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EDITORIAL

L’Associació d’Amics, amb el seu suport al Jardí Botànic, 
ha de ser capaç d’impulsar i transmetre il·lusió per fer 
front a nous reptes. A la Masia tenim un futur esperan-
çador, un nou horitzó, que els voluntaris i tots els amics 
han de fer seu.
 
Necessitem, però, a més de la il·lusió i l’esforç dels so-
cis, mitjans econòmics i infraestructurals per dur a bon 
terme un pla d’usos del Clot de la Masia. És per aquesta 
raó que convidem la societat civil sensible a la protecció 
del medi ambient i el respecte a la natura i la biodiversi-
tat a col·laborar-hi.
 
Des d’aquí vull manifestar el meu profund reconeixe-
ment a totes les persones que, amb dedicació, profes-
sionalitat i bona feina, han participat durant anys en el 
Servei d’Activitats Educatives (SAE). Molts escolars i 
adults han descobert el Jardí Botànic de Barcelona amb 
ells. Moltes gràcies.

Anna Maria Llor Duran
Presidenta de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona

FLAIXOS

El 22 de novembre el Jardí va celebrar una nova edició de Planta’t al 
Botànic a la tardor. En aquesta ocasió totes les activitats van tenir com 

a lligam directe o indirecte l’ús de les plantes i la relació d’aquestes amb els hu-
mans, de manera que va servir com a complement i cloenda a l’exposició sobre 
fibres vegetals. La convocatòria va servir novament per retrobar els assidus al 
Jardí i també per fer-nos conèixer a nous visitants.

El 8 d’octubre passat vam inaugurar el cicle de conferències “+ QUE PLAN-
TES”, que tractarà sobre  jardins, TIC aplicades a la construcció de nous pai-

satges, arbres, plantes medicinals... Les conferències es faran el segon diumenge de 
cada mes, a les 12 hores, a la Sala Salvador de l’Institut Botànic. La nostra voluntat és 
aprendre, debatre i actuar. Crear opinió. Tothom és convidat a participar-hi.

El Museu de Ciències Naturals i l’Institut d’Educació de Barcelona van or-
ganitzar, el dijous 17 de setembre, al Jardí Botànic, la presentació del Pro-

grama d’activitats escolars 2009/2010 del Consell de Coordinació 
Pedagògica, que inclou les que organitzen més de 120 entitats públiques i pri-
vades de Barcelona. Sota la presidència  de la regidora d’educació, Montserrat 
Ballarín, Josep M. Montserrat, director del Jardí, va explicar el projecte del nou 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Els assistents van poder gaudir de di-
versos tallers de plantació, una conferència del professor Agustí Camós sobre la 
figura de Charles R. Darwin i una mostra de materials de les diferents entitats del 
Consell. Per primer cop, els fills dels assistents van poder participar en tallers 
dissenyats a propòsit per a l’ocasió.

El passat mes de novembre es va connectar definitivament el Jardí Botànic 
Històric a la xarxa d’aigües freàtiques de l’Ajuntament de Bar-

celona. Així doncs, a partir d’ara arriben dues xarxes de subministrament d’ai-
gua al JBH, la potable, que continuarà alimentant les fonts i la masia, i la freàtica, 
que servirà per al reg de les zones enjardinades i per abastir l’estany i la cascada.

El llibre Fibres Vegetals. Les plantes ens ajuden a viure (edició 
en català, castellà i anglès), basat en els textos, les fotografies i els objectes 

de l’exposició temporal del mateix nom clausurada el passat 30 de novembre, el 
podeu continuar adquirint a les taquilles del Jardí Botànic en l’horari d’obertura 
al públic. El preu de l’exemplar és de 20 euros.

Imatge de portada:
Moraea polystachya (família: Iridaceae).
Floreix al novembre i creix a les zones
àrides de l’interior central de Sud-àfrica.
Imatge: Josep Manel Gómez
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CANvI CLIMÀTIC PLAGUES I MALALTIES DE LES PLANTES

Europa busca solucions en la gestió forestal per afrontar 
el canvi climàtic

Els dies 6 i 7 d’octubre es van reunir a l’Institut Bo-
tànic de Barcelona 130 experts europeus en gestió 
forestal i canvi climàtic, en el marc del projecte FU-
TUREforest. Aquest projecte de tres anys de durada 
té com a objectiu l’intercanvi, la transferència i la 
divulgació d’experiències entre diferents països eu-
ropeus sobre els efectes del canvi climàtic en la ges-
tió dels boscos, així com l’elaboració d’estratègies i 
directrius de gestió adaptades al canvi climàtic.
 
Brandenburg (líder del projecte), Gal·les, Auvèrnia, 
Catalunya, Letònia, Bulgària i Eslovàquia són els so-
cis del projecte. La representació catalana correspon 
a la Direcció General del Medi Natural del Departa-
ment de Medi Ambient, que té el suport d’instituci-
ons amb experiència en aquest camp com l’Institut 
i el Jardí Botànic de Barcelona, el CREAF i el CTFC.

Durant les sessions de treball, els experts van analitzar i buscar els punts comuns 
dels àmbits de treball del projecte: biodiversitat, aigua, sòls, producció, fixació 
de carboni, riscs naturals, comunicació i divulgació. Aquests indicadors són els 
que ens marquen el tret diferencial del Mediterrani com la primera àrea europea 
on es fan més evidents els efectes del canvi climàtic.

Els objectius de la conferència es van assolir i es podrà continuar avançant posi-
tivament durant els propers dos anys. 

Per a més informació sobre FUTUREforest:
www.futureforest.eu o jorge.heras@gencat.cat

Jorge Heras

Passejant pel Jardí veureu algunes 
branques seques a les alzines. La capar-
reta anomenada Kermes vermilio Planch 
n’és la culpable. Es tracta d’un hemíp-
ter de la família Kermesidae que afecta 
principalment el gènere Quercus, i es-
pecialment les alzines (Quercus ilex), tot 
i que aquest còccid històricament s’ha-
via citat en coscolls (Quercus coccifera).

El cicle de vida d’aquest insecte es 
completa en un any. A mitjan maig la 
femella fa la posta en un branquilló 
jove. Produeix uns 1.500 ous que que-
den protegits sota el seu cos esfèric i ja 
inert. Quan es desclouen, les larves (de 
color vermell) surten i es mouen ràpi-
dament durant els primers quinze dies 
cap a la base dels pecíols de les fulles, 
gemmes o axil·les de branques joves.

A l’estiu les larves claven l’estilet a l’es-
corça per alimentar-se xuclant la saba. 
Ja fixades, deixen de créixer quan les 
temperatures disminueixen i al final 
de l’hivern continuen evolucionant. Al 
maig les larves esdevenen adults que 
poden ser mascles (forma alada) o fe-
melles (àpodes, forma esfèrica).
Els danys són produïts per la succió de 
saba, que asseca les branques a partir 
de la zona d’alimentació. Inicialment 
es manifesten amb un esgrogueïment 
de les fulles i la reducció del nombre 
de brots i, posteriorment, amb defo-
liació parcial o total de la branca.
Els tractaments químics per comba-
tre la plaga s’han de practicar a l’estiu, 
fonamentalment als mesos de juliol i 
agost, quan neixen les larves. Si l’atac 
no és gaire intens es recomana deixar 
actuar la fauna depredadora.
Aquesta plaga s’havia cultivat en temps 
dels romans per obtenir tints morats, de 
cost elevat i destinats a la noblesa. Fins i 
tot, se n’obtenia un de tonalitat escarla-
ta força brillant reservat exclusivament 
per a les capes dels generals romans.

Text: Josep Manel Gómez
Imatge: Ángel Hernansáez

La caparreta de l’alzina

Femella i larves de Kermes vermilio

Arribada del conseller
de Medi Ambient i Habitatge
a la conferència

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

Larva

Adult
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APRENGUEM BOTÀNICA...

El nom de la família prové del mot grec 
kardia, que significa: cor. Probablement, 
aquesta etimologia fa referència a la forma 
de cor dels fruits.
La família comprèn uns 77 gèneres i 980 
espècies que es distribueixen per zones 
temperades i subtropicals del món, amb 
una bona representació al Mediterrani on 
destaca el gènere Pistacia com un dels es-
tructurals en les comunitats vegetals del 
matollar. Parlem, doncs, del llentiscle (Pis-
tacia lentiscus), arbust o mata ben comú als 
nostres boscos; el cornicabra o noguerola 
(Pistacia terebinthus), arbust caducifoli que 
podem trobar als alzinars i als boscos més 
frescos, que genera uns cecidis en forma de 
banyeta amb ús medicinal semblant al de 
les fulles i la resina, d’on s’extreu un dissol-
vent anomenat trementina xipriota. A l’illa 
de Creta utilitzen els fruits per a l’elabora-
ció d’un licor.
A l’arxipèlag canari i al nord d’Àfrica desta-
ca la Pistacia atlantica, un arbre caducifoli 
del qual s’utilitza la fusta, molt preuada per 
la seva resistència, igual que la de moltes 
altres espècies de la família. A Amèrica del 
Sud se’n cultiven diverses espècies amb 
aquesta finalitat.
Quant a la morfologia, generalment es tracta d’arbres o arbusts i, molt rarament, 
lianes; poden presentar espines a les branques i les tiges són llenyoses.
Les fulles són alternes i  acostumen a prendre una coloració vermellosa en la 
joventut, que passa a verd fosc quan són adultes. Poden ser simples o compostes, 
pinnades, amb el nervi central (raquis) sovint alat. Les vores de les fulles poden 
ser serrades com les d’alguns individus del gènere Rhus; o bé senceres.
Les flors s’agrupen en panícules i no són gaire vistoses.

Els individus són sovint dioics però també 
poden tenir flors dels dos sexes en un sol peu.
El fruit pot ser una baia o drupa.
Les tiges i les fulles segreguen una resina d’ús 
medicinal utilitzada, per exemple, per a la fa-
bricació de màstic per a odontologia. En segons 
quines espècies pot ser irritant o tòxica, com la 
de l’heura verinosa (Toxicodendron radicans). 
També es conreen uns quants gèneres pels 
fruits, que són comestibles, com Manguifera in-
dica (mango) o Pistacia vera (pistatxo).
Formen part dels nostres jardins gèneres com 
Schinus, Cotinus o Rhus, que tenen valor orna-
mental i pocs requeriments de manteniment.
Un dels arbres d’aquesta família que podem 
trobar al Jardí Botànic és el Loxostylis alata. El 
seu nom deriva del grec loxos, que vol dir tort, 
i del llatí stilis. Tot plegat indica que l’estil està 
corbat, un tret important a l’hora de determinar aquest gènere.
Es troba a la zona de bosc sud-oriental de Sud-àfrica. En el seu hàbitat natural 
viu en afloraments rocallosos, matollars, marges de boscos i a prop dels rius del 
Cap Oriental i KwaZulu-Natal.
És un arbret d’uns sis metres d’alçada. La  floració dels peus femenins és molt 
vistosa i apareix entre els mesos de setembre i gener. Els sèpals són d’un color 
rosat o vermell i conformen un raïm molt ornamental perquè a sota es troben 
els pètals, de color blanc. Un cop es desprèn la flor, el fruit, que és negre i petit, 
queda recollit dins dels sèpals.
Els exemplars masculins fan unes floretes de color blanc verdós, oloroses però 
no gaire boniques.
Els fruits tenen una resina oliosa semblant al quitrà.
Les llavors germinen fàcilment, cap a la meitat o el final de la primavera. Es pot 
reproduir per esqueix.
Li agrada viure a ple sol, amb regs freqüents quan és jove i en sòls ben drenats 
però rics en matèria orgànica.

Text i imatges: Núria Abellán
Il·lustració: Jaume Morera, voluntari de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic

La família de les anacardiàcies

Loxoxtylis alata

Pistacia vera al Jardí Botànic de Sóller

Peu femení de Loxostylis alata

Pistacia atlantica
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PERE CABOT, INvESTIGADOR DE L’IRTA

Quina feina fas a l’IRTA i quins pro-
jectes has dut a terme? Actualment 
sóc investigador del Departament 
d’Horticultura Ambiental de l’IRTA. 
En general, he treballat en l’àmbit de 
l’horticultura ornamental, l’estudi 
d’espècies autòctones i mediterrànies 
per a jardineria amb criteris de soste-
nibilitat i amb plantes aromàtiques, 
medicinals i condimentàries (PAM).

Cada vegada constatem amb més fre-
qüència la utilització de planta au-
tòctona en determinats espais verds. 
Creus que es tracta d’una moda o un 
canvi de mentalitat?  Crec que, cada 
cop més, hi ha una sensibilitat social 
per treballar en tots els àmbits amb 
criteris de sostenibilitat. Les espècies 
autòctones o natives ofereixen molts 
avantatges: presenten una gran vari-
etat d’espècies i formes amb capaci-

tat d’adaptació a condicions adverses, 
mantenen la biodiversitat, permeten 
modalitats de cultiu senzilles i amb 
poca necessitat d’inversió, son molt 
útils en jardineria amb estalvi d’aigua, 
faciliten el manteniment i, general-
ment, son espècies perennifòlies, 
sempre verdes i amb moltes tonalitats 
de color a les fulles.

El Jardí Botànic exposa una gran di-
versitat de planta autòctona. Com 
veus l’intent del Jardí d’esdevenir 
un referent en aquest sentit? Sóc 
partidari de la utilització d’espècies 
mediterrànies i al·lòctones en jardi-
neria, ben adaptades sempre que no 
siguin invasores. Crec que l’amplitud 
de colors del fullatge, que va del verd 
fosc al glauc, el caràcter perennifoli 
i la gran resistència a les condicions 
ambientals adverses fan que la planta 

autòctona sigui un element valuós en 
jardineria. Cal potenciar-ne l’estudi i 
la divulgació i, en aquest sentit, el Jar-
dí Botànic ja és un referent.

Hi ha qui redueix la jardineria sos-
tenible al fet de plantar farigola, ro-
maní, espernallac o espígol. Com a 
expert en  planta autòctona per a ús 
ornamental, què en penses? La jar-
dineria sostenible és més que això; jo 
la definiria com un conjunt de tècni-
ques i criteris encaminats a assolir una 
utilització més eficient i racional dels 
recursos naturals amb un cost de man-
teniment més reduït; cal fer una refle-
xió en el sentit que la jardineria és una 
activitat que consumeix recursos, ge-
nera residus i pot tenir una incidència 
ambiental negativa sobre l’ecosistema 
urbà. Les PAM aporten sens dubte un 
toc de color i perfum mediterranis.

En unes quantes ocasions t’hem vist 
al Jardí molt interessat fotografiant 
diverses col·leccions. Des del punt 
de vista professional i personal, què 
t’aporta el Jardí? En el professional po-
der gaudir d’una important concentra-
ció d’espècies de les àrees de clima me-
diterrani i, en el personal, em desperta 
un sentiment de bellesa i tranquil·litat.

Com a expert en PAM has impartit 
diversos cursos, tens previst fer-ne 
més? Crec que el treball de recerca, 

si no es preocupa de difondre els re-
sultats, perd un gran potencial d’uti-
lització dels avenços assolits. A mi 
m’agrada fer bona la frase de Sèneca: 
“Si m’oferissin la saviesa amb la con-
dició de guardar-me-la per a mi sense 
comunicar-la a ningú, no la voldria“. 
Sí, penso organitzar algun curs més.

Trobes a faltar un espai expositiu al 
Jardí per a les PAM? La forma d’ex-
posar i divulgar les PAM crec que l’ha 
de decidir el Jardí. A mi, m’agradaria.

Per acabar. Des del teu punt de vista, 
quins són els punts febles i els punts 
forts del Jardí? Els factors negatius 
els ha de solucionar la mateixa insti-
tució. Penso que a l’emplaçament ac-
tual no es va poder fer una preparació 
del sòl tal com era aconsellable. Tam-
bé entenc que, per raons pressupos-
tàries, no es pot millorar el manteni-
ment i l’actualització de l’etiquetatge.

La gent que té cura del Jardí, els re-
cursos humans, en són sens dubte el 
bé mes preuat, ja que fan que el Jardí 
assoleixi els seus objectius i, a més, 
estan aconseguint que esdevingui un 
punt de trobada de persones que esti-
mem les plantes i millorant l’educació 
ambiental a la ciutat i, per extensió, al 
país.

Josep Manel Gómez

Pere 
Cabot i Roig és 

enginyer agrònom per la 
Universitat de valència. va ini-

ciar la seva carrera professional al 
sector privat i més tard va treballar 

com a investigador en diferents orga-
nismes públics. Treballa a l’IRTA des 
que es va crear, al centre de Cabrils, 

i és membre veterà de l’Associa-
ció d’Amics del Jardí Botànic 

de Barcelona.
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RECERCA A SUD-ÀFRICA

Sud-àfrica és un important 
centre de biodiversitat flo-
rística. Es coneixen aproxi-
madament unes 24.000 es-
pècies de plantes vasculars 
en aquesta regió, un 80 per 
cent de les quals són endè-
miques. Gairebé el 10 per 
cent de les plantes vasculars 
de Sud-àfrica pertanyen a la 
família de les Compostes, 
distribuïdes en 250 gèneres 
i 2.250 espècies. 

Les Compostes s’han expandit per tots els biomes sud-africans coneguts (fig. 1) i 
són una de les famílies més riques en espècies que hi podem trobar. Un dels gène-
res més importants pel que fa al nombre d’espècies és el gènere Helichrysum, al qual 
pertanyen les nostres semprevives,  que consta de 500 a 600 espècies, la meitat de les 
quals aproximadament es troben a Sud-àfrica. La resta d’espècies del gènere estan 
distribuïdes per la resta del continent africà, Madagascar, Euràsia i la Macaronèsia. 

La principal línia de recerca de l’Institut Botànic de Barcelona (CSIC-ICUB) és 
l’estudi de la biosistemàtica i la sistemàtica molecular de plantes vasculars i, 
principalment, de la família de les Compostes. 

Des de fa anys estudio la sistemàtica i evolució del gènere Helichrysum a tot el món. 
Aquesta recerca té dos objectius principals. El primer és conèixer-ne la història 
biogeogràfica, cosa que suposa esbrinar on es va originar, com i quan s’ha diver-
sificat per donar lloc a tantes espècies diferents, i com s’ha dispersat fins a ocupar 
bona part del món. Estudis d’altres grups de plantes molt diversos a Sud-àfrica 
han mostrat que l’origen es troba a la regió del Cap, des d’on s’han pogut dispersar 
cap al nord. Altres estudis indiquen que diversos grups de plantes sud-africanes 
provenen d’altres indrets del món, alguns tan llunyans com Austràlia, i que, un 

cop arribats a Sud-àfrica, s’han diversificat 
de manera explosiva. Es tracta de conèixer 
quin d’aquests models ha seguit Helichrysum 
en la seva història evolutiva. 

El segon objectiu és conèixer per què ha tin-
gut un èxit tan gran. Està format per plantes 
anuals, herbes perennes, arbustos i fins i tot 
arbres, que viuen en tota mena d’hàbitats 
i que presenten una diversitat morfològica 
molt gran pel que fa al tipus d’inflorescència. 
Aquesta pot variar, segons l’espècie, des d’un 
únic i gran capítol, amb bràctees involucrals 
llargues i vistoses, fins a un agrupament de 
nombrosíssims capítols petits i poc cridaners 
(fig. 2-4). Volem saber si els canvis en la for-
ma vital han estat relacionats amb canvis cli-
màtics importants en el passat, i si els canvis 
en la inflorescència han estat relacionats amb 
diverses pressions selectives com ara la pol-
linització o l’escapament de predadors.

Una de les eines que actualment s’utilitza 
per respondre totes aquestes preguntes és la 
filogènia molecular, que consisteix en l’ob-
tenció de seqüències de diverses regions del 
DNA de les plantes objecte d’estudi i l’apli-
cació de diverses anàlisis a aquestes dades 
moleculars que permeten comprovar les 
nostres hipòtesis sobre l’origen i l’evolució 
del gènere Helichrysum.

Però no hi ha res a fer sense bon material d’estudi. Per aquesta raó vaig  fer un vi-
atge a Sud-àfrica al gener de l’any 2007, acompanyada del Dr. Àngel Romo, també 
de l’Institut Botànic, amb l’objectiu de recol·lectar el màxim nombre d’espècies 
possible d’Helichrysum, així com d’altres gèneres de Compostes. El viatge, de tres 

Objectiu Sud-àfrica, centre de biodiversitat
i endemisme de les Compostes

Fig. 1. Mapa dels biomes de Sud-àfrica, on s’ha afegit en vermell
el recorregut realitzat

Fig. 2. Helichrysum elegantissimum

Fig. 3. Helichrysum herbaceum

Fig. 4. Helichrysum splendidum
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BREUS DE L’ASSOCIACIÓ...

Per fi hem recollit les primeres llavors 
de l’hort. Al final de la primavera i al 
començament de l’estiu totes les  hor-
talisses plantades a l’hort van donar 
els seus fruits, la primera collita. Algu-
nes plantes van ser més generoses que 
d’altres però, per fi, els voluntaris de 
l’Associació d’Amics del Jardí Botànic 
van veure recompensat el seu esforç.

També, durant la passada primavera, 
es van plantar espècies que van do-
nar fruits durant els mesos calorosos 
de l’estiu: tomàquets, carbassons, pe-
brots... Amb molta cura, els voluntaris 
s’han ocupat que aquestes plantes tin-
guessin les seves necessitats d’aigua co-
bertes. Això els va obligar a fer diverses 
visites a l’hort durant l’estiu. Gràcies a 
la seva dedicació, les darreres setmanes 
d’agost i les primeres de setembre s’han 
pogut recollir les llavors d’aquestes 
verdures i hortalisses. D’aquesta ma-
nera és com, de mica en mica, el nostre 
banc de llavors va creixent.

Encara queden per recollir algunes de 
les llavors de les plantes d’estiu. Són 
varietats que maduren més tard, com 
un meló de mida petita, anomenat 
meló de pinyonet, o com la carbas-
sa de cabell d’àngel, que no estarà en 
condicions de maduració per extreu-

L’hort de la Masia
a bon ritme

setmanes de durada, el vaig pre-
parar i fer conjuntament amb la 
Dra. Marinda Koekemoer, sots-
directora de l’Herbari Nacional 
de Pretòria, que pertany a l’Ins-
titut Nacional de Biodiversitat 
de Sud-àfrica (SANBI) (fig. 5). 
Vam fer una ruta que recorria la 
majoria dels diferents biomes 
de la regió (fig. 1). Cada dia vam 
recol·lectar nombroses plantes, 
que al final de la jornada prem-
sàvem en premses de camp. Part 
del material va ser conservat en 
gel de sílice per afavorir la pos-
terior extracció del DNA.

La campanya va ser un èxit ja que vam recol·lectar més de 70 espècies d’Helich-
rysum, a més de nombroses espècies d’altres Compostes i fins i tot d’altres fa-
mílies. El material recol·lectat va ser identificat al mateix herbari de Pretòria 
emprant les seves col·leccions com a material de comparació. 

Amb aquest viatge es va establir una relació institucional entre l’Institut Botànic de 
Barcelona i l’Institut Nacional de Biodiversitat de Sud-àfrica, i una col·laboració 
científica entre investigadors dels dos centres. L’Institut Botànic va obtenir col-
leccions importants per a la recerca que s’hi desenvolupa, mentre que el SANBI, a 
més de les col·leccions duplicades dipositades també al seu herbari, va obtenir un 
curs intensiu de tècniques de recomptes cromosòmics que vaig impartir jo mateixa.

Aquests viatges permeten ampliar els nostres contactes amb col·legues d’arreu 
del món, compartir experiències i portar a terme els treballs de recerca a què 
l’Institut s’ha compromès. Algunes d’aquestes plantes, en el futur, es podran 
veure cultivades al Jardí.

Mercè Galbany
Institut Botànic de Barcelona

Fig. 5. Membres de l’expedició, entre els quals hi ha:
a la dreta, la Dra. Marinda Koekemoer de l’Herbari Nacional
de Pretòria; al mig i darrere, el Dr. Àngel Romo, de l’Institut
Botànic de Barcelona, i al mig i davant, la Dra. Mercè Galbany,
també de l’Institut Botànic de Barcelona
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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:
Marta Ruiz, Rosa Ana Segura i Montserrat Colom, 
noves sòcies voluntàries; i a Bartolomé Coll, nou 
soci numerari.

Propostes:
Lluïsa Cavani Luca us convida a gaudir de les seves 
creacions artístiques al Torino Sapori (Mallorca, 26).

Loteria de Nadal:
L’Associació té un número que ens han dit que toca-
rà. Encara hi pots participar.

Juguem al 52.971

Festa de Nadal:
Enguany, gaudirem de la presentació d’una interes-
sant guia de flora a càrrec del seu autor, el Dr. José 
Luis Benito, i recuperarem el concurs de truites amb 
productes de l’hort. El dissabte 19 ens trobem tots 
els amics per fer la nostra festa.

Agenda:
– Dissabte 12 de desembre. Passejada El Nadal és 

al bosc, amb Evarist March.
– Dijous 17 de desembre. Racó culinari amb plantes 

remeieres, amb Elisabet Pérez.
– Dilluns 18 de gener. Xerrada sobre l’interès del 

nostre hort.
– Dilluns 21 de gener. Racó culinari: Pa i cereals o 

cereals al pa?, amb Lluís Lligonya.

re’n la llavor fins a mitjan novem-
bre. Amb la recollida d’aquestes dues 
plantes posarem fi a l’hort d’estiu. 
Un cop estiguin totes les llavors re-
collides, arreglarem el terreny i així 
podrem preparar el sòl per tornar a 
utilitzar-lo la propera temporada (a 
partir del mes de març) i tenir un nou 
hort de primavera-estiu.

Gràcies als esforços de la gent que 
treballa al Jardí, aquesta tardor po-
dem ampliar l’hort. Ja tenim un altre 
espai per dedicar al conreu d’espèci-
es hortícoles de casa nostra, també al 
sot de la Masia del Jardí Botànic His-
tòric. Durant aquestes últimes set-
manes s’ha preparat el nou sòl. S’ha 
condicionat amb una barreja de terra 
i compost adequada per al bon creixe-
ment de les plantes, s’ha distribuït el 
terreny en quatre noves parades i s’ha 
proveït de regatge per exsudació. 

En aquest nou espai creixerà el nos-
tre hort de tardor (faves, pèsols, cols, 
enciams,  escaroles d’hivern...). Pro-
varem la sembra directa de llavors, 
sobretot de lleguminoses, i també uti-
litzarem planter fet a partir de llavors 
recollides a l’hort de la temporada 
passada. Així en podrem comprovar 
la viabilitat i bona germinació. Aquest 
nou espai fa créixer el projecte i anima 
els voluntaris a treballar i divertir-se.

Abans de concloure aquest petit ar-
ticle informatiu vull assenyalar que 
a l’hort de la Masia es reciclen tots 
el productes verds, com ara fulles, 
branques i fruits malmesos. Es col-
loquen dins un compostador per pro-
duir compost. El primer compost fet 
a l’hort s’utilitzarà aquesta tardor i 
això ens permetrà dir que l’hort dels 
Amics és respectuós amb el medi.

Lourdes Roca
Projecte “L’hort a la Masia”
de l’Associació d’Amics del Jardí BotànicEl nou espai per a l’hort de tardor

Imatge de les parades de l’hort de tardor

• 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



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

Clivia cyrtanthiflora,
il·lustració de Jaume Morera,

voluntari de l’Associació d’Amics

Estació meteorològica
del Jardí Botànic
Període: 1/4/2009 a 31/10/2009
per Josep Manel Gómez

77%
dels dies sense pluja

23%
dels dies
amb pluja

Dies analitzats: 214
Dies amb pluja: 49
Precipitació acumulada: 365,6 l/m2

Temperatura mínima: 7,4 ºC (01/04/2009)
Temperatura màxima: 35,4 ºC (23/07/2009)
Cop de vent més fort: 43,1 Km/h (22/10/2009)
Total dies òptims de visita: 83


