
 Un dia vaig conèixer una flor, na Palònia (Paeonia cambessedesii pels científics). Em va 

dir que vivia al Jardí Botànic dels de feia més de 30 anys. Ella conta que la van dur a 

Sóller quan el lloc on vivia estava a punt de desaparèixer perquè hi havia de passar 

una carretera pel costat, o estaven fent una obra important, no ho sap bé del cert... 

Tant ella com tota la seva família perillaven allà, no hi havia aigua, el sòl no tenia     

nutrients i ja no hi quedava quasi cap altra planta ni animal entre plàstics, formigó i 

brutícia.  

 

Quan la van traslladar al Jardí Botànic li van preparar un bon clot devora l’alzina més 

alta i allà ha viscut des de llavors. Diu que cada any en primavera, produeix moltes 

flors, sap que la gent ve aposta a veure-la, se posa preciosa i no només pels visitants, 

sinó també pels insectes que la pol·linitzen, clar! 

 

Els jardiners i jardineres del Jardí la tracten molt bé: aigua, bona terra, llum; a vegades 

també li parlen i animen als insectes a que la visitin en primavera. Així, quan arriba la 

tardor, produeix un munt de llavors. Són redones, d’un color blau lluent preciós. Els 

biòlegs del Jardí cada any les recullen totes i les guarden dins un banc, un banc de  

llavors. Les congelen! Així, quan necessiten repoblar un espai amb palònia, poden 

treure les llavors del congelador i fer-les germinar. Quan neixen les plàntules, les     

cuiden primer als vivers del Jardí i quan són ja més grandetes, les planten al medi    

natural per a que formin una nova  població. Explica na Palònia que d’aquesta manera, 

té fills, nets, i família repartida per molts d’indrets de l’Illa, i el més important sap que 

sempre hi haurà llavors guardades per a que la seva espècie 

no  desaparegui.    

 

Na Palònia t’acompanyarà durant l’itinerari de forma  espiral 

que tens a l’interior del díptic, fins arribar al Jardí de l’Oca, 

al gran paradís on el temps no existeix i els perills són      

només malsons del passat. Què creus que pots fer tu per a 

què aquest món sigui un autèntic paradís? 

BONS HÀBITS PER A SALVAR EL MÓN 

El Jardí Botànic de Sóller  
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Juga al “Jardí de l’Oca” i descobreix, pas a pas, la tasca que es duu a 

terme al Jardí Botànic per a estudiar i conservar les plantes i ajudar a 

salvar el món! 

Què pots fer tu 
per a salvar el 

món? 

Descarrega’t la guia  
BONS HÀBITS PER A        
SALVAR EL MÓN  
i descobreix què pots fer 
tu cada dia per formar 
part de la solució i ajudar 
a conservar el planeta! 
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Què fem? Com ho fem? 

Per a què 
ho fem? Conservar  la biodiversitat i  

 el patrimoni natural,  recursos  

  essencials per a la vida al planeta! 




