
Consulta	les	ofertes	culturals	

Aquesta	tardor	i	hivern,	gaudeix	de	la	cultura
d'una	forma	segura
Davant	 la	situació	actual,	en	 la	que	el	nombre	de	visitants	s'ha	vist	 fortament
reduït,	 ens	 veiem	 obligats	 a	modificar	 el	 nostre	 horari	 d'apertura	 al	 públic.	 A
partir	del	12	d'octubre	obrirem	de	dijous	a	dissabte,	de	les	10	a	les	14h.

Però	no	són	tot	males	noticies,	 ja	que	gracies	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	8
i	10	persones.	Consulta	el	llistat	d'ofertes	culturals	i	els	seus	horaris.

Aprofita	 l'oportunitat	de	gaudir	d'una	visita	guiada	al	Botànic	 i	al	Museu.	Per	a
concertar-la	telefoneu	al	971	63	40	64.
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Els	fruiters	de	tardor	|	DE	L'HORT	A	LA	CUINA
Just	estrenam	la	tardor	i	per	aquest	motiu,	el	proper	taller	del	cicle	DE	L’HORT	A
LA	 CUINA	 amb	 Juan	 A.	 Fernàndez	 i	 Llorenç	 Payeras,	 estarà	 dedicat	 a	 “ELS
FRUITERS	DE	TARDOR”.

El	taller	es	durà	a	terme	el	proper	17	d’octubre,	de	10	a	14h.

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...
	



7	Novembre
Taller	de	SKETCHING	DE	TARDOR	AL	BOTÀNIC

amb	Aina	Amengual
	

	21	Novembre
Les	olives	antigues	de	Mallorca	|	DE	L’HORT	A	LA	CUINA

amb	Llorenç	Payeras	i	Juan	A.	Fernández
	

12	Desembre
NADAL	AL	BOTÀNIC

Diada	familiar
	

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	d'octubre

Planta	del	mes
Aquesta	és	una	de	les	poques	orquídies	que	floreixen	durant	 la	tardor	 i	és	 la
planta	del	mes	d'octubre	del	Botànic.

El	seu	nom	científic,	ens	informa	sobre	la	curiosa	forma	que	dibuixen	les	seves
flors.	Fixa't	amb	l'aparença	de	la	seva	inflorescència,	a	què	et	recorda?

Si	vols	saber	més	sobre	aquesta	espècie...	visita	la	nostra	web!



Investigant	i	degustant	el	fascinant	món
de	les	lleguminoses
El	 passat	 19	 de	 setembre	 es	 va	 dur	 a	 terme	 el	 taller	 mensual	 de	 cicle	 DE
L'HORT	 A	 LA	 CUINA,	 aquesta	 vegada	 dedicat	 al	 FESOL	 FAVA	 I	 ALTRES
LLEGUMINOSES.

Llorenç	 Payeras	 va	 donar	 a	 conèixer	 a	 tots	 els	 assistent	 les	 característiques
generals	 d’aquesta	 àmplia	 família	 de	 vegetals,	 la	 història	 del	 seu	 cultiu	 i	 les
diferents	varietats	cultivades	tradicionalment	a	l’illa	de	Mallorca.	Tot	seguit,	Juan
A.	Fernández	va	cuinar	keftes	de	cigrons	 i	 llegums	ofegats	amb	calamar,	a	 la
vegada	que	indicava	les	propietats	organolèptiques	i	secrets	per	a	cuinar	de	la
millor	forma	possible	aquests	versàtils	ingredients	que	són	els	llegums.

Gràcies	a	 tots	 els	que	vàreu	assistir	 a	 aquesta	 jornada,	per	 fer	possible	que
compartir	 coneixements	 i	 assaborir	 plats	 es	 realitzes	 d’una	 forma	 segura	 i
agradable.

En	 aquest	 començament	 de	 curs
atípic,	 el	 JBS	 ofereix	 com	 cada	 any
activitats	 educatives	 adreçades	 als
centres	 escolars.	 Enguany,	 a	 més,
oferim	 la	 possibilitat	 de	 traslladar	 el
Jardí	 fins	a	 l'aula	per	tal	de	que	ningú
es	quedi	amb	 les	ganes	d'aprendre	 i
divertir-se	amb	el	món	vegetal.

A	 hores	 d'ara	 són	 pocs	 els	 centres
que	 han	 reservat	 data,	 però	 aquells
que	 ho	 han	 fet,	 aposten	 per	 fer
l'activitat	 al	 Jardí.	 I	 es	 que	 no	 hem
d'oblidar	que,	un	 jardí	botànic	és	una
important	 eina	 educativa	 que	 facilita
una	 experiència	 complementaria	 a
l’aula	i	en	contacte	amb	la	natura	i	que
desperta	 vincles	 de	 respecte	 cap	 al
nostre	patrimoni	vegetal.

Començament	de	curs
atípic

Els	moixos	assilvestrats,
una	amenaça	per	a	la



Les	 instal·lacions	 del	 JBS	 estan	 a
disposició	 de	 les	 plantes	 i	 dels
visitants	que	s’apropen	per	gaudir	de
la	nostra	flora,	però	a	més,	és	també
un	espai	a	disposició	de	la	fauna.	Gran
quantitat	 d’insectes	 pol·linitzadors,
rèptils	i	aus,	fan	la	seva	aturada	al	Jardí
per	 alimentar-se	 o	 recuperar	 forces
després	d’un	llarg	camí.

A	 finals	 de	 setembre	 hem	 rebut	 la
visita	 d’un	 suís	 (Ixobrychus	minutus),
una	 au	 escassa	 catalogada	 com	 a
resident/migrant	 i	 hivernant	 rar.	 Una
petita	joia	per	a	tenir	a	les	basses	del
JBS,	però	que	malauradament	ha	topat
amb	 la	 problemàtica	 dels	 moixos
assilvestrats.	 És	 necessària	 la
conscienciació	sobre	aquest	 tema,	 ja
que	pot	 suposar	una	amenaça	per	a
les	 aus	 o	 altra	 fauna	 vulnerable.
L’esterilització	 per	 evitar	 la
reproducció	incontrolada,	el	marcatge
i	 control	 de	 les	 colònies	 és	 una
necessitat	 per	 tal	 d’evitar	 la
depredació	de	la	fauna.

fauna

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

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

PEL	JARDÍ	DELS/LES	SOCIS/ES	...

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.
	

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.



Formulari	subscripció

Podeu	 consultar	 les	 diferents
categories	de	membre	col·laborador	a
la	web	www.jardibotanicdesoller.org.

Vull	ser	voluntari/a

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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