Ametller de la Malanit
Vilafranca del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Alt Penedès
Les Clotes
Entre el camí de la Malanit i el de Sant Pau, a prop de la cooperativa.

Coordenades:

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

41.35403
1.68441
389950
4578894

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

08305 - 223
Patrimoni natural
Espècimen botànic
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 028A00065
Jordi Montlló Bolart
dl., 26/11/2007 - 01:00

Descripció
Espècimen d'ametller dolç (prunus dulcis) de 2'60 m de perímetre a un metre d'alçada perquè ben aviat es
divideix en quatre troncs. Fa uns 10 metres d'alçada i una vintena de capçada. Es tracta d'un arbre perenne
de la família de les rosàcies. Tiges erectes d'escorça fosca i clivellada. Fulles punxegudes ovalo lanceolades de fins a 12cm. de llargada, de contorn dentat. Floreix a l'hivern, i les seves flors apareixen
abans que les fulles, agrupant-se normalment en parelles, i poden tenir tonalitats de colors blanc rosat, rosat,
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o més rarament blanc. Els fruits són en drupa amb el mesocarp inicialment tou i que es va endurint amb la
maduració.

Història
L'ametller és un arbre originari de l'Àsia i cultivat a les zones càlides de la Mediterrània, tot i pot aparèixer
espontàniament. En els camps plantats de vinya se'l pot observar sovint vora dels marges o creant franges
de separació entre varietats de ceps.
La llavor o ametlló és comestible i molt apreciada com a fruit sec. L'ametlla s'utilitza per fer torrons i altres
especialitats pastisseres. En medicina natural, l'ametlla s'utilitza per fer una mena d'orxata contra la tos .
Aquesta orxata es preparava amb 50 ametlles dolces i sis d'amargues amb 2 o tres cullerades de sucre .
Malauradament, no es pot abusar d'aquesta orxata ja que les ametlles amargues contenen 1/6 del seu pes en
àcid cianhídric , substància que és molt tòxica.
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