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PPRESENTACIÓ 

 
Us fem a mans el primer número de Lignosa, l’òrgan de difusió de l’Arborètum-Jardí 
Botànic de Lleida Dr. Pius Font i Quer. Neix amb la intenció de convertir-se en un 
instrument de comunicació i informació adreçat als Amics/Amigues i visitants de 
l’Arborètum.  
 
Pretén ser un noticiari que ha de recollir els esdeveniments programats, facilitar la 
difusió de les millores que es facin, donar a conèixer la incorporació de les noves plantes a 
la col·lecció i el millor moment per poder-les observar.  
 
Estarà integrat per diverses seccions, algunes de fixes i altres de variables. Tindrà una 
periodicitat mensual, tret dels mesos d’estiu i d’hivern en els quals la publicació serà 
bimensual o trimestral. Els Amics/Amigues també podran col·laborar-hi a través de les 
seccions “Opinió” i “Aportacions”. 
 
Esperem que sigui benvinguda! 

LLIIGGNNOOSSAA    

Paisatge Bosc de ribera en el bioma “Boscos caducifolis” 

J. A. Conesa 
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COLORS  
 

A partir de la segona quinzena d’aquest mes d’abril els colors sovintejaran en tots els 
paisatges representats a l’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida. El bosc euxínic, el bosc 
mesofític asiàtic, la fageda medioeuropea i la roureda submediterrània són, amb tota 
probabilitat, els ambients on més diversitat de plantes florides trobareu.     

Al bosc euxínic, fixeu-vos en el fustet (Cotinus coggygria), la menta de gat (Nepeta 
mussini), la bola de neu (Virburnum opulus)... Al bosc mesofític asiàtic estaran 
especialment atractives la kèrria o rosa japonesa (Kerria japonica) i el cirerer del Japó 
(Prunus serrulata). A la fi de mes iniciaran la floració l’espírea del Japó (Spiraea japonica), 
el lligabosc del Japó (Lonicera japonica), la paulònia (Paulownia tomentosa)... 

En l’àmbit del bosc de ribera, es presentaran 
especialment atractius els parterres de lliri 
d’aigua (Iris pseudacorus), lliri pudent (Iris 
foetidissima) i pervinca (Vinca major). El 
roser (Rosa canina) començarà a florir a fi de 
mes juntament amb els til·lers (T. cordata, T. 
platyphyllos). 

A la fageda i la roureda submediterrània 
prendran protagonisme l’arç blanc (Crataegus 
monogyna), el tortellatge (Viburnum lantana) 
i els lligaboscos (Lonicera etrusca, L. 
splendida). 

A la lloreda, el llorer (Laurus nobilis). A la rambla mediterrània els gatells o tamarius 
(Tamarix boveana, T. canariensis). Si arribeu fins la cedreda d’Àfrica del Nord fixeu-vos 
particularment amb els teixos (Taxus baccata) 
i oloreu les fragàncies que traspuen les savines 
(Juniperus phoenicea, J. thurifera). 

Al mes de maig torneu-hi! Moltes d’aquestes 
plantes encara estaran en flor, però aleshores 
se n’hauran incorporat moltes més i alhora 
podreu contemplar la diversitat d’insectes que 
voletejaran amb deler cercant el preuat líquid 
dolç que la major part de les plantes els 
ofereixen a canvi d’una visita.  

 
Text i fotografies: Josep A. Conesa Mor 

Rosa japonesa (Kerria japonica) 

Lliri d’aigua (Iris pseudacorus) 
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TTAULER  

L’Arborètum-Jardí Botànic estrena senyalització informativa de serveis i itineraris 

El passat mes de novembre va finalitzar la instal·lació de la senyalització vertical, que 
identifica els itineraris i la ubicació dels serveis de l’Arborètum. Els indicadors consisteixen 
en banderoles amb suport de fusta i senyals indicatius adossats, així com també un cartell de 
grans dimensions situat a l’entrada, que explica al visitant què pot veure a l’Arborètum i els 
itineraris que pot seguir. També s’ha instal·lat una senyalització horitzontal integrada per 

plaques d’acer inoxidable situades al voral, que 
informen el visitant sobre el bioma en el qual es 
troba mentre realitza la visita. 

Aquesta infraestructura millora ostensiblement 
el marc espacial de l’Arborètum, ja que orienta a 
cada moment el visitant i li permet trobar 
fàcilment els serveis bàsics. Per aquest any hi ha 
previst la instal·lació de panells informatius a les 
rocalles i a altres punts estratègics per aproximar 
més el visitant a tot allò que contempla. 

                Text i fotografia: Josep A. Conesa Mor 
 
 
 
Noves incorporacions de plantes a la col·lecció de l’Arborètum-Jardí Botànic 
 

Durant l’any 2014 es van incorporar 200 noves 
plantes, principalment arbres i arbustos de 75 
espècies diferents. Entre les espècies incorporades 
cal destacar de manera especial el pi de Wollemi 
(Wollemia nobilis) i la metasequoia (Metasequoia 
glyptostroboides).  
 
Ambdues espècies d’arbres tenen molts trets 
comuns, a banda de ser considerats fòssils vivents, 
atès que l’existència del gènere (i potser també de 
l’espècie) es perd en l’antigor dels temps geològics. 

També tenen en comú haver estat descobertes recentment com a plantes silvestres. La 
metasequoia, és una taxodiàcia originària de la regió Sichuan-Hube (Xina), i fou 
descoberta l’any 1944. El pi de Wollemi és una araucariàcia, i la resta més antiga coneguda 
data de fa 200 milions d’anys; l’arbre va ser descobert l’any 1994 a les Muntanyes Blaves 
situades a l’oest de Sydney (Austràlia).   

                Text i fotografia: Josep A. Conesa Mor 

Pi de Wollemi 

 

Plafó informatiu situat a l’entrada 
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Finalitzades les millores dels camins terciaris dels paisatges bosc euxínic, bambús i fageda 
medioeuropea 
 
Entre les millores realitzades aquest primer trimestre de l’any, cal destacar els 
arranjaments realitzats en el traçat dels camins terciaris de l’Arborètum. Aquests senders, 

de poc més de 60 cm d’ample, permeten 
abandonar els camins principals i 
endinsar-se a interior dels paisatges i 
accedir a quasi totes les plantes que 
integren la col·lecció. Aquesta actuació 
ha consistit en la instal·lació de malla 
antigerminant, delimitar els senders amb 
vorals de plàstic o fusta i emplenar-los 
amb xamota o grava. La millora ha 
suposat intervenir al llarg de més de 600 
m de camins d’aquells paisatges.   

Text: Josep A. Conesa Mor 
Fotografia: Meritxell Mor Gibert 

 
 
Editades noves autoguies per a ús dels visitants de l’Arborètum a partir de l’1 d’abril  
 
Els visitants de l’Arborètum trobaran a la seva disposició autoguies en català i castellà que 
recullen una selecció d’arbres i arbustos de cadascun dels tres itineraris que s’ofereixen. 
Aquestes autoguies, que tenen un format de DIN A-3 i estan plastificades, contenen 
cadascuna una relació numerada de 19 plantes comentades. De cada planta hi ha un dibuix 

a color i una breu descripció a fi 
que el visitant pugui reconèixer 
l’espècie i saber-ne alguna de les 
característiques o aprofitaments 
actuals o històrics que ha tingut. 
Un plànol general de l’itinerari 
permet en tot moment saber-ne 
la situació de cada planta. Trobar 
l’arbre o l’arbust és molt senzill 
perquè les plantes triades en 
cada itinerari disposen d’un 
número identificatiu, que 
coincideix amb el que es dóna a 
l’autoguia, amb un fons de color 

de l’itinerari escollit (itinerari 1, 2, o 3). Aquestes autoguies es poden sol·licitar a la taquilla 
i han de ser retornades abans d’abandonar l’Arborètum.  

                                                                         Text i fotografia: Josep A. Conesa Mor 

Autoguia per la Primavera 2015 corresponent a l’itinerari 1 

Senders al paisatge de la fageda medioeuropea 
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AACTIVITATS 
 
 
Visites i tallers escolars 
 
La tardor passada més de mig miler d’alumnes d’educació infantil i primària de les terres de 
Lleida van participar en les visites guiades que oferia l’Arborètum. A través d’elles, els nens 
i nenes van poder descobrir diferents curiositats dels arbres i arbustos que creixen en els 
diferents paisatges que es reprodueixen en el Jardí Botànic.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A partir d’aquesta primavera s’oferirà a més a més de les visites guiades, una sèrie de tallers 
adreçats a les escoles i els instituts com són:  
 

- Descobrir els arbres (Què són? Com són? Què ens donen?) 
- Aplicacions industrials de la fusta i altres productes del bosc (Fusta, suro, resines i 

gomes. Fem paper artesanal) 
- El misteri dels colors de les flors (Com són? Què produeixen? A qui atreuen?) 
- Aprendre a descriure les plantes per poder-les identificar (Introducció a l’ús de claus 

dicotòmiques per identificar arbres, arbustos i enfiladisses.) 
- N’esteu segurs que les plantes no caminen? (Descobrir les estratègies de dispersió de 

les plantes) 
-  

La informació detallada  de cadascun dels tallers citats anteriorment, la poden trobar al 
següent enllaç: http://arboretum.parcteclleida.es/ca/fitxers/tallers 

 

Text i fotografia: Meritxell Mor Gibert 

 

Una visita escolar de tardor a 
l’Arborètum 
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CCONTRIBUCIÓ  

 

Benvinguda primavera! 

Començada ja la primavera les plantes de l’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida comencen a 
exhibir el millor aspecte de l’any. Magnifiquen els seus atributs florals amb colors vius i 
cridaners. Vesteixen fulles verdes i tendres, sense marques encara de defoliadors, sequera o 
malalties. Estan majestuoses!  

Un passeig entre els arbres i els arbustos ens permet descobrir les estratègies de 
pol·linització que desenvolupen les plantes. La primavera és certament l’episodi més 
transcendent en el cicle biològic de les plantes, perquè es garanteix, amb la formació de 
fruits i llavors, la continuïtat de l’espècie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns arbres i arbustos mostren una estratègia passiva, però resten amatents amb les flors 
obertes per ser útils a la pol·linització. Són font de pol·len, però també són punt d’arribada 
de les cèl·lules germinatives. Així es presenten els freixes (Fraxinus), oms (Ulmus), àlbers i 
xops (Populus), aurons i erables (Acer)...  

Altres, mostren adaptacions actives; traspuen fragàncies, generen amb deler centenars de 
flors amb formes i colors atraients amb un pla prèviament preparat: convèncer els 
pol·linitzadors perquè les visitin. Aquest és el grup més ampli de plantes que es pot 
observar a l’Arborètum. Visiteu la rocalla de plantes macaronèsiques, la rocalla de plantes 
de les muntanyes ibèriques, i en el recorregut fixeu-vos en el romer (Rosmarinus), la bola 
de neu i tortellatge (Viburnum), l’arç blanc (Crataegus), pruneres (Prunus)... Les trobareu 
en el millor moment! 

  Text i fotografies: Josep A. Conesa Mor 

Bola de neu (Viburnum opulus) Auró vermell (Acer rubrum) 
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CCOL·LECCIÓ DE PLANTES 

 

 

Què són les col·leccions botàniques i què és un Jardí Botànic? 
 
Un jardí botànic és una institució que manté col·leccions documentades de plantes vives 
amb el propòsit de realitzar investigacions científiques, conservació, educació i exhibició 
de plantes. 
 
Encara que aparentment la definició de jardí botànic és un concepte nou, va ser al segle 
XVI, durant el renaixement italià, quan es van a crear els primers jardins botànics 
històrics. Aleshores es trobaven vinculats a les universitats i amb el clar objectiu de ser 
llocs d’estudi, cultiu i d'observació de les plantes medicinals. Fou a Pisa, durant els anys 
1543-1544, que es va crear el primer Orto botanico del món.  
 
Segons l'estratègia per a la conservació de la diversitat vegetal en jardins botànics, els 
criteris bàsics següents han de ser satisfets total o parcialment perquè una institució sigui 
considerada jardí botànic: 
a) Un grau raonable de permanència; b) una base científica per a les col·leccions que han 
d'estar documentades correctament; c) oberta al públic; d) seguiment de les plantes en les 
col·leccions; e) desenvolupament d'investigació científica o tècnica sobre les plantes de les 
col·leccions; f) comunicació i intercanvi d'informació amb altres jardins botànics, 
institucions i públic en general; g) disposar de programes d'intercanvi de material vegetal 
amb altres institucions botàniques amb finalitats cientificoeducatives. 
 
Actualment es reconeix internacionalment el paper important que realitzen els jardins 
botànics en la conservació de la naturalesa mundial. En aquest sentit, les institucions 
internacionals a través de la seva planificació estratègica proposen: 

a) Considerar els jardins 
botànics com elements essencial 
en la conservació dels recursos 
naturals per a un 
desenvolupament sostenible i 
equilibrat; b) planificar la 
conservació d'espècies a llarg 
termini i aconseguir l’atenció 
del públic mitjançant 
campanyes de sensibilització i 
programes educatius. 
 
 Planter de plantes alpines en Kew Gardens de Londres 
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Què és una col·lecció de plantes vives? 
 
És un grup de plantes que es conrea per a un propòsit definit. Aquesta col·lecció  pot ser 
exhibida per si mateixa, o bé com a part d'una col·lecció general del jardí. 
La col·lecció principal de l'Arborètum-Jardí Botànic de Lleida, és una col·lecció de plantes 
llenyoses, principalment arbres i arbustos, disposades per a la seva exhibició segons 
l’ambient en el que viuen. Són quatre els biomes representats a l'Arborètum: la taigà, les 
selves temperades, els boscos caducifolis i els boscos mediterranis. 
 
Al llarg d'aquests anys i, des de la seva recent creació, s’han anat incorporant a 
l’Arborètum de Lleida noves col·leccions temàtiques, com ara les següents: a) La col·lecció 
de plantes de flora local que representen la flora estèpica de les terres de Ponent i que posa 
en valor la importància d'aquesta flora a nivell europeu; b) el jardí de plantes de les 
muntanyes peninsulars; c) la col·lecció de plantes aromàtiques; d) la col·lecció de plantes 
suculentes dels deserts càlids d’Amèrica del Nord; e) la creació d'una col·lecció de plantes 
que mostren el caràcter evolutiu de les plantes amb flor (encara en fase de creació) que ens 
permetrà traslladar-nos a temps pretèrits per poder entendre millor l'origen del món 
vegetal. 
 
Les col·leccions botàniques, de la mateixa manera que passa en qualsevol museu, són 

col·leccions dinàmiques que van 
creixent a poc a poc i que necessiten 
molts d’anys per consolidar-se. 
L'Arborètum-Jardí Botànic de Lleida 
conté una col·lecció botànica global 
jove. Ens queda encara un llarg camí 
per recórrer, però també és cert que en 
poc temps hem aconseguit situar la 
nostra col·lecció entre els jardins 
botànics ibèrics de referència i ja 
comencen a aparèixer referències del 
nostre Arborètum en l’àmbit 

internacional.  
 

 
 

Textos i fotografies: César J. Del Arco García 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una col·lecció de plantes vives, l’Arborètum-Jardí Botànic 
de Lleida. Una recreació del paisatge bosc de sequoies en 
el bioma selves temperades 
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CCURIOSITATS DEL MÓN VEGETAL  

Pluges de sofre 

 
Entre els agents que en les plantes intervenen en el transport dels grans de pol·len cal destacar 
el vent. Les plantes que són fecundades per l'acció del vent o anemòfiles no necessiten 
disposar de verticils colorits o pètals. Contràriament, aquestes peces florals sí que són 
imprescindibles en altres modalitats de pol·linització com la promoguda pels insectes 
(pol·linització entomòfila), ja que realitzen una destacada funció de reclam.  
 
Les plantes anemòfiles, contràriament, desenvolupen flors incolores i/o inconspícues (petites i 
poc destacades) i sense cap tipus de fragància. Les flors femenines es disposen en 
inflorescències (grups de flors) capaces de captar al "vol" els petits granets de pol·len que hi 
arriben transportats pel vent. 

Com molt bé podreu suposar, l'arribada d'un granet de pol·len a l'òrgan femení d'una planta 
anemòfila, està subjecta a l'atzar. Per minimitzar aquest efecte les plantes anemòfiles generen 
grans quantitats de pol·len a fi d'augmentar-ne la probabilitat de contacte entre els òrgans 
femenins i el pol·len, i garantir d’aquesta manera l’èxit de la fecundació. 

Quan comença la primavera, pels volts dels mesos de març i abril, el terra de les pinedes 
apareix cobert d'un fi polsim groc, especialment abundant després d'una intensa pluja 
acompanyada de ratxes de vent. Aquest polsim que, a primer cop d'ull podria fer pensar que 
es tracta de sofre —per tenir l’aspecte i color similars—, és pol·len procedent dels cons 

masculins dels pins que el vent ha 
alliberat dels sacs pol·línics i l'aigua de 
pluja ha rentat i concentrat en el sòl.  

Si no n’esteu convençuts o 
convençudes, preneu una mostra i 
observeu-la al microscopi o a una lupa 
a gran augment. Veureu clarament el 
gra de pol·len acompanyat de dos 
flotadors. Aquestes estructures 
permeten que el gra de pol·len pugui  
romandre més temps en suspensió i així 
poder desplaçar-se a major distància. 

 

Text i fotografia: Josep A. Conesa Mor 

Cons masculins del pi negre (Pinus uncinata). Cadascuna 
de les petites estructures de cada con són els sacs 
pol·línics en l’interior dels quals s’hi troba, abundantment, el 
pol·len 
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AAGENDA 

 

 Abril 

 

� 11 d’abril (dissabte), de les 10 a 14 h. Taller: “De la terrassa al mur verd: Introducció a 
la jardineria en edificis i altres infraestructures”. Impartit per Marcos Manceñido, 
enginyer de Forest, especialista en àrees verdes. 

� 12 d’abril (diumenge), de les 11,30 h-13 h. Visita guiada: “Descobrir l’Arborètum-
Jardí Botànic de Lleida” (11,30 h a 13 h) 

� 15 (dimecres), 20 (dilluns) i 22 (dimecres) 22 d’abril, de 16-20 h. Curs: “Introducció a 
la gestió, maneig i interpretació de col·leccions botàniques” Curs impartit per Josep 
Antoni Conesa, director cientificotècnic de l’AJBLL i professor a l’ETSEA (UdL); Joan 
Pedrol Solanes, conservador de l’Herbarium Ilerdense de la Fundació Pública Institut 
d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i professor a l’ETSEA (UdL); César Del 
Arco García, tècnic-conservador de l’AJBLL (UdL) 

� 18 d’abril (dissabte), de les 18-19,30 h. Visita guiada: “L’Arborètum, rebost medicinal” 

� 19 d’abril (diumenge), de les 11,30 h-13 h. Visita guiada: “Descobrir l’Arborètum-
Jardí Botànic de Lleida” (11,30 h a 13 h) 

� 26 d’abril (diumenge), de les 10 a 14 h i 16 a 20 h). Jornada de portes obertes. 
Aniversari inauguració Arborètum-Jardí Botànic de Lleida 

 

 

 Preus 
Taller: 20 €. Amics/Amigues de l’Arborètum: 15 € 
Curs: 30 €. Amics/Amigues Arborètum 20 € 
Visites guiades: 4 €. Amics/Amigues Arborètum 2 € 
         Places limitades. Cal inscripció prèvia: arboretum@pcital.es 
 
Amics i Amigues Arborètum, quota anual 15 €; estudiants i jubilats 10 € 
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  PPLANTA A CONÈIXER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignosa, 1 (abril 2015) 
Director: Josep Antoni Conesa Mor 
Maquetació i coordinació: Josep Antoni Conesa Mor 

 

Horari i calendari d’obertura 
   Obert de dimarts a diumenge 
� De novembre a març: de les 10 a les 17 h 

� D’abril a octubre: de les 10 a les 13 h i de les 16 a les 20 h 

Romandrà tancat l’1 de gener, el 6 de gener, l’1 de maig i el 25 de 
desembre. 

 
Accés lliure 
� Els dies de portes obertes  
� El primer diumenge de cada mes 
 

Es permet l’accés al recinte fins a 45 minuts abans de l’hora del 
tancament. 
 

Visites guiades, cursos i tallers 
Enric Farreny, 144 - 25198 Lleida 
http://arboretum.parcteclleida.es/ 

Telèfon 973 700083 

e-mail: arboretum@pcital.es 
 

 

Arbutus unedo L.  [arboç (cat.), madroño (cast.), strawberry tree (angl.)] 


