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EDITORIAL

Aquest any 2013 commemorem els 20 anys de la consti·
tució de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic, una as·
sociació nascuda en moments d’il·lusió i eufòria, arran 
d’uns jocs olímpics que varen projectar la nostra ciutat 
arreu del món. Temps de grans transformacions urba·
nes i de generació de noves sensibilitats.

Ara, 20 anys després, ens podem preguntar què ha 
aportat el Jardí, objectiu de la mateixa associació, a la 
ciutat. Entre altres coses, un nou espai públic, l’amplia·
ció del patrimoni mediambiental; ha allunyat la imatge 
d’un Montjuïc de barraquisme i deixalles i, sobretot, ha 
generat i fomentat un sentiment de respecte per la na·
tura i d’aprofundiment en la relació entre la ciutadania i 
el món vegetal amb el qual compartim el dia a dia.

En aquesta relació, és important el reconeixement de 
la nostra dependència d’un entorn saludable, així com de 
la simbiosi entre tots els sentits que ens proporcionen 
les plantes: bellesa visual, estímul per a l’olfacte, sen·
sacions tàctils i del paladar. Tot plegat dóna un valor en 
alça contínua al nostre Jardí, a l’hort, al viver i a tantes 
activitats que es desenvolupen per mantenir unes instal·
lacions en magnífic estat.

Tot això és la culminació de molts esforços i d’un tre·
ball en equip portat a terme per professionals qualificats 
i pel gran nombre de voluntaris, que setmana rere set·
mana tenen cura des de les llavors fins als racons més 
recòndits, guien els visitants, detecten singularitats, fan 
fotografies, etc.

M’agradaria ser la veu dels ciutadans que coneixen i 
estimen el Jardí per donar les gràcies a tots els que el fan 
possible. I convidar els que no el coneixen a fer·hi una 
visita. Segur que no els decebrà i constataran que la il·
lusió dels primers dies no s’ha perdut.

Mercè Mestres
Presidenta de l’AAJJB

FLAIXOS

• Marketplace Ambiental a l’Institut Botànic i al 
Jardí Botànic de Barcelona. A mitjan novembre 
va tenir lloc a l’IBB i al JBB la trobada Marketplace, 
que té per objectiu afavorir el coneixement i la col·
laboració entre entitats ambientals i empreses pri·
vades, obres socials o institucions financeres. La jornada 
va aplegar més de 250 participants i va comptar amb la 
presència del llavors conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder. 

• Visita del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis. A final de no·
vembre vam rebre la visita d’alguns tècnics del CERM (Centre d’Estudis dels Rius 
Mediterranis), que forma part del Museu Industrial del Ter, de Manlleu, Osona. Van 
visitar els edificis del Parc de la Ciutadella del Museu de Ciències Naturals, el Jardí 
Botànic Històric, el Jardí Botànic i l’Institut Botànic. L’esdeveniment es va desenvo·
lupar en un ambient de gran cordialitat i es va parlar de possibles col·laboracions.

• Millores al sot de la masia del Jardí Botànic Històric. A començament 
de febrer, el Servei de Promoció i Conservació de l’Espai Públic de l’Àrea Metropoli·
tana de Barcelona ha iniciat unes obres de millora de l’accessibilitat al sot de la masia 
del Jardí Botànic Històric. Se n’han pavimentat amb toves els entorns, tant l’era del 
davant com la part posterior, i s’han construït unes escales en ambdós laterals. 

• Plantació de bulbs. Aquest hivern s’han plantat arbres del “Proyecto Forestal 
Ibérico”, i 9.600 geòfits (una mica més de la meitat a la plaça polivalent del Jardí, i la 
resta entre els fitoepisodis de la conca mediterrània, Xile, Califòrnia i Sud·àfrica).
També s’han realitzat moviments de terra i esmenes per millorar les condicions 
de cultiu als “Cims volcànics” de Canàries, a la “Brolla litoral” de Sud·àfrica i al 
futur “Bosc de muntanya de pins i sequoies” de Califòrnia.

• Publicació de l’Index Seminum 2012. Ja està publicat l’Index Semi·
num 2012 del Jardí, el catàleg d’intercanvi de llavors entre jardins per a investi·
gació, assajos, educació i desenvolupament de col·leccions.

• L’hotel d’abelles, a punt! A partir del mes d’abril hi haurà al Jardí un nou 
espai dedicat a allotjar insectes pol·linitzadors: un hotel d’abelles. El trobareu 
arribant a la zona de Califòrnia, al parterre del costat del de la sequoia.

Imatge de la portada:
1r. Premi 4t. Concurs de Fotografia
de l’AAJBB. Jorge García Solana
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ApRENGUEM BOTÀNICA

El camforer
• Nom científic: Cinnamomum camphora
• Nom comú: camforer, càmfora, ar·
bre de la càmfora.
• Etimologia: El nom del gènere pro·
vé del grec “kinnamom” o “kinnamo·
mom”, que vol dir fusta dolça. La lla·
tinització de l’epítet “camphora” pot 
tenir el seu origen en la paraula malaia 
“kapur”, adoptada pels àrabs com a “al·
kafur” i que significa substància blanca.
• Descripció: Arbre perennifoli de llar·
ga vida, de fins a 20·30 metres d’alçada i 
de copa densa. Forma un brancatge llarg, 
susceptible de trencar·se amb les venta·
des. Les fulles són alternes, ovals, corià·
cies, acuminades, de color verd brillant 
i vermellós en envellir. Presenten tres 

nervis principals amb unes glàndules a 
les axil·les. Floreix a final de primavera, 
i fa unes inflorescències en panícules 
corimboses a les axil·les de les fulles, 
de color blanc·groguenc. El fruit és una 
baia de color negre, violat en madurar, 
i conté una llavor oliosa. Tota la planta 

segrega un oli essencial que 
per destil·lació dóna la 
càmfora, amb propietats 
medicinals usades ja des 
de l’antiguitat i com a 
repel·lent d’insectes. 
De fet, amb la fusta es 
fabricaven baguls per 
guardar la roba i protegir·la 
de les arnes.
El camforer és originari 
de l’Àsia oriental i es con·
sidera un arbre sagrat a tot l’extrem 
Orient. L’utilitzen en rituals religio·
sos com a encens, perquè té un efecte 
narcòtic que estimula la meditació i 
un estat d’èxtasi místic.
La fusta és molt compacta i s’utilitza 
en construcció i ebenisteria; també 
en jardineria, per fer ombra, i com a 
element ornamental, però les arrels 
poden ser agressives per al paviment.
Les llavors tenen un període germina·
tiu curt, i per tant convé sembrar·les 
poc després de collir·les. El camforer 
pot presentar problemes com a arbre 
invasor, com a Florida, on ha comen·
çat a desplaçar la vegetació original.

La família de les lauràcies
• Etimologia: Relatiu al gènere ”Laurus”
• Distribució de les lauràcies al món:
Família nombrosa que comprèn unes 
3.000 espècies distribuïdes per les 
zones tropicals i subtropicals del 
món. Sovint formen boscos amb al·
tres plantes de característiques sem·
blants, anomenats “laurisilva”, que es 
caracteritzen per unes variacions de 
temperatura moderades i per un am·
bient hiperhumit a causa de la influ·
ència del mar i l’orografia del terreny.

• Caràcters diagnòstics: són arbres i ar·
bustos perennifolis, de fulles simples, 
alternes i oposades, a vegades cobertes 
per unes ceres que repel·leixen l’aigua 
i amb una morfologia sovint adaptada a 
boires i precipitacions freqüents.
Les flors són trímeres, hermafrodites o 
unisexuals, i s’agrupen en inflorescèn·
cies racemoses o cimoses. Els pètals són 
de color blanc cremós i no es diferencien 
gaire dels sèpals. El pistil és súper i l’es·
til, simple. El fruit és una baia o drupa, 

carnós, sovint envoltat pel receptacle de 
la flor. Les llavors no tenen endosperma. 
Els ocells columbiformes, alguns d’en·
dèmics com ara el colom canari de Bolle 
i el colom canari de llorer, a les Canàries, 
s’alimenten dels fruits i s’encarreguen de 
dispersar·ne les llavors.
Tant les fulles com altres parts de la 
planta segreguen olis essencials que 
s’usen en cosmètica, en farmàcia i tam·
bé com a insecticida repel·lent. Alguns 
fruits són comestibles, com l’alvocat 
o el peumo, i d’altres són tòxics per al 
bestiar, com el de l’Apollonias barbuja-
na. La fusta és resistent i molt preuada, 
com la de l’Ocotea bullata o l’O.foetens, 
que s’ha de treballar en sec per la fortor 
que desprèn la fusta verda.
• Les lauràcies al Jardí Botànic:
Canàries: Laurus nobilis, Persea indica, 
Apollonias barbujana, Laurus novoca-
nariensis, Ocotea foetens
Xile: Beilschmiedia miersii, B.berteroana, 
Cryptocarya alba, Persea lingue
Califòrnia: Umbellularia californica

Text i fotografies: Núria Abellán

Persea americana, al carrer de Lleida de Barcelona

Fruits de l’Ocotea foetens

Camforer al JBH

peu de l’arbre

Detall de les 
glàndules
de la fulla
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QUè FEM AL vIvER DEL JBB?

L’objectiu general del viver és cultivar 
en test, per a la seva reproducció i con·
servació, aquelles plantes de les dife·
rents zones del món que tenen clima 
mediterrani. De manera específica, 
al viver hi fem tasques ben diverses, 
sempre orientades a anar completant 
i enriquint les col·leccions del JBB.

D’una banda, tenim cura dels grups 
de plantes destinats a projectes d’in·
vestigació i recerca científica per part 
de l’Institut Botànic i el CSIC. També 
reproduïm, per a la seva recuperació, 
exemplars únics del JBB que han sofert 
algun contratemps per culpa de factors 
meteorològics, obres, malalties, etc., 
a la vegada que treballem amb plan·
tes autòctones amenaçades o en perill 
d’extinció. El viver també és el respon·
sable de l’abastiment de plançons hor·
tícoles per a l’hort de la masia del JBH.

Per altra banda, duem a terme revi·
sions i actualitzacions taxonòmiques 
dels exemplars abans d’exposar·los 
al públic, realitzem plecs d’herbari, i 
participem i assessorem en projectes 
expositius, com ara “Plantes, remeis i 
apotecaris”, al Monestir de Pedralbes.

També col·laborem en programes 
d’activitats i educació propis del JBB.

El viver és un espai que ens permet 
experimentar amb el cultiu de plantes 
que es troben en estat salvatge i en hà·
bitats molt diferents, tant les que són de 
les nostres contrades com les autòctones 
d’altres llocs del món. En molts casos, és 
la primera vegada que s’intenta cultivar 
i domesticar aquest tipus de plantes a 
Catalunya o a la península Ibèrica, i això 
dificulta el procés, ja que la bibliografia 
de referència és escassa i ens hem de ba·
sar sobretot en l’experiència adquirida 
per les persones que treballen al viver o 
en vivers d’altres jardins botànics.

Hi ha una sèrie de peculiaritats que 
hem de tenir en compte a l’hora de pla·
nificar el cultiu: els períodes de repòs 
estival, sobretot en sufruticoses i geò·

fits; l’associació de micorrizes a les ar·
rels en plantes californianes o xilenes; 
el tipus d’acidesa del sòl (hi ha plantes 
gipsícoles, o acidòfiles, com les aus·
tralianes), i, també, la intolerància de 
certes plantes a algun element químic a 
l’hora d’adobar·les, com les proteàcies.

Els factors meteorològics també con·
dicionen molt el cultiu en test, sobretot 
a l’estiu, ja que el recipient pateix un so·
breescalfament que, juntament amb la 
humitat del reg, fa que les arrels patei·
xin agressions sovint irreversibles.

Hem de destacar que no funcionem 
com un viver convencional. Cada grup 
requereix una cura especial, i no po·
dem tractar les col·leccions com un 
monocultiu ni forçar·ne en excés el 
desenvolupament.

També per això les nostres instal·
lacions no estan gaire mecanitzades. El 
que es pretén és aclimatar i adaptar els 
individus ja des de ben joves (i descartar 
els que no tenen aquesta capacitat) per 
tal que, quan arribin al seu destí final, 
puguin suportar les condicions agronò·
miques del JBB i un tipus de manteni·
ment basat en la xerojardineria.

El viver s’abasteix de llavors i ma·
terial vegetal que procedeix del nostre 
banc de germoplasma, d’expedicions 
al camp, d’intercanvis amb altres jar·
dins botànics o de la compra a pro·
ductors del país d’origen.

Es fan dues campanyes de sem·
bra, una a la primavera i l’altra a la 

tardor, més important en quantitat 
d’espècies. Per exemple, enguany ha 
comptat amb una seixantena d’espè·
cies xilenes plantades, i una desena 
del mediterrani oriental.

Totes s’inventarien i se n’anoten les 
dades referents al cultiu, de manera que 
queden registrades per poder tenir·ne 
una referència en ocasions futures.

Quan els plançons assoleixen una 
mida determinada, es repiquen en 
test i van passant per uns períodes de 
transplantament fins que arriben a 
condicions òptimes de mida i sanitat 
per poder plantar·se en les campa·
nyes del JBB.

En moltes de les tasques que es re·
alitzen al viver hi col·laboren els grups 
de voluntaris de l’Associació d’Amics 
del JBB, i també alumnes d’escoles de 
formació agrària als quals se’ls intro·
dueix de manera pràctica en el món 
del cultiu de plantes mediterrànies en 
aquest viver tan especial.

Text i fotografies: Núria AbellánAmberboa moschata

Germinació de Carlina diae, endemisme grec

voluntaris treballant al viver
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pARLEM AMB EN CARLOS AzOFRA

Fa vuit anys que ets el secretari de 
l’AAJBB. Ens pots fer cinc cèn-
tims del naixement i l’evolució de 
l’entitat? 
Parlar dels orígens de l’Associació 
és com pensar en un agricultor, que 
prepara un terreny, espargeix el gra i 
veu com broten i creixen les llavors. 
Del 1993 al 1999, vam ser “Amics” 
d’un projecte incert, el del nou Jardí 
Botànic: la nostra missió era aconse·
guir que les administracions, espe·
cialment l’Ajuntament, creguessin en 
la necessitat d’un nou jardí botànic, 
modern, digne d’una ciutat com Bar·
celona. A tots els que ho vam viure ens 
enorgulleix saber que amb il·lusió i 
compromís es va aconseguir. 
Els Amics hem treballat de valent per 
fer possible la participació ciutadana 
en un equipament que havia de cons·

truir·se a si mateix des dels vessants 
científic, cultural, educatiu, mediam·
biental i lúdic. Recordo que el 1996 
ens van voler aturar les activitats, ja 
que el projecte estava molt amenaçat... 
Però gràcies a l’empenta dels volunta·
ris vam poder continuar treballant!

Quina és la teva trajectòria dins de 
l’Associació? 
En sóc soci numerari i voluntari des del 
setembre del 1993. Com a voluntari, 
vaig incorporar·me al grup de promo·
ció i gestió. Amb una colla de volunta·
ris vam crear l’Informatiu de l’AAJBB, 
origen de l’actual revista Brolla. El 
1999 vaig entrar a la Junta Directiva, 
primer com a tresorer, després com a 
secretari. He coordinat el Pla de Volun·
tariat. L’any 2000 vam engegar el Ser·
vei d’Activitats Educatives, per apropar 

els escolars al Jardí Botànic i fer que 
gaudissin amb el creixement del Jardí.
Després de tants anys, confio donar·
ne el relleu el 2014, que ja toca!

Què és el que et va dur a vincular-te 
amb l’AAJBB i el JBB? 
La tardor del 1992 vaig visitar 
l’exposició Jardinova, als terrenys 
destinats al nou jardí botànic, i em 
vaig adherir al projecte de voluntariat 
per mantenir la relació amb la bo·
tànica. És curiós, però ara em trobo 
amb falta de temps per gaudir de les 
plantes i del treball que s’hi fa. M’he 
dedicat més aviat a les persones. Veu·
re la il·lusió dels voluntaris, retrobar·
me amb els socis als actes de l’entitat, 
sentir dir als meus fills que els agrada 
venir al Jardí perquè ens trobem amb 
tants amics, em fa molt feliç. N’he 
après molt, dels Amics, dels volunta·
ris, dels companys de les juntes direc·
tives, dels professionals de l’entitat i 
del mateix Jardí.
El 2008 vam inaugurar l’hort de la 
Masia. Crec que no exagero si dic que 
gràcies a aquesta aposta hem fet que 
el sot de la Masia s’hagi recuperat per 
a la ciutat. També ha estat un motiu de 
creixement per a l’Associació. Amb 
llavors d’il·lusió hem aconseguit un 
Jardí Botànic i un Jardí Botànic His·
tòric... T’explico un petit secret: unes 
línies meves publicades a la revista 
Quercus, en què explicava que molts 

Amics sembràvem llavors per a un nou 
jardí, van animar un grup de Gijón a 
desenvolupar el projecte del Jardí Bo·
tànic de Gijón, que va obrir l’any 2003!

Ens pots fer un balanç d’aquests 20 
anys d’Associació? I quins reptes te-
niu per al futur?
Després de la inauguració del nou Jar·
dí Botànic, l’abril de 1999, vaig patir de 
veure que molts guies se sentien aba·
tuts: havien estat anys preparant·se i 
formant·se pels jardins de Montjuïc, i 
alguns no podien suportar els comen·
taris dels visitants, que no entenien 
l’estat de precarietat en què es trobava 
el Jardí (en aquells moments era gai·
rebé un desert...). En canvi, veure’l 
ara, passejar·hi, és una delícia!
L’Associació, que enguany celebra els 
seus 20 anys, ha de créixer amb no·
ves fórmules de col·laboració amb el 
Jardí. Amb la situació crítica de les 
administracions, hem de trobar me·
canismes per donar·hi suport, ja que 
és la nostra raó de ser com a entitat. La 
nostra independència ha estat sem·
pre un referent i un fet diferencial. 
L’augment en el nombre de voluntaris 
ens ha d’obligar a reestructurar el pla 
de participació, i animar a desenvolu·
par nous projectes. Sempre sense por i 
amb il·lusió: qui no sembra, no recull.

 
Carme Solà

Llicenciat en Biologia per la Universitat 
de Barcelona. Diplomat com a educador 

social. Des del 2005 és el secretari de 
l’Associació d’Amics del Jardí Botànic 

de Barcelona.
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LES RESINES

Les resines: ingredients principals dels vernissos naturals

Actualment, els vernissos són materials polimèrics sintètics d’alta qualitat, dis·
senyats en laboratoris per químics especialitzats. No obstant això, fins cap allà al 
s. XIX s’elaboraven amb ingredients naturals, entre els quals les resines tenien 
un paper principal.

Segons fonts històriques, les resines normalment es feien servir dissoltes en 
olis vegetals, com ara l’oli de llinosa o de rosella, i de vegades s’hi afegien altres 
ingredients per tal d’obtenir altres qualitats de textura, color, etc. 

En general, les resines emprades eren principalment de tres tipus. N’hi havia 
de derivades de l’àcid abiètic, com la sandàraca (extreta de la Tetraclinis articu-
lata), el copal (extret de l’Agathis dammara) o l’ambre (que, segons els estudis 
paleobotànics, prové del Pinus succinifera). N’hi havia de derivades de l’àcid 
commúnic, com la trementina de Venècia (extreta de la Larix decidua) o la co·
lofònia (extreta de diversos arbres de la família de les pinàcies, com ara el Pinus 
halepensis  i el Pinus sylvestris) i n’hi havia de triterpèniques, com el dammar (ex·
tret de l’Agathis dammara, una araucariàcia, i d’arbres tropicals de la família de 
les dipterocapàcies, com ara els gèneres Hopea i Shorea), el màstic (extret de la 
Pistacia lentiscus) o l’elemí (extret del Canarium luzonicum).

En els darrers anys l’estudi dels vernissos ha adquirit força importància en el 
camp de les arts, ja que permet obtenir informacions molt rellevants i diverses. 

D’una banda, si bé les tècniques per realitzar una pintura variaven segons l’època, 
la zona geogràfica i l’artista, també s’hi observen diferències pel que fa a l’ús dels ver·
nissos. Això permet investigar no només l’obra en si sinó també els materials emprats 
per l’artista. L’anàlisi dels components del vernís pot servir, per exemple, per indicar 
en quines fonts es basava l’autor per elaborar·lo (i determinar, així, la influència dels 
diferents tractats artístics amb un criteri científic). De la mateixa manera, el fet que les 

característiques del vernís estiguin en con·
sonància amb el que s’utilitzava en l’època 
o per un determinat pintor pot permetre 
corroborar la cronologia i l’autoria de l’obra, 
i determinar si és original o no. 

A més, la disposició exterior del vernís el 
converteix en un material molt exposat. Això fa 
que qualsevol canvi en les condicions externes 
deixi un senyal en la capa de vernís, cosa que pro·
porciona una informació molt útil a l’hora d’estu·
diar la peça. Així, un vernís pot servir no només 
per ajudar a assignar una autoria, datar una obra i 
adjudicar·li un marc geogràfic, sinó també per 
indicar quin ha estat el seu recorregut al llarg de 
la història: si s’ha exposat a intempèries, si ha 
estat retocada per un segon autor, si ha estat restaurada anteriorment, etc.

Un altre tipus d’informació que aporta l’anàlisi dels vernissos té a veure amb el 
procés de restauració de l’obra. En aquests moments la majoria de les obres estan 
envernissades, de manera que en començar la restauració el primer que es troba 
és la capa de vernís (que, a més, és on generalment s’hi acumula la pols). És molt 
possible, doncs, que calgui eliminar·la totalment o parcialment, tant per actuar 
sobre l’obra, com perquè el vernís s’ha esgrogueït i/o ha perdut transparència i im·
pedeix la que l’obra pugui apreciar·se correctament. Aquest procés és molt delicat 
i complex, ja que s’ha d’eliminar tot el vernís però deixar la capa de pintura intacta: 
cal, doncs, una anàlisi molt acurada per determinar quins són exactament els com·
ponents que s’han d’eliminar i amb quin mètode fer·ho (dissolvents, sabons...).

És per això que el grup de recerca Anàlisi de Materials de Patrimoni Cultu·
ral de la Universitat Politècnica de Catalunya està duent a terme un estudi dels 
vernissos utilitzant la tècnica FTIR d’espectroscòpia d’infraroig, a fi d’obtenir 
informació sobre la seva composició i les seves característiques. El Jardí Botànic 
de Barcelona hi col·labora proporcionant mostres de resines, que s’utilitzaran 
per comparar amb els resultats de les anàlisis realitzades a les mostres extretes 
de les obres d’art, i sense les quals el treball no es podria realitzar.

victòria Beltran, Salvador Butí, Nativitat Salvadó
Grup d’Anàlisi de Materials de Patrimoni Cultural Universitat Politènica de Catalunya

Ambre Colofònia Elemí Sandàraca

Mostra extreta d’una obra d’art,
on s’aprecia la diferència entre
la capa de vernís i la de pintura
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pLAGUES I MALALTIES BREUS DE L’ASSOCIACIÓ...

Durant els primers anys, l’Associació 
va treballar amb el lema “La teva llavor 
farà créixer un jardí”, que feia refe·
rència al projecte de gestació d’un nou 
jardí botànic. Més endavant, un cop 
inaugurat, la idea de treball va passar 
a ser “donar color al Jardí”, ja que calia 
treballar pel seu creixement i desen·
volupament.
L’Associació va sembrar, va créixer, va 
arrelar. Els Amics tenen en comú el 
desig d’apropar el món de les plantes 
a tota la ciutadania. Continuen sem·
brant il·lusió, però amb vint anys el 
desig és seguir creixent. Per això, el 
segell commemoratiu del vintè ani·
versari agafa la idea dels anells de 
creixement d’un arbre. Un arbre que 
podria ser perfectament l’alzina, ja 
que l’aglà i la fulla formen la nostra 
imatge de sempre.
 

Una mica d’història
(1a part)
21 de juliol del 1993. Acte de consti·
tució de l’Associació d’Amics del Jardí 
Botànic de Barcelona.

Setembre del 1993. Presentació del 
Pla de Voluntariat a la fira Tast de la 
Natura, en els terrenys destinats al fu·
tur Jardí Botànic.
Octubre del 1993. Comencen a tre·
ballar vuit grups de voluntaris a l’Ins·
titut Botànic, al viver de producció i al 
Jardí Botànic Històric.

El Pla de Voluntariat es
desenvolupa de forma
ininterrompuda fins
a l’actualitat.

Maig del 1994. Presentació dels iti·
neraris botànics “Montjuïc ocult” i 
“El Jardí de les olimpíades”, a càrrec 
de guies voluntaris.
Setembre del 1996. Participació en 
la Mostra d’Entitats de Voluntariat de 
Barcelona. L’alcalde de la ciutat reco·
neix públicament la labor d’un grup 
d’“amics” d’alguna cosa que encara no 
existeix...
Maig del 1998. Celebració dels cinc 
anys de dedicació de la primera pro·
moció de voluntaris.
Març del 1999. Plantada popular a la re·
gió d’Austràlia al nou Jardí Botànic. Els 
amics planten més de 100 exemplars.
Abril del 1999. Inauguració del nou 
Jardí Botànic de Barcelona. Protago·
nisme dels voluntaris de l’Associació 
d’Amics del Jardí Botànic.

Cap a final de primavera i durant 
l’estiu, en alguns roures del Jardí 
(sobretot al Quercus robur) hi podem 
veure un petit himenòpter de la famí·
lia Tenthredinidae les larves del qual 

semblen llimacs petits.
Els adults són vespes de 

color negre brillant, petites, 
amb les ales irisades. Les 
femelles tenen un òrgan en 

forma de serra (oviscapte), que 
utilitzen per fer forats on dipositar·hi 
els ous. És per això que se’ls coneix 
com a “mosques de serra”. Així, la ves·
pa fa incisions a la fulla, sota la cutícula 
de l’anvers, i hi va col·locant els ous.

Després de l’eclosió, les larves devoren 
la superfície foliar respectant les nervia·
cions, per la qual cosa les fulles queden 
reduïdes a l’esquelet. Si l’atac és molt con·
siderable es pot sentir el so que produeix 
l’acció conjunta de milers de mandíbules 
diminutes alimentant·se de les fulles.

Les larves són de color verd i estan 
recobertes de mucositat. Una vegada 
atenyen el seu màxim desenvolupa·
ment larvari, els individus baixen a 
terra i teixeixen un capoll amb par·
tícules terroses, a l’interior del qual 
realitzen la metamorfosi.

Aquesta espècie produeix de dues a tres 
generacions anuals entre maig i agost. La 
forma adulta apareix a final de primavera, 
i les larves de l’última generació romanen 
enterrades en forma de nimfa tota la tar·

dor i l’hivern 
fins a la prima·
vera següent.

Una forma 
eficaç de com·
batre la plaga és 
amb insectici·
des d’ingestió 
i de contacte, 
polvoritzats, ja 
que les pólvores s’adhereixen a la mucosi·
tat que segreguen les larves. També poden 
emprar·s’hi mesures indirectes, com ara 
cavar al voltant de l’arbre a l’hivern per dei·
xar les nimfes al descobert, ja que en con·

diciones adverses moren. S’han realitzat 
amb èxit, a més, proves d’aplicació d’un ne·
matodes entomopatogen (Heterorhabditis 
bacteriophora) sobre el sòl de sota els arbres.

Aquesta plaga defoliadora del roure 
s’ha descrit també en els gèneres Po-
pulus, Salix i Betula.

Text i fotografies: Ángel Hernansáez

: el llimac del roure

Larves desenvolupades. En detall, postes acabades
d’eclosionar i larves en primer estadi

Fulles esqueletitzades

VINT ANYS D’ASSOCIACIÓ
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Campanya de felicitacions
Volem aplegar comentaris, felicita·
cions, reflexions, amb motiu del 20è 
aniversari de l’Associació. Agrairem 
que envieu els vostres comentaris per 
correu electrònic (info@amicsjbb.
org) o correu postal, amb l’assumpte: 
felicitacions 20è aniversari AAJBB.

Fotografies de l’evolució
del Jardí
Si teniu fotografies que puguin servir 
per veure l’evolució del Jardí (pano·
ràmiques, fitoepisodis concrets, ar·
bres o espècies que han crescut), ens 
agradaria fer·ne una recopilació. No 
valorem la qualitat, sinó el contingut!

A la tardor, festa del socis.
Tu també podràs venir
A la tardor es prepara una trobada de 
tots els socis. 
Volem oferir també la possibilitat de 
participar·hi a aquells Amics que te·
nen una mobilitat reduïda i fa temps 
que no poden gaudir en directe del 
Jardí. Per això cal que es posin en con·
tacte amb la Secretaria Tècnica.
També demanem la col·laboració de 
tots els Amics que puguin per fer el 
trasllat d’aquestes persones.
La data d’aquest acte està per definir, en 
funció del Planta’t de Tardor.

Els voluntaris, a més
Durant aquest curs hi ha hagut un 
increment importat del nombre de 
voluntaris, cosa que ha comportat la 
reestructuració en el funcionament 
d’alguns grups.
Des de l’octubre, el grup de viver dels 
dimecres s’ha dividit en dos, i s’alter·
nen setmanalment.
Des del febrer, el grup de jardineria 
dels dimecres treballa una setmana al 
Jardí Botànic, i altra al Jardí Històric.
Cal recordar a tots els voluntaris que 
és molt important, per planificar el 
treball, saber el nombre de persones 
que hi assisteixen.
També cal destacar que el diumenge 
10 de febrer el grup de fotografia s’ha 
reunit per engegar diferents treballs. 
L’amic Emili Giménez és el nou cap 
d’aquest grup. 
Per acabar, els guies demanen refor·
ços i la participació dels Amics, amb 
familiars o coneguts, a les visites gui·
ades dels cap de setmana.

Des d’aquestes pàgines,
gràcies a tots els voluntaris
per la col·laboració
i la participació.

✁
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

Més detalls a www.amicsjbb.org • Informació al 93 256 41 70 i a info@amicsjbb.org

Descansa al jardí etern
El viver del Jardí Botànic ha perdut una flor
El 28 de gener ens deixà l’amiga Ramona Grifell, la 
Rami. Sempre discreta i animosa, era un exemple 
de fidelitat amb l’entitat: no es perdia cap activitat, 
i era fidel amb les companyes del grup de viver. 

Festa de la primavera de l’Associació
El dissabte 16 de març els Amics celebraren la seva as-
semblea general, i posteriorment la tradicional Festa de 
la Primavera. Enguany, servia com a inici de la celebra-
ció dels 20 anys de l’Associació. Van rebre homenatge, 
per la seva dedicació de més de 5 anys com a voluntaris, 
13 Amics: Benjamí Aïsa, Laura Buguñà, Carles Garcia, 
Josep M Gener, Ricard Jansà, Jaqueline Launois, Lourdes 
Roca, M. Rosa Sabater, Albert Sagrera, Albert Sánchez, 
Elisabet Serrano, Manuel Soler, Jordi Vila.

L’AGENDA DELS AMICS
• Diumenge 21 d’abril
planta’t als Jardins

• Dissabte 25 de maig (i també dissabte 8 de juny)
Taller Balcons i Terrasses

• Maig
Concurs de fotografia 
Lliurament de premis: 15 de juny

• Maig-juny
Exposició homenatge a Josep Sabanès
Inauguració: 10 de maig

• Del 17 al 21 de maig
viatge a Alcalá de Henares i els jardins segovians

• Dissabte 15 de juny
Dinar de germanor

• Juliol
Camp de treball: murs de pedra seca

COL·LABORACIONS ESPECIALS AMB MOTIU
DEL 20è ANIVERSARI

Festa de la primavera. Homenatge als voluntaris.
Fotografia: Emili Giménez



La nostra llavor fa créixer el Jardí

Podranea ricasoliana, il·lustració de Victòria Ramos, voluntària de l’Associació d’Amics

www.amicsjbb.org

ESTACIÓ METEOROLòGICA DEL JARDÍ BOTÀNIC  Període: del 16/10/2012 al 03/02/2013
per José Manuel Gómez

Dies analitzats: 111  Dies amb pluja: 37
Precipitació acumulada: 166,0 l/m2

Temperatura mínima: 2,8 ºC (02/12/2012)
Temperatura màxima: 22,3 ºC (17/10/2012)
Cop de vent més fort: 54,3 km/h (16/01/2013)
Total dies òptims de visita: 69 (62%)

67% dels dies
sense pluja

33% dels dies
amb pluja

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


