EL RACÓ VERD DE LA
A FACU
ULTAT DE
D FAR
RMÀCIA I
CIES DE L’ALIMENT
TACIÓ
CIÈNC

PRESENTAC
CIÓ
El jardí de ll’actual ediffici de la Fa
acultat de FFarmàcia
i Ciències d
de l’Alimentació al cam
mpus Pedraalbes va
ser plantat a finals de la dècada dels 50, quaan es va
traslladar lla facultat a la Diago
onal, des dde plaça
Universitatt. Els exemp
plars més antics
a
(com
m ara els
cedres) datten d’aquellls anys. L’eextensió tottal es va
veure moltt reduïda attès que, a finals
f
dels aanys 70,
es va com
mençar la construccció de l’Eddifici B,
anteriormeent una àm
mplia superffície de geespa. A
finals
f
de la
a dècada deels 80 i com
mençamentt dels 90
es va fer un
na remodellació moderada, incloeent‐hi la
retolació d’alguns espècimenss (fins alleshores
inexistent), la plantació d’elements singullars (un
ginkgo don
nat per un la
aboratori fa
armacèutic, un grup
de margallo
ons cedit peel Jardí Botà
ànic de Barccelona o
la plantació
ó d’una olivera comm
memorativa del 150
aniversari del centre)), l’enderrocc de constrruccions
a refecció d’alguns
d
parrterres.
auxiliars i la
El jardí es va concebrre com un mer acomppanyament arquitectònic de l’edififici i de l’a
aparcamentt,
d’acord am
mb els criterris de l’època. No obs tant, al llarrg dels anys, ha esdevvingut sovin
nt un recurss
docent per als estudiants de les disciplines
d
a cadèmiquess de la facu
ultat relacionnades amb les plantess.
Ha estat ob
bjecte de diiversos projjectes de reemodelació,, que encara no s’han pogut dur a terme. En
n
l’actualitat,, conté exemples d’esp
pècies d’intterès per alss estudis de
e les ciènciees farmacèutiques i dee
l’alimentacció (medicin
nals, tòxiqu
ues, alimenttàries, orna
amentals...)). Igualmennt, cal recordar que el
e
jardins
j
són
n també esp
pais de salut per si m
mateixos, en
n la línia de
el program
ma de Racon
ns Verds dee
l’OSSMA‐UB
B, bé com a indrets qu
ue promoueen la relaxa
ació, el desccans, el bennestar físic i emocionall,
bé com a eq
quivalents urbans
u
dels boscos, connsiderats ta
ambé agentts de salut (s
(silvoteràpia
a). I, encara
a,
al campus, el jardí és zona de lleeure (esbarjjo, pícnic, concerts,
c
etcc.) dins el qque cal conssiderar com
m
biodiversita
at urbana.
A continuacció us preseentem un itiinerari de viisita del jard
dí, estructurrat en 10 esspais (vegeu
u mapa). Ess
tracta d’un recorregutt circular qu
ue comença i acaba al petit
p
trianglle d’accés aal recinte, so
ota l’arc
modernista
a de l’antiga
a finca de la
a família Güüell, on es va
a instal∙lar la
l facultat.
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Iniciem l’iitinerari al
a punt principal d’a
accés de
la Faculta
at (espai 1), on hi ha una p
portalada
de l’antig
ga finca Güell, en
e forma d’arc i
atribuïda a l’arqu
uitecte Antoni
A
Ga
audí, un
q
n’és el logotiip de la
esquema de la qual
des del 20
005. Hi de
estaca un
n grup de
Facultat d
margallon
ns (Cham
maerops humilis), palmera
mediterrà
ània amb fulles en forma de
e ventall,
plantats p
per la mà del Dr. Font i Que r i traspla
antats a la
a Facultat el 1988 amb
a
motiu
u
del cente
enari del naixement de l’il ·lustre prrofessor. Trobem també la
a cordilina
a
(Cordyline
e australiis), arbustt endèmicc de Nova
a Zelanda
a amb un
nes fulles en forma
a
d’espasa i flors bla
anques. De
estaca tam
mbé un es
svelt xipre
er (Cupresssus semp
pervirens)
apçada fu
usiforme i fulles pettites dispo
osades co
om les esccates d’un
n peix. Un
n
amb la ca
espígol de fulles re
etallades (Lavandu
ula dentata
a), amb flo
ors molt ccompactes de color
t aromà
àtic al conjjunt.
porpra hi dóna un toc
eta (espaii 2) trobem
m un delss edificis
A mà dre
del Col·llegi Majo
or Universitari Pe
enyafortMontserra
at al costtat de la tanca
t
del carrer i
jardí
j
tan
ncat del Col·legii Major, on hi
destaquen quatre exempla
ars de p
pi blanc
alepensis), pi med
diterrani d
de terra
(Pinus ha
baixa am
mb esco
orça cen
ndrosa i pinyes
còniques quan són
s
tanc
cades, un
n parell
ars de baladre (N
Nerium olleander),
d’exempla
arbust mo
olt tòxic de
d fulles coriàcies
c
i flors rosa
ades. Din
ns de la ta
anca del Col·legi
C
h
hi
una un sa
apinde (Ko
oelreuteria
a panicula
ata), arbre
e caducifo
oli originarri de l’est d’Àsia, de
e
fulles com
mpostes, flors grog
gues i unss fruits piramidals amb pare
ets com de
d papir, i
tres pollancres (Po
opulus nig
gra), arbre caducifolli amb fulles triangu
ulars verdes per less
es.
dues care
Continuem
m seguin
nt la vore
era, i veu
urem un
parterre (espai 3) amb unes lantanes
pècie d’’Amèrica
(Lantana
camarra), esp
molt invassora, amb
b flors grrogues o
tropical, m
grogues i blanq
quinoses o gro
ogues i
e
s de fotínia
a híbrida
ataronjades. Uns exemplars
eri = Ph
h. glabra × Ph.
(Photinia × frase
ones tem
mperades
serrulata)), originàrria de zo

d’Àsia, am
mb flors blanques,
b
acompan
nyen a uns
s cal·listèmons (Ca
allistemom
m citrinus),
d’origen a
australià amb una florida e
espectacular amb unes
u
inflo
orescèncie
es on són
n
remarcab
bles els lla
args i nombrosos esstams porrpres.

Veurem a l’esquerrra un edifiici de maó
ó vist, d’en
ntrada porticada, q ue va ser inaugurat
el curs 19
957-58 co
om a Facu
ultat de Fa
armàcia (espai 4). A l’entrad
da podem
m observar
set marga
allons en jardineres
s semicircculars. Just enfrontt hi ha un espai en forma de
e
mitja lluna
a amb arb
bres i arbu
usts, que deixa en el centre un altre a
amb gespa
a. Trobem
m
una rengllera de ja
ardineres amb
a
duess conífere
es: un teix
x híbrid (T
Taxus × media),
m
de
e
fulles line
ears i punxents, i tuia (P
Platycladu
us orienta
alis), amb
b fulles en forma
a
d’esquam
ma i branques com
m aixafad
des. Al voltant
v
de
els bancs,, sobre una
u
catifa
a
d’heura (Hedera helix)
h
hi veiem
v
un conjunt d’arbusts
d
amb fulle
es coriàcies més o
odats, form
mats per pitòspors
p
(Pittosporrum tobira
a), amb fu lles espattulades de
e
menys po
marge en
nter, un boneter
b
(E
Evonymuss japonicu
us), de fulles simila
ars a l’antterior però
ò
dentades, uns llore
ers (Lauru
us nobilis)) amb les típiques fulles
f
arom
màtiques de marge
e
Viburnum tinus), am
mb fulles el·líptique
es de marrge enter i pla. Són
n
ondulat i marfull (V
a (Melia azederach
a
h), arbress asiàtics de fulless
notables tres d’exxemplars de mèlia
es de flora
ació molt flairosa i un ficus de
d cautxú
ú (Ficus e
elastica), arbre
a
amb
b
composte
tronc gruixut, amb
b làtex i fulles gran
ns i lluentts. A la zona
z
centtral amb gespa,
g
éss
ble un drag
gó (Draca
aena drag
go), arbre amb aspe
ecte de pa
almera, originari de
e
remarcab
la
Maccaronèsia,,
amb
fulles
lanceolad
des d’un verd-blavós i
agrupade
es al capdamunt del troc.
Enfront te
enim els dos edifficis del
Col·legi
per
separats
una
a
un passadís
passarel·la-pont, amb
a fins la Diagonal (espai
que porta
5). En ells dos racons, a banda
b
i
banda, ab
bans de passar
p
perr sota la

passarel·la, són no
otables do
os exemp
plars arborris de llore
er (Lauruss nobilis) i diversoss
e remarq
quem doss de semp
pre verds i amb full es coriàcies: un de
e
arbusts del quals en
osades i lluents d’u
un marfull (Viburnu
um tinus ‘lucidum’)
‘
e de fulless
fulles opo
i un altre
alternes, mats i aspres (Elea
agnus pun
ngens). Ara passem
m per sota
a de la pa
assarel·la i
e
t on desta
aquen, a dreta
d
i essquerra, uns
u arbress
arribem a un ample espai enjardinat
esponero
osos de fals pebrer (Schinus molle), d’origen sudamericà,, amb tron
nc tortuós,
fulles perennes, aromàtiqu
a
f
petitts, esfèriccs i rosa
ats. Altress
es, que fa uns fruits
ón la magnòlia (Ma
agnolia grrandiflora),
espècies arbòries notables que s’hi ttroben só
es grans i coriàcies
s que reco
orden les del ficus de cautxxú, el llore
er (Lauruss
amb fulle
nobilis), u
un codonyyer (Cydonia oblon ga), que fa
f fruits a la tardorr i Ficus benjamina
b
,
petit arbre
et originari del sud-est de l’À
Àsia de fu
ulles lluent acabade
es en pun
nta i, aquíí,
variegade
es. A banda i band
da hi ha d
diversos exemplars
e
de dues espècies
s de rosess
(Rosa sp..).
Girem cua i tornem
m a passa
ar sota la p
passarel·lla i
e (espai 6
6) el parterre
tombem a la dreta per veure
i la tanca
a del Col·legi, on de
esprés de
e pitòsporrs i
evònims veurem miòpors
m
(Myoporum
(
m laeteum
m),
e Nova Zelanda, amb fullles
arbust orriginari de
poblades de nomb
broses glà
àndules t ranslúcide
es.
m per arrribar a una ampla zzona (esp
pai
Continuem
7) presid
dida per cinc mag
gnífics exxemplars de
cedres de l’Himàla
aia (Cedrrus deoda
ara), arbrres
d fulles aciculars
a
reunides en
dioics, ressinosos, de
pinzells ssobre les branques.
b
. És notab
ble una altra
erma situa
ada al principi d’aq
quest esp
pai,
gimnospe
a tocar de la so
ortida cap a la F
Facultat de
e
Biologia; es tractta d’un exemplar
femení de
Ginkgo biiloba), arb
bre asiàticc, caduciffoli
ginkgo (G
amb fulle
es en fo
orma de ventall i
nervació dicòtoma. A la ban
nda de la
de la Faccultat, tro
obem un
façana d
mandariner (Citruss reticulata
a) que va
ser plantat per estudiantts de la
amb motiu
u de la jub
bilació del
Facultat a
professorr de Botàn
nica Dr. Lluís Girau
i Bach. En
n aquesta
a zona hi ha
h també
diversos exempla
ars de baladre
olenader). A la parrt final de
(Nerium o
l’espai hii ha una font amb unes jjardineres
s de llore
er (Lauruss nobilis) i marfulll
(Viburnum
m tinus).

Després de la fontt, girem a l’esquerrra
un passad
dís (espai 8) qu
ue
fins a u
serveix de pas entre els ed
dificis de la
at.
Facultat,
recenttment
enjardina
als
Trobem força pllantes ornamenta
tropicals, com les begònies, de florrs
es i de fulla orbicula
ar
blanques o rosade
(Begonia semperfflorens) o de florrs
s (Begon ia
vermelless i fulless ovades
cucullata)). Les accompanye
en l’espíg ol
dentat (L
Lavandula dentata i l’agapan
nt
(Agapanth
hus prae
ecox), una
u
herb
ba
d’origen
sud-a
africà,
perenne
e,
ulles molt allargade
es
rizomatossa, amb fu
i flors d’u
un blau brillant re
eunides e
en
unes
u
umbel·les
molt
vistose s.
Remarquem al fina
al de l’esp
pai un arbrre
m
inclin
nat, que e
es
amb el trroc una mica
tracta d’un llore
er (Lauru
us nobiliss)
mascle.
Sortim d’aquest espai girant a
a per veure la zona que hi ha
l’esquerra
entre elss dos ed
dificis (es
spai 8). En
primer llo
oc destacca una ollivera (Ollea
europaea
a), plantad
da amb motiu
m
de la
celebració
ó del 15
50 aniverrsari de la
Facultat, amb la placa
p
com
mmemoratiiva
nent sobrre una ca
atifa d’heu
ura
correspon
(Hedera helix) amb fulles
s de du
ues
formes diferents. A banda dels qua tre
a
mb
arbres am
lledoners (Celtis australis),
duques, asspres, serrrades, am
mb
fulles cad
tres nervvis ben marcats
m
i amb uns fruits carnosos
s comesttibles (lle
edons), hi
destaquen un con
njunt de plantes
p
arrbustives de fulles
s coriàciess, algune
es de ben
n
es i que trobem també a la flora catalana
a, com a ra el boix (Buxuss
conegude
sempervirrens) amb
b fulles de
e color verrd fosc i brillants
b
pe
er sobre i verd clar i mats per
sota, el b
boix grèvo
ol (Ilex aqu
uifolium) a
amb fulles
s de marg
ge espinóss, la mata
a llentiscle
e
(Pistacia terebinth
hus), amb
b fulles ccomposte
es paripinnades i la murtra
a (Myrtuss
f
arom
màtiques, lanceola
ades i pun
nxegudes . També trobem el
e
communiss), amb fulles

teucri bla
au (Teucrium futic
cans), un
n arbust aromàtic molt ram
mificat, amb
a
fulless
discolors,, d’un verrd oliva per
p sobre i blanquinoses pe
er sota, i unes vistoses florss
blaves.
Al final de l’espai anterior haurem
h
de
girar a la dreta (espai 9) on veurem l a
mb uns parterres de
e begònie
es
tanca am
(Begonia semperrflorens) i al fons
em una planta
p
am
mb aspect e
observare
de palmera; es tracta d’una
d
cic a
evoluta), amb
a
un tronc curt i
(Cycas re
rabassut coronat per una roseta d e
gues de segments
s
fulles llarg
punxantss,
al centre de les quals
q
podrem veurre
emeniness, si està en
e floració
ó.
les flors fe
També po
odem obsservar una
a bignòni a
(Tecomarria capenssis), d’orig
gen sudaffricà amb fulles compostes, de folíols
s dentats i
flors tubulars ataronjades.
Finalment, resseguirem l’espai que hi ha
parcamen
nt cobert i la tan ca del
entre l’ap
carrer ((espai 10)
1
feta
a amb xiprer
(Cupressu
us
sem
mperviren
ns);
tro
obarem
plantes jja comen
ntades com
c
el b
baladre
(Nerium oleande
er), la mèlia (Melia
òpor (Myo
oporum la
aetum),
azederacch), el miò
el pi blan
nc (Pinuss halepen
nsis), el p
pitòspor
(Pittosporrum japonica), el cedre (C
Cedrus
deodora),, el bala
adre (Nerium olea
ander).
Com a n
novetat, trrobarem un
u exemp
plar de
garrofer
(Cerato
onia
siliqua),
s
arbre
ani
de
fulles
i
mediterra
coriàciies
paripinnades amb
b un frruit en llegum
arrofa. Al darrer t ram hi
comestiblle: la ga
veiem un parell d’e
exemplars
s de palme
nix canarie
iensis), am
mb un trocc
era canàrria (Phoen
e les fulless velles i fulles
f
pinn
nades de fins a 5 m reunidess
ornamenttat per less restes de
al capdam
munt i petiits dàtils carnosos.
c
I aquí arrribem al punt final d
d’aquest ittinerari.

Aquesta activvitat s’emmarrca en el PID 2018PID‐UB/0034 Innovació
ó en l’ambientalització curr
rricular de la Botànica
B
en el
grau de Farm
màcia: Jardins per
p a la salut, del Vicerectoorat de Política Docent i Ord
denació Acad èmica.

