
2021.	Temps	de	canvi	per	a	la	Fundació
El	passat	any	es	va	 incorporar	a	 la	Fundació	 JBS	el	Museu	Balear	de	Ciències
Naturals	i	passà	a	anomenar-se	“Fundació	Jardí	Botànic	de	Sóller	–	Museu	Balear
de	Ciències	Naturals”.

Com	 ja	 anunciàvem	 al	 butlletí	 del	 novembre,	 la	 nova	 fundació	 promogué	 un
procés	de	selecció	per	contractar	una	persona	pel	càrrec	de	director	gerent,
càrrec	que	ha	desenvolupat	fins	aleshores	Josep	Lluís	Gradaille.

El	passat	28	de	desembre,	es	va	dur	a	terme	la	junta	de	patrons	de	la	Fundació
JBS-MBCN	en	la	que	Josep	Lluís	Gradaille,	director	gerent	durant	35	anys	de	la
nostra	institució,	va	ser	cessat	del	seu	càrrec.	A	partir	d’aquest	mes	de	gener,
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assumirà	les	seves	funcions	la	nova	directora	gerent,	Ana	Ferrero,	a	qui	volem
donar	 la	 benvinguda	 a	 aquesta	 institució.	 Esperam	 formar	 un	 bon	 equip	 de
treball	en	pro	dels	objectius	i	progrés	de	la	Fundació.

Des	d'aquí,	 tot	el	 personal	del	 Jardí	Botànic,	 volem	donar	 les	gràcies	a	 Josep
Lluís	 Gradaille	 per	 la	 seva	 dedicació	 durant	 tots	 aquests	 anys,	 per	 haver	 fet
possible	la	creació	d’un	espai	únic	com	és	el	JBS.	Gràcies	per	vetllar	per	la	flora
de	les	nostres	illes.

Estrenam	nova	web
Estam	encantats	d’anunciar	que,	d'aqui	a	uns	dies	i	després	de	molts	mesos
de	feina,	estrenam	web!

La	nova	web	del	 JBS	presenta	un	disseny	més	actual	 i	atractiu,	però	sobretot
més	pràctic	i	accessible,	que	es	pot	visualitzar	perfectament	des	de	qualsevol
dispositiu.

Volem	que	aquest	espai	es	converteixi	en	un	lloc	actiu	i	esdevingui	un	punt	de
trobada	 per	 a	 totes	 les	 persones	 apassionades	 per	 la	 botànica.	 Hi	 podreu
trobar	 tota	 la	 informació	 del	 Botànic,	 des	 de	 les	 activitats	 programades	 a	 la
nostra	agenda,	material	didàctic,	els	butlletins	mensuals,	 informació	sobre	 les
nostres	col·leccions	i	fins	tot	les	tasques	científiques	amb	les	que	traballam.
	
A	poc	a	poc,	anirem	treballant	i	completant	el	contingut	amb	la	intenció	de	que
aquest,	 es	 transformi	 en	 un	 espai	 de	 referència	 per	 a	 la	 consulta	 d’experts,
estudiants	i	curiosos	de	la	nostra	flora.
	



Planta	de	gener

Planta	del	mes
Encetam	l’any	nou	amb	una	planta	que	vesteix	de	blau	amb	els	seus	capítols	el
sotabosc	de	pinars	i	garrigues	del	mediterrani.	La	coneixes?	
	
Si	vols	saber	més	d'aquest	petit	arbust,	visita	la	plana	web	del	JBS!

Celebrant	el	Nadal	i	la	Natura	amb	la	família	
El	passat	dia	12	de	desembre	celebràrem	el	Nadal	al	Botànic	i	al	Museu!

Durant	el	matí	les	famílies	que	ens	visitaren	es	divertiren	descobrint	els	arbres
viatgers	que	habiten	al	 Jardí	 i	 desxifrant	enigmes	de	 la	historia	natural	de	 les
nostres	 illes	amb	 les	col·leccions	del	Museu.	A	més,	 foren	molts	els	visitants
que	demanaren	un	desig	per	aquest	2021	a	l’arbre	dels	desitjos!	Esperam	de
tot	cor	que	els	vostres	somnis	es	compleixin!

Volem	agrair	als	nostres	voluntaris	la	seva	ajuda,	gràcies	a	ells	va	ser	possible
organitzar	aquesta	jornada	tan	màgica!

Gràcies	a	Luís	Alberto	Domínguez	de
WhiteLife	Photography	 i	Orquideas	de
Mallorca	 hem	 retrobat	 una	 població
important	de	Muscari	parviflorum,	que
a	 causa	 del	 canvi	 d’us	 del	 sòl	 i	 la

Retrobada	una	població
de	Muscari	parviflorum
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construcció,	 s’ha	 vist
desplaçada.	 Amb	 ell	 hem	 recol·lectat
llavors	 per	 conservar	 al	 Banc	 de
germoplasma	 del	 Jardí	 Botànic	 de
Sóller.
	
Gràcies	 per	 col·laborar	 en	 la
conservació	de	la	nostra	flora!

Recorda	que	durant	aquest	hivern,	per	visitar	 les
nostres	 instal·lacions	 cal	 concertar	 cita	 amb
antelació	 telefonant	 al	 971	 63	 40	 14.	 Podràs
visitar-nos	de	dilluns	a	divendres,	de	 les	10	a	 les
14h.
	
Perquè	ara	més	que	mai	necessitam	gaudir	de	la
natura!

Visita'ns	amb	cita	prèvia

Taller	pràctic	de	poda	amb	Llorenç	Payeras
Degut	 a	 la	 situació	 sanitària	 actual	 a	 l'illa	 de	 Mallorca,	 ens	 veiem	 obligats	 a
ajornar	 el	 primer	 taller	 amb	 el	 que	 volíem	 encetar	 el	 cicle	 “Tallers	 per	 a
l’autosuficiència”.	Un	taller	pràctic	de	poda	impartit	per	Llorenç	Payeras,	per
conèixer	els	tipus	de	poda,	la	millor	època	per	fer-ho,	les	eines	necessàries,	i
diferenciar	entre	la	poda	de	formació	i	la	de	producció.	
	
Vos	mantindrem	informats	de	la	nova	data	mitjançant	les	xarxes	socials	i	mailing.
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APREN	A	VIURE	DE	LA	TERRA
Tallers	per	a	l'autosuficiència

	

El	JBS	informa	que	queden	suspeses	temporalment	les	activitats	grupals
presencials	programades	mentre	continuï	vigent	la	situació	de	nivell	4	a	l’illa	de

Mallorca.

Tan	prest	sigui	possible,	reactivam	la	nostra	agenda!
	

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.

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
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