Reserva botànica de la Cirera
Sant Boi de Lluçanès
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
quilomètric 3'250

Osona
Sector central del terme municipal
A 1250 metres per pista forestal de la carretera BV-4608, punt

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.06343
2.15351
429965
4657165

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
La Cirera
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08201-127
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
XX
Dolent
Molts dels cartells es troben desubicats o en mal estat i
algunes de les plantes hi ha desaparegut.
Inexistent
Fàcil
Lúdic
Privada
Ref. cad.: 006A00026

Jordi Compte i Marta Homs
dc., 08/10/2008 - 02:00

Descripció
La reserva botànica de la Cirera està situada uns 200 metres al sud-est de la masia de la
Cirera, en una petita zona delimitada a l'oest per una pista forestal i al nord pel torrent de
Furriola.
Es tracta d'una reserva botànica de plantes i arbres, amb una part de flora autòctona
ubicada en el seu hàbitat i una part de plantes remeieres autòctones que tradicionalment
s'han cultivat al Lluçanès. La reserva ocupa una àrea amb diverses zones diferenciades, un
prat herbat a l'extrem inferior, un serrat solell i una zona humida a l'entorn del torrent de
Furriola.
Entre les més de 200 espècies que es troben en la reserva hi ha les espècies conegudes
per tothom de la zona, com l'esbarzer, l'espígol, l'orenga, la farigola, el romaní, el tortellatge,
la sajolida o el pi roig, i moltes altres no tan conegudes com la gavarrera, la consolda, la
cicuta, la ruda, la bufeta, la berbena, l'espernallac, la primavera, la broida, el donzell, la
menta romana o l'herba queixalera.
Cada espècie compta amb un cartell on apareix el nom de la planta, amb el nom científic i
les propietats que té, ja sigui com a remei o per a altres usos populars, com quallar la llet,
cardar la llana...
Observacions:
Hi ha un llibret de la reserva editat per l'ajuntament de Sant Boi on es descriuen algunes de
les plantes de la reserva, els tractaments d'algunes malalties amb plantes a més d'un
quadre amb el llistat de les plantes relacionats amb la seva propietat i la part utilitzada.
Algunes de les plantes més amenaçades també es conserven en el jardí que envolta la
masia de la Cirera.

Història
La reserva botànica de la Cirera va ser iniciada per Pere Juvanteny, conegut popularment com a
Pere de la Cirera, pels volts de l'any 2000. Aquest santboienc, un gran especialista en fauna i
flora autòctones i en saber popular, va idear la reserva amb la intenció de conservar aquelles
plantes amb usos remeiers o populars que antigament es cultivaven i que actualment han caigut
en desús, amenaçades en alguns casos amb la extinció.

Bibliografia
JUVANTENY, Pere i IBORRA, Isabel. Plantes remeieres. Reserva la Cirera. Ajuntament de
Sant Boi de Lluçanès.
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