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Resum 

En aquest treball es proposa la construcció d’un parc públic en un terreny qualificat, 

segons el planejament urbanístic de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, de sòl urbanitzable 

delimitat per a parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local. 

Aquest terreny es troba al voltant de la masia de Can Pau Torrents, antiga propietat de la 

família Salvador i lloc on es localitzava el seu jardí botànic, desaparegut fa segles. 

Un cop definits exactament els límits del terreny s’ha solapat aquesta informació amb el 

mapa topogràfic actual per tal d’aconseguir un plànol complert del terreny a estudiar. 

Paral·lelament es duu a terme una recerca de tota la documentació possible d’aquest 

antic jardí botànic (existent pels vols de 1700) per tal d’aconseguir el màxim d’informació 

sobre la localització exacta del jardí botànic, la seva distribució, l’època en que va existir, i 

les espècies que hi contenia. També s’inclou una breu explicació dels membres més 

rellevants de la saga dels Salvador i la seva aportació a la ciència i la història. 

La bibliografia sobre la família Salvador és molt nombrosa i complerta però no es així 

amb el jardí botànic que van construir a Sant Joan Despí, ja que la seva principal 

aportació ha estat el seu herbari i, en general, el seu Gabinet de Curiositats. 

Per tal d’entendre millor el terreny i observar en detall tant els murs que defineixen l’espai 

com la flora preexistent s’ha realitzat una visita que s’ha documentat fotogràficament, per, 

a continuació, poder-ne fer una proposta de les actuacions coherent amb l’espai i els 

límits, la topografia, la història, el nou ús com a espai públic i una gestió eficient dels 

recursos hídrics. 

Un cop processada i analitzada tota aquesta informació es mostra la proposta que s’ha 

considerat més idònia: mantenir l’estructura de bancals i disposar la flora i els camins per 

tal d’exaltar aquesta distribució. La flora, basada en la recerca realitzada sobre les 

espècies documentades presents al jardí originari, s’ha agrupat segons el seu origen 

geogràfica: Amèrica, Àsia, Àfrica, Europa i regió mediterrània. A més es destina una part 

del parc a les plantes del gènere Salvadora i la resta a planta de reposició,intercanvis i 

adaptació.  

Finalment es mostra el cost d’aquesta proposta mitjançant un breu estudi econòmic.  
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Resumen 

Este trabajo consiste en una propuesta de construcción de un parque público en un 

terreno calificado, según el planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Sant Joan 

Despí, de suelo urbanizable delimitado para parques y jardines urbanos de nueva 

creación de carácter local. 

Este terreno se sitúa alrededor de la masía de Can Pau Torrents, antigua propiedad de la 

familia Salvador y donde se encontraba su jardín botánico, desaparecido hace siglos.  

Una vez definidos exactamente los límites del terreno, se ha solapado esta información 

con el mapa topográfico actual para conseguir un plano completo del terreno estudiado. 

Conjuntamente se ha llevado a cabo una búsqueda de toda la documentación disponible 

sobre el antiguo jardín botánico (datado en torno al año 1700) con el objetivo de agrupar 

el máximo de información sobre su localización exacta, su distribución, el período en que 

existió, y las especies que lo formaban. Además se expone una breve biografía de los 

miembros más relevantes de la familia Salvador y su aportación a la ciencia y la historia.  

Pese a que la bibliografía acerca de la familia Salvador es extensa y completa, la del 

jardín botánico que construyeron en Sant Joan Despí es más bien escasa ya que el 

herbario y, en general, el Gabinete de Curiosidades constituyen su principal aportación. 

Con el propósito de comprender mejor el terreno y observar detalladamente los bancales 

que definen el espacio, así como la flora preexistente, se ha realizado una visita 

documentada fotográficamente, permitiendo elaborar una propuesta de las actuaciones 

coherente con el espacio y los limites, la topografía, la historia, el nuevo uso como 

espacio público y la gestión eficiente de los recursos hídricos. 

Con toda la información procesada y analizada se presenta la propuesta que se ha 

considerado más idónea: mantener la estructura de bancales y disponer la flora y 

caminos para realzar esta distribución. La flora, basada en la investigación sobre las 

especies documentadas del jardín original, se ha dividido según su origen geográfico: 

América, Asia, África, Europa y región mediterránea. Además se destina una parte del 

parque a las plantas del género Salvadora y el resto a planta de reposición, intercambios 

y adaptación.  

Finalmente se muestra el coste de esta propuesta mediante un breve estudio económico. 
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Abstract 

The aim of this study is the proposal of a public park construction in a property described, 

according to the urban planning of the City of Sant Joan Despí, as a developable land 

bordered by newly created urban parks and gardens of local nature. 

The place is located by the Can Pau Torrents house which was owned by Salvador’s 

family and where they established their botanic garden centuries ago. 

A complete map of the site was obtained by overlapping the defined borders of the terrain 

with the current topographic atlas. 

Furthermore, an extensive documental research regarding the old botanic garden (dated 

around 1700) was carried out identify the exactly location of the ancient garden, the 

period when it was created and the species present there. This work also introduces a 

brief biography of the most relevant members of the Salvador’s family and their 

contribution to science and history. 

Despite the wide bibliography concerning the Salvador’s family, little is known and has 

been documented about the garden they created in Sant Joan Despí, as of their main 

legacy the Cabinet of Curiosities, and especially about their herbarium.  

The terraces that delineate space as well as the existing flora was observed in detail and 

photographed, during a visit in order to make a proposal of the performance consistent 

with the space, its limits, topography, history, new public use and efficient management of 

water resources.  

After processing and analyzing all the information, the proposal: maintains the terraces 

structure and displays the flora and paths in order to enhance this composition. The flora 

is divided according to their geography origin based on the research of original species 

found in the ancient garden: America, Asia, Africa, Europe and the Mediterranean region. 

Besides, an area will be assigned to Salvadora genus plants and the rest of the park, to 

plants for replacement, exchanges and adaptation.  

Finally, the cost of the proposal is shown in a concise economic study. 
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1. Objecte 

La nissaga dels Salvador forma una part important de la història de Sant Joan Despí i les 

aportacions científiques dels seus membres encara són una referència en el món de la 

botànica i l’apotecaria. Per aquest motiu, la construcció d’un jardí que rememorés el seu 

llegat a la població de Sant Joan Despí és una bona manera de honrar la seva memòria. 

L’objecte general d’aquest treball és aconseguir una proposta de parc públic viable, 

sostenible i acord amb l’espai on es localitza i la seva història. Amb aquesta finalitat s’han 

establert els següents objectius: 

1. Conèixer als membres més rellevants de la família Salvador i les seves diferents 

aportacions al treball familiar. 

2. Estudiar la importància de les col·leccions i de l’Herbari Salvador, així com la seva 

repercussió al llarg del temps. 

3. Cercar tota la informació possible sobre el desaparegut Jardí Botànic de la família 

Salvador a Sant Joan Despí, especialment localització, distribució i flora. 

4. Visitar l’espai i buscar cartografia del lloc on es situarà el parc públic per tal 

d’examinar la topografia i la flora existent. 

5. Estudiar i classificar la flora i plantejar la seva distribució. 

6. Establir un sistema de reg sostenible segons les diferents tipologies de planta. 

7. Aprofitar al màxim els recursos hídrics mitjançant una xarxa de drenatge i dipòsits. 

Un cop obtinguda i estudiada tota aquesta documentació es projectar un model de parc 

públic com a conclusió del treball.  
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2. Antecedents 

No hi ha antecedents de cap projecte de reconstrucció ni de disseny d’un jardí basat en 

l’antic Jardí Botànic de la família Salvador ni cap proposta de parc públic per a aquest 

terreny, ja que encara no s’ha executat cap fase del planejament previst per a aquesta 

part del poble per part de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Tal com s’explica en apartats 

posteriors tampoc s’ha trobat cap descripció, escrita ni gràfica, de com era el Jardí 

Botànic de la família Salvador. 

Per a la recerca d’informació sobre les espècies que formaven el jardí botànic i sobre la 

família Salvador i els seus treballs els documents més significatius són els següents: 

- La tesis de la Dra. Neus Ibáñez, Estudis sobre cinc herbaris històrics de l’ Institut 

Botànic de Barcelona, conté una transcripció de les dades que figuren a cada 

planta que forma part del que es conserva de l’herbari Salvador on, a part del 

nom científic i altres dades, es cita la procedència de la planta [13]. 

- Cultura de jardins descriu els criteris a seguir a l’hora de construir un jardí a 

l’època dels Salvador [2]. 

- Pourret documenta les espècies que va observar durant la seva visita al jardí [22]. 

- Sanvisens, encara que es centra en la vida de Jaume Salvador i Pedrol, dóna una 

visió global de la família Salvador, de les seves gestes i del seu context històric 

[23]. 

- De Bolós realitza nombroses aportacions sobre la família Salvador i el seu 

Gabinet de Curiositats [8]. 

- Salvadoriana és un repàs general del llegat científic de la família Salvador [18]. 
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3. Primera part: Documentació 

3.1. La família Salvador 

La nissaga dels Salvador, constituïda fonamentalment per tres generacions (Joan 

Salvador i Boscà, el seu fill Jaume Salvador i Pedrol, i els dos fills d’aquest darrer, Joan i 

Josep Salvador i Riera), va proporcionar els exponents principals de l’antiga escola 

catalana de botànica entre els segles XVII i XVIII [17]. 

3.1.1. La nissaga dels Salvador 

La nissaga d’apotecaris i naturalistes de la família Salvador (figura 1), procedent d’un 

llinatge familiar de pagesos i mercaders de Calella i de bona posició econòmica, es va 

dedicar en cos i ànima a aplegar, conservar, estudiar i classificar tant elements vegetals, 

animals, minerals com artificials des de començaments del segle XVII i, de forma 

discontínua els últims anys, fins a mitjans del segle XIX. 

El primer Salvador que es va dedicar a aquests afers va ser Joan Salvador i Boscà 

(Calella 1598 – Barcelona 1681), va ser iniciat en la botànica pel seu germà gran Joaquín 

Salvador i Boscà, que va estudiar ciències naturals i, segons Pourret, va ser deixeble del 

doctor Francesc Micò.  

Joan va ser admès al Col·legi d’Apotecaris de Barcelona el 1616. Posteriorment es va 

casar amb Victòria Pedrol i Sancana, filla de Gabriel Pedrol, un dels apotecari més 

benestants de Barcelona. Fruit d’aquest matrimoni va néixer un fill anomenat Jaume.  

Joan va heretar el negoci del seu sogre així com la seva important col·lecció de llibres, 

plantes seques, minerals, conquilles i altres espècimens naturals, que serien la base de 

les col·leccions i la biblioteca Salvador [5]. Joan va ser el que va iniciar les relacions amb 

altres naturalistes europeus. 
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Figura 1: Gravat amb els fundadors i els continuadors del gabinet Salvador 

Exposició Salvadoriana (IBB). Fotografia: David Núñez Cárdaba 

Jaume Salvador i Pedrol (Barcelona 1649 – 1740) va prosseguir la trajectòria del seu 

pare i va ser admès com a apotecari pel Col·legi d’Apotecaris de Barcelona el 1669 i va 

continuar la seva formació a Montpeller de les mans de Peire Magnol i posteriorment a 

Marsella i Tolosa. Va arribar a ser un botànic i apotecari de rellevància internacional, com 

molts amb els qui va intercanviar nombroses epistolars i plantes, el més important dels 

quals és Joseph Pitton de Tournefort.  

Jaume Salvador i Pedrol va ser una personalitat important a la seva època tal i com 

demostren els títols que se li van donar: Dins l’àmbit català va ser anomenat Conseller 

del Consell de Cent el 1697. El 1737 l’Academia de Medicina Matritense va donar el títol 

d‘Acadèmics a Jaume i al seu fill Josep. Aquesta mateixa acadèmia el va nomenar el seu 

Director de Farmàcia el 1738. També va ser ell el que va comprar la baronia de la Bleda 
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al comte de Torralba obtenint el títol de Baró de la Bleda, però la família Salvador no tenia 

cap privilegi nobiliari. 

La Academia se ha dado mil enhorabuenas de tener por individuo a un 

Español que después de haber ilustrado gloriosamente su patria rompió la 

aspereza de los Pirineos y logró la honra que le conociesen y admirasen 

los eruditos extranjeros. A la verdad un héroe tan venerado, tan juicioso y 

tan peritísimo en la Botánica, Historia Natural y Bellas Artes, era preciso 

también que ilustrase la nueva Academia Matritense, para que, inflamados 

todos los Académicos, procuraran arribar al logro del merecimiento con 

que Vmd. está gloriosamente condecorado. 

Text de la carta dirigida a Jaume Salvador i Pedrol on se li comunica el seu 

nomenament com a Acadèmic de la Academia de Medicina Matritense [8]. 

Per molts historiadors és el Salvador per excel·lència ja que va ampliar notablement les 

col·leccions i la biblioteca familiar, va ser el que, junt amb els seus fills Joan i Josep, va 

construir el jardí botànic de Sant Joan Despí i a ell se li deu la definició i classificació 

d’una família de plantes pertinent a l’ordre de les Brassicals procedents d’Aràbia, Persia i 

del Sàhara. Com a honor Linné va dedicar el gènere de plantes Salvadora a la família 

Salvador [23]. Posteriorment aquestes plantes s’han considerat una nova família, les 

Salvadoraceae, que conté 3 gèneres i unes vint espècies.  

En molts dels seus retrats Jaume Salvador i Pedrol surt subjectant un fragment de 

Salvadora. És el cas de la seva estàtua situada davant del Museu Martorell (figura 2), al 

Parc de la Ciutadella de Barcelona, on sosté una branca de Salvadora persica.  

Joan Salvador i Riera (Barcelona 1683 – 1726) està considerat com un dels importants 

científics catalans de la seva època. Va estudiar a Montpelier amb Magnol, com en el seu 

dia ho va fer el seu pare, després a París amb Tournefort i, posteriorment, a Itàlia amb 

mestres com Michelangelo Tilli i Giovanni B. Trionfetti. També va continuar i ampliar les 

relacions de correspondència i intercanvi amb científics d’importància internacional. Va 

escriure el Botanomasticon Catalonicum, que no ha arribat als nostres dies. Aquest llibre 

recollia el conjunt d’herboritzacions fetes pels Salvador a Catalunya i hauria estat el 

primer recull de flora de Catalunya. Segons Buján [4] també va escriure un catàleg del 

jardí botànic familiar, també desaparegut. 
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Figura 2: Estàtua de Jaume Salvador i Pedrol subjectant una branca de 

Salvadora persica 

Fotografia: David Núñez Cárdaba 

Joan Salvador i Riera va ser el primer en fer una exploració botànica important de 

Mallorca i Menorca, amb la que va ampliar considerablement l’herbari familiar, el qual va 

ordenar d’acord amb les Instituciones Rei herbaiae de Tournefort. Va dedicar molt temps i 

esforç a ordenar i catalogar, no solament l’herbari, sinó totes les col·leccions familiars. Va 

ser el Salvador amb més interès en fer publicitat dels seus treballs. 

Josep Salvador i Riera (1690 - 1761), a la mort del seu pare, va finalitzar l’ordenació del 

llegat familiar que havia començat el seu germà gran Joan. També va dedicar grans 

esforços a conservar i presentar correctament les col·leccions familiars. Per aquest fi va 

fer construir els armaris, prestatgeries, calaixos i caixes especials per cadascuna de les 
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col·leccions familiars, els quals es poden veure exposats a l’ Institut Botànic de Barcelona 

juntament amb gran part de les col·leccions dels Salvador. 

A la seva mort va començar el declivi del renom de la família Salvador ja que els 

següents descendents no van continuar el llegat naturalista familiar però, 

afortunadament, valoraven aquest patrimoni familiar i el van conservar i el continuaven 

mostrant a les persones interessades.  

Això van continuar així fins l’arribada de l’últim Salvador naturalista (figura 3), Josep 

Salvador i Soler (1804 – 1855), mort prematurament en un accident quan els seus fills 

eren menors d’edat. A la seva mort la família es va haver de vendre la casa del carrer 

Ample de Barcelona, on tenien dipositades les col·leccions familiars i les van traslladar a 

la masia de la Bleda (Alt Penedès), antiga propietat familiar, a les golfes de la qual van 

restar oblidades, en unes condicions gens apropiades, durant 80 anys. 

Durant aquest temps es van escriure diverses publicacions donant per perduts l’Herbari 

Salvador i la resta de les col·leccions, fins que el 1923 Montserrat Garriga de Gallardo 

(entusiasta botanòfila) els va localitzar i ho va fer saber a Pius Font i Quer, el qual, al 

1938 ho va incloure al recentment creat Institut Botànic de Barcelona. 
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Figura 3: Arbre genealògic elaborat per Josep Salvador i Soler  

Exposició Salvadoriana (IBB). Fotografia: David Núñez Cárdaba 

3.2. La botànica a Europa a l’època dels Salvador 

A l’època dels Salvador, s’associava sovint la botànica amb l’agricultura i la medicina. De 

fet, la majoria de botànics exercien de metges o apotecaris, precursors dels farmacèutics. 

Per tal de descobrir noves espècies d’interès, s’impulsaven expedicions a altres territoris, 

sobre tot al continent americà, des d’on s’exportaven les llavors cap a Europa per cultivar-

les als jardins botànics. 

Durant els seus viatges, el botànics del segle XVIII recollien plantes i elaboraven una 

descripció detallada amb dades climàtiques, estacionals, edàfiques i geològiques i 

l’època de floració per incorporar-les al seu herbari. 
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En aquella època, la denominació professional de botànic no era gaire coneguda, però a 

Europa, ja començava a desenvolupar-se la investigació de la sistemàtica natural 

juntament amb l’estudi de la morfologia, disseccions i estudis microscòpics i de la 

fisiologia vegetal [23]. 

3.2.1. Les relacions científiques de la família Salvador 

Els Salvador van construir una xarxa internacional amb corresponsals, que els facilitaven 

peces úniques, i amb els científics més avançats d’aquell temps, amb qui intercanviaven 

coneixements i troballes per correspondència, des d’herbes fins a fòssils, que va 

esdevenir un bon exemple de la recerca i innovació de l’època. Tot plegat els va situar 

com a referent internacional [18]. 

Les comunicacions epistolars eren molt importants per mantenir ben informada tota 

aquesta xarxa (figura 4). D’altra banda les seves inquietuds botàniques feien que, quan 

podien, viatgessin a casa d’un altre científic a fer recol·leccions o fessin viatges per 

explorar zones llunyanes. 

La família Salvador mantenia relacions científiques amb científics de diversos països 

Joseph Pitton de Tournefort, James Petiver, Pierre André Pourret, Herman Boerhaave, 

Hans Sloane, Pierre Magnol, Antoine de Jussieu o Sébastien Vaillant, entre molts d'altres 

[3]. 

 



16   

 

 

Figura 4: Carta de Bernard de Jussieu a Joan Salvador, de 14 de juliol de 

1717  

Exposició Salvadoriana (IBB). Fotografia: David Núñez Cárdaba 

3.3. Importància històrica de la família Salvador 

Per entendre el perquè d’aquest treball s’ha de conèixer la importància històrica de la 

família Salvador, per aquesta raó a continuació es fa una breu pinzellada sobre les seves 

principals aportacions: 

El Gabinet dels Salvador és una de les poques col·leccions d’història natural europea que 

no ha arribat dispersa als nostres dies, això, entre d’altres aspectes que s’expliquen més 

endavant, fa que sigui una de les col·leccions d’història natural més importants dels 

segles XVII i XVIII.  

La biblioteca, que conté en molts casos primeres edicions, és una de les més importants 

del món en la seva matèria.  
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L’Herbari Salvador era un dels més reconeguts i complerts de la seva època, a més de 

ser la primera col·lecció de plantes de les Illes Balears. 

3.3.1. L’apotecaria 

L’apotecaria dels Salvador era tot un referent entre els metges tant de Barcelona com 

d’altres ciutats, els quals confiaven en el seu rigor a l’hora de preparar fórmules 

magistrals per guarir els seus pacients. El que no tenien ells, no es trobava en 

quilòmetres [18]. 

A la rebotiga de l’apotecaria de la família Salvador, situada al carrer Ample prop de la 

cantonada amb el carrer Fusteria al barri Gòtic de Barcelona, es trobava el gabinet de 

curiositats: era un espai petit i atapeït d’objectes curiosos i estrambòtics que es 

col·leccionaven per intentar reunir una representació del cosmos i s’estudiaven per 

intentar entendre’ls. 

3.3.2. El Gabinet de Curiositats i l’Herbari Salvador 

El gabinet de curiositats dels Salvador, creat al llarg de dos segles i mig (1626 - 1855), 

contenia una àmplia biblioteca així com una gran varietat de col·leccions que els diversos 

membres de la família havien adquirit. Gràcies a les relacions de la família amb grans 

científics i botànics internacionals i diverses expedicions la col·lecció s’anava completant i 

ampliant, fent del gabinet un referent internacional que va situar Barcelona en una xarxa 

d’intercanvi científic d’àmbit europeu.  

La col·lecció dels Salvador no només els feia ser un referent en l’activitat científica, sinó 

que també els donava poder i prestigi social tant en l’àmbit català com en l’europeu. El 

gabinet estava obert a visitants selectes i acollia tertúlies amb personalitats il·lustres, tant 

locals com viatgers, contribuint a la propagació del coneixement científic, en el que 

podríem considerar el primer referent de les reunions acadèmiques a Barcelona. Es 

considera el primer “museu” obert al públic de Barcelona, encara que, com s’ha explicat 

abans, no estava obert a tothom (figura 5). 

Totes aquestes visites quedaven anotades a la Guía de Forasteros, que és un tipus de 

llibre de visites. En el cas d’aquest gabinet tenim registres de 1806 a 1813, 1821 i de 

1831 a 1854. La última signatura correspon al 10 de novembre de 1854. 
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Figura 5: Reconstrucció del Gabinet Salvador  

Exposició Salvadoriana (IBB). Fotografia: David Núñez Cárdaba 

El gabinet Salvador era també un lloc de formació. Va ser en aquest espai on es van 

formar els primers directors del Jardí Botànic de Madrid 

Durant la guerra de Successió d’Espanya (1702-1714), Jaume Salvador i Pedrol 

organitzà a la seva rebotiga, tertúlies científiques freqüentades per apotecaris, cirurgians i 

metges prestigiosos dels exèrcits aliats de Carles III d’Habsburg, de pas a Barcelona 

[11]. 

La biblioteca del gabinet probablement és la més completa de les biblioteques 

científiques privades que s’han conservat a Espanya i era un component indispensable 

per a la identificació, ordenació i classificació de les peces que formaven les col·leccions 

així com per contrastar les observacions realitzades. La biblioteca és una fidel 

representació de l’ambient cultural de l’època així com de les inquietuds científiques dels 

Salvador. 
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La relació dels Salvador amb els dominics de Barcelona i el flux de comerç i intercanvi 

tant de productes per a l’apotecaria com per les seves col·leccions els va permetre 

aconseguir llibres d’autors proscrits o inaccessibles per molta altra gent de la època en 

aquest país. 

Al gabinet es trobaven objectes de la natura, llibres, instruments i representacions de 

paisatges, plantes i animals identificats i classificats amb cura manifestant així la voluntat 

de controlar, ordenar i classificar la naturalesa i de contribuir a la recerca científica. Amb 

l’objectiu de representar el món natural, la col·lecció Salvador contenia objectes tant 

considerats de creació divina (naturalia) com produïts per l’home (artificialia).  

Artificialia ha patit importants pèrdues i s’han mantingut poques peces. Tot i això, està 

documentat que el gabinet contenia gravats, pintures, armes, monedes i altres antiguitats, 

però només s’han conservat les terres segellades i les reproduccions de fruites 

(pomones).  

Espècimens dels regnes animals, vegetals i mineral, així com una sèrie d’elements 

naturals d’ús medicinals, formen la secció naturalia de la col·lecció Salvador. D’una 

banda es podia trobar una varietat d’espècies animals, entre les quals s’han recuperat un 

miler de closques i petxines, així com un ventall de tècniques per conservar-les 

(dissecció, conservació en solucions líquides...). D’una altra banda, la col·lecció mineral 

constava de vint-i-dos calaixos de minerals, roques i marbres. També contenia una 

desena de calaixos amb fòssils antigament anomenats petrifactes, no sempre identificats 

com a tal per la seva desconeixença i controvèrsia [18]. Ara bé, la col·lecció del regne 

vegetal és la més apreciada i valorada, especialment per l’Herbari de la família Salvador. 

A més incloïa una col·lecció de fustes, no conservada en l’actualitat, i una col·lecció de 

llavors resultat del intercanvi amb altres naturalistes europeus 

L’Herbari dels Salvador és un dels més complets i antics d’Espanya, i el més antic de 

Catalunya, amb exemplars recol·lectats entre els segles XVII i XVIII, especialment per 

Jaume Salvador i Pedrol i Joan Salvador i Riera. Aquest herbari consta de 4917 

espècimens provinents d’herboritzacions i intercanvis procedents de Catalunya, de la 

resta d’Europa (sobre tot Península Ibèrica, Illes Balears, França i Itàlia), d’altres 

continents, de jardins botànics europeus i del jardí de Sant Joan Despí. Ordenats segons 

el sistema de classificació de Joseph Pitton de Tournefort, classificació pre-linneana en 
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que cada tàxon tenia una entitat identificable morfològicament i fàcilment visible, a finals 

del segle XVIII, Pierre André Pourret va incorporar la nomenclatura linneana. 

Cataluña no conoce aun bastante el verdadero valor del Herbario de los 

Salvadores. ¡Ojalá aprenda a apreciarlo! 

Frase de Mariano Lagasca (1776 - 1839), botànic espanyol director del Reial 

Jardí Botànic de Madrid, escrita al llibre de visites de l’Herbari Salvador [8] 

Aquest herbari té un valor científic excepcional aportant un gran coneixement de la flora, 

especialment la catalana i la de les Illes Balears. La procedència de cada exemplar 

anotada detalladament ha permès localitzar i conèixer nombroses espècies, 

principalment de les rodalies de Barcelona, actualment extingides. Tanmateix ha sigut de 

gran importància per l’estudi comparatiu de la classificació de Tournefort i la taxonomia 

linneana. 

A mitjans del segle XIX, les Col·leccions Salvador van ser traslladades i oblidades al Mas 

de la Bleda. Van restar allà fins que Pius Font i Quer, primer director de l’Institut Botànic 

de Barcelona, les va traslladar a aquesta institució el març de 1938 (en plena Guerra Civil 

Espanyola). Les col·leccions no van passar a plena propietat municipal de l’Ajuntament 

de Barcelona fins l’any 1945, el qual les ha mantingut fins a l’actualitat a l’Institut Botànic 

de Barcelona on s’han conservat, estudiat i fins i tot s’ha informatitzat gran part de 

l’herbari (figura 6).  

El 2013 es va produir una segona localització i adquisició per part de l’Ajuntament de 

Barcelona de 58 llibres i diverses peces i documents, entre els que s’inclouen 67 plecs de 

l’Herbari Salvador, que estaven en mans privades. 

La Col·lecció Salvador va ser declarada el 2014 Bé Cultural d’Interès Nacional per la 

Generalitat de Catalunya, màxima categoria de protecció legal dels béns més rellevants 

del patrimoni cultural català [18]. 
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Figura 6: Col·leccions i mobles del Gabinet original de la família Salvador  

Exposició Salvadoriana (IBB). Fotografia: David Núñez Cárdaba 

3.3.2.1. El Gabinet en xifres 

Un repàs quantitatiu del Gabinet Salvador ens dóna: una biblioteca amb 1346 volums, la 

majoria obres de ciència publicades principalment entre 1478 i 1750, amb nombroses 

primeres edicions dels principals autors del Renaixement i del començament del Segle de 

les Llums en els camps de la farmàcia, la botànica i la medicina. 4025 exemplars a 

l’herbari general i 892 més segregats de la col·lecció principal, 150 cartes i altres 

documents, 2600 unitats de registre de mol·luscs, fòssils, minerals, insectes, mostres de 

“terrae sigillatae” i marbres, essent la part principal mol·luscs i petrifactes (fòssils), 228 

medicaments en flascons de vidre, 748 vertebrats i altres objectes de majors dimensions. 

A més de mobiliari, quadres, dibuixos, flascons que havien contingut olis minerals, etc. La 

catalogació final de tots els objectes existents a la col·lecció supera les 8.000 unitats [15]. 
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3.4. El jardí botànic de Sant Joan Despí 

Segons els antics Contractes d’Arrendament de terres agrícoles, en el segle XVII, els 

cultius en els terrenys de la població, consistien en cereals, lleguminoses i arbres fruiters 

de peres i préssecs. Les edificacions eren Masies noves, apart de les existents 

procedents de segles anteriors, encara que diverses havien estat renovades o 

reconstruïdes. Llavors va ser un fet molt important pel poble que el naturalista Jaume 

Salvador i Pedrol, oriünd de la família dels Maluquers i Salvador, creés establís un jardí 

botànic a la finca de la seva propietat, anomenada Clota Salvador [4], actualment Can 

Pau Torrents. 

3.4.1. L’emplaçament 

La família Salvador posseïa 23 finques més a diversos indrets de Catalunya [4], així que 

no és fruit de la necessitat el fet de que emplacessin el jardí botànic a la seva finca de 

Sant Joan Despí. Potser la benevolència del clima en aquest poble i la proximitat a 

l’apotecaria de Barcelona, que els permetria visitar-lo, vigilar-lo i transportar els productes 

farmacèutics que fabricaven amb les plantes del jardí botànic amb facilitat, van ser els 

factors que van condicionar aquesta decisió.  

Aquest jardí estava situat a la confluència de l’actual Carrer de la Creu d’en Muntaner 

amb el Passeig del Canal i el Camí del Mig, a la part nord-oest del barri del Casc Antic de 

Sant Joan Despí, en una zona anomenada llavors Lluisitana i ara Disseminat. A la finca 

on es va fer el jardí hi havia una casa pairal, actualment masia i restaurant Can Pau 

Torrents. La finca, formada per la masia, el jardí i una capella, va ser propietat de Josep 

Salvador, Jaume Salvador i Salvador, Francesca Salvador, Jaume Salvador i Eduard 

Maluquer (1894). A principis del segle XX la família Maluquer Salvador va vendre la 

propietat de la finca als seus masovers, la família Torrents. Segons dades de l’Arxiu 

Municipal de l’Ajuntament de Sant Joan Despí la masia està datada en 500 anys 

d’antiguitat i la finca tenia uns 12000 metres quadrats [23]. 

Segons Sanvisens [23] Sant Joan Despí es caracteritza per un clima benigne amb 

influències dels aires de la serra del Cadí, de la Segarra i de Montserrat, i el seu sòl té 

com a base l’aqüífer del Llobregat. És un bon lloc per als conreus i per això varen crear 

aquí el seu jardí botànic en Jaume Salvador i els seus fills. 
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Una descripció molt similar fa Circular Farmacéutica [1], que descriu Sant Joan Despí 

amb les següents paraules: lloc molt a propòsit i no molt allunyat de Barcelona, emplaçat 

dins del canyó del riu Llobregat que fa transitar els aires de muntanya que venen del 

Cadí, de la Segarra i de Montserrat i en el sentit invers els del mar (més temperats), que 

té prat i a la vegada muntanya i al que les aigües del riu a l’entrada de la plana final 

arrosseguen llavors de les terres altes que germinen a les ribes d’aigües tranqui-les. 

Isamat [16] afegeix que aquestes condicions proporcionaven a Sant Joan Despí d’un 

clima relativament benigne, on la seva flora recordava la de latituds més meridionals. 

En aquella època el clima era una mica més fred que a l’actualitat, però permetia plantar 

llimonera i taronger sense cap protecció hivernal [10], per tant podem assumir que hi 

havia unes condicions ambientals semblants a les actuals. 

3.4.2. Els jardins botànics i la ciència 

Els jardins botànics van néixer units a les universitats, a partir de possessions reials o 

aristocràtiques i com a institucions municipals. Eren espais destinats al conreu de plantes 

amb propòsits científics, considerats un luxe a l’ inici, es tornaren indispensable a totes 

les institucions científiques per la investigació farmacèutica i docent [23], arribant al seu 

període màxim de desenvolupament i expansió durant els segles XVII i XVIII. Amb el 

temps, també es van començar a crear jardins privats i independents, especialment a 

Itàlia, però també a Espanya, com el de Sant Joan Despí. 

Els jardins formaven un espai idoni per l’estudi de les espècies a través de l’aclimatació 

de flora exòtica, l’experimentació amb creuaments d’espècies i varietats, així com per 

l’observació controlada del coneixement i de la reproducció en condicions millors que les 

del camp obert [18]. Els jardins botànics van contribuir al desenvolupament de les 

ciències naturals a nivell científic, paisatgístic, didàctic i ecològic. A més, la conservació i 

protecció de les plantes als jardins botànics ha permès reimplantar algunes espècies 

desprès de la seva extinció al seu lloc d’origen. 
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3.4.3. El Jardí Botànic de la família Salvador 

Se puede casi decir con toda seguridad, que el célebre jardin botánico, 

que Jaime Salvador y Pedról formó en su casa de campo de San Juan 

Despí, es, si no el primero, el mas rico que se conoció en España. Reunió 

y cultivó en él las plantas usuales y una muchedumbre de extranjeras, no 

solo preciosas para la medicina, sino tambien para el gusto. Este jardin 

llegó despues á ser mucho mas curioso, con el cuidado que tuvo Juan 

Salvador de enriquecerle con cuantas preciosidades y rarezas pudo 

encontrar en varios jardines de Europa que visitó. Así hubo tiempo en que 

se hablaba de él como de una maravilla, aun entre los floristas. 

Yo tuve el gusto de verle por primera vez en 1783, y quedé sorprendido de 

la cantidad de plantas y árboles extrangeros que aun subsistian. Pero, por 

desgracia, los frios del invierno de 1783 á 84 helaron la mayor parte, y hoy 

solo se conserva con cuidado lo que perdonaron los yelos. 

Ví entonces algunos individuos del Molle (SCHINUS Molle. L.) gruesos 

como robles: el Aguacatè (LAURUS Persea. L.) que daba sus frutos: una 

especie de Chirimoya que por sus hojas parecia ser la ANNONA 

Reticulata de Linneo; el Guiacana ó sea DIOSPYROS Lotus, aunque no 

convenga del todo con la descripcion de Linneo; varias especies de 

MIMOSA, entre las cuales la Aroma, el Yulibrisin &c.; algunas CASSIAS, 

entre otras la Tormentosa, de la que llevé semillas para el real jardin de 

Paris, en donde no era todavia conocida: en fin una serie muy crecida de 

GERANIUM, CACTUS, ALOE, CRASSULA, MESEMBRIANTHEMUM, 

COTYLEDON, SEDUM, SEMPERVIVUM &c. &c.: sin contar una infinidad 

de plantas Liliaceas y otras, sean leñosas, sean herbaceas, cuyo catalogo 

seria muy numeroso. 

Pourret (1828) [22] 

3.4.3.1. L’època 

Resulta impossible establir amb exactitud la data de la seva fundació ja que no existeix 

cap registre ni anotació referent a aquest fet. La data més estesa entre els diferents 

autors és la de 1723, però el jardí ha de ser previ a aquesta data tal com es justifica més 

endavant. D’igual manera tampoc es coneix la data exacta de la seva desaparició, l’únic 
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que es pot afirmar és que aquest jardí, creat per iniciativa de Jaume Salvador i Pedrol 

amb l’ajuda dels seus fills Joan i Josep, va perdurar més d’un segle. 

Segons Maduell [17] el jardí es va crear entorn de l’any 1672, dada que coincideix amb 

l’afirmació de Isamat [16] de que Jaume Salvador va iniciar la construcció en tornar del 

seu viatge pel sud de França, on va poder contemplar l’important Jardí Botànic de 

Montpeller, el qual, segurament, va influenciar la distribució del seu jardí.  

Una altra dada que ens confirma que el jardí ja existia abans de l’any 1723 són els plecs 

de l’herbari datats al 1713, on figuren plantes com Leonurus cardiaca L. o Calendula 

hybrida L. (figura 7) collides al jardí botànic de Sant Joan Despí.  

 

Figura 7: Plec de l’Herbari Salvador corresponent a la Calendula hybrida L. i 

detall de l’etiqueta on es pot llegir: Calendula humilis Afra folio Leucoji, flore 

albo Com d. Boerhaave H. Lug. Bat. 3 / Calendula hybrida L. / Ex semine ex 

Hollandia misso Barcinone colebam 1713. 

Fotografia: Neus Ibañez Cortina © Institut Botànic de Barcelona. (CSIC-

Ajuntament de Barcelona). Reproducció autoritzada 

La creença de que aquest va ser el primer jardí botànic d’Espanya ha sigut molt estesa 

fins fa unes 5 dècades. La veritat però, és que el primer jardí botànic d’Espanya va ser el 

d’Aranjuez, creat el 1555 pel famós naturalista Andrés Laguna. També en aquesta època 

van sorgir els jardins botànics de la Casa de Campo, El Pardo, Segòvia, Els Escorial, 

València i un parell de privats a Sevilla. Per tant, el que sí que podem afirmar és que el 

Jardí Botànic dels Salvador és el primer de Catalunya, el més complert d’Espanya de la 
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seva època i, segons paraules de Miguel Colmeiro, catedràdic de botànica de la 

Universitat de Barcelona del segle XIX, també el més propi del seu objecte que fins aquell 

moment mai s’havia conegut a Espanya [23]. Va ser l’únic jardí botànic de Catalunya fins 

el 1766 en que es va construir el de Perpinyà. 

3.4.3.2. Les particularitats 

El jardí botànic de Sant Joan Despí, com tots el de la època, era un lloc 

d’observació, d’experimentació científica i d’aclimatació de plantes del país 

i importades, algunes exòtiques. Hi havia plantes d’interès purament 

botànic, plantes ornamentals (de jardineria), plantes medicinals (que 

probablement s’utilitzaven a la farmàcia dels Salvadors al carrer Ample de 

Barcelona), i també plantes d’ús agrícola. Els Salvador intercanviaven 

llavors i coneixements amb personalitats d’arreu del món, fent del jardí 

botànic un centre d’interès internacional. 

Sanvisens, A. [23] 

El jardí botànic de Sant Joan Despí, en comptes d’agrupar les plantes segons els 

sistemes taxonòmics, com a la gran majoria de jardins, estava distribuït segons la 

sistemàtica Tournefort, ja que l’herbari dels Salvador utilitza la terminologia del Pinax de 

Bauhin i de la sistemàtica i la nomenclatura de Joseph Pitton de Tournefort (botànic 

francès). En el jardí, es sembraven d’un costat les llavors arribades gracies a l’intercanvi 

amb altres naturalistes i d’un altre, espècies autòctones, les llavors de les quals 

s’utilitzaven per correspondre degudament a l’ intercanvi. 

La importància d’aquest jardí no residia en la seva extensió, sinó en la gran varietat 

d’espècies plantades i en l’important seguiment i estudi que es feia d’elles, fent de la seva 

finca un important centre d’investigació científica. 

3.4.3.3. El Jardí Botànic de la Reial Cort 

Les relacions de la família Salvador amb un gran nombre dels més importants botànics 

estrangers de la seva època va contribuir a augmentar les espècies del seu jardí botànic, 

d’on van sortir nous medicaments dels quals la casa reial es mantenia al corrent. 

El jardí era conegut com Jardí Botànic de la Reial Cort degut a la confiança que el seu 

fundador tenia amb Joan d’Àustria i amb el duc de Sessa, per part de la casa d’Àustria i 

amb Felip V de la casa de Borbó, a qui va tractar d’una malaltia i que el va anomenar 
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“Botánico de la Real Casa” [23]. No hi ha cap documentació relativa a subvencions o 

funcions de caràcter oficial, per tant, es pot afirmar que es tractava d’un jardí botànic 

particular de la família Salvador.  

3.4.3.4. Les influències 

No existeix cap documentació de la localització exacta del jardí ni de la seva forma ni 

distribució, només coneixem algunes de les espècies que hi eren plantades a través del 

seu herbari i de diferent documentació, tema que es desenvolupa més detalladament en 

l’apartat 3.4.4. Els llibre de la seva biblioteca, els seus documents personals i els seus 

viatges ens mostren les influències i els coneixements que tenien a l’hora de construir el 

seu jardí. 

Segons Isamat [16] no solament hauria influït el Jardí Botànic de Montpellier en la seva 

organització y plantació sinó que el llibre de Magnol: Hortus rejius Monpelliensis (1697) i, 

probablement, el de Gui de la Brosse: De la nature, vertu et utilité des plantes. Desin du 

Jardin Royal de Medecine (1626) també haurien afectat als disseny del jardí. 

Segons Carme Pedrola [21], Antonio de Bolós afirma a la conferència Los Jardines 

Botánicos que pel que fa a l’ordenació d’aquest jardí es van seguir d’una banda els 

models dels jardins visitats als nombrosos viatges realitzats arreu de França (Montpeller, 

París on va visitar amb Tournefort el Jardí del Rei) i d’Itàlia i d’altra banda per les teories 

dels botànics representants del renaixement científic com Tournefort, Boerhaave, Link, 

Boccone i Jussieu entre d’altres. 

3.4.3.5. Guerra i replantació  

Durant la Guerra de Successió (1702 – 1714) Joan Salvador i Riera va amagar les 

col·leccions, que eren a la rebotiga de l’apotecaria dels Salvador, en un lloc segur per tal 

que no es veiessin afectades pels bombardeigs durant el setge de Barcelona, el jardí 

però no va tenir aquesta sort i es va veure malmès. 

Un cop acabada la guerra, Joan Salvador es va ocupar de la seva replantació, tal com 

consta en una carta en que demana llavors a Nissole per a la sembra del jardí. La 

missiva, datada en 1723, és la que fa suposar al discurs de De Bolós a la Real Acadèmia 

[8] que és en aquesta data quan es duu a terme la reconstrucció del jardí. Encara que, 

segons Bujan [4], certs escrits que han arribat als nostres dies demostren que el 1720 el 
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Jardí Botànic dels Salvador estava en el seu major esplendor, tan en l’aspecte de 

varietats, com pel seu renom en l’àmbit nacional i a l’estranger.  

La viabilitat de la segona teoria sembla major per la documentació existent, però 

ambdues teories no són incompatibles, ja que seria possible que el 1723 encara 

manqués alguna petita part per replantar i d’aquí la carta a Nissole. 

3.4.3.6. La decadència 

Un cop desapareguda l’estirp naturalista dels Salvador els successors sembla que no 

varen mostrar cap afició per la botànica i el jardí inicià la decadència. Encara que, 

possiblement, el jardí ja s’havia començat a abandonar abans degut a que la conservació 

del museu i altres activitats dels Salvador no permetien dedicar tot el temps necessari per 

al cultiu de tan variades i delicades espècies [23]. 

Es te constància però, que degut a la importància que el jardí tenia tant en l’àmbit 

nacional, com en l’internacional l’Estat, baix el regnat de Carles III, es va fer càrrec del 

jardí durant diversos anys fins que el Govern espanyol es va desinteressar totalment del 

mateix, fent que la valuosa i pacient tasca dels Salvador, desaparegués [4]. Es podria 

assegurar llavors que el 1788, data de la mort del rei Carles III, el jardí ja havia estat 

abandonat feia algun temps. Encara que Isamat [16] afirma que, segons Colmeiro, en 

1844 encara quedaven vives algunes de les plantes que havien format part del jardí, com 

era el cas d’un gran exemplar de margalló (Chamaerops humilis) 

El llibre “Plantes singulars de Sant Joan Despí” [6] argumenta que, probablement, el 

pitòspor (Pittosporum tobira) que es troba davant de la masia Can Pau Torrents ja 

formava part de l’antic jardí botànic. Possibilitat desmentida per comunicació personal de 

Roser Babot i Torrents, una de les actuals propietàries de la masia Can Pau Torrents, 

que afirma que pitòspor de grans dimensions va ser plantat pel seu avi. 

No obstant, la essència del Jardí Botànic dels Salvador no va desaparèixer amb ell, sinó 

que va perdurar amb els especialistes que cuidaven de les instal·lacions, que varen 

convertir-se en viveristes, tot conservant i explotant les varietats de major rendiment 

comercial com la ja anomenada «Palmera Phoenix» de la que els viveristes locals en 

deixaren abundants mostres en els jardins de les finques d’esbarjo o residencials dels 

voltants de Barcelona del passat segle. Així com de la major part dels populars plàtans i 
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acàcies, les varietats dels quals es poden considerar quasi extingides, que estaven en les 

carreteres i camins del país [4]. 

3.4.4. Les espècies del Jardí Botànic dels Salvador 

En aquest jardí es van cultivar plantes de molt diferents procedències, fins i tot indígenes i 

exòtiques, i de tot tipus, plantes d’interès medicinal, agrícola o botànic, fent d’ell el més ric 

d’Espanya. Tant que a la seva època se’l descrivia com una meravella extraordinària i es 

va estendre la seva fama també en el ram de la floristeria. 

L’aportament dels jardins europeus que va fer el fundador en els seus viatges, els 

intercanvis que realitzà amb els més destacats botànics dels seu temps i les llavors 

vegetals importades del Nou Món, li varen proporcionar la fama que obtingué [4]. 

La importància d’aquest jardí residia en la seva gran varietat d’espècies, per tant, es 

normal que el que més es conegui d’ell son les plantes que allà s’hi trobaven, enfront de 

la seva situació exacta o el seu disseny. Aquest és un punt molt important per 

desenvolupar aquest treball, per això la recerca bibliogràfica de les espècies del jardí ha 

sigut un dels pilars fonamentals a l’hora de fer una proposta el més fidel possible a l’antic 

Jardí Botànic de la família Salvador. 

A l’annex 1 es troba un llistat de les espècies de les que es té constància que formaven 

part del jardí segons els diferents plecs de l’Herbari Salvador i la bibliografia consultada. 

Les espècies s’han classificat segons el seu nom científic actual, però també es pot veure 

el nom amb el qual s’ha trobat a les diferents fonts i la referència bibliogràfica 

corresponent. Altrament s’ha afegit l’origen geogràfic de cadascuna d’aquestes espècies 

que, tal com s’explica més endavant, serà de molta utilitat a l’hora de fer el disseny. 

Les espècies conegudes gràcies a l’Herbari Salvador tenen la referència bibliogràfica de 

Ibánez [13], ja que en aquesta tesis doctoral es troba un catàleg de 4024 plecs de 

l’herbari. Les plantes que s’interpreten com plantades són les que a l’etiqueta del plec 

s’inclou la indicació Domi colebamus (cultivat a casa) (figura 8), In hortis colitur (cultivat al 

jardí) o variants similars [12]. Sembla raonable suposar que el conjunt de plecs amb 

alguna d’aquestes indicacions procedissin del seu jardí botànic ja que eren molt curosos 

a l’hora d’indicar la procedència de les plantes, sobre tot quan provenien de 

recol·leccions espontànies, de jardins botànics o de donacions dels seus corresponsals 

[10].  
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Figura 8: Plec de l’Herbari Salvador corresponent a 

Calystegia soldanella i detall de l’etiqueta on es pot llegir: 

Convolvulus purpureus L. Convolvulus purpureus folio 

subrotundo C.B. Pin. 295 Campanula Indica J. B. 2.165 

Convolvulus Indicus florus violaceo Eyst. / Domi colebamus 

Fotografia: Neus Ibañez Cortina © Institut Botànic de Barcelona. 

(CSIC-Ajuntament de Barcelona). Reproducció autoritzada 
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Abans però, s’inclouen alguns fragments de diversos autors que parlen sobre les 

diferents espècies del jardí per tal d’entendre millor la gran varietat d’espècies i la 

importància que això suposava a la seva època: 

Bujan [4]: Algunes de les plantes i llavors foren cultivades per primera vegada al jardí 

botànic de Sant Joan Despí. Una de les principals plantes i tal vegada la que li va donar 

més renom, fou la del «sen», que per aquell temps era un extraordinari i excel·lent remei 

per moltes malalties. A més, segons Bujan [4]el catàleg del jardí botànic familiar escrit per 

Joan Salvador destacava el cultiu d’espècies més o menys exòtiques i varietats 

subtropicals i a les que es va donar el nom de «Salvadoràceas». Creixien també en el 

Jardí, diferents classes de palmeres; una de les que s’anomenà «palmera Phoenix». 

Isamat [16] completa a Bujan [4]especificant que el sen cultivat a Sant Joan Despí va ser 

la Cassia obovata o senet espanyol . 

Sanvisens [23] també cita el cultiu del com un dels mèrits dels Salvador en el seu jardí i 

amplia que la palmera del gènere Phoenix, la qual va ser posteriorment plantada en 

moltes finques dels voltants de Barcelona, era una de les plantes importades d’Amèrica 

que feien únic aquest jardí.  

Al discurs per la Real Acadèmia de De Bolós [8] podem llegir que la planta trobada per 

Jussieu i Joan Salvador, a Murcia, i que Salvador va plantar al seu jardí, donant flors el 

següent any, és, sense cap dubte, la que més tard Lagasca va estudiar i designar amb el 

nom de Lapiedra Martinezii. Afirma també que es té constància d’uns peus de Persea (o 

alvocat, nom comú que va afegir Joan Salvador i Riera a la Gran Enciclopèdia Catalana a 

les volades de 1716) que es van obtenir de Nicolás Pío Garelli a València. La veracitat de 

la plantació d’aquesta espècie queda contrastada per l’etiqueta del plec de l’herbari 

corresponent a aquesta planta a la que figura escrit: In horto St. Joannis Deespi (figura 9). 

La importància d’aquest jardí no només venia donada per la varietat d’espècies que hi 

havia, sinó per les que s’aconseguien fer créixer i posteriorment es distribuïen, junt amb 

la fama del jardí a altres botànics.  
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Figura 9: Plec de l’Herbari Salvador corresponent al Persea americana i 

detall de l’etiqueta on es pot llegir: Laurus persea. L. in horto St. Joannis 

Deespi 

Fotografia: Neus Ibañez Cortina © Institut Botànic de Barcelona. (CSIC-

Ajuntament de Barcelona). Reproducció autoritzada 

Uns exemples d’aquestes remeses els trobem al discurs per la Real Acadèmia de De 

Bolós [8],en que Joan Salvador, el 26 de juliol de 1723, ofereix a Nisolle alguns peus de 

Laurocerasus Lusitanica-Azareiro (Prunus lusitanica) i un de Persea. Gràcies a una altra 

carta tenim constància de que es va enviar Hipericum balearicum y Persea indica al Jardí 

de Madrid, però no es van aclimatar al clima de la meseta 

3.4.5. Cultura de jardins 

El quadern de 1703 titulat Cultura de jardins per governar perfetament las flors, arbres y 

plantas per la constel·lació de Barcelona es tracta d’un manuscrit anònim, i sembla que 

escrit per més d’una persona, que recull informació de com es feien i com eren els jardins 

de Barcelona (figura 10). Aquest quadern no només parla dels jardins barcelonins, sinó 

que també fa referència a, i fins i tot copia, l’obra Agricultura de jardines, que trata de la 

manera que se han de criar, governar y conservar las plantas y todas las demás cosas 

que para ello requieren de Gregorio de los Ríos del 1592, de la qual s’ha trobat una còpia 

literal d’algun dels seus capítols entre les notes manuscrites de Jaume Salvador i Pedrol 
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[10], per tant, podem assumir que era una publicació que aquest Salvador considerava 

rellevant i interessant. 

 

Figura 10: Cultura de jardins per governar perfetament las flors, arbres y 

plantas per la constel·lació de Barcelona. Dedicat a la Diosa Flora. Any de 

1703 [2] 

Tenint en compte la seva coetaneïtat, i el manuscrit de Jaume Salvador sobre l’obra de 

Gregorio de los Ríos, crec que el quadern de Cultura de jardins és una bona referència 

per tal d’especular com podria haver sigut l’antic jardí botànic de Sant Joan Despí.  

La part de Cultura de jardins que tracta sobre el disseny i el traçat dels jardins explica 

com ha d’estar distribuït un jardí i com han de ser els seus camins, les espatlleres i les 

parets [10]. És interessant conèixer aquest aspectes a l’hora de dissenyar el jardí. La 

majoria dels següents consells provenen del tractat de Gregorio de los Ríos, però 

resumits i organitzats segons el seu parer [10]: 
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L’autor del quadern considera que un bon jardí ha d’estar distribuït en quartos (parterres) 

regulars on, majoritàriament, trobem flora baixa escollida per la seva floració, el seu color 

i/o perfum.  

Els camins han d’estar anivellats i ser de sorra «que los enrajolats són més patis en 

forma jardí o jardí en forma de patis».  

Qui vol un jardí ab bon consert y polit, després que lo haja disposat de sos 

quartos iguals y camins encrusats ha de tenir notícia de las plantas: de las 

que tenen olor, de las que tenen vista, de las que tenen flor de olor y de 

las que tenen flor de vista. 

Fragment  transcrit de Cultura de jardins per governar perfetament las flors, 

arbres y plantas per la constel·lació de Barcelona [10] 

De les espatlleres diu que es posen per «a muralla de enemigas mans no se allarguen a 

las flors». Poden ser arbusts o arbres amb un afegit: «lo propi és posar·i mata que tot 

l’any estigui verda». Segons l’autor en cap altre lloc millor poden estar situats els rosers 

que a les espatlleres. 

També recomana cobrir les parets i proposa diferents arbres o heura per a aquest efecte. 

Entre les aportacions que fan els autors del període sobre el disseny i el traçat de jardins, 

destaca la de l’Abat de Vallemont (Pierre le Lorrain), a qui li sembla força evident 

recomanar, a qui vulgui tenir un bon jardí, que no ha de descuidar un bon traçat, i que 

aquest sigui, a ser possible, un quadrat llarg. Si el terreny fa pendent, convé seccionar-lo 

a base de terrasses que, encara que tenen un cost pels murs que s’han de construir, 

considera que són una inversió necessària. Els petits murs resultants després poden 

servir com espatlleres. En aquestes terrasses s’hi traçaran els camins, amb una llargada 

proporcional a l’amplada. Vallemont considera que és important per a la bellesa del jardí 

que aquest estigui ben distribuït i que els quadrats siguin regulars, tant per facilitar el 

passeig com per la composició estètica. Cal també fer camins a tocar dels murs per 

poder passejar-hi i contemplar les espatlleres. Recomana també que els quadres 

allargats de les espatlleres estiguin separats tres o quatre peus de les muralles, per 

permetre els treballs de la terra [10]. 
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3.4.6. Sant Joan Despí després del jardí botànic 

El paisatge del poble i de les seves rodalies es va veure significativament afectat per la 

presència de Jardí Botànic de la família Salvador. Com s’ha comentat anteriorment, al 

tancament del jardí, molts dels treballadors de les instal·lacions es van dedicar al 

viverisme fent servir les espècies que hi havia al jardí, donant lloc a un canvi en les 

espècies que es plantaven a les masies de Sant Joan Despí i a moltes altres zones 

properes a Barcelona.  

Moltes de les espècies del Jardí Botànic de la família Salvador encara perduren al 

paisatge de Sant Joan Despí. És el cas de les diferents espècies de palmeres que avui 

dia queden amagades pels edificis, però que, fins als anys 60, tenien una forta presència 

a la skyline de Sant Joan Despí degut a la seva altura i a que es trobaven plantades en 

moltes de les masies del poble (figures 11 i 12). 

Preguntémonos [...] si la prodigalidad del arbolado que aún hoy caracteriza San 

Juan y muy en especial las altas palmeras que motean en verdes su límpido cielo, 

no serán el último vestigio de un jardín que en otro tiempo fuera calificado, quizás 

exagerado, de verdadera maravilla. 

Paraules de Jesús Isamat desprès de la seva visita a Sant Joan Despí el 

1960. [16] 
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Figura 11: Vista general de Sant Joan Despí i de la flora d’algunes de les 

seves masies el 1960. [16] 
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Figura 12: Finca de la masia Can Pau Torrents i els seus voltants el 1960. 

[16] 
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4. Segona part: Proposta 

Tot i que la proposta es basa en un jardí botànic la intenció d’aquesta no és construir-ne 

un, sinó crear un espai verd públic utilitzant la flora coneguda plantada en aquest mateix 

espai fa uns 300 anys per preservar la seva memòria. 

A continuació es descriuen els elements i les actuacions que donen forma a la proposta. 

4.1. Estudi de l’emplaçament 

4.1.1. Situació actual 

Actualment el terreny on es suposa que estava el jardí es troba fragmentat en diverses 

finques de propietats i usos diferents. L’antiga masia dels Salvador, des del 1972 

convertida en restaurant junt amb una capella que ja existia a l’època dels Salvador 

(figura 13), diverses masies amb les seves respectives parcel·les i un altre restaurant 

retallen el terreny donant lloc a un espai amb un perfil únic. La resta de l’espai correspon 

a terreny agrícola: tant de camps de cultiu terrassats, com de zones ja abandonades i a 

una plantació de diferents espècies d’arbres i palmeres propietat d’un viver del municipi.  

Aquest espai poc ha canviat en els últims 60 anys. Des de l’època que Isamat [16] va 

realitzar les fotografies (figures 11 i 12) només un edifici ha aparegut i alguns terrenys 

s’han abandonat, la resta perdura quasi intacte (figura 14). Sorprenentment és una illa 

aturada en el temps els voltants de la qual sí que es veuen molt modificats entre les 

noves infraestructures viàries i el creixement del nucli urbà.  

 



Proposta de construcció d’un parc públic inspirat en l’antic Jardí Botànic de la família 
Salvador, a Sant Joan Despí 

39 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC ‐ BarcelonaTech 

 

Figura 13: Masia - restaurant Can Pau Torrents i capella (a l’esquerra) a 

l’actualitat. 

Fotografia: David Núñez Cárdaba 
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Figura 14: Ortofoto de l’any 1956 (superior) i 2014 (inferior) on es poden 

observar les modificacions del paisatge al voltant de la masia Can Pau 

Torrents (punt vermell). 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya [14] 
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L’emplaçament d’aquesta proposta es situa dintre del polígon vermell que es pot observar 

a la figura 15 excepte pel costat nord-oest, que s’amplia una mica ja que segons el 

planejament urbanístic previst per aquesta part del municipi hi ha una modificació en el 

traçat dels carrers (indicat amb línia discontinua el traçat actual). 

Segons el Geoportal Urbanístic de l’Ajuntament de Sant Joan Despí [20] es preveu 

urbanitzar la part del municipi on es trobava el Jardí Botànic, però, per sort, les noves 

edificacions previstes queden a les afores del perímetre marcat a la figura 15, ja que dins 

d’aquest perímetre es mantenen algunes de les masies i cases construïdes i la resta es 

destina a parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local (6b). 

Figura 15: Plànol del planejament urbanístic al voltant de la masia Can Pau 
Torrents (punt blau). Els punts vermells representen les masies que 

s’eliminaran. 
Geoportal Urbanístic de l’Ajuntament de Sant Joan Despí [20] 
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A la figura 15 les parcel·les amb el codi 8a corresponen a verd privat protegit i són les 

parcel·les privades que quedarien, ja que hi ha dos edificacions que aniran a terra (punts 

taronja). També es pot observar que envoltant el perímetre de l’àmbit de la proposta hi 

hauran altres parcel·les destinades a parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter 

local (6b) i a equipaments comunitaris de nova creació de caràcter local (7b), per tant 

aquest serà un gran pulmó verd de la ciutat.  

En aquest espai, a més, trobem l’únic tram sense soterrar d’una corredora o regadora del 

Canal de la Infanta dins del nucli urbà de Sant Joan Despí. Aquest tram (figura 16), d’uns 

70 metres de longitud i en estat força deplorable, no hi era quan existia el jardí, però és 

una part important de la tradició agrícola del Baix Llobregat. Aquest canal, inaugurat per 

la infanta Lluïsa Carlota de Borbó, es va construir entre els anys 1817 i 1820 i abastia 

d’aigua pel reg agrícola diversos municipis del marge esquerre del riu Llobregat: des del 

Papiol fins a l’actual Port de Barcelona passant per Molins de Rei, Sant Feliu de 

Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà, L’Hospitalet de Llobregat i Sants. El Canal de la 

infanta, d’aproximadament 17,5 kilòmetres, va convertir les 3000 hectàrees a les que 

aportava regadiu en una de les zones de conreu més productives de Catalunya. 

Actualment, però, gran part es troba en desús i soterrada [7]. 

 

Figura 16: Tram de la regadora del Canal de la Infanta sense soterrar i en 

desús fet servir com a abocador. 

Fotografia: David Núñez Cárdaba 
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4.1.2. Emplaçament del parc públic 

El parc es situarà a l’illa entre els carrers Passeig del Canal, carrer de la Creu d’en 

Muntaner i Camí del Mig, tenint en compte les modificacions en el traçat d’alguns del 

carrers del nou planejament urbanístic. L’àrea resultant destinada a jardí serà 

d’aproximadament 2,75 ha, sent el segon més gran del municipi darrere del Parc de la 

Fontsanta, o el tercer si es conta el Parc de Torreblanca, compartit amb els veïns 

municipis de Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern.  

4.1.3. Visita in situ 

La visita al terreny serveix per veure en detall tant els elements constructius com la flora 

existent i el seu estat. 

A partir de la visita es corrobora la importància del murs i el seu bon estat. Es desconeix 

si aquestes construccions ja formaven part del jardí originari i, encara que semblen 

posteriors, s’adapten als criteris constructius de l’època, els quals s’han explicat a 

l’apartat 3.4.5. 

Els murs de contenció tallen l’espai formant vuit terrasses que redueixen quasi totalment 

el pendent del terreny. Estan construïts de forma grollera amb ciment i graves de molt 

diversa volumetria i acabats en la seva part superior amb maons de tova. 

Fora de les terrasses que encara es conreen s’observen diverses espècies vegetals com 

figueres, llorers, mèlies, llimoners, iuques, palmeres, etc, cap d’elles del jardí originari, 

però algunes possiblement descendents d’aquelles. 

Un altre element que per planejament queda dins d’aquest terreny és el carrer entre les 

masies de Can Rey i Cal Pep Ventura Vell. És, sinó l’únic, dels pocs carrers de Sant Joan 

Despí que discorre exclusivament entre masies i que s’ha mantingut gairebé intacte 

durant, com a mínim, els últims 60 anys (figura 17). 
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Figura 17: Fotografies obtingudes durant la visita. 

Fotografies: David Núñez Cárdaba 
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4.2. Actuacions 

4.2.1. Murs i bancals 

Desprès d’estudiar el terreny es considera que els murs de contenció dels bancals han de 

ser la columna vertebral per a desenvolupar la proposta per a aquest espai. 

A part dels murs de contenció amb maons també es troben alguns murs de pedra de 

dimensions més grans, però que compleixen la mateixa funció. 

Ambdós creen una topografia de terrasses gens habitual en els camps de cultiu del 

municipi, els quals es solen situar als terrenys sense pendent de la plana del riu 

Llobregat. 

Aquesta topografia artificial dóna peu a construir un jardí seguint la descripció de Pierre le 

Lorrain inclosa a l’apartat 3.4.5. d’aquest treball, el qual recomana construir terrasses que 

poden servir com a espatlleres per la flora i que també serviran per traçar els camins. A 

l’hora de desenvolupar aquesta proposta s’han tingut en compte aquests criteris. 

Gran part dels murs existents es mantenen intactes, però alguns fragments s’eliminen, tal 

com es veu al plànol 8 de l’annex 3, per adaptar l’espai al nou ús com a parc públic.  

L’actuació més important, en quant a retirada i reconstrucció de murs, està originada per 

la construcció d’un camí que superi els desnivells del terreny amb rampes per permetre 

que totes les persones puguin accedir i arribar a tots els racons del parc. 

4.2.2. Flora 

De la flora observada durant la visita cal destacar una palmera del gènere Phoenix i uns 

peus de Schinus molle, Laurus nobilis i Melia azedarach ja que són algunes de les 

espècies que formaven part del Jardí Botànic dels Salvador. Per aquesta raó es 

mantenen aquests exemplars juntament amb les iuques que formen un gran mur que, 

encara que no es té constància de que hi haguessin a l’antic jardí botànic, és un element 

molt singular. 

Per tal d’adaptar aquesta flora a la nova distribució es trasplanten alguns dels exemplars 

tal com es pot observar al plànol 9 de l’annex 3. 
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La forma escollida de distribuir la flora al terreny és aprofitant les terrasses per crear cinc 

àrees diferents segons l’origen geogràfic de la flora coneguda de l’antic jardí botànic: 

regió mediterrània, Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica. A part es dedica un espai només pel 

gènere Salvadora,el qual rep el seu nom en honor a la família Salvador.  

La resta del terreny es reserva per recrear la part d’aquest antic jardí en que es 

sembraven les llavors obtingudes d’altres naturalistes i les espècies autòctones que feien 

servir per intercanviar i per reposar la planta del jardí. En aquest espai la planta té un 

caràcter més botànic que no pas estètic i una funció divulgativa o docent (annex 2). 

La parcel·la que queda al nord-oest, separada de la resta pel carrer que creua el terreny, 

es destina a un prat de gespa amb una filera d’arbustives a la part exterior on les 

protagonistes són les palmeres (Phoenix dactylifera i Phoenix canariensis). Junt amb les 

que es troben a les entrades del parc i al parterre de la plaça de sauló aquestes palmeres 

sobresortiran per sobre de la resta de flora recordant la imatge de Sant Joan Despí que 

tant ha fascinat als visitants durant centenars d’anys. 

Els espais destinats a l’intercanvi de planta i a les salvadores es situen a les entrades del 

parc, deixant les dues fileres de bancals centrals per a les plantes agrupades segons 

origen geogràfic. D’aquesta manera les entrades són un espai on es pot apreciar i 

estudiar individualment cada planta i, a la part central, es situen els conjunts de plantes 

creant un paisatge diferent a cada bancal però mantenint una estructura conjunta. 

S’ha buscat formar un recinte en forma de U mitjançant els diferents ports de la flora, 

plantant els arbres als extrems dels bancals per tal de tenir una visió oberta des de la part 

central, però creant racons més recollits cap als extrems. Aquesta disposició, a més, crea 

una barrera visual entre la part interior i exterior del parc. 

La resta de planta es classifica en plantes de port baix (herbàcies i petites arbustives), 

plantes de port mig (arbustives i herbàcies de major altura) i enfiladisses. 

A l’hora de plantar la flora agrupada segons els diferents orígens geogràfics els criteris 

que s’han seguit són els següents:  

- Els arbres, de calibre 20/25, es planten al portell amb una separació entre fileres 

de 2,5 m i de 5 metres entre arbres de la mateixa filera. A mesura que s’apropen 

al centre dels bancals, aquesta separació va augmentant. 
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- Les plantes de port baix es situen a la meitat nord-oest dels bancals i les de port 

mig a l’altra meitat i sota els murs de contenció que formen els bancals fent-los 

servir com a espatlleres.  

Les plantes de port baix es subministren en contenidor de dos litres i es planten 

amb una densitat de cinc plantes per metre quadrat. Les de port mig són plantes 

d’entre 20 i 40 cm d’altura i es planten amb una densitat de dos plantes per metre 

quadrat. 

- Les enfiladisses cobreixen tanques y murs exteriors plantades tres unitats per 

metre lineal. 

El major problema de treballar amb les plantes originàries es la dificultat de trobar 

algunes de les espècies que no existeixen en format comercial, i que, per tant, s’haurien 

de produir per encàrrec. Això té una repercussió important en el pressupost del parc. 

Caldria valorar quines d’aquestes produir per encàrrec, substituir per espècies similar o 

directament no plantar-les. 

4.2.3. Regadora del Canal de la Infanta 

Aquest element tant singular en la nostra època, però tant important anys enrere, no es 

pot obviar i encara que sigui molt posterior a l’època del Jardí Botànic dels Salvador cal 

preservar-lo. 

Es proposa netejar l’interior de la regadora i substituir la canya invasora (Arundo donax) 

pel canyís autòcton (Phragmites australis). 

Per a que es pugui veure des del traçat es deixa un fragment sense plantar Phragmites al 

punt on el camí de marmolina està més a prop de la regadora. 

Les actuacions en aquest àmbit es poden considerar com una lleu restauració que 

permetrien, en cas de dur a terme algun projecte sobre el Canal de la Infanta i les seves 

corredores o regadores, incloure aquest tram, fet que donaria un valor afegit a aquest 

parc. 

4.2.4. Camins i espais transitables 

La disposició dels camins també segueix les indicacions de Cultura de jardins i de l’Abat 

de Vallemont en que els camins estan a tocar dels murs i són anivellats i de sorra. Encara 
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que degut a la dificultat del manteniment dels camins de sorra alguns es proposen d’àrids 

aglomerats. 

Es plantegen dos tipologies de camins ben diferenciades: 

- Un camí principal de cinc metres d’ample construït amb marmolina vermella 

aglomerada de granulometria 10-18 mm. 

La coloració d’aquest camí fa referència a tonalitat vermellosa dels maons dels 

murs de càrrega i supera aquest elements mitjançant la construcció d’escales. 

Aquest camí transcorre per l’àrea de visió més oberta del parc, mentre que els 

camins secundaris busquen l’ombra i la privacitat que donen les cobertes dels 

arbres. A més, el camí de marmolina és el que de nit restarà il·luminat i el que no 

es veurà afectat per les condicions climatològiques ja que drena més ràpid que el 

sauló i es tracta d’un compost fixat químicament. 

- Els camins secundaris tenen dos metres d’ample i són de sauló compactat a 

excepció de les rampes, que es construeixen per tal que qualsevol persona pugui 

accedir a qualsevol punt del parc sense obstacles.  

Per la dificultat de mantenir el paviment de sauló en bon estat en les rampes es 

proposa que aquestes siguin de ciment amb el mateix sauló de la resta del camí 

per donar continuïtat al traçat. 

Els camins que circulen dins dels espais de les arbustives i herbàcies de 

reposició, adaptació i intercanvi tenen un ample d’un metre. 

Ambdós camins es construeixen sobre el terreny compactat afegint un llit de graves de 20 

cm envoltat per tela antiherbes, per la part inferior i els laterals, i amb una geoxarxa de 

drenatge a la part superior per millorar l’estabilitat a l’hora de compactar y aplanar els 10 

cm de marmolina o sauló. Els camins queden 10 cm per sobre de la cota del terreny i es 

delimiten amb maons de tova de 20x30x10 cm col·locats verticalment i subjectats amb 

formigó.  

En el cas dels camins de marmolina, aquesta s’aglomera mitjançant una resina sintètica 

d’acabat mate que no altera l’aspecte de l’àrid i que permet la infiltració de l’aigua. 

Dins l’espai dedicat a les plantes procedents d’Àsia es troba una gran esplanada de sauló 

d’uns 1400 m2 presidida per un grup de Phoenix dactylifera al centre que es dedica a 

espai d’oci i en previsió de possibles activitats o esdeveniments. 
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Per últim està el carrer que dóna accés a la masia de Can Rey i que queda dins del 

terreny de la proposta, el qual passa a ser un camí de vianants excepte per accedir a 

aquesta finca i, d’aquesta manera, passa a formar part del traçat del parc. Aquest carrer 

es deixa asfaltat tal com està actualment. 

4.2.5. Xarxa de drenatges 

Es crea una important xarxa de drenatges amb la funció d’aprofitar al màxim la 

pluviometria i també per evitar que es formin basals, tant als camins com a la resta del 

terreny, i per prevenir de càrregues excessives als murs de contenció. 

El drenatge del terreny es fa mitjançant un tub de PVC corrugat perforat de 90 mm de 

diàmetre, recobert de geotèxtil permeable i dins d’un calaix de graves de drenatge de 

30x40 mm, construït en línia amb la part inferior dels murs o dels camins. 

Sempre es situen a la banda de major cota del mur o camí i desaigüen a una canonada 

de polietilè que condueix tota aquesta aigua fins a un dipòsit enterrat al punt més baix del 

terreny, on s’emmagatzema. Aquest dipòsit compta amb una sortida per desaiguar al 

clavegueram en cas d’emplenar-se. 

4.2.6. Xarxa de reg 

El reg s’ha dissenyat per a que sigui eficient. És per aquesta raó que es fan servir tres 

tipus de sistemes de reg segons les diferents tipologies de plantes. 

Els arbres es reguen mitjançant anelles de reg per degoteig amb degoters 

autocompensants integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l’anella de 80 i un mínim de 

set emissors per arbre. El tub està introduït dins d’un tub corrugat perforat de 50 mm de 

diàmetre i soterrat 10 cm. 

Les plantes de port mig es reguen mitjançant línies de degoters autocompensants 

integrats cada 33 cm. S’instal·len superficialment tres línies de degoters cada metre 

fixades amb piquetes. 

Les plantes de port baix es reguen amb aspersors regulables amb un radi de reg d’entre 

quatre i onze metres col·locats per tal que es solapin. 
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Es situen boques de reg separades un màxim de 50 m entre sí per tal que es pugui regar 

tot el terreny amb mànegues de 25 m. 

El reg es realitza bombejant l’aigua recuperada pels drenatges però també incorpora una 

connexió a la xarxa per si el dipòsit es buida. Com que el reg es realitza majoritàriament 

amb l’aigua emmagatzemada al dipòsit totes les canonades, tubs i aspersors han 

d’incorporar un marcatge identificatiu d’aigua no potable. 

4.2.7. Topografia i moviments de terres 

La topografia originària del terreny es manté quasi intacta només perfilant les terrasses, 

treball que, com a molt, modificarà les cotes originals en pocs decímetres. 

Els grans moviments de terres estan originats per la construcció de les rampes i el 

dipòsit. Encara que també per la construcció dels camins i les xarxes de drenatge i reg. 

Abans de començar a plantar cal desbrossar i eliminar la capa superficial del sòl per tal 

d’eliminar la flora herbàcia i arbustiva que cobreix tot el terreny. També és convenient fer 

una aplicació d’algun herbicida de pre-emergència. 

Com que es tracta d’un antic terreny agrícola que manté una bona estructura no caldrà 

fer aportació de terra vegetal però s’incorporarà adob d’alliberament lent barrejat en els 

20 primers centímetres de sòl. 

Durant tot els treballs cal controlar els moviments de maquinària pesada per tal d’evitar 

compactar excessivament el sòl. 

4.2.8. Tancaments 

Als espais de les plantes de reposició aquestes es protegeixen amb una tanca de fusta 

d’un metre d’altura que també serveix per remarcar la seva estructura. 

A les parts que no tenen un tancament perimetral s’instal·la una tanca metàl·lica de malla 

de simple torsió. 

S’aprofita el desnivell existent entre el parc i el Passeig del Canal per instal·lar una 

barana en aquest indret i que, aquest carrer de vianants, serveixi com a mirador (annex 

3, plànol 8). 
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4.2.9. Mobiliari urbà i enllumenat 

A l’hora d’escollir els diferents elements de mobiliari es busca un disseny clàssic i senzill 

ja que el seu propòsit és funcional i no es tracta d’un element que hagi de destacar 

visualment.  

El mobiliari comprèn 43 bancs de metre i mig de llarg, una font d’aigua potable, 21 

papereres, 58 balises d’enllumenat i sis aparca bicicletes situats a les entrades del parc. 

S’utilitzen balises d’iluminació en comptes de fanals convencionals per reduir el seu 

impacte visual així com la contaminació lumínica. D’alta banda al carrer asfaltat es manté 

l’enllumenat actual. 

4.3. Valoració econòmica 

Per finalitzar es desenvolupa una valoració econòmica per tenir una idea del cost 

aproximat que suposa l’execució d’aquesta proposta.  

La taula 1 mostra les diferents actuacions que s’han de dur a terme i el seu cost 

aproximat, que ascendeix a 1.165.000 €. 

 

 

 

 

 

 

Taula 1: Actuacions i valoració econòmica. 

El subministrament i la plantació de la planta suposa més de la meitat del cost total del 

parc, però cal tenir en compte que la superfície coberta per la flora ocupa unes dues 

hectàrees, quasi tota l’extensió del parc. Aquesta partida s’ha estimat contactant amb 

productors de planta, però s’ha valorat a l’alça pel sobrecost de produir per encàrrec 

algunes de les espècies. 

Actuació Valoració econòmica (€) 

Plantes 690.000 

Camins i espais transitables 85.000 

Drenatge 40.000 

Reg 220.000 

Moviments de terres i murs 35.000 

Mobiliari urbà i enllumenat 30.000 

Tancaments 65.000 

Total 1.165.000 
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La valoració del camins i espais transitables inclou la mà d’obra, la maquinària i els 

materials necessaris per a la seva construcció: compactat del terreny, construcció 

d’escales, tela antiherbes, geoxarxa de drenatge, maons, resina aglomerant, grava, 

marmolina, sauló, i ciment. Pel càlcul del cost d’execució dels camins s’han consultat 

catàlegs de proveïdors dels diferents materials proposats pels 195 m2 de rampes de 

ciment, 2292 m2 de camins de marmolina, 4186 m2 de camins i espais de sauló. 

La valoració dels drenatges inclou la mà d’obra, la maquinària i el material necessaris per 

a la construcció del dipòsit i la xarxa de drenatges. Els preus dels 2467 m de tub drenant, 

dels 460 m de canonada de PE i de la resta d’elements s’han obtingut a partir de catàlegs 

comercials. El dipòsit s’ha suposat d’obra.  

La partida de reg engloba tot els emissors, degoters, tubs, el capçal de reg i la bomba, 

així com la mà d’obra necessària per deixar tota la instal·lació llesta. Els preus dels 31800 

m de tub de degoters i de la resta d’elements s’han consultat en catàlegs comercials. 

Dins de moviments de terres s’inclouen tots els treballs d’obertura i tancaments de 

rasses, perfilat del terreny i abonat, que representen un moviment de 3476 m3 de terres. 

Es valora també la reconstrucció de 187 m de murs i l’eliminació de 63 m de murs. Els 

preus dels diferents elements i materials s’han obtingut de catàlegs comercials, però en 

aquesta partida també té un gran pes les hores de màquina i de personal. També es 

compta el transport de les terres sobrant fins a l’abocador i el cànon de gestió de residus. 

A l’actuació de mobiliari i enllumenat es valora el subministrament i la instal·lació de tots 

els elements i de la xarxa elèctrica i d’aigua potable necessàries. Els diversos elements 

de mobiliari s’han valorat consultant a empreses fabricants. 

La partida de tancaments contempla la construcció dels tancaments perimetrals del 

terreny, formats per 72 m de barana i 476 m de malla de simple torsió, així com la 

instal·lació dels 1566 m de tanca de fusta als espais de la flora de reposició. El cost de la 

partida de tancaments s’ha determinat mitjançant catàlegs pels diferents elements i tenint 

en compte les hores de mà d’obra i de maquinària. 
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Agraïments 

Voldria agrair la col·laboració i la ajuda proporcionada durant el transcurs d’aquest treball, 

a les següents persones: 

A la meva família per tot el seu suport i la seva ajuda. 

Al meu tutor Luis Maldonado Rius pels seus consells al llarg de la realització del treball. 

A la Dra. Neus Ibáñez per ajudar-me amb la interpretació de les espècies de l’Herbari 

Salvador presents al antic Jardí Botànic dels Salvador, així com l’aportació de fotografies 

de l’herbari i altres recursos bibliogràfics. 

Al Dr. Alexandre Sanvisens Herreros, professor meu de Ciències de la Naturalesa a 

l’I.E.S. Jaume Salvador Pedrol de Sant Joan Despí, pel seu llibre Jaume Salvador i 

Pedrol i el seu temps, que ha estat una part importat del punt de partida d’aquest treball. 
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Annex 1:  

Llistat de plantes de l’antic jardí Botànic 



Proposta de construcció d’un parc públic inspirat en l’antic Jardí Botànic de la família Salvador, a Sant Joan Despí 
 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC ‐ BarcelonaTech 

Núm. Nom actual Espècie segons bibliografia Bibliografia Origen geogràfic Port *1

1 Abutilon theophrasti Abutilon thophrasti [13] Sud-est d’Àsia M 

2 Acacia farnesiana Mimosa farnesiana [13] Regió tropical d’Amèrica A 

3 Acacia sp. Acàcies [4] Regions tropicals i subtropicals A 

4 Acacia tortuosa Mimosa tortuosa [13] [10] América tropical A 

5 Acanthus mollis Acanthus mollis [13] Regió mediterrània de Portugal fins 

Croàcia i nord d’Àfrica 

B 

6 Adenostyles alpina Cacalia alpina [13] Regions muntanyoses del sud 

d’Europa 

B 

7 Albizia julibrissin Yulibrisin [22] Sud-oest i est d’Àsia A 

8 Alcea rosea Alcea rosea [13] Orient M 

9 Allium ampeloprasum Alliuma mpeloprasum [13] Sud-oest d’Europa B 

10 Allium schoenoprasum Allium schoenoprasum [13] Canadà i Sibèria B 

11 Aloe sp. Aloe [22] Àfrica i Pròxim Orient M 

12 Aloe vera Aloe vera [13] Aràbia M crassa 

13 Althae aficifolia Althae aficifolia [13] Europa i oest d’Àsia  M 

14 Amaranthus caudatus Amaranthus caudatus [13] Perú M 

15 Amaranthus tricolor Amaranthus tricolor [13] Sud-amèrica B 

16 Amberboa moschata Escobilla de ámbar [10] Est de la regió mediterrània B 

17 Anastatica hierochuntica Anastatica hierochuntica [13] Àfrica i Àsia B 

18 Anemone coronaria Anemone coronaria [13] Regió mediterrània B 



   

 

19 Annona Reticulata Annona Reticulata [22] Centre i Sud-amèrica A 

20 Anthericum frutescens Anthericum frutescens [13] Àfrica B 

21 Anthriscus cerefolium Scandix cerefolium [13] Caucas B 

22 Aquilegia vulgaris Aquilegia vulgaris [13] Regions temperades d’Europa i Àsia B 

23 Argemone mexicana Argemone mexicana [13] Sud-amèrica B 

24 Armoracia armoracia Cochlearia armoracia [13] Regió eurosiberiana B 

25 Artemisia abrotanum Artemisia abrotanum [13] Sud d’Europa M 

26 Asparagus officinalis Asparagus officinalis [13] Europa, Oest d’Àsia i nord d’Àfrica B 

27 Bellis perennis Bellisperennis [13] Europa, nord d’Àfrica i oest d’Àsia B 

28 Brassica oleracea Brassicaoleracea [13] Sud i oest d’Europa B 

29 Bromus secalium Bromus secalium [13] Europa i Àsia B 

30 Bubon macedonicum Bubon macedonicum [13] Àsia B  

31 Calendula hybrida Calendula hybrida [13] Regió mediterrània d’Europa i Àsia  B 

32 Calendula officinalis Calendula officinalis [13] Regió mediterrània B 

33 Calystegia soldanella Convolvulus purpureus [13] Costa oriental de Nord-amèrica, 

Europa i Àsia 

B 

34 Canna indica Canna indica [13] Sud-amèrica M 

35 Capsicum annuum Capsicum annuum [13] Centre-amèrica B 

36 Cassia tormentosa Cassia tormentosa [22] Centre i Sud-amèrica A 

37 Celosia argentea Celosia argentea [13] Region tropicals B 

38 Centaurea salmantica Centaurea salmantica [13] Regió mediterrània d’Europa i Àfrica B 
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39 Chamaerops humilis Chamaerops humilis [16] Costa mediterrània de Espanya, Itàlia 

i el Marroc 

M  

40 Chenopodium capitatum Blitum tataricum [13] Nord-amèrica B 

41 Citrus medica Citrus medica [13] Sud-est d’Àsia A 

42 Coix lacryma-jobi Coix lachrymajobi [13] Est d’Àsia i Malàsia B 

43 Colutea arborea Colutea frutescens [13] Sud d’Àfrica M 

44 Consolida ajacis Delphinium ajacis [13] Euràsia B 

45 Cotula coronopifolia Cotula coronopifolia [13] Sud d’Àfrica B 

46 Cotyledon sp. Cotyledon [22] Sud d’Àfrica B (crassa) 

47 Crassula sp. Crassula [22] Sud d’Àfrica B (crassa) 

48 Cucumis anguria Cucumis anguria [13] [10] Àfrica B 

49 Datura metel Datura fastuosa [13] [10] China, India M 

50 Delphinium elatum Delphinium antiguum [13] Euràsia B 

51 Desmanthus depressus Desmanthus depressus [10] Amèrica M 

52 Dianthus barbatus Dianthus barbatus [13] Sud d’Europa i Àsia B 

53 Dianthus carthusianorum Dianthus carthusianorum [13] Europa B 

54 Dianthus caryophyllus Dianthus caryophyllus [13] Regió mediterrània B 

55 Diospyros lotus Diospyros lotus [22] Zones subtropicals del sud-est d’Àsia 

i Europa 

A 

56 Dracunculus vulgaris Schott Arum dracunculus [13] Regió central del mediterrani europeu B 

57 Eruca vesicaria Brassica eruca [13] Regió mediterrània B 



   

 

58 Foenicum vulgare Anethum foeniculum [13] Sud d’Europa M 

59 Fritillaria imperialis Fastuosa corona imperial [13] Sud oest d’Àsia B 

60 Glechoma hederacea Glechoma hederacea [10] Europa i sud-oest d’Àsia B 

61 Gossypium herbaceum Gossypium herbaceum [13] Àfrica tropical M 

62 Helianthus annuus Helianthus annuus [13] Amèrica M 

63 Helianthus tuberosus Helianthus tuberosus [13] Nord-amèrica M 

64 Helichrysum arenarium Gnaphalium arenarium [13] Europa B 

65 Hemerocallis fulva Lliri naronjat [10] [13] Àsia B 

66 Hibiscus syriacus Hibiscus syriacus [13] Àsia M 

67 Hipericum balearicum Hipericum balearicum [8] Illes Balears M 

68 Hyacinthus orientalis Hyacinthus orientalis [13] Sud-oest d’Àsia B 

69 Hyssopus officinalis Hyssopus officinalis [13] Sud d’Europa, Orient Mitjà i regió del 

mar Caspi 

B 

70 Impatiens balsamina Impatiens balsamina [13] China i Índia B 

71 Ipomea nil Convulvulus nil [13] Regions tropicals i subtropicals E 

72 Ipomea purpurea Ipomea purpurea [10] Mèxic i Centre-amèrica E 

73 Iris germanica Iris florentina [13] Regió mediterrània B 

74 Iris xiphium Iris xiphium [13] Oest de la regió mediterrània i 

Península Ibérica 

B 

75 Jasminum grandiflorum Jasminum grandiflorum [13] Àsia i Àfrica E 

76 Jasminum officinale Jasminum officinale [13] Sud sud-oest d’Àsia E 
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77 Jasminum sambac Rinanthes jambae [13] Regió dels Himalàies i Índia E 

78 Lactuca sativa Lactuca sativa [13] Regió sud sud-oest del mar 

Mediterrani 

B 

79 Lapiedra Martinezii LapiedraMartinezii [8] Murcia B 

80 Laserpitium chrithmifolium Laserpitium chrithmifolium [13] Europa B 

81 Laurus nobilis Laurus nobilis [13] Regió mediterrània A 

82 Lavandula multifida Lavandula multifida [13] Mediterrani i Àfrica M 

83 Leonurus cardiaca Leonurus cardiaca [13] [10] Àsia entre l’Himalaya i Sibèria i Nord-

amèrica 

B 

84 Lepidium sativum Lepidium sativum [13] Egipte i oest d’Àsia B 

85 Leucaena leucocephala Mimosa aroma / mimosa 

americana (aromer) 

[22] [10] Mèxic A 

86 Liliacea sp. Liliacea [22] Regions temperades de l’hemisferi 

nord 

B 

87 Matricaria chamomilla Matricaria chamomilla [13] Europa i Àsia B 

88 Matthiola incana Cheiranthus incanus [13] Regió mediterrània d’Europa B 

89 Melia azedarach Melia azedarach [13] Sud-est d’Àsia A 

90 Mentha X gentilis Mentha gentilis [13] Europa B 

91 Mesembryanthemum sp. Mesembryanthemum [22] Sud d’Àfrica B (crassa) 

92 Mimosa leucocephala Mimosa leucocephala [13] Centre-amèrica A 

93 Mimosa pernambuca Mimosa pernambuca [13] Sud-amèrica A 



   

 

94 Mirabilis jalapa Mirabilis jalapa [10] [13] Regió tropical de Sud-amèrica M 

95 Momordica balsamina Momordica balsamina [13] Àfrica tropical E 

96 Morus nigra Morus nigra [13] Sud-est d’Àsia A 

97 Myrtus communis Myrtus tarentina [13] Sud-est d’Europa i nord d’Àfrica M 

98 Narcissus dubius Narcissus dubius [13] Espanya i França B 

99 Narcissus tazetta Narcissus tazetta [10] [13] Regió mediterrània i Illes canaries B 

100 Narcissus X odorus Narcissus suaveolens [13] Regió mediterrània B 

101 Nicotiana rustica Nicotiana rustica [13] Amèrica B 

102 Nigella damascena Nigella damascena [13] Sud d’Europa B 

103 Ocimum basilicum Ocimum basilicum / Ocimum 

minimum 

[13] Regions tropicals d’Àsia B 

104 Origanum majorana Origanum majorana [13] Regió mediterrània i est d’Àsia B 

105 Paeonia sp. Peònia [10] Àsia, sud d’Europa i Nord-amèrica B 

106 Papaver rhoeas Papaver rhoeas [13] Europa, Oest d’Àsia i nord d’Àfrica B 

107 Papaver somniferum Papaver somniferum [13] Sud i oest d’Àsia B 

108 Passiflora caerulea Passiflora caerulea [13] Sud de Sud-amèrica E 

109 Pastinaca sativa Pastinaca sativa [13] Euràsia B 

110 Pelargonium / Geranium Geranium [22] Distribució pràcticament mundial. 

Sobre tot al mediterrani 

B 

111 Pelargonium alchemilloides Geranium alchimilloides [13] Àfrica B 

112 Pelargonium capitatum Pelargonium capitatum [10] Sud-àfrica B 
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113 Pelargonium 

chamaedryfolium 

Geranium boerhavii [13] Mundial B 

114 Pelargonium pelatum Geranium pelatum [10] Sud-àfrica B 

115 Pelargonium triste Geranium triste [13] Àfrica B 

116 Persea americana Laurus persea [22] [13] 

[10] 

Centre i Sud-amèrica A 

117 Persea indica Persea indica [8] Macaronèsia A 

118 Petroselinum crispum Petroselinum crispum [13] Regió mediterrània central B 

119 Peucedanum ostruthium Imperatoria ostruthium [13] Europa central B 

120 Phaseolus coccineum Phaseolus coccineum [13] Centre-amèrica E 

121 Philadelphus coronarius Philadelphus coronarius [13] Est de la regió mediterrània europea M 

122 Phoenix canariensis*2 Palmera Phoenix / Phoenix 

d’Amèrica 

[17] [4] [23] Illes Canàries A 

123 Phoenix dactylifera Palmera datilera [9] Nord d’Àfrica i oest d’Àsia A 

124 Pimpinella anisum Pimpinella anisum [13] Àsia Sud-occidental i est de la regió 

mediterrània 

B 

125 Pinus halepensis var.ceciliae Pino balear [16] Illes Balears A 

126 Platanus sp. Plàtans [4] Sud d’Àsia i Centre i Sud-amèrica A 

127 Polianthes tuberosa Vara de Jessè / Nard / 

Polianthes tuberosa 

[10] [13] Amèrica B 

128 Prunus lusitanica Laurocerasus Lusitanica- [8] França, Espanya, Portugal, Marroc i A 



   

 

Azareiro Macaronèsia 

129 Ranunculus asiaticus Ranunculus asiaticus [13] Regió mediterrània d’Àsia B 

130 Ribes uva-crispa Ribes grossularia [13] Europa, nord-oest d’Àfrica i sud-oest 

d’Àsia Menor 

M 

131 Robinia pseudoacacia Robinia pseudo-acacia [13] Estats Units d’Amèrica A 

132 Rosa eglanteria Rosa eglanteria [13] Europa M 

133 Rosa gallica Rosa gallica [13] Europa central i sud-oest d’Àsia M 

134 Rosa sempervirens Rosa sempervirens [13] Regió mediterrània M 

135 Rosa X alba Rosa alba [13] Europa M 

136 Rosa sp. Rosa alexandrina [13]  M 

137 Rosa X centifolia Rosa centifolia [13] Holanda (hibridació artificial) M 

138 Rosa X damascena Rosa kalendularis [13] Oriento mitjà M 

139 Rubus ulmifolius Rubus inermis [13] Europa, nord d’Àfrica i sud d’Àsia M 

140 Rumex acetosa Rumex acetosa [13] Europa B 

141 Rumex pseudoalpinus Rumex alpinus [13] Regions muntanyoses del sud i 

centre d’Europa 

B 

142 Ruscus hypophyllum Ruscus hypoglossum [13] Nord d’Àfrica i Península Ibérica B 

143 Ruta graveolens Ruta graveolens [13] Sud d’Europa B 

144 Salvadoraceae Salvadoràceas [4] Aràbia, Persia i Sàhara  

145 Salvia sclarea Salvia sclarea [13] Mediterrani i oest d’Àsia B 

146 Salvia sp. Salvia triphyllos [13] - B 
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147 Satureja hortensis Satureja hortensis [13] Regió mediterrània  B 

148 Scabiosa atropurpurea Scabiosa atro-purpurea [13] Regió mediterrània B 

149 Schinus molle Schinus Molle [22] Sud-amèrica A 

150 Sedum sp. Sedum [22] Regions temperades i fredes del mon B 

151 Sempervivum sp. Sempervivum [22] Macaronèsia, Marroc i Iran B 

152 Senna italica Cassia Senet / Sen  [4] [23] [16] Àfrica M 

153 Silene chalcedonica Lychnis chalcedonica [13] Centre i est d’europa i Àsia B 

154 Sinapis nigra Sinapis nigra [13] Centre i sud d’Europa, oest d’Àsia i 

nord d’Àfrica 

B 

155 Sisyrinchium bermudiana Sisyrinchium bermudiana [13] Arxipèlag Atlántico i Bermudes B 

156 Solanum lycopersicum Solanum lycopersicum [13] Amèrica M 

157 Solanum melongena Solanum melongena / S. 

insanum 

[13] Sud-oest d’Àsia B 

158 Solanum pseudocapsicum Solanum pseudo-capsicum [13] Sud-amèrica B 

159 Solanum sodomaeum Solanum sodomeum [13] Sud d’Àfrica M 

160 Spinacia oleracea Spinacea oleracea [13] Sud-oest d’Àsia B 

161 Tagetes erecta Tagetes erecta [13] Amèrica B 

162 Tagetes patula Tagetes patula [13] Amèrica B 

163 Tanacetum balsamita Tanacetum balsamita [13] Àsia B 

164 Tanacetum parthenium Matricaria parthenium [13] Balcans, Anatòlia i Caucas B 

165 Trachystemom orientalis Borago orientalis [13] [10] Europa i Àsia menor B 



   

 

166 Tropaeolum majus Tropaeolum majus [13] Sudamèrica E 

167 Tulipa gesneriana Tulipa gesneriana [13] Àsia B 

168 Tulipa persica Tulipa persica [13] Iràn B 

169 Tulipa sp. Tulipa jaspeada [10] Euràsia i Nord d’Àfrica B 

170 Valeriana phu Valeriana phu [13] Europa B 

171 Viburnum opulus Viburnum opulus [13] Europa i Àsia M 

172 Viola odorata Viola odorata [13] Europa i Àsia B 

173 Viola tricolor Viola tricolor [13] Europa B 

174 Withania somnifera Withania somnifera [13] Sud d’Àsia B 

175 Xanthium spinosum Xanthium spinosum [13] Sud-amèrica B 

176 Xeranthemum annuum Xeranthemum annuum [13] Sud i centre d’Europa B 

177  Cactus [22] Amèrica  
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ÀFRICA 

Espècies de port baix: 

Unitats Nom actual 

196 Anastatica hierochuntica 

196 Anthericum frutescens 

196 Asparagus officinalis 

196 Bellis perennis 

196 Celosia argentea 

196 Cotula coronopifolia 

196 Cotyledon sp. 

196 Crassula sp. 

196 Cucumis anguria 

196 Lepidium sativum 

196 Mesembryanthemum sp. 

196 Papaver rhoeas 

196 Pelargonium / Geranium 

196 Pelargonium alchemilloides 

196 Pelargonium capitatum 

196 Pelargonium chamaedryfolium 

196 Pelargonium pelatum 

196 Pelargonium triste 

196 Ruscus hypophyllum 

196 Sempervivum sp. 

196 Sinapis nigra 

196 Sisyrinchium bermudiana 

196 Tulipa sp. 

Espècies de port mig: 

Unitats Nom actual 

244 Aloe sp. 

244 Colutea arborea 

244 Gossypium herbaceum 

244 Lavandula multifida 

244 Myrtus communis 

244 Ribes uva-crispa 

244 Rubus ulmifolius 

244 Senna italica 

244 Solanum sodomaeum 

Espècies de port alt: 

Unitats Nom actual 

15 Acacia sp. 

15 Persea indica 

14 Prunus lusitanica 

Espècies d’enfiladisses: 

Unitats Nom actual 

73 Ipomea nil 

73 Jasminum grandiflorum 

73 Momordica balsamina 

 

AMÈRICA 

Espècies de port baix: 

Unitats Nom actual 

425 Allium schoenoprasum 

425 Amaranthus tricolor 

425 Argemone mexicana 

425 Calystegia soldanella 

425 Capsicum annuum 

425 Celosia argentea 

425 Chenopodium capitatum 

425 Leonurus cardiaca 

425 Liliacea sp. 

425 Nicotiana rustica 

425 Paeonia sp. 



   

 

425 Pelargonium / Geranium 

425 Pelargonium chamaedryfolium 

425 Polianthes tuberosa 

425 Sedum sp. 

425 Sisyrinchium bermudiana 

425 Solanum pseudocapsicum 

425 Tagetes erecta 

425 Tagetes patula 

425 Xanthium spinosum 

Espècies de port mig: 

Unitats. Nom actual 

329 Amaranthus caudatus 

329 Canna indica 

329 Desmanthus depressus 

329 Helianthus annuus 

329 Helianthus tuberosus 

329 Mirabilis jalapa 

329 Solanum lycopersicum 

 

 

Espècies de port alt: 

Unitats Nom actual 

5 Acacia farnesiana 

5 Acacia tortuosa 

4 Annona Reticulata 

4 Cassia tormentosa 

4 Leucaena leucocephala 

5 Mimosa leucocephala 

4 Mimosa pernambuca 

5 Persea americana 

4 Platanus sp. 

5 Robinia pseudoacacia 

5 Schinus molle 

5 Acacia sp. 

Espècies d’enfiladisses: 

Unitats Nom actual 

42 Ipomea nil 

42 Ipomea purpurea 

42 Passiflora caerulea 

42 Phaseolus coccineum 

42 Tropaeolum majus 

ÀSIA 

Espècies de port baix: 

128 Allium schoenoprasum 

128 Anastatica hierochuntica 

128 Aquilegia vulgaris 

128 Armoracia armoracia 

128 Asparagus officinalis 

128 Bellis perennis 

128 Bromus secalium 

128 Bubon macedonicum 

128 Calystegia soldanella 

128 Celosia argentea 

128 Coix lacryma-jobi 

128 Consolida ajacis 

128 Delphinium elatum 

128 Dianthus barbatus 

128 Fritillaria imperialis 

128 Glechoma hederacea 

128 Hemerocallis fulva 

128 Hyacinthus orientalis 

128 Hyssopus officinalis 
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128 Impatiens balsamina 

128 Leonurus cardiaca 

128 Lepidium sativum 

128 Liliacea sp. 

128 Matricaria chamomilla 

128 Ocimum basilicum 

128 Paeonia sp. 

128 Papaver rhoeas 

128 Papaver somniferum 

128 Pastinaca sativa 

128 Pelargonium / Geranium 

128 Pelargonium chamaedryfolium 

128 Pimpinella anisum 

128 Salvia sclarea 

128 Sedum sp. 

128 Sempervivum sp. 

128 Silene chalcedonica 

128 Sinapis nigra 

128 Solanum melongena 

128 Spinacia oleracea 

128 Tanacetum balsamita 

128 Tanacetum parthenium 

128 Trachystemom orientalis 

128 Tulipa gesneriana 

128 Tulipa persica 

128 Tulipa sp. 

128 Viola odorata 

128 Withania somnifera 

Espècies de port mig: 

Unitats Nom actual 

83 Abutilon theophrasti 

83 Alcea rosea 

83 Aloe sp. 

83 Aloe vera 

83 Althae aficifolia 

83 Datura metel 

83 Hibiscus syriacus 

83 Ribes uva-crispa 

83 Rosa gallica 

83 Rosa X damascena 

83 Rubus ulmifolius 

83 Viburnum opulus 

Espècies de port alt: 

Unitats Nom actual 

7 Acacia sp. 

7 Albizia julibrissin 

7 Citrus medica 

7 Diospyros lotus 

7 Melia azedarach 

8 Morus nigra 

7 Platanus sp. 

Espècies d’enfiladisses: 

Unitats Nom actual 

54 Ipomea nil 

54 Jasminum grandiflorum 

54 Jasminum officinale 

54 Jasminum sambac 

 

EUROPA 

Espècies de port baix: 

Unitats Nom actual 

133 Adenostyles alpina 

133 Allium ampeloprasum 



   

 

133 Anthriscus cerefolium 

133 Aquilegia vulgaris 

133 Armoracia armoracia 

133 Asparagus officinalis 

133 Bellis perennis 

133 Brassica oleracea 

133 Bromus secalium 

133 Calystegia soldanella 

133 Delphinium elatum 

133 Dianthus barbatus 

133 Dianthus carthusianorum 

133 Glechoma hederacea 

133 Helichrysum arenarium 

133 Hyssopus officinalis 

133 Iris xiphium 

133 Lapiedra Martinezii 

133 Laserpitium chrithmifolium 

133 Liliacea sp. 

133 Matricaria chamomilla 

133 Mentha X gentilis 

133 Narcissus dubius 

133 Narcissus tazetta 

133 Nigella damascena 

133 Paeonia sp. 

133 Papaver rhoeas 

133 Pastinaca sativa 

133 Pelargonium / Geranium 

133 Pelargonium chamaedryfolium 

133 Peucedanum ostruthium 

133 Rumex acetosa 

133 Rumex pseudoalpinus 

133 Ruscus hypophyllum 

133 Ruta graveolens 

133 Sedum sp. 

133 Silene chalcedonica 

133 Sinapis nigra 

133 Tanacetum parthenium 

133 Trachystemom orientalis 

133 Tulipa sp. 

133 Valeriana phu 

133 Viola odorata 

133 Viola tricolor 

133 Xeranthemum annuum 

Espècies de port mig: 

Unitats Nom actual 

545 Althae aficifolia 

545 Artemisia abrotanum 

545 Foenicum vulgare 

545 Myrtus communis 

545 Ribes uva-crispa 

545 Rosa eglanteria 

545 Rosa gallica 

545 Rosa X alba 

545 Rosa X centifolia 

545 Rubus ulmifolius 

545 Viburnum opulus 

Espècies de port alt: 

Unitats Nom actual 

31 Diospyros lotus 

32 Persea indica 

32 Prunus lusitanica 
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REGIÓ MEDITERRÀNIA 

Espècies de port baix: 

Unitats Nom actual 

133 Adenostyles alpina 

293 Acanthus mollis 

293 Amberboa moschata 

293 Anemone coronaria 

293 Calendula hybrida 

293 Calendula officinalis 

293 Centaurea salmantica 

293 Dianthus caryophyllus 

293 Dracunculus vulgaris Schott 

293 Eruca vesicaria 

293 Iris germanica 

293 Iris xiphium 

293 Lactuca sativa 

293 Matthiola incana 

293 Narcissus tazetta 

293 Narcissus X odorus 

293 Origanum majorana 

293 Pelargonium / Geranium 

293 Petroselinum crispum 

293 Pimpinella anisum 

293 Ranunculus asiaticus 

293 Salvia sclarea 

293 Satureja hortensis 

293 Scabiosa atropurpurea 

Espècies de port mig: 

Unitats Nom actual 

480 Chamaerops humilis 

480 Hipericum balearicum 

480 Lavandula multifida 

480 Philadelphus coronarius 

480 Rosa sempervirens 

Espècies de port alt: 

Unitats Nom actual 

33 Laurus nobilis 

32 Pinus halepensis var. ceciliae 

 

 

 

SALVADORA 

Espècies de port mig: 

Unitats Nom actual 

125 Salvadora capitulata 

125 Salvadora crassinervia

125 Salvadora cyclophylla 

125 Salvadora koenigii 

125 Salvadora oleoides 

125 Salvadora surinamensis 

125 Salvadora villosa 

125 Salvadora wightii 

Espècies de port alt: 

Unitats Nom actual 

4 Salvadora angustifolia 

4 Salvadora australis 

4 Salvadora biflora 

4 Salvadora persica 

 

 

 



   

 

PALMERES  

Unitats Nom actual 

16 Phoenix canariensis 

29 Phoenix dactylifera 

 

REGADORA CANAL DE LA INFANTA 

Unitats Nom actual 

1500 Phragmites australis 

 

GESPA 

Kg Nom actual 

45 Barreja de llavors formada per: 

85% Festuca arundinacea, 10% 

Ray grass anglés i 5% Poa 

pratense 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 3:  

Plànols 
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