
HORARIS (els mateixos que el Museu)

Dissabtes i festius: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

Diumenges: de 10 a 14 h

Nadal, Setmana Santa i estiu (del 15 de juliol al 15 de

setembre):obert cada dia de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

Visites concertades si truqueu amb antelació

ACTIVITATS

El museu ofereix visites guiades i organitza diverses

activitats al llarg de l�any:

l Itineraris guiats de descoberta de plantes aromàtiques

   i medicinals

l Cursos de flors i tallers sobre plantes

l Tallers d�elaboració de remeis per a grups escolars

l Visites guiades al Jardí Botànic de les Trementinaires

l Cal destacar la Festa de les Trementinaires,
   que se celebra l�últim cap de setmana del mes de

   maig.

Més informació: www.trementinaires.org

Consell Comarcal
de l'Alt Urgell

Museu de les

Trementinaires

Tuixent

El Jardí botànic de les Trementinaires, inaugurat el 2006,

és un equipament públic sostingut amb el suport del Parc

Natural del Cadí-Moixeró i gestionat des del Museu de les

Trementinaires de Tuixent.

Fruit d'un taller ocupacional realitzat durant els anys 2004

i 2005, s'ha convertit en un complement del Museu i del

Centre d'Interpretació de la Flora del Parc Natural -CIFPN-

(obertura previsible per a l'any 2013).

En l'actualitat compta amb més de 60 plantes autòctones,

la majoria de les quals també eren dins de les coixineres

que transportaven les trementinaires al llarg dels viatges

(marxes) que van realitzar durant més de 100 anys (meitat

del segle XIX fins a finals del segle XX) i per gairebé tot

el territori català.

Aquest espai, subjecte a canvis i intervencions derivades

de les obres realitzades per la construcció del CIFPN, és

un espai viu on cada any cal replantar algunes plantes que

per causes diverses és poden morir, així com també per

la incorporació de noves plantes que puguem considerar

d'interès per els visitants.

S'ha estructurat en quatre

hàbitats que volen reproduir

els espais on solen creixer

aquestes plantes.

Els hàbitats són els següents:

l El bosc

l Les roques

l El torrent

l Prats i marges

La situació i descripció de les

principals característiques de

cada hàbitat està indicada en

el seu respectiu cartell.

Totes les plantes del jardí

botànic tenen un cartell com

a q u e s t  q u e  p e r m e t

identificar-les mitjançant el dibuix que descriu la forma

de la planta, les flors i les fulles.

Les Trementinaires utilitzaven, normalment, entre 25 i

30 plantes diferents per la família, els parents i amics,

però per "anar pel món", només portaven les que més

venda tenien i que no eren més de 12 o 15 entre plantes,

ungüents, tabac, etc. i també depenent de la part de

Catalunya on anaven, portaven unes plantes o altres.

Ajuntament de
La Vansa i Fórnols

JARDÍ
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 HÀBITAT TORRENT

Aquest hàbitat és el

més obac i fresc de tot

el jardí. Les plantes

que hi ha les trobarem

habitualment a la vora

dels rius i en llocs

frescals. En son re

presentatives d'aquests

indrets, els gerds

(Rubus idaeus), la

prunella vugar

(Prunella vulgaris), la

pota de cavall (Tussilago farfara), la cua de cavall

(Equisetum arvense), la consolda major i la menor,

els pixallits, les violetes, etc.

 HÀBITAT MARGES I PRATS

Aquest hàbitat és el que acull

més varietat de plantes, almenys

de les més conegudes. Les ca

racterístiques més destacables

serien la humitat, la terra

abundant, una normal exposició

de sol, no massa fred, etc.

En el primer parterre a l'esquerra de l'itinerari proposat,

hi trobem la milfulles (Achillea millefolium), l'espígol

(Lavandula angustifolia), l'espernellac (Santolina cha

maecyparissus), el donzell (Artemisia absinthum), el

malrubi i el malrubí negre, etc.

En el segon parterre, altres

plantes tan conegudes com la

sàlvia (Salvia officinalis),

l'orenga (Origanum vulgaris),

la Valeriana (Valeriana offi

cinalis), l�ortiga morta (La

mium album), l�ortiga gran

(urtica dioica), la serverola

(Agrimonia eupat-oria), etc.

Si continuem el camí marcat a l'entrada, arribarem al

tercer parterre, al final de l'edifici del Centre

d'Interpretació. Aquest és un parterre un xic especial, és

el de LES PLANTES TÒXIQUES.
L'estramoni (Datura stramonium),

la celidònia (Chelidonium majus),

la didalera groga (Digitalis lutea),

la belladona (Atropa belladonna),

etc. Entremig hi conviuen la vinca
pervinca (Vinca minor), la llapasa

(Arctium lappa), l'herba blenera (Verbascum thapsus),

la dolçamara  (Solanum dulcamara),  etc .

Continuant l'itinerari proposat arribarem a l'estació
meteorològica on es recullen dades automàtiques que

s'envien directament a la central de l'AEMET (Agència

Estatal de Meteorologia) a Barcelona. També es recullen

dades diàriament, de manera manual. A tocar mateix de

l'estació meteorològica hi trobem un parell de plantes de

l'hàbitat de prat, com son l'hisop (Hyssopus officinalis)

i la sàlvia de prat (Salvia pratensis).

Seguint el camí, a la part de sota, hi podem veure un prat

de muntanya amb plantes i herbes de dall. I a la part dreta

del camí hi tenim les plantes representatives de l'hàbitat

de roques.

 HÀBITAT DE ROQUES

En aquest hàbitat hi trobem un

seguit de plantes molt conegudes i

sovint utilitzades per les trementi

naires: el timó (Thymus vulgaris),

el timó mascle (Teucrium po

lium), l'herba de Sant Antoni (

Sideritis hirsuta), la sajolida

(Satureja montana), l'arç blanc

(Crataegus monogyna), l'escabiosa (Knautia arvensis).

Altres plantes també significatives d'aquest hàbitat i de

molt difícil trasplantament, hi són anunciades encara que,

de moment, no hi són presents. Les més conegudes són el

te de roca (Sajonia glutinosa), la corona de rei (Saxi

fraga longifolia) i l'orella d'ós (Ramonda myconi).

Arribem a la part alta del jardí a l'àrea de descans amb

una vista panoràmica del poble i voltants. Aquí hi trobem

una representació de plantes, arbres i arbustos típiques

dels

 MARGES, BOSCOS I TORRENTS

Aquest hàbitat es situa a l'explanada

de descans i als voltants de les es

cales que ens porten de nou fins a

l'entrada del jardí. Les espècies més

significatives son: la gavarrera

(Rosa canina), el corner (Ame

lanchier ovalis), la llengua de

bou (Echium vulgare), la travalera  (Centaurea aspera),

l'aranyoner (Prunus espinosa), el lli (Linum usitatis

simum). També el boix (Buxus sempervirens), el til·ler

(Tilia cordata), el roure (Quercus pubescens), l'alzina

(Quercus ilex), la moixera (Sorbus aucuparia), el saüc

(Sambucus nigra).

Finalment remarcar que aquest jardí botànic, propietat

del Parc Natural és gestionat des del Museu de les Tre

mentinaires, amb la voluntat de ser  un aparador d'una

part de la flora, sobretot de la remeiera, que tenim a la

vall de Tuixent i la Vansa.

També fer esment de la vo

luntat d'ampliar el ventall de

mostres vegetals autòctones

per el gaudi de tots els nostres

visitants i com a un comple

ment més del mateix museu.

A l�hora de realitzar la visita és
aconsellable seguir les indicacions que
figuren en el plafó situat a l'entrada.

g Itinerari recomanat n Hàbitat bosc
l Itinerari per a discapacitats n Hàbitat roques
1  Mirador n Hàbitat torrent
2  Estació meteorològica n Hàbitat prats i marges
3  Àrea de descans


