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EDITORIAL

L’Institut Botànic de Barcelona conserva des del 1938 
el Gabinet Salvador, una col·lecció científica d’objectes 
naturals i artificials reunits des d’una visió cosmològica 
i a la vegada utilitària per aquesta nissaga d’apotecaris, 
instal·lada a Barcelona des del final del segle XVI. Amb 
Jaume Salvador i Pedrol i els germans Joan i Josep Salva-
dor i Riera com a membres destacats, la seva principal 
obra científica fou el Gabinet d’Història Natural, iniciat 
el 1626 i tancat definitivament al públic el 1855. Durant 
el segle XVII i començament del XVIII van reunir una 
important col·lecció de plantes, llibres, mol·luscs, fòs-
sils, monedes, productes de farmàcia, aparells, dibuixos 
i objectes curiosos, alguns actualment perduts.

El Gabinet Salvador conté 8.000 unitats de registre 
de les quals 4.400 són plantes i 1.400 llibres. El pas-
sat 18 de juliol el Tinent d’Alcalde i regidor de Cultura, 
Jaume Ciurana, va presentar al públic l’adquisició recent 
per part de l’Ajuntament de Barcelona d’una part de la 
biblioteca i de nombrosa documentació sobre aquesta 
col·lecció, que fins fa ben poc ens era totalment desco-
neguda. Entre els prop de 500 objectes retrobats hi ha 
diversos llibres que completen els volums ja existents, 
cartes amb científics de diverses èpoques, documents 
sobre els objectes de la col·lecció, sobre la farmàcia, 
etc. Es tracta d’una part significativa de la col·lecció, que 
ens ajudarà a valorar-ne millor la importància, ja que en 
molts aspectes és única tant a casa nostra com al con-
junt d’Europa. Estem d’enhorabona i ens hem de 
felicitar per les oportunitats d’estudi i 
millor comprensió del que ja tenim, 
i també per les possibilitats que 
aquests nous objectes ens ofereixen 
de cara a la preparació de la nova ex-
posició, “Salvadoriana”, i a la conti-
nuïtat i aprofundiment de la  recerca.

Josep M. Montserrat
Director del Jardí Botànic de Barcelona

FLAIXOS

• Finalitzades les obres de millo-
ra de l’entorn de la Masia del Jardí 
Botànic Històric. El passat mes de juny 
van finalitzar les obres d’arranjament dels 
entorns de la Masia del JBH. El projecte, la 
direcció d’obra i el finançament han estat a 
càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na. Les obres han consistit en la pavimen-
tació amb toves dels voltants de la Masia, la 
construcció d’unes escales en ambdós late-
rals, nous drenatges, etc.

• Noves plantacions de fruiters al Jardí Botànic Històric. Durant 
la primavera passada, gràcies a la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, s’han plantat alguns arbres fruiters al Sot de la Masia, dins l’objectiu de 
prioritzar, en aquest indret del JBH, les col·leccions etnobotàniques (hortíco-
les, aromàtiques, medicinals, fructícoles...). S’han plantat un codonyer (Cydonia 
oblonga) i un grup de cítrics: un llimoner (Citrus limonum), un mandariner (Ci-
trus reticulata) i un taronger agre (Citrus aurantium), i properament hi afegirem 
un poncemer (Citrus medica).

• Èxit del Planta’t als Botànics de primavera. El diumenge 21 d’abril 
se celebrà el “Planta’t als Botànics” de primavera, amb un gran èxit de participa-
ció (5.868 visitants) i una important oferta d’activitats al llarg del matí i la tarda. 
Per primera vegada, el Jardí Botànic Històric també va formar part de l’esdeve-
niment, i tots dos Jardins van estar connectats amb un autobús llançadora. Hi 
van destacar com a eixos temàtics el 20è aniversari de l’AAJBB, la pol·linització i 
la inauguració de l’exposició temporal  “Regne vegetal”, de l’artista Paul den Ho-
llander. 
 
• Planta’t als Botànics de tardor! El proper diumenge 27 d’octubre se ce-
lebrarà una nova edició del Planta’t de Tardor, coorganitzat, com el de primavera, 
pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i l’Associació d’Amics del Jardí Botànic. L’eix temàtic principal girarà al voltant 
dels fongs i, molt especialment, dels bolets. Per primera vegada en un Planta’t de 
Tardor, s’inclouran en el programa activitats al JBH.

Imatge de la portada:
Aquarel·la de Josep Sabanès
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ApRENgUEM BOTÀNICA

El matapoll de Menorca
• Nom científic: Daphne rodriguezii
• Nom comú: Matapoll de Menorca, 
dafne menorquí, dafne de Menorca.
• Etimologia: El nom del gènere, 
“Daphne”, prové del grec i significa 
llorer, per la semblança de les fulles 
amb les d’aquesta altra planta.  L’epítet, 
“rodriguezii”, fa al·lusió al botànic me-
norquí Joan Rodríguez Femenías, que 
descobrí aquest endemisme el 1866.
• Descripció: Nanofaneròfit de 0.5 m 
d’alçada, amb brancatge dens, de crei-
xement divaricat. L’escorça és de color 
grisenc. Les fulles fan 7-15 x 2-5 mm; 
tenen l’àpex arrodonit, la base atenua-
da i el marge revolut. Són persistents, 
de color verd brillant i coriàcies. Es 
disposen en petits grups en rametes 
curtes (braquiblasts), i també de ma-
nera dispersa per les branques.

Les flors s’agru-
pen en inflores-
cències termi-
nals d’una a tres 
flors, o també 
en braquiblasts. 
Són petites, tu-
bulars de color 
blanc-cremós 
i amb l’hipant  
vermellós. El 
fruit és una baia 
de color vermell 
ataronjat i conté 
una sola llavor.

Aquest petit arbust, endèmic de l’illa 
de Menorca, està catalogat com a espè-
cie en perill d’extinció i com a espècie 
prioritària dins de la Directiva Euro-
pea d’Hàbitats.
Es troba dins el Parc Natural de S’Al-
bufera d’es Grau, majoritàriament a 
l’Illa d’en Colom, en un entorn pro-
tegit. Creix arrecerat dels forts vents 
marins entre la Phillyrea latifolia var. 
rodriguezii i la Pistacia lentiscus, fet que 
afavoreix un microclima adient per a 
la seva germinació. Viu en terrenys 
sorrencs, entre 5-80 metres sobre el 
nivell del mar, i coexisteix també amb 
l’Arum pictum i el Dracunculus mus-
civorus. De la dispersió de les llavors 
mitjançant la ingesta dels fruits se 
n’encarrega principalment el llangar-
daix Podarcis lilfordi, també endèmic 
de l’illa, i així assegura en part la con-
servació d’aquest arbust, amenaçat 
davant el desenvolupament turístic i 
urbanístic, els incendis, la degradació 
del medi i les mateixes particularitats 
del seu entorn natural.

La família de les timeleàcies
Etimologia: Del grec “thymeláia”, que 
significa planta de baies laxants.
• Distribució de les timeleàcies al 
món: Comprèn uns 50 gèneres i 600 
espècies, algunes en perill d’extin-
ció. Es troben en major quantitat a 

l’hemisferi sud, al continent africà i a 
Oceania. A la conca mediterrània tro-
bem els gèneres Daphne i Thymelaea.
Són arbres, arbustos i petites mates, 
plantes herbàcies i també enfiladisses.
Les fulles són simples, senceres, al-
ternes o oposades, sense estípules. 
Les flors poden ser hermafrodites 
o unisexuals, regulars, tetràmeres. 
Corol·la i calze tubulars, formant un 
hipant i agrupats en petites inflo-
rescències. Quatre sèpals de color 
blanc, crema o rosa, i pètals inexis-
tents o avortats. Androceu format per 
8 estams en 2 verticils. Ovari súper. 
El fruit pot ser una drupa carnosa 
que sovint té agents inhibidors de la 

germinació (Daphne) o bé un aqueni 
(Thymelaea), amb una sola llavor.
Els fruits sovint són irritants i tòxics. 
Tant és així que els de la Daphne gnidium 
s’utilitzaven, juntament amb l’escor-
ça, per enterbolir l’aigua i adormir els 
peixos per facilitar-ne la captura.
Algunes tenen propietats medicinals i 
tintòries, com les bufalagues, d’on s’ex-
trauen colorants grocs o negres; altres 
d’ornamentals, i d’algunes, com en el gè-
nere d’Australàsia Wikstroemia, se n’usen 
les fibres en la fabricació de paper.
• Les timeleàcies al JBB:
Nord d’Àfrica: Thymelaea virgata
Sud-àfrica: Dais cotinifolia
Austràlia: Pimelea ferruginea
Vivers JBB: Daphne rodriguezii

Text i fotografies: Núria AbellánDaphne rodriguezii

germinació de Daphne rodriguezii al viver del JBB

Dais cotinifolia al JBB

Thymelaea virgata al JBB
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pAUL DEN HOLLANDER EXpOSA A L’INSTITUT BOTÀNIC

La primavera passada, durant la cele-
bració del Planta’t al Jardí, es va inau-
gurar l’exposició temporal “El regne 
vegetal”, pensada i produïda per a la sala 
d’exposicions de l’Institut Botànic. Es 
tracta d’una selecció de l’obra fotogrà-
fica de Paul den Hollander (1950 Breda, 
Holanda), autor de prestigi internacio-
nal, que va iniciar un dels seus treballs 
més coneguts a la col·lecció Salvador de 
l’Institut Botànic, fa més de vint anys.

L’artista té la font d’inspiració en la 
natura, en les col·leccions dels museus 
de Ciències Naturals, en un jardí, però 
sempre des de l’experimentació cons-
tant. Fotògraf i jardiner, no sap realment 
què és més vital per a ell, si la jardineria 
o la fotografia. La seva obra és la recerca 
constant de la bellesa, lligada sempre al 
misteri i la força de la vida, al contrast 
entre la vida i la mort, la foscor i la llum, a 
la captura de la infinita gamma de colors 
-que canvia amb els dies i amb les esta-
cions. En aquesta mostra, estructurada 
en tres àmbits, ens proposa tres mirades 
diferents sobre la natura, a partir de les 
sèries “Voyage botanique - 1992-1994”, 
“Metamorphosis - 2004-2007” i “The 
Luminous Garden - 2010-2011”.

El primer apartat correspon a “Meta-
morfosi”, una sèrie d’imatges obtingudes 
en el seu jardí de Breda. Aquí, Paul den 
Hollander examina el seu entorn vegetal 
més proper, jugant amb dos paràmetres 
inherents a la fotografia: el moviment i 
la difuminació. En les imatges d’aquesta 
sèrie, una planta misteriosa que s’insi-

nua entre taques de color, descriu la seva 
troballa i el seu moment creatiu, neces-
sàriament breu i efímer, però capturat 
per a la nostra mirada gràcies a la càmera 
experta i al domini precís de l’obturador. 
El sistema especial d’impressió fa ressal-
tar els colors de manera extraordinària i 
permet que les imatges ens evoquin pai-
satges insospitats en un jardí domèstic.

L’apartat central correspon a “Viatge 
Botànic (1992-1994)”. Mentre parti-
cipava a Barcelona en l’exposició col-
lectiva “Musa Museu”, organitzada per 
l’Ajuntament de Barcelona al Palau de 
la Virreina el 1992, Paul den Hollander 
va rebre l’encàrrec de cercar entre les 
col·leccions de l’Institut Botànic dos ob-
jectes normalment exclosos de la vista 
del públic. Així va descobrir el Gabinet 
Salvador i, inspirat en el magnífic her-
bari del segle XVII, es va embarcar en 
un viatge per Europa buscant altres col-
leccions botàniques primitives, aquelles 
que, vinculades als primers exploradors 
i als gabinets d’història natural, van ser-
vir de fonament a naturalistes com Lin-
né per canviar la nostra visió de la natura 
i del món. Va visitar Utrecht, París, Am-
sterdam... El text de Carl Linné Philo-
sophia botanica (1751) li va proporcionar 
el relat que articula les imatges d’aquesta 
sèrie, que corresponen a una selecció de 
les publicades a Voyage Botanique (Breda, 
1997), on es recullen impressionants fo-
tografies en blanc i negre dels herbaris 
prelinneans, emmarcades per les imat-
ges de l’herbari Salvador.

La darrera secció és la més sorpre-
nent i innovadora. Es tracta del “Jardí 
Lluminós (2010-2011)”. En aquesta sè-
rie el fotògraf combina els camps elec-
tromagnètics amb variacions significa-
tives en la tensió d’un camp elèctric per 
mostrar una realitat desconeguda de les 
flors, que responen amb els seus propis 
patrons únics de llum. Les infructes-
cències d’un plàtan, alguns bolets, flors 
i fulles diverses es transformen en mans 
de l’artista en fotografies d’una bellesa i 
singularitat sorprenents. Les imatges 
obtingudes a través d’aquests intercan-
vis d’energia, d’una artificialitat abso-
luta, estan molt allunyades de l’estricte 
realisme que inspira les sèries anteriors. 

Potser el que observa té a veure amb el 
recent descobriment del fet que alguns 
pol·linitzadors poden detectar camps 
elèctrics, imperceptibles per a nosal-
tres, en les flors que visiten. Una vegada 
més, la sensibilitat de l’artista s’avança a 
la descoberta científica.

Aquesta és la primera exposició in-
dividual de l’autor a Barcelona. No us la 
perdeu. Els horaris de visita de l’expo-
sició són d’11 a 14h cada matí. Els diu-
menges i festius es pot visitar també a 
la tarda, de 16 a 18 h. L’exposició res-
tarà oberta fins el 2 de febrer del 2014.

Josep M. Montserrat.
Director del Jardí Botànic de Barcelona

Luminous garden 9. 2010
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pARLEM AMB EN CèSAR BLANCHé

Essent doctor en Farmàcia, d’on et 
ve l’interès per les plantes? 
De petit ja sentia l’àvia parlar de noms 
i usos populars de les plantes, i l’avi, 
que era farmacèutic, de plantes me-
dicinals, però no va ser fins que vaig 
començar Botànica a la universitat que 
vaig descobrir que allò m’agradava. El 
meu professor de pràctiques, en Joan 
Pujadas, em va permetre acompan-
yar-lo a les campanyes botàniques del 
Pre-Pirineu, al Boumort, durant tres 
estius, i als hiverns aprendre a deter-
minar amb claus. Aleshores no hi ha-
via Flora dels Països Catalans ni Flora 
Ibérica, i ens les manegàvem amb els 
tres volums publicats de Flora Europaea 
o el Prodromus de Willkomm (en anglès 
o llatí i sense cap il·lustració!) i la flo-
ra catalana de Cadevall o la francesa de 
Coste, que almenys tenien dibuixos. El 
darrer any de carrera vaig ser contrac-
tat com a substitut del recol·lector de 

plantes i tècnic de l’herbari BCF, i vaig 
acabar d’aprendre l’ofici.

Què et du a fer la tesi sobre el gènere 
 L. ?

L’evolució de la Botànica als anys 80 
s’orientava cap al que aleshores es co-
neixia com a “Biosistemàtica”, és a 
dir, introduir experimentació i estu-
dis sobre la biologia de les plantes en 
els estudis sistemàtics, més enllà de la 
clàssica taxonomia només amb plecs 
d’herbari. Calia estudiar la variabilitat 
de les poblacions al camp, fixar mos-
tres i fer els estudis cromosòmics, de 
pol·len, d’anatomia-histologia, per a 
estudis de microscòpia electrònica... i 
tenir individus vius (calia aprendre a 
conrear-los al viver i a l’antic Jardí). Ara 
sembla evident, però aleshores la IOPB 
(International Organization for Plant 
Biosystematics) tot just difonia aquesta 
nova manera de fer, que aquí miraven 

d’introduir en cursos de doctorat la M. 
Àngels Cardona i en Julià Molero. I el 
professor Molero em va oferir de fer 
la revisió biosistemàtica dels Delphi-
nium de la Península i Balears, sobre-
tot a causa d’una població desconeguda 
que havia detectat al Priorat: vet aquí la 
connexió entre la florística/corologia i 
la sistemàtica. Més tard, vam començar 
a aplicar les tècniques biosistemàti-
ques a la Biologia de la Conservació al 
si del nostre equip, el BioC.

Quines són les línies de col·laboració 
del BioC amb el Jardí Botànic?
Fa més de 30 anys que hi compartim 
iniciatives, des de campanyes al nord 
d’Àfrica fins a publicacions, participa-
ció en congressos, etc. Ara mateix em 
vénen al cap els estudis de germinació i 
multiplicació de Delphinium bolosii duts 
a terme als vivers del Jardí, la cessió dels 
individus de Silene sennenii procedents 
d’un projecte nostre a les col·leccions 
del Jardí (vegeu Brolla 25), la participa-
ció conjunta amb en Josep M. Montse-
rrat en comissions i grups d’estudi 
(conservació ex situ, estratègia catalana 
de conservació de flora...), etc.

Per què el  

?
A Catalunya hi mancava una eina fo-
namental per a la conservació de flora: 
el diagnòstic acurat, amb metodologia 

internacional UICN, sobre el seu estat 
de conservació; el que es coneix com 
a Llibre vermell, que conté un llistat de 
les plantes amenaçades, cadascuna 
amb una categoria d’amenaça.
La ICHN va actuar com a motor del 
projecte, que va comptar amb el suport 
de l’Institut Botànic i el finançament 
de l’Institut d’Estudis Catalans i, més 
endavant, de la Generalitat, la Funda-
ció Carl Faust i Catalunya Caixa. Han 
estat gairebé set anys de feina d’un 
equip amb tres persones al capdavant 
(en Llorenç Sàez, en Pere Aymerich i 
jo) i més d’un centenar d’experts, que 
hi han aportat dades de localitzacions, 
censos, fotografies, etc. fins a confegir 
un volum de més de 800 pàgines. Els 
principals resultats del Llibre vermell, 
publicat el 2010, són que a Catalunya 
hi ha 199 espècies de flora vascular 
amenaçades (incloent-hi falgueres, 
gimnospermes i angiospermes), una 
quinzena ja extingides al país, i que 
bona part de les causes d’amenaça 
identificades es deuen a la pressió an-
tròpica, que provoca la pèrdua de qua-
litat i de quantitat dels hàbitats. Ara 
cal aportar els coneixements cienti-
ficotècnics necessaris per pal·liar-ne 
les conseqüències biològiques, amb 
una estratègia integrada in situ-ex situ. 
També aquí coincidim amb els objec-
tius del Jardí Botànic.

Carme Solà

Cèsar Blanché, catedràtic de Botànica de la Universitat
de Barcelona i coordinador de l’equip d’investigació
en Biologia de la Conservació de plantes,
BioC (www.bioc.cat)
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ARXIU HISTòRIC DELS BOTÀNICS

L’arxiu històric dels botànics de l’Institut Botànic de Barcelona
En matèria de correspondències científiques, són més abundants els
“vuits, nous i cartes que no lliguen” que les que efectivament estan lligades.1

La formació de l’arxiu històric de l’Institut Botànic de Barcelona va ser possible 
gràcies a l’àmplia visió del seu fundador, el botànic Pius Font Quer, el 1935, que 
va pensar d’aglutinar els documents que ja havien format part de la Secció de 
Botànica del Museu de Ciències Naturals des del 1930 amb els fons personals 
d’altres botànics que havien quedat estretament vinculats amb l’Institut. 

En l’actualitat, l’arxiu té una extensió de 35 m lineals i el confor-
men documents de text, com ara corres-
pondència científica, manuscrits de de-
terminacions de plantes, documents 
administratius, estudis botànics 
relacionats amb l’Herbari BC i pu-
blicacions diverses, i documents 
d’imatge: col·leccions de fotogra-
fies d’excursions botàniques amb 
mostres de paisatges, elements bo-
tànics i micològics, i il·lustracions.

El seu bon estat de conservació és 
sorprenent, més tenint en compte els 
trasllats que ha patit, seguint els canvis 
de seu de l’Institut. El més peculiar va ser durant els anys 1937 i 1938, període en 
què va estar en una torre de Sant Gervasi de Barcelona, fugint dels bombardejos 
que podia haver rebut a l’edifici del Parc de la Ciutadella.

Vaig començar el projecte d’inventari i catalogació dels documents d’aquest 
arxiu fa ja uns anys. Per a qualsevol arxiver amb formació d’historiador, poder 
treballar en un arxiu històric és com un somni, ja que gaudeixes tant de la feina 
d’arxiver com del fet de tenir contacte amb les fonts directes. Recordo amb emo-
ció especial haver pogut desfer, un a un, els lligalls dispersos dels manuscrits de 
l’obra Flora de Catalunya, primera compilació sobre la flora catalana, que s’ha-
vien donat per desapareguts durant molts anys i que conformen gairebé els sis 
volums que es van editar entre 1913 i 1937.

A l’arxiu hi ha també els origi-
nals de les primeres revistes es-
pecialitzades en botànica edita-
des per l’Institut, “Cavanillesia” 
(1928-1938) i “Collectanea  Botà-
nica” (1946-1966), amb gran ressò 
nacional i internacional, com ho 
mostra l’enorme quantitat de cor-
respondència amb organismes que 
la sol·licitaven. 

Les col·leccions de fotografies 
dels botànics Pius Font i Quer i Jo-
sep Cuatrecasas són ben conegudes pels estudiosos. Les primeres, pels de la flora 
del nord d’Àfrica –de la qual hi ha una important mostra de plecs d’herbari a 
l’Institut- i les segones pels estudiosos de la flora espanyola i tropical d’Amè-
rica del Sud i Canàries. En un àmbit més artístic, tenen molt valor també les il-
lustracions de plantes dels botànics Eugeni Sierra i Suzanne David.

Un altre bloc de documents de valor és el de la correspondència científica en-
tre els botànics. Les cartes aporten molta informació per a la revisió de les de-
terminacions dels plecs, la caracterització i l’evolució d’espècies, per a estudis 
de sòls, de localitats d’origen de les plantes, etc., i són veritables fonts de conei-
xement científic. La correspondència del botànic Carlos Pau, a més, la trobem 
relligada en format llibre.

La lectura de la correspondència és allò que més m’agrada de la meva feina, ja 
que et permet endinsar-te en la vida dels botànics en els aspectes professional i 
privat. Dóna informació de primera mà, i resulta molt agradable de llegir pel seu 
alt nivell literari. Sorprèn el nombre que n’hi ha, la seva llargària i la freqüència 
amb què s’escrivien –sovint, cada dia. 

La feina de l’arxiver és un diàleg bastant solitari amb els documents, però re-
sulta molt enriquidor quan pots apreciarel resultat positiu i la coincidència de la 
descripció dels documents amb les sol·licituds que en fan els investigadors. Com 
amb les vicissituds dels jocs d’atzar que em serveix per encapçalar l’article, m’ha 
resultat molt satisfactori poder formar part d’aquest joc: que s’hagin pogut con-
servar els documents, haver pogut participar en la seva valoració i que finalment 
els estudiosos hagin acudit a l’arxiu per gaudir-ne.

Text i fotografies: Trini prunera pardell. Arxivera de l’Arxiu Històric de l’Institut Botànic de Barcelona
1 Cartes que lliguen. Les correspondències científiques com a font d’història de la ciència. Josep M. Camarasa
   i Josep M. Vidal Hernández (ed.) Editorial Afers. Catarroja-Maó, 2007.

Correspondència relligada
del botànic Carlos pau Español

Manuscrits de l’obra Flora de Catalunya
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pLAgUES I MALALTIES BREUS DE L’ASSOCIACIÓ...

Planta’t als jardins
El diumenge 21 d’abril es va celebrar una 
nova edició del Planta’t, amb més de 
5.000 participants. En aquesta ocasió, 
l’oferta d’activitats incloïa també el Jardí 
Botànic Històric, on oferírem l’exposi-
ció de quadres de Josep Sabanès, visites 
guiades i, a la tarda, un taller d’infusions,    
decoccions, maceracions i ungüents 
amb plantes de les nostres terres.
Al Jardí Nou, com a proposta gran, es 
va fer la plantació d’un mosaic floral 
per reflectir el vintè aniversari de l’As-
sociació: 20 anells dibuixats amb més 
de 600 geranis. Hi destaquem també 
les visites guiades dels nostres guies, 
la projecció de fotografies de flors i la 
presentació del llibre Els caputxins i les 
herbes remeieres, de fra Valentí Serra.
Les activitats formaven part d’un pro-
grama molt ampli ofert pels tècnics 
del Jardí, i els tallers van ser a càr-
rec del Museu de Ciències Naturals i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Cal destacar la nombrosa participa-
ció de voluntaris de l’Associació, que 
ajudaren a fer més plàcida l’estada del 
públic per tota l’extensió del Jardí.

Amic, reserva la data del proper 
Planta’t: diumenge 27 d’octubre.

Una mica d’història de
l’AAJBB (segona part)
Febrer del 2000. Inauguració dels 
itineraris interpretatius pel Jardí Bo-
tànic a càrrec de voluntaris de l’Asso-
ciació.
Febrer del 2001. Inici dels Serveis Am-
bientals Educatius per a grups escolars.
Gener del 2002. Trasllat de la seu de 
l’Associació de l’Institut Botànic al 
Jardí Botànic de Barcelona.
Maig del 2002. Homenatge a Pere 
Duran i Farell, i donació de la seva col-
lecció de bonsais al Jardí Botànic. 
Novembre del 2002. Participació en 
la “Primera Trobada d’Associacions de 
Jardins Botànics”, a Gijón (Astúries).
Abril-desembre del 2003. Celebració 
del Desè Aniversari de l’Associació.
Abril del 2004. Col·laboració en el 
Congrés Internacional de Jardins Bo-
tànics, a Barcelona.
Any 2004. Col·laboració en el V Ani-
versari del Jardí Botànic.
Any 2008. Inici del projecte “Un hort 
a la Masia del Jardí Botànic Històric”.
19 de desembre del 2008. Inauguració 
de l’Exposició “De la llavor als fruits”. 
Any 2010. Signatura del Compromís 
per la Sostenibilitat-Agenda 21.
Del 5 al 30 de juliol del 2010. Primer 
camp de treball d’estiu: Etnobotànica 
al Jardí Històric.

Aquest coleòpter de la família dels 
curculiònids és originari d’Amèrica, 
però el trobem al nostre territori al-
menys des de principis del 2007, quan 
es va detectar per primera vegada al 
municipi de Caldes d’Estrac. Actual-
ment la seva  distribució s’estén per 
diferents regions arreu del món.

A la península Ibèrica es considera 
espècie invasora, ja que el nombre de 
focus detectats va en augment. Afecta 
principalment les agavàcies, com l’at-
zavara i la iuca, i les dracaenàcies, tot 
i que a Mèxic s’ha detectat també en 
cactàcies com el Pachycereus pringlei, 
present al nostre Jardí.

La femella pon els ous a l’interior 
de les atzavares. Els ous són ovoides, 
molt petits i d’un color blanc que es 
va tornant groc a mesura que madura 
l’embrió. Als 4 o 5 dies l’ou trenca i en 
surt la larva. Els diferents estadis lar-
varis són els que causen més danys a 
la planta, ja que se n’alimenten. Quan 
tenen un mes i mig aproximadament 
ja arriben a fer gairebé 2 cm de llarg. 
És llavors quan crisaliden, i fan el 

capoll amb fi-
bres de l’atza-
vara. Els adults 
viuen més o 
menys un any i 
mig, i la feme-
lla pon entre 3 
i 4 ous diaris 
durant tota la 
fase d’adulta.

Les plantes 
parasitades pateixen exsudacions i 
esgrogueïments que comencen a les 
fulles basals i es van estenent per la 
resta del peu. 

Els danys són a diferents nivells. 
Per una banda, les galeries que fan les 
femelles per pondre els ous; la preda-
ció de les larves en alimentar-se, i l’ús 
de fibres de la planta per fer el capoll. 
A més, en tots aquests processos el 
mateix morrut afavoreix la infestació 
per fongs, bacteris o algues, ja sigui 
perquè els porta ell mateix, o bé per-
què en fer ferides al peu de la planta 
hi facilita l’entrada dels microorga-
nismes.

El més habitual és que l’atzavara i 
la iuca morin per debilitament i des-
secació. La pràctica de control més 
eficaç és la destrucció de les plantes 
afectades i el tractament de les sanes 
amb productes autoritzats.

Clara gonzález i José M. gómez

El morrut de les atzavares: 

podridura i mort de l’atzavara
per l’atac del morrut

Individu adult
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Conveni de col·laboració
amb HUMANA
A l’Associació d’Amics del JBB estem 
convençuts que el cultiu de llavors i 
material vegetal pot ser una eina idò-
nia per lluitar contra l’exclusió social. 
Per aquest motiu hem decidit formar 
un grup de persones d’aquest col·lectiu 
en treballs d’horticultura, dins l’entorn 
formidable que és el Jardí Botànic.
La iniciativa compta amb el suport econò-
mic de la ONGD Humana Fundación Pue-
blo para Pueblo, que, gràcies als recursos 
que obté de la gestió tèxtil procedent de 
la roba usada, impulsa des de l’any passat 
un programa d’ajudes econòmiques per 
promoure l’agricultura social a Catalu-
nya. Enguany se n’han presentat 30 pro-
jectes, dels quals se n’han escollit vuit. Un 
d’ells és el de l’associació barcelonina.

www.humana.cat
Joan Carles Montes

Camp de treball
El mes de juliol s’ha dut a terme la quarta 
edició del camp de treball. A més de tas-
ques de botànica, jardineria i horticul-
tura, els participants han après aspectes 

relacionats amb la construcció amb pe-
dra seca, element tradicional del nostre 
paisatge. El resultat ha estat la millora 
de l’entorn de la Masia. Aquest projecte 
ha estat subvencionat per Medi Ambi-
ent Ajuntament de Barcelona.

L’Associació es mou en xarxa
La primavera passada l’Associació va 
participar en la Setmana del Volunta-
riat Ambiental, en les celebracions del 
Dia Internacional del Medi Ambient a 
través de l’Agenda 21, en la Festa de la 
Ciència al Parc de la Ciutadella i en la 
Setmana de la Responsabilitat Social.
Destaquem la campanya contra el 
malbaratament alimentari, i recoma-
nem la lectura del dossier Pensa, com-
pra, cuina, menja (es pot consultar al 
web www.amicsjbb.org).

Concurs de fotografia 2013
Categoria Jardí Botànic 
1r premi: M. José González Pavón
2n premi: Carlos Frias Pérez
3r premi: Jaume Almirall
Categoria Jardí Botànic Històric
1r premi: Marta Goula
2n premi: Carlos Frias
3r premi: Víctor Curto
La convocatòria del 2014
acceptarà fotografies
de la tardor de 2013.
Ja podeu començar, doncs!

✁
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

RACÓ DEL SOCI

Acte commemoratiu
del 20è aniversari
El diumenge 10 de novembre, a les 12h, 
se celebrarà l’acte principal comme-
moratiu del vintè aniversari de l’Asso-
ciació. Fem una crida a tots els Amics 
d’aquests 20 anys perquè hi assisteixin.
De forma especial, facilitarem la parti-
cipació de tots els Amics que actual-
ment tenen la mobilitat reduïda.

Suport d’Aquilea
El Pla de Voluntariat de l’Associació 
compta amb el suport de l’empresa 
Aquilea www.aquilea.com

Botiga de l’Associació
Llavors de l’hort, llibre Plantes remeie-
res, llibres i postals del fotògraf Hollan-

der, punts de llibre commemoratius 
dels 20 anys, etc.

Loteria de Nadal:
Ja podeu fer la reserva de participaci-
ons del número 38.626

Agenda dels Amics
• Calendari dels voluntaris
   Inici grups dimecres i dissabtes:
   setmana del 18 de setembre
• Taller de kokedama
   26 d’octubre del 2013
• Viatge a Astúries
   Del 10 al 14 d’octubre del 2013
• Taller de dibuix científic
   Dies 2, 9 i 16 de novembre
• Festa de Nadal
   Dissabte 14 de desembre

Tota la informació a www.amicsjbb.org
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La nostra llavor fa créixer el Jardí

Campanula rotundifolia, il·lustració de Carme Solà, coordinadora de la revista Brolla

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

ESTACIÓ METEOROLògICA DEL JARDÍ BOTÀNIC
PER JoSé MANuEL GóMEz

Dies analitzats: 175
Dies amb pluja: 42
Precipitació acumulada: 166,0 l/m²
Temperatura mínima: ‐0,2 °C (23/02/2013)

Temperatura màxima: 33,0 °C (28/07/2013)
Cop de vent més fort: 51,9 km/h (28/02/2013)
Total dies òptims de visita: 152 dies (87%)

24% dels dies amb pluja76% dels dies sense pluja

Període: del 04/02/2013 al 28/07/2013


