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TEXT I IMATGES: Grup Local del Barcelonès i Baix Llobregat

El nostre grup va començar a funcionar l’octubre del 201 8, gràcies a l’empenta i il· lusió d’uns

quants socis de les comarques del Barcelonès i el Baix Llobregat.

Des d’aleshores s’ha anat enriquint amb més persones que col· laboren perquè

es puguin dur a terme les activitats. A tots ens encanta conèixer l’entorn natural on vivim,

les plantes que hi habiten i els usos que podem donar a aquestes plantes.

El Grup Local del
Barcelonès i

Baix Llobregat
de Flora Catalana

Foto de grup a la sortida a la font del Gi let (Martorel l , ju l iol de 201 9).
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E l 2018 érem molts socis de Flora Catalana que
residíem al Barcelonès i al Baix Llobregat, que

acudíem a les sortides de Flora Catalana i ens
mostràvem participatius, però no existia un grup lo-
cal a la nostra zona. Per això, des de Flora Catalana
ens van animar a uns quants a implicar-nos en l’en-
gegada i coordinació d’un grup que englobés les
dues comarques i ens van oferir tota la seva ajuda i
acompanyament per a tirar endavant el projecte.
L’octubre de 2018 es va fer una primera reunió a
l'Aula Ambiental del Bosc Turull, ubicada al barri de
Vallcarca de Barcelona, on es va posar la llavor del
nou grup local que estava a punt de brotar.

El 28 d’octubre va tenir lloc la presentació oficial
del grup i es va complementar amb una activitat
ben atractiva: una passejada de reconeixement de
plantes silvestres comestibles i elaboració de recep-
tes a “Huerta La Vanguardia” del Poble Nou (dins
dels horts urbans de Barcelona). L’activitat va ser
conduïda per la Pilar Herrera i la Marisa Benavente,
divulgadores etnobotàniques conegudes amb el
nom de Les Champaneles. Tant l’activitat com el
nou grup local van tenir una bona acollida.

A partir d’aquest moment va començar a funci-
onar el grup local, gràcies a unes quantes persones
amb ganes d’organitzar activitats i col·laborar, ca-
dascú segons les seves possibilitats, i amb l’ajuda
del grup de Comunicació de Flora Catalana, que
ens ha guiat i ens ha donat suport sempre que ha
calgut. Una altra entitat que ens ha ajudat des dels
inicis i a qui estem molt agraïts és l’Aula Ambiental
del Bosc Turull, que ens va obrir les portes de les
seves instal·lacions per tot allò que fos necessari;
allà és on celebrem habitualment les reunions pre-
sencials, els tallers i els cursos. Tots aquests compo-
nents han fet possible que la nostra petita planta
pogués arrelar amb força.

El fet d’agrupar dues comarques en el mateix
grup, el Barcelonès i el Baix Llobregat, ens dona
l’oportunitat de gaudir d’una gran varietat d’ambi-
ents: els boscos i màquies de la serra de Collserola,
els ambients del Delta del Llobregat, els espais de
ribera del riu Llobregat i de les petites rieres tributà-
ries..., així com també els espais verds i jardins de
l’entorn metropolità de Barcelona. Sempre que és
possible, procurem triar rutes on es pugui arribar en
transport públic, per a facilitar l’accés dels assis-
tents.

La major part de les activitats que organitzem
són sortides botàniques per a difondre el coneixe-
ment de la flora i la vegetació dels hàbitats que ens
envolten, i també per a aprofundir en els usos i les
aplicacions de les plantes. El Parc Natural de Collse-
rola ha estat la destinació de moltes d’aquestes
sortides, com ara la Rierada des del Papiol, la font
Groga, la carretera de les Aigües o la font Mugue-
ra. També solem visitar la zona de Martorell: hem
anat a la font del Gilet, al turó del Telègraf, a la ser-
ra de les Torretes... I no oblidem una zona que ens
té el cor robat: el Delta del Llobregat, un espai na-
tural protegit que ens ofereix una vegetació única i
diversa. També hem fet sortides a Abrera, per la
zona propera al riu Llobregat i pel Torrent Gran;
hem pujat al Montpedrós des de Santa Coloma de
Cervelló i hem anat al Garraf en una sortida en
col·laboració amb el GL del Penedès.

Des d’un inici vam entrar en contacte amb els
responsables del Parc Natural de Collserola per es-
tablir una relació de col·laboració, atès que és l’es-
pai natural protegit que tenim més a la vora i ens

Presentació del Grup Local a Barcelona amb una activi tat compartida
amb la "Huerta La Vanguardia" i "Les Champaneles" (octubre de 201 8).

Sortida a la Rierada des de Mol ins de Rei (maig de 201 9).
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interessava conèixer-lo millor i ajudar, fins on fos
possible, en la seva conservació i millora. A banda
de les sortides botàniques, d’ençà de l’any 2020 el
grup es va integrar en la Taula d’Entitats Col·labo-
radores del Parc, coordinada pel Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola. En el marc
d’aquesta relació, hem dut a terme diverses activi-
tats. El 2019 es va fer una xerrada i sortida pràctica
sobre el programa de seguiment de flora prioritària
i d’interès local al Parc Natural de la Serra de Coll-
serola, que s’integra en el programa de seguiment
de flora amenaçada (SEFA) que du a terme la Dipu-
tació de Barcelona. El 2021 vam participar en una
activitat de recollida i classificació de deixalles en-
torn de la font Muguera, al barri de Torre Baró de
Barcelona, dins de la campanya “Let’s Clean Up
Europe”, que s’organitza a escala europea en di-
versos espais naturals protegits; en aquesta ocasió
es van aconseguir recollir un total de 200 kg de
deixalles, principalment plàstics i envasos. I l’any
2022 vam col·laborar en una activitat d'identifica-
ció, seguiment i control d'espècies de flora exòtica
invasora a la carretera de les Aigües, prop del Bai-
xador de Vallvidrera; aquí ens vam adonar del gran
esforç que cal fer per a controlar aquestes espècies.

Un altre tipus d’activitat que acostumem a or-
ganitzar són els cursos, tallers i conferències de
temàtica diversa. De fet, una de les primeres activi-
tats que vam fer va ser un taller d’iniciació a la
botànica. També hem donat una conferència sobre
el primer jardí botànic de la Universitat de Barcelo-
na i un taller de preparació de tintures amb plantes
silvestres. Un clàssic en aquest apartat és el curs de
bolets que imparteix cada any en Josep Soler amb
molt d’èxit; encara que no siguin plantes, sí que es
consideren en general de l’àmbit vegetal, a més,
aquests organismes tenen una estreta relació amb
els arbres i sovint ens els trobem quan fem les sor-
tides.

També dediquem part del nostre temps a explo-
rar els parcs i jardins de Barcelona i d’altres munici-
pis de l’àrea metropolitana, que tenim a l’abast.
Aquestes visites susciten un gran interès i solen te-
nir molta assistència. Entre aquests, podem desta-
car el Jardí Botànic de Barcelona, el Jardí Botànic
Històric a Montjuïc, els jardins del Dr. Pla i Armen-
gol al barri del Guinardó de Barcelona i els jardins
de la Fontsanta a Sant Joan Despí. En aquestes visi-
tes ens adonem de tot el que ens queda per apren-
dre, ja que hi podem trobar plantes de qualsevol

Sortida a l ’espai natura l del Remolar-Fi l ipines, a l Del ta del Llobregat
(febrer de 201 9).

Activi tat d' identi ficació, seguiment i control de flora invasora al Parc
Natura l de Col l serola (abri l de 2022).

Ta l ler de tintures a l ' au la ambienta l "El Bosc Turu l l " de Barcelona
(març de 201 9).
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punt del planeta i de vegades és complicat deter-
minar de quina espècie es tracta.

I de mica en mica, pas a pas, sortida a sortida,
aquella llavor que va brotar fa quatre anys ha anat
creixent i ha esdevingut una planta jove. Ara en

som més, el nostre coneixement de la flora ha cres-
cut i ens esforcem per millorar dia a dia. Esperem
continuar aprenent i compartint el que sabem amb
aquells que estimeu la natura i les plantes. Ens hi
voleu acompanyar?

Visi ta a ls jard ins del Dr. Pla i Armengol , horts urbans (febrer de 2020).
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