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Aportem noves indicacions d’un conjunt de plantes obser-
vades a l’àrea oriental de les Guilleries i que són rares o poc 
conegudes en aquest massís i, en general, al nord-est de Cata-
lunya. Quan és possible, complementem aquesta informació 
amb dades inèdites procedents del material d’herbari diposi-
tat a l’Herbari de la Universitat de Girona (HGI).  Totes les 
coordenades UTM estan referides al fus 31T.

Agropyron cristatum (L.) Gaertn. var. pectiniforme (Roem. 
& Schult.) H.L. Yang

Selva: Santa Coloma de Farners, herbassars sota el viaducte 
dels Tres Camins, DG6534, 300 m, 8-V-2018 (HGI 23968, 
leg. J. Gesti).

La planta correspon a la var. pectiniforme, d’espigues gla-
bres, que s’hauria introduït a Catalunya amb les sembres dels 
talussos viaris i ferroviaris (Pyke, 2008). Ha estat indicada a 
Barcelona, Gavà, Montserrat, Sant Antolí i Vilanova (Pyke, 
2008), al Montseny (Sáez et al., 2015) i al Prat de Llobregat 
(Valverde-Martínez & Valverde-Valera, 2019). A l’HGI tam-
bé s’hi conserva un plec de Sant Jordi Desvalls (HGI 19977, 
leg. A. Ayguadé, 25-V-2012, DG95). 

L’hem observada en herbassars propers a dos dels viaduc-
tes de l’Eix Transversal (C-25), on devia introduir-se amb les 
sembres de revegetació d’aquesta carretera i sembla formar 
una població estable.

Calepina irregularis (Asso) Thell.
Selva: Santa Coloma de Farners, en un regall prop de la car-
retera a Sant Hilari Sacalm, DG7035, 170 m, 16-IV-2017 
(HGI 23567, leg. J. Gesti); Santa Coloma de Farners, herbas-
sars humits a la riera de Santa Coloma, DG6935, 150 m, 16-
IV-2017 (obs. pers.); Riudarenes, sorrals de la riera de Santa 
Coloma, DG7431, 100 m, 7-IV-2018 i DG7530, 90 m, 14-IV-
2017 (obs. pers.).

Planta molt poc citada a la meitat oriental de Catalunya, 
d’on se n’han publicat indicacions entorn de la Jonquera 
(Font, 2000). A l’HGI també hi ha plecs procedents de Celrà 

(HGI 15894, leg. X. Viñas, 5-IV-1999, DG85) i Salt (HGI 
19388, leg. J. Font, 5-IV-2010, DG84; HGI 19388, leg. P. 
Barnola, 20-IV-2010, DG84).

Coriandrum sativum L.
Selva: Santa Coloma de Farners, horts prop de can Messe-
guer, DG7035, 150 m, 16-V-2019 i prop de la carretera dels 
Banys, DG7233, 120 m, 21-V-2019 (obs. pers). 

Al nord de Barcelona s’han aportat molt poques indicacions 
d’aquesta planta: a Maçanet de la Selva, citada per Salvador i 
per Llensa (Llensa, 1945) i a l’embassament de Sau (Mercadé 
et al., 2005). A l’HGI se’n conserva un plec de Tortellà (HGI 
17145, leg. G. García, 6-V-2001, DG67). També l’hem obser-
vada a Espinavessa (DG8670, 100 m, 4-V-2019), durant una 
sortida amb el grup local de FloraCatalana del Pla de l’Estany. 
(http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/1699). El cori-
andre s’havia cultivat en el passat (d’aquí, probablement, les 
citacions antigues) i després va caure en desús. Actualment 
se’n torna a veure en horts regentats per persones immigrades 
de països on és més habitual el seu consum.

A Santa Coloma de Farners l’hem vist creixent en alguns 
herbassars ruderals, sempre a prop dels horts on es cultiva, de 
manera que no sembla plenament naturalitzada.

Dichondra micrantha Urb.
Selva: Santa Coloma de Farners, vorada humida a la riera 
de Castanyet, DG7134, 140 m, 4-X-2019 (obs. pers.); San-
ta Coloma de Farners, vorada de pista forestal sobre el mas 
Xifre, DG7232, 185 m, 29-IX-2019 (obs. pers.); Santa Colo-
ma de Farners, herbassars humits a la riera de Santa Coloma, 
DG7233, 120 m, 1-VIII-2019 i DG7332, 115 m, 30-IX-2019 
(obs. pers.); Riudarenes, sorrals de la riera de Santa Coloma, 
DG7331, 100 m, 8-IX-2018 (obs. pers.).

Convolvulàcia utilitzada en jardineria per la formació de 
gespes, que apareix en diversos punts del nostre país, especi-
alment a les àrees litorals i més esparsament a l’interior, tot 
sovint als nuclis urbans. 
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A les Guilleries hem observat aquesta espècie en espais ur-
bans, però també en diversos herbassars de les terrasses fluvi-
als de les rieres i, fins i tot, en camins forestals humits separats 
de les àrees urbanes. Sembla que es troba en expansió.

Diplotaxis catholica (L.) DC.
Selva: Riudarenes, vorada de camp a la carretera vella de 
Santa Coloma, DG7431, 100 m, 30-XII-2018 (HGI 22566, 
leg. J. Gesti). 

Espècie coneguda de la Mediterrània occidental i illes ma-
caronèsiques, que a la península Ibèrica es distribueix àm-
pliament pel quadrant SW i més esparsament pel nord i pel 
llevant (Martínez Laborde, 1993). No tenim constància de 
citacions a Catalunya.

L’hivern de 2018 vam observar una població en flor (fruits 
encara immadurs) que atribuïm a aquesta espècie atenent la 
morfologia foliar (fulles inferiors pinnatipartides amb seg-
ments oblongs dentats; les superiors de pinnatipartides amb 
segments linears a simples linears) i els sèpals mitjans del 
botó floral corniculats a l’àpex. Enguany no l’hem retrobada 
després que el marge de camp on es feia va ser llaurat. La 
seva presència podria ser accidental, atesa la proximitat d’un 
viver de plantes llenyoses ornamentals (possible entrada com 
a “llavors polissó” amb el transport de plantes i materials).

Epilobium brachycarpum C. Presl
Selva: Santa Coloma de Farners, en un descampat prop de can 
Fava, DG6835, 190 m, 2-X-2019 (HGI 24011, leg. J. Gesti).

Espècie originària de l’Amèrica del Nord en expansió a la 
península Ibèrica i altres regions europees (Aymerich, 2013). 
A Catalunya ha estat indicada a la Terra Alta (Cardero et al., 
2004) i a l’Alt Urgell (Aymerich, 2013, 2016). 

L’hem observada, abundant, en un herbassar ruderal a 
tocar de la carretera GI-551, que va ser utilitzat com a àrea 
d’acumulació d’àrids i materials durant les obres de desdo-
blament de l’Eix Transversal (C-25).

Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen
GironèS: Vilablareix, en un rostoll a El Perelló, DG8244, 100 
m, 10-IX-2002 (HGI 17346, leg. L. Vilar); Selva: Santa Co-
loma de Farners, a la pista forestal de can Cúbies, DG7035, 
180 m, 10-IX-2018 (HGI 23961, leg. J. Gesti); Santa Coloma 
de Farners, vores de camins forestals humits de les Guilleries 
(DG6638, 6735, 6938, 7035, 7036, 7232), 130-550 m (obs. 
pers.). 

D’acord amb Aymerich & Sáez (2019) les plantes catala-
nes referides a Gnaphalium pensylvanicum Willd. correspo-
nen a Gamochaeta coarctata. Aquesta espècie d’origen ame-
ricà ha estat indicada també en algunes altres localitats del 
litoral i prelitoral català, a Sant Celoni (HGI 22624, leg. P. 
Barnola, 12-IV-2015, DG61), Castelldefels (González et al., 
2016) i Vilassar de Mar (Font, 2019).

Muhlenbergia schreberi J.F. Gmel.
Selva: Santa Coloma de Farners, plantació de Platanus a la 
riera de Santa Coloma, DG7233, 120 m, 21-X-2019 (HGI 

24013, leg. J. Gesti); Santa Coloma de Farners, plantacions 
de ribera i vores de camins al llarg de la riera de Santa Co-
loma (DG6935, 7035, 7133, 7232, 7233), 120-160 m (obs. 
pers.).

Gramínia originària de l’Amèrica del Nord que s’ha na-
turalitzat en diversos països europeus com ara Itàlia, Suïssa, 
Eslovènia, Croàcia o Espanya (Liendo et al., 2016). A Cata-
lunya Pyke (2008) la retrobà a Bordils, a la mateixa locali-
tat on fou herboritzada per P. Font i Quer el 1932. A l’HGI 
també n’hi ha un plec procedent de Bordils (HGI 19771, leg. 
L. Vilar, 15-X-2010, DG95). A banda d’aquesta localitat ca-
talana, a la península Ibèrica ha estat recentment indicada de 
la conca Cantàbrica (Liendo et al., 2016).

Afegim, doncs, una segona localitat catalana d’aques-
ta planta, que hem pogut observar formant petits rodals en 
diverses plantacions de Platanus i alguna vorada de camí al 
llarg de la riera de Santa Coloma.

Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth
Selva: Brunyola, voral de la carretera de Sant Martí, 
DG7339, 200 m, 15-V-2016 (obs. pers.); Brunyola, prop de 
can Terrus, DG7440, 180 m, 15-V-2016 (obs. pers.); la Celle-
ra de Ter, al Pasteral, DG6748, 170 m, 7-VI-2018 (obs. pers); 
Riudarenes, descampat al polígon industrial de can Pruna, 
DG7628, 100 m, 14-VI-2016 (obs. pers.); Riudarenes, prats 
de l’Esparra, DG7130, 180 m, 31-V-2016 (obs. pers.); Santa 
Coloma de Farners, prop del mas Esparver, DG6936, 300 m, 
17-X-2019 (obs. pers); Santa Coloma de Farners, vorada de 
carretera al polígon industrial Mas Llorenç, DG7333, 130 m, 
27-V-2019 (obs. pers). 

Gramínia d’origen sud-americà en expansió a Europa 
(Vázquez & Devesa, 1996, Verloove, 2005) que els darrers 
anys s’està estenent per molts punts del nord-est de Catalu-
nya. A l’HGI n’hi ha testimonis de l’Alt Empordà, la Gar-
rotxa, el Gironès i la Selva (DG65, 74, 82, 84 i 87, DH90 i 
EG09). 

L’hem observada al llarg de tot el front oriental de les Gui-
lleries, en vorades de carretera, talussos, prats secs i d’altres 
ambients oberts.

Opuntia mesacantha Raf. subsp. mesacantha (incl. O. hu-
mifusa (Raf.) Raf.)
Selva: Santa Coloma de Farners, talussos i clarianes fores-
tals al camí de can Masnou, DG7037, 250 m, 23-VII-2019 
(obs. pers.).

Afegim aquesta localitat a les ja conegudes en indrets més 
occidentals de les Guilleries i entorns propers (Sant Sadurní 
d’Osormort, Vilanova de Sau, Susqueda) (Pérez-Haase et al., 
2013, 2017). D’acord amb Gómez-Bellver & Sáez (2017), 
les espècies del complex O. humifusa indicades a Catalunya 
corresponen a O. mesacantha subsp. mesacantha, a la quals 
també serien referibles les plantes observades a Santa Colo-
ma de Farners. 

La població és formada per un nucli dens, en un talús prop 
d’una antiga masia, i un conjunt de nuclis menors propers 
que ocupen vorades de camins, clarianes forestals i espais 
aclarits sota línies elèctriques.

J. GESTI PERICH & L. VILAR SAIS
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Physalis peruviana L.
Selva: Santa Coloma de Farners, sorrals de la riera de Santa 
Coloma, prop del balneari, DG7232, 115 m, 21-X-2019 (HGI 
24012, leg. J. Gesti).

Després que fos indicada a final del s. XIX i principi del s. 
XX a Barcelona i Cambrils (Casasayas, 1989), aquesta espè-
cie originària de l’Amèrica del Sud no havia estat retrobada 
a Catalunya fins fa uns pocs anys, quan sembla que s’ha anat 
estenent a causa de la popularització del consum dels seus 
fruits. A Catalunya ha estat reportada al Baix Empordà (A. 
Mallol in Aymerich, 2014), al Berguedà (Aymerich, 2014), al 
Baix Llobregat (Álvarez et al., 2016, González et al., 2016), 
a l’Alt Urgell (Aymerich, 2016) i al Montsià (Senar & Car-
dero, 2019).

N’hem vist alguns exemplars en flor als sorrals de la riera 
de Santa Coloma, que podrien provenir de llavors transpor-
tades amb les aigües residuals urbanes, tal com passaria tam-
bé amb altres espècies comestibles que apareixen en aquest 
mateix ambient (Solanum lycopersicum L., Citrullus lanatus 
(Thunb.) Matsum. & Nakai, Cucumis melo L., etc.).

Prunus lusitanica L. subsp. lusitanica
Selva: Santa Coloma de Farners, al sot de Castanyerons, 
DG6734 i DG6834, 275-425 m, 21-VIII-2019 (obs. pers.).

Tàxon considerat un relicte dels boscos laurifolis del ter-
ciari i inclòs al Catàleg de flora amenaçada de Catalunya (ca-
tegoria: vulnerable), on és conegut dels massissos del Mont-
seny i les Guilleries (vegeu síntesi de localitats a: Batriu et 
al., 2012; Calleja, 2012; Cáceres, 2014) i de les muntanyes 
de Prades (Molero et al., 2015).

Afegim una nova localitat a les Guilleries, la qual proba-
blement sigui la població catalana que ocupa una posició més 
oriental i la que presenta individus a més baixa altitud. Hi 
hem pogut observar una cinquantena d’exemplars, tant for-
mant petits grups com individus aïllats, al llarg d’uns 1.200 
m del fondal. Si bé alguns d’ells presenten port arbori alt, la 
majoria són rebrots, a causa de les tallades periòdiques deri-
vades de l’activitat forestal, tal com passa en d’altres pobla-
cions de les Guilleries (Sáez et al., 2010). 

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
Selva: Riudarenes, en un toll de la riera de Santa Coloma, 
DG7332, 105 m, 17-VIII-2019 (obs. pers.).

Espècie inclosa al Catàleg de flora amenaçada de Cata-
lunya (categoria: en perill d’extinció) que durant anys es va 
considerar extingida a Catalunya (Sáez et al., 2010), on no-
més se’n coneixien indicacions antigues del pla d’Empúries 
(Teixidor in Cadevall 1913-1937). Afegim aquesta localitat a 
les recents troballes de l’espècie a l’Ebre (Curto et al., 2013; 
Gavira et al., 2013), al pantà de Vallvidrera (Aparicio et al., 
2013), al riu Segre (Conesa et al., 2016) i a Torelló (HGI 
21049, leg. J. Font, DG45). 

Desconeixem quin pot ser l’origen de la població de Riu-
darenes, que podria ser degut a la dispersió per les aus, però 
tampoc podem descartar un origen antròpic atès el seu ús 
com a planta d’aquari (Carballeira et al., 2010). Ocupa una 

petita bassa amb aigua freàtica aflorant en un meandre de la 
riera de Santa Coloma. 

Agraïments

Volem agrair a Carlos Gómez Bellver la revisió de les 
imatges d’Opuntia mesacantha, i les consideracions sobre la 
taxonomia del grup d’O. humifusa.
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