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EDITORIAL

Enguany fa deu anys de l’obertura al públic del nou Jardí 
Botànic. Les dates rodones tenen la virtut de convidar-
nos a mirar enrere, a reflexionar on som i on volem anar. 
Quan el 1999 vam obrir al públic les portes del nou jardí, 
catorze anys després d’haver iniciat el primer expedient 
administratiu, encara faltava molt per fer. Les plantes 
eren joves, n’hi havia poques, els camins no s’havien 
acabat i encara no sabíem si l’Institut Botànic es traslla-
daria definitivament a la seu actual.

En aquests deu anys hem vist créixer les primeres planta-
cions i n’hem pogut anar consolidant moltes més. A partir 
de l’any 2000 el Jardí Botànic es va integrar en la Xarxa 
de Parcs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la qual 
cosa va obrir noves oportunitats alhora que assegurava 
el manteniment integral del Jardí amb mètodes de gestió 
moderns. L’Institut va inaugurar la seva nova seu el 2003.

Què ens queda per fer? Quan completarem el Jardí? 
Quan hi introduirem noves plantes? D’on vindran? Ja no 
tenim la pressa de fa deu anys, ara ens cal integrar l’ex-
periència guanyada en tot aquest temps. Alguns arbusts 
s’hauran de rejovenir perquè han crescut ràpidament, tal 
com pertoca a l’evolució d’una col·lecció viva i dinàmica.

Estem planificant acuradament com obtenir noves 
plantes de qualitat, especialment de Xile, Califòrnia i 
Turquia. Durant els propers anys ens esforçarem per 
veure com es van omplint els fitoepisodis que ara estan 
més buits, com avancen les rocalles, com augmenten els 
espais d’ombra i, en definitiva, com millorem l’atenció i 
els serveis que el Jardí Botànic ofereix als seus visitants.

Josep M. Montserrat
Director del Jardí Botànic de Barcelona
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FLAIXOS

El temporal de vent del mes 
de gener va afectar més de qua-

ranta espècies del Jardí, sobretot les de la 
zona alta de Califòrnia i de la zona d’Aus-
tràlia (tal com ja va passar una altra venta-
da al març de 2006).

“La Aventura del Saber”, 
programa en què col·laboren TVE i 

el Ministeri d’Educació, ha emès dos re-
portatges, un sobre el Jardí Botànic i l’al-
tre sobre el Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella, per la 2 i pel Canal 
Internacional de TVE.

El passat mes de febrer, durant tres dies, el Jardí Botànic va ser la seu de la 
reunió de coordinació de la Red de Semillas Española “Resembrando e 

Intercambiando” i de la reunió de la Coordinadora Europea de Llavors Camperoles.

Les exposicions del Jardí Botànic es prorroguen. “Fibres vegetals. 
Les plantes ens ajuden a viure”, fins el 30 de novembre, i l’exposi-

ció de l’Associació d’Amics “De la llavor als fruits”, també es manté, sense 
data de cloenda.

El passat 19 d’abril el Jardí va celebrar el 10è aniversari amb un programa 
que reunia propostes culturals i lúdiques. Hi van assistir 3.290 persones i vam 

poder veure ple de quitxalla el nou amfiteatre d’Austràlia en una actuació de titelles.

El passat mes de març van acabar les obres d’adequació i millora de 
l’accés al Jardí Botànic Històric, finançades per la Mancomunitat 

de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. S’ha pavimentat la rampa 
d’entrada, s’ha arranjat la plaça principal, en harmonia amb l’estil clàssic de Jar-
dí Botànic Històric i s’han instal·lat noves reixes als embornals per interceptar 
les aigües pluvials.

Ja hem editat 20 números de la BROLLA (0-19). I volem celebrar el vin-
tè amb aquesta nova edició en color.

Imatge que permet apreciar els estralls
de la ventada
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L’HEURA

Hedera helix L. és el nom científic aplicat a les heures més conegut i estès per Eu-
ropa. Es tracta de l’heura comuna, planta que trobem amb molta freqüència tant 
en llocs naturals com en jardins i altres zones verdes.

Però un examen més detallat de les heures del nostre paisatge revela una gran 
varietat de formes d’aquesta planta. Són aquestes les variacions de la mateixa es-
pècie que va descriure Linné fa més de dos segles? Doncs, sí... i no!

Els darrers anys s’ha observat que  
hi ha diverses espècies a Europa i 
Àsia. Una de les que presenta una 
distribució més extensa és H. helix. 
Recentment una anàlisi més crítica 
del gènere ha posat en evidència la 
complexitat del grup i ha donat com 
a resultat una segregació d’espècies 
que abans eren conegudes amb un 
sol nom. Davant d’aquesta situa-
ció, al Jardí hem cregut convenient 
introduir les diferents heures que 
actualment es consideren espècies 
o taxons diferents perquè el públic (i nosaltres també!) puguem anar coneixent-
les. Actualment, el Jardí té H. helix, procedent del nord de Catalunya; H. hiberni-
ca, de Castella (serra de Gredos) i del sud-oest d’Anglaterra; H. canariensis, de 
Gran Canària i H. canariensis ssp. maderensis, recol·lectada a Madeira. D’An-
dalusia i el Marroc al Jardí hi ha altres dues heures i es pot observar una 
p l a n t a d’origen desconegut, de fulles grans, de vegades variegades, 

que probablement procedeix d’una espècie algeriana. El 
nostre propòsit és conèixer els diferents taxons, i culti-
var-los al Jardí utilitzant material d’origen conegut. Les 

espècies de l’est del Mediterrani seran 
el pròxim repte.

Text i imatge: Samuel Pyke

H. helix
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PLAGUES I MALALTIES DE LES PLANTES

Al Jardí, pugons i caparretes són ben 
abundants a la primavera i es poden lo-
calitzar amb relativa facilitat. Més difícil 
de detectar és el coleòpter Phoracantha 
semipunctata (familia Cerambycidae), 
que en estat larvari es menja la fusta 
dels eucaliptus. Al Jardí els hem trobat 
als exemplars d’Agonis flexuosa.

A Austràlia, lloc d’origen del colèopter, 
els seus efectes perjudicials són molt 
puntuals, gràcies al gran vigor dels ar-
bres. En canvi, als països on s’ha intro-
duït els danys són més greus, sobretot 
en plantacions amb estrès hídric o en 
terrenys poc aptes per al cultiu.

Presenta un cicle biològic de dues ge-
neracions l’any. Les femelles escullen 
els arbres debilitats i ponen fins a 300 
ous sota l’escorça, a prop de la base del 
tronc.

Les larves neixen en pocs dies, pe-
netren dins els teixits i formen unes 
galeries que acaben per anellar l’ar-
bre fins a causar-li la mort. Després, 
l’eruga fa el camí de sortida. Forma una 
cambra vertical per fer la metamorfosi 
a prop de la zona interna de l’escorça.

Al cap de 12-15 dies surten els exem-
plars adults que, discretament, es man-
tenen ocults durant el dia i actuen de nit.

El millor antídot contra aquesta pla-
ga és un bon estat de vigor vegetatiu. 
D’aquesta manera els eucaliptus pro-
dueixen una abundant secreció de 
goma que ofega les larves.

Text: Josep Manel Gómez
Imatges: David Bertran

El barrinador dels eucaliptus

L’eruga pot arribar a fer 4 cm de llarg

Crisàlide de P. semipunctata

 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Adult 1a generació

Adult 2a generació
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APRENEM BOTÀNICA...

l Nom científic: Silene fruticosa

l Etimologia: “Silene” deriva pro-
bablement del grec “Sileno”, pare 
adoptiu del déu Dionís, que va ser 
cobert d’escuma, com les secrecions 
glandulars d’algunes plantes d’aquest 
gènere.
També podria provenir de la paraula 
grega “sialon”, que vol dir saliva, per 
l’exudació gomosa de les branques.

l Família: cariofiliàcies

l Descripció: és originària de Grècia i Sicília. És perenne, arbustiva, de fins a 
50 cm d’alçada.
Les fulles són una mica brillants a causa de la pilositat que presenten, lanceola-
des o espatulades amb els marges ciliats.
Les flors són bisexuals, de color rosa intens i apareixen entre abril i juliol. Tenen 
cinc pètals, deu estams, la meitat dels quals soldats a la base dels pètals i les an-
teres de color grisenc. El calze tubular amb pèls glandulars de color vermellós. 
És pol·linitzada per 
papallones i altres 
insectes.
Viu en sòls fèrtils 
i ben drenats però 
tolera la sequera.
Es reprodueix fà-
cilment per llavor 
i s’utilitza com a 
planta ornamental 
en rocalles o jar-
dins silvestres.

Fruits de Silene fruticosa
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l Descripció: aquesta família es troba àmpliament representada a l’hemisferi 
Nord (Amèrica del Nord, Amèrica Central, la part septentrional d’Amèrica del 
Sud, Euràsia i algunes illes menors d’Oceania). El nucli de distribució és la regió 
mediterrània, des d’on es dispersa per la resta de zones temperades del món, 
fins i tot a l’hemisferi Sud, però de manera més reduïda.
És una família molt cosmopolita que comprèn uns 80 gèneres i unes 2.000 espè-
cies herbàcies o sufruticoses, anuals o perennes. Algunes endèmiques i 
d’altres que sovint apareixen com a males herbes als cultius o de 
manera silvestre, afegeixen un toc de color a la primavera.

l Trets diagnòstics: es caracteritzen per les flors de morfo-
logia regular, generalment bisexuals, amb quatre o cinc pè-
tals i sèpals lliures, llargs estams i ovari súper que donarà pas 
a un fruit en forma de càpsula o en alguns casos, en forma 
d’aqueni. Quan el fruit madura desprèn per la part apical un 
gran nombre de fines llavors que el vent dispersa fàcilment.
Les fulles generalment són oposades, senceres i simples, sovint 
amb pilositat que els dóna un color grisenc. 
Les tiges, sobretot les florals, tenen uns nusos ben marcats que les 
envolten per la base de les fulles. Els clavells comuns (Dianthus 
caryophyllus) mostren ben clarament aquesta peculiaritat de les tiges.
Alguns gèneres com Cerastium, Sagina, Spergularia i Stellaria criden l’atenció per les 
floretes, minúscules però molt completes i ben formades, d’una delicada bellesa.

l Usos: a part de l’aparició com a plantes silvestres, alguns gèneres com Dianthus, 
Silene o Lychnis s’han cultivat com a plantes ornamentals i vesteixen els nostres jar-
dins des de molt antic. D’altres són utilitzades en la medicina tradicional xinesa, 
com Gypsophila i Arenaria.

l Cultiu: no presenta grans exigències, ja que sovint s’adapten al nostre tipus de 
sòl i moltes d’aquestes plantes tampoc no tenen grans necessitats hídriques. Són 
fàcils de reproduir-se, tant per sembra com per esqueix.

Text i fotografies: Núria Abellán
Il·lustracions: María Martínez

Stellaria holostea,
de la família de
les cariofiliàcies

La família de les cariofiliàcies
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PARLEM AMB PASQUAL MARAGALL

El passat 31 de març el 
president Pasqual Mara-
gall va visitar el Jardí i 
l’Institut Botànic de Bar-
celona. Feia un dia un xic 
núvol, fresquet, perfecte 
per observar plantes i 
passejar pel Jardí. 

El president Maragall, 
quan era alcalde de 
Barcelona, va impulsar i 
endegar els primers passos que ens menarien a construir el nou jardí botànic de Barcelona, 
a constituir l’Associació d’Amics, a buscar el suport dels ciutadans mitjançant Pere Duran i 
Farell, a bastir un teixit de col·laboracions i complicitats que creix dia a dia. Per tots els qui 
avui treballem al Jardí, la visita del president Maragall va ser un acte molt important i una 
oportunitat per donar-li les gràcies, no només en el nostre nom, sinó en el de tants amics que 
aquell dia ens haurien volgut acompanyar.

Ens acompanyaven la Sra. Montserrat Vall-llosera i el seu fill Pere Duran, la directora del 
Museu de Ciències Naturals, Anna Omedes, el director de l’Institut Botànic, Alfonso Susanna i 
el gerent de Museus en el temps que el Jardí inicià el seu camí, Jordi Carrió.

En un moment de la visita vam entrevistar el president.

J.M.: Què li sembla el Jardí deu anys 
després d’haver estat inaugurat?
P.M.: El Jardí fa impressió. No sóc un 
expert per saber si falta o sobra algu-
na espècie, però puc dir que està molt 
bé que una ciutat com Barcelona, que 
amb París és una de les més denses 
d’Europa, tingui un espai com aquest.

J.M.: A Barcelona, tots els equipa-
ments vinculats a les Ciències Natu-
rals s’han desenvolupat coincidint 
amb els moments més brillants de 

la història recent de la ciutat. El Mu-
seu i el Jardí Botànic s’han fet a bat-
zegades: el 1888, el 1929, el 1936, el 
1992, el 2004...!
P.M.: Catalunya figurava que no existia 
i Barcelona s’havia de proclamar capital 
d’alguna cosa. És ben cert. En comptes 
de ser capital, Barcelona es fa capital 
a cop d’esdeveniments. No només des 
del punt de vista constructiu sinó tam-
bé des del punt de vista de la natura, de 
la música ... Els Jocs del 92 van iniciar 
un procés de canvi que encara dura.
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J.M.: Pere Duran deia sempre que 
les ciutats fan jardins en els millors 
moments de la seva història, en els 
de màxim esplendor...
P.M.: Sí. És veritat. Quan les ciutats 
van sobrades de recursos, quan la pri-
oritat ja no és fer carrers o escoles. Un 
jardí com aquest és un excedent.
Les ciutats fan jardins quan no neces-
siten només fer carrers com també 
fan esglésies i altres equipaments...
 
J.M.: El Jardí Botànic té una associ-
ació d’amics molt potent de la qual 
n’estem ben orgullosos. Els nostres 
amics es van constituir molt abans 
que es construís el Jardí i no perdien 
oportunitat d’anar a trobar l’alcalde 
per recordar-li que Barcelona enca-
ra no tenia jardí botànic.
P.M.: La capacitat dels ciutadans de 
Barcelona per organitzar-se i impul-
sar les millores a la ciutat és llegendà-

ria. I, naturalment, el Jardí Botànic no 
n’havia de ser pas una excepció. 
En fi, a Barcelona, per la seva densitat, 
el valor afegit de cada parc, de cada espai 
verd, és superior. En canvi si vas a Amè-
rica t’ho trobes tot fet, la natura domina 
arreu, però aquí, a la ciutat de Barcelona, 
l’arquitectura domina sobre la natura i 
per això espais com el Jardí Botànic es-
devenen molt importants per la ciutat.

Acabada l’entrevista vam continuar la 
visita per l’Institut Botànic on el pre-
sident Maragall es va interessar pels 
treballs de recerca que s’hi fan i va vi-
sitar el Gabinet Salvador. Encara vam 
tenir temps de visitar la col·lecció de 
bonsais, el nucli de la qual es format 
pel llegat de Pere Duran i Farell, amb 
nombroses espècies mediterrànies. 

Text: Josep M. Montserrat
Imatges: Jordi Vidal F.
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EL SOT DE LA MASIA, UN PARADÍS PER A LES FORMIGUES HIPOGEES

Les formigues són organismes molt pre-
sents en gairebé tots els llocs de la Terra. 
Els parcs i jardins no en són una excepció 
si no pateixen la desgraciada presència 
d’alguna formiga invasora com Linepithe-
ma humile, la formiga argentina, o Lasius 
neglectus, la formiga invasora de jardí.

Afortunadament el Sot de la Masia no 
es troba en aquest cas d’invasió. Hi hem 
estat buscant formigues durant dues temporades en les quals, emprant diversos 
mètodes de cerca, hem trobat 29 espècies diferents d’aquests insectes. El curiós 
és que en una zona absolutament natural de la mateixa extensió i en condicions 
normals no trobaríem una xifra tan elevada d’espècies. 

El plat fort de la nostra recerca va ser la col·locació d’una 
petita piscina portàtil en una zona oberta del Sot de la Ma-
sia on es van anar recol·lectant durant cinc mesos els se-
xuats de formiga (individus mascles i reines verges) que 
queien a l’aigua. Si considerem que tots els mascles mo-
ren després d’aparellar-se i que la gran majoria de reines 
moren abans d’arribar a fundar un nou niu, depredades o 
deshidratades, l’impacte sobre la població de formigues té 
molt poca rellevància. 

Amb aquest mètode vam poder trobar una vintena d’es-
pècies, una tercera part de les quals, sorprenentment, es 
consideren rares. Entre aquestes espècies singulars n’hi 
ha sis que són hipogees, un grup ben especial de formi-
gues que mai o gairebé mai no surten a l’exterior. Només 
els sexuats surten per fer el vol nupcial, aparellar-se i des-
prés tornar a les tenebres del subsòl. 

Això ens va animar a fer una recerca més intensiva, amb 
embuts de Berlesse (vegeu requadre), a la fullaraca de la 
zona més ombrívola del Jardí Botànic Històric, on vam po-

L’embut de Berlesse
Consisteix bàsicament 
en un tamís i un embut. 
La fullaraca es distri-
bueix pel tamís, amb 
l’embut a sota, i a baix 
de tot hi ha un recipient 
amb alcohol on aniran 
caient els artròpodes 
que busquen humitat a 
les capes inferiors del 
sòl, a mesura que s’as-
seca la fullaraca.

Piscina portàtil per capturar insectes
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der trobar obreres de quatre d’aquestes espècies. Aquesta zona era l’òptima per 
fer aquesta mena d’investigació atès que, d’una banda, hi ha mètodes per buscar 
petits artròpodes a la fullaraca, com el Berlesse emprat, i de l’altra perquè les 
formigues hipogees semblen preferir zones humides per viure.

Les espècies de formigues hipogees trobades fins ara han estat:

   Leptanilla sp. Vam trobar dos mascles a la piscina. És un gènere que es
troba molt poques vegades. Són formigues molt petites (1 mm) de les quals
se saben poques coses. Sembla que viuen de la caça de petits centpeus.
   Gènere Pyramica. Vam recol·lectar tres espècies a la piscina:
P. tenuipilis, P. argiola i P. membranifera. En destaca la forma del
cap i les mandíbules, adaptades a la caça especialitzada de petits
artròpodes del sòl, com els colèmbols. Vam trobar unes quantes
obreres de P. tenuipilis entre la fullaraca.
   Hypoponera és potser l’únic gènere d’hipogees trobat amb
més o menys normalitat. Per tant, no ens ha d’estranyar haver
trobat les espècies següents: H. eduardi, potser la més comuna
del grup, i H. punctatissima, una espècie forana que apareix
sovint als jardins.
   Ponera testacea és una espècie més difícil de trobar que
Hypoponera tot i ser molt semblant, potser perquè
és més selectiva quant a escollir el seu hàbitat.
Va aparèixer tant a la piscina com a la fullaraca.
   A Myrmecina graminicola li agraden els
llocs humits i més aviat frescos. No es pot
considerar una espècie del tot rara a
escala global, però a la nostra zona
geogràfica no es troba fàcilment.

Enguany esperem poder continuar la
cerca d’hipogees al Sot de la Masia
i trobar obreres d’aquelles espècies
que fins ara se’ns han escapat.
Potser aquest sigui
l’any de Leptanilla!

Mascle de Pyramica argiola

Text i imatges: Fede García, Xavier Espadaler i Xavier Roig
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LA SUPERVIVÈNCIA DELS POC APTES

Enguany celebrem els dos-cents anys del naixement de Charles R. Darwin, des-
cobridor de la selecció natural junt amb Alfred R. Wallace. La selecció natural 
també es va conèixer de seguida com “la supervivència dels més aptes”, però 
aquesta expressió només transmet una part del que succeeix en la natura.

Al costat d’aquelles espècies, varietats dins d’una espècie, genotips dins d’una 
varietat... que anomenem “dominants”, sempre hi ha una munió de plantes i 
animals en petits contingents, ja sigui perquè només “triomfen” en nínxols 
marginals o perquè no triomfen enlloc però encara no ha passat prou temps 
perquè la selecció natural els elimini. Tots aquests éssers poden resultar incò-
modes per a qui tingui una visió platònica de la natura, però són vitals per a la 
continuïtat de l’evolució, perquè en són la primera matèria. El més petit canvi 
en l’entorn pot fer que una planta o animal dominant perdi els favors de la se-
lecció natural, i el qui el substitueixi no podrà sortir d’altre lloc que del calaix de 
sastre dels éssers que semblaven insignificants. Certament la vida no existiria 
sense selecció natural, però tampoc no existiria si la selecció natural fos tan in-
tensa, restrictiva i expeditiva que només deixés lloc per a unes quantes menes 
de plantes i animals “perfectes”, i perfectament inútils quan calgués adaptar-se 
a noves circumstàncies.

No es tracta només d’una curiositat intel·lectual sinó també d’una qüestió pràc-
tica. Els humans dirigim l’evolució de les plantes de què ens alimentem, aplicant 
tècniques cada cop més potents. És hora de demanar-nos si no hem depassat el 
límit de velocitat i ens podem estavellar. Hi ha extensions immenses, travessant 
fronteres, de plantes genèticament homogènies, que poden ser “les més aptes” 
segons el criteri d’algú, però que perdran de sobte l’aptitud davant de qualsevol 
novetat, per exemple d’una epidèmia que els afecti específicament. Cada varietat 
“poc apta” que perdem ens treu capacitat d’adaptació. No seria el primer cop que 
la manca de previsió ens du a una crisi greu. Els bancs de llavors no són la solució 
definitiva, ja que, amb l’evolució aturada i la vida que s’hi va esvaint, acabaran 
sent mausoleus. Per això algun dia podem deure la vida a alguna d’aquestes per-
sones romàntiques i incompreses que encara cultiven plantes “perdedores” als 
seus petits horts.

Salvador Pueyo
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BREUS DE L’ASSOCIACIÓ...

A l’octubre de l’any passat els volun-
taris de l’Associació d’Amics van co-
mençar les tasques per dur a terme 
aquest projecte il·lusionant.

Just abans havíem patit la greu seque-
ra de tota la primavera i de l’estiu de 
2008, que van fer-nos dubtar si aquell 
era el millor moment per posar-lo 
en marxa. Les pluges de la tardor van 
alleugerir la perspectiva. I no vam vo-
ler esperar un moment millor.

Les primeres verdures i hortalisses 
van començar el desenvolupament de 
forma òptima, amb l’ajuda de les plu-
ges. L’arrelament del planter va ser bo 
i durant els primes mesos (octubre, 
novembre i desembre) el creixement 
de les plantes va anar a molt bon rit-
me. No s’ha d’oblidar que el sot on es 
troba l’hort, ateses les seves condici-
ons d’humitat, tolera fins i tot la falta 
d’un regatge més constant.

Però els ensurts no es van fer espe-
rar gaire. L’hivern va ser molt humit 
a causa de la gran quantitat de pluges 
i del fred. I per arrodonir-ho no van 
faltar un bon parell de tempestes amb 
fortes ventades incloses. Més concre-
tament, ja a la primera setmana de 
desembre, les baixes temperatures 
van produir una certa congelació su-
perficial de les fulles. Tanmateix no 

van ser perjudicials per a les verdures 
i hortalisses ja que les gotes de rosada 
es congelaven i protegien així els tei-
xits de les plantes.

Tot i les inclemències, just abans 
de Nadal vam decidir-nos a ampliar 
l’hort amb dues parades més. Hi vam 
posar el planter produït al viver amb 
llavor de diferents varietats hortícoles 
catalanes (enciam i escarola).

L’arribada del bon temps ha donat una 
bona empenta a l’hort. Les plantes 
han crescut força amb poques setma-
nes. Moltes han començat a florir i, 
per tant, en poc temps podrem reco-
llir les primeres llavors i així passar 
a una fase molt important d’aquest 
projecte: la recuperació i difusió de 
llavors de varietats hortícoles de les 
nostres contrades.

Text: Lourdes Roca
Imatge: Ferran Serra

Un hort a la masia del Jardí Botànic Històric

Imatge de l’hort presa al mes de març
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PAREU ATENCIÓ
Nou telèfon
de l’Associació:
93 256 41 70

Festa de Primavera amb aigua
Els Amics demostraren que 
coneixen prou la importàn-
cia de l’aigua com a agent 
vital per a les plantes i per al 
Jardí, de manera que aquesta 
pluja no va pas impedir que 
més de cinquanta persones 
ens trobéssim el dissabte 28 
de març per donar la benvin-
guda a la primavera. Alguns 
valents fins i tot van iniciar 
el nou itinerari per la zona 
de Sud-àfrica, dissenyat per 
Guillem Ramon. Posterior-
ment vam gaudir de fruites i sucs obsequi de Mercabarna i de Coca-Cola, i, el que 
és més important, en companyia de tots i totes.

Dinar de germanor
Amb la línia de donar cada cop més 
vida al Clot de la Masia, els Amics del 
Jardí Botànic han recuperat una tra-
dició dels primers anys de l’entitat. El 
dinar que serveix per donar la benvin-
guda a l’estiu va consistir, el dissabte 
20 de juny, en una arrossada. Concur-
sos i sortejos van permetre arrodonir 
una jornada marcada pel bon ambient 
en un entorn privilegiat.

Viatge al País Basc
Ha estat un èxit de participació: es co-
briren totes les places (25). La desco-
berta del Jardí Botànic d’Iturraran ha 
estat una experìencia encisadora per a 
tothom.

L’Amic Guillem introdueix als més agosarats en el nou itinerari
de Sud-àfrica



✁
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:
Anna M. Hortensi, Àngels Sagrera, Jesús Alberto 
García, José Brustenga, nous socis numeraris.
Reposa al Jardí etern: 
Joan Bordas Brullas, soci 406. Ens va deixar el 
passat mes d’octubre. Va ser un gran impulsor del 
sector de la jardineria i la producció de plantes or-
namentals. El nostre condol als seus familiars.
Exposició de l’Amic Josep Sabanès:
Aquarel·les i aiguades
Sala d’exposicions · Cotxeres de Sants (c/ Sants, 79)
Del 8 al 26 de setembre de 2009
De dilluns a dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h
Agenda del voluntari:
Grups de dimecres: fins al dimecres 17 de juny
Grup de viver de dissabte: del 25 d’abril al 20 de 
juny, cada dues setmanes

Crida a la col·laboració:
• Els guies botànics ampliaran la seva oferta amb 
un nou servei als visitants. Es tracta d’una nova 
versió explicativa de caràcter més senzill i global, 
sense aprofundir gaire en temes botànics. Pensem 
que, d’altra banda, aquesta opció del servei de gui-
atge ampliarà el nombre de col·laboradors, i no no-
més els caps de setmana sinó quan cadascú pugui 
oferir-se.
• També volem iniciar dos grups de treball nous: 

– Estudi de la flora del Jardí
– Estudi de la flora del Jardí Botànic Històric
– Col·lecció fotogràfica de les espècies del Jardí
– Història fotogràfica de la col·lecció d’espècies 

del Jardí
Interessats/des: poseu-vos en contacte amb la Se-
cretaria de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic.

• Poden col·laborar en el 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

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



Amb la col·laboració de:

Voleu rebre la revista en format digital?
Voleu rebre la informació d’una manera
més immediata?
Envieu un e-mail a: acamps@bcn.cat
Hi heu de posar: el vostre nom,
els cognoms i l’adreça electrònica on
voleu rebre tota la informació del Jardí.
A l’apartat “assumpte”, podeu posar-hi:
Inf. Jardí.

La nostra llavor fa créixer el Jardí

Knowltonia vesicatoria,
il·lustració de Josep Sabanès,

voluntari de l’Associació d’Amics

Estació meteorològica
del Jardí Botànic
Període: 21/09/2008 a 31/03/2009
per Josep Manel Gómez

65%
dels dies sense pluja

35%
dels dies
amb pluja

Dies analitzats: 193
Dies amb pluja: 67
Precipitació acumulada: 444,6 l/m2

Temperatura mínima: -1,2 ºC (08-01-2009)
Temperatura màxima: 23,8 ºC (15-10-2008)
Cop de vent més fort: 91,8 Km/h (24-01-2009)


