
Aquest	hivern	concerta	una	visita	per	gaudir
del	Botànic
Els	propers	mesos	de	novembre	i	desembre,	el	Jardí	Botànic	de	Sóller	romandrà
tancat,	però	això	no	significa	que	no	pugueu	visitar-lo!
	
A	partir	del	dia	2	de	novembre,	si	voleu	visitar	les	nostres	instal·lacions,	heu	de
concertar	 la	 visita	 amb	 antelació	 telefonant	 al	 971	 63	 40	 14.	 Les	 visites	 es
podran	realitzar	de	dilluns	a	divendres,	de	les	10	a	les	14h.

A	més,	 també	 teniu	 l’oportunitat	 de	 realitzar	 visites	 guiades	 en	 petits	 grups,
combinant	la	visita	del	Jardí	amb	el	Museu	Balear	de	Ciències	Naturals,	dins	la
iniciativa	Museus	segurs.	Per	a	concertar	aquest	tipus	de	visita	guiada,	cal	que
telefoneu	al	971	63	40	64.

Esperem	que	ben	aviat	puguem	obrir	de	nou	en	el	nostre	horari	habitual.
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SKETCHING	DE	TARDOR	AL	BOTÀNIC	amb	Aina
Amengual
Vine	al	Jardí	Botànic	de	Sóller	a	connectar	amb	la	natura	a	través	del	llapis	i	el
paper.
	
El	 proper	 7	 de	 novembre	 a	 les	 10h,	 Aina	 Amengual	 impartirà	 un	 taller	 de
SKETCHING	DE	TARDOR	AL	BOTÀNIC.	En	aquest	 taller	coneixerem	què	és	un
diari	de	sketches,	 realitzarem	exercissis	 inicials	per	perdre	 la	por	al	paper	en
blanc	 i	 practicarem	 la	 tècnica	 al	 Jardí	 amb	 supervisió	 i	 consells	 pràctics	 de
n’Aina.
	
El	taller	tindrà	una	durada	de	3’5	hores	i	el	seu	preu	és	de	20€	(15	€	pels	socis	i
sòcies	del	JBS).
	
A	hores	d’ara	ja	no	queden	places	disponibles,	però	hem	obert	una	llista
d’espera	per	si	s’alliberen	places	a	última	hora.

Podeu	informar-vos	al	971	63	40	14	/	educacio@jardibotanicdesoller.org.



Varietats	antigues	d'oliva	|	DE	L'HORT	A	LA	CUINA
Ens	acomiadem	del	cicle	DE	L’HORT	A	LA	CUINA	impartit	per	Juan	A.	Fernàndez	i
Llorenç	Payeras,	amb	un	taller	dedicat	a	“VARIETATS	ANTIGUES	D’OLIVA”.
	
El	taller	es	durà	a	terme	el	proper	21	de	novembre,	de	10	a	14h,	al	Jardí.
	
A	hores	d’ara	ja	no	queden	places	disponibles,	però	hem	obert	una	llista
d’espera	per	si	s’alliberen	places	a	última	hora.

Podeu	informar-vos	al	971	63	40	14	/	educacio@jardibotanicdesoller.org.
	
Aquesta	activitat	forma	part	del	cicle	“De	l’hort	a	la	cuina”,	inclòs	dins	el	projecte
“Conservació	 ex	 situ	 de	 varietats	 locals	 de	 fruiters	 i	 hortalissa”	 finançat	 pel
FOGAIBA.

Si	 ets	 membre	 col·laborador	 del	 JBS,
rebràs	informació	dels	esdeveniments
amb	 antelació	 a	 la	 seva	 difusió	 a	 les
xarxes	 de	 comunicació.	 D’aquesta
manera	 ens	 asseguram	 de	 que	 els
membres	 col·laboradors,	 no	 es
quedin	sense	plaça.

Si	tens	interès	en	unir-te,	consulta	les
condicions	al	següent	enllaç.

Faci's	col·laborador

Vols	assegurar-te	una
plaça	a	les	activitats	de	la
nostra	agenda?

PRÒXIMAMENT...
	



12	Desembre
NADAL	AL	BOTÀNIC
Diada	familiar

	
2021

APREN	A	VIURE	DE	LA	TERRA
Tallers	per	a	l'autosuficiència

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	de	novembre

Planta	del	mes

Segur	que	tots	coneixeu	aquesta	planta,	conrada	des	de	l’antiguitat	pels	seus
fruits	que,	un	cop	premsats,	ofereixen	un	producte	essencial,	un	producte	que
nasqué	amb	la	civilització	mediterrània:	l’oli	d’oliva.

Si	vols	saber	més	sobre	aquesta	espècie	tan	arrelada	a	la	nostra	cultura	i	tan
present	a	la	nostra	Vall,	visita	la	nostra	web!
	



Un	bany	de	bosc	literari	entre	la	flora	del
Botànic
El	passat	3	d'octubre	ens	vàrem	endinsar	al	bosc	de	la	mà	de	Nívola	Uyá,	Marc
Ayats	i	la	nina	del	bosc	del	conte	“Un	baño	de	bosque”,	editat	per	Cuento	de
Luz.

Durant	 la	 jornada,	 plena	 de	 màgia,	 les	 famílies	 gaudiren	 d’un	 conta-contes
participatiu	i	connectaren	amb	la	natura	del	Jardí	a	partir	de	les	invitacions	que
els	autors	suggerien.

Des	d'aqui,	volem	donar	les	gràcies	a	tots	els	que	vàreu	assistir	i	féreu	possible
aquesta	 activitat!	 Ara	 toca	 gaudir	 i	 rellegir	 aquest	 conte	 cada	 vegada	 que
necessiteu	una	abraçada	de	la	nina	del	bosc!

Si	encara	no	coneixes	aquesta	encantadora	obra,	la	trobaràs	a	la	venta	al	Jardí
Botànic	de	Sóller,	en	castellà	i	en	anglès!	Informa't	al	971	63	40	14.

Degustant	les	llepolies	de	tardor
El	 dissabte	 17	 d'octubre	 vàrem	 assaborir	 la	 tardor	 des	 d’una	 perspectiva
agronòmica	i	gastronòmica,	amb	Llorenç	Payeras	i	Juan	A.	Fernández	al	taller	DE
L'HORT	A	LA	CUINA	dedicat	als	fruiters	de	tardor.

Durant	el	matí	vàrem	conèixer	les	característiques	tant	de	reproducció	i	cultiu	d’
arbres	tals	com	l’atzeroler,	la	servera	o	el	caqui,	i	acabàrem	degustant	un	rellom
de	porc	amb	salsa	de	magranes	i	una	macedònia	de	fruits	de	tardor	amb	salsa
“sabayon”	de	cava.
	
Com	sempre,	va	ser	un	plaer	per	a	tots	els	sentits!

Gràcies	 a	 tots	 els	 que	 vos	 vàreu	 acostar	 a	 compartit	 aquest	 matí	 amb
nosaltres!	



Aquesta	activitat	forma	part	del	cicle	“De	l’hort	a	la	cuina”,	inclòs	dins	el	projecte
“Conservació	 ex	 situ	 de	 varietats	 locals	 de	 fruiters	 i	 hortalissa”	 finançat	 pel
FOGAIBA	de	la	Conselleria	de	Medi	Ambient,	Agricultura	i	Pesca.

La	Fundació	Jardí	Botànic	de	Sóller	-	Museu	Balear
de	Ciències	Naturals,	cerca	un	nou	gerent	a	mitja
jornada,	 per	 dur	 a	 terme	 la	 tasca	 de	 gestió	 de
l'organització.

Trobareu	més	informació	sobre	l’oferta	de	feina	al
següent	enllaç.

Descripció	de	l'oferta

Oferta	de	feina

Des	de	aquest	mes	d'octubre,	el	 JBS
forma	part	com	a	membre	associat	de
Med-O-Med,	paisatges	 culturals	de	 la
Mediterrània	 i	 Orient	 Mitjà,	 una
plataforma	 de	 cooperació	 integrada
per	 23	 països,	 destinada	 al
desenvolupament	 sostenible	 del
patrimoni	 natural	 i	 cultural,	 i	 que
promou	 la	 trobada,	 la	convivència	 i	 la
pau	 a	 la	 regió.	 Aquesta	 Plataforma
està	 constituïda	 de	 quatre	 xarxes	 i
inventaris	 que	 ressalten	 el	 patrimoni
únic	 de	 l'àrea	 Med-O-Med:	 jardins
botànics,	 centres	 de	 diversitat
vegetal,	paisatges	culturals	i	iniciatives
sostenibles.

Creant	xarxes	amb	els
països	de	cultura
islàmica	de	la
Mediterrània	i	de
l'Orient	Mitjà

Ja	 són	 molts	 els	 visitants	 que	 s'han
animat	 a	 participar	 a	 les	 visites
guiades	 que	 realitzam	 gràcies	 a	 la
iniciativa	 duta	 a	 terme	 per	 una	 xarxa
de	 museus	 i	 llocs	 patrimonials	 de
Mallorca.	Durant	els	mesos	de	tardor	i
hivern,	 oferirem	 visites	 guiades,
combinades	amb	el	Museu	Balear	de
Ciències	 Naturals.	 Amb	 una	 única
inscripció,	 tindreu	 l’oportunitat	 de
visitar	nou	entitats	culturals	i	realitzar-
hi	 visites	 guiades	 en	 petits	 grups
estables,	 d’entre	 4	 i	 10	 persones.
Consulta	 el	 llistat	 d'ofertes	 culturals	 i
els	seus	horaris.

Primeres	visites	guiades
amb	la	iniciativa	Museus
Segurs



Aprofita	 l'oportunitat	 de	 gaudir	 d'una
visita	guiada	al	Botànic	i	al	Museu.	Per
a	concertar-la	telefoneu	al	971	63	40
64.

Com	 ja	 vos	 vàrem	 comentar	 a	 inicis
d’aquest	 any,	 una	 sòcia	 del	 JBS,
metgessa	 i	 veïna	 de	 Sóller,	 està
recopilant	 informació	 sobre	 els	 usos
de	les	plantes	que	se	n’ha	pogut	fer	a
la	Vall	de	Sóller,	per	pal·liar	el	dolor	o
tractar	altres	malalties.
	
Si	 tens	 coneixements	 de	 les	 utilitats
de	les	plantes	pel	dolor	en	la	zona	de
la	 vall	 de	 Sóller	 i	 Fornalutx,	 ens	 pots
ajudar		emplenant	aquest	qüestionari.	
	
Vos	donam	les	gràcies	per	endavant.

Formulari

Estudi	de	plantes
remeieres	a	La	Vall

Tot	i	les	dificultats	que	els	nous	temps
ens	 presenten,	 continuam	 treballant
per	a	la	conservació	i	educació	envers
el	nostre	patrimoni	vegetal!

Aquest	 mes	 d'octubre	 hem	 rebut	 la
visita	dels	alumnes	de	5è	de	primària
del	CEIP	ES	PUIG,	que	han	investigant
entre	 els	 cultivars	 de	 l’hort	 l’origen
dels	 aliments	 i	 han	 conegut	 algunes
de	 les	 varietats	 locals	 del	 nostre
rebost.	 A	 més...	 han	 adoptat	 una
varietat	local:	la	fava	mallorquina	(Vicia
faba).	

Aquesta	 és	 una	 activitat	 de	 la	 nostra
oferta	 educativa	 cofinançada	 pel
FOGAIBA	Conselleria	de	Medi	Ambient,
Agricultura	i	Pesca.

Ara	 més	 que	 mai,	 la	 natura	 s'ha	 de
convertir	 en	 una	 eina	 educativa
essencial.
	
Consulta	 l’oferta	 educativa	 pel	 curs
2020/2021.

Oferta	educativa

Una	aula	a	la	natura	en
temps	de	pandèmia	

Aquest	mes	tenim	a	disposició	dels/les	socis/es:
Esqueixos	 de	 vauma	 rosa	 (Pelargonium
graveolens)
Planters	de	pinya	(colflori)	de	nadal	(Brassica
oleracea		var.	botrytys)

PEL	JARDÍ	DELS/LES	SOCIS/ES	...



Nenúfars	de	flor	groga	(Nimphaea	spp.)
Bulbs	de	lliri	blanc	(Iris	albicans)

Podeu	sol·licitar-ho	enviant	un	correu	electrònic	a
educacio@jardibotanicdesoller.org.

Formulari	subscripció

Fes-te	soci/a	on-line
Fer-se	 soci/a	 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/a

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/a	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

©	2020	Jardí	Botànic	de	Sóller


