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EDITORIAL

El passat 12 de febrer vaig ser elegida presidenta de l’As-
sociació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona. L’as-
sumpció de la presidència d’una entitat ofereix la possi-
bilitat personal de viure una experiència nova i alhora la 
de plantejar-se nous reptes.

L’Associació és, per damunt de tot, un complex món en-
treteixit de relacions personals, abocat a aconseguir uns 
objectius estretament vinculats a la vida del Jardí Botà-
nic. Per això, un factor important a tenir en compte és 
l’establiment d’una bona xarxa relacional i facilitar l’am-
plitud d’horitzons de la mateixa Associació.

En els  moments en què ens trobem, en un canvi de cicle 
econòmic històric, amb la constatació que alguns recur-
sos tenen els dies comptats i que el creixement humà és 
imparable, hem de provocar la reflexió de quin ha de ser 
el nostre paper en avançar cap a un futur  pragmàtic, i 
aportar propostes realistes i bones dosis de creativitat. I 
aquí tothom hi és convidat a participar.

Tenim uns referents clars en tot el que ens ha precedit. 
La voluntat i la tenacitat dels fundadors de l’entitat i la 
perseverança dels que varen continuar la seva obra ens 
han fet arribar on som ara. Hem de ser capaços de sumar 
coneixements i aportacions per anar adequant uns prin-
cipis fundacionals a la realitat d’avui.

És per això que espero que l’etapa que per a mi comença, i que 
és de continuïtat per a altres, compti amb totes les  persones 
associades, voluntariat i administració pública, amics i ami-
gues en definitiva del Jardí Botànic, per avançar en un sentit 
positiu. Des d’aquí manifesto la meva voluntat d’aportar-hi 
tot allò que estigui al meu abast. Us animo a participar-hi.

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

FLAIXOS

Nou drago al Jardí. En el marc de la Set-
mana Cultural de Gran Canaria a Barcelona, 

el dia 3 de març de 2011, Luz Caballero, Consellera 
de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, acompa-
nyada de Jerónimo Saavedra, alcalde de Las Palmas 
(i exministre del Govern), van fer una visita al Jardí 
Botànic de Barcelona acompanyats pel Delegat de 
Cultura, Sr. Jordi Martí, entre altres personalitats. La jornada va acabar amb la plan-
tació d’un drago al Bosc Termòfil del Jardí, donació del Govern Insular.

Reobertura de la col·lecció de bonsais del Jardí Botànic de 
Barcelona. Des del novembre passat es pot tornar a visitar l’exposició de 

bonsais, que havia estat tancada des del 2003. S’ha habilitat un espai d’exposició 
a la zona del viver, on es pot contemplar una selecció de 36 exemplars de la col-
lecció del Jardí Botànic (un bon nombre dels quals formaven part de la col·lecció 
de Pere Duran i Farell), selecció que va variant al llarg de l’any. Per antiguitat hi 
destaca un pi de muntanya (Pinus parviflora), que ultrapassa els 90 anys d’edat.
La visita a l’exposició va inclosa amb el preu de l’entrada al JBB.
Consulteu-ne els nous horaris!

Nou suport a les tasques tècniques del Jardí Botànic. Des de 
primers d’any l’empresa Trifolium Espais Verds, SCP, especialitzada en 

treballs tècnics de manteniment de col·leccions científiques de plantes, col-
laborarà amb el Jardí Botànic de Barcelona. S’ocuparà d’ajudar en les tasques 
d’inventari, etiquetatge i documentació de les col·leccions del Jardí, així com del 
suport a les tasques de multiplicació de plantes al viver. Podreu veure els seus 
tècnics voltant pel Jardí amb motxilla i GPS i, fins i tot, prenent un cafè de la 
màquina si matineu molt!

Fins aviat, Petrica! Fruit d’un conveni de col·laboració per 4 anys en-
tre la Facultat d’Agricultura de la Universitat Ion Ionescu, de Iasi, Roma-

nia, i el Jardí Botànic, i mitjançant el programa ERASMUS, l’estudiant Petrica 
Artene va fer pràctiques al Banc de Germoplasma des de l’1 de febrer fins a l’1 de 
maig. A partir del proper setembre, i gràcies a les bones relacions establertes, les 
facultats d’Agricultura, Horticultura i Veterinària enviaran estudiants al Jardí i a 
l’Institut Botànic i al Laboratori de Natura del Museu de Ciències Naturals.

Imatge de portada:
Míriam Aixart
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PLAgUES I MALALTIES DE LES PLANTES EL MUSEU DE CIèNCIES NATURALS

El Museu Blau, la nova seu del Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona, 
hereu d’una institució amb 132 anys 
d’història, va obrir les portes al públic 
el proppassat 27 de març en una festas-
sa que va aplegar unes 6.300 persones. 
L’espai compta amb 9.000m2 dedicats 
a les ciències naturals, i s’estructura en 
diversos subespais: l’exposició de re-
ferència «Planeta Vida», els espais per a exposi-
cions temporals, la Mediateca, el Niu de Ciència 
per a infants de 0-6 anys, les aules, la sala d’actes, 
els tallers, la cafeteria, el restaurant i la botiga. 

L’exposició «Planeta Vida» és un viatge per 
la història de la vida i la seva coevolució amb el 
nostre planeta, així com un retrat del present. El nucli de l’exposició, «La Terra 
avui», presenta una visió de conjunt de la natura que integra totes les disciplines 
de les ciències naturals, amb un discurs museogràfic totalment renovat i amb els 
recursos interactius i audiovisuals més moderns. Exhibeix 4.500 peces del fons 
patrimonial del Museu, algunes de les quals s’han preparat especialment per a 
l’exposició, com fongs, algues i microbis, espècimens per altra banda no habitu-
als als museus de ciències naturals. També la diversitat vegetal que s’hi exhibeix 
(fulles, llavors, fruits, fustes...) és poc freqüent en aquest tipus de museus.
És una exposició que se centra en el patrimoni natural de Catalunya i del seu en-
torn més immediat, la Mediterrània, però que també mostra materials significa-
tius d’altres regions del planeta.
Al llarg del 2011 s’aniran inaugurant els altres dos àmbits que en formen part: ‘La 
biografia de la Terra’ i ‘Els laboratoris de la vida’. 

El Museu Blau és un nou equipament cultural que aporta a la ciutat una oferta 
cultural innovadora que fa compatibles el rigor científic i la divulgació, el sentit 
lúdic i el coneixement de la natura, el lleure i el debat rigorós de qüestions me-
diambientals vinculades amb l’actualitat. 

Carme Solà. Imatge: ©Mariano Herrera/MCNB

A la primavera hi ha moltes plagues 
que afecten les plantes, i també molts 
enemics naturals que poden ajudar 
a combatre-les. Aquesta vegada no 
parlarem d’una plaga, sinó més avi-
at d’una malaltia que de ben segur 
heu sentit alguna vegada. Es tracta de 
l’arrufat de l’ametller, el presseguer i 
l’albercoquer, també conegut amb els 
noms d’abolladura, lepra o altres.

El responsable d’aquesta malaltia és 
un fong ascomicet anomenat Taphrina 
deformans.

Tot i que la majoria d’ascomicets són 
sapròfits (s’alimenten de restes en 
descomposició), hi ha un bon grapat 
d’espècies parasitàries de plantes, 
com l’oïdi de la vinya o del roser. Així, 
també hi ha altres espècies del gène-
re Taphrina que ataquen plantes. Per 
exemple, el Taphrina pruni afecta la 
prunera, i el Taphrina cerasi el cirerer.

La malatia comença ara, a la prima-
vera, poc després de la brotació. A 
mesura que avança l’estació, les fulles 
es van deformant retorçant-se per la 
cara superior. Inicialment l’arrufat 
és de color groguenc, i amb el temps 
agafa tonalitats més vermelloses. A 
la part còncava del revers de la fulla 
hi trobem un polsim blanc: és allà on 
es desenvolupen els òrgans de fructi-

ficació del fong (asques) i des d’on es 
propaga la malaltia. 
 
Cada asca pot produir entre 4 i 8 es-
pores. Les ascospores són molt resis-
tents, i hivernen als borrons del frui-
ter o a les escletxes de les branques. 

L’arrufat es veu afavorit en zones 
d’humitat elevada i temperatures a 
l’entorn dels 20ºC (entre 10 i 30ºC).

A l’hivern, un mes abans de la brota-
ció, s’han d’eliminar aquelles bran-
quetes que presentin símptomes de 
la malaltia. Durant aquest temps, 
s’aconsella tractar l’arbre mullant-lo 
amb caldo alcalí i adherent amb una 
elevada dosi de sulfat de coure, per 
prevenir la dispersió de la malaltia.

Text: Josep Manel gómez
Imatge: Ángel Hernansáez

L’arrufat de l’ametller

Hipertròfia provocada per l’acció mecànica
i enzimàtica del miceli en penetrar en la fulla.
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APRENgUEM BOTÀNICA...

=Dracunculus muscivorus
• Nom comú: Escandalosa. Orella de 
porc. Rapa mosquera. Rapa pudent.
• Etimologia: Muscivorus fa referència 
a les mosques, que és l’insecte que en 
pol·liniza les flors.
• Descripció: Planta de la família Ara-
ceae amb rizoma tuberiforme. La fulla 
està dividida en tres segments, cada un 
dels quals dividit en tres més.
La flor no és pròpiament una flor: la part 
rosa que es veu és l’espata, una fulla modi-
ficada. L’apèndix que sobresurt és una prolongació de l’espàdix, que suporta el conjunt 
de flors petites que componen la inflorescència. Les flors fan molt mala olor, semblant 
a la de la carn en descomposició, per atraure les mosques, ja que els serveixen de pol-
linitzadors. La inflorescència tombada és vermellosa i coberta de pèls negres i rígids. 
A l’espàdix les flors femenines es disposen en la zona inferior, i les masculines en la 
superior. Tota la inflorescència està envoltada per la part basal de l’espata, de manera 
que forma una espècie de túbul, la cambra floral. El fruit és una baia groga.
• Època de floració: Abril i maig. Fructifica al juny i al juliol.
• Hàbitat: Espècie endèmica de les illes de l’oest del Mediterrani: Cabrera, Mallor-
ca, Menorca, Còrsega i Sardenya. Viu en zones pedregoses i sorrenques del litoral.
• Curiositats: 
– Es tracta d’una planta termogènica, per la qual cosa és capaç d’augmentar la 
temperatura de les flors per sobre de la temperatura ambient. Així aconsegueix 
dispersar de manera més eficaç l’olor de carn podrida i es converteix en una 
trampa perfecta per als seus insectes pol·linitzadors: té el color de la carn, fa olor 
de cadàver en descomposició i, a més, està calenta.
– Entre la rapa mosquera i una espècie de sargantana hi ha una relació de simbiosi: 
l’animal utilitza la flor tant per alimentar-se de les mosques que hi cauen com per 
escalfar el seu cos de sang freda amb la calor que desprèn. Quan la planta fructifi-
ca, la sargantana s’alimenta dels fruits, i col·labora, d’aquesta manera, a dissemi-
nar-ne les llavors. Les zones amb una densitat més alta d’aquesta planta són també 
les de major densitat de sargantanes, com és el cas de l’Illa de l’Aire, a Menorca, on 
és l’endemisme vegetal més antic: s’estima que hi apareix fa uns 30 milions d’anys.

La família de les aràcies
• Trets diagnòstics: Família de plantes mono-
cotiledònies herbàcies, que comprèn uns 109 
gèneres i unes 2.830 espècies. Són fàcils de 
distingir per la seva inflorescència caracterís-
tica. Els gèneres més representatius són Arum, 
Amorphophallus, Alocasia, Colocasia, Monstera, 
Pothos, Anthurium, Zantedeschia, Philodendron… 
molts utilitzats com a plantes ornamentals. 
La tija sovint és rizomatosa o tuberosa. Les fulles 
són simples, senceres o lobulades, sovint grans, 
en disposició alterna o en espiral, de vegades ba-
sals. Les inflorescències formen una espiga amb 
nombroses flors petites disposades sobre un eix 
carnós (espàdix), normalment envoltat per una 
bràctea (espata) a manera de pètal. Fruits en baia. 
• Distribució de les aràcies al món: Aquesta fa-
mília és més diversa en zones tropicals, encara 
que també n’hi ha en zones de clima temperat.
• Les aràcies del Jardí Botànic: A la zona de la 
rocalla balear hi tenim tres espècies: Arisarum 
vulgare, Arum pictum i Helicodiceros muscivorus. Al 
Jardí Botànic Històric també hi ha Arum italicum.
• Curiositats:
– Entre les aràcies trobem algunes de les flors 
més petites del regne vegetal, però segurament 
també la inflorescència més gran: l’Amorphop-
hallus titanum, originària de les selves tropicals 
de Sumatra i anomenada col·loquialment cèr-
col gegant o flor cadàver. La seva inflorescència 
pot arribar a fer 3m d’altura per 1m d’ample, i pesar més de 75kg. Només floreix 
tres o quatre vegades en la seva vida, que pot arribar a 40 anys. De la mateixa 
manera que H.muscivorus, la flor desprèn una fètida olor de carn podrida, i no-
més dura tres dies.

Text i imatges: Diego Rujas

Helicodiceros muscivorus

Arum italicum

Arisarum vulgare

Zantedeschia aetiopica
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PARLEM AMB L’AMADEU CAMPS

Ens pots fer cinc cèntims de la his-
tòria d’aquesta publicació? La revista 
Brolla va ser l’evolució del Butlletí In-
formatiu de l’Associació dels Amics del 
Jardí Botànic (AAJBB). L’any 2003 es va 
veure la necessitat d’integrar els inte-
ressos del Jardí, per una banda, i dels 
Amics, per l’altra, i fer-ne una revista 
unitària, i així és com va néixer. Una cu-
riositat és que el primer número no te-
nia nom: el seu espai l’ocupava un gran 
asterisc, i es va demanar als lectors que 
aportessin noms que els agradessin. 
Va guanyar el proposat per en Miquel 
Comas, “Brolla”, i aquest és el que ha 
tingut des del segon número. I l’apartat 
d’entrevista va venir amb el sisè.

Durants aquests anys s’han fet 17 en-
trevistes. Alguna que consideris que 
t’ha quedat per fer? El doctor Josep 
Maria Montserrat, el director del Jardí 
Botànic, va declinar un parell de cops 
ser entrevistat. Ho va fer per humili-
tat, però crec que tard o d’hora tindrà 
el seu interviu.  Coneix la història del 
Jardí Botànic de primerà mà, com pocs.
I segur que també m’ha quedat pen-
dent d’entrevistar treballadors i com-
panys del Jardí.  

Creus que la revista és una bona 
eina de comunicació entre el Jardí 
i la gent? Els objectius inicials de la 
revista foren fer el Jardí més proper 

sobretot a la gent que ja hi tenien cert 
vincle. Però la difusió és força àmplia: 
en format paper s’envia als socis i vo-
luntaris de l’AAJBB, als usuaris que 
volen informació, a diferents càrrecs 
institucionals amb alguna connexió 
amb el Jardí, i es pot agafar gratuïta-
ment a l’entrada del Jardí i en taulers 
d’informació, com el del Palau de la 
Virreina. La versió en pdf es penja a 
la secció de Publicacions del web del 
Museu de Ciències Naturals de Bar-
celona (MCNB), aquí oberta, és clar, 
a tothom. Així doncs, penso que s’han 
complert els objectius comunicatius 
pels quals es va crear.

I creus que seria interessant afe-
gir-hi una pàgina de                     entre 
la gent i el Jardí? Sí, per què no. S’hi 
podria incloure un apartat que donés 
veu a reflexions i comentaris dels so-
cis, o de qualsevol lector. Seria un pas 
per fer-la més participativa. Fins i tot, 
i amb aquesta finalitat, es podria com-
plementar amb algun espai via web de 
diàleg, d’intercanvi, de contacte, que 
podria ser retroalimentador.
 
T’agraden les seccions fixes que té? 
Què creus se’n podria millorar? Pot-
ser, i no és nou, es podria fer el plan-
tejament de tendir a fer divulgació 
botànica en sentit més ampli, i des-
marcar-se més del marc estricte del 
dia a dia del Jardí. Però ja us dic, l’ob-

jectiu amb què es va crear va ser per 
fer el Jardí més proper a la gent, i en 
aquest sentit, els continguts han estat 
ben fidels a aquell propòsit.

Parlem una mica del futur. El Jardí 
Botànic s’uneix al Museu de Cièn-
cies Naturals de la Ciutadella (col-
leccions de Geologia i Zoologia), i 
neix el MCNB ( el        ). Quin paper 
pot tenir la revista Brolla en aquest 
gran museu? Seria viable la creació 
d’una revista també unitària de ci-
ències naturals, amb les correspo-
nents seccions de botànica, zoolo-
gia i geologia? El Museu Nacional de 
Ciències Naturals de Madrid en tenia 
una, de molt interessant, que elabo-
rava, externament, un grup de perio-
distes. Ara, cal preguntar-nos primer 
de tot si hi ha recursos, si omple algun 
buit, si és prioritària... Som adminis-
tració pública i estem obligats a no 
córrer riscos i a ser eficients... Llavors, 
si finalment es tirés endavant aquesta 
idea, la Brolla seria un antecedent, una 
experiència assolida, que s’acabaria 
fonent en la nova publicació.

Per acabar: després d’entrevistar 
tantes persones, que se sent quan és 
un l’entrevistat? (somriu) Em sento 
honorat. Em sento agraït.

Carme Solà

Quedem amb l’Amadeu Camps a l’antic Museu de Zoolo-
gia, a la Ciutadella. Fa un dia radiant de primavera, i pels 
despatxos i passadissos tothom va molt atrafegat fent 
paquets i caixes i apilant-los aquí i allà, pel trasllat immi-
nent a un nou edifici acabat d’inaugurar: el Museu Blau, al 
parc del Fòrum. L’Amadeu ens fa passar a la biblioteca, on 
ens acullen en silenci centenars de llibres rere els vidres 
de les vitrines. El mateix espai, per cert, que abans de la 
guerra havia estat l’herbari del Departament de Botànica 
del Museu de Ciències Naturals que hi havia aleshores, 
dirigit els últims temps pel Dr. Pius Font i Quer.

L’Amadeu ha portat l’apartat d’Entrevista de la revista 
que teniu a les mans des dels seus inicis fins al número 
21, a més de fer-ne les tasques de coordinació.
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ELS JARDINS BOTÀNICS DE LA XINA

Jardins botànics xinesos: veritables dipositaris
d’una de les flores més valuoses del planeta

La Xina posseeix una enorme riquesa florística, de més de 30.000 espècies de flora 
vascular, que la situa en el tercer lloc mundial, pel darrere només del Brasil i Colòmbia.

Malgrat aquestes xifres, pel que realment 
destaca la flora del país oriental és per la 
seva inusual quantitat d’espècies relictes: 
aquelles que es van originar fa molts mili-
ons d’anys, algunes de les quals poden con-
siderar-se autèntics “fòssils vivents”, com 
el Ginkgo biloba, probablement el llinatge 
més antic d’espermatòfits (vegeu el darrer 
número de La Brolla), i la Metasequoia glyp-
tostroboides, un parent de les sequoies de 
l’Amèrica del Nord, que va poblar tot l’hemisferi nord al llarg del terciari.

Alhora, la Xina compta amb una de les àrees d’especiació recent (i encara pre-
sent) més importants de la Terra, les muntanyes Hengduan, que representen la 
part més oriental de l’altiplà tibetà. Lamentablement, però, la Xina és també un 
dels països amb un ritme de pèrdua d’espècies més elevat del món, i es calcula 
que entre el 20 i el 25% de la seva flora està en risc d’extinció.

Els jardins botànics moderns representen una de les eines més eficaces per a la 
conservació de la flora d’un determinat país o regió. Al món occidental, a més, ju-
guen un paper clau en els esforços per a la preservació de la flora: a banda de conte-
nir les col·leccions de planta viva, solen disposar d’instal·lacions adequades per a 
la conservació de llavors (bancs de germoplasma) i fins i tot d’ADN. A la Xina, però, 
i bàsicament a causa de la seva convulsa història recent, els jardins no s’han bolcat 
en la conservació de la flora autòctona fins fa ben poc, tot i que és precisament la 
Xina el lloc on van aparèixer els primers jardins de la història de la humanitat.

Els primers jardins equiparables als occidentals no es funden, però, fins al se-
gle xx, amb l’excepció del de Hong Kong, l’any 1871, quan encara era una colònia 
britànica. L’any 1950 n’hi havia una dotzena; els primers anys de comunisme van 

representar un petit ‘boom’ i el 1965 ja n’hi havia 
43. La Revolució Cultural (1966-1976), però, en 
comportà un fre absolut, i no fou fins a l’obertura 
exterior del país, a finals dels anys setanta, que es 
tornà a invertir en la construcció de nous jardins: a 
mitjans dels vuitanta ja n’hi havia prop d’un cente-
nar, i a l’actualitat ja n’hi ha més de 150. 

El fet més important en les darreres dècades no ha 
estat, però, l’establiment de nous jardins sinó més 
aviat la seva adequació a les tasques científiques, 
sobretot les enfocades a la conservació ex-situ de 
la flora. I en aquest sentit, la xarxa de jardins bo-
tànics de l’Acadèmia Xinesa de Ciències (AXC) ha 
estat cabdal: es calcula que als jardins de l’AXC, que 
representen el 95% de totes les col·leccions ex-situ 
de la Xina, hi ha cultivades unes 25.000 espècies de 

Etiqueta d’un exemplar de Ginkgo biloba
del Jardí Botànic Municipal de Pequín

Població ex-situ de Metasequoia
glyptostroboides al Jardí Botànic 
de l’Institut de Botànica de Pequín
(Acadèmia Xinesa de Ciències),
a la tardor

Individu d’Acer truncatum
(endemisme de Xina
i Corea) cultivat al
Jardí Botànic de l’Institut
de Botànica de Pequín
(Acadèmia Xinesa de
Ciències)
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BREUS DE L’ASSOCIACIÓ...

www.amicsjbb.org
El dissabte 18 de desembre es va pre-
sentar oficialment el web de l’Associa-
ció. És una eina que ens permet ampliar 
la informació sobre els nostres projec-
tes i activitats, i sobre el Jardí Botànic. 
Ens agradaria que tots hi participéssiu 
perquè fos un web més dinàmic, i més 
de tots els Amics: recomanacions, fo-
tografies, avisos hi tenen cabuda.

Algunes dades de l’ús del nostre web:
 Mes Visitants Accessos
 mar 2011 1105 3674
 feb 2011 1097 4029
 gen 2011 701 3240
 des 2010 173 1762
 nov 2010 114 822
 Total 3190 13527

2,93 Pàgines/visita
54,17% Percentatge de rebot
00:02:15 Mitjana de temps en el lloc
67,26% Percentatge de visites noves
I al Facebook, gairebé arribem als 700 
amics.

Si t’interessa rebre setmanalment el 
recordatori de les activitats progra-
mades i altres informacions puntuals, 
pots enviar un correu electrònic a info@
amicsjbb.og amb l’assumpte: MAILING

Assemblea de l’Associació
El dissabte 12 de febrer, al Clot de la ma-
sia, es van celebrar les assemblees or-
dinària i extraordinària de l’Associació 
d’Amics. A la primera, es va fer un repàs 

de la memòria d’activitats del 2010, i es 
van aprovar tant el resultat econòmic 
del 2010 com el pressupost del 2011.
Després, i sota el sol per gaudir de l’espai 
natural, es va fer l’assemblea extraor-
dinària, on es va escollir per aclamació 
Mercè Mestres com a nova presidenta de 
l’Associació. Els càrrecs de tresorer i se-
cretari es mantenen a petició de la nova 
presidenta, i per manca de candidatures.

Estatuts
La nova Junta té un repte important, 
ja que abans de l’agost s’ha d’enllestir 
el canvi d’estatuts per adaptar-los a la 
nova llei d’associacions. Tots els amics 
rebran informació per participar en 
aquest procés.

Grup de fotografia
Des d’inicis d’any, un grup d’amants de 
la fotografia s’encarreguen de recollir 
imatges de les nostres activitats, per 
millorar, aprendre i oferir noves pro-
postes d’intercanvi a través de l’agenda 
d’activitats. Cal destacar l’entusiasme i 
la tasca de Mercè Albaigès i Jordi Millet.

Festa de la Primavera
Com sempre, la nostra festa dels sen-
tits va ser l’ocasió per retrobar-nos els 
Amics del Jardí. Enguany, els assis-
tents gaudiren, i molt, del concert Diví 
i Humà ofert pel grup Fòrum Musical.
També va ser moment per retre un meres-
cut homenatge a Anna M. Llor, pels seus 
deu anys al capdavant de l’Associació.

flora vascular, de les quals 20.000 són natives de la Xina; és a dir, gairebé les 
dues terceres parts de la flora total. A més, alguns dels jardins de la xarxa estan 
especialitzats en determinats grups de plantes o àrees geogràfiques. Per exem-
ple, el jardí botànic de Canton té la col·lecció de magnòlies més important del 
món, mentre que el de Wanzhou està especialitzat en plantes de la regió de les 
Tres Gorges (Xina central), una de les més riques en diversitat vegetal i greument 
amenaçada per l’embassament homònim.

D’altra banda, els bancs de germoplasma lligats als jardins botànics també han 
experimentat grans avenços en els darrers anys: el de Kunming (província de 
Yunnan) emmagatzema material d’unes 5.000 espècies natives de la Xina, i s’es-
pera que arribi a les 19.000 l’any 2020. D’altra banda, aquest i altres bancs de 
germoplasma també funcionen com a bancs d’ADN.

Ara bé, tot i els grans avenços dels darrers anys, 
no tot són flors i violes en el referent als jar-
dins botànics xinesos, i per tant queda en-
cara molta feina per fer. Per exemple, no-
més una petita fracció (menys del 40%) 
de les més de 4.400 espècies vasculars 
incloses a la Llista Vermella xinesa for-
men part de les col·leccions de planta 
viva. Una de les altres grans mancances 
és la pobra representativitat biogeogrà-
fica dels jardins: algunes regions  d’una 
gran riquesa florística, com ara l’oest de la 
Xina, tenen molt pocs jardins botànics. I en 
darrer lloc, convé també assenyalar que tant el 
nombre de jardins on una determinada espècie és 
cultivada, com la mida de les col·leccions, són encara 
insuficients: de les 25.000 espècies de flora vascular 
cultivades als jardins botànics xinesos, només una 
tercera part és present a més d’un jardí.

Jordi López-Pujol
Institut Botànic de Barcelona

Lotus (Nelumbo nucifera)
en un estany de Jardí Municipal
de Pequín
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✁
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

Donem la benvinguda a Jordi Díaz, Oriol Gascon, 
Dinna de Rosa, Jesús Martínez, Mª Fatima Martins, 
Anton Serra, Carol Westerman, Mercè Mestres, Jau-
me Rexach, Judit González, Susana Rodríguez, Mª 
Jesús García, Àngela Pubill, Manuel Caballero, An-
tònia Ferrer, nous socis numeraris.
Pere Casbas, Jaume Curto, Xavier Garcia, Cristina Ma-
tamoros, Ada Pérez, Vicenç Prats, Yolanmda Sánchez, 
Jordi Vicente, Mònica Utgés, nous socis voluntaris.
Donem l’enhorabona a l’amic Jaume Jorba, per 
la publicació del llibre Les plantes Medicinals de 
Montserrat. Ell mateix el presentarà a la sessió de 
l’agenda el dijous 4 de maig.
Descansen al jardí etern. El nostre condol als 
familiars dels amics Alberto Guerra, Josep Bargalló 
i Jesús de Febrer.

L’agenda dels Amics del Jardí Botànic
• Diumenge 8/5  Planta’t al Jardí
• Dimarts 10/5 Visita als Cellers Torres
• Dijous 19/5 Les plantes medicinals de Montserrat
• Dissabte 21/5 Dibuix amb l’América Sánchez
• Diumenge 22/5 Sortida: Herbes salades,
   per Vilanova i Sitges
• Dissabte 4/06  Fem compost
• Diumenge 5/06 Festa dels voluntaris a l’hort
• Dissabte 11 a dilluns 13: viatge a França
• Dissabte 18 de juny: xerrada sobre la masia
   catalana i dinar festiu
• Juliol: camp de treball
• 25 a 29 de juliol: viatge a Irati

• Poden col·laborar al manteniment del Jardí
• Tenen descomptes a:

– Garden Center Bordas Gavà
– Navarro Mitre, florista
– Oryx, botiga de natura i d’excursionisme
– Tokonoma, botiga, escola i viver de bonsais
– Botigues del Museu de Ciències Naturals (10%)

Els Amics del Jardí Botànic de Barcelona...
• Poden visitar el Museu de Ciències Naturals gratuïtament
• Donen suport al creixement del Jardí
• Tenen un descompte en les activitats de l’Agenda
   del Museu de Ciències Naturals
• Reben informació de les novetats del Museu
   de Ciències Naturals
• Gaudeixen d’un programa especial d’activitats
• Reben la Brolla

Per acabar, i sota un cel esplèndid, de-
gustàrem uns vins dels Cellers Torres, 
sota les indicacions del simpàtic enò-
leg Lionel Vigneron.

Viatges per aprendre,
per conèixer, per gaudir
Viatge a França
Després de vuit viatges per conèixer 
jardins de tot l’estat, enguany s’ha tri-
at el sud-est de França per al tradicio-
nal viatge previ a l’estiu. El Jardin des 
plantes de Montpellier, el Jardin du 
Chateau de Flaugergues, el Jardin de 
l’Alchimiste a Eygalières i el Jardin Ro-
main de Caumont Sur Durance són els 
ingredients que ben segur faran gaudir 
els participants. Confiem que ens ho 
vulguin explicar en aquests pàgines...

Viatge a Irati
I per als que estan més en forma i els 
agrada passejar per la natura, al juliol 
s’ofereix una estada a la selva d’Irati 
(Navarra), per aprendre i descobrir 
aquest racó privilegiat.

Concurs de fotografia
Enguany s’ha celebrat el tercer con-
curs de fotografia de l’Associació 
d’Amics. A la festa d’estiu s’anuncia-
ran els guanyadors, i al web se’n po-
dran veure les millors fotografies. Cal 
fer menció de la donació de material 
per als premis del Garden Conillas.

Camp de treball al juliol

 El 2010, durant quatre setmanes, una 
vintena de voluntaris van participar 
en el primer camp de treball al Clot de 
la Masia. Van dur a terme treballs de 
preparació de terrenys, rec, planta-
ció, botànica. El resultat van ser dues 
parcel·les destinades a les plantes 
medicinals i aromàtiques.
Per al juliol de 2011, es vol completar 
la proposta didàctica i les col·leccions, 
i fer un treball de construcció de murs 
de pedra seca al voltant de l’hort. 

Més informació:
camptreball@amicsjbb.org

Fotografia: Jordi Millet

Més informació a l’Agenda d’Activitats
i a la web www.amicsjbb.org



Coedita:

La nostra llavor fa créixer el Jardí

Centaurea, il·lustració de Josep Sabanès,
voluntari de l’Associació d’Amics.

www.museuciencies.bcn.cat

Estació meteorològica
del Jardí Botànic
Període: 01/03/2010 a 10/04/2011
per Josep Manel gómez

Dies analitzats: 405
Dies amb pluja: 128
Precipitació acumulada: 701 l/m2

Temperatura mínima: -0,4 ºC (08/03/2010)
Temperatura màxima: 37,9 ºC (27/08/2010)
Cop de vent més fort: 50,1 Km/h (12/10/2010)
Total dies òptims de visita: 141

68%
dels dies sense pluja

32% dels
dies amb pluja

www.museuciencies.bcn.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

Amb la col·laboració de:


