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PRESENTACIÓ 

" ... L'arbre que estén lluny la seva ombra 
damunt els qui es passegen, al temps en que 
comenga a ésser plantat, era una tija. 
Aleshores era a flor de terra i podia ésser 
arrencat amb les mans; ara, que ha pres tata 
la seva virior, s'aixeca fins a l'infinit ... " 

Ovidi 

Sembla evident que l' esdevenidor de la petita comarca natural de la 
Vall de la Tordera o dita, també, de la Conca de la Tordera, esta inexora
blement lligada als models d'ús i de gestió que s'estan implantant a la 
regió del Montseny. 

La vida a la dutat genera fortes dosis de tensions i estres, sublima
des cada vegada més amb activitats lúdiques, entre les quals destaca la 
sortida de la dutat cap als espais oberts: platja o bé muntanya. Una ve
gada arribats a l' espai obert se sadollaran les apetendes en fundó del 
que sigui ofert. L' ordenació de l'ús dels espais naturals i la seva correcta 
aplicació són, sens cap mena de dubte, un notable repte de futur per a 
les institucions i els sectors sodals implicats en aquests processos, espe
dalment els munidpis que perla seva qualitat paisatgística estan inserits 
en aquest tipus de dinamica. Aquest és el cas del municipi montsenyenc 
de Santa Maria de Palautordera, el qual, més enlla de les divisions con
junturals del Pare Natural, esta geograficament i sociológica inserit a la 
realitat global del massís del Montseny. És un munidpi basal de la mun
tanya, pero no per aixo és menys muntanya que els cims, és el conjunt 
que forma un tot montsenyenc. 

La gran riquesa natural i la singularitat de les activitats humanes del 
massís, han suscitat historicament un enorme interes de tot signe: cien
tífic, pedagogic, excursionista, etc., glossat de diverses maneres per 
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nombrosos treballs i textos, fins a prop d'uns cinc mil cinc-cents títols 
(Boada-Rosell, 1990). 

La diversitat biologica i la qualitat paisatgística són sens dubte de 
les més elevades de tota la regió mediterrania. Els homes de la Re
naixern;a ja en copsaren la magnitud: Aribau, Verdaguer, Víctor Bala
guer, ja citen o reflecteixen la muntanya coro a objecte dels seus treballs 
literaris o científics. Al tombant del segle, dos eminents científics, el na
turalista de Segarra i el botanic Dr. Pius Font i Quer, realitzen sengles 
treballs, que seran la base de la primera proclama de protecció del 
Montseny - Reial Decret del 1928- . El treball del darrer ja assenyala, 
coro a tasca important, la creació d' arees de botanica per a l' estudi cien
tífic i la divulgació pedagogica de la flora del massís, obrint la porta a la 
fundó pedagogica dels seus valors naturals. · 

CONTINGUTS 

Les diverses biocenosis que concorren en el massís fan que a la nos
tra muntanya hi hagi representades, en diferent grau, les tres grans re
gions biogeografiques que configuren el mapa natural de l'Europa 
Occidental: la Boreo-alpina, l'Euro-siberiana (prov. centreuropea) i la 
Mediterrania, aquesta darrera la més ampliament i diversament repre
sentada. 

Agrupar els elements forestals dels tres conjunts corologics esmen
tats és l'objecte del' Arbreda, consistent, a partir d'una estructura vege
tal, en el fet que, en un primer llindar, atenyi un bon sostre de lectura 
ornamental i lúdica, en un segon, un bon nivell pedagogic, i, en el ter
cer, que sigui un bon espai de conreu científic. 

El cos central són les setanta-sis especies d' arbres (Boada 1987) que 
es troben espontaniament i subespontaniament escampats pel massís, 
que al seu torn constitueixen la majoria de les especies del país, acom
panyades d' altres especies de llenyoses menors, de facil implantació, 
distribu'ides en illes i agrupades per vei"natge ecolbgic, no taxonomic. 

L'indret d'ubicació del' Arbreda és la conca del Reguissol, al pla de 
Can Sala, tancat a ponent per l' anomenat Sot de Traveria. El substracte 
és format majoritanament per materials sedimentaris argilosos, és un sol 
agrícola de regadiu, de bona qualitat. A les zones orientals, cap al sud i 
llevant, hi ha les especies més heliofiles de corologia mediterrania, i a la 
ribera del Reguissol fins al marge, per higrometria i orientació obaga, hi 
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ha ubicades les especies més higrofiles de ribera i les de distribució na
tural més nordiques. 

LES ESPECIES QUE S
1
HI PODEN OBSERVAR 

Es detallen tot seguit les especies d' arbres autoctons que configuren 
l' Arboretum del Montseny. Després de la nomenclatura científica, s'in
dica el nom en ca tala i, si n'hi ha, el local. Tot seguit es dóna l' al<;aria mí
nima i maxima de distribució de l' especie al Montseny. Al final una 
abreviatura indica el grau de presencia de cada arbre a la muntanya: 

M.A. molt abundant 
A. abundant 
P.A. poc abundant 
R. rar 
M.R. moltrar 
R.R. raríssim 

Faro. PINACEAE 
Subfaro. Abietoideae 

Abies alba Mili Avet, Pibet 

Subfaro. Pinoideae 
Pinus sylvestris L. Pi roig. Rojalet 
Pinus nigra Arn. Pinassa 
Pinus pinaster Ait. Pi pinastre 
Pinus pinea L. Pi pinyer, Ver 
Pinus halepensis Mili. Pi blanc, Pi bord 
Pinus radiata D. Don Pi insigne 

Faro. CUPRESSACEAE 
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Subfaro. Juniperoidae 
]uniperus communis L. Ginebró 
]uniperus oxycedrus L. Cadec 

Taxus baccata L. 

]uglans regia L. 

Faro. TAXACEAE 
Trib. Taxeae 
Teix 

Faro. JUGLANDACEAE 
Subfaro. Juglandoideae 
Noguera 

Altitud 

1.000-1.600 mts. 

300-1.500 rots. 
300-900 rots. 
100-900 rots. 
100-900 rots. 
100-1.000 rots. 
100-1.100 rots. 

100-1.500 rots. 
100-1.000 rots. 

900-1.500 rots. 

100-1.000 rots. 

Estatus 

A. 

A. 
R. 

P.A. 
M.A. 
M.A. 
P.A. 

A. 
P.A. 

R. 

P.A. 



Estany d'entrada a l'Arboretum 

Farn. SALICACEAE Altitud Estatus 
Populus alba L. Alber 200-900 rnts. P.A. 
Populus tremula L. Tremol 300-1.100 rnts. P.A. 
Populus nigra L. Pollancre 100-1.200 rnts A. 
Salix alba L. Salze blanc, Saule 100-200 rnts. R. 
Salix fragilis L. Virnenera 300-1.200 rnts. R. 
Salix eleagnus Scop. Sarga 100-1.300 rnts. P.A. 
Salix purpurea Saulic 100-200 rnts. M.R. 
Salix caprea L. Gatsaule 1.000-1.300 rnts. R.R. 
Salix atrocinerea ssp. 
catalaunica Gatell 100-1.400 rnts. A 

Farn. BETULACEAE 
Trib. Betuleae 

Betula pendula Rothm. Bedoll 900-1.400 rnts. M.R. 
Alnus glutinosa (L) Gaertn. Vern 100-1.150 rnts. A. 

Trib. Coryleae 
Corylus avellana L.· Avellaner 100-1.300 rnts. P.A. 

Farn. FAGACEAE 
Subfarn. Fagoideae 

Fagus sylvatica L. Faig. Fait 700-1.600 rnts. M.A. 
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Castanea sativa Mili 
Subfam. Castaneoideae 
Castanyer 

Subfam. Quercoideae 

Altitud 
300-1.100 mts. 

Estatus 
A. 

Quercus petraea (Matts.) Liebl. Roure de fulla gran 300-1.100 mts. A. 
Quercus pubescens Willd. Roure martinenc 100-1.100 mts. A. 
Quercus canariensis Willd. Roure africa 200-900 mts. M.R. 
Quercus faginea ssp. cerrioides Roure cerrioide 100-1.000 mts. R. 
Quercus suber L. Alzina surera, Suro 100-1.000 mts. R. 
Quercus ilex L. Alzina 100-1.400 mts. M.A. 
Quercus coccifera L. Carric 100-400 mts. R. 

Ulmus minar Mili. 
Ulmus glabra Huds. 

Celtis australis L. 

Ficus carica L. 

Lauros nobilis L. 

Fam. ULMACEAE 
Subfam. Ulmoidead 
Om 
Orna 

Subfam. Celtidoidea 
Lledoner 

Fam. MORACEAE 
Trib. Ficeae 
Figuera borda 

Fam. LAURACEAE 
Subfam. Lauroidae 
Llorer 

Fam. PLATANACEAE 
Platanus hybrida Brot. Plataner 

Fam. ROSACEAE 
Subfam. Maloideae 
Trib. Maleae 

Sorbus aucuparia L. Moixera de guilla 
Sorbus torminalis (L.)Crantz Moixera de pastor 
Sorbus domestica Servera 
Sorbus aria (L.) Crantz Moixera blanca 
Pyrus communis L. Perera borda, Perelló 
Malus sylvestris (L.) MíllPomera silvestre 

Trib. Crataegeae 
Nespilus germanica L. Nesprer 
Crataegus monogyna Jacq.Arc; blanc 

100-1.300 mts. 
200-1.300 mts. 

100-900 mts. 

100-1.000 mts. 

200-900 mts. 

100-800 mts. 

1.100-1.600 mts. 
300-900 mts. 
200-900 mts. 
900-1.600 mts. 
800-1.000 mts. 
800-1.500 mts. 

500-800 mts. 
200-1.500 mts. 

P.A. 
R. 

P.A. 

R. 

R. 

P.A. 

M.R. 
M.R. 
M.R. 
P.A. 

M.R. 
M.R. 

M.R. 
P.A. 



Especies introduides 

Arbor; 



Base caducifoli 

Prunus avium L. 
Prunus domestica L. 
Prunus lusitanica L. 

Subfam. Prunoideae 
Cirerer de bosc 
Prunera borda 
Llorer drer silvestre 

Fam. LEGUMINOSAE 
Subfam. Caesalpinioideae 
Trib. Cassieae 

Ceratonia siliqua L. Garrofer 

Subfam. Faboideae 
Trib. Astragalae 

Robinia pseudocacia L. Robínia, Acacia 

Acacia dealbata L. 
Subfam. Mimoceae 
Mimosa 

Fam. SIMAROUBACEAE 
Subfam. Simarouboideae 

Altitud 
200-1.200 mts. 
100-1.100 mts. 
700-1.000 mts. 

500-600 mts. 

100-1.150 mts. 

100-800 mts. 

Ailanthus altissima (Mill) SwimgleAilant, Malarbre 150-800 mts. 
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Estatus 
R. 
R. 

R.R. 

R.R. 

P.A. 

R. 

R. 



Fam. ANACARDIACEAE Altitud Estatus 
Trib. Rhoideae 

Pistacia lentíscus L. Llentiscle 100-400 mts. R. 

Fam. ACERACEAE 
Acer pseudoplatanus L. Piatan fals 1.000-1.300 mts. R. 
Acer negundo L. Arracader 100-1.150 mts. R. 
Acer platanoides L. Erable 1.000-1.300 mts. R. 
Acer opalus Mili ssp. opalusBiada 500-1.500 mts. R. 
Acer campestre L. Auró blanc 400-1.200 mts. R. 

Fam. HIPPOCASTANACEAE 
Aesculus hippocastanum L. Castanyer d'Índies 100-1.100 mts. R. 

Fam. AQUIFOLIACEAE 
Trib. Iliceae 

Ilex aquifolium L. Boix-grevol 300-1.600 mts. P.A. 

Fam. BUXACEAE 
Trib. Buxeae 

Buxus sempervirens L. Boix 300-1.300 mts. P.A. 

Fam. RHAMNACEAE 
Trib. Rhamneae 

Rhamnus alaternus L. Aladern 100-800 mts. R. 

Trib. Zizypheae 
Ziziphus jujuba Mili. Gínjoler 200-400 mts. R.R. 

Fam. TILIACEAE 
Subfam. Tilioideae 
Trib. Tilieae 

Tilia platyphyllos Scop.TíHer, Tell 200-1.200 mts. R. 
Tilia cordata Mili. Tell de fulla petita 800-mts. R.R. 

Fam. TAMARICACEAE 
Subfam. Tamariceae 

Tamarix africana PoiretTamariu africa 100-350 mts. R.R. 

Fam. MYRTACEAE 
Subfam. Leptospermoideae 
Trib. Leptospermeae 

Eucaliptus globulus LabillEucaliptus 100-500 mts. R. 
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Fruit de moixera de guilla 

Fam. ERICACEAE Altitud Estatus 
Subfam. Arbutoideae 
Trib. Arbuteae 

Arbutus unedo L. Arbo<; 100-1.000 mts. M.A. 

Subfam. Ericoideae 
Trib. Ericeae 

Erica arborea L. Brucboal 100-1.300 mts. M.A. 

Fam. OLEACEAE 
Subfam. Oleoideae 
Trib. Fraxineae 

Fraxinus excelsior L. Freixe de fulla gran 300-1.300 mts. P.A. 
Fraxinus angustifolia Vahl. Freixe de fulla petita 100-700 mts. R. 

Trib. Oleeae 
Olea europaea L. Ullastre, Olivera borda 100-800 mts. R. 
Phillyrea media L. Aladern fals 100-1.000 mts. P.A. 

Fam. CAPRIFOLICEAE 
Trib. Sambuceae 

Sambucus nigra L. Saüquer 100-1.400 mts. A. 
Sambucus racemosa L. Saüquer roig 800-1.500 mts. R. 
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Arq blanc, granat 



Cabina de la xarxa de vigilancia de Control de 
Contaminació Atmosferica 

ÜBJECTIUS 

Cada dia que passa, els ciutadans som més exigents, exigim qualitat 
a tot allo que necessitem i a allo que ens envolta. 

Els ciutadans de la regió del Montseny formem part d'una regió na
tural, que si una cosa té ben clara és la qualitat dels seus paisatges. Santa 
Maria de Palautordera participa d' aquestes virtuts, pero sovint pot 
passar que el que tenim de valor a casa nostra, per tal com ens és quoti
dia ho valorem en la seva dimensió adequada. Tothom queda merave
llat de la nostra petita regió, fins l'UNESCO, ara fa quinze anys va 
declarar el conjunt del massís del Montseny. Reserva de la Biosfera, pel 
seu interes universal. 

El fet de produir-se aquests reconeixements, no vol dir que els seus 
valors restin exempts de riscos. Efectivament, una massificació i unes 
propostes d' activitats poc ordenades poden tenir uns efectes negatius 
en l' equilibri ecologic i en els valors naturals. 

En aquest sentit, l' Arboretum vol ser un "pot de mel", que en la 
seva oferta eviti la dispersió poc acurada pel massís. 
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És dones en aquest sentit i amb aquest esperit de servei que es cons
titueix el projecte de l' Arboretum - Jardí botanic dels arbres autoctons 
de la regió-. 

Els tres objectius basics són: 
Ir. Que sigui atractiu des del punt de vista ornamental: lúdic, un 

lloc de repos i passejada agradós. 
2n. Que tingui aplicació pedagogica: aquelles persones, grups i es

cales que vulguin aprendre coses sobre els nostres arbres, que ho pu
guin fer. Es disposa de materials de divulgació i pedagogics. 

3r. Que tingui una lectura científica: que els estudiosos que ho de
sitgin fer recerca relacionada amb l' ecologia de les especies del massís. 

En definitiva, un equipament posat al servei dels ciutadans de Pa
lautordera, de la comarca i dels visitants, una oferta cultural sostinguda 
i de qualitat. Amb el proposit d' aferir un entorn d' apropament al co
neixement i de respecte cap al medi. 

PROPOSTES DE TREBALL 

L' Arboretum permet des de la passejada serena fins a l' estudi de 
l' ecologia del massís. Vet aá algunes de les coses que podem fer mentre 
hi fem una visita: 

Identificar la taxonomia i reconeixer els arbres i els arbusts del 
massís. 
Identificar les diferents regions biogeografiques que conformen 
el massís. 
Copsar la influencia dels canvis estacionals en la natura, les se
ves causes i els efectes associats. 
Reflexionar entorn de conceptes com gestió i protecció de les es
pecies. 
Treballar conceptes, com capacitat i estrategies de colonització. 
Incendis forestals. Realitat social i ecolügica. Origen i impactes 
sobre el sol i les biocenosis. Pirofitisme. Ignició. Combustió. 
El suro: un exemple d' adaptació al mediterranisme ambiental. 
Reflexionar entorn de l'activitat humana coma agent important 
en les dinamiques distribucionals, sobretot d' alguns arbres com 
el garrofer, el pi pinyer, el castanyer, l' eucaliptus, etc. 
L' eucaliptus: treballar els diferents tipus d'impacte que la intro
ducció d'aquesta especie pot produir. 
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Treballar els conceptes de comunitats vegetals, en especial dels 
alzinars i les pinedes. 
Estudiar els diversificats graus d' aprofitament dels recursos na
turals. 
Treballar les muntanyes i els bascas com a font d'inspiració 
d' artistes i pintors, a més dels seus usos socials actuals: educa
tius, lúdics i científics. 

lNFORMAOÓ 
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Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. Telefon: 848-00-56 
Museu Comajuan. Telefon: 848-05-79 


