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HERBARI VIRTUAL DE LES CINC SÈNIES 

 

Autors: López Pi, Ivan 

 Mas Palacios, Jordi 

 

Tutors: Mas Serra, M. Teresa 

 Verdú, Antoni M.C. 

L'àmbit territorial de les Cinc Sènies està situat a l'est del terme municipal de Mataró, i aglutina les 

zones agrícoles situades als districtes de Mata, Valldeix, Pla de Sant Simó i la plana de les Cinc 

Sènies fins a Llavaneres. Aquesta superfície ocupa una extensió de 444 hectàrees, la qual limita al 

nord amb el parc del Montnegre-Corredor, a l'est amb el nucli de Llavaneres, a l'oest amb la riera de 

Sant Simó i al sud amb la franja litoral. S'hi troben boscos de pi i alzina, brolles d'estepa, així com 

una variada flora ruderal, litoral i arvense. 

 

L'herbari virtual s'ha creat utilitzant programari lliure, en concret i entre d'altres el sistema de gestió 

de continguts Drupal. L'herbari s'ha creat amb la mateixa filosofia del programari lliure, ja que s'ha 

plantejat com a eina a desenvolupar, és a dir que una vegada engegat el projecte, és pugui retocar i 

augmentar segons les necessitats i voluntats dels usuaris. 

 

Entrant a http://www.scn-mm.cat/herbari/ es pot veure una part de les plantes que hi ha a les Cinc 

Sènies, classificades segons diferents àmbits; per famílies, per usos i propietats, per el color de la 

flor i les que són cultivades a la zona. També tenim informació vària que completa la web, com una 

galeria fotogràfica de la zona, una explicació per introduir una nova planta a la base de dades, un 

glossari per paraules tècniques i una explicació general de la zona. 

 

L'herbari pot ser una eina de suport a les escoles i instituts de la zona, que vulguin realitzar 

activitats lectives, ja sigui a dins l'aula, com abans o després d'una sortida al camp. També pot servir 

com a eina a l'hora de crear pressió per la protecció i preservació de l'última zona agrícola de 

Mataró. 

 

Paraules clau : Herbari, herbari virtual, plantes, Cinc Sènies, Mataró 
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HERBARIO VIRTUAL DE LES CINC SÈNIES 

 

Autores: López Pi, Ivan 

Mas Palacios, Jordi 

 

Tutors: Mas Serra, M. Teresa 

 Verdú, Antoni M.C. 

El ámbito territorial de les Cinc Sènies está situado al este del término municipal de Mataró, y une 

las zonas agrícolas situadas en los distritos de Mata, Valldeix, Pla de Sant Simó y la llanura de les 

Cinc Sènies hasta Llavaneres. Esta superficie ocupa una extensión de 444 hectáreas, la cual limita al 

norte con el parque del Montnegre-Corredor, al este con el núcleo de Llavaneres, al oeste con la 

riera de Sant Simó y al sur con la franja litoral. Se pueden encontrar bosques de pino i encina, 

matorrales de estepas, así como una variada flora ruderal, litoral y arvense. 

 

El herbario virtual se ha creado utilizando programario libre, en concreto y entre otros, el sistema de 

gestión de contenidos Drupal. El herbario se ha creado con la misma filosofía del programario libre, 

ya que se ha planteado como una herramienta a desarrollar, es decir, que una vez iniciado el 

proyecto, se pueda retocar y aumentar según las necesidades y voluntades de los usuarios. 

 

Entrando en http://www.scn-mm.cat/herbari/ se puede ver una parte de las plantas que hay en les 

Cinc Sènies, clasificadas según diferentes ámbitos; por familias, por usos i propiedades, por el color 

de la flor y las que se cultivan en la zona. También tenemos información varia que completa la web, 

como una galería fotográfica de la zona, una explicación para introducir una nueva planta a la base 

de datos, un glosario por palabras técnicas y una explicación general de la zona. 

 

El herbario puede ser una herramienta de soporte para escuelas e institutos de la ciudad que quieran 

realizar actividades lectivas, ya sea dentro del aula, como antes o después de una salida de campo. 

También puede servir como herramienta de presión para la protección y preservación de la última 

zona agrícola de Mataró. 

 

Palabras clave : Herbario, herbario virtual, plantas, Cinc Sènies, Mataró. 
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CINC SÈNIES VIRTUAL HERBARIUM 

 

Authors: López Pi, Ivan 

Mas Palacios, Jordi 

 

Advisors: Mas Serra, M. Teresa 

     Verdú, Antoni M.C. 

 

The Cinc Sènies territory is located east of the town of Mataró, and groups the agricultural areas 

located in the districts of Mata Valldeix, Pla de Sant Simó and Cinc Sènies plain until Llavaneres. 

This area has an extension of 444 hectares, and it is bordered on the north to Parc del Montnegre-

Corredor, east to the heart of Llavaneres, west to Riera deSant Simó and south by the coastal strip. 

You can find oak and pine forests, Cistus shrubs and varied species from coastal zones and roads. 

 

The virtual herbarium was made using free software and particularly and among others, the content 

management system Drupal. The herbarium was created with the same philosophy of free software, 

since it has been proposed as a tool to develop, meaning that, once the project is ended, it can be 

retouched and changed depending on the wills of users.  

 

Entering http://www.scn-mm.cat/herbari/, anyone can see some of the plants that can be found in 

Les Cinc Sènies, categorized by different areas, families, use properties, the flower color and the 

cultivated ones in the area. We also have information that completes the web, like a photo gallery of 

the area, an explanation for introducing a new plant in the database, a glossary of technical terms 

and a general explanation of the area.  

 

The herbarium can be a support tool for schools and colleges of the city who want to make class 

activities, either within the classroom, as before or after a field trip. It can also work as a lobbying 

tool for the protection i preservation of the last agricultural area in Mataró.  

 

Key words: Herbarium, virtual herbarium, plants, Cinc Sènies, Mataró. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1- Les Cinc Sènies 

 

 1.1.2- Situació geogràfica 

 

 Les Cinc Sènies eren antigament l'àrea irrigada per cinc conduccions hidràuliques, cinc 

"sínies" que transportaven l'aigua de l'aqüífer per gravetat, des de les faldes dels turons fins al Pla 

de Mata. Actualment l'àmbit territorial de les Cinc Sènies (fig.1) és major, està situat a l'est del 

terme municipal de Mataró, i aglutina les zones agrícoles situades als districtes de Mata, Valldeix, 

Pla de Sant Simó i la Plana de les Cinc Sènies fins a Llavaneres. Aquesta superfície ocupa una 

extensió de 444 hectàrees, la qual limita al nord amb el parc del Montnegre-Corredor, a l'est amb el 

nucli de Llavaneres, a l'oest amb la riera de Sant Simó i al sud amb la franja Litoral. Cal remarcar 

que aquesta zona és l'espai costaner no urbanitzat més extens de tota la regió metropolitana des de 

Barcelona fins al riu Tordera. 

 

 

Figura 1,superfície que ocupa les Cinc Sènies, imatge de satèl·lit, Google maps (consulta: 12/10/09) 
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 1.1.3- Paisatge 

 

 Si es puja a qualsevol dels turons que el contemplen, el Pla de Mata és un entramat de camps 

de conreu i hivernacles, un mosaic de formacions vegetals amb elements de configuració lineal, 

camins, marges i rieretes que s'hi van escolant, amb masos i cases de pagès aquí i allà, oferint una 

visió d'alt interès paisatgístic. A la que abandonem el Pla i ens enfilem muntanya amunt, per 

exemple pel Camí del Nord, s'entra de ple al terreny de l'alzinar, de cop i volta, una espessa capa de 

fulles tapa el sol, i una agradable fresca acull als passejants. Si es decideix abandonar aquests 

camins ombrívols i pujar encara més amunt, apareixen altes mates de llentiscle, estepa i ginesta al 

turó d'Onofre Arnau, des d'on es veu tota la plana de Mata i el Baix Maresme. 

 

 Tot i comptar amb comunitats més o menys estables en el temps, com alzinars, la veritable 

riquesa de les Cinc Sènies es troba en els espais transició, que els ecòlegs anomenen “de successió 

secundària”, com poden ser les brolles d’estepa o les pinedes. Alguns parteixen de l'estrat herbaci 

existent de quan eren cultivats, són més rics en biodiversitat que les pinedes o alzinars, però no 

gaudeixen del reconeixement popular d’aquests, i això que el pla de Mata mostra una degradació 

inferior respecte altres espais periurbans de característiques similars. 

 

 1.1.4- Relleu 

 

 Com tota la primera línia de la comarca, abans d'arribar terra endins, predominen les planes 

fèrtils amb un lleuger desnivell, on abunden les hortes i hivernacles, així com masies i les singulars 

rieres del Maresme. Aquest lleuger pendent troba els seus màxims valors en les nombroses rieres o 

torrents que baixen cap a mar aproximadament cada mig quilòmetre. Cinc-cents o mil metres 

(depenent del punt on ens trobem) en direcció N-NO, el pendent s'accentua i es comença a entrar als 

dominis de la Serralada Litoral. És aquí on es troba el punt més alt de les Cinc Sènies: el turó 

d'Onofre Arnau (132 metres). 
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Figura 2, Vista del relleu des de satèl·lit de la zona de les Cinc Sènies 

 

 1.1.5- Clima 

 

 El clima de Mata i les Cinc Sènies és Mediterrani, amb una mitjana de precipitacions de 580 

mm anuals. Una dada important són les pluges caigudes en un sol dia, que segons l'any, poden 

arribar del 35 al 75% de totes les pluges anuals. La temperatura mitjana anual és de 16 graus, essent  

els mesos més freds el desembre i el gener, per augmentar seguidament fins al mes de Juliol, el mes 

més càlid i disminuir una altra vegada fins al desembre. Els vents dominants són els de ponent 

(oest) i mestral (nord-oest), gairebé sempre secs i que poques vegades originen pluges importants, 

també hi ha els de llevant (est), que especialment a la primavera i a la tardor són els responsables de 

la major part de les pluges. 

 

 1.1.6- Geologia 

 

 Pel que fa a la composició geològica, les Cinc Sènies estan formades per roques plutòniques 

i filonianes a les vessants de la Serralada Litoral, mentre que a la plana són materials quaternaris de 

diversa composició, per norma general feldspats potàssics, quars, plagiòclasis i miques biotites. 

 

 Les roques plutòniques de la part muntanyenca estan formades per granit biotític de gra 
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mitjà (GRDB). Pel que respecta a les roques filonianes, estan compostes per quars, pegmatites, 

aplites, pòrfirs granítics i monzogranítics, i són les responsables dels característics dics que 

travessen la Serralada Litoral. 

 

 Els materials quaternaris estan constituïts per bàsicament per dipòsits de materials al·luvials 

als llits actuals de les rieres, i més amunt per d'enderrocs de pendent i fàcies proximals amb una 

amplada gairebé contínua d'un a dos quilòmetres i paral·lela al mar. A la desembocadura de les 

rieres i torrents i arran de mar hom pot trobar graves, sorres i lutites. 

 

 1.1.7- Situació socio-econòmica 

 

 Els cultius principals d'aquesta zona són les hortalisses i verdures. Especialment reconeguts 

són els pèsols del Maresme, que protagonitzen el plat típic de Mataró: els pèsols amb sípia. La 

recol·lecció de productes com el tomàquet o l'albergínia, de primavera-estiu, s'avancen respecte a 

d'altres comarques, pel que la competència és menor. 

 

 Els pagesos i productors de flor i viver gaudeixen d'un emplaçament privilegiat per la 

distribució dels seus productes, degut a les bones connexions per carretera mitjançant la N-II o 

l'autopista C-32, així com per la proximitat de mercats com el de Flor i Planta Ornamental de 

Vilassar o Mercabarna, sense oblidar els mercats locals de Mataró com el de la Plaça de Cuba o el 

de L'escorxador, aquest últim a escassos dos-cents metres de l'entrada de Les Cinc Sènies. Això 

comporta un estalvi econòmic en combustible i, per tant, menors emissions de diòxid de carboni 

que si s’haguessin de dur els productes a d’altres localitats. 

 

 L'explotació familiar i de poques hectàrees és la predominant entre els productors d'aquesta 

zona. Antigament es deia que una sola família podia viure, amb un respectable nivell de vida, 

cultivant una hectàrea de terra a les Cinc Sènies. Es tracta de famílies conegudes a la ciutat, amb 

diverses generacions a les esquenes, que han anat variant cultius adaptant-se a les circumstàncies de 

cada temps. Per exemple els Noè, reconeguts sobretot per les seves gerberes, o famílies com els 

Pruna, dedicats a l'horta, que fins i tot venen in situ, cada tarda a la seva finca. Apart dels assalariats 

de la família, la resta de mà d'obra és majoritàriament immigrant, amb uns sous si més no modestos. 

Acostumen a treballar al camp fins que aconsegueixen regularitzar la seva situació legal, per marxar 

després cap a d'altres sectors com el de la construcció, més ben pagats. 
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 Si bé a principis de segle eren conegudes arreu les “Mataró Potatoes” (la majoria 

s'exportaven a Anglaterra o França) i juntament amb el tomàquet n'eren els conreus principals, amb 

la creixent competència van haver d'anar compartint espai amb la planta ornamental i la flor tallada. 

Aquest dos últims sectors són ara els més rentables i els que es troben dins la majoria d'hivernacles.   

 

 1.1.8- Usos 

 

 Les Cinc Sènies, a part de tot el que hem explicat i de la feina que genera, és un espai on la 

gent hi troba diverses prestacions. Hi ha qui hi va a comprar les verdures directament del pagès, hi 

ha qui aprofita per fer esport, a peu o en bicicleta, qui s'emporta la càmera o qui simplement 

prefereix passejar envoltat de natura. Cada dia a mitja tarda s'observa un notable trànsit de persones 

corrent pel camí de Llavaneres, tot i que són els matins del cap de setmana quan es pot veure més 

gent, sobretot famílies o grups d'amics, passejant o anant en bicicleta. Quan n'és l'època, és habitual 

topar-se amb gent gran collint espàrrecs, o fins i tot algun afortunat que ha trobat bolets a la part 

alta. El Camí del Nord, també conegut com GR-83, surt de la platja de Mataró, recorre part del camí 

de Llavaneres, i enfila muntanya amunt cap a Sant Martí i Sant Miquel de Mata, per acabar a Prada 

de Conflent, passant pel Canigó; un recorregut que cada any fan centenars de persones. 

 

 En el pla General de Mataró del 1977-1992 l'espai agrari de les Cinc Sènies figurava com a 

espai urbanitzable programat, i no és fins l'aprovació del PGOU de 1996 quan es classifica com a 

espai no urbanitzable amb la necessitat d'elaborar un pla especial que potencii l'activitat agrícola de 

la zona. És aleshores quan l'ajuntament de Mataró encarrega la redacció d'un pla especial de millora 

rural i de desenvolupament agrícola de les Cinc Sènies  Mata Valldeix, Mataró ( Jornet et al., 2002 

), el qual va ser redactat per un equip pluridisciplinari format per enginyers, arquitectes, biòlegs i 

pagesos, i aprovat el 2003. Per una banda diferents associacions i plataformes defensen la seva 

protecció, i per altra banda  un determinat col·lectiu de propietaris demanen la re-qualificació dels 

seu terrenys com a urbanitzables. 

 

 Actualment, l'àmbit agrícola de les Cinc Sènies conté diversos elements disconformes amb 

els objectius del pla que no tenen res a veure amb els usos agrícoles. Alguns d'ells son agressius i 

totalment incompatibles amb l'activat agrària, com son els magatzems a cel obert de  materials de 

construcció, àrees no regulades d'aparcament de vehicles i camions, o petites activitats industrials 

no declarades d'economia submergida. Per altra banda també hi ha  diversos camps de conreu 

intencionadament abandonats amb finalitats especulatives, que desmoralitzen la continuïtat de la 
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pagesia de la zona. La recent construcció d'una urbanització, Can Quirze, amb un enorme impacte 

ambiental, no fa sinó afegir més pressió sobre aquest espai. 

 

 Actualment aquesta zona agrària ha quedat inclosa dins del pla Director Urbanístic del 

Sistema Costaner (PDUSC) aprovat l'any 2005 pel Departament de Política Territorial de Catalunya 

dins la categoria C1. Això significa la impossibilitat de ser zona urbanitzada, i garanteix la 

preservació de la seva activitat agrícola. Els objectius del pla espacial de l'àmbit agrícola de les Cinc 

Sènies són força ambiciosos i giren a l'entorn de sis propostes d'actuació: 

• Definir els instruments i determinacions urbanístiques per reafirmar la funció 

territorial d'aquest espai avalat per la seva naturalesa com a espai agrícola, 

mediambiental i d'interès cultural. 

• Garantir l'estabilitat agrícola i a seva continuïtat 

• Promoure la implantació d'aquells elements i infrastructures essencials per al 

desenvolupament de les explotacions agrícoles 

• Ordenar la xarxa viària rural 

• Regular la xarxa hidrològica del sector 

• Establir criteris encaminats a potenciar espais lliures no conreats d'interès 

natural. 

 

 Tot això a fi i efecte de portar a terme un pla de gestió que garanteixi i potencii l'activitat 

agrícola a la zona. Però que garanteixi l'ús adequat del sòl, de l'aigua, i que fomenti, en tot moment , 

pràctiques agrícoles respectuoses amb el medi. 

 

 A tot això cal que hi afegim la desídia de l'administració local, que no ha fet res des que es 

va declarar la zona “no urbanitzable” a partir de l'aprovació del PGOU del 1996; i que després de 

disposar des de l'any 2002 del Pla Especial d'usos redactat, aquest encara no ha estat aprovat pel 

govern municipal. Tot això ha suposat que no s'interposés durant tot aquest període cap recurs 

administratiu sobre tota activitat no regulada o que no complís les ordenances urbanístiques  

municipals. Tot just la primera setmana d'octubre de 2009 es va tancar el garatge de camions dels 

que s'ha parlat. Esperem que no sigui l'únic pas. 

 

 Com s'ha explicat, un dels avantatges que té la zona de les Cinc Sènies és la seva rendibilitat 

agrícola, i  si volem seguir gaudint dels paisatges oberts amb un cert interès naturalista o ambiental, 

s'ha de potenciar i fomentar l'activitat agrària. No tindria cap sentit centrar-se únicament en la seva 
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protecció, sinó  que cal gestionar activament el territori si no es vol que es converteixi aquesta zona 

en una mena de parc temàtic rural de cara a la galeria. Seria doncs prioritari, “al nostre entendre” 

que s'incentivessin tota mena d'iniciatives encaminades a millorar la competitivitat agrícola de la 

zona. 

 

 Propostes com la creació d'equipaments de suport situats estratègicament en zones properes 

a la ciutat de Mataró, com ara cooperatives per comercialitzar els productes autòctons, una 

agrobotiga, espais de demostració de noves tècniques i productes, centres de formació per a 

professionals i tècnics, escoles taller per a joves...., fomentarien el desenvolupament i l'estabilitat de 

l'activitat agrícola a la zona. 

 

 Per altra banda també és necessari potenciar un tipus d'activitat agrícola més sostenible, 

parant atenció en l'ús dels fertilitzants i de l'aigua, perquè no arribi a crear un deteriorament o 

alteració de les característiques del sòl i del subsòl de la zona, així com qualsevol dels elements 

geològics i geomorfològics que configuren el paisatge com son els turons i les rieres. Especialment 

sensibles són els aqüífers, amenaçats per la presència de substàncies tòxiques i l'aigua salada de la 

mar. 

 

L’Herbari Virtual de les Cinc Sènies servirà per donar a conèixer la riquesa floral d’aquest espai. Un 

cop construïda la web, la mateixa estructura pot ser ampliada amb ocells, amfibis, etc. Tot això 

contribuirà a conscienciar la població mataronina de la necessitat de preservar la zona.  

 

1.2- Herbaris 

 

 1.2.1- Herbaris tradicionals 

 

 Un herbari (del llatí herbarium) és una col·lecció de plantes, o parts d'aquestes, correctament 

classificades i conservades, amb la finalitat d'ensenyar botànica o fer-ne investigacions. Els 

exemplars es premsen, s'assequen i es guarden en plecs de paper, ja sigui soltes o subjectes a un 

suport més rígid com ara un cartonet o cartolina. La qualitat del paper és important, sobretot els que 

estan en contacte amb la planta, mentre que la resta simplement la protegeix i l'aïlla el possible de la 

humitat. Aquest plecs o fitxes, poden presentar-se en forma de llibre, enquadernats per varis 

sistemes, bé en caixes o recipients, segurament aquests darrers són millors en aïllament. 
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 Els herbaris importants, els que realment estan dedicats a la docència o a la investigació i 

disposen de serveis de manteniment, apliquen cada cert temps productes químics per assegurar-ne 

una bona i el més llarga possible conservació. Aquests tipus d'herbaris, acaben essent també el destí 

natural de totes les plantes utilitzades en investigacions científiques, ja es tracti de treballs de 

sistemàtica, moleculars, cariològics o inventaris de biodiversitat vegetal; s'han de mantenir 

exemplars a fi de revisar la identificació de les mostres que s'han fet servir. 

 

 Cada plec conté en principi una sola espècie, a ser possible un exemplar sencer: les arrels, 

les tiges, les fulles, i les flors, així com fruits ja madurs. Per raons pràctiques, les espècies molt 

grans, es dobleguen o es seccionen, i s'hi inclouen aquelles parts més representatives, que solen ser 

les fulles, les flors i els fruits. 

 

 Cada exemplar ve acompanyat per una petita fitxa o paper amb dades sobre aquest. Les que 

no poden hi faltar mai són el nom científic (que s'escriurà en cursiva o bé subratllat), el nom tant del 

recol·lector/a com el de la persona que l'hagi determinat, i finalment la data i localitat de 

recol·lecció. A més a més, hi ha d'altres dades d'interès, com ara els possibles noms populars, una 

breu descripció de l'indret on es va trobar o comunitat vegetal a la que pertanyia, l'altitud, i 

qualsevol altre apunt que pugui servir a futurs usuaris de l'herbari. 

 

 A Catalunya, l'herbari per excel·lència és el de l'Institut Botànic de Barcelona. Es tracta d'un 

Centre Mixt del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i l'Institut de Cultura de l' 

Ajuntament de Barcelona (ICUB). És, per la seva rellevància científica i el volum de les seves 

col·leccions, el segon centre botànic d'Espanya. Compta amb varis herbaris històrics, l'herbari 

general, i herbaris dedicats a les criptògames (líquens, fongs, algues i briòfits). 

 

  

 1.2.2- Herbaris virtuals 

 

 Són la versió digital dels herbaris tradicionals, accessibles des de la xarxa, amb fotografies i 

dades de les espècies en qüestió. La majoria vénen sota el nom d'herbari o herbarium, encara que 

podem trobar pàgines web on sota el nom de “galeria” o en forma de blog, s'amaguen petites però 

respectables col·leccions  d'espècies i fotografies. Generalment però, el nom d'herbari per a una web 

sol significar un nombre considerable d'espècies i cert ordre o classificació per tàxons. Ara bé, diem 

que “sol significar” perquè com és ben sabut, a Internet hi ha de tot, i no sempre són continguts 



 19 

fiables o útils del tot. 

 

 Navegant per la xarxa veurem que es poden observar diferències generals entre els herbaris 

virtuals que hi ha disponibles, com ara la varietat d'espècies, la procedència geogràfica, la quantitat 

d'informació adjunta, el nombre i qualitat de les fotografies, la facilitat de navegació  o la confiança 

que ens puguin oferir llurs autors, entre d'altres. 

 

 En primer lloc es troben els herbaris fets o apadrinats per universitats o departaments 

governamentals d'arreu del món, que poden comprendre la flora de la regió, del país o continent on 

es troben. Són, amb diferència, els més fiables pel que respecta a taxonomia i nomenclatura, així 

com per les descripcions o fitxes que acompanyen les fotografies. Com es veurà més endavant, això 

no vol dir que siguin els millors o més útils, simplement donen un grau de fiabilitat superior a molts 

altres. 

 

 En aquesta categoria, i en el nostre àmbit geogràfic, destaca per sobre de molts, l'Herbari 

Virtual del Mediterrani Occidental de la Universitat de les Illes Balears, en col·laboració amb la 

Universitat de Barcelona i la de València. En un inici contemplava només espècies de l'arxipèlag, 

però gràcies a les altres dues universitats actualment representa tota la part nord-oriental de la 

península ibèrica. En un futur s'intentarà afegir-hi vegetació de Sicília i Sardenya. Aquest herbari 

digital ha estat en tot moment el referent dels autors d'aquest treball, per la seva simplicitat, estètica 

i qualitat de fotografies. L'adreça electrònica de l'Herbari Virtual del Mediterrani Occidental és: 

http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html 

 

 Després hi ha els que han estat elaborats per associacions científiques, excursionistes o per 

grups relacionats amb la natura o el territori. Solen incloure menys espècies, però acostumen a 

suplir aquest dèficit amb més informació, ja sigui a base de fotografies, descripcions o informació 

relacionada amb l'espai que comprenen. El grau de fiabilitat segueix essent notablement alt, ja que 

solen haver estat fets per gent amb coneixements de botànica, biologia o de ciències naturals, sense 

remuneració econòmica ni ànim de lucre, amb moltes ganes i les millors de les intencions. 

 

 Per últim es troben pàgines fetes per persones interessades en la botànica, en la fotografia o 

en la medicina tradicional, que elaboren llistats i/o galeries fotogràfiques de plantes, amb ordres i 

seleccions personals. Aquests webs contenen informació diversa i desigual, parteixen dels 

coneixements de l'autor, o dels indrets on ha anat, i tenen com a finalitat compartir coneixement de 
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forma limitada, és a dir, no acostumen a fer recerca, i sovint  deixen d'actualitzar-ne el contingut. 

Les més elaborades tenen format de pàgina web, construïdes per l'autor, amb una arquitectura web 

relativament clara: inici, autor, continguts, sub-continguts, enllaços i contacte. 

 

 També hi ha qui opta per registrar-se en servidors gratuïts, on s'ofereixen “webs tipus”, 

d'estil i arquitectura ja definides, on l'usuari només ha d'anar aportant la informació que vol penjar. 

En aquesta categoria hi trobem des de blogs, fotologs o pàgines personals. En aquests llocs, la 

informació que sol sobresortir és la gràfica per sobre de l'escrita. Abunden les pàgines de 

fotògrafs/es amateurs, amb molt bones fotografies, però que massa sovint vénen només 

acompanyades del nom científic o del nom vulgar. El contingut per qualitat estètica és més atractiu 

que el d'altres herbaris, però pot portar a equívocs, com en la identificació de la planta, la mida, etc. 

 

 

 1.2.3- Pros i contres dels herbaris virtuals 

 

 En un món on Internet encara no ha tocat sostre, es sol donar per fet que tota eina digital o 

“online” és una versió millorada del seu equivalent físic. Cal anar amb compte i comprovar que els 

pros compensen els contres, si aquest “avenç” no és pas un retrocés. Un herbari virtual via Internet 

té certs avantatges, però també alguns inconvenients. 

 

 Avantatges 

� Comoditat i rapidesa de consulta 

� No ocupa espai físic 

� Nul manteniment 

� Multitud d'exemplars de cada espècie 

� Major fidelitat cromàtica 

� Possibilitat d'ampliar parts concretes de la planta sense fer servir la lupa 

� Consulta des de qualsevol lloc amb accés a Internet 

� Ampliació del fons còmode i oberta a tothom 

� Accessoris i eines web (mapa, enllaços...) 

 

 Inconvenients 

� Pèrdua del sentit del tacte i olfacte 

� No és possible (o si més no complicat) revisar si la determinació és correcta 
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� Dificultat per percebre textures, profunditats, translucidesa i altres propietats 

� Nul·la manipulació 

 

 Al parer dels autors, aquests avantatges justifiquen la proposta d'un herbari virtual de les 

Cinc Sènies. Els inconvenients però, fan palès el fet que els herbaris virtuals no poden ser un 

substitutiu dels d'arxiu. Els herbaris virtuals són realment útils per a consultes ràpides, dubtes 

esporàdics, o com a eina per a tafanejar la flora que contenen. No tenen una vocació específicament 

docent o d'investigació. Els tradicionals, ubicats en instal·lacions dedicades a tals objectius, tenen 

sempre ben a prop biblioteques especialitzades, personal docent o instruït en la matèria, que fan 

difícil quedar-se encallat en algun dubte o problema. 

 

 1.2.4- Els herbaris virtuals en el món d'avui 

 

 Internet s'escola a cada racó de les nostres vides en major o menor grau, amb tots els pros i 

contres que això comporta. En el vessant de l'ensenyament, que és el que d'alguna manera tracta el 

present treball, s'estan impulsant iniciatives per a la utilització universal d'ordinadors a les aules de 

l'estat espanyol. Grups editorials, biblioteques, autors o diaris van, de mica en mica, obrint l'aixeta i 

penjant els seus productes i informació a la web, per ser consultats de manera gratuïta o mitjançant 

petits pagaments. És el cas del Grup Enciclopèdia Catalana, que de manera gratuïta ofereix el servei 

de diccionari i enciclopèdia via web. ( http://www.enciclopedia.cat/ )   

 

 No s'entrarà en el debat sobre la conveniència o no de l'ús d'ordinadors a classe, però sí en 

les característiques necessàries i òptimes del recursos electrònics que es facin servir. El mateix 

contingut o servei pot ésser donat en diverses formes, i cadascuna afectarà a l'alumne de diferent 

manera, i en major o menor mesura. 

 

 L'aspecte gràfic és un dels més destacats. No es tracta de que el lloc web hagi de tenir una 

estètica el màxim d'atractiva possible, doncs és totalment secundari, però sí mantenir-se dins uns 

límits per no anar a parar extrems poc recomanables. L'aspecte general de la web és determinant a 

l'hora de navegar. Un usuari experimentat, i la gran majoria d'alumnes de secundària i batxillerat ho 

són, en té prou amb pocs segons per saber si la web que acaba d'obrir li interessa o no, si creu que hi 

pot trobar el que busca o no. Això pot ser degut a la distribució del material o elements, el disseny, 

fotografies, estil de la lletra, etc. 
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 Per tant és recomanable que la web sigui el més espaiosa possible, sobretot la portada, on els 

apartats han de ser fàcils d'identificar, col·locats  a la part superior o als laterals. Els efectes animats 

són poc recomanables, acostumen a distreure i són pocs els casos en que estan plenament justificats. 

La lletra ha de ser còmoda i sobretot fàcil de llegir, fugint de fonts que puguin dur a confusions 

quan es subratllen, es posen en cursiva o negreta. És bo mantenir una relació de colors en tots els 

elements de la web, i mantenir-los en tots i cadascun dels apartats. Normalment s'opta per prendre 

dos colors, o bé un de sol amb vàries tonalitats. 

 

 És aconsellable dividir la informació equitativament, és a dir, no omplir una mateixa pàgina 

o apartat amb multitud de botons, enllaços o fotografies. Resulta millor anar fent apartats lleugers, 

amb la informació justa, de manera que l'usuari no s'hagi d'anar aturant per decidir on ha de clicar. 

En aquest sentit, les opcions han de ser clares i seguir una mateixa lògica. És útil posar-se en la pell 

d'un navegant poc experimentat i preguntar-se què faria ell, o quins dubtes tindria al visitar el lloc 

web. 

 

 1.2.5- Què necessita/busca un estudiant o navegant? 

 

 Els estudiants que facin servir l'herbari virtual, en un principi ho faran per resoldre dubtes o 

recollir informació sobre espècies concretes. És necessari doncs, facilitar-los aquesta feina. Això es 

pot aconseguir de diverses maneres, com ara proporcionant un cercador, on puguin introduir 

directament el nom de l'espècie, o alguna qualitat d'aquesta per anar acotant la cerca. Una altra 

opció és classificar totes les espècies segons famílies, gèneres, usos i propietats, etc. 

 

 Cal preveure la possibilitat que la informació que oferim sigui confusa o incompleta, de 

manera que s'ha de posar a disposició dels usuaris un correu electrònic de contacte, perquè puguin 

fer arribar qualsevol error que hagin trobat, qualsevol pregunta o proposta. 

 

També és recomanable comptar amb un apartat d'enllaços, amb llocs web relacionats amb el nostre. 

Aquí hi entren altres herbaris virtuals, webs de biodiversitat, associacions naturalistes, diccionaris, 

mapes, etc. 

 

 Com que l'espectre d'estudiants a qui va dirigit l'herbari pot ser força ampli, i tampoc s'ha de 

renunciar a l'ús de lèxic científic, fóra bo comptar amb un apartat de consulta de vocabulari, on s'hi 

inclourien totes aquelles paraules susceptibles de no ser enteses i/o específiques de l'àmbit botànic. 
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Encara que també es pot optar per inserir un enllaç a algun diccionari online, i aconsellar als 

navegants que el consultin en cas de dubte. 

 

  

 

 1.2.6- Herbari virtual de les Cinc Sènies 

  

 El contingut de l'herbari es limitarà a la flora que hom troba a les Cinc Sènies i àrees 

adjacents. Serà una pàgina web per donar a conèixer aquest espai, i qualsevol iniciativa que ajudi hi 

tindrà cabuda. 

 

 Es vol que sigui una pàgina àgil, intuïtiva i atractiva, sense que això desmereixi els 

continguts informatius. La intenció és que sigui una eina oberta a tothom que hi tingui interès, 

perquè en vagi ampliant continguts i aporti noves idees, que ajudin a donar a conèixer la riquesa 

natural de les Cinc Sènies. En aquest sentit i gràcies al suport i la col·laboració de la Secció de 

Ciències Naturals del Museu de Mataró, serà més fàcil, doncs tots els estudis que s'hi han fet 

podrien transportar-se d'una manera relativament fàcil al web. Això obre multitud de possibilitats, 

com ara un apartat similar a l'herbari però dedicat a amfibis, o ocells, mapes interactius de la 

població d'alocs, etc. 

 

 El públic a qui va encaminat l'herbari és tota aquella persona interessada en la botànica, en el 

territori, o la natura en general. Un públic sense coneixements específics de botànica, però amb 

inquietuds i curiós. Un altre sector a qui va dirigit és el d'estudiants de secundària i batxillerat, que 

tindran una eina interessant que els donarà a conèixer a un patrimoni natural molt proper, així com 

per al seu professorat, que podrà preparar activitats o tasques servint-se de la web o de la Secció de 

Ciències del Museu de Mataró. 

 

 

1.3- Motivacions personals en la tria del projecte 

 

 A partir de les xerrades del seminari “El valor dels espais agraris periurbans”, que es van fer 

a Mataró, a l'edifici de Can Palauet, es va donar a conèixer una plataforma per a protegir les Cinc 

Sènies. Estava formada bàsicament per membres de la Secció de Ciències Naturals del Museu de 

Mataró, i va ser un d'ells, el Dr. Francesc Sabater, qui en va desgranar els objectius, així com les 
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dificultats i les oportunitats. En línies generals, es tractava d'analitzar les Cinc Sènies (el paisatge, 

l'activitat agrícola i el medi natural), per donar a conèixer millor tot allò que poden oferir als 

diferents sectors de la població. Això vol dir en part organitzar activitats amb escoles i/o 

associacions, impulsar una agro-botiga, crear itineraris per passejar, senyalitzar/restaurar elements 

arquitectònics d'interès o crear circuits per bicicleta, així com fitness o d'altres idees. 

  

 Els autors del present treball s'hi van afegir, i es van comprometre a assistir a la primera 

sortida del grup, amb la finalitat d'analitzar i classificar el paisatge, per subdividir-lo i preparar 

diferents itineraris. Va ser aquell dia que, parlant amb membres del grup, la idea de l'herbari va anar 

prenent força, i es va acabar convertint en el granet de sorra que els autors aportarien al projecte.  

 

 Les Cinc Sènies són i han sigut un espai estimat i utilitzat pels autors molt abans d'iniciar 

aquest projecte. Aficions com la bicicleta de muntanya i l'horticultura, i d'altres més discretes com 

la recollida d'espàrrecs o la fotografia, havien originat una estima particular i havien aportat un 

coneixement del medi notable, sobretot de racons poc coneguts, allà on no arriben els camins 

principals i l'entorn es troba menys alterat. 

 

 Assignatures impartides a l'ESAB, com Geobotànica o Botànica agrícola i forestal, van fer 

constar als autors la riquesa botànica les Cinc Sènies, un aspecte que havia passat desapercebut, i 

que es volia posar de relleu i compartir-lo. Posar quelcom de relleu és relativament senzill, ara bé, 

donar-ho a conèixer d'una manera realment efectiva és ja més complicat.  

 

 Es podria haver optat per fer un inventari i publicar-lo a “L'atzavara” (butlletí en format 

paper de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró), amb el que s'hagués aconseguit 

difusió, però en un àmbit molt concret de la ciutadania. Es volia anar més enllà, arribar a diversos 

sectors de la població. Es requeria un suport fàcilment accessible per a tothom, estable i viu. 

Descartant opcions, es va veure que el millor era construir una pàgina web: s'hi pot accedir des de 

qualsevol ordinador amb Internet, no és efímer ja que no es pot perdre ni fer malbé, i viu perquè s'hi 

pot anar afegint material o canviar el que ja hi ha. 
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2. OBJECTIUS 
 
 
 

 L’objectiu principal del treball és crear un herbari virtual que contingui la flora més 

representativa de l'àrea de les Cinc Sènies. La idea va sorgir de la voluntat dels dos autors del 

present treball, d'aportar quelcom diferent a la iniciativa que la Secció de Ciències Naturals del 

Museu de Mataró va engegar a fi de donar a conèixer aquest espai agrícola i natural, i salvaguardar-

lo de la construcció d'habitatges, indústries o línies ferroviàries. 

 

 Els objectius específics són: 

  · proporcionar una aplicació útil per a tothom que vulgui conèixer les Cinc Sènies i la 

  seva flora 

  · crear una eina d’apropament a la botànica a mode d’iniciació, destinada a les  

  escoles i /o  instituts. 

  · Possibilitar l'ampliació de la base de dades, ja sigui amb noves plantes, mamífers, 

  amfibis, aus, etc. 

 

 La finalitat global del treball és que l'Herbari Virtual de les Cinc Sènies converteixi en una 

eina útil i utilitzada, en constant actualització i oberta a tota persona que hi vulgui aportar nous 

continguts. 
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3. MATERIALS I MÈTODES 

 

 

3.1. Materials 

 

3.1.1- Espècies 

  

 Es van recollir mostres de més d'un centenar d'espècies. No representen la totalitat de la 

flora de les Cinc Sènies, però sí una mostra variada i representativa d'aquest espai. Es va prioritzar 

el fet de que la planta fos fàcilment reconeixible i identificada, amb detalls que la permetessin 

diferenciar sense problemes, a primera vista. Tota planta havia de recollir-se en l'època en que 

coincideixen les flors i  els fruits, ja que ambdós són necessaris per la correcta determinació, i en 

segon lloc per prendre'n les fotografies corresponents. 

 

 

           3.1.2- Utensilis i accessoris 

 

 Material per a la determinació de l'espècie: 

 

• Paper mil·limetrat 

• Pinces de punta fina 

• Agulles de mànec 

• Bisturí 

• Bosses de la brossa 

• Polvoritzador manual 

• Tisores de podar 

• Llapis 

• Goma d'esborrar 

• Envasos “Tupperware” 

• Paper assecant 

• Premsa manual “de volant” 
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3.1.3- Equips 

 

• Instruments òptics 

• Càmera fotogràfica digital  

• Lupa binocular 

• Instruments informàtics 

• Ordinador personal de sobretaula 

• Instruments tèrmics 

• Nevera 

 

 3.1.4- Programari informàtic 

 

• Drupal 6.1 

• OpenOffice Writer 

• OpenOffice Calc 

• OpenOffice Draw 

• Microsoft Office Picture Manager 

• Konqueror 

 

 Drupal 6.1 

 

 Drupal és un sistema de gestió de contingut modular i molt adaptable. Es tracta d'un 

programa de codi obert, amb llicència GNU/GPL, escrit en format PHP, desenvolupat i mantingut 

per una extremadament activa i solidària comunitat d'usuaris. Destaca per la qualitat del codi i de 

les pàgines generades, el respecte pels estàndards del web i l'èmfasi especial que es posa en la 

usança i la consistència de tot el sistema. 

 

 El disseny de Drupal és especialment idoni per a la construcció i gestió de comunitats 

d'Internet. No obstant, la seva flexibilitat i adaptabilitat, així com la gran quantitat de mòduls 

addicionals a disposició del/a webmaster, fan que sigui adequat per a realitzar molts tipus diferents 

de web. 

 

 El principal lloc de coordinació i desenvolupament de Drupal és http://drupal.org, en el que 

participen activament varis milers d'usuaris de tot el món. Però ja que el món de la informàtica ja és 
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prou complicat per a tothom qui té un nivell “d'usuari”, el més indicat seria consultar la comunitat 

Drupal en llengua hispana: http://drupal.org.es . També hi ha una web en Català, http://drupal.cat/, 

d'un grup d'Usuaris de Drupal en llengua catalana, en el que hi trobarem informació varia del 

Drupal. 

 

 En aquests llocs web, disposem de multitud de manuals en diferents formats (.pdf, .odt, .doc, 

.html, .php...) sobre com començar a utilitzar Drupal i com anar afegint mòduls. També hi trobem 

traduccions de la majoria del contingut que es va creant a l'estranger, actualitat sobre Drupal i noves 

aplicacions, així com fòrums on plantejar dubtes o consultar respostes a les preguntes o als 

problemes més freqüents. 

 

 En el capítol “Com construir la pàgina web” hi ha més informació sobre Drupal i d'altres 

programes relacionats amb la gestió de pàgines web. 

 

 Open Office 

 

 Open Office és, a l'hora, un producte i un projecte de font oberta, que existeix des de 

l'octubre del 2000. L'objectiu final d'aquesta iniciativa és el de crear, a mode de comunitat, una sèrie 

de productes líder que treballi en totes les plataformes majoritàries i que proveeixi d'accés a tota la 

funcionalitat i dades a través d'un component obert basat en arxius basats en formats API i XML. 

 

 Sun Microsystems va ser el primer en contribuir aportant el codi, després vénen empreses 

com Novell, RedHat, IBM o Google, el principal culpable de l'espectacular expansió del programari 

a través d'Internet A part, més de 450.000 persones d'arreu del món s'han afegit al projecte creant 

aplicacions, millorant-les i resolent qualsevol problema que pogués sorgir. Per ser un d'ells només 

s'ha de registrar-se a la seva pàgina web: http://es.openoffice.org/ . 

  

 El paquet complert de productes Open Office és totalment gratuït, ocupa 128 Mb i adjunta 

sis programes: Writer, Calc, Impress, Draw, Base i Math. És compatible amb Microsoft Office i 

degut a   que suporta el l'estàndard ISO OpenDocument, es pot intercanviar amb molts programes i 

formats d'arxiu. A part del codi obert i tot el que això comporta, com ara la varietat d'aplicacions 

específiques que ens poden interessar, el principal avantatge que hi troba l'usuari és una major 

rapidesa quan s'executa el programa o s'hi fan operacions pesades. 
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 Open Office Writer 

 

 És l'editor de textos del paquet OpenOffice, molt similar a Microsoft Word, més intuïtiu i 

àgil que aquest, i que permet editar en format HTML. Molt senzill d'utilitzar si es domina el 

Microsoft Word. 

 

 Open Office Calc 

 

 La versió OpenOffice del popular Microsoft Excel, amb poques diferències rellevants i la 

rapidesa en la càrrega del programa com a gran avantatge. 

 

 Open Office Draw 

  

 Editor d'imatges modest i notablement diferent de programes com Paint, Corel PhotoPaint o 

PhotoShop. Ha estat utilitzat per a realitzar operacions senzilles en algunes imatges. No del tot 

recomanable sinó s'hi està familiaritzat.  

 

 Microsoft Office Picture Manager 

 

 Editor d'imatges de la casa Microsoft, senzill d'emprar i molt útil per la possibilitat de 

realitzar accions conjuntes en imatges d'una mateixa carpeta, en aquest cas la reducció de píxels per 

fotografia. 

 

 Konqueror 

 

 Konqueror és un gestor de fitxers, navegador web i visor de fitxers, desenvolupat com part 

de l'entorn d'escriptori K (KDE, un tipus d'escriptori ). És el que s'ha fet servir per gestar la web, 

doncs va bé per a poder moure i  copiar fitxers. S'hi ha d'entrar posant 

ftp://secciociencies@pangea.org i una contrasenya. 

 

Pangea 

 

 Pangea  és una Organització No Governamental (ONG) que té com objectiu facilitar la 
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comunicació a les persones i col·lectius que treballen pel canvi i la justícia social, tractant de tancar 

les diferències Nord-Sud i de gènere. Tenen varis serveis, per exemple el suport i assessorament 

tècnic, gestionen correus electrònics, fan l'hostalatge de varies pàgines web, ... Entre les pàgines 

web a les que els hi fan hostalatge hi ha la de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró. 

Dins d'aquesta es on s'ha instal·lat l'herbari virtual de les Cinc Sènies. 

 

 

 

 

3.2           Mètodes 

 

             3.2.1- Recollida de mostres 

 

 Les mostres es van prendre durant tot l'any, per a poder considerar totes i cadascuna de les 

èpoques de floració, encara que a la primavera es van intensificar les sortides, degut a que la 

majoria de plantes floreixen en aquesta estació. Els desplaçaments a l'àrea de mostratge es feien a 

peu o en bicicleta, sempre amb alguna bossa o recipient per a dipositar-hi les plantes. En plantes de 

gran port i llenyoses, s'empraven les tisores de podar per a tallar-ne les branques i que aquestes es 

poguessin transportar amb comoditat. La pala petita de jardineria es requeria en espècies de sistema 

radicular profund i fort, per extreure-les sense fer-lo malbé. Amb el vaporitzador manual 

(òbviament ple d'aigua), s'humitejaven les plantes dins la bossa, per a evitar-ne l'assecat. La millor 

hora del dia per a la recol·lecció eren a mig matí o a mitja tarda, ja que és quan la majoria de flors 

estaven obertes i les temperatures no eren ni massa altes ni massa baixes. Per reduir el temps de 

collita es feien quatre itineraris diferents, que acabaven cobrint la totalitat de les Cinc Sènies. Al 

arribar a Mataró, es dipositaven les mostres en “tupperware” a dins la nevera, per a poder utilitzar-

les en dies posteriors. 

 

 

 

3.2.2- Treball de laboratori 

 

 La feina feta al laboratori es basava sobretot en la determinació de les plantes, però també 

s'hi premsaven mostres interessants o no representades a l'herbari de la Secció de Ciències Naturals 

del Museu de Mataró, per petició expressa d'alguns membres d'aquesta. Només arribar, ens dirigíem 
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a la nevera a comprovar que el material vegetal estigués en bones condicions, i n'extrèiem tantes 

mostres com calculàvem que podíem determinar abans de plegar. Seguidament reuníem les lupes 

binoculars, amb tots els accessoris per a la manipulació de mostres, làmines de papes grans per no 

embrutar la taula, paper mil·limetrat i un parell d'exemplars de la Flora Manual dels Països Catalans 

(Bolòs et al., 1990).   

 

 Un cop acabat el procés d'identificació, es llençaven les restes emprades a la brossa, i les 

parts senceres es reservaven per a la presa de fotografies o bé per a dessecar-les. 
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4. RESULTATS 

 

 4.1- Contingut actual de l'herbari virtual 

 

A l'herbari virtual de les Cinc Sènies es pot trobar; 116 espècies de plantes, amb la seva fitxa 

corresponent. Aquesta fitxa conté el nom científic, els noms vulgars, el gènere, l'hàbitat, l'època de 

floració, una petita descripció, diverses fotografies de camp, detalls, flors i fruits, i en alguns casos 

un mapa “Google” que ens indica on es pot trobar l'espècie.  

 

Les plantes estan dividides en 64 famílies, amb la seva descripció genèrica. A part, també 

trobem 24 plantes comestibles que són cultivades a la zona, resta afegir les ornamentals. També hi 

ha 64 paraules tècniques usades a les descripcions i definides en l'apartat “vocabulari”, així com una 

galeria fotogràfica on hi ha 13 fotos de la zona. 

 

Aquests són els continguts que hi ha ara a la web, però com ja s'ha dit l'objectiu del treball és 

crear l'eina per a desenvolupar una base de dades com és l'herbari virtual. 

 

 

 4.2 Itinerari per la web 

 

 4.2.1 Portada 

 A la portada de la web (fig.3) es distingeixen vàries classificacions que ordenen tota la 

informació, i principalment, la divideixen en dos eixos: l'horitzontal (a la part superior) i el vertical 

(a l'esquerra). En la portada d'inici sempre apareix una petita explicació de la pagina web i una foto 

de la zona. Les plantes, que de la pàgina web en són la part més important i primordial, estan 

classificades en quatre apartats, els quals ordenen una gran part de les espècies de les Cinc Sènies 

segons diferents criteris. Per altra banda hi ha també una barra horitzontal, amb diverses seccions 

que presenten continguts variats,  amb poca o nul·la relació entre ells, i que acaben d'aportar la resta 

d'informació i serveis bàsics d'una pàgina web comú.  

  

 La web també proporciona un servei de cercador, situat a la part de dalt a la dreta. Sota de 

les classificacions de les plantes hi ha el requadre per a crear un compte, i si ja es disposa d'un 

compte, hi ha l'apartat per introduir una planta o altres tipus d'informació. 
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Figura 3, portada de la web 

4.2.2. Divisions de plantes 

L'herbari virtual divideix les plantes segons quatre classificacions(fig.4): 

Figura 4, estructura que divideix les plantes de l'herbari 

  

 · Per famílies, que és la divisió més adient des del punt de vista botànic i taxonòmic, les 

famílies es van creant a mesura que s'introdueixen les plantes, això vol dir que no totes les famílies 

de plantes que es troben a les Cinc Sènies estan a aquesta llista, la intenció es que amb el temps hi 
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acabin essent. Quan es posa el ratolí sobre el caixetí de “família”, s'obre una nova pestanya amb 

totes les famílies introduïes a l'herbari. Quan s'entra dins d'una família, apareix al capdamunt una 

explicació amb les generalitats de la família i tot seguit totes les plantes de la família  una darrera 

l'altra(fig.7). 

 

 · Per usos i propietats, on hi han les plantes que tenen un ús per les persones, ja sigui per 

les seves característiques físiques com per les substàncies que poden despendre. Quan es situa el 

cursor damunt del caixetí “usos”, s'obre una pestanya amb les següents divisions;  

− Altres: on s'hi troben les espècies amb aplicacions molt concretes, interessants per 

alguna raó, com per exemple la seva excentricitat o la facilitat d'ús. 

− Aromàtiques: on s'hi inclouen totes aquelles espècies que desprenen olors agradables, 

així com les que per aquesta raó, s'utilitzen en gastronomia.       

− Comestibles: on s'hi inclouen totes aquelles espècies que presenten algun òrgan o part 

apte pel consum humà. En aquesta categoria hi conviuen tant les plantes cultivades com 

les que antigament eren consumides i avui es troben en desús. 

− Medicinals: on apareixen totes aquelles espècies que presenten òrgans amb substàncies 

beneficioses per algunes dolences, preventives d'algunes malalties o que milloren el 

benestar general (fig.8) 

Ornamentals: on s'hi inclouen totes aquelles espècies que per algun tret característic, 

són emprades en l'àmbit de la jardineria i el paisatgisme. Inclou també les espècies 

ruderals o mal anomenades "males herbes", que poden ser una bona opció en jardins 

mediterranis, posant l'èmfasi en l'estalvi d'aigua. Cal tenir en compte que, en molts 

casos, l'exemplar que es veu fotografiat al web no és la mateixa varietat que la 

comercial, sinó una altra varieta o una espècie molt propera.  

Quan s'entra dins de qualsevol d'aquestes divisions s'explica la generalitat de la subdivisió i tot 

seguit la llista de plantes que entren dins aquesta. 

 

 · Color de les flors: s'ha creat aquesta classificació per a ajudar a aquelles persones que no 

estan avesades en el món de la botànica, perquè d'aquesta manera tinguin més recursos a l'hora de 

trobar la planta que busquen. Quan es posa el ratolí sobre el caixetí de “color de les flors”, s'obre 

una pestanya amb noms de colors. Si s'entra dins un dels colors, apareix una llista amb les espècies 

que tenen les flors del color en qüestió (fig.9).  

 

 · Cultivades a les Cinc Sènies: on es troba un recull d'algunes de  les plantes que es cultiven 
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a les Cinc Sènies, en concret les comestibles, tenint en compte que és una zona agrícola, és una 

bona informació per a completar l'herbari de la zona. 

 

 

4.2.3. Classificació horitzontal 

 

 La classificació en línia horitzontal (fig.5) es troba sota el títol d'entrada a la pàgina web. Es 

tracta de seccions més variades i amb menys relació entre sí. Cada caixetí porta al visitant a una 

pàgina independent, al contrari de com passa amb les plantes, on existeixen molts nexes per anar 

d'una a l'altra (color de flor, família, etc.). Els apartats d'aquesta classificació horitzontal són els 

següents: 

Figura 5, observem el cercador i la classificació horitzontal 

 

 · Les Cinc Sènies, on s'hi pot trobar un petit resum introductori de la zona de les Cinc 

Sènies, intentant arribar a diferents àmbits com geogràfics, econòmics, socials, històrics o climàtics. 

 

 · Galeria fotogràfica, espai destinat a publicar fotografies de les Cinc Sènies, per a poder 

observar l'espai des de diferents punts de vista (fig.10). 

 

 · Vocabulari,  on hi ha un glossari de les paraules més tècniques que hi ha a la web, 

ordenades alfabèticament. 

 

 · Com introduir una planta, on hi ha escrit pas per pas, la manera d'introduir una nova 

planta a l'herbari virtual. (fig.11) 

 

 · Qui som, on s'explica qui i què és la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, 
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d'on prové el projecte i qui la dut a terme. 

 

 · Enllaços, en el que es proporcionen links a d'altres pàgines web amb algun tipus de relació 

amb l'herbari. 

 

4.2.4. Cercador 

  

 Per a fer una cerca interna a la web s'ha instal·lat un cercador (fig.12). El cercador està situat 

a dalt de tot a la dreta, i busca paraules clau dins els textos del web, donant com a resultat una tria 

de tots els elements que contenen la paraula (o paraules) introduïda. El problema que presenta és 

que si no es posa la paraula exacta, i de la mateixa manera com està escrita dins la web, no troba 

res. El que s'aconsella fer és buscar per aproximació, emprant paraules similars o derivades. Per 

exemple, si es busca una planta de fulles amb pecíol, és probable que dins la web digui que té 

“fulles peciolades”(fig.13).  

 

 

 

4.2.5. Usuaris 

 

 Els usuaris de l'herbari són aquelles persones que tenen  un compte a la web, el que fa 

possible introduir noves plantes dins la base de dades. Per a crear un compte d'usuari, s'ha d'anar a 

un requadre (fig.6) situat sota les classificacions de les plantes, entrar dins de “crear un compte 

nou”, i seguir les instruccions. Per introduir una planta que no sigui a l'herbari s'ha de seguir els 

passos de l'escrit “com  introduir una planta” que trobem a la pàgina 45 el resum que hi ha a la web. 

Figura 6, requadre per entrar a la web com a usuari. 
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4.2.6. Figures de l'itinerari 

 

Figura 7, herbari virtual dins la família de les umbel·líferes 
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Figura 8, herbari virtual dins de medicinals, on la primera que es veu és Urtica urens 
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Figura 9, dins de les plantes amb la flor de  color blau 
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Figura 10, dins de la galeria de fotos, dues de la dotzena que de moment hi ha. 
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Figura 11, part del document que trobem a la web per introduir un planta. 
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Figura 12, imatge de dins la cerca de peciolades. 

 

 

 

4.3- Com introduir una planta a la web 

 

 Per introduir una planta a l'herbari virtual de les Cinc Sènies cal tenir un compte d'usuari. 

Per a crear-lo s'ha  anar a “inici de sessió d'usuari”, un requadre que hi ha avall a l'esquerra, i clicar 

sobre “crea un compte nou”, omplir un petit formulari, i el sistema envia la contrasenya al correu 

electrònic que s'hagi proporcionat. Aquesta es podrà canviar sempre que es vulgui, clicant sota 

“crea un compte nou”, que hi diu “demana una nova contrasenya”.  

 

 Quant es té un compte, s'ha d'iniciar la sessió d'usuari (avall a l'esquerra). Un cop iniciada, 

també a la part de sota a l'esquerra, hi haurà  una pestanya anomenada “create content”. Al clicar 

sobre ella s'obrirà una nova pàgina on apareixeran noves opcions, entre les quals hi ha la de crear 

una “planta”. 

 

 "Planta" és el nom del disseny de pàgina que s'ha creat per a introduir plantes a la web. Està 

ja predeterminat per omplir un formulari (fig.13) que conté els paràmetres que s'han cregut 

necessaris que hi hagi per cada espècie de l'herbari virtual. També fa que s'ordeni i es classifiqui 
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directament dins la web, per famílies, per usos i propietats, i pel color de les flors, amb una 

estructura i un estil global. Hi ha requadres que a sota tenen un petit comentari, que aclareix les 

dades que s'han d'introduir  i quina és la millor manera d'escriure-les. 

Figura 13, imatge del formulari per introduir una planta a la web.  A la imatge no surt tot el 

formulari. 

 Dins aquest formulari hi ha uns requadres que són opcionals i d'altres que són obligatoris, 

segons la importància que  s'ha cregut convenient que tinguin dins l'herbari virtual. Els que són 

obligatoris estan marcats amb un asterisc vermell. Els requadres que apareixen per omplir al crear 

una planta són els següents: 

 

 ·El nom científic; que serà el títol de la “planta” que s'està introduint dins la web. Quan la 

fitxa de la planta estigui completa, sortirà directament en cursiva i subratllat dalt de tot. Aquest 

camp és obligatori. 

 

 ·El nom vulgar; cal apuntar el nom o noms populars que te la planta en català, seguit d'un 

espai, dues barres diagonals, un espai més, i seguidament s'introdueix el nom vulgar en Castellà. No 

hi ha límit de noms, així que com més se'n posin millor. Aquest camp és obligatori. 
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 .Color de les flors. Aquí cal introduir el color de les flors. Si té diverses tonalitats, escriviu 

tots els colors, en masculí i singular, separats per una coma i en minúscula. Per exemple, si té 

tonalitats de liloses tirant cap a vermell, caldria escriure: lila, vermell. És important escriure el nom 

del color igual que els que ja hi ha, qualsevol diferència crearia una nova categoria, és a dir un nou 

color. 

 

 ·La família; és la categoria taxonòmica situada entre el gènere i l'ordre. És important que una 

mateixa família no s'introdueixi dues vegades escrita de manera diferent, perquè el sistema les 

tractarà com si fossin dues famílies diferents. Llavors, és important que es miri si ja hi ha alguna 

planta de la mateixa família, i escriure-la igual. S'introduirà sempre en català.  Aquest camp és 

obligatori. 

 

 ·Usos i propietats; aquí s'intentarà explicar si té algun ús molt freqüent, o també si té unes 

propietats medicinals d'ús casolà. Hi ha el mateix inconvenient que amb la família, és a dir que si 

volem fer palès un ús o una propietat, cal comprovar si ja existeix dins la web i escriure'l igual. 

Aquest paràmetre no és obligatori. 

 

 ·Part consumida. Per la classificació de les plantes cultivades a les Cinc Sènies, com que esta 

centrat en les que són consumides, en aquest apartat s'ha d'introduir la part consumida de la planta, i 

per mateix motiu que als apartats anteriors escriure'l igual que ja esta introduït a la web. 

 

 ·Gènere; s'ha d'introduir simplement el gènere de la planta, òbviament amb la primera lletra 

majúscula. Aquest camp és obligatori. 

 

 ·Hàbitat; cal fer una breu descripció general dels ambients on es sol trobar l'espècie en 

qüestió. A mode d'ajuda, i si es tracta d'una espècie rara o molt localitzada, és recomanable indicar 

en quin indret de les Cinc Sènies es pot trobar. Aquest paràmetre és obligatori. 

 

 ·Època de floració; cal explicar quin es el temps que la planta floreix, s'introduirà per 

intervals de mesos,  per a exemple “de març a juliol”. Aquest camp no és obligatori. 

 

 ·Descripció; cal introduir una petita descripció botànica de la planta, així com els caràcters  

específics pels quals la diferenciarem d'altres plantes semblants. Es recomana seguir un ordre 
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determinat. A l'herbari virtual de les Cinc Sènies es va decidir començar per definir l'aspecte general 

de la planta, seguit de la tija, les fulles, les flors i finalment els fruits. A més a més, es pot aprofitar 

aquest camp per concretar els usos i propietats que se li atorguen a la planta, o alguna curiositat 

d'interès. Aquest camp és obligatori. 

 

 ·Fotos;  dins d'aquest paràmetre hi ha quatre categories, cap d'elles és obligatòria: 

 

  ·foto al camp: aquest és l'espai per introduir una foto de la planta sencera en el seu 

hàbitat natural. 

 

  ·foto de la flor: aquí hi introduirem una foto detallada de la flor. 

 

  ·foto de la fulla: aquest és l'espai per introduir una foto de la fulla 

 

  ·altres: aquest és l'espai per introduir fotos del fruit, de la planta al camp, de la flor, o 

de la fulla que també es vulgui que estiguin a l'herbari, o també d'alguna característica important 

que hagi estat explicada a la descripció. Mentre que en les altres categories només hi podrà haver 

una sola foto, aquest es l'espai ideat per a introduir-hi totes les que es creguin convenients. 

 

  

 Quant es carreguin les fotos s'hi pot afegir una petita descripció, per aclarir quelcom de la 

foto. Les fotografies que es poden introduir tenen una mida límit de 1M, que és el que es pensa que 

és correcte tant per la definició, com per no saturar el servidor. La mida amb que les fotos queden 

encaixades a la web és de 615x461 píxels, que amb la majoria de programes de manipulació de 

fotografies i dibuix es pot retocar la mida de la imatge fàcilment, generalment dins l'apartat d'edició. 

 

 ·Zona;  si es creu que la planta es pot trobar en un lloc concret de les Cinc Sènies, aquí s'hi 

pot col·locar un mapa de suport per indicar on. En primer lloc s'ha de crear aquest mapa, al google 

maps, http://maps.google.es, per crear-lo s'ha d'anar a  “els meus mapes “ i  “crear un mapa nou “, 

marcar el territori on es troba la planta i finalment s'ha de guardar aquest mapa, per poder 

transportar aquest al l'herbari s'ha de  copiar l'adreça html al requadre  “zona “. Hi ha opcions per 

variar la mida del mapa, l'amplada més correcta és 615 , l'alçada pot variar. 

 

 Una mica més avall hi ha vàries pestanyes amb les quals modificarem les condicions i 
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característiques de la planta que estem creant, com per exemple els comentaris, que aparegui la data 

del dia que introduïm la planta, etc. No és necessari fer cap modificació, però és interessant entrar a  

“ajuts del camí URL” i posar el nom científic de la planta. Amb això s'aconsegueix que l'adreça web 

de la planta no acabi amb un node qualsevol, sinó amb el nom científic, és a dir, en lloc de 

“http://www.scn-mm.cat/herbari/node/134” l'adreça web serà 

“http://www.scnmm.cat/herbari/Erodium%20malacoides” 

 

 L'últim pas per introduir la planta dins la base de dades virtual és desar tota la informació 

introduïda. Per fer-ho cal clicar a baix de tot a l'esquerra, a “desa”, abans però, es pot veure el 

resultat clicant a “previsualització”, per assegurar-nos de no haver comès cap error (si un cop desat 

el contingut es detecta qualsevol error només cal clicar sobre “edit” i corregir-lo). 

 

 Hi ha dos formats més a part de “planta” que es poden introduir, que ja vénen predeterminats 

amb el Drupal. L'usuari només pot introduir plantes, ja que no es creuen imprescindibles els altres 

dos, que són “page” i “story”. Sí que es podran crear des de el compte de l'administrador. I “Pagina 

+ fotos “, que s'ha creat per a poder crear un contingut amb diferents paràgraf i fotos intercalats. 

 

 Story;Drupal, per defecte el defineix així: ens diu, “Una història, semblant en forma a una 

pàgina, és ideal per crear i mostrar contingut que informa o atrau els visitants. Notícies de premsa, 

anuncis o notícies del lloc web i entrades informals del l'estil blog es poden crear amb la pàgina 

tipus història. Per defecte, una pàgina del tipus història es mostrarà automàticament a la pàgina 

inicial principal i permetrà escriure-hi comentaris”. Si es crea un story es podrà introduir un títol, un 

cos, si a mes cercant per  les pestanyes que hi ha, es pot  determinar paràmetres i condicions de la 

story que es crei. 

 

 Page;Drupal el defineix així: “Una pàgina, semblant en la forma a una història, és un mètode 

senzill de crear i de mostrar informació que canvia escassament, tal com una secció "Qui som" d'un 

lloc web. Per defecte, una entrada de pàgina no accepta comentaris dels visitants i no apareix a la 

pàgina principal del lloc web.” Si es crea una page es podrà introduir un títol, un cos i una foto. 

La portada de la web, per exemple es una page, i s'ha fet que per defecte sigui la portada de l'adreça 

http://www.scn-mm.cat/herbari. També és una page, la pàgina on hi el vocabulari, així com la resta 

situades al panell superior de la portada. 
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4.4- Com construir la pàgina web 

 

Per a crear el lloc web, el primer que s'ha fet és entrar dins la pàgina de la Secció de 

Ciències Naturals del Museu de Mataró amb el programa “Konqueror”, que serveix entre d'altres 

coses, com a “fullejador” web. Seguidament es crea una carpeta que es diu “herbari”, i dins 

d'aquesta s'hi anirà posant tota la informació per crear l'herbari virtual. Ara mateix en aquest espai 

hi ha també altres carpetes, les quals igual que l'herbari, són subseccions de la pagina de la secció 

de ciències naturals del Museu de  Mataró, aquestes carpetes són: 

 

 “l'atzavara”, la revista de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró 

 “Cinc Sènies”, d'una plataforma ciutadana que vol protegir les Cinc Sènies. 

 “montserrat”, que és una pagina d'homenatge i convocatòries per a l'homenatge a Pere 

Montserrat.  

 Per a poder crear la carpeta, s'ha de tenir un nom d'usuari i la contrasenya per validar-lo. 

Això es va aconseguir demanant-ho a Pangea, una ONG, que entre d'altres coses proporciona 

allotjament de pàgines web, una d'elles la de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró. 

El contacte es pot  fer via e-mail o per telèfon, la seva web es http://pangea.org. 

 

 El primer que es va posar dins la carpeta “herbari” es el programa Drupal (fig.14), un gestor 

de continguts que s'utilitza per crear portals web.  Nosaltres en concret vam descarregar i instal·lar 

la versió 6.6,  tot i que les versions sempre van avançant. Un dels problemes que es pot tenir és el 

de l'idioma, doncs les traduccions de llengües “minoritàries” sempre es demoren. Hi ha dues 

opcions per solucionar-ho, instal·lar la versió 6.4 i anar-la actualitzant a la 6.6 tot el que ens 

permeti, o bé agafar directament la versió 6.6, i intentar transportar el mòdul d'idioma 6.4, i canviar-

lo per el que tenim del 6.6, que segurament serà en anglès. 
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Figura 14, la portada de http://drupal.org, la versió mes avançada en el moment de descarregar la 

foto era 6.14, ho veiem a la dreta de la imatge  

  

 El Drupal que s'ha instal·lat porta un tema (theme) i uns mòduls (modules) per defecte. Els 

mòduls son paquets de continguts amb els que es poden introduir moltes opcions, tasques i funcions 

per a posar a la web, com per exemple, un paquet per agrupar plantes dins la web segons els criteris 

que desitgis, o un mòdul amb el que pots posar fotos a la web. Nosaltres anirem canviant els mòduls 

predeterminats a mesura que ens convingui, per fer-ho, s'ha de crear una carpeta que es digui 

“sites”, i anar pujant-hi tot els mòduls  i el tema que es vulgui tenir dins la web. Aquesta carpeta es 

crea perquè no es barregin els nous arxius amb els que venen predeterminats amb el Drupal. Dins 

d'aquesta carpeta haurem de seguir una estructura a fi de tenir-ho tot ordenat. Els mòduls es 

col·locaran dins les carpeta “modules”, que l'haurem creat dins de “all”, que a la vegada es troba 

dins de “sites”. Per el mateix motiu, també hem creat una carpeta “theme”, situada al mateix lloc on 

s'ha posat “modules”.  

 

 El primer que hem de fer és escollir un tema, que donarà una petita estructura base i sobretot 

la imatge de la web, els colors i l'estil. Al lloc web http://drupal.org es poden descarregar 

gratuïtament centenars de temes, en un apartat que es diu “themes” (fig.15). Es pot veure la imatge 

de la pantalla d'inici del tema que es trii, i en fa una petita explicació. Convé mirar-s'hi bé per 

trobar-ne un que s'adeqüi al màxim a les nostres necessitats, per així estalviar-se futurs problemes a 

l'hora de fer qualsevol retoc o canvi. 
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Figura 15, la portada de l'apartat de “themes”de drupal.org 

   

 Un cop escollit, cal descarregar-lo i pujar-lo al nostre espai web (dins de la carpeta “themes” 

que hem creat nosaltres, dins de “all”, i aquesta dins de “sites”). En concret es va escollir el "forest 

floor", que és a http://drupal.org/project/Themes?page=23. En el moment de descarregar-lo, s'ha 

d'escollir la versió que concorda amb la versió del Drupal amb la qual treballem, en el nostre cas la 

6.x-1.7. (fig.16). Es va escollir aquest, perquè anava be la seva estructura i el seu disseny era 

semblant i respectuós amb la resta de pàgines de la Secció de Ciències Naturals de Mataró, uns dels 

requisits que se'ns va demanar per a poder tenir l'herbari dins del seu espai web. 
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Figura 16, l'espai web des d'on es pot  veure i descarregar el tema “forest floor” 

  

 Abans de seguir pujant i creant  “l'herbari”, és important pensar en l'estructura que es vol 

que tingui, per exemple, quin tipus de menús tindrà, quines eines oferirà, el format de les dades que 

mostrarà, etc. A partir d'aquí s'ha de mirar quins són els mòduls més adequats per a crear aquesta 

estructura. El que decidim en aquest punt no és ni determinant ni irreversible, aquests mòduls es 

poden modificar o substituir segons noves necessitats o noves idees, però com mes enllà es pensi, 

menys canvis s'hauran de fer. Els mòduls que es necessiten en aquest primer tram de l'estructura són 

els següents: 

"Taxonomy menu” menú que ens servirà per agrupar les plantes per a famílies i per els usos i 

propietats. 

“Nice menu” menú que al crear un contingut, ell  mateix s'ordeni dins la web segons la distribució 

prèviament configurada. 

 “cck “que farà la distribució dels menús creats. 

Aquests mòduls, de la mateixa manera que els temes, es poden trobar dins http://drupal.org. Aquí sí 

que és important fixar-se en les versions de Drupal compatibles, doncs els mòduls poden crear 

molts més problemes d'incompatibilitat entre versions. Dins la citada pàgina web, hi ha la opció de 

filtrar la cerca segons versions (fig. 17). 
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Figura 17, dins de Drupal.org, a la dreta de la pantalla, trobarem els filtres per versions, en el cas de 

la figura esta activat el 6.x 

 

 Els mòduls estan en constant desenvolupament, i dins la web de drupal.org apareixen varis 

tipus de  mòduls, segons versió compatible, però també segons el procés en que es troba el mòdul. 

Els que vénen seguits de la paraula “alpha” (alfa), són els que estan en fase de prova pels seus 

mateixos creadors. Els que vénen acompanyats de “beta” (fig.18), en canvi, són aquells que es 

troben en fase de prova però aptes per a la resta d'usuaris. Per últim hi ha els “release candidate” i 

els “release”, ja provats i optimitzats, llestos per a ser utilitzats pel gran públic. D'un mateix mòdul 

en poden existir diverses versions, el més recomanable és triar la darrera d'elles, tot i que les 

anteriors poden tenir alguna característica que interessi més, és per això que no sempre es tria 

l’última versió. 

  

Figura 18, en aquest cas hi ha dues versions per escollir, una és beta, la versió 6.x1.0-beta2.  

 

  El següent pas és crear el tipus de pàgina per a les espècies que es podran introduir a 

l'herbari. Es vol que prengui la forma d'un formulari amb varis camps, on es demanin les dades de 

cada planta per a entrar-la a la web. Per fer-ho, s'ha d'entrar a la web que hem creat com a “herbari”, 

des d'un navegador web, a l'adreça http://www.scn-mm.cat/herbari. L'adreça http://www.scn-mm.cat 

és la de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, és a dir que és una secció d'aquesta, 

tot i no aparèixer-hi.  
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 Un cop dins, s'ha d'entrar dins la web com a administrador (fig.19), per entrar s'han d'usar el 

nom d'usuari i contrasenya corresponents, i clicar a  [Content management [Tipus de contingut 

[Add content type , i crear un tipus de contingut que sigui una “planta”(fig.20).  

 

Figura 19, aquest es l'esquema que es veu quant s'entra a l'apartat d'administrador 
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Figura 20, formulari que demana el sistema per a crear un contingut. La descripció és el text que 

després sortirà sota “planta” quan vulguem crear un contingut . 

  

 Un cop generat el tipus de contingut “planta”, l'haurem de modificar creant els camps que es 

vol que tingui  “planta”. Per fer-ho s'ha d'estar dins l'apartat d'administració (Administer) i anar a 

[Content management [planta [Manage fields [add new field,  i anar afeixin fields (camps), que 

seran els camps que tindrà “planta”, com per exemple nom vulgar, gènere, hàbitat, i els que es 

creguin necessaris. El nom científic és el que es vol com a  títol de “planta”, perquè així el sistema 

web reconeixerà les plantes pel seu nom científic. La resta de camps podrien anar dins el cos de 

“planta” que ve predeterminat, però treballant amb camps creats per un mateix és més senzill de 

canviar paràmetres (fig.21). Així doncs s'elimina el cos de “planta” i s'afegeixen tots els camps que 

es vulguin. És millor anar-los generant amb el mateix ordre que es vol que apareguin a la pàgina, ja 

que és així com quedarà, encara que posteriorment es poden ordenar a gust de l'administrador. Cal 

fer notar que camps “família”, “color de flor” i “usos i propietats” no els hem creat, doncs són una 

mica diferents, i connectaran les diverses plantes a mesura que les anem afegint.  
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Figura 21, espai des d'on crear i modificar els camps dels continguts 

  

 Per crear els camps “família”, “color de flor” i “usos i propietats”, cal dirigir-se a 

[Taxonomia [add vocabulary,  on es mostrarà un petit formulari amb el que es creen els paràmetres i 

condicions del camp (obligatorietat, mida màxima, format, etc.).  

 

 Un cop creats, s'ha d'anar al bloc “planta” que s'està creant, a [administer [site building 

[block, i s'ha d'activar el “nice menu”(fig.22), tant a “usos i propietats” com el de “família” i “color 

de flor”, fent que quan s'introdueixi una “planta”, també consti a tots tres i així tenir ordenada i 

classificada directament  la “planta” dins la web.  
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Figura 22, espai de la web on activar el mòdul "nice menu", i col·locar el lloc del  menú dins la 

web. 

 

 Per a poder crear a un camp que s'hi puguin introduir fotos,  cal que abans es baixi un mòdul 

que ho permeti. Es torna a buscar dins de http://drupal.org, talment com per al mòdul “taxonomy”, 

“cck” i “nice menu”. Se'n troben molts per a fer galeries d'imatges, però no es el que es busca en 

aquest cas, el que interessa es poder posar a cada “planta” un seguit de fotos. S'ha escollit un mòdul 

que es diu “image fields”, i per a complementar-lo, també el “field field”. S'han pujat al nostre espai 

virtual, a les carpetes on hi ha tota la informació dels mòduls amb el fullejador web “Konqueror”. 

 

 Ara cal, fent servir un navegador web, tornar allà on es creen els camps que es vol que tingui 

“planta”. Això és dins l'administrador (Administer) clicant a [Content management [planta [Manage 

fields [add new field, per crear els camps que es vol que siguin fotos canviant el següent :  _select a 

field type _  per _file_.(Fig. 23) Un cop fet es podran escollir paràmetres varis, entre d'altres la mida 

de la foto o  el nombre de fotos límit que es desitgi fixar en aquest camp. 
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Figura 23, requadre on canviar el paràmetre, perquè el camp sigui una foto i no un text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

5. DISCUSSIÓ 

 

5.1 La web de l'Herbari Virtual de les Cinc Sènies 

 

  5.1.1.Comentaris d'usuaris 

 L'Herbari Virtual de les Cinc Sènies ha estat valorat positivament per la totalitat de persones 

que han manifestat la seva opinió als autors, si bé també han aportat suggeriments i apunts concrets. 

Es tracta principalment d'estudiants, i no precisament relacionats amb la botànica o camps propers, 

però sí molt avesats en la navegació per Internet. 

 

 Una de les reclamacions més habituals és la d'afegir més fotografies i de més qualitat (tant 

fotogràfica com de superfície de píxels). I sense deixar les fotografies, hi ha qui reclama comentaris 

al peu de foto on s'expliqui ben bé què s'ensenya o què es vol fer veure. 

 

 Pel que fa a la navegació, varis usuaris agrairien que en clicar en una família o camp (usos i 

propietats, per exemple), aparegués una llista amb tots els termes que conté. Actualment si es fa, 

apareixen totes les espècies una darrera l'altra, amb fotografies incloses, cosa que ocupa molt espai i 

requereix vàries pàgines. De l'altra manera seria més fàcil i ràpid trobar el que es cerca, ja sigui en 

format de llista simple, o acompanyada de petites fotografies. 

 

 5.1.2.Punts a millorar 

 Encara que el nombre i qualitat de les fotografies és suficient, hi ha aspectes en els quals es 

podria millorar. Revisant algunes fitxes d'espècie, s'observa que algunes fotos no són del tot clares 

(el que es vol mostrar es confon amb d'altres coses), no són prou grans (en alguns casos hi ha detalls 

que no es poden apreciar o passen massa desapercebuts), i es troben a faltar més fotos de laboratori. 

 

 Òbviament, l'Herbari Virtual no conté la totalitat d'espècies que habiten a les Cinc Sènies. El 

que fóra desitjable, és que entre tots els futurs usuaris del web s'arribessin a introduir el màxim 

d'espècies absents actualment. 

 

 Hi ha certs recursos gràfics a l'hora d'escriure, que faciliten la comprensió del que s'està 

explicant. Els més clars i xocants, sobretot tractant-se d'un herbari replet de noms científics, són el 

subratllat i la cursiva. La negreta ha estat finalment aplicada, i pel que fa a la cursiva, s'ha començat 

a treballar-hi. 
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 El fet de donar un número de font, major o menor en determinats títols, subtítols, o l'ús de 

tabuladors, la divisió de paràgrafs, els peus de fotografia, etc., són eines que no s'han sabut aplicar, i 

que sens dubte ajudarien a fer més clara i ordenada totes i cadascuna de les informacions que es 

mostren. 

 

 Amb l'ajuda necessària de gent avesada en medicina natural, es podria aprofundir més en la 

informació que s'ofereix d'herbes medicinals. Dades com la dosi màxima, tècniques de preparació i 

utilització, etc. són útils i necessàries, fent més fàcil el primer pas de qui vol aprendre a fer-se els 

seus propis remeis. 

 

 5.1.3.Aspectes positius 

 

Mapa 

 El fet de disposar del mòdul de localització, incorpora un servei a l'usuari que a data d'avui 

no es troba en cap altre herbari virtual. La dificultat de fer-lo operatiu es veu recompensada per la 

gran utilitat que se li pot donar. Localitzar amb notable precisió la ubicació de determinades 

espècies d'interès (orquídies, espècies molt localitzades, espècies rares...) pot animar a descobrir 

nous racons de les Cinc Sènies, lluny dels camins principals.   

 

Crear usuaris 

 La facilitat amb què qualsevol persona pot registrar-se com a usuari és important. En els 

casos en que aquest tràmit és llarg o feixuc, hi ha més probabilitats que el visitant es tiri enrere 

davant incomoditats com el fet de respondre un correu, esperar una contrasenya o haver de donar 

moltes dades personals. El procés que fa servir l'Herbari Virtual de les Cinc Sènies és ràpid i senzill, 

fins i tot per a aquella gent que no està acostumada a navegar per Internet. 

 

Ordenació de les espècies 

 El camp “color de les flors” de les fitxes de “planta” ha estat afegit a posteriori, pensant en 

els visitants que desconeixen les famílies botàniques. És una ordenació ,relativament fiable, que vol 

ajudar als qui desitgen saber quelcom d'una planta, però desconeixen la seva família. Sense aquest 

recurs, haurien d'anar mirant dins cada família fins arribar a trobar-la, una feina feixuga si comptem 

que l'herbari conté més d'un centenar d'espècies. 
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5.1.4. Possibles aplicacions 

 

Escoles/Instituts/Universitaris 

 L'herbari pot ser una eina de suport en moltes activitats docents, ja sigui dins l'aula, com 

abans o després d'una sortida de camp. Calculant bé la dificultat, es podrien fer tallers o classes des 

de primària fins a secundària i batxillerat. Activitats que servirien tant perquè els alumnes 

aprenguessin, com per millorar algun detall de l'herbari (adjuntar fotografies de més qualitat, 

ampliar els textos de les fitxes, etc.) 

 

Portal Cinc Sènies 

 Una altra possibilitat, és convertir l'herbari virtual en una secció més d'un espai web, 

juntament amb notícies de premsa, estudis i articles científics, activitats d'oci/esport, inventaris de 

fauna, etc. Aquest supòsit necessitaria de diversos col·lectius per fer-se efectiu, i encara de més gent 

per mantenir-lo actiu i útil. Aquests col·lectius podrien ser associacions relacionades amb la natura i 

el paisatge, sindicats agraris, aficionats a la fotografia, usuaris habituals de les Cinc Sènies, etc. 

 

Projecte inacabat 

 El fet de que encara quedin espècies per publicar, situar o descobrir, vocabulari per afegir o 

nous mòduls per instal·lar, fa que els nous usuaris ho tinguin relativament senzill a l'hora d'aportar 

nous continguts. No es trobaran amb un “sostre” que els freni, i podran anar afegint noves espècies 

mentre es familiaritzen amb el funcionament de la web o van pensant en noves possibilitats per 

aquest. 

 

Agricultors i comerciants 

 Existeix la possibilitat de crear una secció on anunciar i ubicar els productors i/o venedors 

d'hortalisses de les Cinc Sènies a la pàgina web. Això afavoriria el consum i producció locals. I amb 

el beneplàcit dels agricultors, es podria arribar fins i tot a construir una tenda “online”, des de la 

qual fer encàrrecs i passar-los a recollir a casa el pagès, o rebre'ls a casa. 

 

Col·laboracions amb altres entitats 

 Si la iniciativa prosperés adequada i satisfactòriament, el model es podria ampliar a altres 

municipis, comarques o regions. Es podrien compartir estudis, iniciatives i experiències, emprendre 

accions conjuntes, etc. 
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5.1.5. Comparació amb pàgines similars 

 

 A l'hora de començar a construir l'Herbari Virtual de les Cinc Sènies es va prendre com a 

model l'Herbari Virtual del Mediterrani Occidental, fet per la Universitat de les Illes balears, la 

Universitat de València i la Universitat de Barcelona. Precisament per la seva senzillesa de maneig i 

estètica, aspectes que permeten trobar fàcilment l'espècie que es busca, intuïtiva i ràpidament. 

 

 Aquest herbari és molt superior al de les Cinc Sènies en diversos aspectes, però sobretot pel 

que fa al nombre d'espècies. El del mediterrani occidental en conté dos mil dues-centes cinquanta-

dues (24/10/2007), en front del centenar i escaig que presenta el del present projecte. Bàsicament 

perquè el de les Cinc Sènies ha estat fet per dues persones i el del mediterrani occidental per tres 

universitats, però també perquè la superfície representada i la diversitat d'hàbitats és també molt 

major. 

 

 La cerca es pot fer per famílies, per nom científic, nom vulgar (en castellà o català) o per 

característiques de l'espècie (espècie protegida, espècie introduïda, espècie paràsita...). Són moltes 

les vies per a anar a parar a un mateix destí. Sigui quin sigui el camí que es trii, els resultats 

apareixen en una llista sense fotografies, ordenada alfabèticament. 

 

 Les fitxes són molt similars en forma i continguts. L'herbari de les Cinc Sènies acumula 

totes les fotografies a sota del text, mentre que el del mediterrani occidental els posa a la mateixa 

alçada (apareix una reducció de la fotografia al costat del text, amb enllaços a les altres fotografies a 

sota ). L'Herbari del mediterrani occidental té la gran qualitat de mostrar fotografies de grans 

dimensions, mentre que el de les Cinc Sènies, de moment, s'ha de conformar en no sobrepassar els 

límits que imposa la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró. Hi ha aspectes diferencials, 

com la distribució per províncies que no pertoquen quan ens referim a un sol municipi, o la forma 

vital, que els autors de present projecte van desestimar. 

 

 Fer un herbari modest també té avantatges. Al tractar una superfície reduïda, al dirigir-se 

principalment als ciutadans de Mataró i rodalies, l'autor de la fitxa d'una planta (i d'altres apartats), 

pot fer servir referències locals, com ara indrets populars, botigues, etc. O fer servir l'eina del mapa 

per a situar una espècie poc usual o d'hàbitat molt concret, i facilitar-ne la troballa als 

interessats/des. Aquesta aplicació del mapa és difícil en herbaris que comprenen països sencers o 

diverses províncies. 
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 Pel que fa al disseny del web, els dos herbaris virtuals són aparentment senzills i 

relativament moderns, amb els caixetins i enllaços estrictament necessaris, sense efectes 

prescindibles ni canvis de lletra que puguin despistar al navegant. 

 

 Altres herbaris virtuals (o pàgines web similars) d'interès, són el de la Universidad de 

Navarra o la web FloraCatalana.net. El primer és molt semblant al de les Cinc Sènies, sobretot en 

les classificacions i en les fitxes de les plantes. Fins i tot incorpora un herbari virtual de plàntules de 

males herbes, una idea fantàstica, que pot ajudar molt als estudiants d'enginyeria agrícola. La 

segona és més modesta però conté multitud d'espècies de Catalunya, amb molt bones i nombroses 

fotografies. 

 

 Si es visiten herbaris virtuals de fora d'Espanya, els primers que apareixen als cercadors són 

d'universitats o entitats científiques de països o estats sencers, com Austràlia (subdividit en regions 

com Tasmània o Darwin) o el de Florida (EUA). Encara que molts llocs web es presentin sota el 

títol d'herbari virtual, moltes vegades es limiten a anunciar el seu herbari “físic”, la seva seu, els 

seus estudis recents, etc. O bé només deixen consultar via Internet el llistat d'espècies que tenen 

arxivades, però no disposen de “fitxes web”. 

 

 La versió d'herbari virtual més habitual, és la de grans herbaris tradicionals, que publiquen 

fotografies de les espècies del seu arxiu ja premsades. No solen venir acompanyades de textos, però 

sí del nom del recol·lector, zona de recollida, data, etc. Un punt negatiu d'aquests herbaris és la 

lògica pèrdua de color dels exemplars, així com l'absència de fotografies de camp. 

 

 Són particularment nombrosos els casos de webs anomenades “virtual herbarium” que 

contenen centenars i milers d'espècies, però que faciliten informació molt concreta, en formats i 

formes específiques. Val a dir que aquestes pàgines web solen encarar-se cap a la geobotànica i la 

biodiversitat a gran escala, facilitant dades relatives a latituds, comunitats vegetals, paisatges... 
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6.CONCLUSIONS 
 
 
 
 
 Si es pren “herbari virtual” com el que s'ha presentat al llarg del text (una pàgina tipus 

“fitxa”, amb fotografies, descripció i dades), són pocs els exemples que apareixen als cercadors 

d'Internet. Des del punt de vista del públic al que va dirigit l'Herbari Virtual de les Cinc Sènies, 

aquesta varietat de pàgina web és la més indicada: clara, senzilla i amb un volum d'informació 

suficient. 

 

 La web de l’Herbari Virtual de les Cinc Sènies es troba plenament operativa per aqualsevol 

usuari que la visiti. S’han corregit alguns problemes amb el servidor i ara és molt més estable. La 

creació d’usuaris funciona correctament, igual que les eines per crear continguts dins la web 

(històries, plantes i pàgines). 

 

 Un cop presentat aquest treball a l’ESAB, es marcarà una data per fer una presentació en 

societat de l’herbari a Mataró, a petició de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró. És 

a partir d’aquí, quan han de sorgir els nous usuaris que desenvolupin el contingut de la web, i que 

marcaran el futur d’aquesta eina, amb la que tant hem disfrutat com a autors. 
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