
ALTRES USOS

CONCLUSIONS: 

LES 10 PLANTES MÉS CITADES

NOM POPULAR (NOM CIENTÍFIC)

Canya (Arundo donax L.) Inflorescència. Planta sencera. 
Tija

Ajuda a la llar. Cistelleria. Jocs i joguines.  
Maneig agrosilvopastoral

6,23

Olivera (Olea europaea L. subsp. 
europaea var. europea)

Cendra. Fruit. Part aèria. Tija Ajuda a la llar. Creences i pràctiques 
magicoreligioses. Elaboració de bastons. 
Obtenció de combustible: llenya

5,91

PART USADA USOS (RU≥3) TOTAL RU (%)

ABREVIACIONS:  RU: reports d’ús; PAU / I: plantes amb altres usos per informant

PLANTES
(TÀXONS)184 PAU / I= 1,82RU1.269

Lledoner (Celtis australis L.) Llavor. Tija Elaboració de bastons. Jocs i joguines. 
Maneig agrosilvopastoral

5,67

Botja (Dorycnium pentaphyllum Scop.) Flor. Part aèria Elaboració d’escombres. Obtenció de mel 4,10

Sempreviva (Helichrysum stoechas (L.) 
Moench)

Inflorescència. Part aèria Ambientador. Creences i pràctiques 
magicoreligioses. Elaboració d’escombres. 
Elaboració de rams. Obtenció de mel

3,86

Argelaga (Genista scorpius (L.) DC. in 
Lam. et DC.)

Part aèria Ajuda a la llar. Ajuda en la matança del porc. 
Obtenció de combustible: llenya

3,70

Granereta (Mantisalca salmantica (L.) 
Briq. et Cavill.) BCN 125420

Part aèria Elaboració d’escombres 2,68

Bova (Typha latifolia L.) Fulla. Part aèria Elaboració de rams. Maneig agrosilvopastoral 2,60

Vesc (Viscum album L. subsp. austriacum 
(Wiesb.) Vollm.)

Part aèria. Tija Creences i pràctiques magicoreligioses. 
Recol·lecció per a la venda. Ús cinegètic

2,52

Ametller (Prunus dulcis (Mill.) Weeb.) Cendra. Flor. Tija Ajuda a la llar. Obtenció de combustible: llenya. 
Obtenció de mel

2,44

Escombres de botja 
i granereta

S’han citat onze plantes per a l’elaboració d’escombres. 
Les més usades són la botja i la granereta, però també altres 
com el bruc (Erica multiflora L.), el mirambell (Kochia scoparia (L.) 
Schard.) o  la ginesta borda (Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.).

Els resultats del present estudi revelen la persistència del coneixement etnobotànic a 
les Garrigues i la importància de cobrir els buits existents en el mostreig etnoflorístic dels 
territoris catalans. És important conservar el coneixement tradicional lligat a les plantes 
i donar-li el valor que es mereix, són les nostres arrels i això ens defineix com a persones 
i com a poble per a seguir avançant.
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