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EDITORIAL

L’any vinent celebrarem els 20 anys de l’Associació 
d’Amics del Jardí Botànic, i en farà deu de la inauguració 
de l’edifici de l’Institut Botànic que corona el Jardí. A poc a 
poc el Jardí creix, es pobla d’espècies noves i augmenta el 
seu reconeixement en la nostra societat. De mica en mica 
les nostres activitats, tant científiques com educatives o 
socials, tenen major presència, i el conjunt del Jardí i de 
l’Institut esdevé important per a cada vegada més gent.

Són moltes les persones que han fet possible arribar 
on som. Les celebracions ens han de servir, també, per 
manifestar el nostre agraïment a aquelles la contribució 
de les quals ha estat especialment destacada. En aquest 
sentit, aquesta tardor ens ha deixat el Dr. Jaume Josa i 
Llorca. Va ser el Coordinador Institucional del CSIC que 
més va impulsar el desenvolupament de l’Institut Botà-
nic com a nou centre mixt entre l’Ajuntament i el CSIC, 
amb la construcció del nou edifici. Gràcies al seu impuls 
es va fer un pas de gegant en la consolidació del conjunt 
del Jardí Botànic ja que, sense l’Institut, el potencial del 
Jardí hauria estat molt menor. És des de l’Institut que es 
generen un major coneixement i una més gran capacitat 
crítica en la identificació de les plantes que cultivem; és 
gràcies a l’estreta col·laboració entre el Jardí i l’Institut 
que la nomenclatura de les plantes es manté actualitza-
da, i és gràcies als seus treballs de recerca que ens han 
arribat algunes de les espècies més rares i valuoses.

El Dr. Josa, bon coneixedor dels fons de l’Institut i es-
pecialment del Gabinet Salvador, va fer possible que la 
ciutat anés fent realitat l’anhel que Mariano Lagasca dei-
xà escrit a principis del XIX: “Catalunya no coneix enca-
ra prou bé el veritable valor de l’Herbari dels Salvador, i 
tant de bo aprengui a apreciar-lo”.

Josep M. Montserrat
Director del Jardí Botànic de Barcelona

FLAIXOS

• Plantació de tardor al JBB. El 10 d’octubre s’inicià la campanya de plan-
tació de tardor del JBB. Els operaris d’Acciona i els voluntaris de camp de l’Asso-
ciació d’Amics plantaran un miler d’individus a les zones de Sud-àfrica, Austrà-
lia, Xile, Califòrnia i Mediterrani occidental.

• Pràcticum al Banc de Llavors. Aquest any tenim el primer estudiant de 
pràctiques de la UB dins el marc dels pràcticums en empresa obligats ara en la 
llicenciatura de biologia. La Marián Pitarch estarà tot el curs 2012-2013 fent les 
pràctiques al Banc de Germoplasma. Benvinguda!

• Ampliació de l’horari de visita a la col·lecció de bonsais del Jar-
dí Botànic. Des del passat mes d’octubre la col·lecció de bonsais, a més dels 
dissabtes i diumenges, també obre les portes tots els festius que s’escaiguin de 
dilluns a divendres (excepte l’1 de maig i el 24 de juny, que són dies de tancament 
al Jardí). Per altra banda, també s’ha decidit obrir la col·lecció els mesos de juliol i 
agost, de manera que només romandrà tancada el desembre i el gener. Com sem-
pre, l’horari de visita dels bonsais coincideix amb el d’obertura al públic del Jardí.

• Exposició de Tatiana Musi a la Masia del JBH. La Masia del JBH és de 
nou escenari d’una exposició d’alta qualitat, la de l’aquarel·lista mexicana Tatiana 
Musi. Organitzada per l’Associació d’Amics del JBB i el Consolat de Mèxic, l’ex-
posició es pot visitar de dilluns a dissabte de 10 a 14 h (excepte el dissabte 8 de 
desembre), i ha estat prorrogada fins al 22 de desembre.

Imatge de la portada:
Orquídia, per Tatiana Musi

Foto: Núria Abellán
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ApRENgUEM BOTÀNICA…

La palmera blava
• Nom científic: Brahea armata
• Nom comú: Palmera blava
• Etimologia: El nom del gènere hono-
ra l’astrònom i alquimista danès Tycho 
Brahe (1546-1601), per la seva contri-
bució en estudis de botànica i medici-
na. L’epítet de l’espècie, del llatí  “ar-
mada”, es refereix a les grans espines 
que voregen el pecíol de les fulles.
• Descripció: Planta monocotiledònia, 
de fulles palmades d’uns 2 m de llarg 
cobertes per una cera que les protegeix 
de la deshidratació i que els confereix 
un color blau grisenc molt atractiu. El 
seu  tronc únic pot assolir una alçada de 
15 m i una amplada de copa d’uns 5 m. 
El diàmetre del tronc és d’uns 0,5 m.
Produeix unes llargues inflorescèn-
cies que poden arribar als 5 m, con-

siderades de les més belles entre les 
palmeres. Les flors són solitàries, 
trímeres, bisexuals, i donen lloc a uns 
fruits en forma de drupa ovalada de 
color marró fosc brillant en la madu-
ració i amb una única llavor.
És nativa dels canons desèrtics i els ter-
renys calcaris de Baixa Califòrnia i Sono-
ra, al nord-oest de Mèxic. Es pot trobar en 
petits oasis i coexistint amb la Washingto-
nia robusta. Els nadius la utilitzaven com a 
recurs alimentari i en la construcció. Avui 
dia, les poblacions han minvat a causa 
de la degradació dels terrenys per fer-ne 
pastures i altres activitats humanes.
La reproducció es fa per llavor. Si són 
fresques i se sembren a la tardor poden 
trigar entre 3 o 4 mesos a germinar.
És una palmera de cultiu fàcil, que s’adap-
ta molt bé a tot tipus de sòls, fins i tot sa-
lins. També pot tolerar temperatures de 
-10 Cº, però no de manera prolongada.
Té un ús bàsicament ornamental, tant 
per la nota de color de les fulles i la 
bellesa de les inflorescències com per 
la seva resistència.

La família de les palmes
o arecàcies
• Etimologia: “Palmes” fa referència 
a la morfologia palmatisecta de les fu-
lles en certs gèneres, i el terme “are-
càcies” es refereix al gènere Areca.
• Distribució de les palmes al món:
Apareixen durant el Cretaci i es van 
distribuint i assentant en les zones 
tropicals i subtropicals i en algunes 
zones temperades, com la Chamaerops 
humilis, al Mediterrani occidental, i 
la Phoenix theophrasti, a l’illa de Creta 
i l’est de Turquia. La família compta 
amb uns 200 gèneres i 2.800 espèci-
es, i per la seva diversitat morfològica 
es divideix en cinc subfamílies.
• Caràcters diagnòstics: Són plantes 
monocotiledònies amb un fals tronc 
(estípit) on es veu la cicatriu de la in-
serció del pecíol de les fulles mortes. 
Pot presentar espines o pilositat. Ge-
neralment tenen un meristem apical 
per on es desenvolupa el creixement, 
però en alguns gèneres es ramifiquen 
per la base. Accidentalment, poden 
formar un meristem d’emergència i 
ramificar-se lateralment donant lloc 
a formes espectaculars, però, com a 
raresa, la Hyphaene tebaica ho fa de 
manera natural i de forma dicotòmica.
Les fulles poden ser palmades, pin-
nades o costapalmades, i es disposen 
a la part apical. Les flors s’agrupen en 
inflorescències protegides per una 
espata. Són flors unisexuals o her-

mafrodites, generalment trímeres. 
El fruit és una drupa o baia, sovint 
comestible. Tenen usos alimentaris, 
se’n fa begudes alcohòliques, se n’ex-
trauen fibres, ceres, olis, sucres i mel, 
i també s’usen en la construcció.

• Les palmes al Jardí Botànic:
Mediterrani occcidental: Chamaerops 
humilis, Phoenix dactilyfera, Phoenix ca-
nariensis.
Mediterrani oriental: Phoenix theophrasti
Sud-àfrica: Phoenix reclinata
Xile: Jubaea chilensis
Califòrnia: Brahea armata, Washingto-
nia filifera
JBH: Trachycarpus wagnerianus

Text i imatges: Núria AbellánBrahea armata

Infrutescència de Brahea armata

Caryota urens
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EL gèNERE EuphOrBia

Per quin motiu certs llinatges de plantes 
o animals són molt més diversos que al-
tres ha estat sempre una pregunta difícil 
d’abordar. Amb freqüència, aquest èxit 
evolutiu és atribuït a innovacions morfo-
lògiques, funcionals 
o metabòliques, en 
alguns casos molt 
òbvies. Per exemple, 
l’evolució de la capa-
citat de vol en les aus 
és aparentment la 
clau de la seva enor-
me diversificació. 
Però cada llinatge o 
grup d’organismes 
emparentats té la 
seva pròpia histò-
ria, i per tant hi ha 
diferents camins i 
circumstàncies per 
aconseguir, o no, aquest èxit. 
El gènere Euphorbia és un d’aquests grups 
reeixits i està entre els cinc gèneres més 
diversos i rics en espècies del regne ve-
getal. Pertany a la família de les euforbi-
àcies, i està format per unes 2.000 espè-
cies distribuïdes per gairebé tot el món. 
El més intrigant és la seva gran diversitat 
de formes de creixement, des d’herbes, 
suculentes medusoides, arbustos, fins a 
imponents plantes cactiformes, gairebé 
sense parangó en el regne vegetal.

No subdividim el gènere Euphorbia en 
altres de més petits i manejables per 
l’existència d’un caràcter unificador i 
omnipresent: una inflorescència es-
pecial anomenada ciati. El ciati imita 

una flor, però en 
realitat consisteix 
en diverses flors 
diminutes i molt 
simplificades re-
unides dins d’una 
estructura en forma 
de copa. Aquesta 
petita copa o invo-
lucre reuneix di-
verses flors mascu-
lines (productores 
de pol·len) i una 
sola flor femenina 
central que donarà 
lloc al fruit i a les 

llavors. A la vora, l’involucre presen-
ta diverses glàndules productores de 
nèctar, una atractiva recompensa per 
als insectes visitants. És possible que 
aquesta inflorescència especialitzada 
sigui una de les innovacions que han 
disparat l’extraordinària diversificació 
d’aquest gènere, però no sabem enca-
ra quins avantatges podria haver tingut 
un ciati sobre una flor normal en el 
moment de la seva aparició en la histò-
ria de les euforbiàcies.

El Projecte 
El grup del Projecte Euphorbia (www.
euphorbiaceae.org) fa diversos anys 
que estudia aquest gènere per aconse-
guir establir una hipòtesi filogenètica 
sòlida. Per a aquest fi hem escollit 176 
espècies, que abasten tot l’espectre de 
formes present en les 2.000 existents. 
Aquesta nova filogènia de l’Euphorbia 
presenta quatre grans llinatges que 
han estat designats com a subgèneres. 
Els nostres resultats indiquen que 
l’evolució de les nombroses formes de 
creixement va ser crucial per a la di-
versificació del gènere en el seu con-
junt. Això contrasta amb les hipòtesis 
prèvies que apuntaven el ciati com la 
innovació principal que va conduir a 
la gran especiació en aquest grup. És 
també particularment vistosa l’evo-
lució independent de formes de crei-
xement similars en hàbitats semblats 
entre els quatre subgèneres. 

Pel que fa al component temporal, 
alguns grups dins del gènere van ex-
perimentar una radiació molt ràpida, 
mentre que uns altres han anat acu-
mulant espècies i llinatges més lenta-
ment. Com es relacionen aquestes ta-
xes de diversificació amb les diferents 
formes de creixement és una altra 
qüestió en què estem treballant. 

Finalment, estem també elaborant 
una nova classificació infragenèrica 
basada en filogènies més detallades 
de cada subgènere, cosa que esperem 
que contribueixi a facilitar l’abordat-
ge de noves preguntes i estudis dins 
d’aquest fascinant gènere de plantes.

Ricarda Riina. Real Jardín Botánico. CSIC.
Coordinadora del Projecte Euphorbia

Detall del ciati de l’Euphorbia smithii
(Foto: J.J. Morawetz) Espècimen de l’Euphorbia virosa, una eufòrbia

cactiforme, a Namíbia (Foto: R. Becker)

El megadivers gènere : una explosió de formes
de vida amb una estructura floral única en el regne vegetal

Ciati de l’Euphorbia ornithopus
amb glàndules digitades
(Foto: A. Moller)
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pARLEM AMB LA TATIANA MUSI

L’art té moltes formes d’expressió, 
molts temes. Tu treballes amb flors 
i plantes. Per què? 
El fet de dibuixar i pintar plantes té a 
veure amb com percebo jo la vida, que 
és en connexió total amb la natura. Al 
principi ni jo mateixa sabia què estava 
fent, però cap al 2008-2009, estudiant 
a Sant Francisco, un professor m’ho va 
fer entendre. Em va parlar de llibres, 
de pel·lícules (per exemple, The spell of 
the sensuous, de David Abraham o les 
pel·lícules de Herzog), i em va fer ado-
nar que el que jo feia no era un invent 
meu, sinó que ja hi havia tot un camí 
traçat en el mateix sentit. Per altra 
banda, el paisatge, les plantes i la terra 
creen el temperament, la identitat, de 
la gent que hi habita, i coneixent-los, 
apropant-m’hi, entro en connexió amb 
aquest lloc. La veritat és que cada vega-
da em sento més lluny de l’“art” i més a 
prop d’altres coses…

Com a artista, d’entrada es podria 
dir que la teva atracció o tria per 
les plantes respon a una inquietud 
intel·lectual, però sembla que en 
tens una vivència molt sensorial, 
fins i tot transcendent.
Jo vaig començar amb l’art com a mòbil 
principal, però amb el temps això es va 
capgirar i ara la natura per a mi és més 
essencial. És veritat que dins el món de 
l’art no puc deixar la part intel·lectual 
per explicar-me, però ara l’important 
per a mi és qüestionar la forma de vida 
que tenim, veure què vull transmetre, 
i a qui. Per exemple, no vull viure a la 
ciutat, no vull tenir només plantes de-
coratives, sinó que vull el meu hort i 
una relació molt més propera amb la 
terra. En la natura hi percebo el sagrat, 
i m’interessa completament. Va molt 
amb el meu procés personal. He fet di-
versos tallers basats en psicologia jun-
guiana, en la connexió amb els somnis 

i amb la terra; he fet meditació (lligada 
al budisme), danses espirituals... Tot 
això m’ha fet viure el sagrat a través del 
cos, i sentir la intuïció i la saviesa que 
hi ha en cada ser humà.

Per les aquarel·les que hi ha a la teva 
pàgina web es diria que t’interessa 
més la flora salvatge, la que no ha 
passat per l’ordenació humana. Com 
és que exposes en un jardí botànic?
Sí. No crec gens en el procés de domes-
ticació, ni en el que ens hem imposat a 
nosaltres mateixos. L’essència és sal-
vatge. Ordenar, classificar i donar for-
ma, aquesta necessitat de control per a 
finalitats estètiques, no m’agrada. Per 
això la meva relació amb un jardí bo-
tànic és estranya, perquè d’una banda 
els veig com una col·lecció artificial de 
plantes, però, per l’altra, gran part de 
la meva vida he viscut en ciutats grans, 
i he anat als jardins botànics a buscar 
pau i vida. Al cap i a la fi, independent-
ment de l’organització o la domestica-
ció, el que hi ha són éssers vius; més 
enllà del que puguem imposar-los, 
tenen vida i energia pròpies. Al JBB hi 
vaig arribar per una amiga, voluntària 
de l’Associació d’Amics; allà em va en-
tusiasmar el projecte de l’hort. D’una 
banda l’enfocament en la preservació 
de llavors, molt rellevant en aquests 
temps en què s’han perdut tantes va-
rietats de vegetació, i de l’altra el fet de 
plantar espècies que antigament eren 

conreades a la zona, així com intro-
duir-ne algunes que mai no s’havien 
plantat però que pel clima funciona-
rien. Per mi, aquest projecte pot fer 
molt bé a la comunitat. Per tot això em 
va encantar i em va inspirar per po-
der treballar en el meu propi projecte, 
Savia Roja, sense sentir-me aliena als 
propòsits de l’espai.

Parla’ns una mica de la teva exposició.
En l’exposició Savia Roja (saba verme-
lla) parteixo del vermell com a color 
de vida; la sang i la saba com a fluids 
vitals, que connecten tots els éssers 
vius, animals (nosaltres) i vegetals. 
El que vull mostrar és la no diferència 
entre un organisme i un altre, entre la 
naturalesa humana i de les plantes. En 
aquesta domesticació que l’home im-
posa a la natura s’estableix una relació 
de dependència en què la natura esde-
vé molt vulnerable (si deixem de regar 
una planta, aquesta mor, per exemple). 
La meva obra, doncs, vol ser una crítica 
a les condicions que l’home imposa a la 
natura, i voldria incitar a la reflexió so-
bre la relació de l’home amb les plan-
tes. Precisament va ser la feina que es 
du a terme a l’hort de la Masia el que em 
va inspirar a realitzar aquest projecte.

www.tatianamusi.com
http://tatianamusi.blogspot.com/
 
Carme Solà. Imatge: Mercè Albaigès

Tatiana Musi (Mèxic, 1982) és llicenciada en arts 
plàstiques al San Francisco Art Institute. Ha par·
ticipat en diverses exposicions individuals i col·
lectives a Ciutat de Mèxic, Nova Deli, Berlín, Nova 
York, Tòquio, Istanbul, Bombai..., i en prepara una 
a Marbella. A més dels seus treballs com a artista, 
ha col·laborat en projectes curadors amb l’Am·
baixada de Mèxic a Tòquio, i ha estat l’artífex de la 
fundació de la galeria Yautepec a Mèxic. En l’ac·
tualitat treballa en un llibre sobre la comprensió 
de la natura a través de la percepció i la intuïció. 
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EL JARDÍ DE LES aChillEa pLANTA’T DE TARDOR AL BOTÀNIC

El 19 d’octubre es va inaugurar un jardí especialitzat en Achillea al recinte dels La-
boratoris Uriach de Palau-Solità i Plegamans. El gènere Achillea, de la família de les 
compostes, està constituït per plantes herbàcies. Colonitzen prats, vores de camins, 
molleres i cingleres rocoses de l’hemisferi Nord. N’hi ha un centenar llarg d’espècies 
diferents, de les quals un 10% es troben 
en aquest jove Jardí de les Achillea.

Els clàssics anomenaven Achillea a 
la milfulles en memòria de l’heroi grec 
Aquil·les, que era quasi invulnerable. 
Amb aquest nom se li reconeixien les 
propietats per guarir les ferides. Achi-
llea, al seu torn, inspirà el nom de la 
divisió Aquilea-OTC, dels Laborato-
ris Uriach, especialitzats en plantes 
medicinals.

Quin interès té aquest gènere? Des 
del punt de vista medicinal l’espècie més interessant és la milfulles (Achillea mi-
llefolium). Es tracta d’una de les espècies medicinals més utilitzades per la huma-
nitat i coneguda ja pels homes de neandertal. A l’edat mitjana ja se’n coneixien 
més d’un centenar d’aplicacions. Entre les més importants, reconegudes encara 
avui, esmentem les de cicatrització de ferides, tractaments de la pell, refredats, 
malalties hepàtiques i digestives, etc.

Recentment s’ha descobert que de milfulles n’hi ha moltes de diferents. Es 
tracta de races amb números cromosòmics diferents que es distribueixen per la 
meitat nord de la península Ibèrica i altres indrets d’Europa. 

Amb el propòsit de cultivar aquestes races, alguna quasi exclusiva del Princi-
pat, vam organitzar una sortida al Cadí i als seus voltants. Seguint les indicacions 
del Dr. Ignasi Soriano, de la Universitat de Barcelona, que estudia aquest gènere 
des de fa alguns anys, vam poder recol·lectar plantes vives, llavors i mostres per 
a estudis moleculars de tres races distintes que es troben pel Cadí i la Cerdanya. 

Avui les multipliquem al Jardí amb la voluntat de disposar de material sufi-
cient per realitzar noves recerques que permetin delimitar amb precisió les di-
ferents races biològiques a la Península i relacionar-les amb la concentració de 
diversos principis actius.

Josep M. Montserrat

El diumenge 28 d’octubre es va celebrar la festa ciutadana Planta’t al Botànic. L’eix con-
ductor va ser una mostra d’aliments de proximitat, plantes culinàries i productes d’hor-
ta ecològics que donaven peu a un seguit d’activitats per a totes les edats. Més de tres 
mil sis-centes persones en van gaudir, i van poder adquirir productes de temporada 
de productors de la rodalia de Barcelona que utilitzen tècniques ecològiques de conreu.

Els voluntaris de l’Associació d’Amics, coorganitzadora de l’acte juntament 
amb el Museu de Ciències Naturals i l’Àrea Metropolitana, donaven la benvingu-
da als visitants i els informaven de les 18 activitats. Un cop dins, infants i adults 
podien triar entre tallers de plantació de llavors, de plançons o de compostatge, 
així com d’altres referits a la confitura de carbassa o l’art floral.

A la tardor no podien faltar les castanyes. Així, se’n van repartir més de tres-cents 
quilos acabades de torrar i es va poder fer un taller de fusta de castanyer. I, al prat del 
davant de l’edifici de l’Institut, els menuts tenien al seu abast un munt de jocs. Feia 
goig veure’l ple d’infants amb les seves famílies, compartint jocs tradicionals.

A més, hi va haver diverses propos-
tes per conèixer el Jardí Botànic, que 
comptaren amb una elevada partici-
pació: l’Àrea Metropolitana va orga-
nitzar una gimcana per descobrir els 
arbres del Jardí que també es poden 
veure als seus parcs. Els altres itine-
raris combinaven la fotografia, les 
visites comentades per voluntaris o 
la descoberta autònoma a partir d’una 
guia impresa o de l’aplicació per a smartphones que s’està desenvolupant al Jardí.

La mostra de bonsais va ser, un cop més, molt visitada, i per primer cop es van 
organitzar visites guiades als vivers, espais normalment tancats al públic.

El dia ens va acompanyar. Malgrat la baixada de temperatura, el vent, que a 
primeres hores del matí ens feia tremolar, va netejar l’atmosfera i ens va deixar 
un cel blau i net que, amb l’escalforeta del sol de tardor, convidava a passejar i a 
gaudir dels infinits verds que lluïa el nostre Jardí.

Cal agrair a tots els implicats en l’organització de l’esdeveniment l’esforç realit-
zat, que ha permès que molts ciutadans, alguns d’ells visitants del Jardí per primer 
cop, passessin un matí molt complet. Ben segur que tornaran.

Text i fotografia: pere Viladot

El taller de castanyes torrades i fusta de castanyer
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pLAgUES I MALALTIES BREUS DE L’ASSOCIACIÓ...

Camp de treball
El mes de juliol, un grup de voluntaris 
i voluntàries, sota la coordinació d’en 
Pere Casbas, va construir una jardine-
ra per a la primera esplanada camí de 
la Masia. Així, es pretén recollir plan-
tes interessants pel seu tacte, el seu 
perfum o fins i tot el seu gust, i vol ser 
una experiència pilot de cara a un pos-
terior jardí sensorial al Jardí Botànic.

Exposició de Tatiana Musi
El 12 de setembre es va inaugurar a la 
Masia del Jardí Botànic Històric l’ex-
posició Savia Roja, de l’aquarel·lista 
mexicana Tatiana Musi, projecte artís-
tic creat específicament per al 
Jardí Botànic de Barcelona.
L’exposició ha estat orga-
nitzada per l’AAJBB amb el 
suport del Consolat de 
Mèxic i el Departa-
ment de Comunica-
ció del Museu de Cièn-
cies de Barcelona.

El 29 de setembre l’artista va oferir, a 
la sala superior de la Masia, un taller 
creatiu de dibuix a una vintena de par-
ticipants.

Mostra d’Associacions
L’Associació d’Amics va participar 
novament en la Mostra d’Entitats que 
s’organitza amb motiu de les festes de 
la Mercè. És una proposta de Partici-
pació Ciutadana per donar a conèixer 
a la ciutadania el treball que hi desen-
volupen les entitats de voluntariat.
Un grup de voluntaris, coordinats per 
l’Emilia Delgado, van atendre els vi-
sitants a la caseta de l’Associació de la 
plaça de Catalunya durant els dies 22, 
23 i 24 de setembre. A més, la Lourdes 
Roca va oferir una nova sessió de taller 
de sembra.

Les caparretes blanques
al Jardí
Si sou observadors és probable que 
hàgiu vist unes diminutes estrelletes 
blanques i vermelloses situades al 
nervi central en l’anvers d’algunes fu-
lles d’Ilex canariensis o de Visnea mo-
canera a la laurisilva canària del Jardí. 
Es tracta de les larves de la caparreta 
blanca del gènere Ceroplastes.

Com tots els còccids, només són 
mòbils en els seus estadis larvaris. Per 
trobar el millor lloc per instal·lar-se, 
les larves, que no arriben als 3 mm de 
longitud, emprenen una migració cap 
a les parts més llenyoses de la planta. 
Al final de la primavera acaben el seu 
desenvolupament i les femelles adul-
tes, d’un màxim de 6 mm, es fixen i 
generen una espècie de closca de tor-
tuga molt petita, cèria i blanquinosa, 
que les protegeix. Cap a l’agost faran 
la posta, d’uns 2.000 ous, que també 
quedarà protegida amb aquesta clos-
ca. Després, les femelles moren, i a 

partir del setembre naixerà la nova 
generació de larves.

L’atac provoca decaïment en la plan-
ta tant per la pèrdua de saba xuclada 
per les caparretes com per l’aparició 
d’un fong associat a la secreció de me-
lassa que produeix el còccid, anomenat 
fumagina, que redueix la fotosíntesi i 
debilita encara més la planta.

Normalment no cal tractament químic, 
perquè no resulta gaire eficaç a causa 
de la protecció cèria de les caparretes, i 
perquè ja hi ha un control natural o bi-
ològic: petits himenòpters del gènere 
Scutellista, que parasiten tant les larves 
com les femelles adultes.
Encara que no ho semblin, les capar-
retes blanques són xinxes homòpteres 
com les cigales, i de la mateixa família 
que la caparreta de l’olivera (Saissetia 
oleae). Es troben amb freqüència en 
zones de cítrics de la península, tot i 
que s’alimenten de moltes més espè-
cies, com la figuera o el llorer.

Text: Ana Escuredo. Imatges: Ángel Hernansáez

Foto 1. Femella adulta i diferents estadis larvaris,
en què es veuen les secrecions cèries piramidals,
a l’inici de la migració

Foto 2. grup de femelles adultes fixades i la fumagina
associada per la secreció de melassa,
que atrau les formigues
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L’Associació amb
les empreses
A fi d’atraure el món empresarial cap 
al seu pla d’actuació i sensibilització 
envers el món vegetal, l’Associació es 
vol obrir a nous destinataris.
Així, el divendres 5 d’octubre una 
trentena de treballadors de Telefonica 
es van aplegar a l’Històric per conèixer 
el Pla de Voluntaritat de l’Associació, i 
van fer de voluntaris durant un matí. 
Van treballar a l’hort i al planter etno-
botànic, i van netejar uns marges per 
sembrar-hi bulbs.

El divendres 26 d’octubre un grup de 
l’empresa Johnson Control va dedicar 
la tarda a treballs de manteniment de 
la jardinera sensorial i al planter et-
nobotànic.

I per acabar, cal destacar la participa-
ció de l’Associació en el Marketplace 
Ambiental, el divendres 16 de no-
vembre al Jardí. Aquesta trobada és 
una gran oportunitat per a entitats i 
empreses de captar recursos, donar 
a conèixer projectes, afavorir la pre-
sència social del sector i promoure la 
participació de les entitats ambientals 
de Catalunya.

Planta’t de tardor 
El Planta’t de tardor, del diumenge 28 
d’octubre, tenia un nou ingredient: la 
primera mostra de productes ecolò-
gics i de proximitat. Un intent d’atrau-
re un nou públic al Jardí Botànic, i de 
donar empenta al projecte que es de-
senvolupa des de l’hort de la Masia, la 
producció de llavors de varietats tra-
dicionals.
Agraïm la participació de Stevia Oso-
na, Ecohortus, Can Perol, Els Fruits 
Saborosos, Cal Vernet, La Pera, Lli-
breria Ecoliber, Manuel Mejía, Ca 
l’Antich i Mercat Ecològic del Vallès. 
D’altra banda, cal destacar la partici-
pació de més de vint-i-cinc volunta-
ris a la jornada, cosa que va permetre 
oferir un ampli ventall d’activitats i fer 
notòria la presència de l’Associació 
d’Amics.
Si algú no va poder assistir-hi, pot de-
manar-nos algun dels jocs de pistes 
realitzats (per a adults i familiars), per 
seguir-lo qualsevol altre dia.

✁
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

Canvi de responsable de l’hort
Per motius personals i familiars, al setembre l’Án-
gel Hernansáez va deixar de forma temporal la co-
ordinació i responsabilitat de l’hort. L’ha substituït 
un bon coneixedor de l’espai de la Masia, en Pere 
Casbas.

Loteria
A disposició de tots els que s’estimen el Jardí Botà-
nic, per ajudar a sembrar llavors d’il·lusió.

34.702

Festa de Nadal
El dissabte 15 de desembre celebrem la tradicional 
Festa de Nadal. L’hora d’inici serà les 12 h, a la 
Masia del Jardí Botànic Històric.
Es recomana consultar el programa al web de
l’Associació.

Viatge a Alcalá de Henares i Segòvia
El jardí botànic d’Alcalá, els jardins de La Granja, 
el Romeral de San Marcos, el Monasterio de Piedra, 
són alguns dels ingredients del viatge del 2013.
Dates: 18, 19 i 20 de maig. 

Ajuda’ns a estalviar
Si teniu correu electrònic, us tindrem informats de 
totes les novetats de l’Associació, i ens ajudareu a 
estalviar en les trameses de correspondència. 

guanyadors del 4t. concurs de fotografia
Jardí Botànic
1. Eva Baldomà Llaó
2. Jose Reyes Belzunce
3. Carlos Frías Pérez

Jardí Botànic Històric
1. Jorge García Solana
2. Carlos Frías Pérez
3. Karin Seltani Izquierdo



La nostra llavor fa créixer el Jardí

Acacia alata, il·lustració de Jaume Morera, voluntari de l’Associació d’Amics

www.amicsjbb.org

ESTACIÓ METEOROLògICA DEL JARDÍ BOTÀNIC  Període: del 29/05/2012 al 15/10/2012
per José Manuel Gómez

Dies analitzats: 140  Dies amb pluja: 22
Precipitació acumulada: 185,0 l/m2

Temperatura mínima: 11,7 ºC (15/10/2012)
Temperatura màxima: 33,4 ºC (20/08/2012)
Cop de vent més fort: 45,5 km/h (26/09/2012)
Total dies òptims de visita: 77 (55%)

84% dels dies
sense pluja

16% 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


