
Un imponent ginkgo biloba origi-
nari de la Xina oriental s’erigeix 
majestuós al jardí Ferran Soldevi-
la de l’Edifici Històric de la Univer-
sitat de Barcelona (Gran Via de les 
Corts Catalanes, 585). Aquest cen-
tenari exemplar comparteix espai 
al mateix jardí amb més de 230 es-
pècies de plantes, entre les quals 
n’hi ha algunes de tan comunes 
com la rosa, el lliri groc i l’olive-
ra, originàries de la nostra terra, 
i altres com els cactus i les atzava-
res, procedents de zones càlides i 
àrides.
 Aquesta vegetació conviu en 
harmonia en un espai immens de 
10.000 metres quadrats (el que fa 
una illa de l’Eixample) que sub-
mergeix els estudiants en un en-
torn natural únic. «És un pulmó 
verd a Barcelona i aporta tranquil·
litat i felicitat als universitaris», des-
taca Joan Vallès, catedràtic de Botà-
nica de la UB.
 El valor històric i centenari del 
jardí, que es va crear al reconstruir-
se la universitat, en la segona mei-
tat del segle XIX, han portat la UB a 
organitzar rutes botàniques d’una 
hora i mitja de durada dirigides per 
professors i investigadors d’aquest 
centre. Qualsevol es pot apuntar 
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Les plantes il·lustrades
La UB ofereix rutes guiades gratuïtes pel jardí del seu Edifici Històric, que té 230 espècies

a aquests recorreguts gratuïts, que 
acullen entre 15 i 30 persones, ins-
crivint-se prèviament a l’apartat de 
Visites Botàniques de la web www.
ub.edu.
 En les rutes es fa un recorregut 
pel jardí i s’expliquen les singulari-
tats d’algunes espècies, com la pinto-
resca strelitzia, coneguda popular-
ment com a au del paradís. «Aquesta 
exòtica planta va ser elegida un any 
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33 La professora Camps i el catedràtic Vallès, al jardí de la UB.
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com a premi als Jocs Florals», ma-
tisa Montserrat Camps, professora 
de Filosofia Grega de la UB. Al llarg 
d’aquest itinerari, les pròximes da-
tes programades del qual són el 17, 
24 i 31 de maig, es passa per un hiver-
nacle restaurat.
 «Encara se li dona cert ús, tot i 
que és molt antic i existeix des de 
la creació del jardí», apunta Vallès. 
Marta Fernández, bibliotecària de 
45 anys que ha participat dues vega-
des en les rutes, en destaca el seu ca-
ràcter amè: «Són divulgatives i asse-
quibles al públic en general».

Botànica i literatura

La riquesa botànica i històrica 
d’aquest entorn natural i la inspi-
ració literària que se’n deriva han 
portat Vallès i Camps a publicar un 
llibre que combina l’explicació bo-
tànica i històrica de 101 exemplars 
d’aquest espai amb fragments de po-
emes, escrits en les 24 llengües que 
s’imparteixen a la UB.
 A partir d’aquí, realitzaran diver-
ses rutes botanicoliteràries gratuï-
tes cada trimestre, tot i que les dates 
estan per determinar. «La intenció 
és conjugar les dues disciplines, que 
es veuen com a diferents, però que 
en realitat responen a una única rea·
litat del món», sentencia Vallès. H

Els pròxims 17, 
24 i 31 de maig
es faran més visites, 
que inclouen 
l’hivernacle

AVUI A BARCELONA

sarrià-sant gErvasi
Ioga infantil El Centre Cívic l’Elèctric 
acull un taller de ioga per als més 
petits amb l’objectiu de moure el cos 
a través de totes les postures 
beneficioses que té aquesta 
disciplina. A càrrec de Lorena Candia. 
Carretera de Vallvidrera, km 6,5. A les 
17.00 hores. Gratis. 

sants-montjuïc
Teatre L’Associació d’Espectadors 
del Teatre Lliure celebra els seus 30 
anys amb un cicle de converses entre 
directors amb el punt en comú d’haver 
dirigit algun cop el Teatre Lliure: Mario 

Gas (foto), Carlota Subirós, Marc 
Montserrat-Drukker i Carme Portaceli. 
Passeig de Santa Madrona, 40-46. A 
les 19.00 hores. Gratis. 

EixamplE
Basc Jon Elordi, filòleg i professor 
d’estudis bascos de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), 
pronuncia la xerrada Lletres basques. 
Cinc cèntims de la literatura en 
eusquera. A la biblioteca Sagrada 
Família-Josep M. Ainaud de Lasarte. 
Carrer de Provença, 480. A les 19.00 
hores. Gratis.  

sant martí
Cine Projecció d’Hermosa juventud 
(Jaime Rosales, 2014), sobre dos 
joves enamorats que lluiten per 
sobreviure a l’Espanya actual, ja que 
els seus limitats recursos els 
impedeixen satisfer els seus desitjos. 
Al Centre Cívic Parc Sandaru. 
Buenaventura Muñoz, 21. A les 19.00 
hores. Gratis. 

Maltractament animal Continua  
El Venadito, una exposició contra el 
maltractament animal en què 
participen 40 artistes. A càrrec de 
l’artista i comissària, Montserrat 
Pérez. Al Centre Cultural La Farinera 
del Clot. Gran Via de les Corts 
Catalanes, 837. Visita guiada a les 
18.30 hores. Gratis. 

Es poden enviar propostes 
a distritos@elperiodico.com

telèfons
Emergències 112
Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guàrdia Urbana 092
Policia Nacional 091
Bombers·urgències 080
Inf. ciutadana 012
TMB 93.298.70.00

Inf. Renfe 902.320.320
Rodalies Renfe 900.410.041
Inf. aeroport 902.404.704
Inf. port 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Àltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

LES CORTS q Luis Sans, 79 anys, 
jubilat i jugador de petanca, als 
jardins de les Infantes. «Jugo a la 
petanca des de fa més de 35 anys, 
els mateixos que fa que visc a les 
Corts. Sempre vinc a jugar a aquests 
jardins. Soc membre de la junta del 
club Les Corts Esportiu i venim a 
jugar-hi els matins i les tardes. Aquest 
no és un esport només de gent gran, 
sinó també de gent jove, el que passa 
és que tenim poca joventut en aquest 
barri. Per jugar a la petanca només 
cal saber què és una bola. És veritat 
que s’ha de tenir bona punteria. A 
Barcelona es juga molt a la petanca. I 
hi ha molts llocs per practicar aquesta 
activitat».

JUAN LUIS ROD

urBanitEs TEXT: BEATRIZ PÉREZ

«PER JUGAR A LA 
PETANCA NOMÉS 
CAL SABER qUè
ÉS UNA BOLA»
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