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EDITORIAL

El passat 21 de febrer s’obria al públic la nova exposició 
“Planeta Vida” del Museu Blau. Per primera vegada, una 
exposició dedicada a l’evolució exhibeix, amb objectes 
reals seleccionats entre els millors exemplars conservats 
als Museu de Ciències Naturals de Barcelona, la història 
de la Terra, de la vida i del seu enorme èxit. L’exposició 
mostra un aspecte essencial per comprendre la nostra 
relació amb els altres éssers vius. I s’explica des de Cata-
lunya i des d’una de les institucions catalanes que fa més 
anys que estudia la diversitat biològica i geològica. 

A l’exposició s’indica, per a cada grup d’éssers vius, la 
posició en l’arbre filogenètic de la vida, que mostra les 
relacions de proximitat de tots els organismes coneguts 
i les interpreta des de la seva història evolutiva.

Els lectors de la Brolla que encara no coneguin l’expo-
sició hi trobaran moltes mostres vegetals, malgrat que la 
museografia botànica no és fàcil, per la pròpia naturale-
sa de les plantes. Fulles, llavors, fruits, fustes revelen la 
diversitat de formes que utilitzen les plantes per adap-
tar-se als nombrosos hàbitats de la Terra. 

Jocs interactius construïts amb centenars de fotogra-
fies del nostre Jardí ensenyen, de manera simultània, 
la gran diversitat de plantes adaptades a les condicions 
mediterrànies. Sorprendrà els visitants trobar microor-
ganismes, algues o fongs. 

Petites exposicions, o Illes de Ciència, mostren de ma-
nera atractiva aspectes concrets, com comportament ani-
mal o els mecanismes de la selecció.

Una fantàstica col·lecció de roques i minerals reflec-
teix la diversitat geològica del Planeta. També s’hi expli-
ca el procés geològic de la dessecació de la nostra mar. 

Estic convençut que aquesta exposició canviarà la 
percepció que tenen i la relació que estableixen els actu-
als i futurs ciutadans de Catalunya amb el seu Museu de 
Ciències Naturals.

Josep M. Montserrat
Director del Jardí Botànic de Barcelona

FLAIXOS

Millores a la masia del Jardí Botànic Històric. Aquest hivern 
s’han dut a terme diverses millores a la masia del J. B. Històric. Per una 

banda, a finals de desembre s’hi va instal·lar una estufa de llenya, que, fins que 
no disposem d’una caldera de calefacció, servirà per escalfar la planta baixa. 
Cremarà, preferentment, llenya procedent dels dos jardins. Després de molts 
anys, la xemeneia de la masia torna fumejar!
Per altra banda, durant el mes de  febrer s’ha col·locat una porta de vidre al portal 
d’entrada de la masia. D’aquesta manera, augmentarà la llum natural a l’interior, 
es podrà veure des de l’exterior si s’hi està realitzant alguna activitat i es reduiran 
pèrdues de calor.

Hivern glaçat… L’episodi de fred siberià registrat la primera quinze-
na de febrer ha afectat majoritàriament la zona de Canàries. El tabaibal, el 

bosc termòfil i el cardonal són els fitoepisodis on podreu veure millor els efectes 
de les gelades. Diferents espècies dels gèneres Aeonium, Sonchus i Euphorbia for-
men part, entre altres, de les col·leccions més afectades del Jardí.

Reobrim l’espai dels bonsais. 
Després de l’aturada hivernal de de-

sembre i gener, la col·lecció de bonsais del 
Jardí Botànic torna a ser visitable. Els podeu 
veure tots els dissabtes i diumenges en l’ho-
rari d’obertura al públic (de 10 a 18h, 19h o 
20h, en funció dels mesos), fins al dissabte 
30 de juny. Juliol i agost romandrà tancat.

Exposició de fotografies. El 20 d’abril s’inaugura a la Masia del Jardí 
Botànic Històric una exposició de fotografies realitzades per Ángel Her-

nansáez, jardiner de professió, que aporten una visió intimista i suggeridora 
de les plantes i flors del Jardí. L’activitat ha estat organitzada per l’Associació 
d’Amics del Jardí Botànic, i en podeu veure una mostra a la portada de la Brolla 
que teniu a les mans. Més informació a la pàgina 14. No us la perdeu!

Novetats a la Brolla. El tiratge de la Brolla passa a ser de 2.000 exem-
plars. Una bona notícia per a la nostra publicació!

Imatge de la portada:
Eschscholzia californica,
per Ángel Hernansáez

Fotografia: Maria Rosa Bonet
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PARLEM AMB LA MARIA ROSA BONET I EN JESúS REVUELTA

Fa més de 20 anys vau fundar a Bar-
celona la botiga Tokonoma. 
Sí, el 1989. L’objectiu, a més del me-
rament comercial, era donar a conèi-
xer els bonsais a Barcelona. El 1999 la 
Generalitat ens va concedir, després 
d’aportar les dades pertinents, la pro-
fessió d’arboricultors d’art Bonsai, 
per la nostra tasca en l’ensenyament 
i la difusió d’aquest art en publicaci-
ons nacionals i estrangeres de França, 
Holanda i els Estats Units. El desem-
bre del 2001 ens van concedir el di-
ploma de Mestres Artesans. El juliol 
del 2009, a la VI Convenció Mundial 
de Bonsai i Suiseki celebrada a Puerto 
Rico, ens van guardonar amb la me-
dalla d’or per la nostra trajectòria en 
la divulgació dels bonsais i el suiseki 
a Espanya.

El suiseki?
És l’art de contemplar les pedres. Sui vol 
dir “aigua”; seki, “pedra”. És a dir: que és 
l’aigua la que modela la pedra en el trans-
curs dels anys. L’origen és xinès, però va 
ser popularitzat pel Japó, i als països ori-
entals té infinitat de col·leccionistes. A 
Europa cada dia té més adeptes.

L’any passat la Mª Rosa va publicar 
el llibre . En què 
consisteix aquest art?
És l’art de conrear plantes silvestres en 
un test. Kusa és “herba”, i mono, “cosa”: 
a diferència dels bonsais, la planta pot 
anar conreada o plantada en tests de 
tot tipus, pedres, fustes, etc., de mida 
petita o mitjana. Accentua i acompa-
nya els bonsais o els suisekis en la seva 
exposició, i per la seva floració o colo-

ració deduïm l’estació de l’any en què 
ens trobem, o ens trasllada per la seva 
varietat a un determinat paisatge. (Els 
beneficis del llibre aniran destinats a la 
Fundació Josep Carreras per a l’estudi 
de la leucèmia infantil.)

Amb en Pere Duran i Farell fun-
deu l’Associació Catalana Amics del 
Bonsai. 
L’Associació es va fundar el maig del 
1984, durant la celebració de la pri-
mera exposició de bonsais al Museu 
Mars, i en Pere Duran i Farell en va ser 
el president. Gràcies a la seva afició 
pels bonsais, vam rebre el suport de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
i l’Institut Botànic de Barcelona, i així, 
entre altres coses, vam tenir el privile-
gi d’organitzar l’Exposició de Bonsais 
dins de les activitats del Centenari de 
l’Exposició Universal de Barcelona, a 
l’Umbracle del Parc de la Ciutadella, el 
1988, i de col·laborar, el 1994, en el pa-
trocini de l’Exposició de Bonsais i Su-
iseki, celebrada amb motiu del 10 ani-
versari de l’Associació Catalana Amics 
del Bonsai, i patrocinada per l’Ajunta-
ment de Barcelona i el Jardí Botànic.

Quina relació teniu amb l’actual 
Jardí Botànic de Barcelona, obert al 
públic el 18 d’abril de 1999? 
La zona destinada als bonsais està dis-
senyada sota la nostra influència. A més, 
ens vam encarregar del muntatge de 

la primera exposició celebrada al Jardí 
amb els bonsais cedits per la Montserrat 
Vall-llosera i Vilaplana, vídua d’en Pere 
Duran i Farrell, i de la supervisió del 
manteniment durant dos anys.

Heu viscut uns anys a Cantàbria. De 
retorn a Barcelona, teniu la idea de 
fer donació al Jardí Botànic d’una 
col·lecció de 44 bonsais... Per què? I 
per què precisament al Jardí?
En Pere Duran i Farell va ser un dels 
artífexs del Jardí Botànic de Barcelona, 
i la Montserrat Vall-llosera impulsà, 
amb la seva donació, la zona destinada 
als bonsais. El setembre passat vam as-
sistir a l’exposició de bonsais que es va 
celebrar al Jardí, a les instal·lacions de 
l’Institut Botànic. Allà ens van presentar 
en Juanjo Pardo, que ens va encantar pel 
seu entusiasme i el seu compromís amb 
els bonsais del Jardí. Ens va comentar 
que era una llàstima no tenir més bon-
sais per poder exhibir-ne una col·lecció 
durant tot l’any... En arribar a casa, els 
dos vam tenir la mateixa idea i il·lusió: 
poder donar part de la nostra col·lecció 
per al gaudi de la ciutat i el nostre propi.

Una idea generosa i emocionant, 
sens dubte! Esperem que ben aviat 
us en puguem explicar el desenllaç a 
les pàgines de la Brolla.
Moltes gràcies!

Carme Solà

Arboricultors d’art Bonsai,
medalla d’or a la VI Convenció
Mundial de Bonsai i Suiseki,
articulistes, emprenedors
i grans coneixedors i divulgadors
de l’art del bonsai i les disciplines
que s’hi relacionen.
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ELS ARBRES AMPOLLA DE BARCELONA

L’arbre ampolla (en castellà, “palo borracho”) és originari de l’Amèrica del Sud, 
i és una planta de gran bellesa que creix a les zones subtropicals del continent. 
Però, com s’ha d’anomenar aquest arbre? I com ha arribat a Barcelona, on s’adap-
ta al clima sense gaire dificultat?

En realitat, es tracta de dues espècies diferents de la família del baobab (mal-
vàcies), i d’un híbrid entre totes dues.

A les Drassanes, on l’avinguda del Paral·lel arriba al port, hi veureu uns arbres 
de flor rosada, a l’esquerra, i a la dreta dos grups d’arbres de flor groguenca amb 
forma de trompeta, més tancada que les rosades. 

Aquests arbres pertanyen a un grup d’espècies que tenen els estams soldats 
formant un tub, dins del qual hi ha l’estil. Aquestes espècies s’havien separat del 
gènere Ceiba en un altre gènere anomenat Chorisia. Però estudis recents han de-
mostrat que aquest caràcter no és consistent, ja que hi ha espècies de Chorisia 
que tenen estams lliures i espècies de Ceiba que els tenen pràcticament soldats. 
En demostrar, doncs, que no hi havia característiques morfològiques que per-
metessin segregar les espècies del gènere Chorisia es van agrupar de nou sota el 
gènere Ceiba, com se’ls havia classificat en un principi. 

Aquest gènere inclou el conegut capoquer o miraguaner (Ceiba pentandra), que 
proporciona els filaments sedosos (capocs) que envolten les llavors. Quan no hi 
havia fibres sintètiques, aquest material  s’aprofitava per fer armilles salvavides i 
per emplenar peluixos i molts altres objectes, ja que és lleuger i resistent a l’aigua.

L’arbre amb les flors de pètals rosats 
en els extrems exteriors, que s’obren 
molt, és la corísia o arbre de la llana, 
Ceiba speciosa. És una espècie de distri-
bució àmplia: n’hi ha al Brasil, al Para-
guai, al nord de l’Argentina, a Bolívia i 
al Perú. És un arbre bonic, bastant re-
sistent al fred de la costa mediterrània, 
i fàcil de propagar tant per esqueixos 
com per llavor.

L’arbre de les flors groguenques té 
una història una mica més complicada. Durant molt de temps (des del 1900) es 
va conèixer amb el nom de Chorisia insignis, però aquesta designació només se-
ria correcta en un sentit molt ampli, que englobés totes les altres espècies en el 
mateix grup, entre elles la C. speciosa. En canvi, si el que volem és conservar la 

identitat de cada espècie per separat, el 
nom resulta inadequat. En aquest cas, 
hem d’anomenar-lo Ceiba chodatii. Així 
corregim un error històric que va co-
mençar fa més d’un segle a l’Argentina, 
on aquest arbre era present als carrers 
de Rosario i altres ciutats però no es co-
neixia suficientment. Actualment l’er-
ror ha estat corregit en l’àmbit científic, 
però no en ambients populars.

La Ceiba (Chorisia) chodatii, localment denominada 
Yuchán, creix de manera natural al nord de l’Argen-
tina, al Paraguai i al sud de Bolívia, i tant en el 
seu hàbitat com conreada pot entrar en con-
tacte amb la C. speciosa; d’aquí en sorgeixen 
híbrids amb característiques intermèdies. 
Se’n pot veure alguna entre un grup de C. 
speciosa que hi ha a prop de la plaça 
Cerdà, al sud de Barcelona. 

Paral·lelament, autèntiques C. 
chodatii han estat col·locades en al-
tres indrets, com és el cas del gran arbre 
plantat fa pocs anys davant del Jardí Botànic, 
a l’inici del carrer de Font i Quer.

I què en podem dir, de la Ceiba insignis? Doncs sembla 
que no és una espècie gaire conreada, i no tenim cons-
tància de la seva presència a Barcelona (és probable que 
no toleri el clima de la costa catalana). Provinent del Perú 
i l’Equador, l’escàs coneixement que se’n té va originar la 
confusió taxonòmica que hem explicat més amunt.

No obstant això, els dos arbres presents a la ciutat, C. 
speciosa i C. chodatii, criden l’atenció per la seva bellesa 
i el seu aspecte exòtic, i enriqueixen la flora arbòria de 
la nostra ciutat.

Text: Samuel Pyke
Imatge: Samuel Pyke i JBB

C. speciosa

C. chodatii

C. chodatii
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APRENgUEM BOTÀNICA…

L’argan
• Nom científic: Argania spinosa
• Nom comú: Argània, argan
• Etimologia: Paraula d’origen amazic 
relacionada amb les arrels de “foc” i 
“carbó de llenya”. El femení, targant, 
es refereix a l’arbre, mentre que argan 
s’utilitza per a l’oli i la llenya. El nom 
de l’espècie fa referència a les espines.
• Descripció: Arbre o arbust de fins a 
7m, de fusta dura i vida longeva, molt 
espinós, amb una espina a l’àpex de 
les branques. Les fulles són lanceola-
des, oblongues, senceres, agrupades 
en fascicles o solitàries, de color verd 
fosc i revers més clar. Les flors, fasci-
culades, a les axil·les de les fulles, són 
petites i de color verd tirant a blanc.
El fruit és una baia, de polpa groga i fra-
gant però gust amarg, que conté un pi-
nyol amb la testa dura, dins la qual hi ha 
l’endosperma carnós d’on s’extreu l’oli.
L’argan és originari del sud-oest del Ma-
rroc, s’estén al llarg de la costa atlàntica, 
tant en llocs muntanyosos com en planú-
ries, i abraça una superfície de 828.000 
ha. També creix al desert de Nègueb, a 
Israel, i, curiosament, se’n troben exem-
plars a Alacant i Múrcia, reminiscències 
del seu passat medieval, quan els àrabs el 
conrearen a la península Ibèrica.
Atesa la seva importància per a l’ús 
agrícola, industrial, alimentari, cos-
mètic i com a farratge, i pel fet que al 
Marroc serveix d’aliment a dos mi-
lions de persones, el 1998 els boscos 

d’argan foren declarats per la UNESCO 
“Reserva de la Biosfera”.
L’oli, tan conegut avui dia, passa per 
un laboriós procés d’extracció rea-
litzat artesanalment per les dones. 
Si les llavors estan torrades, serveix 
com a oli alimentari no refinat, amb 
propietats beneficioses per a la salut. 
Fet amb llavors crues s’usa com a cos-
mètic, per hidratar la pell o per a mas-
satges terapèutics.
Avui dia aquest procés de premsat i 
decantació s’ha industrialitzat.

La família de les sapotàcies
• Etimologia: Probablement ve de la pa-
raula asteca “tzapotl”, traduïda al castellà 
com “zapote” o “sapota”, terme general 
que s’aplicava a les fruites dolces i toves.
• Distribució de les sapotàcies al món: 
La família està constituïda per uns 60-
75 gèneres i 1.000 espècies, difícils de 
classificar perquè es defineixen sobre 
caràcters molt inestables.
Poden ser arbres o arbustos i es dis-
tribueixen pels boscos pluvials mon-
tans i les terres baixes de les zones 
tropicals i subtropicals del món.
• Caràcters diagnòstics: Fulles al-
ternes simples i senceres, sovint 
agrupades a les branques terminals. 
Flors agrupades en cimes a les axil·les 
de les fulles; hermafrodites, amb 4 
sèpals lliures en 1-2 verticils; pètals 
soldats a la base; un grup d’estams i un 
d’estaminodis, ovari súper i estil.
Les flors són molt mel·líferes. En al-
gunes espècies s’obren de nit i són 
pol·linitzades per ratpenats o per mar-
supials; també per insectes.
El fruit és una baia amb una llavor o més, 
amb endosperma oleaginós, d’on es po-
den extraure greixos com el del karité 
(Vitellaria paradoxa), per a ús cosmètic.
Totes les parts de la planta, inclòs el 
fruit, tenen abundants canals de làtex, 
d’important ús industrial. Cal desta-
car que l’origen del xiclet és la goma 
que forma el làtex del Manilkara zapo-
ta (arbre sud-americà), que els indí-

genes mastegaven pel seu gust dolç i 
aromàtic. També se’n fabriquen para-
fines i, com a curiositat, la resina de 
l’arbre Palaquim gutta s’utilitza en la 
fabricació de pilotes de golf i adhesius.
També són preuats per la fusta i pels 
fruits. A Yucatán (2010) se celebrà 
el Primer Simposi Internacional de 
Sapotàcies, en què es destacà el poten-
cial dels recursos d’aquestes plantes.
• Les sapotàcies al Jardí Botànic:
Sud-àfrica: Sideroxylon inerme, Mimu-
sops obovata, Mimusops zeyheri.
Canàries: Sideroxylon marmulano.
Nord d’Àfrica: Argania spinosa.

Teniu una il·lustració d’aquesta planta
a la contraportada, obra de Jaume Morera.

Text i imatges: Núria Abellán, Ángel Hernansáez

Fruits de l´argània

Fruit de Mimusops obovata

Sideroxylon inerme al JBB

Exemplar d´argània als Turons d’Orgègia (Alacant)
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LA SILENE SENNENII

La : un endemisme empordanès
present al Jardí
La Silene sennenii és un colitx endèmic de la comarca de l’Alt Empordà. Va ser 
descrit pel botànic i farmacèutic sogorbí Carlos Pau l’any 1905, i dedicat a Frère 
Sennen, un botànic occità i germà de La Salle que va estudiar la flora emporda-
nesa a principis del segle passat. Es tracta d’un hemicriptòfit amb tiges florífe-
res ascendents d’entre 15 i 80 
cm. Les fulles són estretament 
el·líptiques o lanceolades, 
agudes i atenuades en el pecí-
ol. Les flors són actinomorfes, 
pentàmeres, proteràndriques 
(apareixen primer els estams 
que els estigmes, cosa que evita 
l’autopol·linització) i agrupa-
des en dicasis. Els pètals, d’en-
tre 7 i 9 mm i d’un color blanc o 
rosat, es repleguen en les hores 
d’insolació i deixen, per tant, 
la pol·linització a càrrec d’in-
sectes nocturns (principalment lepidòpters). El fruit és una càpsula que conté 
entre 40 i 70 llavors i madura aproximadament un mes després que la flor sigui 
fecundada.

La S. sennenii floreix de juliol a octubre, i el final de l’estiu és el període en 
què la floració és més intensa. Cada tija produeix nombroses flors cada any, que 
s’obren només tres o quatre nits cadascuna. Com que és una espècie proteràn-
drica, hi apareixen primer els estams: cinc la primera nit que estan obertes i que 
es van marcint a mesura que la nit avança, i cinc de nous la segona nit, que també 
es marceixen. La part femenina de la flor no apareix fins a la tercera nit, quan 
emergeixen tres estils exserts que es mantenen receptius fins al matí següent. 
L’estat femení de la flor es pot allargar fins a tres nits. 

La S. sennenii creix gairebé exclusivament en fenassars. A l’Alt Empordà 
aquesta comunitat està associada a marges de camps de cultiu, talussos i, excep-
cionalment, cultius abandonats. A part del fenàs (Brachypodium phoenicoides) sol 
anar acompanyada del panical (Eryngium campestre), el dàctil (Dactylis glomerata) 
o el fonoll (Foeniculum vulgare).

Actualment queden únicament cinc 
nuclis poblacionals d’aquesta espè-
cie, tots ells a la rodalia de Figueres 
(Alt Empordà). Es té constància de la 
presència d’aquesta espècie en altres 
localitats empordaneses en el passat.

Es tracta d’una espècie catalogada 
com a “en perill d’extinció” en l’An-
nex I del Catàleg de flora amenaçada de 
Catalunya, aparegut el 2008. I és que, 
segons el darrer cens (realitzat també 
el 2008), hi ha poc més de 4.000 indi-
vidus de S. sennenii a tot el món.

Una de les principals amenaces que 
pateix la S. sennenii és la pèrdua d’hà-
bitat a causa de l’expansió de les zones 
urbanitzades i industrials, així com de diverses actuacions agrícoles i de les con-
seqüències que comporten aquests fets (freqüentació de camins, acumulació de 
brossa, petits incendis ocasionals, etc.).

Hi ha també una amenaça important en la xarxa de pol·linitzadors, ja que la 
presència de fanals prop d’alguns fenassars on habita la S. sennenii hi fa dismi-
nuir el nombre de pol·linitzadors nocturns. Això implica una menor producció 
de llavors i una possible disminució del nombre d’individus de la població.

Des del passat mes de juny, el Jardí Botànic de Barcelona acull una part dels 
250 individus de S. sennenii cultivats al viver de la Facultat de Farmàcia de la Uni-
versitat de Barcelona, que havien servit per a diversos estudis relacionats amb la 
biologia reproductiva i el cultiu ex situ d’aquesta espècie. Els podeu contemplar a 
la rocalla catalana del Jardí.

El cultiu de plantes vives és una de les mesures principals de conservació en curs, 
tot i que se n’estan realitzant d’altres, com ara assajos de germinació i emmagatze-
matge de llavors de totes les poblacions conegudes. Això garanteix la conservació de 
la pràctica totalitat de la diversitat genètica de la S. sennenii. L’experiència acumula-
da farà possible iniciar estudis experimentals de reforçament poblacional, dins el 
pla de recuperació d’aquesta espècie endegat per la Generalitat de Catalunya.

Text i imatges: Sergi Massó

Experiments de germinació i cultiu ex situ de la Silene
sennenii a la Facultat de Farmàcia de la UB,
una de les mesures de conservació

Flors i poncelles de la Silene sennenii
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PLAgUES I MALALTIES BREUS DE L’ASSOCIACIÓ...

Assemblea general
ordinària
El dissabte 11 de febrer, malgrat el fred, 
disset socis es van aplegar a la Masia del 
Jardí Botànic Històric per celebrar l’as-
semblea general ordinària. La presiden-
ta, Mercè Mestres, va presentar la me-
mòria d’activitats, i el tresorer, Manuel 
Soler, els comptes. Es van aprovar per 
unanimitat la memòria, el balanç econò-
mic del 2011 i el pressupost del 2012. 
Del 2011 es va fer menció especial als 
bons resultats del concurs de foto-
grafia i als dos viatges, un al sud-est 
de França i un altre a Irati (Navarra). 
També es parlà de l’inici de les visi-
tes comentades al nostre hort i a les 
parcel·les etnobotàniques. 

Dins de les despeses, es va destacar 
l’esforç per fer front a la càrrega que 
han representat els tràmits legals per 
adaptar els estatuts a la legislació vi-
gent. També s’acceptà la disminució 
pressupostària per a l’any 2012, per la 
situació econòmica general que vivim.
Foto: J. g. Barcina

Concurs de fotografia
Després de l’èxit de participació del 
concurs del 2011, ja s’han publicat a la 
web de l’Associació les bases per a la 
convocatòria d’enguany.
S’han millorat els premis, gràcies a la 
col·laboració de l’estudi fotogràfic Ni-
vell 10 i del Conillas Garden Center. El 
període per lliurar les fotografies serà 
tot el mes de maig.
El 7 de juliol, en acte públic, se’n lliu-
raran els premis.

El trips del ficus
En aquest número us presentem un 
petit insecte que afecta greument la 
salut dels ficus, el Gynaikothrips fico-
rum. És la primera vegada que parlem 
d’una plaga que no està directament 
relacionada amb les fitopatologi-
es clàssiques del Jardí, però en fem 
menció perquè en el darrer any la 
proliferació d’aquest insecte ha estat 
força espectacular a diferents pobla-
cions del Maresme. 

Com molts tisanòpters, l’animaló és 
difícil de veure. Inicialment detectem 
la seva presència perquè ataca les fu-
lles joves dels ficus: hi apareixen uns 
puntets groguencs vermellosos, i ten-
deixen a enrotllar-se. Arribat a aquest 
punt, els adults, ben protegits, desen-
volupen la fase inicial del seu cicle. 

Els trips adults són negres amb els 
ulls de color marró fosc. Ponen els 
ous, cilíndrics i blancs, a la cara su-
perior de les fulles tendres, i són les 
larves, també blanques, les que en ali-
mentar-se de la fulla fan que aquesta 
s’enrotlli sobre si mateixa, fet que en 
provoca la caiguda prematura.

Els trips solen ser vectors de malalti-
es víriques, i el mètode més efectiu per 
combatre’ls és la ràpida extracció d’aque-
lles fulles que presenten els símptomes 
descrits, normalment a les parts apicals 
de les branques, no sempre accessibles. 
Després, un reg foliar per aspersió pot 
ajudar a netejar millor els ficus afectats.

Els insecticides més eficaços són els 
sistèmics, i, com podeu veure a la imatge 
superior, els ous queden buits i els trips 
morts són devorats pels fongs sapròfits.

Les restes vegetals s’han de tancar bé 
a la bossa d’escombraries de matèria 
orgànica o bé cremar-les. D’aquesta 
manera evitarem propagar la plaga.

Text i imatges: José Manuel gómez

gal·la foliar amb trips a l’interior. 
Hi poden conviure cinquanta individus.

Adult de 3 mm de longitud

Efectes de l’insecticida
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Activitats amb l’Àrea
Metropolitana
L’any 2010 l’Associació es va presentar 
al Museu Palau Can Mercader, de Cor-
nellà de Llobregat. Com a resultat, es 
va crear un itinerari guiat pel Parc de 
Can Mercader, que s’ofereix periòdi-
cament dins del programa d’activitats 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), i que al gener va tenir un èxit 
tan gran que se’n va haver de fer una 
segona jornada.
Ara, l’AMB ha demanat a l’AAJBB que 
desenvolupi un taller de plantació de 
llavors de l’hort a altres parcs metro-
politans, cosa que permetrà donar a 
conèixer el nostre projecte.

  Es demana la col·laboració
  d’amics per a l’atenció al públic.

Calendari:
Diumenge 11 de març:
parc de les Aigües, a Montcada.

Diumenge 25 de març:
parc de Can Solei i Ca l’Arnús,
a Badalona.

Diumenge 15 d’abril:
parc de Torreblanca, a Sant Feliu
de Llobregat.

Diumenge 10 de juny:
parc Nou del Prat de Llobregat.

Banc de llavors de l’hort
Per a les persones o col·lectius que hi 
puguin estar interessats, es disposa de 
llavors de:
Mongeta de Buenos Aires, fava d’aigua 
dolça, fava del país, anet, rave negre, 
rave mallorquí, pastanaga, bròquil, 
enciam del sucre, coriandre, cigró 
del país, fonoll dolç, enciam llarg, 
pèsol Alderman, espinac, xirivia, col 
de trinxat, bleda blanca, ruca, enciam 
orella de ruc, meló i escarola.
Informació i comandes:
info@amicsjbb.org

Exposició de fotografies
d’Ángel Hernansáez
Inauguració: 20 d’abril, 19 h
Del 23 d’abril al 31 de juliol
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Masia del Jardí Botànic Històric

“Aquesta mostra de fotografies és
una visió del Jardí Botànic des de dins,
des dels ulls d’un jardiner.
L’univers visual de l’autor es nodreix
d’una matèria primera vegetal constant,
digerida i transformada a través de la
llum en un altre jardí: un jardí d’imatges,
d’iconografia pròpia, en què les plantes no
formen part del paisatge o l’entorn, sinó
que en són el subjecte. Així, el paisatge
narratiu i estètic el proposen i conformen
les plantes en si.”

✁
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

Descansen al jardí etern:
L’amiga Antònia Ferrer, esposa del cap de grup de 
voluntaris, Joan Bundó, ens deixà el passat mes de 
desembre. També lamentem el traspassament dels 
amics Eduard Peiró i M. Teresa Rabella.

Donem la benvinguda a: 
Alejandro Albertí, Finkelstein Bettina, Elvira Co-
derch, Marta Domínguez, Emilio Minguell, David 
Sastre, Sara Soler: nous socis numeraris.
Maria Agulló, Marta Barros, Pilar Cadenas, Rosa 
Coronas, Roberto de Sano, Robert Espada, Laura 
Fernández, Jesús Garcia, Anna Huguet, Anna M. 
Ribatallada, Betina Ruiz, Marie Torstersson: nous 
socis voluntaris. 

La dada:
Hem arribat al soci numerari número 700:
Marta Domínguez.

L’agenda dels Amics:
• Dissabte 24 de març: 
FESTA DE LA PRIMAVERA, al Jardí Històric
• Dissabte 14 d’abril:
Xerrada-passeig al Jardí Botànic: “La surera,
un arbre amb una escorça multiús”
• Divendres 20 d’abril:
Inauguració de l’exposició de fotografies d’Ángel 
Hernansáez
• Diumenge 22 d’abril:
Planta’t al Jardí Botànic. Matí festiu.
• De l’1 al 31 de maig:
Període per participar en el Concurs de Fotografia
• Del dissabte 26 al dilluns 28 de maig:
Viatge a Kew gardens (places disponibles)
• Dissabte 16 de juny:
Dinar F-estiu! 
• Dissabte 7 de juliol:
Lliurament de premis del Concurs de Fotografia
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Museu Blau
Parc del Fòrum

Jardí Botànic
Jardí Botànic Històric
Parc de Montjuïc

Museu Martorell
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Centre mixt CSIC-Ajuntament de Barcelona

Associació d’Amics del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona

Amb la col·laboració de:

La nostra llavor fa créixer el Jardí

Argania spinosa, il·lustració de Jaume Morera,
voluntari de l’Associació d’Amics

Estació meteorològica
del Jardí Botànic
Període: del 07/11/2011 al 26/02/2012
per José Manuel gómez

Dies analitzats: 112
Dies amb pluja: 17
Precipitació acumulada: 96,0 l/m2

Temperatura mínima: ‐-1,8 ºC (04/02/2012)
Temperatura màxima: 20,4 ºC (07/11/2011)
Cop de vent més fort: 51,9 km/h (05/01/2012)
Total dies òptims de visita: 79 (71%)

83% dels dies
sense pluja

17% dels
dies amb
pluja


