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EDITORIAL

La guia del Jardí Botànic Històric publicada recentment 
estimularà molts ciutadans a descobrir de nou les me-
ravelles que es conserven al que va ser l’únic jardí botà-
nic de Barcelona durant quasi seixanta anys. Aquest és 
un dels pocs indrets de la ciutat on els grans caducifo-
lis permeten observar com la fesomia de la vegetació se 
sincronitza amb el pas de les estacions. A l’hivern, les 
branques nues fan possible un sotabosc ple d’herbàcies 
tendres que s’ompliran de flors just abans de la brotada 
dels arbres dominants. La primavera ens sorprèn amb 
una extraordinària paleta de colors verds, des dels tons 
foscos de les falgueres fins als brots tendres dels grans 
arbres. Amb l’arribada de la tardor els verds de l’estiu 
esclataran en una successió progressiva de grocs, ver-
mells i ocres que fan del Sot de l’Estany un dels indrets 
més encisadors de la nostra ciutat. 

Enguany, amb les noves obres que porta a terme l’Àrea 
Metropolitana per arranjar el camí que baixa a la Masia, 
esperem obrir a la visita pública el Sot de la Masia, on 
l’Associació d’Amics del Jardí Botànic desenvolupa un 
intens programa d’activitats públiques i manté un hort 
amb nombroses plantes d’interès etnobotànic.

Josep M. Montserrat
Director del Jardí Botànic de Barcelona

FLAIXOS

El mes de desembre passat es van iniciar les obres de millora del 
camí d’accés a la Masia del Jardí Botànic Històric, promogudes 

pel Servei de Promoció i Conservació de l’Espai Públic de la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El tram afectat va des del túnel 
de les escales mecàniques fins a l’esplanada de davant de la Masia. El projecte 
inclou la regularització dels pendents, la millora del ferm amb sauló compactat, 
la construcció de trenques i vorals per a la conducció de les aigües pluvials, la ca-
nalització de serveis... Es preveu que els treballs acabin al començament de 2010 
i, a continuació, s’obrirà tot aquest sector del JBH a la visita del públic.

El passat 9 de febrer es va inaugurar 
l’exposició temporal “Descobrir 

Eugeni Sierra: les passes d’un il·
lustrador internacional”, produïda per 
l’Estudi Puche. L’objectiu de l’exposició és 
acostar al públic i divulgar la persona, la pro-
fessió i l’obra d’aquest científic i il·lustrador 
(1919-1999),  que va créixer sota el mestrat-
ge de Pius Font i Quer. L’exposició presenta 
seixanta originals provinents de fons com el 
de l’Institut Botànic de Barcelona, el del Reial 
Jardí Botànic de Madrid o el dels néts d’Eu-
geni Sierra, Adela i Eugeni González Sierra. 
La mostra es completa amb diversos objectes 
personals de l’il·lustrador, com també amb 
un audiovisual on el seu fill i un grup de cien-
tífics que van col·laborar amb ell expliquen 
com era i com treballava. Un complet catàleg 
acompanya aquesta exposició.

El proper 18 d’abril tindrà lloc una nova convocatòria de Planta’t al Bo·
tànic. Com sempre, serà una jornada de portes obertes, constituïda per 

un programa festiu i científic, per celebrar en aquesta ocasió l’arribada de la pri-
mavera. Aquesta vegada els tallers i les activitats giraran entorn del tema florístic.

Imatge de portada:
Aloe arborescens al peu d’un ametller
en flor del Jardí Botànic.
Imatge: Josep Antoni Uroz

Il·lustració d’Alstroemeria sierrae Muñoz,
planta que el botànic xilè Carlos Muñoz Pizarro
va dedicar a Eugeni Sierra. Fons d’Adela i Eugeni
González Sierra. © foto: Jordi Vidal
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ANÀLISI DELS SÒLS DEL JARDÍ PLAGUES I MALALTIES DE LES PLANTES

Per encàrrec del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Grup d’Agronomia 
de la Unitat d’Enginyeria i Agronomia de Biosistemes de l’IRTA durà a terme du-
rant el 2010 un treball de caracterització, diagnòstic i propostes de millora dels 
sòls del Jardí Botànic de Barcelona.

L’actuació se centrarà en les parcel·les on s’ha previst d’establir noves plantacions 
durant els propers anys.

En primer lloc, el treball consistirà en l’estudi de la documentació existent re-
lacionada amb els sòls del Jardí i en les actuacions que van tenir lloc quan es va 
establir i se’n va fer la remodelació topogràfica.

Tot seguit es durà a terme una aproximació sobre el terreny al tema d’estudi amb 
la col·laboració de bons coneixedors del Jardí.

Acomplerta la feina relativa als dos as-
pectes precedents, es podran establir les 
zones presumiblement homogènies, tant 
pel que fa a la naturalesa de la vegetació 
que s’hi vol establir com al suport edàfic 
original i les actuacions antròpiques des 
de l’inici de la construcció del Jardí.

Finalment es durà a terme un mostreig de 
les zones i una caracterització analítica.

L’actuació descrita permetrà fer un diagnòstic i prescriure propostes d’actuació en 
sòls del Jardí Botànic per tal de millorar les condicions de fertilitat i les caracte-
rístiques físiques del perfil edafocultural.

En la pràctica agronòmica (també anomenada pràctica cultural) la forma en què 
s’estructura el sòl s’anomena perfil edafocultural. Successives capes superposades 
de diferent naturalesa, per exemple i principalment de fulles i branques, generen 
aquest perfil. La degradació, producte de l’acció fúngica, animal i bacteriana, afa-
voreix la mineralització de la matèria orgànica en gradients que van de dalt a baix.

Oriol Marfà
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

A l’estiu de l’any 1995 es van detectar a 
la ciutat de Barcelona els primers fo-
cus de Cacyreus marshalli en geranis, 
una papallona de l’Àfrica sud-orien-
tal. Aquest lepidòpter de vol diürn 
pertany a la família Lycaenidae. Té les 
ales de color marró amb els marges de 
color blanc i una cueta força caracte-
rística a cada ala posterior.

Normalment, les papallones ponen els 
ous als sèpals de capolls florals sense 
obrir. Aquests ous, de color blanc, són 
difícils de detectar ja que només fan 
0,3 x 0,6 mm. Són de forma circular 
i aplanada.

Les erugues (amb quatre estadis lar-
vals) s’introdueixen inicialment dins 
els capolls i en foraden i devoren l’in-
terior. Això explica l’aspecte enfosquit 
dels capolls florals, buits al tacte. A 
mesura que creixen, barrinen les ti-
ges més tendres en sentit descendent, 
cosa que provoca l’assecament de les 
parts apicals dels geranis.

Per combatre aquesta plaga en super-
fícies reduïdes, com ara balcons i ter-
rasses, es poden tallar i cremar les parts 

afectades, o bé congelar-les uns dies i 
llençar-les. En cas d’optar per la lluita 
química, com que es tracta d’un barri-
nador s’han d’emprar insecticides sis-
tèmics aplicant-los cada 15 dies aproxi-
madament, des de març fins a octubre.

El barrinador només s’alimenta de 
plantes dels gèneres Pelargonium i Ge-
ranium. Malauradament, fa uns anys 
que, en condicions de laboratori, es va 
demostrar que a més de les varietats 
comercials de Geranium el barrinador 
també es pot alimentar de les espècies 
silvestres d’aquest gènere. Posterior-
ment es va publicar la presència d’una 
diminuta vespa que parasita els ous, 
Trichogramma evanescens.

Text: Josep Manel Gómez
Imatge: Ángel Hernansáez

El barrinador del gerani

 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES Ou
Larva
Crisàlida
Adult

Presa de mostres.
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APRENGUEM BOTÀNICA...

L’etimologia del gènere prové del xinès i es tradueix com “albercoc d’argent”: 
(gin = argent) i (kyo = albercoc). Fa referència als fruits rodons de color ataronjat 
suau i amb una pilositat vellutada que els dóna una tonalitat grisenca. En canvi, 
el nom de l’espècie prové del llatí i es refereix a la forma de les fulles, amb dos 
lòbuls ben marcats.
És conegut popularment com a “arbre dels 40 escuts”, ja que és el preu que un 
aficionat parisenc va pagar per la compra de cinc exemplars, a 40 escuts cadascun.
El ginkgo és un arbre de gran importància històrica, atès que és un dels vegetals 
més antics. El registre fòssil ens indica que ja existia fa 270 milions d’anys, al 
període del permià. Es diu que n’hi havia unes 19 espècies, amb característiques 
morfològiques molt semblants, que es distingeixen per la forma de les fulles. Se 
citen espècies com G. apodes, G. manchurica, G. australis, entre d’altres, i supo-
sats gèneres com Sphenobaiera, que més tard també es va considerar Ginkgo. Va 
anar evolucionant i resistint cataclismes geològics fins als nostres dies, en què 
s’ha après a cultivar-lo, cosa que afavoreix la seva presència en molts llocs del 
món, ja sigui com a planta ornamental o com a arbre venerat en les cultures bu-
distes, sempre situat a la vora de temples i llocs sagrats.

L’alemany Engelbert Kaempfer (1651-1716) 
va descobrir l’arbre al Japó i, cap al principi 
del segle XVIII, va dur les primeres llavors 
a Holanda on es va començar a cultivar i on 
encara es pot veure un dels exemplars pro-
cedents d’aquestes llavors al Jardí Botànic 
d’Utrecht.
Quant a la classificació, es troba dins de les 
gimnospermes i no ha estat fàcil encabir-lo 
en un dels ordres coneguts. El japonès Sa-
kugoro Hirase (1856-1925) va observar que 
té espermatozoides mòbils, igual que les Cy-
cas. Així doncs, s’ha provat que té una posició 
intermèdia entre les falgueres i les Cycas i es 
va passar a classificar-lo en una nova família 
monogenèrica: les ginkgoaceae.
Morfològicament té un sistema vascular molt 

primitiu que s’aprecia molt bé en la nervadura dicotòmica de les fulles. Aquestes 
són de color verd clar i fan de  5 a 8 cm, tenen forma de ventall i són caduques; a 
la tardor adquireixen un color groc daurat de gran bellesa. Tenen una capa cerú-
lia a les dues cares que les protegeix dels agents climàtics. Els ginkgos són arbres 
dioics, de llarga vida (fins a 3.000 anys), que poden assolir uns 40 m d’alçada. 
Les branques tenen una disposició piramidal en la joventut i l’escorça és de color 
marró grisenc, estriada.
El fruit és carnós i la polpa emet una olor molt desagradable en ma-
durar. Es diu que qui manipula els fruits per consumir-los posseeix 
dots celestials perquè té una gran capacitat per suportar la pudor.
A la Xina i el Japó els fruits es consumeixen en casaments, com 
a aperitiu i com a acompanyant del sake.
Les propietats curatives del ginkgo, favorables per al sistema 
circulatori, són ben conegudes des de molt antic per la medici-
na oriental, que n’utilitza tant els fruits com les fulles, però en la 
medicina occidental no es va començar a fer servir fins als anys 
cinquanta del segle passat.

Text i imatges: Núria Abellán
Il·lustració: Rosa Ana Segura, voluntària de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic

Ginkgo biloba al Jardí Botànic Històric.

Fruits i llavors de
Ginkgo biloba.
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ANNA OMEDES, EL LIDERATGE D’UN GRAN PROJECTE

El 2010 és l’Any Internacional de la 
Biodiversitat. L’any 2005 feies una 
comparació: “Les col·leccions dels 
museus són a la biodiversitat el que 
les bases de dades de genomes són 
a la genètica” (revista QUARK, núm. 
35). Conservem, documentem i es-
tudiem el patrimoni natural per a es-
tudis del propi Museu i també per als 
d’altres investigadors i institucions. 
Alhora, aquesta feina esdevé el llegat 
per als estudis que es facin en el fu-
tur, on nous recursos en puguin treure 
encara més profit.
El públic, sovint, pensa que tot el que 
veu exposat és tot el que hi ha. I no és 
així. La proporció d’exemplars expo-
sats/custodiats en un museu de cièn-
cies naturals és d’1/100.000. Aquesta 
proporció és un tret diferencial, que 
només trobaríem en altres museus 
com els d’arqueologia.

Actualment, al món hi pot haver uns 
set mil museus de ciències naturals. 
Però, com ha de ser avui un museu 
de ciències naturals? Algun exemple 
paradigmàtic? Has de buscar un mo-
del que s’adapti a les teves circumstàn-
cies. No podem posar com a model el 
Museu d’Història Natural de Londres, 
París o Berlín perquè estan en una 
altra dimensió. Potser s’assemblaria 
molt al nostre el Naturalis de Leiden 
(Països Baixos). De tota manera, pre-
fereixo buscar en cada proposta allò 
que ens pot interessar.

Al cap de 130 anys de l’obertura del 
Museu Martorell, ara arriba una 
gran transformació, el 2011, amb la 
incorporació de l’Espai Blau del Fò·
rum. I s’estrenarà amb una exposició 
permanent ben ambiciosa sobre el 
concepte de Gaia. Seran 3.000 me-

tres quadrats per explicar el concepte 
Gaia, l’evolució a través de la interacció 
de la terra i de la vida. Aquesta expo-
sició, “Planeta Vida”, tindrà elements 
col·laterals de suport. Al voltant de 
l’exposició s’ensenyaran part de les col-
leccions i també hi haurà el que ano-
menem laboratoris per il·lustrar mi-
llor els diferents conceptes científics.

Des del punt de vista museogràfic, 
quines altres novetats ens esperen 
a l’Espai del Fòrum? A banda de l’ex-
posició permanent i les exposicions 
temporals, vull destacar la funciona-
litat del vestíbul, que serà de lliure 
accés. Acollirà exposicions de format 
petit (artisticocientífiques), un no-
ticiari científic amb un enfocament 
didàctic sobre temes d’actualitat, un 
punt d’informació que explicarà el 
Museu i el seu vessant arquitectònic, 
un espai destinat al reconeixement a 
les donacions rebudes, etc. També hi 
seran representats altres museus de 
ciències naturals de Catalunya.
I el 2012 haurem de començar a treba-
llar els nous usos que tindran el Museu 
Martorell i el Castell dels Tres Dragons.

I l’evolució cap al Museu Nacional 
d’Història Natural, per quan? Es-
perem que abans de l’estiu es creï un 
consorci Generalitat-Ajuntament que 
impulsi aquest futur Museu Nacional, 
del qual serà capçalera el nostre Mu-

seu. La Generalitat també vol crear en 
breu una xarxa de museus de ciències 
naturals per tal que alguns centres co-
mencem a compartir projectes ja des 
d’ara. En fases successives s’hi ani-
ran incorporant altres museus i col-
leccions, tot esperant la creació del 
Museu Nacional.

Quin futur espera al Jardí i a l’Ins·
titut Botànic dins d’aquest projec·
te? El Jardí, senzillament, formarà 
part del museu capçalera, amb tota la 
responsabilitat que això suposa. I, pel 
que fa a l’Institut Botànic, és un centre 
mixt Ajuntament-CSIC. Les aportaci-
ons de l’Ajuntament es vehicularan a 
través del nostre museu. El futur acla-
rirà si s’estreny aquesta relació.

Amadeu Camps

Llicenciada en Ciències Biològiques per la 
UAB. Doctora en Zoologia (comportament 
animal)  per l’University College of Wales 
(Gal·les, Gran Bretanya).  Experta en bioa-
cústica, i més concretament, dels primats. 
Creadora i conservadora de la fonoteca zo-
ològica, editora de publicacions científiques 
i directora del Museu de Zoologia des de 
1997 i del Museu de Ciències Naturals de la 
Ciutadella des de 1999. Des de 2008 lidera 
el nou concepte d’aquest Museu, el Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona, el qual 
integra el Jardí Botànic de Barcelona.

L’Espai Blau del Fòrum, on se centralitzarà la part 
més important dels programes públics.
Imatge: © Herzog & de Meuron
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LA XARXA GENMEDA, UN PROJECTE DE FUTUR

El desenvolupament de dos projectes europeus centrats en la conservació de la 
flora mediterrània va permetre establir definitivament el Banc de Llavors del 
Jardí Botànic de Barcelona.
Aquests projectes, coneguts amb els acrònims GENMEDOC i SEMCLIMED, van 
reunir, entre 2004 i 2008, la participació de 16 institucions científiques dels dos 
costats de la Mediterrània i els seus resultats han permès avançar en la posada en 
comú de mètodes de treball, publicar manuals tècnics, generar instruments per 
gestionar informació comuna, bescanviar informació i mostres de llavors...  El 
darrer va tenir continuïtat en un projecte MEDA de cooperació de la Unió Euro-
pea amb els països de la ribera sud de la Mediterrània, un projecte específic per 
al desenvolupament d’un nou banc de llavors a l’Institut Científic de la Universi-
tat Mohamed V de Rabat, al Marroc.

Com preservar per al futur els 
resultats obtinguts més enllà 
de la durada dels projectes? 
Com garantir la continuïtat 
dels serveis comuns i del con-
junt de la xarxa?
A Càller, Sardenya, el passat 
mes de juny es va decidir cons-
tituir la xarxa GENMEDA, que 
permetrà formalitzar les rela-
cions establertes entre els cen-
tres participants en els projec-
tes esmentats i consolidar els 
resultats obtinguts. La pèrdua 

de poblacions, i fins i tot d’espècies senceres, és un problema creixent que su-
pera llargament els recursos disponibles per poder evitar-lo. Entre les activitats 
que la nova xarxa es proposa potenciar es troben totes les relacionades amb la 
creació de col·leccions vives de referència de les espècies més amenaçades als 
jardins botànics que hi participen.
D’aquesta manera esperem adquirir els coneixements necessaris per multiplicar 
i sostenir en cultiu a llarg termini algunes espècies en perill d’extinció. La xarxa 
permetrà distribuir aquestes espècies entre els diferents socis de manera que 
cada jardí botànic s’ocupi d’un nombre d’espècies adaptat a les seves possibili-
tats per tal que entre tots puguem avançar en els objectius de la conservació ex 

situ. En el passat, el Jardí Botànic de Barcelona va ser decisiu per salvar de l’ex-
tinció la lisimàquia de Menorca. Aquell primer èxit, ja molt remot, és encara un 
referent constant que ens anima a continuar en l’esforç de cultivar les espècies 
més rares i difícils de la Mediterrània occidental amb el propòsit de conèixer-les 
millor i saber què s’hauria de fer si, arribat un dia que ningú no desitja, calgués 
utilitzar les llavors conservades als bancs per restituir poblacions perdudes. La 
tasca pendent és molt gran i per aquest motiu només la podem abordar des de la 
perspectiva d’una col·laboració internacional eficaç entre institucions que com-
parteixen tècniques i objectius. La nova xarxa GENMEDA neix amb el propòsit 
ferm de contribuir a la conservació de la nostra flora per part d’algunes instituci-
ons representatives dels països mediterranis.
La xarxa es proposa compartir equipaments, facilitar l’intercanvi temporal de 
personal tècnic, compartir  informacions i experiències, reforçar les metodolo-
gies de treball establertes en els programes ja portats a terme, compartir publi-
cacions, revistes, duplicats de llavors, etc. 
També tenim el propòsit comú de promoure i desenvolupar accions de difusió i 
educació ambiental a fi d’augmentar la sensibilitat social respecte de la conser-
vació de la biodiversitat. Un altre dels objectius que es proposa assolir la xar-
xa és el de “Formular iniciatives conjuntes i nous projectes orientats al progrés 
dels coneixements científics en la conservació i la gestió de materials genètics 
relacionats amb la conservació de la biodiversitat”. És, certament, un projecte 
ambiciós. Però no ho és tant com la necessitat de conservar algunes plantes en 
perill d’extinció o de comprendre per què poden desaparèixer davant dels nos-
tres ulls tants organismes diferents. El món canvia molt de pressa i els objectius 
compromesos a la Cimera de Rio, a les successives convencions sobre diversitat 
biològica i en l’Estratègia Global per a la Conservació Vegetal s’allunyen a mesura 
que ens acostem al 2015. Entre molts altres objectius, els acords internacionals 
esmentats preveuen que hauríem de conservar als bancs de llavors el 60% de les 
quasi cent mil espècies amenaçades d’arreu del món. Naturalment, tota la in-
formació que es va acumulant es posa a la disposició de tothom que hi estigui 
interessat i l’experiència adquirida està disponible particularment per a les ad-
ministracions públiques que són les darreres responsables de la preservació de 
la diversitat biològica que hem heretat.

Text: Josep M. Montserrat
Imatge: O. Argagnon

Recollida de llavors de Senecio giganteum, prop de Bekrit, a l’Atles
Mitjà (Marroc), l’any 2006, en el marc del projecte Semclimed.
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CICLE DE CONFERÈNCIES “+QUE PLANTES” BREUS DE L’ASSOCIACIÓ...

Els jardins ens esforcem per acostar la 
natura als ciutadans i aquest és un fet 
essencialment cultural i educatiu. 
Conscients d’aquesta responsabilitat, 
vam iniciar el cicle de conferències “+ 
que plantes” en un espai idoni: la Sala  
Salvador de l’Institut Botànic. El Ga-
binet d’Història Natural de la família 
Salvador va ser el primer museu obert 
al públic a Barcelona al segle XVIII i té 
un valor incalculable.
Ja s’han fet tres conferències titulades:
– El jardí modernista
– Els jardins i les rutes turístiques
– Cobertes de filtres verdes
– Els arbres, des d’una perspectiva 

que integra literatura, botànica, 
història, mitologia i saber popular.

I les tres que tenim programades fins 
al juny tractaran els temes següents:
– El llenguatge, simbologia i història 

de les flors (18 d’abril).
– La simbologia i els usos de les plan-

tes medicinals a l’edat mitjana (9 de 
maig).

– Les plantes a la pintura sobre jardins 
a partir d’un estudi de l’obra  de So-
rolla, Pinazo i Benlliure (13 de juny).

Hem convidat reconeguts especialis-
tes en cada matèria, professors de les 
universitats de Barcelona, Madrid i 
Saragossa, així com de les escoles d’art 
floral català més prestigioses. 
La nostra voluntat és crear un espai de 
discussió i oferir informació de qualitat.

Volem establir col·laboracions entre 
els especialistes i els ciutadans in-
teressats en temes no exclusivament 
botànics, però sempre relacionats 
amb les plantes.
Altres qüestions que també ens pre-
ocupen són, per exemple, les causes,  
els efectes i l’impacte del canvi cli-
màtic, així com la pèrdua de biodi-
versitat. Volem exercir el nostre com-
promís buscant solucions i treballem 
per augmentar el coneixement sobre 
aquests problemes.
Per aconseguir-ho necessitem la vos-
tra participació.
A la web podreu trobar informació so-
bre les conferències: els ponents i les 
ponències programades i un resum de 
les que ja s’han fet.
Us convidem a enviar-nos suggeri-
ments, opinions i crítiques. Ajudeu-
nos, si us plau, a millorar i a treballar 
amb vosaltres i per a vosaltres.

Lola Burzaco

Les conferències es duen a terme a la Sala Salvador

El Jardí és viu, viu·lo
amb nosaltres
L’any 2009, l’Associació va rebre dues 
subvencions d’ajuda al seu programa de 
voluntariat. D’una banda, per part de 
l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Barcelona. En segon lloc, dins del 
programa VOLCAM (projectes de volun-
tariat ambiental) de Caja Mediterráneo.

Durant tot l’any hem treballat per fer 
conèixer als visitants i a tècnics cultu-
rals i mediambientals les moltes pos-
sibilitats de participació que ofereix el 
Jardí Botànic. Amb els continguts de la 
mostra “De la llavor als fruits”, inau-
gurada al final de 2008, hem procurat 
reforçar la presència de l’Associació 
al Jardí. Així, l’Associació ha estat col-
laboradora activa de les grans festes de 
tardor i primavera, que han tingut uns 
deu mil participants entre les dues.

També vam atendre com a amfitrions, 
al maig, un centenar de participants 
en la Quinzena de la salut per a gent 
gran de Sants-Montjuïc, que van ser 
acompanyats per voluntaris per tot el 
Jardí, i entitats ben diverses com Nova 
Acròpolis o el Centre Excursionista 
de Catalunya, exalumnes de l’Escola 
de Jardineria Rubió i Tudurí i tècnics 
d’equipaments culturals.

La Masia pren vida
D’altra banda, la posada en marxa de la 
renovada Agenda d’activitats de l’As-
sociació pretén dinamitzar especial-
ment la Masia. L’hort no ha de ser un 
espai amagat on treballin uns volun-
taris (que treballen força i bé), sinó un 
valor afegit al conjunt de l’espai. 

Amb vista a 2010 volem continuar 
amb el racó culinari, és a dir amb les 
plantes de temporada i fer xerrades i 
tallers de temàtica mediambiental. I, 
molt especialment, portar a la pràctica 
el racó del soci, on els Amics tindran 
un lloc d’intercanvi de les seves expe-
riències.
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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: João Alberto Maria Cha-
gas, Montserrat Olivella Cunill, Pere Marco, nous so-
cis voluntaris. Núria Navarro, Jaume Calpe Prades, 
Jorge Heras Dolader, Montserrat Olivella Cunill, Pablo 
Echevarría, Sergi Massanés, Alicia Bendel, Guiller-
mo Mas i Catalina Alarcón, Nicolàs Garcia, Josep M. 
Panareda, Immaculada Ramiro, Carolina Buruaga, 
Rosa Llompart, Montserrat Llompart, Pere Marco, Jo-
sep Roigé, nous socis numeraris.
Nou responsable de l’hort. Des del mes de gener, 
Ángel Hernansáez és el responsable del projecte de 
l’hort a la Masia. Dóna continuïtat a la feina portada 
a terme per Lourdes Roca.
Viatge als pazos de Galícia. Dies 22 a 24 de maig. 
Visitarem els pazos principals: el pazo de Oca i el de 
Santa Cruz de Ribadulla, prop de Santiago, i el de Ma-

riñán, prop de La Corunya. Viatge amb avió. Desplaça-
ments amb microbús. Guia: Xavier Argimon.
Facebook. Punt de trobada virtual dels Amics:
http://www.facebook.com/pages/Amics-del-Jardi-
Botanic-de-Barcelona/99769220746
Agenda
Properes sortides, 17 i 24 d’abril.
Dissabte 19 de juny: dinar d’estiu.
Concurs de fotografia 2009
1r premi: Ferran Serra (Mira quin Jardí).
2n premi: Antoni Gríful (Pluvia et flores).
3r premi: Gemma Sas (Primavera amb pluja).
Concurs de truites Nadal 2009
Premi a la millor presentació: Rami Grifell.
Premi al millor sabor: Rosi Garcia.

• 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

A la tardor, ens vam
plantar al Jardí
El dia es va aixecar amb pluja. El cel, 
certament, no convidava a sortir de 
casa. Malgrat tot, alguns Amics es tro-
baven a les portes del Jardí. No es re-
partien impermeables sinó armilles, 
ben llampants, amb la invitació “Viu 
el Jardí amb nosaltres” a l’esquena.

En Miquelet, el follet del Jardí, volia 
celebrar la tardor amb tota la ciutada-
nia. I qui pot negar res a una cara tan 
simpàtica i un somriure tan encanta-
dor? El programa era ben farcit: de-
gustacions de melmelades i infusions, 
tallers de música, d’espardenyetes, de 
mobles de fusta, microxerrades. 

A l’entrada del Jardí, els guies satisfets 
per l’interès de la visita guiada (tots 
els diumenges i dissabtes us hi espe-
ren). D’altres voluntaris encantats de 
poder atendre els visitants. I petits i 
grans, com si es tractés d’un imant, 
entretinguts amb els puzles.

La parada d’informació i venda dels 
Amics era punt de visita obligat per a 

tots els visitants. Els uns arribaven, els 
altres marxaven. Tots, ciutadans satis-
fets amb el seu Jardí i amb els organit-
zadors. D’acord, tot s’ha de dir, algun 
nen marxava desencisat per no haver 
pogut saludar en Miquelet. Sembla que 
es va ficar en algun racó a llepar un pot 
de melmelada! Raó de més per tornar 
a visitar al Jardí, per buscar-lo en mo-
ments de més tranquil·litat.

Agraïm a El Periódico la seva aportació 
en forma de llapis i obsequis per als par-
ticipants del joc de pistes.

Carlos Azofra

Melmelada casolana
de tomàquet,
segons Rosi Garcia
Ingredients: 1 kg de tomàquets, ½ kg de 
sucre, la pell de mitja llimona ratllada, 
suc d’una llimona i una culleradeta de sal.
Elaboració: poseu els tomàquets tros-
sejats i sense llavors amb la resta d’in-
gredients en una cassola. A foc baix, 
per fondre el sucre fins a ebullició 
però sense que s’enganxin. Passeu-los 
pel passapuré i torneu a posar-los una 
mica més al foc.
En una altra cassola, fiqueu els pots de 
vidre en aigua bullent. Traieu-los amb 
una cullera de fusta, escorreu-los i 
ompliu-los de melmelada. Deixeu-los 
refredar de cap per avall (sí, tapats, és 
clar). I a gaudir de la melmelada!



Amb la col·laboració de:

Voleu rebre informació del Museu
de Ciències en format digital?
Envieu un e-mail a:
museuciencies@bcn.cat
A l’assumpte del missatge poseu:
Informació Museu
Al cos del missatge poseu el vostre nom
i l’adreça electrònica on voleu rebre
la informació.

La nostra llavor fa créixer el Jardí

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

Estació meteorològica del Jardí Botànic. Període: 1/11/2009 a 28/02/2010
per Josep Manel Gómez

Dies analitzats: 120
Dies amb pluja: 50
Precipitació acumulada: 231,8 l/m2

Temperatura mínima: -1,7 ºC (20/12/2009)
Temperatura màxima: 24,8 ºC (16/11/2009)
Cop de vent més fort: 57,2 Km/h (01/01/2010)
Total dies òptims de visita: 17

58% dels dies
sense pluja 42% dels dies

amb pluja


