
Una	nova	primavera
Després	d’aquesta	hibernació	forçada	i	com	si	d’una	nova	primavera	es	tractés,
el	Jardí	obri	de	nou	per	a	compartir	amb	els	visitants	la	nostra	flora,	reprendre
l’agenda	d’activitats	i	reactivar	la	divulgació	a	través	dels	butlletins	i	 les	xarxes
socials.
	
A	partir	del	dimecres	8	de	juliol,	podreu	tornar	a	visitar	el	Jardí	Botànic	de	Sóller,
de	dilluns	a	dissabte,	de	10	a	14h.
	
Vos	esperam	a	tots	amb	molta	il·lusió!

PRÒXIMAMENT...
	

Durant	aquests	mesos	d’estiu	treballarem	per	tal	de	reorganitzar	l’agenda	per	a
que	 totes	 aquelles	 activitats	 que	 van	 quedar	 congelades	 degut	 a	 l’estat
d’alarma,	es	puguin	reprendre	el	més	aviat	possible.
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Podrem	gaudir	de	nou	de	 la	botànica,	de	 la	cuina,	de	 llibres	 i	 jocs,	de	 l’art,	 la
cultura	i	la	ciència	en	el	Botànic,	amb	activitats	tals	com:
	

DE	L’HORT	A	LA	CUINA	amb	Llorenç	Payeras	i	Juan	A.	Fernández

Taller	familiar	i	presentació	del	llibre
“UN	BAÑO	DE	BOSQUE”	amb	els	autors	Nívola	Uyá	i	Marc	Ayats

	
Taller	de	SKETCHING	AL	BOTÀNIC	amb	Aina	Amengual

	

TENS	ALGUNA	PROPOSTA	PER	INCLOURE	A	LA	NOSTRA
AGENDA?

	
Si	tens	ganes	de	compartir	els	teus	coneixements	amb	els	amics	i	amigues	del
JBS,	 si	 creus	 que	 la	 teva	 tasca	 encaixa	 a	 l'agenda	 del	 JBS	 o	 si	 tens	 algun
suggeriment	d'activitat	que	t'agradaria	que	organitzéssim	al	Jardí,	per	favor,	fes-
nos	arribar	la	teva	proposta	a	educacio@jardibotanicdesoller.org.

Planta	del	juliol

Planta	del	mes
Coneixes	aquestes	flors?	Són	les	flors	que	vesteixen	de	blau	la	planta	del	mes
de	juliol,	un	petit	arbre	que,	a	les	nostres	illes	està	protegit	pel	Catàleg	Balear
d’Espècies	Amenaçades.
	
Vols	saber	més	sobre	aquesta	espècie?



Galeria	d'imatges

Les	plantes	del	carrer	en	època	de
pandemia
Mentre	les	persones	hem	quedat	confinats	a	casa,	la	natura	ha	seguit	el	seu
ritme	 i	per	demostrar-ho,	els	voluntaris	del	 JBS,	després	del	confinament	han
anat	 fotografiant	 les	 plantes	 que	 han	 sobreviscut	 en	 les	 aceres	 de	 diferents
ciutats	de	Mallorca.	No	hi	ha	endemismes,	ni	plantes	amenaçades,	ni	plantes
rares...	però	són	tan	plantes	com	les	altres	i	aquests	dies	lis	hem	volgut	donar
una	atenció	especial.	Per	desgràcia	d'elles,	encara	la	nostra	cultura	les	veu	com
a	 brutor...	 A	 les	 ciutats	 hem	 sentit	 el	 cant	 dels	 ocells,	 hem	 vist	 com	 alguns
animals	s'atrevien	en	atracar-se	més	del	compte	i	ens	ha	semblat	meravellós.
En	canvi,	les	plantes	atrevides	que	han	crescut	en	les	voreres	dels	carrers,	o
dins	els	escocells	dels	arbres,	ens	han	semblat	brutícia	i	han	acabat	quasi	bé
totes	 retallades	 o	 fumigades	 amb	 lleixiu.	 Una	 llàstima	 perquè	 en	 primavera,
aquestes	plantes	donen	color	a	moltes	zones	i	són	aliment	de	molts	d'animals
inclosos	els	humans	ja	que	algunes	són	comestibles,	i	també	fan	la	fotosíntesi,
evidentment...	 Bastaria	 retallar	 les	 que	 realment	 entorpeixen	 al	 vianant,	 clar...
però	les	de	que	neixen	en	les	pasteres	dels	arbres	o	altres	racons	les	podem
deixar	viure	i	veure	créixer	i	florir.	
.

Durant	 l’estiu,	 posem	 pausa	 a	 les	 trobades	 amb
els	 voluntaris,	 jornades	 que	 reprendrem	 per
setembre	de	forma	habitual,	cada	dimarts	de	10	a
13	hores.
	

Fins	setembre	voluntari@s



Gràcies	voluntaris	i	bon	estiu!

Intercanvi	d'herbaris	anual
Acabam	de	 rebre	 la	XXIV	 Exsiccata	 de	 Flora	 Iberomacaronésica	 Selecta	 de	 la
Associació	d’Herbaris	 Iberomacaronèsics	(AHIM).	Cada	any	els	membres	de	 la
AHIM,	 intercanviam	 material	 amb	 l’objectiu	 d’enriquir	 les	 col·leccions	 dels
herbaris,	uns	recursos	que	s’estan	revaloritzant	gràcies	a	la	seva	aplicació	en
estudis	relacionats	amb	el	canvi	climàtic.

Un	total	de	29	herbaris	han	participat,	enviant	cada	un	d’ells	4	taxons.	La	nostra
institució	ha	col·laborat	aportant	plecs	de	Santolina	magonica	i	Daphne	gnidium,
recol·lectats	 per	 Magdalena	 Vicens	 a	 Fornalutx,	 i	 Heliotropium	 eurpaeum	 i
Tribulus	terrestris	procedents	de	Calvià	 i	 recol·lectats	pel	soci	 i	voluntari	 Jean-
Paul	Dagnac.

AVÍS	PELS	SOCIS	|	COBRAMENT	QUOTES	2020
	
Com	ja	us	vàrem	avisar	a	inici	d’any,	pensàvem	fer	el	cobrament	de	la	quota	del
2020	el	passat	mes	de	març.	Com	no	va	ser	possible,	es	durà	a	terme	aquest
mes	de	juliol.
	
Aviat	 rebreu	 el	 carnet	 de	 soci/a	 al	 vostre	 domicili.	 Aquells	 que	 no	 tingueu
domiciliat	 el	 vostre	 compte,	 poseu-vos	 en	 contacte	 amb	 nosaltres	 si	 voleu
domiciliar-ho.
MOLTES	GRÀCIES	PER	LES	VOSTRES	APORTACIONS	EN	UN	ANY	TAN	DIFÍCIL!!!



Caracterització	de	varietats	locals
Com	ja	sabeu	des	de	l'any	passat	treballam	en	un	projecte	de	conservació	de
varietats	 locals	 de	 fruiters	 i	 hortalissa	 finançat	 pel	 Fons	 de	 Garantia	 Agrària	 i
Pesquera	de	les	Illes	Balears	(FOGAIBA)	de	la	Conselleria	d’Agricultura,	Pesca	i
Alimentació.	Durant	aquests	darrers	mesos	s'ha	duit	a	 terme	 la	sembra	de	4
varietats	 locals	 de	 mongeta,	 Phaseolus	 vulgaris,	 per	 a	 establir	 els	 seus
caracteritzadors	i	definir	així	cada	varietat.
	

Degut	als	mesos	que	hem	tancat	al
públic,	tenim	un	excedent	de
producció	de	planta	crassa	que
preteníem	treure	a	la	venta	a	taquilla	la
passada	primavera.

De	manera	que,	si	teniu	ganes	de
muntar	un	petit	jardí	a	casa	o	donar
vida	a	alguna	habitació,	aquí	trobareu
una	gran	diversitat	de	plantes!	I	el
més	important,	ens	ajudareu	a	seguir
endavant	amb	la	nostra	tasca!

PEL	VOSTRE	JARDÍ	...



Formulari	subscripció

Fes-te	soci@	on-line
Fer-se	 soci	 del	 JBS	 és	 molt	 fàcil,
només	has	d’emplenar	amb	les	teves
dades	el	formulari	on-line	disponible	a
la	nostra	pàgina	web.
Podeu	 consultar	 les	 diferents
categories	de	membre	col·laborador	a
la	web	www.jardibotanicdesoller.org.

Vull	ser	voluntari@

Vols	ser	voluntari@?
Emplena	el	formulari	on-line	disponible
a	la	nostra	pàgina	web	si	tens	ganes
de	donar	una	mà	al	JBS	i	i	converteix-
te	en	voluntari@	del	Botànic.

Nomes	l'has	d'emplenar	amb	les	teves
dades	i	contar-nos	un	poc	sobre	el
que	creus	que	tu	pots	fer	pel	JBS.

JARDÍ	BOTÀNIC	DE	SÓLLER
Ctra.	Palma-Port	de	Sóller	km	30'5
07100	Sóller
jbs@jardibotanicdesoller.org

Se	ha	enviado	este	e-mail	a	{{	contact.EMAIL	}}
Ha	recibido	este	e-mail	porque	está	suscrito	a	Jardí	Botànic	de	Sóller

	
Cancelar	la	suscripción
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