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1. INTRODUCCIÓ

El turó de la Rovira és una petita muntanyeta situada al nord del Guinardó, el meu barri. 

De ben petit havia anat a passejar amb la meva família i per a mi sempre ha estat una zo-

na bastant coneguda.

Quan l’Itmar i jo vam decidir fer el treball junts no ens posàvem d’acord en el tema que 

tractar i no se’ns acudien idees que ens interessessin per igual. No va ser fins  que vàrem 

assistir a la primera reunió de tutoria sobre el Treball de Recerca que se’ns va iluminar la 

ment. El Ramon Boixader, a la reunió, va aconsellar-nos que si no teniem idees abordès-

sim un tema que sigués del barri i/o que fos  innovador. LLavors se’ns va “encendre la 

làmpada”; ambdós vivim al mateix barri i se’ns  va acudir fer el treball sobre el turó de la 

Rovira, ja que forma part del barri i a més és una zona de Barcelona no molt cuidada i on 

intuíem que segurament no s’hauria fet un bon estudi mediambiental de la muntanya. 

En un principi l’estudi no només anava limitat al turó de la Rovira, sinó a tot el serrat de la 

Rovira, també dit dels Tres Turons, és a dir a altres  turons propers, com el turó Carmel, la 

part forestal del Parc Güell i el turó de la Creueta del Coll. Aquest estudi dels tres Turons  

podria tenir gran transcendència ja que actualment hi ha un projecte urbanístic per tal de 

crear el Parc dels Tres Turons i segur que després de les intervencions urbanístiques i 

paisatgístiques de la zona, el nostre treball seria un testimoni de la vegetació anterior a 

aquetes intervencions.

Quan ja haviem concretat ben bé el tema i elaborat l’esquema del treball, així com els 

procediments a seguir, vàrem saber que l’Itmar canviava d’escola. Vàrem decidir que jo 

seguís el mateix tema i ell escolliria un de nou. Després d’això vaig decidir limitar la zona 

d’estudi a la zona del turó de la Rovira, ja que no em veia amb cor d’abordar un estudi 

d’una zona tan gran.

Aquest treball pretén ser un retrat de la riquesa florística i de la distribució de la vegetació 

d’una “illa” situada entre Collserola i el pla de Barcelona, així com un testimoni botànic que 

pot ser d’interès quan s’aprovi el pla urbanístic dels Tres Turons. Crec que aquets fets fan 

que sigui un treball molt peculiar i interessant.
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Els objectius  que m’he proposat són conèixer la distribució actual de la flora, i a més, rela-

cionar-la amb factors  ambientals. Per aconseguir-ho he hagut de fer un munt de treball de 

camp, reflectit a les  fitxes de camp, les fitxes  botàniques i l’herbari. Gràcies  a aquest tre-

ball de camp he pogut respondre moltes preguntes sobre la distribució de les plantes 

(geobotànica) alhora que he aprés moltes altres coses que no es mostren extensament en 

aquest treball. Per exemple he aprés a identificar un bon grapat de plantes tan autòctones 

com exòtiques.

Crec que no se m’han presentat gaires dificultats a l’hora d’elaborar el treball. Un  entre-

banc important va produir-se a l’acabar de fer el treball de camp. Quan ja havia fet tot el 

treball de camp i havia recopilat totes les dades, em faltava poder relacionar aquestes da-

des i extreure algunes idees o resultats profitosos, però no sabia com fer-ho. En aquells 

moments m’havia quedat estancat. Per sort vaig conèixer a la Marina Mir, una amiga dels 

meus pares que era professora jubilada de biologia, però que encara ajudava a nois  i 

noies del seu institut, que com jo, feien el Treball de Recerca. Ella em va animar molt en 

un moment que jo estava estancat i no veia per on podia fer crèixer el meu treball; alesho-

res em va presentar en Josep Vigo, un reconegut botànic de la Universitat de Barcelona. 

Tot i ser un professor oficialment retirat, és una persona molt activa i no va dubtar en aju-

dar-me, em va donar moltes idees i em va resoldre algun dubte sobre la identificació d’al-

gunes espècies. 

Ja tenia moltes idees noves per abordar el treball però em faltava una eïna eficaç i ràpida 

per poder extreure resultats  de la matriu que havia fet a partir de les dades de les  fitxes de 

camp; i va ser en Xavier Font, un altre botànic professor de la Universitat de Barcelona, 

que em solucionà aquest problema. Vaig conèixer en Xavier per mà d’en Josep Vigo; en 

Xavier sap molt d’informàtica i em va ensenyar un programa informàtic, el Ginkgo, que 

podia, per fi, interpretar les dades que tenia. El Ginngko, a part de ser una planta, és un 

programa que utilitzen molts botànics  per fer estudis de la vegetació. Gràcies a aquest 

gran descobriment vaig poder interpretar i relacionar totes les dades. Crec que aquest pas 

va ser crucial per a la construcció del treball i va suposar el principi de la segona part del 

treball.

Bé, crec que ja està tot dit, sense cap pràmbul més passem al treball en si, que espero us 

agradi.
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2. OBJECTIUS

Els objectius principals del treball són:

1-Estudiar la distribució i associació de les diferents espècies i comunitats vegetals del 

turó de la Rovira.

2-Investigar la distribució de les plantes en relació a diferents factors  ambientals mesu-

rables així com a l’influència de l’activitat humana.

3-Conèixer les principals espècies vivàcies i llenyoses del turó de la Rovira.

4-Enregistrar la distribució en l’espai d’aquestes espècies

5-Confeccionar un herbari que sigui la base per a la classificació de les plantes i alhora 

un testimoni de la vegetació actual, donat que es preveuen canvis  importants en la ges-

tió del Parc.

3. HIPÒTESIS

La distribució de les espècies vegetals del turó de la Rovira depenen dels factors  ambien-

tals (Sòl, orografia), així com dels usos del territori antigament.

La proximitat de la zona urbana condiciona fortament els tipus de plantes que s’hi troben.
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4. BASES TEÒRIQUES:

4.1. Llegat històric i urbanístic del turó de la Rovira

Saber el llegat històric i urbanístic de la zona és molt important ja que el contacte de l’ho-

me amb la natura i els ecosistemes fan que aquests canviïn i s’alterin. Per tant, per enten-

dre la composició actual de la vegetació i posteriorment treure conclusions és necessari 

conèixer la història.

El turó de la Rovira i el serrat de la Rovira en general foren una àrea poc humanitzada i 

transformada per l’home fins el segle XVIII. Al segle XVIII començà a haver-hi manca 

d’espais de qualitat per a conrear al pla de Barcelona i s’aprofità gran part del turó, tot i 

ser un terreny bastant abrupte. Alguns masos de la zona construïts en aquella època són 

el de Can Xirot, Can Toda o Can Baró.

Alhora que la superfície de bosc s’a-

nava reduïnt a favor de l’expansió 

dels conreus, aquesta zona forestal 

anava degradant-se degut al pasto-

reig de ramats i la tala d’arbres i ar-

busts  per a aprofitament energètic. 

Poc a poc el bosc deixà pas a la 

màquia, la garriga i els prats. Es per 

això que al segle XIX, aquest turó 

també s’anomenava muntanya Pela-

da, el seu nom ja és  prou explícit 

com per indicar-nos com era alesho-

res.

A principis de segle XX fou quan es va urbanitzar part dels  vesants del turó. Aquets  nous 

barris foren els del Guinardó, Font d’en Fargas, Carmel i Can Baró. A quests nuclis en un 

principi van ser cases de segona residència de gent adinerada de Ciutat Vella però que 

amb al temps es convertiren en uns simples barris més de Barcelona. Quan la zona va 
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Fig 1: mapa de Barcelona de l’any 1901



començar a ser una important zona residencial, es construí un gran jardí (actualment el 

parc del Guinardó) en una de les valls  del turó. Es van plantar gran quantitat d’espècies 

tan autòctones com exòtiques.

Als  anys 20 es va començar a explotar unes pedreres  al sector sud de la muntanya, les 

anomenades canteres de Can Baró. Es dedicaven a l’extracció de roques calcàries  per a 

la construcció. Aquestes pedreres provocaren un gran canvi en la fisinomia del turó.

Durant la posguerra hi hagué un gran moviment migratori a Espanya, i Barcelona fou un 

pol d’atracció de molts  immigrants  d’Aragó, Andalusia i València. Degut a la falta d’espai 

urbanitzable i als elevats preus del habitatges moltes famílies  humils nouvingudes tingue-

ren que autoconstruïr els seus propis habitatges en solars  o zones no edificables. És lla-

vors  que es creen els  barris de barraques. Els principals nuclis  de barraques  foren 

Montjuïc i el turó de la Rovira. Les zones ocupades del turó foren la zona dels búnquers 

(al cim de la muntanya) i la zona est tocant a les pedreres. Per la seva banda, l’ajunta-

ment va comprar als anys 50 bona part del 

turó i començà a reforestar la zona amb pins i 

cedres.

Actualment no queda cap nucli de barraques 

ja que van desaparèixer a finals dels anys 80; 

però avui dia encara resten senyals del pas-

sat barraquista de la zona, com per exemple 

restes de parets, runes  i totxanes que en al-

guns llocs s’hi poden trobar. 
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Fig 3: Distribució de les barraques i altres usos 

del turó de la Rovira. Font: Cuadernos de arquitec-

tura y urbanismo, Núm: 86 Los parques de Barce-

lona. Any: 1971

En negre i ratllat horitzontal barris de barraques i 

altres habitatges il!legals

En ratllat diagonal terreny adquirit com a parc.

En ratlat vertical antic parc del Ginardó

Fig 2: imatge que mostra com eren una de les barra-

ques de la zona. Data: 1955. Font: Ajuntament de 

Barcelona, anònima



4.2. El substracte geològic

El tipus de sòl de una zona de-

termina de manera molt significa-

tiva el tipus de vegetació, ja que 

moltes espècies prefereixen crèi-

xer en un tipus de sòl determinat.

La zona del turó de la Rovira és 

molt complexa geològicament. És 

una muntanya molt fallada i les 

roques estan molt fracturades. És 

per això que degut a la difícil dis-

posició de les  roques fallades es 

produí l’accident del Carmel. 

Els  tipus de roques que podem trobar al turó són similars al serrat de la Rovira i Collsero-

la. A la part més oriental i una estreta franja de sòl vora el cim trobem pissarres, que do-

nen sòls  de pH neutre. A la resta del turó el tipus de roques són pissarres  amb calcàries 

,fet que origina sòls una mica bàsics.
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Fig 4: Visió del  nord del Pla de Barcelona i part de Collserola en 

un mapa geològic. Font: ICC (2007)

Pissarres

Pissarres i calcàries

Pissarres

Fig 5: Detall del mapa geològic on es veu el turó de la Rovira, 
l’àrea limitada per la línia verda correspon a la zona estudiada



4.3. Climatologia

Si haguèssim de dir quin és el factor més condicionant de la vegetació en un espai deter-

minat diriem sense cap dubte que és el clima. Cada espècie està adaptada a unes tempe-

ratures i uns aports hídrics determinats.

Barcelona, i tanmateix el turó de la Rovira, es troben en plena àrea d"influència del clima 

mediterrani, en concret el mediterrani litoral típic. El clima mediterrani es caracteritza per 

les temperatures suaus, sense grans oscil·lacions al llarg de l"any, amb un període estival 

sec i calorós i un hivern també sec i suau. Les precipitacions són força irregulars i es con-

centren bàsicament durant la tardor i primavera (Fig. 6).

Prenent les dades d"un observatori situat a 175 metres, a unes coodenades de 41.42º 

Nord i 2.10º Est, veiem que plouen de mitjana 590 litres per metre quadrat a l"any i hi ha 

una temperatura mitjana de 16.2ºC. Cal recordar que la ciutat de Barcelona té un micro-

clima urbà anomenat illa de calor; degut a la calor i contaminació provocada per la ciutat 

es forma una zona amb aire més càlid del normal. A més d"un augment de temperatura, 

els efectes que també provoca l"illa de calor és una menor insolació a causa de la pol·lució 

i una major abundàndia de precipitacions per l"augment de particules de condensació.
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mesos Ge Fe Mç Ab Mg Jn Jl Ag Se Oc Nv De ANY

Temp. mitjanes 9.1 10 12 14 17 21 24 24 22 18 13 9.9 16.6

Prec. mitjanes 38 38 47 47 44 38 28 44 76 96 51 44 590
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Fig. 6: Temperatura i precipitació al 
llarg de l’any a l’àrea de Barcelona. 
Gràfica elaborada amb les dades de la 
taula 1

Taula 1:  Mitjanes de les tempera-
tures i precipitacions mensuals a 
l’area de Barcelona. 
Font: http://www.worldclimate.com

http://www.worldclimate.com
http://www.worldclimate.com


4.4. Orografia

El turó de la Rovira és una de les elevacions del pla de Barcelona. Juntament amb  el turó 

del Carmel i el del Falcó formen una petita serra anomenada serrat de la Rovira.

La muntanya, que fa uns 262 metres d"alçària, està situada al nord del serrat, al districte 

d"Horta Guinardó. Aquesta petita alineació del nord de Barcelona, geològicament i geo-

grafica pertany a Collserola, i s"uneix al sector central d"aquesta pel coll de Penitents.

El turó de la Rovira és un turó baix però de gran desnivell (un 30% de mitjana). La part 

nord i est del turó és de relleu més suau que la zona oest i sud. De mitjana la cota 150 

marca la frontera entre zona urbanitzada i zona forestal, però en l"oest aquesta cota s"ele-

va i en l"est es baixa. El turó a més del cim principal té dos esperons, un a l"oest, el de 

Can Baró i un altre  l"est anomenat turó del Guinardó.

La carena principal del turó va de oest a est i després passat l"esperó del Guinardó se-

gueix la direcció de sud-oest a nord-est. Per la seva poca alçada no existeix una clara 

obaga però el vessant nord 

tot i així pateix menys inso-

lació que el vessant sud, 

especialment entre l"esperó 

de can Baró i del Guinardó, 

on el vessant sud està ali-

neat completament cara al 

Sud.

També cal esmentar que a 

la muntanya hi ha diferents 

torrents canalitzats per peti-

tes valls que tot i ser molt 

petits, són una illa de major 

frescor i humitat, degut a 

que són els recol·lectors 

naturals de l"aigua de pluja.
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Esperó del Guinardó

Turó de la Rovira

Esperó de Can Baró

Fig 7: Mapa del turó de la Rovira. En verd zona estudiada. En negre la 

carena principal de la muntanya. Les línies blaves indiquen els torrents 

o valls



4.5. Vegetació Mediterrània

Anomenem vegetació mediterrània, la típica de la muntanya baixa de la conca medite-

rrània; és a dir el conjunt de formacions i comunitats vegetals que es poden trobar a tota 

la vessant mediterrània entre el nivell de mar i els 1000 metres. Per tant, el turó de la Ro-

vira estarà dins d’aquest domini. 

Com ja ho hem vist en l’apartat de climatologia, el clima mediterrani és calorós, amb po-

ques aportacions  hídriques i alhora distribuïdes de forma irregular. Per tant, el conjunt 

d’espècies d’aquesta zona hauran d’estar adaptades a situacions extremes com per 

exemple l’estrés hídric.

Degut a aquestes  adversitats, les  plantes s’hi han adaptat de formes diferents, el conjunt 

de les quals els ecòlegs les han anomenat com a xerofíl!lia (mot provinent del grec que 

vol dir amant de la sequetat). Les plantes xeròfil!les són plantes adaptades a ambients 

secs i o calorosos, i presenten les següents característiques: arrels llargues i fondes, fu-

lles petites  per reduir la superfície d’evaporació (a vegades en alguns casos les  fulles es 

presenten en forma d’agulla i fins i tot en algunes espècies molt xeròfil!les no presenten 

fulles), fulles pil!loses (normalment pel revers) per tal de recollir humitat (com l’alzina o l’o-

livera) i per últim fulles dures o coriàcies (anomenat 

tècnicament fulles esclerofil!les)  per protegir les fu-

lles contra la marcescència que provoquen la inso-

lació i extrema evaporació.
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Fig 8: Exemples d’a-

daptacions: fulles aci-

culars (forma d’agulla) 

en l’esparreguera (A) i 

el  pi (B), i escleròfil-

les en el garric (C).

C

A

B



4.5.1. Formacions típiques de la vegetació mediterrània

Depenent de les qualitats  de la zona en qüestió o de l’estat de successió ecològica de la 

vegetació mediterrània, s’hi observen diferents formacions  vegetals. Les típiques són el 

prat, la brolla, la garriga, la màquia i el bosc. Cada formació d’aquestes podriem dir que és 

una etapa de la succesió ecològica de la vegetació mediterrània.

El prat:

Els prats són formacions herbàcies on predo-

minen (més  del 60% de la superfície) les  gra-

mínies  vivàcies  i altres plantes herbàcies 

anuals ben adaptades a la sequera. Es caracte-

ritzen per la poca presència d’espècies llenyo-

ses. Si en un prat hi ha un estrat arbori direm 

que és un prat arbrat. Espècies típiques dels 

prats són el: llistó, albellatge, fonoll, ruda...

La brolla:

Les brolles són formacions  amb una succeció ecològica més avançada que els prats, es 

formen quan els  prats no són alterats ni per la mà de l’home ni pels incendis. Són molt 

semblants als prats perquè encara pre-

senten moltes espècies herbàcies però hi 

ha un gruix important d’espècies llenyo-

ses inferiors al metre. Espècies típiques: 

estepa, gatosa, matapoll, ginesta i altres 

espècies dels prats.

Formacions arbustives

Quan les brolles no pateixen alteracions evolucionan cap a una altra formació: les garri-

gues i màquies. Ambdues formacions hi dominen els  arbusts i arbres joves; són el pas 

previ per a la formació del bosc mediterrani. Normalment són comunitats molt denses, im-
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Fig 9: Prat al quadrat 8B de la zona d"estudi. 
Font pròpia.

Fig 10: Brolla al quadrat 7D de la zona d’estudi



penetrables i d’estrat herbaci pobre però amb un nombre elevat de lianes (especialment 

en les màquies)

La diferència entre màquia i garriga és l’alçada mitjana dels arbusts. En la garriga no es 

supera el metre però en la màquia poden arribar als 3 metres. Altrament la garriga és 

menys densa que la màquia, presenta un estrat herbaci més ric i l’espècie mes abundant 

es el garric. Espècies de garriga: garric, ruda, estepa, matapoll, gatosa, vidiella. Espècies 

de màquia: alzina, pi, arbocer, aladern, llentiscle, llorer, aladern, bruc, lligabosc mediterra-

ni, vidalba, matabou, argelaga negra, rogeta, aladern de fulla estreta.

Formacions arbràries

El bosc mediterrani és  el clímax de la succe-

ció. És la formació més evolucionada i s’hi 

presenten les especies mes típiques i repre-

sentatives. Hi han diferents tipus de bosc, 

depenent de l’arbre dominat, que aquest al-

hora influirà en les espècies del sotabosc. 

Anomenem bosc a la formació arbrària en 

que les copes dels arbres es toquen.

Alzinar: bosc dominat per l’alzina, d’estrat arbori i arbustiu molt dens, l’estrat herbaci en 

canvi és molt pobre per la poca insolació de les parts més baixes. Especies típiques de 
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Fig 11: Màquia (A) i garriga (B), fotos fetes a la serra de Marina (Badalona)

Fig 12: Alzinar típic, fotografia presa a la serra de 

BA



l’alzinar: alzina, roure, arbocer, aladern, mar-

full, falzia negra, roser silvestre, lligabosc, 

arítjol, heura, galzeran i arç blanc.

Pineda: bosc dominat pel pi blanc o pinyo-

ner. Té un estrat arbori dens però l’estrat ar-

bustiu és mes pobre que a l’alzinar, en canvi 

l’estrat herbaci és molt més ric perquè hi arri-

va més llum. Espècies  típiques: pi blanc, pi 

pinyoner, esparreguera boscana, rogeta, ro-

maní, arbocer, matabou, llentiscle, bruc, estepa, llistó, vidiella, matapoll.

Hi han altres comunitats arbòries amb espècies  domi-

nants com per exemple els boscos de ribera, on domi-

nen arbres caducifolis i altres arbust i lianes que habi-

ten ambients humits i frescals. Espècies típiques de 

ribera: om, freixe, pollancre, àlber, saüc, arç blanc, car-

bassina, vidalba.
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Fig 13: Pineda de pi blanc, sector 8E de la zona 

Figura 14: Petita omeda al sector 10D 
de la zona d’estudi



5. METODOLOGIA

Per fer l’estudi botànic del turó de la Rovira i sistematitzar la recol!lecció i obtenció de les 

plantes i dades hem procedit la següent manera:

5.1. Cartografia

L’institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 

situat a la muntanya de Montjuïc disposa 

d’un servei d’atenció al públic des d’on es pot 

aconseguir cartografia i fotografia aèria. Hem 

treballat amb una cartografia d’escala 

1:10000 i fotografia aèria escala també 

1:10000. Les fotografies aèries són dels anys 

1966 i 2004. S’ha fet un estudi comparatiu de 

les fotos aèrees  del fons de l’ICC desde l’any 

1966 fins el 2004 per avaluar els canvis  de la cobertura de la vegetació. A partir de les 

fotografíes podrem observar el canvis durant els ultims anys.

Per altra banda, a internet es troba 

molta informació fàcilment consultable 

i amb eines molt útils  per calcular 

distàncies, pendents, orientació, 

coordenades i càlcul de superfície. Al 

web oficial de l’ICC hi ha un servidor 

de mapes, que actua com una gran 

cartoteca d’ús públic i que té una 

barra d’eines on es poden calcular els 

diferents  paràmetres  esmentats 

abans. Una altra eina útil d’internet és 

el google Earth, un conegut programa 

que serveix per visualitzar fotografies 

de satèl!lit actualitzades de tot el món.
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escala: 10000 data: maig 2004data: maig 2004

codi vol: 
2004010

passada: 14 fotogra-
ma: 692

escala: 10000 data: maig 2004data: maig 2004

codi vol: 
2004010

passada: 15 fotogra-
ma: 661

escala: 10000 data: setembre 1966data: setembre 1966

codi vol: 
10007

passada: 3 fotogra-
ma: 8054

Fig 15: Base cartogràfica de l"ICC, amb la seva barra d"ei-

Taula 2: Dades de les fotografies aèries



5.2. Delimitació de la zona d’estudi i estratègia de mostreig

Hem dividit l’àrea de mostreig en sectors quadrats  d’una hectàrea. El procediment que 

hem seguit és dibuixar una quadrícula sobre un mapa a escala 1:10000, en el qual 1 cm 

són 100 metres. Després, amb l’ajuda d’aquest mapa, s’ha estudiat quadrat per quadrat i 

amb les fitxes de camp s’han enregistrat les espècies trobades. També s’han apuntat les 

coordenades del punt mig del quadrat, amb l’ajuda d’un GPS, la inclinació, l’orientació 

dels vessants  i s’han pres 4 fotografies des del punt mig, una per cada sector (nord, est, 

sud, oest). Tot aquest seguit de procediments està inspirat en el protocol Globe sobre la 

vegetació (web: http://www.educacion.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=globe03d).

Per tal de nombrar els quadrats s’ha utilitzat el següent sistema. S’ha atribuït un sistema 

de coordenades seguint els meridians i paral!lels, on l’eix nord-sud s’indica amb lletres i 

l’oest-est amb nombres. Així cada quadrat té dos dades: un nombre i una lletra. Els 

nombres van de l’1 al 10; l’1 és el quadrat més occidental i el 10 el més oriental. Les 

lletres van de l’ A a la G; l’ A és la component més septentrional i la G la més meridional.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

Fig 16: Mapa on es mostra el sistema de zonificació del turó de la Rovira

http://www.educacion.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=globe03d
http://www.educacion.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=globe03d


5.3. Reconeixement i identificació de les plantes

Per la correcta identificació de les plantes s’ha fet servir bàsicament els següents  llibres i 

recursos:

1. Guia de natura del Parc de Collserola

2. Herbari virtual del Mediterrani occidental (http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html)

3. Història natural dels Països Catalans volum 6: plantes superiors

4. Plantes de Collserola

5. Flora manual dels Països Catalans

La identificació de les espècies  no reconegudes es feia a casa abans de premsar la planta 

amb els exemplars frescos. Prèviament a la recol!lecció s’havien fet fotografies dels 

exemplars en el seu lloc.

5.4. El!laboració de l’herbari

Per deixar constància de les espècies vegetals trobades, hem elaborat un herbari digital i 

un físic. Per una banda l’herbari digital és un document que conté fotografies de cada 

exemplar, i la classificació i descripció de l’espècie. Per l’altra, l’herbari físic s’ha fet 

recol!lectant parts de les  plantes en qüestió. Aquestes mostres s’han premsat amb una 

premsa de fusta i després s’han guardat convenientment dins d’uns papers de barba.

5.4.1. Herbari físic

L’herbari com ja hem dit abans s’ha fet amb l’ajut d’una premsa de fusta. Aquesta premsa 

consta de una base de fusta on hi han dos cargols molt grans que gràcies a unes  femelles 

poden subjectar una fusta superior. Aquesta fusta ben pressionada serà l’encarregada de 

premsar i assecar les plantes.

Utilitzar la premsa és el mètode més efectiu per tal d’assecar del tot les  plantes i poder 

conservar-les durant molt de temps. Cal que les plantes estiguin molt seques perquè la 

conservació sigui l’adequada.
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Procediment:

Un cop tenim totes les  mostres d’espècies es sel!leccionen les millors o es tallen i s’es-

capcen per tal de que hi capiguen a la premsa. Aquestes mostres es posen enmig d’un 

diari. Quan totes les plantes estan empaperades es posa una base de paper de diari a la 

fusta basal i es  col!loquen les mostres  empaperades, de tal manera que entre mostra i 

mostra hi hagi una capa de paper de diari sense plantes per tal de fer de coixinet entre 

planta i planta i no quedin marques del relleu.

Un cop s’han col!locat tots els plecs de paper es posa la fusta de dalt i s’apreten les feme-

lles tan com sigui possible  per aconseguir una bona premsada.

Els  papers de la premsa s’han de canviar periòdicament, el primer cop es canvien els pa-

pers el dia següent, però els següents cops només cal canviar els papers cada dos dies. 

Quan veiem que les plantes estan seques, (és a dir no són fredes al tacte) ja és hora de 

treure-les de la premsa i es lliguen a un paper de barba on també s’apunta la data de re-

col!lecció i l’espècie. Per guardar l’herbari es preferible fer-ho dins d’una capsa tancada i 

amb uns sobres d’insecticides. L’herbari digital es presenta a l’annex I i el físic a l’annex III

5.5. Dades meteorològiques

Les dades meteoròlogiques que es mostren en aquest treball a l’apartat de climatologia 

han estat extretes  del web worldClimate, un portal de meteorologia on hi ha una gran 

base de dades meteorològiques de diferents estacions de tot el món.
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Fig 17: Premsa de l’herbari



L’estació en qüestió d’on són extretes les dades està situada a 175 metres d’alçada a les 

coordenades: 41.42°N 2.10°E, està situada a la falda de Collserola. (web: http://

www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=N41E002+2100+08180W )

5.6. Fitxes de camp

S’han elaborat 37 fitxes de camp, una per cada quadrat de 100 per 100 metres (1Ha). En 

les fitxes de camp s’han apuntat les diferents espècies  identificades en el quadrat i la seva 

abundància, així com altres dades geogràfiques: l’orientació, el pendent, el recobriment de 

la vegetació, i la latitud i longitud del punt central. Aquestes dades com ja hem dit abans 

s’han obtingut a través d’un GPS i amb l’ajut d’eines informàtiques de l’institut cartogràfic 

de Catalunya. 

Per indicar l’abundància hem fet una escala de + a 5 (passant per 1, 2, 3 i 4); on 5 és el 

valor màxim. El 5 indicarà que l’espècie en qüestió és l’espècie dominant de l’àrea estu-

diada o té una cobertura pròxima al 100%, després de 4 a 1 és una escala gradual depe-

nent de la cobertura és  a dir 4 al voltant del 75%, 3 al voltant del 50%... i així progressi-

vament. Pel que fa el símbol de la creu (+) significa presència, vol dir que una espècie és 

present en un quadrat però en molt poca abundància, uns exemplars aïllats.

Un cop vam fer totes les fitxes i les vam passar a ordinador, hi vam afegir a més a més el 

mapa de l’hectàrea i les quatre fotografies fetes des de el punt central del quadrat. Les 

fitxes i les fotografies van recopil!lades a l’annex 1 del treball.

Tota aquesta part del treball de camp ha estat la més laboriosa i la que més temps hi he 

dedicat, entre els dies 20 de juny i el 3 d’agost.
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http://www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=N41E002+2100+08180W
http://www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=N41E002+2100+08180W
http://www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=N41E002+2100+08180W
http://www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=N41E002+2100+08180W


5.6.1. Exemple fitxa de camp
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100 metres

100 metres

}coordenades 

punt  central

Orientació predominant

mapa de l’àrea 
d’estudi



5.7. Eines matemàtiques

Un cop hem passat i digitalitzat totes les dades extretes de les fitxes de camp faltava bus-

car i trobar una eïna estadística per relacionar aquestes  dades de forma objectiva. Per fer 

aquestes relacions s’ha utilitzat una aplicació informàtica web anomenada Ginkgo. Aquest 

programa és elaborat per la Universitat de Barcelona i és  molt utilitzat per fer càlculs de 

distribucions, associacions i relacions de dades d’estudis botànics.

Un cop tenim el full de càlcul amb totes les  dades de les fitxes que servirà per fer la base 

dels estudis  estadístics, s’exporta a aquest programa. El funcionament és molt semblant a 

l’Excel de Microsoft, però té més opcions i fa càlculs i gràfiques més elaborades.

Hem utilitzat l’anàlisi clúster (o de conglomerats) per establir relacions de proximitat entre 

espècies i entre quadrats, és a dir, per buscar les comunitats vegetals i els  quadrats que 

s’asemblen més entre ells.  

Aquesta anàlisi calcula les distàncies entre espècies basant-se en les coincidències de 

distribució. Una vegada creada la matriu de distàncies (Fig. 18),  utilitza aquesta per fer 

les agrupacions. 
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Fig 18: captura de pantalla del programa on es veu una part de la matriu de distàncies



6. RESULTATS

Després d’haver mostrejat tots  els  quadrats que ens haviem proposat (Fig. 16) hem obtin-

gut una gran quantitat de dades. El mostreig dels quadrats que ens hem proposat estudiar 

ens ha proporcionat el material per la confecció de l’herbari i molta informació sobre la dis-

tribució de les diferents espècies del turó de la Rovira.

6.1. Catàleg florístic

Taula 3: Espècies troba-

des en tot l’estudi orde-

nades alfabèticament i 

classificades per algu-

nes característiques. Es 

mostra el port de la 

planta (si és arbre, ar-

bust, liana o herba), el 

tipus de fullatge (peren-

nifoli o caducifoli), tipus 

de fulla (planifòlia, acicu-

lar, graminoide, microfil!-

la o afil!les)

(continua a l’altra pàgi-

na)
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6.2. Característiques biològiques de la vegetació

Amb les  dades de la taula 2 hem calculat els percentatges de 

tipus de plantes segons les seves característiques:   

Segons el port de la planta:

Entenem per arbres plantes llenyoses de més de 5 metres 

d’alçada; els arbustos són plantes llenyoses d’entre 5 i mig me-

tres i que generalment tenen més d’un tronc i les lianes són 

plantes enfiladisses llenyoses.

Dintre de les llenyoses hem trobat 28 arbres, 37 arbustos i 15 lia-

nes.
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Segons l’origen de l’espècie:

Les plantes exòtiques o al!lòctones són aquelles  que són  

originàries d’altres llocs i que casualment es  poden trobar al 

nostre país a causa de la mà de l’home. Pel que fa les natura-

litzades també són originàries d’altres llocs  però fa tant temps 

que van arribar al nostre país i s’hi han adaptat. En canvi les 

plantes autòctones són aquelles originàries de la mateixa zo-

na on viuen.

Hem catalogat 53 espècies autòctones, 25 exòtiques  i 9 natu-

ralitzades

Segons la persistència de les fulles:

Hi han tres classes d’espècies considerant aquesta classifica-

ció: les  plantes perennifòlies  són aquelles en que conserven la 

fulla durant tot l’any però la renoven gradualment; i les plantes 

caducifòlies són aquelles que la seva fulla cau de cop en una 

determinada època de l’any, normalment a la tardor i a l’hivern, 

però també n’hi han que les perden a l’estiu (caducifòlis d’es-

tiu).

Hem catalogat 49 espècies perennifòlies, 27 caducifòlies i 5 

caducifòlies d’estiu, ( sense comptar les  espècies  afil!les i les 

graminoides).

Segons el tipus de fulles:

Hi han 4 grups de plantes segons la fulla. Les planifòlies són 

aquelles que tenen el limbe visible; les aciculars són aquelles 

que tenen la fulla en forma d’agulla; les graminoides són les 

típiques de les  gramínies; les afil!les i microfil!les són les que 

no tenen fulles o bé són molt diminutes (xiprer).

Hi han 72 espècies planifòlies, 7 aciculars, 5 afil!les i micro-

fil!les i 3 graminoides.
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1F 3E 3F 4D 4E 4F 5C 5E 5F 5G 6D 6E 6F 6G 7C 7D 7E 7F 7G 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 9A 9B 9C 9D 9E 9F 10A 10B 10C 10D 10E 10F

ailant 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0

aladern 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 4 3 1 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4

aladern de fulla estreta 0 0 1 1 0 0 0

albellatge 1 2 3 1 1 3 1 1 3 1 2 1 1 3 3 3 1 4 5 1 1 1 1 0 1

alfals arbori 0 0

alzina 2 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 2 2 0 1 2 2 1 1 1

ametller 0 1 0 2 0 1 0 0

aranyoner 1 3 1 2 2 2 0 2 1 0 2 0 2 0 1 0 2

arbocer 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1

arbre de l'amor 0 1

arç blanc 0 1 0 1 3 2 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1

arç de tanques 0 0

argelaga negra 2 1 1 1 1 1 0 1

arítjol 1 2 2 1 1 2 2 1 1 0

atzavara 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

baladre 0 1 1 0

boix 0

campanetes de jardí 3 3 1 4 0 3 3 1

canya 0 1 0 1 1 1 1 1

carbassina 1

cedre 0 0 2 1 2 5 2 1 0 1 1

cèstrum 1 0 1 2 2 0 1 1 0 2

cirerer japonès 0

coronil!la 0 0

cotoneàster 0 1

esbarzer 0 1 0 2 3 3 1 3 2 2 3 1 2 1 2 0 0 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2

esparreguera 1 1 1 2 2 2 1 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 3 2 1 2

esparreguera de jardí 0 0

espinavessa 1 1

eucaliptus 0

estepa borrera 0

evònim japonès 0

falzia negra 0 1

figuera 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

figuera de moro 1 3 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0

fonoll 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1

galzeran 1 0 1 1 0 0

garric 2 1 0

garrofer 0 0 1 0 1 1 3 2 3

gatosa 1 0 2 1 2

ginesta 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 2 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 3 1 1 1

heura 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1

jesamí 0 0 1 0

lledoner 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0

llentiscle 0 2 0 0 2 2 0 2 0 1 0

lleterassa 1 1 1 1

lligabosc mediterrani 1 1 2 0 1

lligabosc japonès 0 0

llistó 4 2 4 1 1 2 3 0 1 2 2 1 1 3 3 0 2 2 2 2 1 2 3 3 1 3 1 3 3 2

llorer 2 2 1 1 0 1 1 1 0 4 1 1 0 1 0 2

magnòlia 0 0

malva arbòria 1 3

marfull 2 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0

matabou 0

matapoll 0 0 1 0

mimosa 0

mimosa blava 1 2 3 2 0 1 0

miraguà de jardi 0 0 0 2 1 1 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

morera de paper 0

olivarda 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1

olivera 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

om 0 1 0 2 2 1 1 0 3 2 1 2 0 0 2 1

pebrer bord 0

perera 0

pi blanc 0 0 1 0 2 5 1 2 0 3 3 1 4 3 5 5 1 4 3 3 3 5 4 3 5 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3

pi pinyoner 3 1 0 0 1 2 1 0 3 3 3

piracant 0 0 0

pitòspor 0 0 0 1 0 0 0 0 0

pollancre 0

pomera 0 0 0

presseguer 0

pruner 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

robínia 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0

rogeta 0 3 2 1 2 1 1 2

romaní 0 1

roser silvestre 0 0 0 1 0

roure 0 1 0 1

ruda 2 1 1

saüc 0 0

seder 3 2 1 2 1

seneci 1 2 0 0 0 3 0 3 0 2 1 2 1

troana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

ullastre 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0

vidalba 2 2

vidiella 1 2 0 3 2 1 3 1 3 3 1 1 0 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1

vinya 0 0

xiprer 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

Segons si és escleròfic o no:

Les plantes escleròfil!les  són aquelles que tenen les  fulles du-

res, que és una adaptació molt típica d’algunes plantes  medite-

rrànies. Les  plantes no escleròfil!les són totes les altres que te-

nen les fulles toves.

6.3. Matriu d’abundàncies de les espècies

A partir dels registres de camp hem construit la següent matriu (full d’exel) amb la que tre-
ballarem matemàticament després. Taula 4 :
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6.4.  Agrupació de plantes i quadrats segons les anàlisis

Per tal de trobar el grau d'associació entre espècies  i classificar els quadrats segons sem-

blances de la seva vegetació, vàrem utilitzar una anàlisi multivariant, en particular l’anàlisi 

clúster. L’anàlisi clúster (o anàlisi de conglomerats) és una tècnica estadística que ens 

permet dividir un conjunt d'objectes en grups (clústers) de forma que els  objectes de cada 

grup siguin molt similars entre si i els objectes de clústers allunyats siguin diferents. Quan 

parlem de grau d'associació entre dos plantes, en realitat no ens referim a una associació 

o interdependència entre elles sinó a que freqüentment es troben pròximes degut a que 

tenen respostes similars als diferents factors ambientals.

Les dades d’abundàncies relatives  de les  espècies a cada quadrat (taula 4) van ser usa-

des per fer l’anàlisi clúster. L'aplicació Ginkgo utilitzada ens genera una matriu de distàn-

cies entre variables (espècies o quadrats), i també un diagrama en forma d'abre.  Els re-

sultats  d’aquesta anàlisi ens donen una idea de les associacions entre espècies i de les 

diferències entre quadrats atenent a les  abundàncies relatives de les espècies. Pel que fa 

a les  associacions  entre espècies, observem 4 grups principals  de comunitats vegetals 

(Taula 5 i Fig 19). Les espècies que pertanyen a un mateix grup (clúster) tenen distribu-

cions semblants, i les espècies que estan allunyades dins de l’arbre presenten distribu-

cions diferents (Fig 21). L’arbre obtingut pels quadrats és una mica més complicat però 

podriem dir que trobem 2 estirps i 8 subgrups. En aquest cas, una distància petita entre 

els quadrats voldrà dir que tenen en comú moltes plantes  i quan dos quadrats distin molt 

entre ells vol dir que tenen molt poques plantes en comú (Fig. 20 i 22). 
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Grup 1

ailant, seneci, atzavara, llen-

tiscle, marfull, olivarda, ar-

bocer, llorer, lledoner, cedre, 

olivera, xiprer, pitòspor, co-

tomeàster, espinavessa, 

falzia negra, galzeran, roge-

ta, garrofer, pi pinyoner, rou-

re, aladern de fulla estreta, 

cèstrum, vidalba, carbassi-

na, piracant

Grup 2

alzina, om, aranyoner, 

heura, troana, pruner, 

robínia, argelaga ne-

gra, arítjol, lligabosc 

mediterrani, matapoll

Grup 3

aladern, pi blanc, esparregue-

ra, llistó, esbarzer, ginesta, vi-

diella, miragua de jardí, albe-

llatge, fonoll, figuera de moro

Grup 4

ametller, figuera, campanetes de jardí, canya, mimosa 

blava, gatosa, ullastre, malva arbòria, garric, ruda, ges-

samí, lleterassa, seder Taula 5: grups de plantes resultants 
després de l’anàlisi
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Fig 19: Diagrama en forma d'arbre elaborat pel  programa 

on ens mostra l’associació de les plantes. D’aquí s’han ex-

tret els 4 grups mostrats en la Taula 5 (pàgina anterior). 

Les espècies encerclades en vermell no s’inclouen perquè 

són poc representatives.

Fig 20: diagrama en forma d’arbre elaborat pel  programa 

on ens mostra la semblança entre els quadrats. Hi  ha 2 

grans estirps (línies marró i  blaves) i  8 subgrups (línies ne-

gres).
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Per entendre una mica millor les anàlisis fetes posarem un exemple visual:

Distribució: Canya               ! ! !    Distribució: Atmeller

  

Distribució: Olivera   !  Distribució: Xiprer

A la figura 21 mostrem les  distribucions de quatre espècies a l’àrea estudiada. La canya i 

l’atmeller presenten distribucions  molt semblans i es col!loquen molt a prop a l’abre gene-

rat per l’anàlisi de conglomerats  o clúster. Per altra banda, l’olivera i el xiprer queden lluny 

de la canya i l’ametller a l’arbre de l’anàlisi. Els números dins dels  quadrats  indiquen l’a-

bundància relativa de l’espècie (veure metodologia). 
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Fig. 21: Distribució espaial de la canya, l"ametler, 
l"olivera i el xiprer



Es pot observar que l’agrupació d’espècies donada per l’anàlisi de clúster (Fig. 19) té molt 

sentit desde el punt de vista de la geobotànica: el grup 1 agrupa una barreja d’espècies 

autòctones i al!lòctones de bosc. El grup 2 inclou espècies de màquia i alzinar. El grup 3 

inclou espècies de pineda i, finalment, el grup 4 espècies introduides (possiblement durant 

l’epoca que hi havia barraques).

A continuació mostrem els diferents  grups de quadrats semblants entre si segons l’anàlisis 

de clúster (Fig. 20) i més a baix el mapa de la situació dels esmentats quadrats:

Taula 6: Mostra els 8 grups de quadrats que tenen una vegetació semblant.  Alhora el grup 1, 2 i 3 formen 

un super grup i els grups 4, 5, 6, 7 i 8 un altre.

Podem observar que els grups 1, 2 i 3 pertenyen a un gran grup segons el diagrama de la 
figura 20. Quan situem, sobre el mapa, els quadrats que pertenyen a aquests 3 grups ob-
servem que la seva situació coincideix amb la zona on havia barraques, i indica la gran 
influència que va tenir l’activitat d’aquella època sobre la vegetació.
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Fig. 22: Mapa on es veu la situació geogràfica dels quadrats classificats segons l’anàlisi 

de conglomerats de la mateixa vegetació. Els colors indiquen el grup al qual pertanyen.
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6.5. Diversitat d’espècies

En ecologia s’utilitzen diversos indexs per indicar la diversitat d’espècies. Els  més compli-

cats tenen en compte el nombre d’espècies  i les seves abundàncies. Nosaltres hem utilit-

zat un de senzill, el nombre d’espècies, ja que ens faltava informació per calcular d’altres. 

En la figura 23 es mostren els quadrats ordenats  pel nombre d’espècies. La major part de 

quadrats teníen entre 15 i 30 espècies i només uns pocs presentaven menys de 15 o més 

de 30. Aquests nombres contrasten amb el nombre total d’espècies trobades  al turó (87) i 

això indica una distribució no uniforme. Comparant aquestes dades amb anotacions i fo-

tos  fetes  al camp, podem observar que els quadrats  amb més nombre d’espècies  corres-

ponien a àrees on coincidien més d’un tipus de vegetació.

Fig. 23: (A) Gràfica on es mostra el  nombre d’espècies en cada 

un dels treballs estudiats. Estan dividits en 5 grups seguint 

l’ordre d’espècies: en menys o igual que 15, entre 16 i  20, entre 21 i 25, entre 26 i 30 i més de 30. Al  seu 

costat (B) mapa de la situació dels quadrats. Els diferents colors indiquen el nombre d’espècies.
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6.6. Distribució de plantes típiques d’ambients humits

Com ja hem dit abans en l’apartat 4.4 d’orografia, a la muntanya hi ha un grapat de valls i 

torrents  que són canalitzadors de l’aigua de la pluja, i, per tant, hi ha una major retenció 

d’humitat i frescor. Són en aquestes  “illes d’humitat” on hi creixen un seguit de plantes 

(vegetació de ribera) que necessiten un grau d’humitat més elevat  (vegeu apartat 4.5); 

com per exemple l’om, el saüc, la carbassina, la vidalba, el freixe, el pollancre...

Per tal de comprovar si realment existeix una mena de rel!lació entre espècies de ribera i 

la zona geogràfica on viuen hem elborat el següent mapa on es  mostren les valls amb lí-

nia blava i amb punts  espècies típiques d’ambients humits  que tinguin una abundància 

superior a presència.
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Fig 24: mapa on es mostren les valls (en blau) i es representen 
amb punts de colors les espècies: verd: om, marró: vidalba, groc: 
carbassina



6.7. Influència de l’antic nucli de barraques en la vegetació    

Com ja hem dit abans a l’apartat de llegat històric, en una zona concreta del turó s’establí 

antigament un petit poblat de barraques de tots els tipus. Moltes barraques d’aquestes te-

nien petits horts o zones cultivables. Aquets petits horts  i jardins s’hi cultivaven arbres de 

cultiu de subsistència (figuera, ametller, figuera de moro) i altres plantes ornamentals. 

Quan les barraques foren destruïdes i abandonades moltes de les plantes que havien es-

tat cultivades quedaren en un estat semisalvatge i s’anaren conservant i reproduïnt de tal 

manera que encara avui dia es conserven

Gràcies a les  fotografies aèrees de l’època hem pogut delimitar l’àrea de l’antic nucli de 

barraques i relacionar-ho amb la distribució de les espècies vegetals 

   
Fig. 25. Quadrats estudiats. (A) En color marró es mostra la zona on s'havien establert les barraques. (B) 

Distribució de una planta (Campaneta de jardí) introduïda per l'activitat de l'home, i  que no ha tingut èxit fora 

de l'àrea de la introducció. (C) Distribució de la planta Miraguà de jardí, que fou introduïda per l'activitat de 

l'home i que s’ha estés per tot el turó. (D) Distribució d'una planta autòctona, l'arbocer, i que només es troba 

a l'àrea poc modificada per l'home. Els colors dels quadrats de les figures B, C i  D indiquen l’abundància de 

les plantes ( taronja 4, groc 3, verd 2, blau 1, blau fluix +) (Vegeu metodologia i fitxes de camp).
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7. CONCLUSIONS

7.1 Estudi botànic

En aquest estudi s’ha realitzat un inventari d’espècies d’arbres, arbustos i lianes en una 

àrea de 37 hectàrees del turó de la Rovira. S’ha invetariat un total de 87 espècies, de les 

quals  un 37% eren arbres, un 46% arbustos i un 19% lianes. I perquè quedi constància 

s’ha realitzat un herbari físic i un herbari digital (annex III i I). 

La zona d’estudi s’ha dividit en 37 quadrats d’ 1 hectàrea, i s’ha elaborat una fitxa de 

camp per cada quadrat (Annex II). Aquesta partició ens ha permès fer un estudi de la dis-

tribución espaial de les espècies. Hem pogut constatar que la distribució de les plantes no 

era uniforme.

Els  quadrats en el que s’observàven major nombre d’espècies  corresponen a àrees on 

coincidien més d’un tipus de vegetació (per exemple prats amb boscos, o bé vegetació 

autòctona amb vegetació introduida, etc). (Fig 23)

Hem utilitzat eines estàdistiques per agrupar de una forma objectiva les espècies  atenent 

a coincidències en les seves distribucions  i també per agrupar els quadrats  segons les 

presències de les diferents espècies, i s’ha valorat el resultat estadístic amb les observa-

cions de camp (Figs. 19, 20, 21)

7.2. Influència dels factors ambientals

Les espècies autòctones trobades son típiques de la vegetació mediterrànea com corres-

pon a la climatologia de la zona estudiada. 

L’orografia del terreny permet que l’aigua es retingui més en algunes àrees concretes i 

aquest fet influencia la distribució d’algunes espècies. En aquestes  àrees trobem espècies 

de ribera com l’om, la carbassina i la vidalba (Fig. 24).

Hem constatat que l’us del territori antigament degut a l’assentament de barraques (des 

de els  anys 50 fins els anys 80 del segle passat) ha influenciat molt la distribució 

d’espècies. Aquest fet l’observem en els mapes de distribució generat amb les dades de 
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camp (Fig. 25 i annex I), però també en l’anàlisi estàdistic , ja que els  quadrats  on hi ha 

hagut barraquisme queden agrupats  en un gran grup o estirp que englova els grups 1,2 i 3 

generats per l’anàlisis (Figs 20 i 22).

També hem observat que algunes de les espècies introduïdes per l’home han quedat con-

finades dins de l’àrea alterada per l’home, com la campaneta de jardí, mentre que altres 

s’han acabat estenent per tot el turó com el miraguà de jardí (Fig 25).

Per altra banda no hem observat cap variació en la distribució de la vegetació respecte a 

les característiques del sòl ja que geològicament és una zona bastant homogènia.

Finalment dir que aquest treball deixa constància de la riquesa actual i constituirà un llegat 

important per l’estudi de futures pertorbacions, donat que pròximament s’executarà a la 

zona un nou pla urbanístic.
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