

Certament, l’Associació ha arribat a la seva majoria 
d’edat i, com en tot allò en què intervé l’element humà, 
no hi han faltat moments de molta alegria i també algun 
entrebanc. Ha tingut les seves crisis de creixement, que  
s’han superat emmotllant-se a tot el que s’ha esdevin-
gut, sense deixar mai  de banda l’esperit dels seus funda-
dors: ser un suport al Jardí Botànic i difondre els valors 
de preservació del patrimoni natural.

El dia 10, en l’acte de celebració d’aquest aniversari, 
ens deia el regidor Jordi Martí que l’Associació la for-
mava “bona gent”. Que aquesta era una percepció que se 
li feia evident. A l’hora de dinar, i anant una mica més 
enllà, amb el doctor Montserrat comentàvem que els 
membres de l’Associació tenien un tarannà efectiva-
ment de bones persones. Potser la relació directa i com-
partida entre natura, paisatge, aire lliure, contacte amb 
la terra i veure créixer uns éssers vius que ens ofereixen 
tant i que agraeixen tota la cura que se’ls dispensa, afa-
voreix la convivència pacífica.

Ha estat una satisfacció conviure en els diferents ac-
tes que s’han organitzat. Les emocions i els records que 
han sorgit entre els participants han estat una mostra 
més de la unió entre persones que, amb interessos di-
versos, miren cap a uns objectius comuns. Mirar enrere 
ha estat un exercici positiu. La mirada cap endavant és 
també esperançadora. Tenim propostes engrescadores 
per engrandir la tasca dels Amics. Voldríem que tothom 
hi trobés el seu paper.  Que ningú s’hi quedés al marge.

Gràcies a tots els que heu fet possible arribar als 20 
anys, als que hi sou i als que hi van ser. Felicitats.

Mercè Mestres. Presidenta de l’AAJBB

FLAIXOS

• Plantacions de tardor. La primera setma-
na d’octubre es van iniciar les plantacions de tardor, 
que enriquiran el nostre jardí amb nous endemismes 
i plantes amenaçades i amb algunes espècies peculi-
ars, com les proteàcies i restionàcies sud-africanes. 
Enguany se n’han plantat unes 2.300 unitats a gairebé 
totes les zones del JBB: la Mediterrània oriental i oc-
cidental, Sud-àfrica, Xile, Austràlia, el nord d’Àfrica i 
Canàries, i 7.300 unitats de bulboses.

• Èxit del “Planta’t als Botànics” de tardor. El diumenge 27 d’octubre se 
celebrà el “Planta’t als Botànics” de tardor, amb 7.112 visitants  (4.464 al JBB i 2.648 
al JBH, que per segona vegada formava part de l’esdeveniment). El món dels bolets 
i la micologia en van ser el principal eix temàtic. L’organització va comptar amb la 
participació activa de la Societat Catalana de Micologia. Va tornar a funcionar la 
connexió ininterrompuda dels dos jardins mitjançant un autobús llançadora.

• Relleu a la col·lecció de bonsais del JBB. Coincidint amb 
el Planta’t de tardor, l’Òscar Navarro s’acomiadava com a informa-
dor i cuidador de l’exposició de bonsais des de la seva reoberta al 
públic, el novembre del 2010. Han estat tres anys de dedicació amb 
molta cura i entusiasme. L’exposició continua oberta tots els caps de 
setmana i festius (llevat dels mesos de desembre i gener), a càrrec 
de nous professionals d’Iliadas Team s.l. Moltes gràcies, Òscar! 

• I Trobada de tècnics de col·leccions de Catalunya . El 15 d’octubre 
va tenir lloc al Museu Blau la I Trobada de tècnics de col·leccions de Catalunya, 
amb una assistència de més de vuitanta persones, responsables de col·leccions de 
planta viva, zoologia, geologia i paleontologia de centres d’arreu de Catalunya, que 
van compartir experiències i van acordar col·laborar més estretament en el futur. 

• Incorporació de nous becaris al Jardí Botànic. Continuant amb les 
col·laboracions amb centres educatius, a l’octubre es van incorporar com a be-
caris al Banc de Germoplasma i a les tasques de documentació de col·leccions 
dos alumnes del Màster de Biodiversitat de la Universitat de Barcelona, la Laia 
Parvinilla i n’Andreu Cera. Benvinguts!

Imatge de la portada:
Protea susannae, de Núria Abellán

Plantació a la zona del Fynbos
(Sud-àfrica)

L’Òscar amb els bonsais
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APRENgUEM BOTÀNICA

Acer sempervirens
• Nom científic: Acer sempervirens
• Etimologia: El nom del gènere Acer 
prové de la paraula llatina acer, que 
significa afilat, punxant. Fa al·lusió a la 
duresa de la fusta d’aquests arbres, que 
en l’antiguitat s’utilitzava per fer llances.
L’epítet sempervirens prové també del 
llatí i significa “sempre verd”, ja que 
aquest arbre és perennifoli.
• Descripció: Arbust o petit arbre, 
d’escorça gris fosc, llisa i esquamada 
en exemplars joves; en arbres madurs 
forma unes fissures superficials.
Les fulles són perennes, petites, d’1 a 
4 cm de llarg i d’1 a 3 cm d’ample, tri-
lobades, oposades, simples i de color 
verd fosc brillant.
Les flors apareixen a la primavera en 
petits corimbes penjants i són de co-
lor verd-groguenc.

El fruit és una doble sàmara disposa-
da en angle agut, i conté dues llavors 
alades, rodones, d’1,5 a 3 cm de llarg.

Aquest petit arbre és originari de la 
part oriental de la Mediterrània (sud 
de Grècia i sud de Turquia).
És molt tolerant a la sequera i les altes 
temperatures, i creix a les vessants se-
ques i assolellades, en petites elevacions.
Es cultiva com a arbust o arbre orna-
mental a l’est d’Europa.

La família de les sapindàcies
Etimologia: El nom prové del gènere 
Sapindus, abreviació de “sapo-indicus”, 
que en llatí significa sabó de l’Índia, i 
fa referència a les saponines que abun-
den a l’exocarp de Sapindus saponaria.
• Distribució de les sapindàcies al 
món: Comprèn uns 147 gèneres i 2.200 
espècies distribuïts en boscos tropicals 
i subtropicals i en regions temperades.
Aquesta família es divideix en 4 subfa-
mílies: Xanthoceroideae, Hippocastanoi-
deae, Dodonaeoideae i Sapindoideae.
Els últims estudis moleculars d’ADN 
(Sistema de Classificació APG III, 
última versió), han portat a inclou-
re dins la família de les sapindàcies 
dues famílies importants:les acerà-
cies (arç) i les hipocastanàcies (cas-
tanyers).
Poden ser arbres, arbustos o lianes. 
Aquestes últimes generalment pre-
senten estípules i circells (Cardiosper-
mum halicacabum).
Fulles alternes o oposades; pinnades 
o palmades; perennes o caduques. In-
florescències terminals o axil·lars, en 
forma de panícula, raïm, corimbe o 
ombrel·la, amb un parell de circells a la 
base en el cas de les enfiladisses. Flors 
actinomorfes o zigomorfes, petites; 
bisexuals o unisexuals, periant tetra o 
pentàmer, amb apèndixs esquamosos a 
la base dels pètals. L’androceu té de 4 a 8 
estams en un sol verticil. Disc nectarífer 
extraseminal present; ovari súper. Fruits 

en càpsules, drupes, esquizocarps o ba-
ies, amb d’una a tres llavors per fruit.
Se’n consumeixen els fruits d’algunes 
espècies, sobretot d’origen tropical 
(Litchi chinensis). Altres s’usen per fer 
sabó o insecticides (Sapindus sapona-
ria); també en la indústria de la fusta i 
com a plantes ornamentals.

• Les sapindàcies al JBB:
Mediterrània: Acer negundo, A. campestre, 
A. sempervirens, A. obtusifolium, A. opalus, 
A. opalus subsp. granatense, A. pseudopla-
tanus, A. monspessulanum, A.platanoides, 
Aesculus hippocastanum, Aesculus X carnea
Sud-àfrica: Deinbollia oblongifolia, 
Allophylus nataliensis, Erytrophysa 
transvaalensis, Pappea capensis, Ata-
laya capensis, Atalaya alata
Xile: Llagunoa glandulosa
Califòrnia: Aesculus californica
Austràlia: Dodonaea viscosa
Sud-est asiàtic: Sapindus mukorossi, Ko-
elreuteria bipinnata

Text i fotografies: Núria AbellánDetall del tronc Detall de les sàmares

Detall de les fulles
Fruits d’Aesculus X carnea
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AvALUACIÓ DEL CONTROL BIOLÒgIC NATURAL DELS PUgONS

Els pugons són un grup molt extens 
d’insectes de cos tou i petit i d’aspecte 
globós. N’hi ha uns 4.700 tipus des-
crits, entre espècies i subespècies, i 
n’hi ha de monòfags (afecten un sol 
tipus de conreu) i altres de polífags 
(n’afecten diversos). Aquests animals 
són enormement nocius per als con-
reus i demanen més atenció del nor-
mal, ja que presenten una enorme ca-
pacitat de reproducció i la dificultat de 
portar-ne el control és molt gran. 

El control natural de les poblacions 
d’organismes té lloc sense intervenció 
de l’home, i inclou, a més d’enemics 
naturals, l’acció dels factors abiòtics 
(aigua, aire, clima, llum, temperatu-
ra, sòl, humitat, etc.). En el cas dels 
pugons, els seus enemics naturals 
pertanyen al grup dels parasitoides 
(vespes) i dels depredadors (marie-
tes, crisopes i larves d’altres insectes). 

Durant la segona quinzena de juny 
del 2012 vam dur a terme a l’hort de la 
Masia del JBH un mostreig de pugons 
que va permetre determinar que en 
aquell espai aquesta plaga estava con-
trolada de manera natural per hime-
nòpters parasitoides (vespes). 

Utilitzant un procediment senzill, 
vam agafar brots de carxofera (Cyna-
ra cardunculus var. Scolymus) i de re-
molatxa (Beta vulgaris). Cada mostreig 
el vam realitzar amb molta cura per 
tal de no pertorbar els pugons que hi 
havia en cada una de les mostres. Per 
determinar el percentatge de parasi-

tisme natural, els pugons recollits van 
ser observats cada dia, i els vam anar 
retirant els parasitoides emergits, que 
posteriorment van ser identificats pel 
Dr. Valmir A. Costa, del Centre Expe-
rimental de l’Institut Biològic (Cam-
pinas, São Paulo, el Brasil). 

Amb aquesta avaluació vam com-
provar que a l’hort de la Masia existeix 
un parasitisme natural del 36,30% 
per a les poblacions de pugons troba-
des a les carxoferes, i del 29,72% a les 
remolatxes, els quals van ser hostes 
dels  parasitoides  Pachyneuron aphi-
dis, Lysiphlebus confusus i Lysiphlebus 
fabarum (Fig. 2, 3 i 4).

P. aphidis és una espècie cosmopo-
lita, ja que s’ha registrat en 60 països. 

Controla 86 espècies de pugons, i pot 
actuar com a parasitoide primari i se-
cundari (hiperparasitoide), cosa que 
li dóna una millor capacitat de repro-
ducció i adaptació.  L. confusus i L. fa-
barum actuen únicament com a para-
sitoides primaris, i estan presents en 
molts països d’Europa i Àsia, on para-
siten desenes d’espècies de pugons. 
D’aquestes dues darreres espècies, L. 
fabarum és la més abundant a l’àrea 
mediterrània.

Els resultats obtinguts en el nostre 
estudi proporcionen informacions bà-
siques per a futurs treballs, que per-
metran la implantació d’un programa 
de lluita biològica contra els pugons 
mitjançant l’establiment d’espècies ve-
getals que serveixin de refugi a les po-
blacions dels himenòpters autòctons 
presents a l’hort de la Masia. D’aques-
ta manera podrem conservar aquests 
enemics naturals dels pugons i, doncs, 
prevenir durant tot l’any l’atac d’aquests 
insectes a les plantes conreades.

Per últim, cal recordar que els pu-
gons tenen molts més enemics natu-
rals, com per exemple les marietes... 
Prenguem-ne nota!

Text i imatges: Mariuxi L. gómez Torres,
valmir Antônio Costa

Fig. 1 Mostreig de pugons a la carxofera 

Fig. 5 El cercle mostra les “mòmies dels pugons”
amb l’orifici de sortida dels parasitoides adults.
S’anomena així el cos de l’insecte que serveix d’hoste
per al desenvolupament de la larva del parasitoide.

Fig. 2 Femella de Pachyneuron
aphidis identificada com a
parasitoide dels pugons presents
a la carxofera i la remolatxa

Fig. 4 Femella de Lysiphlebus
fabarum, identificada com a
parasitoide dels pugons
presents a la remolatxa

Fig. 3 Mascle de Lysiphlebus 
confusus identificat com a
parasitoide dels pugons
presents a la remolatxa
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PARLEM AMB ANA MILENA JOYA

Quin tipus de projectes de millora 
ambiental estan duent a terme a la 
ciutat de Medellín?
L’Alcaldia de Medellín, mitjançant la 
Secretaria de Medi Ambient, des de fa 
uns anys està duent a terme una sèrie 
d’iniciatives que tenen com a propò-
sit embellir la ciutat, amb projectes 
de transformació paisatgística dels 
marges de les rieres, la recuperació de 
l’espai públic i la mitigació de punts 
crítics (problemes geològics, hidràu-
lics o antròpics) en jardins i zones 
verdes. 
Gràcies a les diferents tasques de-
senvolupades des del programa de 
Silvicultura Urbana, s’ha aconseguit 
consolidar a la ciutat un total de disset 
parcs lineals i sis corredors ecològics. 

En què consisteixen aquests parcs 
lineals i corredors ecològics?
Es tracta d’accions de paisatgisme 
amb intervencions de moblament 
urbà en les franges que, segons el Pla 
d’Ordenament Territorial, cal respec-
tar entre les rieres i les zones aptes 
per a la construcció o la intervenció 
urbanística.
Aquestes zones integren jardins flo-
rals, gimnasos a l’aire lliure, petits 
teatrins i espais per a la recreació i 
l’esport, que en conjunt faciliten la 
integració de la comunitat. En aquest 
sentit, durant l’últim any es van sem-
brar més de 17.000 plantes entre far-
ratgeres i florals en aquests espais 
dels marges de les rieres.

Quins aspectes del Jardí Botànic de 
Barcelona van trobar inspiradors 
per al seu projecte?
Sens dubte hi ha un detall que ens va im-
pactar molt en la visita al Jardí Botànic de 
Barcelona: el fet que està situat on abans 
hi havia un abocador. Ens van cridar molt 
l’atenció els processos que han fet ser-
vir per recuperar ambientalment aquest 
lloc, dotant el sòl d’un ús ben diferent, 
protegint la natura, protegint la vida.

Troben similituds entre les soluci-
ons adoptades pel JBB i la seva tasca 
a Medellín?
Al Jardí Botànic de Barcelona no no-
més han fet un remarcable esforç 
ambiental, sinó també des de la pers-
pectiva social. El Jardí és un punt de 
trobada per a nens, joves i adults, un 
centre d’integració de la ciutat.
Aquesta experiència és molt similar al 
que a Medellín hem aconseguit amb el 
projecte “Moravia floreix per a la vida”, 
una intervenció que vam fer a l’antic 
abocador d’escombraries de la ciu-
tat mitjançant la qual volem convertir 
aquest lloc en un parc ambiental, amb 
una proposta ambiental, social i urba-
nística, pensant sempre a fer de Me-
dellín una ciutat verda i sostenible.

En aquest sentit, quins projectes te-
nen per al futur immediat?
Com a metes per al quadrienni, la Se-
cretaria de Medi Ambient de Medellín 

pretén aconseguir plantar 15.000 ar-
bres, construir tres parcs lineals i cinc 
corredors ecològics més en marges de 
rieres, mantenir tres milions de metres 
quadrats de zones verdes, sembrar un 
milió d’arbres a la zona rural i comptar 
amb 20.000 m2 de “jardins per a la vida”.
Aquest tipus d’estratègies van de la mà 
de projectes com el Jardí Circumval-
lar i el Cinturó Verd Metropolità, dues 
propostes que propicien el desenvo-
lupament humà i integral millorant 
l’hàbitat, la mobilitat i l’accessibilitat. 
Afegit a aquestes iniciatives tenim el 
Parc del Riu, un projecte d’intervenció i 
de renovació urbana de l’entorn del riu 
Medellín, per connectar la ciutat de for-
ma eficient amb mobilitat, espai públic, 
equipaments complementaris i inter-
venció ambiental. L’enginyeria, l’urba-
nisme i el medi ambient treballen de la 
mà per fer del riu Medellín el principal 
punt de trobada de la ciutadania.
Medellín és una ciutat on la vida flo-
reix en tots els racons, un exemple de 
transformació sense precedents que 
es viu en els espais públics i en el cor 
de la nostra gent. Sempre de portes 
obertes perquè els visitants coneguin 
la ruta que hem traçat, amb què mos-
trarem al món que en aquesta ciutat 
ha estat possible reivindicar el dret a 
la vida, així com la construcció social i 
participativa de l’equitat.

Carme Solà

Enginyera civil amb especialització en medi
ambient i geoinformàtica. va ser sotssecretària
de Planificació Ambiental de Medellín.
El 2009 va treballar com a assessora
del despatx del governador d’Antioquia
i de consultora ambiental de Corantioquia.
visita el Jardí Botànic de Barcelona
el 30 de setembre del 2013.
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L’ART DEL KOKEDAMA PLAgUES I MALALTIES

Fa un any vaig descobrir l’art de les koke-
dames, vulgarment anomenades bon-
sais de pobre. Em vaig quedar sorprès 
per la seva simplicitat i per la vida que 
albergaven aquestes boles de molsa.

Es tracta d’una tècnica japone-
sa, relativament recent, en la qual a 
través de la combinació de diferents 
elements completament naturals ob-
tenim composicions vives de gran 
bellesa i senzillesa. Així, d’alguna ma-
nera, ens apropen la natura a casa, i 
aporten frescor en 
la fredor dels ambi-
ents artificials.
La kokedama no no-
més satisfà qui la 
té, sinó també qui 
la crea. El contacte 
de les mans amb els 
materials que s’uti-
litzen per a la seva 
elaboració produeix 
sensacions que ens 
traslladen al seu lloc 
d’origen, la terra, el 
seu estat més natural, 
cosa que ens permet evadir-nos, encara 
que sigui per un instant, de l’estrès diari.
La traducció catalana de kokedama se-
ria “bola de molsa”, i consta de tres 
elements bàsics: akadama, substrat i 
molsa. Els dos primers, combinats i 
modelats amb una forma més o menys 
esfèrica, ens aporten un entorn argi-
lenc, al qual s’adhereix una capa de mol-

sa. Aquesta bola esfèrica es converteix 
en l’habitacle de les nostres plantes, 
recomanablement d’interior, encara 
que també es poden cultivar espècies 
arbòries en receptacles de dimensions 
més grans. En alguns casos substitueixo 
l’akadama per fibra de coco i n’obtinc 
molt bons resultats. 

La base sol ser de pissarra, de cerà-
mica o de fusta petrificada, que els dóna 
un acabat natural per poder recrear-hi 
aspectes de la natura, però  penjades 

del sostre també són 
molt atractives.

Es reguen per 
immersió, atès que 
la molsa adherida té 
gran capacitat d’ab-
sorció. L’adob s’afe-
geix a l’aigua de reg 
segons els requeri-
ments de cada plan-
ta i les condicions 
climàtiques d’on va-
gin destinades.
A l’octubre vam re-

alitzar, a través de 
l’AAJBB, un taller de kokedama a la 
Masia del JBH. Cada assistent es va en-
dur a casa tres kokedames, que de ben 
segur aportaran alegria al seu dia a dia. 
Al Planta’t de tardor, també gràcies a 
l’AAJBB, se’n van fer demostracions, 
que van encuriosir grans i petits.

Text i fotografia: Pere Casbas

Aquest insecte, que, a primer cop 
d’ull, en fase de larva sembla una eruga 
de papallona i en fase adulta una mos-
ca, és, en realitat, una vespa. En la fase 
adulta no representa cap problema, 
però la larva, que s’alimenta exclusiva-
ment de fulles de roser, provoca greus 
defoliacions tant en espècies silves-
tres com en conreus del gènere Rosa.

Hi ha diversos símptomes que ens 
fan sospitar de la presència d’aquest 
insecte a la planta, fins i tot abans que 
en neixin les larves. D’una banda po-
dem observar brots nous secs, a causa 
que la femella adulta, per fer la posta, 
fa unes incisions a les tiges tendres 
que els assequen. Per altra banda, 
quan les larves ja han nascut i s’ali-
menten del roser, tenen una manera 
molt característica de menjar-se les 
fulles, ja que comencen per les vores  
i en respecten el nervi central.

Aquest himenòpter presenta dues 
generacions anuals. Els primers adults 
apareixen a la primavera. Després d’apa-

rellar-se, la femella 
realitza la posta. En 
poc temps els pe-
tits ous trenquen i 
les larves s’alimen-
ten de les fulles fins 
que completen el seu 
desenvolupament. És 
llavors quan es deixen 
caure a terra per cri-
salidar-se. A mitjan estiu apareixen els 
adults, la descendència dels quals donarà 
lloc a una segona generació. Les larves 
s’alimentaran fins que, amb la baixada de 
les temperatures, es dirigeixin a terra per 
hibernar. A la primavera següent es cri-
salidaran i apareixeran de nou els adults, 
i així es completa el cicle biològic.

Com sempre, per combatre 
aquesta plaga és preferible actuar 
preventivament, vigilant la plan-
ta a la primavera i eliminant les 
postes quan apareixen a les tiges, 
fins i tot realitzant una poda tera-
pèutica dels brots afectats, si cal. 
Una vegada nascudes, les larves 
són fàcils de trobar i es poden 
eliminar manualment. I si no hi 
ha més remei, la plaga pot trac-
tar-se polvoritzant insecticides 
d’ampli espectre com els piretroides o l’oli 
de nim, que actuen per contacte, però és 
molt menys recomanable.

Text i fotografies: Ángel Hernansáez

Exemplar de kokedama

La falsa eruga del roser 

La larva (20 mm) té el dors de color ataronjat
i el ventre blanc, el cap rodó, tres parells de potes
toràciques i el cos ple de petites berrugues negres.

L’adult (10 mm), té cap i cos 
de color negre i un abdomen 
ataronjat i voluminós, i per 
això vola malament.

Tija on s’ha realitzat
una posta.
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BREUS DE L’ASSOCIACIÓ...

Acte commemoratiu
del vintè aniversari
de l’Associació d’Amics
del Jardí Botànic
El diumenge 10 de novembre quedarà 
marcat amb lletres d’or en la història 
de l’Associació. Amb la presència del 
regidor del districte de Sants-Mont-
juïc, Sr. Jordi Martí i Galbis, molts 
amics es trobaren a la Sala Salvador de 
l’Institut Botànic per recordar, cele-
brar, i commemorar el naixement de 
l’Associació, i continuar sembrant per 
al futur.
L’acte el presidien, a més del regidor, 
els amfitrions: la presidenta de l’As-
sociació, Mercè Mestres, el Dr. Alfon-
so Susana, director de l’Institut Botà-
nic, i el Dr. Josep Maria Montserrat, 
director del Jardí Botànic.
Amics que es retrobaven després de 
molt de temps, amics que es felicita-
ven per l’aniversari, amics que recor-
daven moments i experiències com-
partides... Les cares d’emoció eren la 
nota comuna en tots ells. 

Nou vídeo de l’Associació
Després de la benvinguda i la salutació 
de la presidenta, es projectà el vídeo 
corporatiu Sembrem il·lusió. Un reflex 
de la realitat de l’entitat, amb els seus 
valors i els moments importants de la 
seva història. 

Premi Amics del Jardí Botànic
A la jornada es va aprofitar per fer un re-
coneixement públic als primers Amics, 
aquells que varen sembrar la llavor del 
que més tard esdevindria tot un jardí 
botànic. Setze Amics de l’any 1993...
A més, es va atorgar el Premi Amics 
del Jardí Botànic a la Núria Membrives, 
exdirectora del Jardí Botànic; a l’Àrea 
Metropolitana; al personal del Museu 
de Ciències; al Laboratori Aquilea; al 
Dr. Joan Uriach i a la Lourdes Roca.
El premi va ser un diploma i la reproduc-
ció d’un dibuix de l’amic Josep Sabanès.

El Dr. Joan Uriach, padrí de l’acte
A continuació, el padrí de l’acte, el Dr. 
Joan Uriach, ens va dedicar unes pa-
raules sobre la importància de conèi-
xer, protegir i estimar les plantes, mo-
tiu pel qual dóna suport a l’Associació.

... perquè volem seguir creixent
Per fer una aposta de futur, i per donar 
continuïtat al que s’ha fet durant tots 
aquests anys, es va presentar el pla es-
tratègic 2104-2017, proposta de mi-
llora per afavorir la participació dels 
Amics, millorar-ne la comunicació i 
reforçar l’estructura organitzativa.

“Sou bona gent”
L’acte el va tancar el regidor amb pa-
raules d’agraïment per la feina feta, fe-
licitació per la història viva i ànims per 
continuar. “Sou bona gent”, ens va dir, 
“perquè es percep i es transmet”, i per 
això ens desitjà un futur engrescador i 
participatiu dins del Jardí Botànic.

Globus, pastís d’aniversari i brindis
En acabar l’acte, els Amics van apagar 
les espelmes dels 20 anys, i van tastar 
un pastís salat commemoratiu. Es va 
fer menció als Amics que reposen al 
jardí etern, i s’obsequià els assistents: 
tothom es va poder endur com a re-
cord una capsa amb llavors de l’hort 
feta per a l’ocasió.

Dinar festiu
Trenta-tres Amics van continuar la 
festa al restaurant de la Font del Gat, 
on, com marca la tradició, es va fer un 
sorteig. En aquest cas, va ser un qua-
dre floral de la Magda Sedó.

L’anècdota
Per primer cop, quatre presidents 
de l’Associació coincidien en un acte 
de l’entitat. La Mercè Mestres va es-
tar acompanyada de l’Oriol Comas, 
l’Emili Vilaseca i l’Anna Llor.

Nou fulletó corporatiu
La jornada va servir també per presen-
tar el nou díptic informatiu de l’Asso-
ciació: qui som, què fem, què oferim.Membres de la presidència revisant la informació
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Primers Amics, de l’any 1993
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Locució del Dr. Joan Uriach
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Pastís d’aniversari i brindis
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Paraules del regidor Sr. Martí i galbís
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RACÓ DEL SOCI

Planta’t als jardins
botànics
El diumenge 27 d’octubre, un bon 
nombre de voluntaris van participar 
activament en una jornada històrica: 
el Jardí Botànic va rebre un total de 
7.112 visitants  (4.464 al JBB i 2.648 al 
JBH), dada que representa la segona 
xifra d’assistència en un dia durant els 
seus gairebé 15 anys.
Centrada en el món dels bolets, la jor-
nada va oferir un ampli ventall d’acti-
vitats per a tots el públics. 

Al sot de la Masia, l’Associació va ofe-
rir, després d’un concurs de dibuix 
de carbasses amb més de 80 partici-
pants, i com a fi de festa, una xocola-
tada per a 150 nens.

Podeu veure fotografies de les activi-
tats de l’Associació a l’enllaç següent:
www.flickr.com/photos/amicsjbb/

Festa de Nadal
Dissabte 14 de desembre
Jardí Botànic Històric
12 h Arribada i trobada
12.30 h Presentació del llibre El jar-
dí amagat, a càrrec dels autors Pilar 
Sampietro i Ignacio Somovilla.
13.00 h Explicació de l’exposició Josep Ca-
sares, motius vegetals, de la mà de l’autor.
13.15 h Aperitiu compartit (tothom apor-
ta productes nadalencs per compartir).
Brindis i tancament de l’any del 20è 
aniversari

Loteria de Nadal
No et quedis sense participacions de 
la loteria del 20è aniversari: juguem al

38626 
(cada butlleta és de 2,50 euros, i s’hi 
juguen 2 euros)

Els Amics, amb La Marató 
de TV3
El diumenge 15 de desembre, de 
10.13 a 13.30 h, l’Associació ofereix 
una activitat solidària per donar su-
port a La Marató de TV3: Plantem per 
a La Marató. 
Hi oferim la possibilitat de sembrar 
llavors i planters a canvi d’una petita 
aportació econòmica, destinada a la 
recaptació de La Marató de TV3.
www.tv3.cat/marato

Calendari dels voluntaris
Recordem la importància de consultar 
el calendari del web per saber les jor-
nades d’activitat de cada grup.

Concurs de fotografia
Ja es pot participar en el concurs de 
fotografia 2014. Esperem les vostres 
fotografies de tardor i hivern!
Tota la informació a www.amicsjbb.org

Exposició a la Masia
La nova exposició a la Masia du per tí-
tol Josep Casares, motius vegetals. Es pot 
visitar del 28 d’octubre del 2013 al 31 
de gener del 2014, de dilluns a diven-
dres laborables, de 10 a 14 h.

Un apunt
Per manca d’espai, a l’anterior Brolla no es donava 
l’agraïment a l’Amic voluntari Joaquim Villanueva 
per la seva tasca durant el camp de treball.
Moltes gràcies, doncs!

Fo
To

: J
oS

EP
 M

AR
IA

 L
Lo

BE
T

Fo
To

: J
oS

EP
 M

AR
IA

 L
Lo

BE
T

“Planta’t als Botànics” de tardor

Primer Premi del Concurs de Dibuix,
categoria 5-8 anys

Per Nadal, el millor regal! - Botiga de l’Associació
• Llavors de l’hort
• Llibre Plantes remeieres, de Fra Valentí Serra
• Llibre El jardí amagat, de Pilar Sampietro i Ignacio Somovilla 
• Calendari 2014, amb dibuixos de Susanne Davit
• Llibres i postals del fotògraf Hollander
• Punts de llibre dels 20 anys de l’AAJBB



La nostra llavor fa créixer el Jardí

Carissa macrocarpa, il·lustració de Victòria Ramos,
membre de l’Agrupació d’Aquarel·listes

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


