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EDITORIAL

El dia 20 d’abril vàrem inaugurar l’exposició fotogràfi·
ca de l’amic i col·laborador Ángel Hernansáez a la Masia 
del Jardí Botànic Històric. Un exemple de bon treball i 
de fascinació per la immensa varietat de formes i colors 
que utilitzen les plantes.

Uns dies abans havíem celebrat la Festa de la Primave·
ra dels Amics, que va aplegar un bon nombre de socis. La 
Masia ofereix un aspecte radiant: parets netes, la nova porta 
de vidre, i un contingut magnífic en l’exposició de l’Ángel.

És evident, doncs, que tenim un espai agradable, que 
ofereix possibilitats per a tothom. Aconseguim els objec·
tius de donar a conèixer unes instal·lacions com són el 
Jardí Botànic Històric i la Masia, per tal que siguin motiu 
de gaudi per a tothom. I de mica en mica l’espai del Jar·
dí Botànic Històric és conegut i apreciat per un nombre 
creixent de persones. Des de l’Associació intentem fer 
pedagogia sobre el respecte tant per allò que és públic 
com per les plantes, com és propi d’un jardí botànic.

El Jardí Botànic Històric ha acollit per segon any con·
secutiu la celebració del Bioblitz, organitzat per l’Ajun·
tament de Barcelona amb el propòsit d’apropar els ciu·
tadans a l’estudi de la biodiversitat més propera. 

Darrerament, però, observem comportaments que no 
s’haurien de produir en cap jardí botànic. Veiem ciclistes 
que no respecten les indicacions, gent que hi passeja gos·
sos o d’altres que hi fan pícnics. També grups d’estudiants 
que no es comporten amb les plantes com caldria. Des de 
l’Associació expressem la nostra ferma intenció de col·
laborar amb la direcció del Jardí i amb el Museu per tal 
d’ajudar a reduir aquests comportaments incívics.

Mercè Mestres
Presidenta de l’Associació
d’Amics del Jardí Botànic

FLAIXOS

• Millores a la Masia del Jardí Botànic Històric. Al maig s’ha instal·lat 
una porta, dues finestres i una vidriera al final de les escales d’accés al primer pis 
de la Masia. Amb aquest tancament s’ha millorat l’aïllament acústic i tèrmic entre 
la planta baixa i el primer pis. D’aquesta manera la planta baixa no serà tan difícil 
d’escalfar a l’hivern i es podran realitzar dues activitats diferents alhora, una a 
cada planta, amb major independència.

• Participació a les “Terceres Jornades Tècniques dels Jardins 
Botànics de l’AIMJB: cap a la Sostenibilitat”. Els dies 6, 7 i 8 de juny 
es van celebrar al Real Jardín Botánico Juan Carlos I, de la Universitat d’Alcalá 
de Henares (Madrid), unes jornades tècniques sobre sostenibilitat, organitzades 
per l’Asociación Íbero·Macaronésica de Jardines 
Botánicos, a la qual el JBB està associat. Aprofi·
tant la trobada se celebrà també una assemblea de 
l’AIMJB amb l’objectiu d’escollir una nova Junta 
Directiva. Un tècnic del Jardí Botànic de Barce·
lona va participar a les Jornades i hi va presentar 
una ponència.

• Plantació al JBH. Els voluntaris de camp 
de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic han 
treballat aquesta primavera a diferents espais 
del Jardí Botànic Històric. Han col·locat unes 
250 plantes a l’entrada del sot de l’estany i unes 
200 als talussos del sot de la Masia. Actualment 
les col·leccions de Verbena repens, Armeria mari-
tima, Stachys byzantina, Centaurea bella i Achillea 
chrysocoma plantades ja estan en flor. 

• Planta’t al Jardí. Primavera 2012. El passat diumenge 22 d’abril es va ce·
lebrar, un cop més, la festa ciutadana Planta’t al Jardí. Sota un cel amenaçador però 
que va respectar tota la jornada, es van desenvolupar activitats diverses per a un 
públic de totes les edats: jocs, tallers, degustacions, concerts, etc. Enguany la festa, 
organitzada conjuntament pel Jardí Botànic i l’Associació d’Amics, tenia com a eix 
conductor l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat Entre Generacions. 
Festa ciutadana a la primavera, un bon motiu per conèixer i gaudir del Jardí!

Imatge de la portada:
Tetraclinis articulata, per Victòria Ramos

Foto: José Manuel Gómez
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APRENGUEM BOTÀNICA…

El xiprer quadrivalve
• Nom científic: Tetraclinis articulata
• Nom comú: Alerç africà, savina arti·
culada, savina de Cartagena, savina de 
moro, tuia articulada, xiprer quadrivalve

• Etimologia: El nom del gènere 
deriva del grec tetra = 4 i cline = 

jaç, i fa al·lusió a les 4 valves 
del gàlbul.

L’epítet de l’espècie 
descriu l’aspecte arti·

culat de les fulles.
• Descripció: Arbre monoic, 

perenne, de fins a 15 m 
d’alçada, de capçada cònica i 

irregular en els exemplars més 
vells. El tronc és recte i d’escorça gri·
senca i estriada.
Les fulles primerenques són aciculars 
i punxegudes, i les adultes petites es·
quames que formen un fals verticil. 
Les centrals són planes i les laterals 
corbades. La disposició de les fulles, 

cavalcant cada verticil sobre el su·
perior, donen a les branques un 
aspecte articulat. Floreix als ex·

trems de les branquetes. Els 
cons masculins són allargats i 

ovoides amb moltes esquames 
pol·líniques; les parts femeni·

nes tenen forma globosa i 
són de color blavós, consten 
de 4 esquames disposades 

en un sol verticil i tenen 
la punta revoluta. El fruit 

o gàlbul madura a l’estiu i és llenyós, 
d’1,5 cm, amb 4 esquames triangulars 
en forma de cor que contenen una o 
dues llavors amb dues ales laterals. 
Les llavors poden ser parasitades per 
una eruga de lepidòpter, cosa que en fa 
minvar el percentatge de germinació. 
Tot i això és un arbre fàcil de cultivar i 
de gran valor ornamental, que rebrota 
bé de la base.
De clima semiàrid i temperat i d’altituds 
baixes o mitjanes, habita la zona nord·
atlàsica del Marroc. També es troba en 
menor quantitat a Algèria, Tunísia i 
l’illa de Malta, i, com a relíquia vulne·
rable, a la serralada de Cartagena.
La fusta, vermellosa i de fàcil mani·
pulació, ha estat molt preuada ja des 
de temps antics per la seva duresa i la 
seva aroma. Avui dia se’n fabriquen 
mobles de luxe, tal com feien els ro·
mans i els egipcis. Les branques joves 
es fan servir en medicina tradicio·
nal, l’escorça per tenyir pells, i des 
dels segles XVI i XVII de la reïna se’n 
fa una goma anomenada sandàraca 
amb què es pro·
dueix un vernís 
excel·lent.

La família de les
cupressàcies
• Etimologia: Relatiu al nom llatí del 
xiprer, Cupressus. Segons alguns au·
tors, deriva de Cyprus = Xipre, d’on és 
nadiu i on creix de manera silvestre.
• Distribució de les cupressàcies al 
món: Gran família que comprèn uns 
21 gèneres i 130 espècies distribuïdes 
pels dos hemisferis, essent més abun·
dants a l’hemisferi nord.
• Caràcters diagnòstics: Plantes gim·
nospermes, arbres o arbustos reïno·
sos, generalment ben adaptats a les 
condicions xerofítiques. Poden ser 
monoics o dioics.
Fulles oposades o verticil·lades de color 
verd o blavós, esquamoses o aciculars. 
Els cons masculins tenen de 3 a 7 sacs pol·
línics per esquama, i les parts femenines 
tenen esquames concrescents, planes o 
peltades. Els grans de pol·len són petits 

i arrodonits i 
s’obren per un 
fals porus. La 
pol·linització 
és anemòfila i 
abundant i pot 
produir rinitis 
i conjuntivitis 
en persones 
sensibles.

Els fruits, anomenats 
gàlbuls o estròbils, 
poden ser carnosos, 
com els del gènere Ju-
niperus, o llenyosos, 
com els dels xiprers.
Molts dels gèneres 
són interessants per 
a la producció de fus·
ta; d’altres se n’extreuen 
olis essencials com és 
el cas dels fruits del Juniperus, per a 
l’elaboració de la ginebra, o el de la 
Thuja, usat com a oli d’immersió en 
microscopia. D’altres s’usen per ela·
borar vernissos i trementines. Tam·
bé tenen usos medicinals.
• Les cupressàcies al Jardí Botànic:
Mediterrània occidental: Juniperus 
oxycedrus, J. phoenicea, Cupressus sem-
pervirens
Nord d’Àfrica: Juniperus thurifera, Cupres-
sus atlantica, C. dupreziana (vivers JBB)
Califòrnia: Calocedrus decurrens, Sequo-
iadendron giganteum, Juniperus califor-
nica, J. osteosperma, Cupressus arizonica 
var. glabra, C. macrocarpa, C. sargentii, 
C. forbesii
Sud·àfrica: Widdringtonia nodiflora, 
W. cedarbergensis (viver JBB)
Austràlia: Callitris preisii

Text: Núria Abellán
Imatges: Núria Abellán (T. articulata, estròbils)
 Ángel Hernansáez (cons, C. dupreziana)
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Estròbils de
Callitris preisii
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PROJECTE ATLES FLORÍSTIC DELS PIRINEUS

Els Pirineus constitueixen el segon centre de major 
diversitat vegetal de la Unió Europea després dels 
Alps. Hi trobem nombroses espècies endèmiques i 
hàbitats d’interès especial, fet que es reflecteix en la 
gran quantitat d’espais naturals que hi estan protegits.

Estudis recents sobre el canvi climàtic indiquen 
un fort impacte per l’escalfament global a les munta·
nyes europees. La desaparició dràstica d’alguns dels 
seus hàbitats es creu que podria provocar la reducció 
d’un terç de la seva flora vascular. S’espera a més un 
augment de l’altitud de les poblacions de plantes en 
resposta a aquesta pujada de temperatura, cosa que 
fa que les alpines redueixin la seva distribució.

El fet de pertànyer a països diferents ha provocat 
que no existeixi un inventari exhaustiu i actualit·
zat de la flora de tots els Pirineus. A més, aquestes 
fronteres administratives condicionen les polítiques de gestió i conservació del 
patrimoni. Tenint en compte que els Pirineus constitueixen una unitat biogeo·
gràfica natural s’haurien de tractar com un sol conjunt.

Des de fa anys, l’Institut Pirinenc d’Ecologia de Jaca (Osca) s’ha proposat crear 
un atles de la flora dels Pirineus. Els primers resultats es van publicar a principis 
dels 90 pel Dr. Luís Villar. Però no ha estat fins fa poc que s’ha aconseguit agru·
par un equip de treball multiterritorial (de Navarra, el País Basc, Aragó, Catalunya, 
Andorra i França) per dur a terme aquest ambiciós projecte. L’herbari de l’Institut 
Botànic de Barcelona i el Jardí Botànic n’han format part des del primer moment.

Aquest projecte ha quedat englobat en el marc de l’Observatori Pirinenc del 
Canvi Climàtic (OPCC), finançat per la Unió Europea, a través de la Comunitat 
de Treball dels Pirineus. L’OPCC es fonamenta en diversos eixos: canvi climàtic, 
biodiversitat, aigua, boscos i riscos naturals. L’objectiu del segon eix és imple·
mentar una xarxa de seguiment de les espècies i poblacions dels Pirineus per 
detectar l’impacte del canvi climàtic i elaborar possibles mesures de control. Per 
assolir·lo és imprescindible realitzar un inventari que ajudi a avaluar la riquesa 
florística de la serralada i gestionar·ne la conservació.

El projecte dura dos anys i s’ha dividit en 15 etapes, entre les quals hi ha l’elabora·
ció d’una llista amb totes les plantes presents al territori i l’elaboració d’un mapa de 
distribució i una fitxa taxonòmica per a cada espècie. Per crear els mapes de distri·

bució es posaran en comú les diferents bases de dades florístiques existents, com per 
exemple el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya. S’elaborarà una cartografia 
de presència/absència en una malla UTM de 10 × 10 km. A la fitxa taxonòmica de cada 
planta hi constarà nom, hàbitat, fenologia, forma biològica, distribució, corologia, 
abundància i tipus de poblacions. També s’indicarà la seva idoneïtat com a indicador 
del canvi climàtic. A més hi haurà fotografies de camp, d’herbari i dibuixos.

En un futur tots aquests resultats seran disponibles al públic i consultables 
des de la pàgina web de l’OPCC (http://www.opcc·ctp.org). És el primer cop que 
s’emprèn un projecte d’aquestes característiques, i s’agafa com a model el web de 
l’Atles de la flora d’Aragó (http://www.ipe.csic.es/floragon).  

Per engegar el projecte es va fer una primera reunió plenària a Jaca el 19 i 20 
de març, que va servir per establir els passos a seguir i distribuir el pressupost en 
les diferents etapes. S’han planificat dues reunions plenàries per any i reunions 
territorials de les diferents regions. Els participants catalans hem fet la nostra 
primera reunió a l’Institut Botànic el 13 d’abril, en què s’han decidit els taxons a 
tractar pel nostre equip i la delimitació del vessant sud dels Pirineus orientals.

Text: Neus Ibáñez i Neus Nualart. Fotografies: Xavier Font

Leontopodium alpinum
Cass. subsp. alpinum

Reunió a Jaca amb la convocatòria de tots els participants
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PARLEM AMB LA MONTSERRAT VALL-LLOSERA

La història de la Montserrat Vall-
llosera i en Pere Duran i Farell és 
una història de fascinacions.
Sí, el meu marit era un entusiasta. 
Li interessaven moltíssimes coses, i 
sempre deia que no tenia temps per 
a tot. Aquesta inquietud vital troba·
va equilibri en la quietud dels espais 
buits com el desert, que ell adorava i 
que li proporcionava l’estat mental 
necessari per afrontar les seves múl·
tiples responsabilitats. També la cul·
tura japonesa el meravellava, perquè 
hi percebia la comunió perfecta entre 
ànima i cos, entre tècnica i esperit. 

Quan comença aquesta fascinació?
Sent encara un nen, un dia a l’escola els 

van fer escriure una redacció sobre el 
Japó. Va guanyar el primer premi, que 
consistia en un viatge a aquest país. 
Malauradament va esclatar la guerra i no 
hi va poder anar, però li va quedar grava·
da la idea del Japó i dels bonsais. Final·
ment, l’any 1964 va viatjar per primera 
vegada al país nipó, on a més va adquirir 
el primer bonsai del que seria una exten·
sa col·lecció. El 1984 creà l’Associació 
Catalana d’Amics dels Bonsais.
Pel que fa al desert, el 1960 vam viatjar 
a Algèria per primera vegada, ell com 
a delegat de l’ASSEMI (“Association 
Euro·africane Miniere et Industrie·
lle”), en una missió per reforçar els 
vincles de pau entre Europa i Àfrica. 
Com sempre feia, allà va voler escoltar 

tant les autoritats com els rebels... i va 
quedar impactat pel desert.

Entre els seus nombrosos interessos 
hi havia la botànica.
Sí, visitàvem tots els jardins botànics 
dels països on anàvem. El seu interès 
era tan gran i era tan impulsiu que fins 
i tot podia arribar a posar·se en algun 
embolic. Per exemple, a Nigèria: la 
Shell l’havia convidat com a observa·
dor, però quan aterràvem a Lagos hi va 
haver un cop d’estat i ens van desviar 
a Kano per continuar la ruta per terra. 
Doncs del camió estant en Pere va veu·
re una planta que el va sorprendre i va 
baixar d’un salt! Els militars gairebé 
el maten de l’ensurt que es van endur. 
Més enllà de l’anècdota, el meu marit i 
jo recollíem exemplars de flora de tot 
arreu on anàvem, i no només plantes, 
també fruits i llavors sorprenents. En 
Pere era capaç de fer reviure el més 
petit trosset d’una planta i avui moltes 
són encara vives al nostre jardí.
Tenia un gran respecte per la natura. 
El feia patir la contradicció que repre·
sentava construir algunes grans obres, 
com els embassaments dels Pirineus, 
perquè li dolia fer·la malbé.

Recorda com es va gestar la idea de crear 
el Jardí Botànic de Barcelona, en què el 
seu marit va participar tan activament?
Eren els anys 80s i a en Pere li feia 
molta il·lusió, perquè s’adonava de la 

mancança que representava per a una 
ciutat com Barcelona el fet de no tenir 
un jardí botànic. Caps als 90s la idea 
es va anar concretant, i en Pere esde·
vingué president de la Comissió de 
Suport del Jardí Botànic de Barcelona. 
Finalment va poder veure obert el nou 
Jardí Botànic l’abril del 1999.

Vostè l’ha acompanyat pràcticament 
a tot arreu. De tots els llocs que ha 
conegut, amb què es quedaria?
Amb el desert, sens dubte: a Síria, a 
Argèlia, a Mali, al Txad, a l’Afganistan, 
a Atacama... però potser el que més 
m’agrada és el més proper, el del 
Sàhara, i evidentment el d’Argèlia, on 
tenim molts amics i on reposen les 
cendres del meu marit.
Quan vam portar els néts a Timimoun, a 
l’indret on les havíem escampat, em van 
dir: “Àvia, ara entenem per què t’agrada 
tant el desert: perquè tu ets d’aquí!”

Carme Solà

La Montserrat ens rep un matí 
de primavera a la seva casa de 
Premià de Dalt. Mentre l’esperem 
contemplem en silenci el jardí de 
roca i cactus que envolta la casa, 
d’una sola planta, per l’est, el sud 
i l’oest. Darrere de la tanca de xi-
prers, el mar. A la dreta, alguns 
bonsais magnífics; a l’esquerra, 
la figura d’un arbre ampolla, amb 
aquell tronc protegit per punxes 
retallat sobre el cel. Pertot però 

de manera continguda, cactus formidables que guarden la cinquantenària història d’aquest 
indret. Aquí ha viscut amb el seu marit, Pere Duran i Farell, i els sis fills. En Pere Duran fou un 
enginyer entusiasta, empresari visionari, impulsor d’excavacions arqueològiques, promotor 
cultural i mediador entre fronts oposats en èpoques molt difícils. Tot i això, el jardí traspua 
senzillesa, sensibilitat i austeritat, reflex fidel de l’estima que en Pere tenia per les plantes.

Carnets de soci núm. 1 de l’AAJB i ACAB
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L’ADN RIBOSÒMIC EN EL GÈNERE ARTEMISIA

Les proteïnes són fonamentals per a la vida i fan moltes funcions. Es pot afirmar 
que els éssers vius som proteïnes i aigua. Les “màquines” cel·lulars encarrega·
des de produir·les s’anomenen ribosomes, que són formats per ARN ribosòmic 
(ARNr). L’encarregat de codificar aquest ARNr és l’ADN ribosòmic (ADNr), que 
es troba als cromosomes i conté les instruccions per produir·los. 

Mitjançant la hibridació in situ fluorescent es pot veure al microscopi com està or·
ganitzat l’ADNr en els cromosomes d’una determinada espècie. Aquesta és una tècni·
ca que consisteix a “pintar” aquestes regions dels cromosomes directament, amb una 
mena de colorants fluorescents de diferents colors. La distribució, mida i nombre de 
senyals d’un i l’altre ADNr s’utilitzen sovint per a caracteritzar una espècie o grup.

Els diferents ARNr presents als ribosomes dels éssers vius eucariotes (fongs, 
plantes i animals) es caracteritzen tant per la velocitat a què es precipiten en 
una solució com per la posició que ocupen en els ribosomes. Els de la subunitat 
gran s’anomenen 5S, 5.8S i 26S, i els de la petita, 18S. En el genoma (el contingut 
genètic d’una cèl·lula) els gens que codifiquen aquests fragments d’ARNr estan 
disposats seguint la seqüència següent:

Però hi ha alguns gèneres de plantes en els quals l’organització de l’ADNr no és 
la descrita, sinó una altra d’alternativa. Aquest és el cas de l’Artemisia, gènere que 
pertany a la família de les compostes, amb espècies tan conegudes com l’estragó 
(Artemisia dracunculus) o el donzell (Artemisia absinthium). 

Al Jardí podem trobar exemplars d’Artemisia canariensis i d’Artemisia arbores-
cens, espècies molt properes al donzell, així com Artemisia tridentata i Artemisia 
californica, molt importants en alguns paisatges àrids de l’oest de Nord·amèrica. 

A l’Institut Botànic de Barcelona, en col·laboració amb la Universitat de Bar·
celona, treballem des de fa temps en diversos grups d’aquesta família en general 
i en aquest gènere en particular.

Fruit de les nostres investigacions hem comprovat que, en aplicar les tècni·
ques d’hibridació a espècies d’Artemisia, en comptes d’aparèixer diferents se·
nyals verds i vermells, separats i corresponents a l’ADNr 18S·5.8S·26S per una 
banda i a l’ADNr 5S per l’altra, els senyals apareixien sempre encavallats (de color 

ataronjat), cosa que indica 
que l’organització d’aquest 
ADNr en els cromosomes 
és diferent de la de la ma·
joria d’eucariotes. Aquesta 
és una troballa interessant, 
ja que una organització si·
milar només s’havia con·
firmat en el llevat (Sacc-
haromyces cerevisiae) i en 
alguna hepàtica (Marchan-
tia polymorpha), però no 
havia estat mai descrita en 
cap espermatòfit (plantes 
amb llavor). 

La confirmació definiti·
va del lligam entre ambdós 
ADNr (colocalització) va ve·
nir amb la seqüenciació de 
l’ADN, i es va demostrar que 
hi havia una unitat del gen 5S 
entre dues unitats del 18S·
5.8S·26S, tal com es mostra 
en l’esquema següent:

El proper pas en la nostra recerca serà investigar l’abast de la colocalització d’amb·
dós ADNr en la família de les compostes o asteràcies, la més gran de les angiosper·
mes i a la qual pertanyen, a més de l’Artemisia, altres espècies tan conegudes com els 
gira·sols (Helianthus annuus), les carxofes (Cynara scolymus) o els pixallits (Taraxa-
cum officinale). Però també en altres plantes molt diferents, com les gimnospermes.

Sònia Garcia. Investigadora postdoctoral. Institut Botànic de Barcelona. Universitat de Barcelona

Fig. 1 Organització de l’ADN ribosòmic en la majoria d’animals i plantes

Fig. 3 Organització de l’ADN ribosòmic en el gènere Artemisia

Fig. 2 Donzell, Artemisia absinthium L.
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PLAGUES I MALALTIES BREUS DE L’ASSOCIACIÓ...

Exposició de fotografia
El divendres 20 d’abril va tenir lloc un 
acte important dins la programació dels 
Amics del Jardí Botànic. L’expresidenta, 
Anna Maria Llor, en representació de la 
presidenta, Mercè Mestres, i Lina Ube·
ro, cap de programes del Museu de Ci·
ències, van inaugurar l’exposició Racons 
de llum: la mirada d’un jardiner. Aquesta 
mostra és una selecció de fotografies 
d’Ángel Hernansáez. L’autor ens va dedi·
car unes paraules, emocionat per l’assis·
tència de familiars i amics. Tots ens và·
rem sorprendre de la qualitat de l’obra, 
així com del magnífic marc que la Masia 
representa per a futures actuacions.
D’aquesta manera l’Associació, en col·
laboració amb el Jardí Botànic, apos·
ta perquè l’edifici de la Masia cedeixi 
aquest espai diàfan per exposar tota 

mena d’obres relacionades amb la natu·
ra en general i el món vegetal en concret.
Gràcies al suport d’alguns volunta·
ris, durant el mes de maig l’exposició 
s’ha pogut visitat els dissabtes, fora de 
l’horari oficial (matins de dilluns a di·
vendres, fins al 31 de juliol).

A la primavera,
Planta’t al Jardí
El diumenge 22 d’abril es va celebrar 
la gran festa del Jardí Botànic de la 
primavera. Després de l’anul·lació 
per pluja de la festa de la tardor, el 
Jardí es mostrà radiant per oferir una 
jornada festiva, amb un ampli ventall 
d’activitats. Els Amics vàrem oferir un 
concert del Cor Trobada, informació 
del concurs de fotografia, el taller de 
plantació, un mercat de llavors, lli·
bres i melmelades, una taula rodona 
sobre el voluntariat i itineraris guiats. 

Sembrem llavors,
visitem els Parcs
El 10 de juny vam tancar, al Parc Nou 
del Prat de Llobregat, el cicle Tallers de 
plantació de llavors de l’hort que l’As·
sociació ha ofert en diferents parcs de 
l’àrea metropolitana.
Hem pogut donar a conèixer el Jardí 
Botànic i el projecte del nostre hort 
als veïns de Montcada, Badalona, Sant 
Feliu i el Prat. 

Més marietes al Jardí
Les darreres setmanes alguns de vosal·
tres us heu preguntat què feia una bos·
seta de tela penjada d’una branca d’arboç 
canari o del magraner ubicat a la plaça 
singular. Doncs bé, es tracta de la prime·
ra introducció al Jardí d’enemics naturals 
per ajudar a combatre la plaga de pugó.

La prova la vam realitzar inicial·
ment amb larves d’Adalia bipunctata, 
però malauradament el format no era 
el correcte i les poques larves que van 
arribar van ser aniquilades en qüestió 
d’hores per les formigues.

Davant d’aquest problema vam deci·
dir esmenar l’error amb 750 exemplars 
adults d’Hippodamia variegata, una ma·
rieta europea de color taronja amb sis 
taques elitrals de color negre que, tal 

com indica el nom de l’espècie, es dis·
tribueixen en forma i mida molt diversa.

Aquest coccinèl·lid de 4,2 a 5,0 mm de 
grandària és molt voraç i un depredador 
molt eficaç per combatre el pugó. A més, 
en introduir exemplars adults en lloc de 
larves poden desempallegar·se millor 
de les formigues, ja que poden volar.

La millor manera de combatre el 
pugó emprant aquests enemics naturals 
és deixant·los anar quan la quantitat de 
pugó és prou elevada per garantir·ne la 
supervivència. Però si la població de pugó 
és excessiva caldrà emprar abans piretri·
nes naturals per reduir la plaga, i poste·
riorment fer l’alliberament d’exemplars 
adults evitant que les formigues s’enfilin 
a l’arbre o arbust per defensar els pu·
gons, dels quals obtenen l’aliment.

Text: José Manuel Gómez
Imatges: Fig. 1 Ángel Hernansáez
 Fig. 2 Pavlos Skenteridis

Fig. 1 Larva d’Adalia bipunctata mutilada
per dues formigues

Fig. 2 Exemplar adult d’Hippodamia variegata
devorant el pugó

Inauguració de l’exposició de fotografies
d’Ángel Hernansáez
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Si bé la primera jornada va ser una 
mica decebedora ·el Parc de les Aigües 
de Montcada ara per ara no és gaire 
visitat, a causa de les obres que s’hi fa 
al voltant·, les jornades següents als 
altres parcs han estat engrescadores 
i amb molt bons resultats. Veure com 
els més petits s’afanyen a fer la planta·
ció d’alguna varietat mentre miren de 
convèncer els pares per poder fer·ne 
més; explicar la millor forma de pro·
cedir perquè el planter creixi i arreli; 
intercanviar experiències amb gent 
gran i no tan gran... són experiències 
que responen a la finalitat del pla de 
voluntariat del Jardí Botànic.

“(...) Volem que sapigueu que,
a més d’ensenyar-los
botànica, ens heu ajudat
a fer-los més feliços durant
un matí de primavera.”

Amb aquestes paraules acaba la carta 
d’agraïment, signada per Josefa Ro·
dríguez, que hem rebut de la funda·
ció Llars de L’Amistat Cheshire per la 
dedicació d’uns voluntaris a acompa·
nyar, guiar i ensenyar el Jardí Botànic 
a diferents grups de discapacitats fí·
sics d’aquesta fundació.

Els amics gaudeixen
de la música…
El plat fort de la Festa de la Primavera 
de l’Associació, el 24 de març, va ser 
el concert de la Capella de Música de 
Sant Pau del Camp. 
I a la festa del Planta’t, l’Associació 
va rebre durant una bona estona els 
visitants amb les melodies del Cor 
Trobada.

…i dels llibres
Des del mes de març, els Amics del 
Jardí gaudeixen de descomptes a dues 
llibreries de la ciutat de Barcelona: 
Les Punxes (Rosselló, 260) i A Peu de 
Pàgina (Major de Sarrià, 50).

✁
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 93 254 09 70 i a info@amicsjbb.org

Donem la benvinguda a: 
Lorenzo Álvarez, Pilar Fradera, Josep Soler, M. Dolors Tabernet i Geza Zsolt, nous socis numeraris.

Pedro Atxa, Àngels Daviu, Àlex de Miguel, Sonia Fibla, Francesc Ginjaume, Sergi González, Gerardo González, 
Samia Khayyo, Alberto López, Jordi Miquel, Ferran Mula, Olga Palau, Alejandro Quintana, Manuel Roldán, 
Ramon Rubio, Genís Sánchez, Imar Sanz, Araceli Tarancón, Arnau Viña, nous socis voluntaris.

Llavors

FO
TO

: C
AR

LE
S 

PA
LL

AR
UE

LO

• Dissabte 7 de juliol:  
Acte de cloenda del concurs fotogràfic 2012.
Lliurament de premis.
• Fins al 31 de juliol, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h:
Exposició Racons de llum: la mirada d’un jardiner.
• CAMP DE TREBALL
De dilluns a divendres
Setmana del 16 de juliol. Setmana del 23 de juliol.
Creació d’un camp d’experimentació per desenvolu-
par un jardí sensorial.
Preu: 3 euros per setmana (Amics: 2 euros)

Amb el suport de Barcelona pel Medi Ambient

PROPERAMENT…
• Dimecres 12 de setembre:
Inauguració de l’exposició de dibuixos de Tatiana 
Musi, a la Masia.
I A LA TARDOR…
• 26 i 29 de setembre: inici de les activitats dels 
grups de Voluntaris de dimecres i divendres.
• Diumenge 14 d’octubre:
Visita guiada al parc de Can Mercader.
• Sessió boletaire: jornada d’intercanvi, determina-
ció d’espècies, mostra… (dissabte d’octubre, data 
per determinar)
• Sessió de dibuix i il·lustració (dissabte de novem-
bre, data per determinar)

L’AGENDA DELS AMICS



La nostra llavor fa créixer el Jardí

Carbassera. Cucurbita maxima, il·lustració de Jaume Morera, voluntari de l’Associació d’Amics

Coedita:

www.amicsjbb.org

ESTACIÓ METEOROLÒGICA DEL JARDÍ BOTÀNIC  Període: del 27/02/2012 al 28/05/2012
per José Manuel Gómez

Dies analitzats: 92  Dies amb pluja: 32
Precipitació acumulada: 114,2 l/m2

Temperatura mínima: 5,4 ºC (06/03/2012)
Temperatura màxima: 26,1 ºC (11/05/2012)
Cop de vent més fort: 43,4 km/h (20/04/2012)
Total dies òptims de visita: 82 (89%)

65% dels dies
sense pluja

35% dels dies
amb pluja

Consorci format per
Ajuntament de Barcelona i
Generalitat de Catalunya

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

museuciencies@bcn.cat
jardibotanic@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 Museu de
Ciències Naturals de Barcelona




