
Inici	del	curs	escolar	2020-2021
Enguany	el	curs	escolar	es	presenta	incert,	no	sabem	en	quin	format	es	duran
a	 terme	 les	classes	al	 llarg	del	curs,	ni	 si	 serà	possible	pels	centres	 realitzar
sortides.	 No	 obstant,	 el	 JBS	 oferirà	 com	 cada	 any	 activitats	 educatives
adaptades	a	tots	els	nivells	basades	en	l’observació	i	experimentació	amb	les
plantes,	 activitats	 que	 cerquen	 la	 participació	 constant	 de	 l’alumnat,	 en	 un
entorn	a	l’aire	lliure,	per	tant,	un	espai	segur	enfront	al	Covid-19.
	
A	més,	aquest	curs	tenim	novetats!	Gracies	al	projecte	“Conservació	ex	situ
de	 varietats	 locals	 de	 fruiters	 i	 hortalissa”,	 cofinançat	 pel	 FOGAIBA	 de	 la
Conselleria	de	Medi	Ambient,	Agricultura	i	Pesca,	hem	ampliat	l’oferta	educativa
amb	dues	activitats.	Per	als	més	menuts,	renovam	les	dinàmiques	i	el	material
didàctic	 de	 l’activitat	 “El	 rebost	 del	 Jardí	 Botànic”	 una	 activitat	 que	 permet
descobrir	 l’origen	 dels	 aliments	 i	 conductes	 de	 vida	 saludable	 a	 partir	 de	 les
col·leccions	de	l’hort.	Pels	alumnes	de	secundària	i	batxillerat,	oferim	una	nova
activitat,	“Descobreix	la	genètica	a	l’hort	”	a	partir	de	la	qual	podran	descobrir
com	va	néixer	la	genètica	investigant	entre	les	col·leccions	del	Botànic.
	
En	el	cas	de	que	no	sigui	possible	realitzar	les	visites	escolars	amb	normalitat,
el	 JBS	seguirà	 treballant	per	potenciar	el	coneixement	 i	el	 respecte	envers	el
nostre	patrimoni	vegetal	fent	servir	nous	formats	i	mecanismes	de	participació.
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El	fesol	fava	i	altres	lleguminoses	|	DE	L'HORT	A	LA



CUINA
Reactivam	agenda	 i	vos	anunciam	que	hem	obert	 les	 inscripcions	pel	proper
taller	 del	 cicle	 DE	 L’HORT	 A	 LA	 CUINA	 amb	 Juan	 A.	 Fernàndez	 i	 Llorenç
Payeras.	La	varietat	local	a	la	que	està	dedicada	aquest	taller	és	EL	FESOL	FAVA	I
ALTRES	LLEGUMINOSES	i	es	durà	a	terme	el	proper	19	de	setembre,	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.

Taller	Familiar	|	Presentació	del	llibre	“UN	BAÑO	DE
BOSQUE”
El	 dia	 3	 d'octubre	 es	 realitzarà	 una	 activitat	 que	 va	 quedar	 ajornada	 degut	 a
l'estat	d'alarma	el	passat	mes	de	març.	Però	com	mai	és	tard	per	celebrar	el	"Dia
dels	Boscos",	hem	organizat	una	activitat	 familiar	en	 la	que,	Nívola	Uyá	 i	Marc
Ayats,	autors	de	“Un	baño	de	bosque”,	ens	convidaran	a	endinsar-nos	dins	el
bosc	del	Botànic.	A	les	10’30h	es	durà	a	terme	la	presentació	del	llibre,	seguida
d’un	contacontes	i	una	passejada	per	a	que,	grans	i	petits,	coneguin	a	la	nina
del	bosc,	la	nina	que	t'abraça,	et	dóna	la	mà	i	et	submergeix	en	la	natura.

Els	llibres	ja	estan	a	la	venta	a	taquilla	del	Jardí.	També	disponibles	en	anglès.
	
Ben	aviat	obrirem	 les	 inscripcions	a	 l'activitat,	esteu	atents	a	 les	nostres
xarxes	socials	i	al	correu	electrònic!



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...
	

17	Octubre	
La	oliva	sivillina	i	la	morisca	|	DE	L’HORT	A	LA	CUINA		

amb	Llorenç	Payeras	i	Juan	A.	Fernández
	

7	Novembre
Taller	de	SKETCHING	AL	BOTÀNIC	amb	Aina	Amengual

	
	21	Novembre

Les	atzeroles	i	les	serves	|	DE	L’HORT	A	LA	CUINA
amb	Llorenç	Payeras	i	Juan	A.	Fernández

	
	

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	setembre

Planta	del	mes
Aquesta	espècie	és	originaria	d'Àsia	i	si	la	trobem	a	les	nostres	illes	és	perquè
s’ha	cultivat	degut	a	 l'ús	culinari	del	seu	apreciat	 fruit,	bé,	en	realitat	allò	que
ens	mengem	són	les	llavors!
	
Ja	tens	idea	de	quina	planta	es	tracta?	Una	pista...	aquest	petit	arbre	comparteix
gènere	amb	la	mata!

Vols	saber	més	sobre	aquesta	espècie?

Vols	ser	voluntari/a?

Ens	reunim	de	nou	amb	el	grup	de
voluntariat

A	partir	 del	8	de	 setembre	ens	 reunirem	de	nou	amb	el	grup	de	voluntaris	 i
voluntàries	del	JBS.	Com	fem	de	forma	habitual,	ens	reunirem	els	dimarts	de	10
a	 13h,	 per	 a	 dur	 a	 terme	 tasques	 del	 banc	 de	 germoplasma,	 de	 l’herbari	 o
donar	una	mà	als	jardiners.	Cal	apuntar-se	prèviament.



Els	 jardins	 botànics	 de	 tot	 el	 món
intercanviam	 llavors	 anualment
mitjançant	el	catàleg	de	llavors	o	Index
Seminum.
	
En	 les	 properes	 setmanes
prepararem	els	enviaments	de	 llavors
en	resposta	a	les	sol·licituds	que	hem
anat	 rebent	 des	 del	 moment	 que
publicarem	el	nostre	catàleg.

Compartint	llavors	entre
Jardins	Botànics	del	món

Després	 d’un	 temps	 treballant	 en	 la
reestructuració	 i	 renovació	 de	 la
col·lecció	 de	 plantes	 medicinals,
podem	 anunciar	 que	 ben	 aviat
reobrirem	aquesta	marjada.
	
Ja	 tenim	 ganes	 de	 passejar-hi...	 una
experiència	 per	 gaudir	 amb	 tots	 els
sentits!

Reobertura	de	la	marjada
de	plantes	medicinals

Fruit	 de	 la
remodelació	 de	 la
marjada	de	plantes
medicinals,	tenim	a
disposició	 dels
membres
col·laboradors	 del
JBS	 bulbs	 del	 lliri
blanc	 (Iris
albicans).	 Aquesta
espècie	 nativa	 del
Iemen	 i	 Aràbia,
sembla	que	va	ser
introduïda	 a
Europa	 amb	 els
musulmans,	 i	 des
de	 llavors	 s’ha
utilitzat	 com	 a
planta	 ornamental
amb	 molts	 jardins
de	les	nostres	illes.

PEL	JARDÍ
DELS/LES
SOCIS/ES	...



Els	 socis	 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
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