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Botànica per tothom
ITINERARIS TURÍSTIC-BOTÀNICS DE L’ALTA VALL DEL TER

Força sovint l’identificació de plantes ve acompanyada 
d’una terminologia tècnica i que fa que el que no hagi 
estudiat aquesta ciència es vegi inhibit a l’hora de tractar 
de reconèixer les plantes del camp.
Aquest llibre està fet per tot el contrari, perquè puguem 
sortir al camp amb la família i identificar qualcunes de les 
plantes més habituals de l’Alta Vall del Ter.
Hem establert una sèrie d’itineraris, que alhora que ens 
permeten conèixer certs dels racons més bonics d’aquesta 
contrada del Ripollès, ens facilitin l’identificació de les 
plantes més comunes.
No hauria sigut possible fer aquest llibre sense la 
coŀlaboració d’en Pere Barnola, un gran coneixedor de les 
plantes d’aquesta Vall, un amic i una persona amb vàlua 
reconeguda per les mes altes instàncies de la botànica 
catalana. Ell es un dels impulsors de floracatalana.net, 
pàgina web que vos recomanem si voleu completar els 
comentaris d’aquest llibre.  
Un llibre d’identificació visual té en general mancances 
en el tema botànic estricte, però te l’avantatge de facilitar 
a l’inexpert el reconeixement, potser amb errors per part 
del que no ho coneix. La finalitat bàsica d’aquest llibre es 
animar al que vagi amb poc temps, amb poques o moltes 
ganes de caminar, el coneixement de la meravellosa flora 
del Pirineu.
Per tot això vós animem, a demés, a consultar la pàgina de 
floracatalana.net, un treball molt important en favor de la 
biodiversitat de Catalunya, en el que participem de forma 
entusiasta tant en Pere Barnola com jo mateix, i molts 
altres companys.
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1. Via romana  de Capsacosta

Un itinerari de l’estadi montà 
amb un interès històric evident, la 
part que proposem fer presenta 
aquesta calçada en el millor es-
tat de tot el recorregut. Sortint de 
Sant Pau de Segùries cap a Sant 
Salvador de Bianya, trobarem 
a mà dreta l’indicació de la cal-
çada, que era un ramal de la Via 
Augusta, denominat Via Annia. Es 
impressionant observar els murs, 
els guardarodes i els diferents elements constructius de la 
via, perfectament identificables en les parts on la via esta 
parcialment derruïda. Podem pujar fins a la collada (968 
m.) i baixar una mica per la Garrotxa perquè la via es pre-
ciosa en aquesta part.
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1 - Helianthus tuberosus: Parent pro-
per del Girasol, la espècie es exòtica i as-
silvestrada. Les arrels tuberoses son co-
mestibles, encara que usades nomes en 
temps de carestia. Li agraden les lleres 
dels rius.
2 - Geranium pyrenaicum i G. rober-
tianum: Dos petits geranis, el pirinenc 
molt mes vulgar que l’espècie robertia-
num, que es considera medicinal.
3 - Corylus avellana: Els latins parlen 
d’una nux avellana a la vila d’Avella, prop 
de Nàpols. Planta comuníssima en l’es-
tadi montà, produeix la coneguda avella-
na, introduïda al Pirineu en la baixa edat 
mitja, amb les colonitzacions.
4 - Buxus sempervirens: Buxus és el 
nom latí del boix, en grec significa dens, 
per que és de les poques fustes que no 
suren; i de semper, sempre, i virens, 
verd, per que tot l’any és verd.
5 - Clematis vitalba: Ambdues plantes 
son molt semblants, excepte que les fu-
lles  en C. vitalba son polifoliolades (A) 
mentres que en C.flammula tenen tres 
folíols (B). Irritant per via externa.
6 - Cornus sanguinea: De cornu, per la 
fusta durable i forta com una banya; i de 
color de sang, pel fruit. El corner o San-
guinyol es moderadament tòxic.

Asplenium trichomanes
Clematis vitalba
Corylus avellana
Equisetum arvense
Fraxinus excelsior
Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum

Melilotus albus
Mercurialis annua
Pimpinella major
Plantago lanceolata
Prunus spinosa
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3

2

1 1. Nyàmera

2. Gerani 

3. Avellaner

Sep-Oct

Mai-Set

Feb

Geranium robertianumGeranium pyrenaicum

Helianthus tuberosus

Corylus avellana
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6. Corner     

4

5

6

4. Boix

5. Vidalba

Abr-Mai

Abr-Mai

Mai-Jul

Buxus sempervirens

Clematis vitalba

Cornus sanguinea
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2. Castell de Rocabruna

El castell de Rocabru-
na (995 m.) corona 
un tossal que domi-
na tota l’Alta Garrot-
xa, com diu be el seu 
nom, està situat en 
un roquissar, del cas-
tell no queda massa 
cosa, encara que po-

dem veure dos recintes protegits que tenen a l’angle tor-
res rodones i restes dels murs amb filades d’espiga. No es 
històric, però es diu que Pere de Rocabruna hauria acudit 
en ajut del comte Borrell quan Almansor assetjà Barcelo-
na. Els orígens del castell es remunten al segle X. Una vella 
llegenda diu que al castell hi ha un bou d’or enterrat; i una 
vegada que caigué un llamp i trencà part del mur, els veïns 
hi anaren amb intenció de trobar-lo. La primera part del 
trajecte es ruderal, i desprès entrem al bosc on es troba el 
Ginebre i la Orella d’ós.
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Achillea millefolium
Anemone hepatica
Asplenium fontanum 
Asplenium ruta-muraria 
Asplenium trichomanes 
Betula pendula
Calluna vulgaris
Campanula trachelium
Capsella bursa-pastoris
Cirsium eriophorum 
Cornus sanguinea 
Crataegus monogyna
Digitalis lutea 
Eryngium campestre 

Fraxinus excelsior 
Geranium rotundifolium 
Helleborus foetidus
Juglans regia
Lotus corniculatus
Pinus sylvestris
Plantago media 
Polypodium vulgare 
Quercus ilex 
Quercus pubescens
Sanguisorba minor 
Sarothamnus scoparius
Thymus serpyllum  
Trifolium pratense 

7 - Juniperus communis ssp nana: El 
Ginebre es espècie vulgar i comuna, i 
en zones alpines i subalpines es arbust 
baix, ajegut, essent la subespècie nana.
8 - Ramonda miconi: La orella d’ós surt 
als boscos de l’estadi montà, dedicada al 
botànic catalá Micó, que al segle XVI la 
descobrí a Montserrat; es planta de ro-
quissar.
9 - Centaurea jacea: Jacea ve de jacere, 
jeure, per l’hàbit prostrat de la planta. 
10 - Origanum vulgare: Origanum, 
del grec muntanya, ornament, perquè 
l’orenga és planta muntanyenca i espè-
cia apreciada. Molt comuna a marges de 
camins. Digestiva i menstrual
11 - Ononis spinosa, O. rotundifolia i 
O. striata : Spinosa, armada d’espines; 
rotundifolius, pels folíols rodons; stria-
ta, per que la flor blanca tè estries.
12 - Prunella vulgaris i P. grandiflora: 
Trobem especialment P. vulgaris, enca-
ra que P. grandiflora te una distribució 
semblant. Es astringent i serveix per 
coŀliris.
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7. Ginebró 

8. Orella d’ós  

9. Centaura 

7

8

9

Mar-Jul

Mai-Jun

Mai-Oct

Juniperus communis

Ramonda miconi

Centaurea jacea
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10. Orenga 

12. Herba del traïdor

10

11

12
11. Gavó 

Jul-Set

Mai-Oct

Mai-Oct

Jun-Set

Prunella vulgaris Prunella grandiflora

Ononis spinosa Ononis rotundifolia

Origanum vulgare
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3. Oratori de Sant Isidre

A l’oratori de Sant Isidre (1176 
m), denominat també l’Ascen-
sió, s’havia celebrat la festa de 
benedicció del terme, idèntica 
a la que se celebra a Feitús, a 
l’oratori de Sant Pere. Cal se-
guir la carretera que s’enfila, tot 
passant per el veïnat d’Espinal-
ba fins al Torrent de la Font del 
Vern; on girarem per la pista se-
nyalitzada que es dirigeix cap a 
l’oratori. A mesura que pugem, 
la panoràmica ens mostra la Vall 
de Camprodon, el massís del 
Canigó i les muntanyes de l’Al-
ta Garrotxa. L’oratori està situat 
entre prats humits, i te una gran 
varietat de flora.
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13 - Polygala calcarea i P. vulgaris: 
Planta molt petita, que cercarem especi-
alment en prats, cal diferenciar-la de la 
Polygala calcarea, que te una espècie de 
roseta de fulles en la base. P. vulgaris es 
medicina per la tos.
14 - Leucanthemum vulgare: Planta 
gran, de flors vistoses, força comuna, 
agrada de marges i llocs pedregosos.
15 - Gentiana cruciata: És una de les 
plantes anomenades cruciata pels au-
tors prelinneans, per tenir els parells de 
fulles creuats, les inflorescències també 
ho son.
16 - Valeriana officinalis, V. apula: A la 
pista que puja a Sant Isidre en trobarem 
diversos exemplars, que els podem dis-
tingir per les fulles. La espècie V. apula 
es pròpia de llocs mes elevats i de monro 
tamany , la que vos mostrem es del coll 
de Trespics . Es planta medicinbal amb 
comprobada acció sedant del sistema 
nerviós. 
17 - Primula veris i P. elatior: Veris, 
per haver estat utilitzada en medicina, 
com a espécie oficinal. P. elatior es mes 
formosa, menys freqüent, amb les flors 
mes pàlides i de llocs mes humits i alts.
18 - Orchis ustulata: Del latí ustulatus, 
passat pel foc, pel color fosc de la part 
superior de l’inflorescència, que sembla 
socarrada.

Achillea millefolium
Astragalus aristatus
Dianthus hyssopifolius
Erodium cicutarium
Helleborus foetidus 
Hippocrepis comosa 
Muscari neglectum

Plantago lanceolata
Potentilla neumanniana
Primula veris 
Prunus avium 
Taraxacum officinale
Valeriana montana 
Viola sylvestris
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13. Herba blava 

14. Margarida de prat 

15. Gençana creuada 

13

14

15

Jul-Ago

Jun-Jul

Jul-Set

Polygala calcarea

Leucanthemum vulgare

Gentiana cruciata
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17. Cucut  

18. Orquis socarrat 

17

18

16. Valeriana 16

Mar-Abr

Mar-Jun

Abr-Jun

Orchis ustulata

Primula veris Primula elatior

Valeriana apula

Valeriana officinalis
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4. Font del Tir i Riera de Feitús

Els primers testimonis escrits del 
nom Feitús (1297 m) es troben en 
un document de l’any 1249 i en un 
pergamí de 1563. Nomes sortir de 
Llanars tenim un passeig molt fà-
cil fins a la Font del Tir (996 m.), 
vorejant la riera de Feitús troba-
rem una gran part de les plantes 
citades en aquest itinerari. Se-
guint cap a Feitús, a peu de car-
retera, es troba l’oratori de Sant 
Pere, situat al paratge anomenat 
el Puig, on el dia de l’onomàstica 
es beneeix el terme i es reparteix 
entre els assistents un pa rodó, 
que rep el nom d’ofrena.
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19 - Alnus glutinosus: Te els ramells i 
les fulles glutinoses, el Vern cerca llocs 
humits i vores de rius i fonts.
20 - Galanthus nivalis: Galanthus del 
grec, significant la flor de llet, o de neu, 
per la blancor del seu perigoni, nivalis, 
propi de la neu, perquè és tan primeren-
ca que, en molts indrets; floreix quan en-
cara tot està nevat
21 - Lamium maculatum i L. album: 
Album per les flors blanques. Macula-
tum per les fulles freqüentment tacades 
de blanc; del latí maculatus, tacat. L. al-
bum s’usa en gargarismes per faringitis. 
22 - Salix atrocinerea: El terme atroci-
nera es per que les fulles son cendroses 
pel revers, amb una tonalitat que blave-
ja. Pròpia de llocs humits
23 - Tussilago farfara: De tussis, la tos, 
perquè es considera bèquica, sobre tot 
la flor, encara que el seu us continuat pot 
ser perillós per la salut. Flors i fulles no 
surten mai al mateix moment.
24 - Scrophularia nodosa i S. alpes-
tris: Nodosa per que el rizoma te nusos, 
es depurativa i diürètica. S. alpestris es 
pròpia de llocs mes alts.

Achillea millefolium
Pinus sylvestris
Fraxinus excelsior 
Calluna vulgaris
Eryngium campestre 
Quercus pubescens
Campanula trachelium
Clinopodium vulgare 
Cornus sanguinea 
Polypodium vulgare 
Asplenium trichomanes 
Hedera helix  
Thymus serpyllum  

Trifolium pratense 
Capsella bursa-pastoris
Lotus corniculatus
Prunella grandiflora
Succisa pratensis
Origanum vulgare 
Plantago media 
Anemone hepatica
Asplenium fontanum 
Quercus ilex 
Asplenium ruta-muraria 
Helleborus foetidus
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19. Vern  

20. Lliri de neu 

21. Lami 

19

20

21 Jun-Jul

Mai-Ago

Gen-Mar

Mai

Alnus glutinosa

Galanthus nivalis

Lamium maculatum Lamium album
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22. Gatell  

23. Pota d’euga 

24. Setge 

22

23

24

Mai

Mar

Jun-Jul

Mai-Jul

Salix atrocinerea

Tussilago farfara

Scrophularia nodosa Scrophularia alpestris
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5. Collada verda d’Abella

La Collada verda 
d’Abella (1608 
m.) separa les 
valls de Campro-
don i de Ribes, 
un paratge mon-
tà-subalpí. La 
pista surt d’Abe-
lla i arribant a la 
collada la pista 
està en força mal 

estat per la circulació rodada. Abans de la collada verda es 
poden apreciar les restes de les mines d’Antimoni d’Abella, 
que ja no s’exploten, però en queda com a testimoni les en-
trades de les mines, a les que no recomanem entrar per ser 
perilloses.
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25 - Rhinanthus pumilus i R. minor: 
Comuníssima, mes freqüent el de flors 
grans (pumilus) que te una distribució 
mes amplia i de llocs mes elevats que 
Rhinantus minor
26 - Prunus avium: Avium, dels ocells, 
per que frueixen de les cireres. Els ra-
bets son medicinals i estimulen l’orina i 
els fruits comestibles, encara que els sil-
vestres fan poques cireres.
27 - Equisetum arvense i E. hyemale: 
Son propis de llocs humits, E. arvense es 
mes comú, medicinal i diürètic. E. hye-
male el trobarem als marges de la Font 
d’en Pere Cabrer, i no te fulles als nusos.
28 - Aquilegia vulgaris: Una de les 
plantes mes conegudes i freqüents, a de-
més d’una forma i bellesa espectaculars; 
la trobarem en l’estadi montà i subalpí. 
Aquilegia es forma llatina femenina del 
neutre Aquilegium, la cisterna; aŀludint 
als vasos que formen els pètals.
29 - Helleborus viridis i H. foetidus: 
Viridis, aŀlusió al color de les flors, par-
ticularment dels sèpals, i perquè es més 
verda que l’altre, denominada foetidus 
per la seva mala olor, planta pudenta. 
Moderadament tòxiques.
30 - Fragaria vesca: De vescus; que vol 
dir mengívol; que es pot menjar. Pròpia 
de llocs herbosos i humits. L’arrel es di-
ürètica i astringent i es recomana en la 
diarrea
Achillea millefolium
Pinus mugo ssp uncinata
Calluna vulgaris
Quercus pubescens
Campanula trachelium
Clinopodium vulgare 
Cornus sanguinea 
Polypodium vulgare 

Asplenium trichomanes 
Hedera helix  
Thymus serpyllum  
Trifolium pratense 
Lotus corniculatus
Prunella grandiflora
Origanum vulgare 
Plantago media 
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25. Esquellada grossa 

26. Cirerer 

27. Cua de cavall 

25

26

27

Mai-Ago

Mar

Feb-Mai

Rhinanthus pumilus

Prunus avium

Equisetum arvense

Equisetum hyemale
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29. Marxívol 

30. Maduixera 

29

30

28. Corniol 28

Dec-Mar

Feb-Jul

Mar-Ago

Jun-Jul

Aquilegia vulgaris

Helleborus viridis Helleborus foetidus

Fragaria vesca
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6. Sant Antoni de Camprodón

La muntanya de Sant An-
toni (1367 m), es el millor 
mirador de les valls de 
Camprodon i de Molló. La 
antiga capella fou edificada 
el 1679 al puig veí de Sant 
Antoni Vell, però fou des-
truïda deu anys després per 
les tropes franceses que ha-
vien ocupat Camprodon. La 
capella actual es posterior, 
i diuen  que la volien cons-
truir al mateix lloc, però al 
sant no li agradava l’idea i 
cada vespre desapareixien els materials i l’obra que estava 
feta, i tot plegat ho trobaven al cim del costat; acceptant 
aquest designi sobrenatural, es va construir la nova capella 
on es actualment.
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31 - Malva moschata….: Amb olor de 
mesc, significant-se amb aixó una certa 
olor.  Als marges de la pista que puja a 
Sant Antoni, també a Serra Cavallera..
32 - Silaum silaus: De color verd fosc 
amb pètals groguencs, agrada de llocs 
humits o anegats. Escassa i objecte d’un 
programa de conservació als prats de 
Sant Antoni.
33 - Lunaria annua i L. rediviva: Lunà-
ria per la forma en lluna del fruit, rodó 
en L. annua i  allargat en L. rediviva. 
Plantes assilvestrades de llocs ombrosos 
i humanitzats.
34 - Pedicularis sylvestris i P. pyrenai-
ca: P. sylvestris es freqüent a les pastu-
res, l’espècie pyrenaica es d’alta mun-
tanya, fins els 3000 m. i l’hem trobada a 
Trespics i La Marrana.
35 - Sanguisorba officinalis: Sangui-
sorba vol dir que xucla (sorbere) la sang 
perque serví per estroncar la sang. L’ar-
rel es antiinflamatòria, s’usa per tallar 
hemorràgies.
36 - Orchis maculata: Per les fulles i 
flors usualment tacades, pròpia de bos-
cos humits i molleres fins els 2400 m.

Achillea millefolium
Pinus mugo ssp uncinata
Origanum vulgare 
Plantago media 
Anemone hepatica
Asplenium fontanum 
Quercus ilex 
Helleborus foetidus
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31. Malva moscada 

32.  Silaum

33. Planta dels diners 

31

32

33

Jun-Set

Jul-Set

Abr-Jun

Malva alcea

 Silaum silaus

Lunaria annua
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34. Pedicular 

35. Pimpinella 

36. Botonets de gos 

34

35

36

Mai-Sep

Jun-Ago

Abr-Ago

Orchis maculata

Sanguisorba officinalis

Pedicularis sylvatica

Pedicularis pyrenaica

Jun-Ago



    
28

7. La Mare de la Font de Camprodon

A les afores de Camprodon (930 
m) trobem un parc urbà (parc de 
La mare de la Font) amb un petit 
llac artificial, i una amplia zona 
de pàrking just al canto de la Font 
de la Mare. Dins de l’aigua del llac 
podem trobar qualcunes comuni-
tats vegetals d’interès que podem 
veure de ben a prop al estar tot el 
paratge urbanitzat. Moltes plan-
tes aquàtiques importants crei-
xen espontàniament en aquest 
indret.
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37 - Mentha aquatica…:
38 - Ranunculus ficaria: Suposada-
ment tòxica, com molts ranuncles.
39 - Ajuga reptans...:
40 - Betula pendula
Aesculus hippocastanum: Castanyer 
d’Indies, de castanya amargant, no co-
mestible, ornamental i en les vies públi-
ques. De la castanya es treu una saponi-
na amb acció tònica venosa.
41 - Potamogeton natans: Natans, que 
neda, sura sobre l’aigua. Nomes creix en 
medi enterament aquàtic.
42 - Stellaria nemorum, S. graminea i 
S. holostea: Paraula aplicada a una plan-
ta de escassa consistència, amb pètals 
bipartits, que li donen forma estelada.

Betula pendula
Campanula trachelium
Cornus sanguinea
Crataegus monogyna
Fraxinus excelsior
Pinus mugo ssp uncinata
Platanus orientalis
Quercus pubescens
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37. Menta d’aigua 

38. Gatassa 

39. Búgula 

37

38

39

Gen-Mai

Abr-Jul

Jul-Set

Mentha aquatica....

Ranunculus ficaria

Ajuga reptans
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40. Bedoll

41. Espiga d’aigua  

42. Estelada 

40

41

42

Abr-Mai

Jun-Ago

Mar-Jul
Jul-Set

Betula pendula

Potamogeton natans

Stellaria alsine Stellaria nemorum

Stellaria holostea
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8. El Remei i Castell de Creixenturri

El castell de Creixenturri 
(1100 m) el va aixecar en Al-
bert de Santromà, i es el  22 
d’Octubre de 1245, quan Jau-
me I aprova la fortificació que 
Santromà havia fet construir 
dins la parròquia de Sant Cris-
tòfol de Creixenturri. El castell 
i l’església, doncs, han estat 
relacionats des de el principi 
de la seva existència. Els ter-
ratrèmols del 1327 i l’huracà 
de 1330 van malmetre serio-
sament el castell i l’antiga parròquia de Sant Cristòfol.  La 
vella església s’anà ampliant i fou reemplaçada per l’actual 
dedicada a la verge del Remei, de 1849; un edifici potser 
excessivament gran, amb dos campanars (946 m).
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43 - Taraxacum dens leonis: Mes cor-
recte T. officinalis en diverses varietats, 
les alpines son mes baixes. Dent de lleó, 
per la forma del marge de les fulles, den-
tat. Medicinal, depurativa, diürètica (li 
diuen pixallits, que fa pixar).
44 - Tilia cordata: Cordata, amb fulles 
en forma de cor. Medicinal, indicada com 
sudorífica, antifebril i sedant del sistema 
nerviós.
45 - Plantago major, P. media, P. lance-
olata: Per la forma de les fulles,: Major 
no te pecíol; media te pecíol allargat i fu-
lles arrodonides u ovals, i lanceolata (en 
forma de llança) les te molt mes allarga-
des. Medicinal, per via externa estronca 
les hemorràgies i cura les ferides.
46 - Populus tremula: Tremula perquè 
les fulles fan remor quan l’aire les mou.
47 - Prunus spinosa: Branques molt 
fosques (Espí negre), fruit blau violaci, 
nombrós, de sabor àcid, aspre i aromátic. 
El fruit macerat en licor es el Pacharán 
dels navarresos. Medicinal, astringent, 
aperitiu i vitamínic. 
48 -Chelidonium majus: Chelidonium 
deriva d’oreneta, i majus, per la seva talla 
més gran comparada amb la ficaria, ano-
menada la menor o petita. Si trenquem 
un tall surt un làtex de color carbassa, 
no el fa cap altre. Medicinal, hepàtica, 
en aplicació externa per les berrugues i 
amb suposada acció anticancerosa.
NNNNN

Achillea millefolium
Pinus mugo ssp uncinata
Origanum vulgare 
Plantago media 
Anemone hepatica

Asplenium fontanum 
Quercus ilex 
Helleborus foetidus
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43. Dent de lleó

44. Tell

45. Plantatge

43

44

45

Gen-Des

Jun-Jul

Jun-Set

Abr-Nov

Taraxacum officinale

Tilia cordata

Plantago lanceolata Plantago media
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46. Trèmol  

47. Aranyó 

48. Celidònia

46

47

48

Feb-Abr

Feb-Mai

Mar-Set

Populus tremula

Prunus spinosa

Chelidonium majus
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9. Sant Miquel de Cavallera

Moltes esglésies i 
oratoris estan dedi-
cats a Sant Miquel 
(1112 m) , aquesta, 
a prop de la Colònia 
Estabanell pujant 
cap a la Torre Ca-
vallera, conserva el 
bonic teulat de llo-
ses de pedra; al seu 
cantó està el petit 
cementiri i una casa que, probablement era la del rector.  
La església es citada ja en escrits de l’any 839 com perta-
nyent a la diòcesi d’Urgell, cosa inusual doncs en aquesta 
vall pertanyien usualment al bisbat de Girona, o al molt 
poderós monestir de Sant Joan de les Abadesses, que era 
propietari de la major part dels masos del terme; al segle 
XVIII passà a dependre del bisbat de Vic.
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49 - Ranunculus bulbosus: Es fàcil con-
fondre els diverrsos ranuncles de color 
groc, R. bulbosus es dels mes comuns.
50 - Veronica chamaedrys: Una de les 
diferents espècies de Veronica, cal aten-
dre a la forma de la flor per diferenci-
ar-la d’altres plantes.
51 - Cruciata glabra, C. laevipes: Gla-
bra es sense pilositat, laevipes es hirsu-
ta, amb nombrosos pèls al tall i les fulles; 
es poden trobar juntes.
52 - Vicia sepium, V. pyrenaica, V. 
cracca: Les garlandes....
53 - Capsella bursa-pastoris: Els petits 
fruits d’aquesta planta comuníssima te-
nen forma de les borses que abans por-
taven els pastors; molt freqüent a tots 
els estadis, inclús ben a prop del mar. 
Recomanada per prevenir les menstru-
acions excessivament abundants. Bursa 
pastoris o borsa de pastor, per la forma 
dels fruits que semblen un sarró.
54 - Myosotis arvensis, M. alpestris, 
M. sylvatica: Myosotis vol dir orella de 
ratolí, a Sant Miquel trobarem M. arven-
sis, de camp; a la Baga de Carboners i la 
Fageda de Setcases hem trobat M. sylva-
tica, i als llocs mes alts, com Trespics o 
La Marrana, M. alpestris. Planta comu-
níssima de flors menudes, semblants 
entre les diverses espècies.
NNNNN
Achillea millefolium
Pinus mugo ssp uncinata
Origanum vulgare 
Plantago media 
Anemone hepatica
Asplenium fontanum 
Quercus ilex 
Helleborus foetidus
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49. Botó d’or 

50. Verònica de bosc humit 

51. Creuera 

49

50

51

Abr-Ago

Abr-Jul

Mai-Jul

Veronica chamaedrys

Ranunculus bulbosus

Cruciata glabra Cruciata laevipes
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52. Veça borda 

53. Borsa de pastor 

54. Orella de ratolí

52

53

54

Abr-Jun

Abr-Set

Gen-Des

Jun-Ago

Jun-Set

Vicia sepium

Capsella bursa pastoris

Myosotis arvensis

Vicia cracca

Myosotis alpestris

Myosotis sylvatica
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10. Torre Cavallera

Dominant un pas estratègic 
sobre un engorjament del riu 
Ter s’alça la majestuosa Torre 
Cavallera (1136 m.), quadrada, 
de 6 m de costat i 12 d’alçada, 
erigida per protegir la vall dels 
catalans del regne de Mallorca 
(que dominaven Perpinyà). La 
torre pertanyia a una fortifica-
ció mes ampla i estava relacio-
nada amb el castell de Creixen-
turri, a l’altre costat del riu. Va 
pertànyer al monestir de Sant 

Joan de Ripoll, conegut com el de les Abadesses, i en un 
escrit de Jaume II, a l’any 1312 s’explica que erròniament 
s’havia atribuït la propietat de la “força de Cavallera” al 
vescomtat de Bas, quan era de l’abat de Sant Joan. El petit 
itinerari que proposem está orientat especialment a la co-
munitat arbòria del lloc.
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55 - Quercus pubescens: Perquè la fu-
lla per el anvers té una pubescència, un 
borrissol molt fi. 
56 - Ulmus minor:  n
57 - Juglans regia: Juglans, nom latí de 
la noguera, derivat de Jovis glans, gla de 
Júpiter; regia, nou reial, aŀludint a una 
exceŀlents raça de noguera importada 
de Pèrsia. Medicinal, l’escorça i les fulles 
son astringents i útils en rentats de feri-
des i la diarrea.
58 - Acer monspessulanum:  n
59- Platanus orientalis:  n
60 - Fraxinus excelsior: Un freixe fa 
d’escorta per llevant a la Torre Cavallera.

Betula pendula
Campanula trachelium
Cornus sanguinea
Crataegus monogyna
Pinus mugo ssp uncinata
Platanus orientalis
Populus tremula
Quercus pubescens
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55. Roure martinenc 

56. Om 

57. Noguera 

55

56

57

Abr-Jun

Feb-Abr

Abr-Mai

Ulmus minor

Quercus pubescens

Juglans regia
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58. Auró 

59. Plàtan 

60. Freixe 

58

59

60

Mar-Mai

Abr-Jun

Abr-Mai

Acer monspessulanum

Platanus orientalis

Fraxinus excelsior
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11. Bassa de Pla d’en Plata

Aquesta bassa, artificial (1360 
m), ens ofereix un hàbitat humit 
únic a la zona, on podem trobar 
les plantes purament aquàtiques 
i les que surten en els llocs en-
fangats, ara be, per poder obser-
var-les, caldrà que portem un 
calçat adequat. Una passejada 
fins a la Font del Vern ens per-
metrà observar plantes de Prats 
humits i una gran quantitat d’or-
quídies, en l’època de floració. 
Forma part de la ruta del Ferro 
que s’inicia a Ogassa.
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61 - Veronica beccabunga: De fulles 
suculentes (carnoses), es la Verònica 
mes pròpia de llocs humits i enfangats. 
Hi ha moltes veròniques, totes amb la 
flor característica.
62 - Alisma plantago-aquatica: Per la 
semblança de les fulles amb les del plan-
tatge.
63 - Solanum dulcamara: Perquè les 
tiges tenen gust amargant que dolceja 
després.
64 - Ornithogallum umbellatum: Per 
les flors en corimbe umbeŀliforme. , en-
cara que tenim dubtes i podría ser Ornit-
hogallum ornithophyllum. La trobem als 
prats que van cap a la Font del Vern.
65 - Hypericum maculatum:  n
66 - Sparganium erectum:  n

Angelica sylvestris
Carex flacca
Carex paniculata
Cirsium palustre
Epilobium parviflorum
Galium palustre
Galium verum
Hypericum maculatum
Juncus articulatus
Juncus effusus
Juncus inflexus
Lotus pedunculatus

Potamogeton natans
Potentilla erecta
Ranunculus repens
Rosa tomentosa
Rumex obtusifolius
Salix atrocinerea
Stachys officinalis
Stellaria graminea
Succisa pratensis
Thypa latifolia
Tussilago farfara
Urtica dioica
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61. Verònica d’aigua 

62. Plantatge d’aigua 

63. Dolçamara 

61

62

63

Mai-Set

Abr-Set

Jun-Set

Alisma plantago aquatica

Veronica beccabunga

Solanum dulcamara
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64. All de bruixa 

65. Hipèric tacat 

66. Espargani 

64

65

66

Mar-Jun

Jun-Ago

Jun-Ago

Ornithogallum sp.

Hypericum maculatum

Sparganium erectum
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12. Castell de La Roca

El castell i el poblet de La Roca 
(1072 m) te una exceŀlent si-
tuació estratègica. En el cens 
de 1312 es cita amb el nom de 
“força de la Rocha de Peloncha-
no”, derivat del llatí “spelunca”, o 
caverna tenebrosa. Va ser propi-
etat de la família Descatllar, ves-
comtes de Bas, i tant el castell 
com el poble han agafat el segon 
nom de Descatllar. La primera 
dada històrica que es troba es 
data a l’any 939 en un document 
on es parla del “kastro qui dicitur Kastellare”. Pujant per 
unes escales molt dretes hi ha la capella d’origen romànic 
de la Mare de Déu de La Pietat. Es un trajecte fàcil fins el 
cim de la Roca, resseguint unes estretes i pintoresques es-
cales de roca, i vos hem escollit tot una selecció de plantes 
de roquissar.
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67 - Polypodium vulgare: Molt comuna 
en zones mes baixes.
68 - Umbilicus rupestris: Umbilicus, 
per la fulla en forma de melic; rupestris, 
de roca.
69 - Asplenium trichomanes , A. fon-
tanum, A. septentrionale, A. ruta mu-
raria: Trichomanes es sens dubte el 
mes comú, fontanum se li sembla força, 
però la fronda es primer estreta, després 
mes ampla, per finalment acabar estre-
tant-se; septentrionale es l’herba prima, 
amb fulles sense divisions, com de gespa 
(la trobarem a les roques avants del pri-
mer pont, a la Baga de Carboners), ruta 
muraria es la ruda de murs, les seves 
frondes son molt característiques. 
70 - Sedum dasyphyllum, S. telephi-
um: Molt diferentes les dues plantes.
71 - Ceterach officinarum: Medicinal.
72 - Narcissus pseudonarcissus: Els 
botànics prelinneans donaven el nom 
de pseudo-narcissus a diverses espèci-
es d’aquest gènere de corona floral molt 
desenvolupada, com és ara aquesta. Al 
cim del castell de la Roca la trobarem en 
època de floració.

Dryopteris filix mas
Athyrium filix foemina
Campanula trachelium
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67. Polipodi 

68. Melic de Venus 

67

68

69

69. Asplenis

Abr-Jul

Gen-Des

Mai-Oct

Gen-Des
Mai-Oct

Umbilicus rupestris

Polypodium vulgare

A. septentrionale

A. trichomanes

A. fontanum

A. ruta muraria
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70. Arròs de paret 

71. Dauradella  

72. Narcís de muntanya 

70

71

72

Abr-Ago

Ago-Set

Abr-Set

Mar-Jun

Sedum dasyphyllum

Ceterach officinarum

Narcissus pseudonarcissus

Sedum telephium
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13. Vilallonga i el Ter

El lloc de Vilallon-
ga de Ter (1050 m) 
està documentat des 
del 1011, i l’església 
de Sant Martí des 
del 1183. Vos propo-
sem anar per l’antic 
camí que baixava a 
Camprodon i Abella, 
denominat camí de 
les Eugues, segurament perquè era el pas natural d’aquest 
bestiar. Sortint de Vilallonga creuem el Ter, i agafem el pri-
mer camí a mà esquerre, que ens portarà ràpidament a la 
Font Blanca, mes majestuosa però amb escassa aigua, una 
mica desprès ens trobem la Font negra, amb dos canys i un 
àrea de picnic, resseguint el sender arribarem a la desvi-
ació cap Abella, però recte arribarem al pont sobre el Ter 
sobre la carretera de la Roca, on podem donar la volta per 
l’altre ribera del riu. Per el camí de les Eugyes, després de 
la Font Negra, podem trobar molts exemplars de plantes 
de roca.
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73 - Filipendula ulmaria: Pèndula d’un 
fil, denominació donada amb referència 
a les tuberositats de les arrels, que sem-
blen penjar d’un fil. 
74 - Saponaria officinalis: Saponaria, 
perqué servia per fer savó, Officinalis vol 
dir medicinal, per haver-se usat l’arrel 
contra la icterícia o fel sobreeixit. 
75 - Buddleja davidii: Planta invasiva, 
escapada de cultius ornamentals, de 
flors molt formoses, freqüent a vores de 
rius i llocs humits. 
76 - Humulus lupulus: De l’italià lup-
polo, com una mena de llop de les sal-
zeredes, perquè creix en llocs frescals i 
es fa amo del terreny). Medicinal, anti-
afrodisíac, dels seus estròbils (fruits) es 
fa el component amargant i aromàtic de 
la cervesa.
77 - Oxalis acetosella: Del latí acetum, 
el vinagre; forma diminutiva en aposi-
ció. S’ha recomenat en amanides, doncs 
es comestible.
78 - Chrysosplenium oppositifolium: 
Per les fulles oposades. La trobarem en 
la mateixa font negra, tocant l’aigua.

Achillea millefolium
Anemone hepatica
Asplenium fontanum
Asplenium ruta muraria
Asplenium trichomanes
Athyrium filix foemina
Buxus sempervirens
Campanula trachelium
Corylus avellana
Dianthus hyssopifolius
Dryopteris filix mas
Fraxinus excelsior
Helleborus foetidus
Origanum vulgare
Pinus mugo ssp uncinata
Plantago media
Prunus avium
Quercus ilex
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73. Reina dels prats 

74. Savonera 

75. Lilac de la Xina 

73

74

75

Mai-Ago

Mai-Oct

Jul-Nov

Saponaria officinalis

Filipendula ulmaria

Buddleja davidii
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76. Llúpol 

77. Agrella 

78. Crisospleni 

76

77

78

Jun-Set

Abr-Mai

Mar-Jun

Humulus lupulus

Oxalis acetosella

Chrysosplenium oppositifolium
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14. Canal de Tregurà

La central hidroelèctrica 
de Tregurà (1415 m) va 
ser inaugurada el 1961 i 
és alimentada pel dipòsit 
situat darrera la església 
romànica de Tregurà i dos 
canals, amb aigües de les 
riberes del Catllar i del 
Pontiró o de Tregurà. L’em-
bassament de Tregurà el 
trobem mes amunt del po-
ble, i seguirem el canal que 
l’alimenta fins el final, on 

podem decidir si baixem a l’ermita del Catllar o tornem per 
on hem vingut.
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79 - Carlina acaule, C. acanthifolia : 
Carlina en memòria de Carlemany, per 
haver curat amb ella el seu exèrcit, Lin-
neus, per una raó semblant, s’assigna a 
Carles V, emperador. Acaule vol dir sen-
se tronc, encara que molt sovint el te. Li 
diuen baròmetre perquè la flor es tanca 
quan ve mal temps.
80 - Anemone hepatica: Usada en ma-
lalties del fetge, però també per la forma 
de la fulla en tres lòbuls, de color com de 
fetge. Molt comuna, la troblem de color 
blanc, violaci i molts tons entremitjos. 
81 - Viola tricolor, V. sylvestris, V. bi-
flora: No es fàcil diferenciar les violes 
de color violeta, però la espècie biflora 
es tota groga, i V. tricolor, el pensament, 
te una coloració inconfusible.
82 - Biscutella laevigata: Herba de les 
ulleretes perque els seus fruits ho sem-
blen. 
83 - Antirrhinum asarina, A. majus: 
Per la semblança de les seves fulles amb 
les de l’Asarum, una aristoloquiàcia; es 
especie de roques, i creix també a les 
parets del pont de Camprodon. A. majus, 
o conillets, per ésser de gran talla relati-
vament a les altres congèneres, especi-
alment A. asarina, molt comuna inclús a 
ran de mar.
84 - Pinus mugo ssp. uncinata: Espè-
cie endèmica de l’estadi montà i subalpí. 
Encara que podem trobar d’altres tipus 
de pi, sens dubte, el pi negre es el mes 
característic de l’alta Vall del Ter i del Pi-
rineu català en general.
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79. Carlina 

80.   Herba fetgera 

79

80

81

81. Viola  

Jul-Set

Ago-Oct

Gen-Mai

Mar-Abr

Abr-Set

Mai-Ago

Anemone hepatica

Carlina acaule

Viola biflora

Carlina acanthifolia

Viola tricolor

Viola sylvestris
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82. Herba de les ulleretes 

83. Asarina 

84. Pi negre 

82

83

84

Mar-Ago

Abr-Set

Abr-Oct

Mar-Mai

Biscutella laevigata

Antirrhinum majus

Pinus mugo ssp uncinata

Antirrhinum asarina



    
60

15. Pujada a Fontlletera

El Puig de Fontlletera és una muntanya 
de 2.581 metres, però no hem de pujar 
tan amunt, iniciarem el camí per la cor-
ba que se situa avall del pic, en la carre-
tera de Tregurà a Pardines, de fet es el 
punt més fons i alt de la ruta, seguirem 
rierol amunt tot passejant per els prats 
subalpins. Si seguim pujant arribarem a 
la Font Lletera i al coll de Trespics, però 
aquest es un altre itinerari botànic.
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85 - Carduus carlinoides: El card blanc 
es el card mes típic de l’alta muntanya, 
força comú, el trobem a Ulldeter, la Mar-
rana, Costabona, Trespics i a tots els 
llocs elevats. 
86 - Gentiana campestris, G. pyrenai-
ca: Genciana campestre, (de flors rosa-
des o mes rarament blanques) qualifi-
catiu poc concret, si hom pren campes-
tre per camperol; o inadequat, si hem 
d’entendre que és pròpia de les terres 
de conreu. G. pyrenaica l’hem trobada a 
la Baga de Carboners i a llocs tan baixos 
com la calçada romana de Capsacosta.
87 - Crocus nodiflorus: Del latí Crocus, 
nom del safrà, per al·lusió als estigmes 
filamentosos d’aquella planta, nudiflo-
rus, de flors nues, perquè quan floreix 
encara no ha tret les fulles ; multifidus, 
pels estigmes multífids.
88 - Bupleurum ranunculoides: bup
89 - Achillea ptarmica: Ptarmica, que 
fa esternudar. Aquesta es la subespècie 
pyrenaica.
90 - Epilobium collinum: Hi han molts 
d’epilobis, el colí es de zones no tan hu-
mides com E. alsinifolium, que creix en 
fangars i rierols.

Aconitum napellus
Bupleurum ranunculoides
Caltha palustris
Crocus nudiflorus
Gentiana acaulis
Parnassia palustris
Primula veris
Sideritis hyssopifolia
Thymus serpyllum
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85. Card blanc 

86. Gençaneta

87. Safrà bord 

85

86

87

Jun-Ago

Jun-Oct

Jun-Set

Set-Nov

Gentiana campestris

Carduus carlinoides

Crocus nudiflorus

Gentiana pyrenaica
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88. Orella de llebre 

89. Camamilla de muntanya 

90. Epilobi colí 

88

89

90

Jul-Ago

Jun-Oct

Jun-Set

Jul-Ago

Bupleurum ranunculoi-

Achillea ptarmica

Epilobium collinum Epilobium alsinifolium
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16. La Font lletera

La Font Lletera es un petit raig que tro-
bem a la pista que puja a Trespics, la font 
com a tal es una mica ridícula, però el 
fangar que es fa mes avall té un interès 
botànic important i denota la gran quan-
titat d’aigua que baixa sota terra, l’itine-
rari doncs el farem iniciant a la font, re-
visant el corriol d’aigua que ve d’amunt, 
i explorant la zona humida de mes avall.
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91 - Caltha palustris: Del grec copa; 
en latí viola groga i caléndula; fent 
referència aquí a la forma i color de la 
flor de palus, llacuna estany; per la seva 
estació.
92 - Parnassia palustris: De 
Parnassus, muntanya de Grècia; per la 
seva habitació a les muntanyes, i del latí 
paluster o palustris, del llac.
93 -Saxifraga stellaris, S. aizoides: 
La saxífraga estelada es planta de llocs 
humits amb flors molt petites, que 
per la seva forma semblan un estel. S. 
aizoides també l’hem trobada a prop 
de Fontlletera, pero no necessita tanta 
humitat.
94 - Swertia perennis: Planta molt poc 
comuna, la varem trobar als fangars que 
es formen mes avall de la Font Lletera.
95 - Cardamine pratensis, C. amara: 
Planta comuna en llocs humits i 
vores de rius, la espècie pratensis, o 
pyrenaica, es de color rosat; i la espècia 
amara te les flors de color blanc.
96 - Pinguicula grandiflora: Les violes 
d’aigua son plantes carnívores, mengen 
petits insectes atrapats en la viscositat 
de les seves fulles, hi ha també una 
espècie vulgaris que no hem trobat a la 
vall del Ter.

NNNNNNNN

Achillea millefolium
Pinus mugo ssp uncinata
Origanum vulgare 
Plantago media 
Anemone hepatica
Asplenium fontanum 

Quercus ilex 
Helleborus foetidus
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91. Herba del mal d’ulls 

92. Fetgera blanca 

93. Saxífraga estelada

91

92

93

Abr-Ago

Jul-Set

Jul-Ago

Parnassia palustris

Caltha palustris

Saxifraga stellaris Saxifraga aizoides
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94. Suèrtia 

95. Crèixem de prat

96. Viola d’aigua 

94

95

96

Jul-Set

Mai-Ago

Mai-Ago

Abr-Ago

Swertia perennis

Cardamine pratensis

Pinguicula grandiflora

Cardamine amara
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17. Coll de Trespics

Els tres pics son Balan-
drau (2585 m.), Fontlle-
tera (2581 m.) i Trespics 
(2527 m.), estant el coll 
situat a 2398 metres. En 
un paisatge de pedrus-
call, podem observar 
una magnífica vista de 
la vall alta del Fresser 
amb el Coll de la Marra-
na, i per darrera la bassa 
del Castell de Moros. La 
vegetació es subalpina o 
alpina, al igual que en el 
coll de la Marrana.
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Cerastium cerastoides
Silene rupestris
Phyteuma hemisphaericum
Satureja alpina
Antennaria dioica
Trifolium alpinum
Ranunculus montanus
Androsace villosa
Anthyllis vulneraria
Arenaria grandiflora
Calluna vulgaris
Carduus carlinoides
Cerastium alpinum
Cirsium acaule
Cryptogramma crispa
Epilobium collinum
Erigeron uniflorus
Eryngium bourgati
Galeopsis ladanum ssp pyrenaica
Galium pyrenaicum
Galium verum
Gentiana verna
Globularia cordifolia ssp repens

97 - Silene acaulis: Espècie alpina i 
subalpina, difícil de relacionar amb al-
tres Silene; acaule vol dir que no te tall.
98 - Androsace villosa: Per les fulles i 
tiges pubescents. 
99 - Campanula cochleariifolia: Fulles 
en forma de còclea, arrodonides, pròpia 
de l’alta muntanya.
100 - Galium pyrenaicum: Aquesta es-
punyidella es de tamany mes reduït que 
d’altres que podem trobar. Te les flors 
característiques de quatre pètals. 
101 - Alchemilla alpina: A diferència 
d’altres Alchemilla, la alpina es molt ca-
racterística, amb les tijes, flors i fulles 
molt velludes o pubsecents. 
102 - Dianthus seguieri var Vigoi: 
Aquesta varietat del clavell de Seguier 
va ser identificada per en Josep Vigo, i a 
diferència d’aquell només te una flor al 
final de la tija, i no vàries. En podem tro-
bar de les dues classes a la Vall del Ter. A  
la barrera de la pista que puja a Trespics 
en trobem varis exemplars.

Lotus corniculatus ssp alpinus
Luzula lutea silene acaulis
Minuartia sedoides
Myosotis alpestris
Oxytropis campestris
Papaver alpinum ssp suaveolens
Pedicularis pyrenaica
Potentilla crantzii
Potentilla nivalis
Pritzelago alpina
Ranunculus parnassifolius
Saxifraga moschata
Saxifraga oppositifolia
Sedum alpestre
Sempervivum arachnoideum
Sempervivum montanum
Senecio leucophyllus
Seseli montanum L. subsp. nanum
Taraxacum dissectum
Trifolium thalii
Valeriana apula
Veronica fruticulosa
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97. Silene acaule 

98. Androsace 

99. Campanetes 

97

98

99

Jun-Set

Mai-Ago

Jun-Set

Androsace villosa

Silene acaulis

Campanula cochleariifolia Campanula scheuchzeri
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100. Espunyidella del Pirineu 

101. Pota de lleó alpina 

102. Clavell de muntanya 

100

101

102

Jun-Ago

Jun-Ago

Jun-Oct

Galium pyrenaicum

Alchemilla alpina

Dianthus seguieri var Vigoi
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18. Baga de Carboners

Aquesta Baga te una flora ex-
cepcional, donat el seu hàbitat 
humit. El riu Carboners es un 
afluent per l’esquerra del Ter, 
que recull les aigües entre el 
pic de coma Ermada i el de 
Costabona (circ de Concròs). 
Iniciant el camí veurem el des-
viament indicat a la balma de 
les Donzelles i l’oratori de la 
Mare de Déu de Carboners, 
molt propers al camí.
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Alchemilla vulgaris xanthochlora
Anemone alpina ssp apiifolia 
Anthyllis vulneraria 
Aquilegia vulgaris
Arabis pauciflora 
Arabis turrita 
Asplenium ruta muraria
Asplenium septentrionale
Asplenium trichomanes
Athyrium filix-femin 
Daphne mezereum
Dianthus hyssopifolius
Gentiana acaulis

103 - Paradisea liliastrum: Aquest lliri 
bord el trobem a l’inici del camí de la 
Baga.
104 - Arabis turrita: Els fruits en tijes 
corbades es una de les característiques 
d’aquesta planta de la familia de les 
Crucíferes.
105 - Phyteuma spicatum; P. 
hemisphaericum : Fiteuma d’espiga, 
per les inflorescències espiciformes, 
i hemisfèric perquè la flor te forma 
de mitja esfera. A la Baga només 
trobarem P. spicatum, mentre que P. 
hemisphaericum es de prats i marges 
de zones mes altes; al camí del refugi 
d’Ulldeter podem trobar força. 
106 - Ranunculus aconitifolius: 
Aquest ranuncle de bosc el podem 
trobar a les zones ombroses de la Baga, 
es poc comuna.
107 - Chaerophyllum aureum: La 
cominassa la podem trobar als prats 
situats a ma dreta, a l’inici de la Baga. 
No es fàcil diferenciar-la d’altres 
Chaerophyllum, especialment amb C. 
hirsutum, també força comú.
108 - Thalictrum aquilegifolium: 
També aquilegiaefolium; de fulles 
d’aquilegia.

Helianthemum nummularium 
Lilium martagon
Ononis rotundifolia
Orchis maculata
Paradisea liliastrum
Phyteuma spicatum
Plantago major
Plantago media
Polygonatum odoratum
Saxifraga paniculata 
Sedum dasyphyllum 
Thalictrum aquilegifolium
Viola tricolor
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103. Paradísia 

104. Arabis  

105. Fiteuma

103

104

105

Jun-Ago

Abr-Jun

Jun-Ago

Jun-Set

Arabis turrita

Paradisea liliastrum

Phyteuma spicatum Phyteuma hemisphaericum
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106. Ranuncle aconitifoli 

107. Cominassa daurada 

108. Campaneres 

106

107

108

Mai-Ago

Jul-Ago

Jun-Ago

Ranunculus aconitifolius

Chaerophyllum aureum

Thalictrum aquilegifolium
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19. Cossi d’en Batlló

Nomes a quinze minuts de la 
carretera, i resseguint el camí 
de la Baga de Carboners, tro-
bem un petit salt d’aigua, el 
Cossi d’en Batlló, i una mica 
mes amunt, passant el pont, 
una zona humida d’excepci-
onal interès si volem trobar 
plantes. Es la segona part de 
l’itinerari anterior, que des-
près es pot resseguir entrant 
al bosc i pujant pràcticament 
fins la Collada verda del Cos-
tabona, seguint amunt la rie-
ra de Carboners.
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Anemone alpina 
Caltha palustris
Cardamine amara
Cardamine pratensis
Corylus avellana
Fraxinus excelsior 
Geranium pyrenaicum 
Geranium sylvaticum
Luzula nivea 
Myosotis sylvatica 
Orchis maculata
Phyteuma spicatum
Polygala calcarea

109: Orchis majalis: La Orquídea gran, 
encara que el seu tamany no és major 
que d’altres.
110 - Lathyrus linifolius: Amb fulles li-
nears, com de llinosa. 
111 - Saxifraga granulata, S. panicu-
lata : Pels bulbs sòlids de les arrels. S. 
granulata i S. paniculata es troben indi-
ferentment a la zona de la Baga i el Cossi.
112 - Molopospermum peloponessi-
acum : El coscoll es verdura apreciada 
per les amanides, i es treu del tall de pri-
mavera, prèviament pelat. Te un sabor 
discretament amargant, encara que no 
recomanem tastar-la si no la coneixeu 
be, certes Umbeŀlíferes poden ser tòxi-
ques. 
113 - Geum rivale, G. montanum: Ri-
vale, de riu; per la seva estació en llocs 
humits. Planta molt rara de trobar. Geum 
montanum (o urbanum) també el tro-
bem a la Baga i al Cossi, sent força mes 
comú.
114 - Vincetoxicum hirundinaria: Ha 
estat reputada eficaç com a contraverí. 
Té les fulles i el fruit semblants als del 
pebrot, a la tardor les fulles groguejen 
característicament.

Potentilla neumaniana
Primula veris ssp columnae 
Ranunculus acris
Saxifraga granulata 
Saxifraga paniculata 
Scrophularia alpestris 
Senecio adonidifolius
Silene rupestris 
Thalictrum aquilegifolium
Vaccinium myrtillus
Veratrum album 
Veronica beccabunga 
Vincetoxicum hirundinaria
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109. Orquis magenc 

110. Guixó de muntanya 

111. Raïm de gat

109

110

111

Jun-Ago

Abr-Jun

Abr-Jul

Lathyrus linifolius

Orchis majalis

Saxifraga granulata Saxifraga paniculata
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113. Gèum de ribera

114. Pebrotera borda 

112

113

114

112. Coscoll 

Jun-Ago

Jun-Ago

Jun-Set

Molopospermum pelopo-

Geum rivale

Vincetoxicum hirundinaria

Geum montanum

Jun-Jul
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20. Clot de Coma Ermada

Entre Setcases i Vallter, ja arribant 
a aquest darrer indret, trobarem 
un revolt de la carretera per on bai-
xa un corriol d’aigua. La orografia 
es una mica abrupta, i de vegades 
el pas es fa força difícil, però pujant 
amunt i resseguint el rierol fins 
el pla de la zona superior, podem 
trobar una bona varietat de flora 
subalpina i humida; just a prop de 
la carretera ja en tenim una bona 
selecció de plantes.
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115 - Soldanella alpina: Una troballa 
aquesta petita i delicada flor de llocs hu-
mits.
116 - Trollius europaeus: De l’alemany 
antic trol, globus; al·ludint a les seves 
flors globuloses o en forma de bola. 
Planta relativament comuna. 
117 - Gentiana lutea, G. burseri: Molt 
semblants les dues, encara que la es-
pècie Burseri té els pètals soldats, com 
campanulats i es menys freqüent.
118 - Cirsium palustre: De palus, palu-
dis, l’estany, per la estació, a la manera 
dels joncs i canyes. La disposició dels ca-
pítols florals es característica.
119 - Dianthus hyssopifolius: Molt co-
muna per tot arreu, fins als 2100 m., les 
flors poden ser blanques, rosades i agru-
pades en 2 o 3.  
120 - Astrantia major, A. minor: As-
trantia significa similar a l’estel, per la 
disposició de l’involucre, de la minor 
sobre tot, que la fa tan formosa i bella. 
La espècie minor es de tamany molt mes 
petit, sent la major la mes comuna.

Anemone alpina sp. apiifolia
Astrantia minor 
Bartsia alpina
Caltha palustris
Cardamine amara ssp amara
Cardamine pyrenaica
Cruciata glabra
Genista balansae
Gentiana burseri 
Geranium sylvaticum 
Lathyrus linifolius 
Myosotis sylvatica
Orchis maculata 
Phyteuma spicatum 
Pinguicula grandiflora 

Polygonum alpinum 
Polygonum bistorta
Ranunculus aconitifolius 
Ranunculus acris
Rhododendron ferrugineum
Saxifraga paniculata 
Saxifraga stellaris
Scrophularia alpestris 
Stellaria holostea
Thalictrum aquilegiifolium 
Trollius europaeus 
Tussilago farfara
Valeriana montana ssp tripteris
Veronica serpyllifolia 
Veronica ponae
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115. Soldanel·la 

116. Rovell d’ou 

117. Gençana negra i groga 

115

116

117

Mai-Jul

Abr-Jul

Jun-Jul

Jul-Ago

Trollius europaeus

Soldanella alpina

Gentiana burseri Gentiana lutea 
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118

120

118. Cardot d’aigua

Jul-Set

Jun-Ago

Jul-Ago
119. Clavell de pastor

119
Jun-Ago

Cirsium palustre

Dianthus hyssopifolius

Astrantia major Astrantia minor
120. Astrància 
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21. Setcases a Espinavell

La pista ru-
ral que surt 
una mica 
mes amunt 
de Setcases 
es un excel-
lent mirador 
de tota la 
vall superior, 
i ens porta 
fins a la Co-

llada fonda per baixar desprès cap Espinavell, just vorejant 
la vall de Mentet, a França. Es trajecte imprescindible per 
arribar a les rodalies del Costabona.
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121 - Aconitum anthora, A. napellus: 
Al mirador de la Badiana, al prat oposat 
a la carretera, trobarem Aconitum ant-
hora, o tora groga, una planta molt es-
cassa amb flors grogues. A. napellus,  o 
tora blava, en canvi es força comuna en 
els prats i rierols d’alta muntanya. El ter-
me de matallops es degut a la seva gran-
dísima toxicitat.
122 - Anthyllis vulneraria, A. monta-
na: Planta comuna, la espècie montana 
es mes vermella i pròpia de major alça-
da. Medicinal, per vulnerar o curar les 
ferides, en aplicació externa. 
123 -Eryngium bourgatii: Erynge vol 
dir en grec planta bona per a les flatu-
lències. El panical blau es propi d’alta 
muntanya, en les zones baixes podem 
trobar el panical comú, freqüent per tot 
Catalunya.
124 - Sorbus aucuparia: Les fruites son 
comestibles, encara que fades i sense 
suc. 
125 - Verbascum thapsus, V. lychnitis: 
El terme Blenera deriva de blena, metxa, 
doncs les seves fulles s’utilitzaven, suca-
des en oli, com metxa per les llums. ELs 
dos tipus, de diferenciació complicada, 
els trobem als marges de tota la ruta, es-
pecialment mes a prop de Setcases.
126 - Cirsium eriophorum: Literal, que 
porta llana o borrissol, pel toment blan-
quinós del revers de les fulles. De gran 
tamany, es el card mes comú en tot el 
trajecte.
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121. Tora

122. Vulnerària  

123. Panical blau 

121

122

123

Jul-Set

Jul-Set

Abr-Jul

Abr-Jul

Jul-Ago

Anthyllis vulneraria

Aconitum anthora

Eryngium bourgatii

Aconitum napellus

Anthyllis montana
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124

125

126
125. Blenera 

126. Caps d’ase 

124.  Moixera de guilla 

Mai-Jul

Jun-Nov

Jun-Set

Jul-Ago

Sorbus aucuparia

Verbascum thapsus

Cirsium eriophorum

Verbascum lychnitis
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22. Camí del Costabona
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127 - Paronychia kapela: vv
128 - Globularia cordifolia: vv 
129 - Veratrum album: Album per les 
flors de color blanc, que en realitat son 
groc-verdoses. planta tòxica. 
130 - Sideritis hyssopifolia: vv
131 - Arenaria grandiflora: Seguint 
analogía del lati muliflorus; grandiflora, 
de grandis, y flos, floris, de flors grans; 
per la major magnitut de les flors. Força 
comuna a l’alta muntanya, a Trespics, a 
La Marrana i al Costabona.
132 - Gentiana verna, G. nivalis: Es 
poden confondre per la seva semblança; 
verna, de primavera, nivalis, per viure 
entre les neus de les altes muntanyes, a 
la zona nival.

Achillea millefolium
Alchemilla flabellata
Antennaria dioica
Anthyllis montana
Anthyllis vulneraria
Arenaria grandiflora
Aster alpinus
Bupleurum ranunculoides
Calluna vulgaris
Campanula scheuchzeri .
Carduus carlinoides
Cirsium eriophorum
Cirsium eriophorum
Cruciata glabra
Dianthus hyssopifolius
Dianthus seguieri ssp vigoi
Globularia cordifolia ssp repens
Hieracium breviscapum
Leucanthemopsis alpina
Lotus corniculatus ssp alpinus
Minuartia sedoides
Ononis striata

Oxytropis campestris ssp camp-
estris
Paronychia kapela
Plantago media
Plantago media
Polystichum lonchitis
Potentilla pyrenaica
Prunella grandiflora
Saxifraga bryoides
Saxifraga moschata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata
Sempervivum tectorum
Sideritis hyssopifolia
Silene ciliata
Taraxacum dissectum
Trifolium alpinum
Veronica fruticulosa
Vicia pyrenaica
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127. Herba sanguinària 

128. Lluqueta 

129. Baladre 

127

128

129

Mai-Jul

Mai-Ago

Jul-Ago

Globularia cordifolia

Paronychia kapela

Veratrum album
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130. Timonet 

131. Arenària de flor gran 

132. Pastorella 

130

131

132

Jun-Set

Mai-Ago

Abr-Ago

Jul-Set

Sideritis hyssopifolia

Arenaria grandiflora

Gentiana verna Gentiana nivalis
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23. Collada verda del Costabona

La Collada Fonda és un coll a 1.906 m. que separa els límits 
dels municipis de Molló i Setcases (Ripollès). Aquesta co-
llada separa la vessant de les valls que formen el riu Ritort 
(Collada fonda) a l’est i el Ter cap a l’oest (Collada verda). 
Per aquest coll travessa la carretera de muntanya que va 
de Setcases a Espinavell i, just en la collada, hi ha un petit 
aparcament pels cotxes atès que és el punt de sortida de la 
ruta normal per assolir el cim de Costabona per la vessant 
meridional.
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133 - Gentiana ciliata: Pels lòbuls de la 
corol·la ciliats, floreix a l’inici de la tar-
dor.
134 - Calluna vulgaris: Calluna, del 
grec escombrar, perquè serveix per a fer 
escombres.
135 - Hieracium pilosella, H. brevis-
capum: Molts hieracium en podem tro-
bar de difícil diferenciació, especialment 
H. breviscapum. Tenen la característica 
de tenir les fulles intensament piloses. 
Medicinal.
136 - Achillea millefolium: Mil fulles, 
pels segments de les fulles molt nombro-
sos; es una de les plantes més comunes. 
Medicinal, recomanada com regulador 
menstrual i sedant. 
137 - Erythronium dens-canis: Bellí-
sima planta de boscos humits, possible-
ment tòxica com moltes Ranunculàcies. 
138 - Euphrasia x alpina: Les Eufràsi-
es en general estan hibridades, i tenen 
característiques de vàries espècies cre-
uades. La deessa o gràcia de la vista es 
Euphrosina, potser per això s’ha anome-
nat així aquesta planta que es bon medi-
cament per curar malalties oculars.
Polygala vulgaris

ÑÑÑÑÑÑÑ
Cardamine amara L. subsp. amara
Veronica ponae
Phyteuma spicatum 
Valeriana montana ssp tripteris
Cruciata glabra
Bartsia alpina L.
Astrantia minor 
Trollius europaeus 
Lathyrus linifolius 
Gentiana burseri
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133. Gençaneta de tardor

134. Bruguerola 

135. Peludella 

133

134

135

Jul-Oct

Jul-Nov

Abr-Oct

Calluna vulgaris

Gentiana ciliata

Hieracium pilosella
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136. Milfulles 

137. Dent de cà 

138. Eufràsia 

136

137

138

Mai-Oct

Abr-Jun

Jun-Oct

Achillea millefolium

Erythronium dens canis

Euphrasia x alpina
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24. Sortint d’Espinavell

Potser podríem dir-lo també 
arribant a Espinavell, si fem el 
trajecte des de Setcases en sen-
tit invers. Consisteix en sortint 
del poble, anar aigües amunt del 
Torrent de la Cassasa (afluent 
del Ritort) fins a la Font dels Ca-
pellans, el trajecte el podem fer 
mes llarg o mes curt, depenent 
de les ganes de passejar.
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139 - Sarothamnus scoparius: Es la 
ginesta mes vulgar, les branques servi-
en per fer escombres. Medicinal, encara 
que es mes bé tòxica, ja que te propietat 
abortiva.
140 - Larix decidua: Decidua, perque 
perd les fulles; arbre no espontani de la 
flora del Pirineu Oriental, mes freqüent 
a la Val d’Aran, segurament son plantats. 
Els trobem a la repressa una mica mes 
amunt del pont.
141 - Galium verum: Vernus, de vern, 
de la primavera; o de verum, verdader. 
Medicinal.
142 - Lamium galeobdolon: Amb flors 
de color groc. Planta molt escassa. 
143 - Scilla liliohyacynthus: vv
144 - Digitalis lutea: De les didaleres 
s’extrau la digitoxina, medicina per el 
tractament del cor, encara que no es pot 
considerar planta medicinal per la seva 
toxicitat.

Anemone nemorosa: Nemorosa, de bosc.

Anemone nemorosa

ÑÑÑÑÑ
Cardamine amara L. subsp. amara
Veronica ponae
Phyteuma spicatum 
Valeriana montana ssp tripteris
Cruciata glabra
Bartsia alpina L.
Astrantia minor 
Trollius europaeus 
Lathyrus linifolius 
Gentiana burseri
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139. Ginesta d’escombres 

140. Làrix 

141. Espunyidella 

140

141

139
Nov-Mai

Jun-Set

Larix decidua

Sarothamnus scoparius

Galium verum
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142. Lami groc 

143. Escila 

144. Didalera groga 

142

143

144

Abr-Set

Abr-Jun

Jun-Ago

Lamium galeobdolon

Scilla lilio-hyacynthus

Digitalis lutea
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25. Pujant al Costabona

El pic de Costabona (2465 m.) es el cim mes alt de la part 
oriental de les altes valls del Ter, i el camí de pujada pot 
passar per el refugi de Costabona (2171 m.), un edifici ar-
ranjat en 1958 i que abans havia estat una mina. En bones 
condicions climàtiques, la pujada al Costabona no es exces-
sivament complicada.
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145 - Minuartia sedoides: vv
146 - Oxytropis campestris: La espè-
cie groga, campestris, la trobem a l’esta-
di montà; menbtre que O. pyrenaica es 
pròpia de l’estadi subalpí o alpí, aquesta 
l’hem trobada al coll de Trespics.
147 - Saxifraga bryoides, S. moschata: 
vv
148 - Alchemilla flabellata: Alchemilla, 
nom aràbic, donat pels alquimistes, que 
recollien curosament la rosada d’aques-
ta planta, per a la preparació de la pedra 
filosofal; vulgaris per esser comuníssi-
ma.
149 - Silene ciliata: Del lati ciliatus; de 
cilium, la cella, aŀludint al pecíol pesta-
nyós. S. rupestris, en canvi, es molt mes 
petita i de l’alta muntanya, l’hem troba-
da a  Trespics, Baga de Carboners, La 
Marrana i al camí vell de Vallter.
150 - Potentilla pyrenaica, P. reptans, 
P. neumanniana, P. crantzii: Potentil-
les son molt comunes una mica per tot 
arreu, la disposició de les flors i les fu-
lles es similar, encara que la diferencia-
ció entre las espècies es cosa d’experts, 
hi ha mes de vint diferentes. Si sabem 
reconèixer una potentiŀla, en tindrem 
prou per l’abast d’aquesta guia.
Alchemilla flabellata 
Antennaria dioica 
Anthyllis montana 
Aster alpinus 
Carlina acaulis
Carlina acanthifolia
Cirsium eriophorum 
Campanula scheuchzeri 
Cruciata glabra 
Dianthus hyssopifolius
Erigeron alpinus 
Globularia cordifolia 
Leucanthemopsis alpina 
Lotus corniculatus 

Minuartia sedoides
Parnassia palustris
Paronychia kapela 
Polystichum lonchitis 
Primula veris
Prunella grandiflora 
Saxifraga bryoides 
Saxifraga oppositifolia 
Saxifraga moschata 
Saxifraga paniculata 
Sideritis hyssopifolia 
Trifolium alpinum
Vicia pyrenaica
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145. Herba de la penya 

146. Oxitrop 

147. Corona de reina 

146

147

145
Jul-Ago

Jul-Ago

Jun-Ago

Oxytropis campestris

Minuartia sedoides

Saxifraga bryoides Saxifraga moschata

Oxytropis pyrenaica
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148. Pota de lleó 

149. Herba de santa Bàrbara 

150. Potentila

148

149

150 Jun-Ago

Mai-Set

Jun-Ago

Mar-Set

Jul-Ago

Gen-Oct

Alchemilla sp

Silene ciliata

Potentilla crantzii

Silene rupestris

Potentilla neumanniana

P. reptans

P. pyrenaica
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26. La Balmeta

El camí de la Balmeta s’inicia 
en la carretera de Setcases a 
Espinavell, una mica abans de 
la ruta del Costabona, i es diri-
geix cap a el Refugi Jaume Far-
ré, alpinista mort d’accident en 
1960. Per les vores del refugi 
podem cercar plantes en els 
prats, i resseguint el camí ar-
ribarem a la par Nord de  l’iti-
nerari, on podrem fruir d’unes 
magnífiques vistes dels pics del 
circ d’Ulldeter.
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151 - Abies alba: De l’avet nomes hi ha 
una espècie, la millor forma de diferen-
ciar-lo es per la disposició de les acícules 
a les fulles; la pinya també es caracterís-
tica.
152 - Anemone alpina: Prats i boscos 
subalpins s’omplen d’aquesta anémona, 
que després fructifica amb un plomall 
amb pappus, que li dona el nom popular 
de perruca.
153 - Ajuga pyramidalis: Per l’inflores-
cència apiramidada. Pròpia de boscos 
humits, encara que també la trobem en 
marges de la zona montana i subalpina.
154 - Thymus serpyllum: Molt comuna 
aquesta espècie de farigola, distribuïda 
una mica per tots els itineraris de ma-
jor alçada. Medicinal i aromàtica com la 
farigola, encara que no de tanta intensa 
olor.
154 - Rosa canina: La veritable rosa 
canina no es tan freqüent, ja que tenim 
espècies pendulina, spinosíssima, rubi-
ginosa, i d’altres. Totes elles son rosers 
de bosc. EL fruit es la part medicinal, i es 
astringent i vitamínic.
155 - Antennaria dioica: No es pas fà-
cil el trobar aquesta petita planta, per 
la seva petita talla i perquè creix a força 
altitud. El seu hàbitat son els prats. De 
antenna, per les setes (pappus) clavifor-
mes de les flors masculines.
Alchemilla flabellata 
Anthyllis montana 
Carlina acaulis
Carlina acanthifolia
Cirsium eriophorum 
Campanula scheuchzeri 
Cruciata glabra 
Dianthus hyssopifolius
Dianthus seguieri ssp Vigoi
Hieracium breviscapum 

Lotus corniculatus 
Ononis striata 
Oxytropis campestris 
Parnassia palustris
Plantago media 
Polystichum lonchitis 
Primula veris
Prunella grandiflora 
Trifolium alpinum
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151. Avet 

152. Perruca 

153. Ajuga piramidal 

152

153

151
Abr-Mai

Jun-Jul

Abr-Ago

Anemone alpina

Abies alba

Ajuga pyramidalis
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154. Serpoll 

155. Roser de bosc 

156. Antenària 

154

155

156

Abr-Oct

Mai-Set

Abr-Jul

Thymus serpyllum

Rosa canina

Antennaria dioica
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27. Prats de Setcases

Sortint per la carretera a Vall-
ter, podem donar un passeig 
per els prats humits que vo-
regen la localitat, sortint a 
mà dreta trobarem un petit 
fangar, i mes amunt més i 
més prats. Aneu en compte, 
la majoria dels prats estan 
cercats i son de propietat pri-
vada. Una mínima precaució 
de no causar destrosses es 
molt important, tant per les 
plantes com per els prats.
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157 - Calamintha alpina: Molt comuna, 
també denominada Satureja alpina, o sa-
jolida de muntanya..
158 - Trifolium pratense: Un dels trè-
vols mes comuns
159 - Campanula trachelium: És el 
Trachelium dels antics, emprat per a 
guarir el mal de coll, o la tràquea.
160 - Geranium sylvaticum, G. molle: 
De sylva, bosc o selva; per la seva estació 
silvestre.
161 - Polygonum bistorta: El terme 
Bistorta ve donat de que l’arrel esta do-
blement torçada; nom prelinneà, format 
de bis, 2 vegades, i tortes, torçat, pel ri-
zoma retort.
162 - Trifolium aureum, T. badium: 
Pel color daurat de l’inflorescència, que 
no hi ha que confondre amb Trifolium 
badium, propi de llocs molt més elevats 
i que al marcir-se, les flors inferiors es 
tornen de color marrón.

Astrantia minor 
Bartsia alpina L.
Cardamine amara ssp amara
Cruciata glabra
Trollius europaeus 
Lathyrus linifolius 
Gentiana burseri
Phyteuma spicatum 
Polygala vulgaris
Sedum telephium
Trifolium pratense
Veratrum album
Veronica beccabunga
Veronica ponae
Vicia sepium
Valeriana montana ssp tripteris
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157. Calament alpí 

158. Trèvol de prat

159. Campaneta traqueli

158

159

157
Jun-Jul

Gen-Nov

Jun-Oct

Trifolium pratense

Calamintha alpina

Campanula trachelium
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160. Gerani de bosc

161. Bistorta

162. Trèvol daurat

160

161

162

Jul-Ago

Jun-Ago

Mai-Ago

Jun-Set

Feb-Set

Geranium sylvaticum

Polygonum bistorta

Trifolium aureum

Geranium molle

T. badium
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28. Font d’en Pere Cabrer

En la carretera de Setcases a 
Vallter, poc desprès del desvi-
ament que porta al Costabona 
i Espinavell, trobem un petit 
manantial (1348 m.), sovint 
amb gent que recull aigua, ben 
a prop podem aparcar i vos 
proposem un passeig per les 
vores del Ter, per observar la 
flora fluvial; si a demès tasteu 
l’aigua, magnífica, vos podreu 
sentir reconfortats.
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163 - Epilobium angustifolium: vv
164 - Epilobium hirsutum: vv
165 - Eupatorium cannabinum: vv
166 - Lychnis flos cuculi : Per haver-se 
cregut que el cucut escupía a aquesta 
planta; mes la suposada saliva es pro-
duïda per picadures de insectes. També 
l’hem vista als prats de la Bassa de Pla 
d’en plata.
167 - Rubus idaeus: Per el nom de la 
muntanya Ida, a l’illa de Creta. Força co-
muna. Els gerds, el seu fruit, son fruita 
molt apreciada i saborosa. A l’inici del 
camí de Coma de Orri i Vallter, al revolt 
de la carretera, tenim una bona quanti-
tat de Gerderes. 
168 - Salix eleagnos: El Gatell ens ofe-
reix una preciosa floració a l’inici de la 
primavera, quan la majoría dels arbres 
caducs estan nus de fulles.

Equisetum hyemale
Origanum vulgare

ÑÑÑÑÑÑÑ
Cardamine amara L. subsp. amara
Veronica ponae
Phyteuma spicatum 
Valeriana montana ssp tripteris
Cruciata glabra
Bartsia alpina L.
Astrantia minor 
Trollius europaeus 
Lathyrus linifolius 
Gentiana burseri
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163. Niella rosa

164. Niella de rec 

165. Canabassa 

164

165

163
Jun-Set

Mai-Set

Jul-Set

Epilobium hirsutum

Epilobium angustifolium

Eupatorium cannabinum
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166. Flor de cucut 

167. Gerd 

168. Gatell 

166

167

168

Abr-Ago

Mai-Jul

Feb-Abr

Lychnis flos cuculi

Rubus idaeus

Salix eleagnos
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29. Camí vell de Vallter

En la ruta senyalit-
zada que trobarem, 
en una corba situa-
da en el lloc anome-
nat Pla de la Molina, 
que es dirigeix a la 
Coma d’Orri, també 
podem trencar cap 
a vallter, es la anti-
ga ruta entre Setcases i Vallter que, resseguint el riu, puja 
fins amunt, on podem fer una selecció de plantes megafòr-
biques. Aquest es un paratge excepcional per diferenciar 
gran quantitat de plantes, pujant des de els 1588 metres 
fins el 1806 on es troba la Font del Saüc.
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169 - Allium victorialis: vv
170 - Cicerbita plumieri: vv
171 - Daphne mezereum: Planta força 
tòxica.
172: Athirium filix-foemina, Dryop-
teris filix-mas: Les falgueres mascle i 
femella son potser les més conegudes, 
ambdues de gran tamany, habiten llocs 
ombrosos i marges de camins.
173 - Sambucus racemosa: El Saüc ver-
mell es propi de l’alta muntanya, es ben 
diferenciable quan està en fruit, dons els 
raïms de baies son molt característics.
174 - Lilium pyrenaicum, L. marta-
gon: Perquè és planta pròpia dels Piri-
neus; Martagon, dels alquimistes, pel 
seu color vermell es relacionava amb 
Mart, a la Baga de Carboners, abans del 
pont que creua el riu, en trobem un.

Aconitum vulparia 
Allium victorialis
Anemone alpina 
Athyrium filix-foemina
Calamintha alpina 
Cicerbita plumieri
Digitalis lutea 
Dryopteris filix-mas 
Epilobium collinum 
Galium verum 
Gentiana lutea 
Geranium sylvaticum 
Helleborus foetidus 
Iberis sempervirens 
Lilium pyrenaicum
Lotus corniculatus ssp alpìnus
Luzula nivea 

Molopospermum peloponessiacum
Pinus mugo ssp uncinata
Plantago media 
Polygonum alpinum 
Potentilla pyrenaica 
Prunella grandiflora 
Ranunculus aconitifolius 
Rhamnus alpina 
Rhinanthus pumilus 
Rhododendron ferrugineum 
Sambucus racemosa 
Sisymbrium austriacum 
Thalictrum aquilegiifolium 
Thymus serpyllum 
Vaccinium myrtillus
Veratrum album 
Vincetoxicum hirundinaria
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169.  All victorial 

170. Lletuga de muntanya 

171. Tintorell 

170

171

169
Jun-Ago

Feb-Abr

Jul-Ago

Cicerbita plumieri

Allium victorialis

Daphne mezereum
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172. Falguera femella i mascle

173. Saüc vermell

174. Lliri del Pirineu 

172

173

174

Mai-Set

Abr-Oct

Abr-Mai

Jun-Jul

Jun-Jul

Athyrium filix foemina

Sambucus racemosa

Lilium pyrenaicum

Driopteris filix mas

L. martagon
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30. El Ter a Setcases

Aquest es un dels itinera-
ris mes fàcils de tots els 
que vos proposem, ja que 
nomes hem d’aparcar en 
el pàrking situat a la vora 
de la carretera, a Setca-
ses mateix, i baixar al riu 
i repassar-ho per les dues 
riberes. Creuant el pont 
d’en Xecó, trobarem una 
petita font, on també po-
dem trobar espècies com 
la Cuscuta.
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175 - Angelica sylvestris: Molt comu-
na en boscos i riberes d’aigua del estadi 
montà, una mica per tot arreu. També 
aquí s’al·ludeix a les propietats excel-
lents, com sobrenaturals, que s’atribuï-
en a una de les espècies; angelicus, arc-
hangelicis; també per la olor agradable, 
antipestilencial de l’arrel; sylvestris es 
com bor¬da o salvatge).
176 - Cuscuta europaea epithymum: 
Epithymum el trobem en els autors 
grecs, i fa referència a hoste so¬bre el 
qual sol viure aquesta espècie, general-
ment alguna farigola ó Thymus).
177 - Melilotus albus: Planta força co-
muna, que la podem trobar des de nivell 
del mar fins a la zona subalpina.
178 - Cuminum cyminum: El comí es 
espècia molt coneguda.
179 - Mentha longifolia: No es possible 
confondre aquesta planta, a la seva for-
ma característica s’afegeix l’olor men-
tolat, una mica mes bast que la menta 
genuïna.
180 - Dipsacus fullonum: Dipsacus sig-
nifica sed, perquè a l’axil·la de les fulles 
hi queda sempre aigua clara que es pot 
beure i s’ ha empleat com a cosmètic.

Achillea millefolium L.
Campanula trachelium
Centaurea jacea Hayek
Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Echium vulgare L.
Epilobium hirsutum L.
Heracleum sphondylium L.
Picris hieracioides

Rhinanthus pumilus Pau
Salix elaeagnos (Sennen)
Scabiosa columbaria
Silene latifolia Poiret
Sisymbrium austriacum DC.
Trifolium pratense DC.
Tussilago farfara L.s
Verbascum thapsus L.
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175. Angèlica borda 

176. Cabells 

177. Melilot blanc  

176

177

175
Jul-Set

Jun-Ago

Mai-Set

Cuscuta europaea

Angelica sylvestris

Melilotus albus
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178. Comí 

179. Menta de llop 

180. Cardó 

178

179

180

Mai-Jul

Jul-Set

Jun-Set

Cuminum cyminum

Mentha longifolia

Dipsacus fullonum
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31. Fageda de Setcases

El camí de la Fageda s’inicia 
a la carretera de Vallter, mes 
amunt de la Font d’en Pere Ca-
brer, creua el Ter i pujant per 
el bosc, no massa fornit de faig 
malgrat el seu nom, arriba-
rem fins el Coll del Llop (1628 
m.), on s’acaba el camí rodat, 
després podem baixar per un 
sender fins a Setcases, o tor-
nar amb el cotxe per on hem 
vingut. Les plantes situades al 
coll del Llop i els boscos adja-
cents, son un bon lloc per trobar plantes, i també bolets a 
la tardor.
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181 - Vaccinium myrtillus: Els nabius 
o mirtils son comestibles i deliciosos. 
Medicinal, per el seu contingut en pig-
ments, que son tònics venosos i milloren 
la retinopatia diabètica.
182 - Prenanthes purpurea: Flors pur-
púries, molt formoses, planta molt típica 
dels boscos.
183 - Fagus sylvatica: Hi han dos tipus 
de fagedes..... 
184 - Polygonatum odoratum: El po-
dem trobar al principi del camí de la fa-
geda.
185 - Rhododendron ferrugineum: 
Aquest es l’únic rododendre que podem 
trobar, en l’estadi subalpí es força comú. 
186 - Helianthemum nummularium: 
La flor groga, si la mirem bé, te una ca-
racterística que la diferencia d’altres. 
Força comuna.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

Lilium pyrenaicum Gouan
Molopospermum peloponessiacum 
(L) Koch
Sambucus racemosa L.
Rhamnus alpina L.
Veratrum album L.
Athyrium filix-foemina (L.) Roth
Gentiana lutea L.
Polygonum alpinum All.
Ranunculus aconitifolius DC subsp. 
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181. Nabiu 

182. Prenantes 

183. Faig 

182

183

181
Abr-Jun

Jul-Ago

Mar-Mai

Prenanthes purpurea

Vaccinium myrtillus

Fagus sylvatica
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184. Beatamaria 

185. Gavet 

186. Herba perdiuenca 

184

185

186

Abr-Jul

Jun-Ago

Abr-Oct

Polygonatum odoratum

Rhododendron ferrugineum

Helianthemum nummularium
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32. Estació d’esquí  de Vallter

Una volta per les 
rodalies de les 
instal·lacions de 
Vallter (2162 m.) 
es suficient per 
trobar una bona 
varietat de plan-
tes. Vos proposem 
sortir del apar-
cament cap a l’inici dels diversos remuntadors, i després, 
anant com en direcció al Pic de la Dona, arribar als prats 
humits que hi ha a la vessant Nord-oriental o per tornar, 
fent la volta per darrera de les instal·lacions, al pàrking de 
l’estació.
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187 - Lotus corniculatus ssp alpinus: 
El lot es planta molt comuna, la subes-
pècia alpina adopta coloració vermello-
sa, molt formosa. Medicinal usat com a 
sedant i tranquilitzant. 
188 - Iberis sempervirens: Sempervi-
rens, sempre de color verd. A l’alta mun-
tanya podem trobar l’espècie I. spathu-
lata, més petita.
189 - Linaria alpina, L. striata: A l’epo-
ca de floració trobarem aquesta petita i 
bonica planta de color lilací amb la gorja 
groga; la espècie striata ( o Linaria re-
pens) la trobem en contrades més bai-
xes, les flors blanques presenten estries 
característiques.
190 - Veronica serpyllifolia: Aquesta 
Verònica te les flors de la forma carac-
terística de l’espècie, però son de color 
blanc amb unes boniques franjes blavo-
ses. Es própia de terrenys mes elevats. 
191 - Gentiana acaulis: Acaulis vol 
dir sense tall. Una de les gençanes mes 
característiques i comunes en l’estadi 
montá, alpí i subalpí. La gorja pot ser de 
color clar o purpurí.
192 - Polygonum viviparum: Perquè 
porta a les espigues diminuts blbets ca-
paços de reproduir la planta, que sembla 
néixer viva.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

Lilium pyrenaicum Gouan
Molopospermum peloponessiacum 
(L) Koch
Sambucus racemosa L.
Rhamnus alpina L.
Veratrum album L.
Athyrium filix-foemina (L.) Roth
Gentiana lutea L.
Polygonum alpinum All.
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187. Lot corniculat 

188. Carraspic 

189. Cotó

188

189

187
Mar-Oct

Jun-Set

Jun-Set

Mai-Set

Iberis sempervirens

Lotus corniculatus

Linaria alpina Linaria striata
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190. Veronica serpillifòlia 

191. Gençana acaule 

192. Bistorta vivípara 

190

191

192

Mai-Oct

Abr-Ago

Abr-Ago

Veronica serpyllifoia

Gentiana acaulis

Polygonum viviparum
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33. Portella de Mentet

A la Portella 
accedirem ini-
ciant el recor-
regut al pàr-
king de Vallter, 
i pujant per la 
part dreta del 
edifici del bar-
r e s t a u r a n t , 
surt el sender 

cap amunt, fins a la Portella de Mentet (2411 m.) coll natu-
ral cap a la vall de Mentet i frontera amb França. Si volem 
seguir més amunt, podem pujar a l’esquerre cap al Pic de la 
Dona o a la dreta al de Coma Ermada. Tenim una magnífica 
vista de tot el circ d’Ulldeter i de l’estació d’esquí.
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193 - Trifolium thalii, T. alpinum: T. 
thalii es el trèvol rosat, propi de l’alta 
muntanya, una mica desgarbat, de color 
rosat. La regalèssia de muntanya es T. al-
pinum es molt mes freqüent, i el trobem 
també en llocs mès baixos, per en estadi 
subalpí i alpí.
194 - Sisymbrium austriacum: vvv
195 - Pedicularis pyrenaica: vvv
196 - Sempervivum montanum, S. 
arachnoideum: De mons, montis; per 
la seva estació a les muntanyes, es més 
gran i de fulles gruixides, carnoses i 
suculentes; arachnoideum  es sinònim 
d’aracneosus; pels pèls llargs com tera-
nyines que uneixen les fulles, aquesta 
espècie es mes petita.
197 - Cirsium acaule: Petit cardet dels 
prats d’alta muntanya.
198 - Luzula lutea, L. nivea: De la famí-
lia dels joncs, Luzula lutea es color gro-
guet i pròpia de l’alta muntanya; L. ni-
vea, en canvi, la trobarem en contrades 
mes baixes a pesar del seu nom, que es 
més degut al seu color blanc de neu que 
no pas a que es trobi en llocs innivats.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

Lilium pyrenaicum Gouan
Molopospermum peloponessiacum 
(L) Koch
Sambucus racemosa L.
Rhamnus alpina L.
Veratrum album L.
Athyrium filix-foemina (L.) Roth
Gentiana lutea L.
Polygonum alpinum All.
Ranunculus aconitifolius DC subsp. 
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193. Trevolet rosat i alpí

194. Sisimbri austríac 

195. Seseli

194

195

193
Jul-Set

Mai-Set

Jul-Oct

Sisymbrium austriacum

Trifolium thalii

Seseli montanum ssp nanum

Trifolium alpinum
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196. Matafoc teranyinos i de muntanya

197. Calcida 

198. Lúzula 

196

197

198

Jun-Set

Jul-Ago

Jul-Set

Jun-Ago

Jun-Ago

Sempervivum arachnoideum  

Cirsium acaulon

Luzula lutea

Sempervivum montanum, 

Luzula nivea
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34. Refugi d’Ulldeter

El refugi “nou” d’Ulldeter va 
ser construït en 1953, sota la 
presidència de Llorenç Birba, 
i es el segon situat a Ullde-
ter, sent el primer, del qual 
nomes queden runes, el pri-
mer refugi alpí de tot l’estat. 
En ple funcionament, tant a 
l’estiu com a l’hivern, podem 
quedar’nos tant a dormir 
com a fer un bon àpat. La pu-
jada al refugi, ben senyalitza-
da, es el camí natural entre 
Vallter i Nùria.
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199 - Arctostaphyllos uva ursi: Planta 
molt característica de la flora subalpina, 
encara que poc freqüent.
200 - Primula integrifolia: Per la pri-
mera part del camí, abans d’arribar al 
petit pont sobre el Ter, trobarem aques-
ta planta disperse per les riberes del riu.
201 - Genista balansae: El trobem a 
l’inici del camí, tocant a la carretera, on 
creixen força quantitat de púdols.
202 - Ranunculus pyrenaeus: xvv
203 - Cryptogramma crispa: A les ro-
ques, passat el pont del Ter on hi ha l’in-
dicació del camí a Núria.
204 - Adenostyles alliariae: Planta tí-
pica de les zones alpines i subalpines, te 
la característica que la fulla es velluda 
per el dors. Adenostyles deriva del grec, 
glàndula, i estil-u orgue femení-; pels es-
tigmes coberts de glàndules.

Adenostyles alliariae 
Alchemilla coriacea 
Anemone alpina 
Arctostaphylos uva-ursi 
Calluna vulgaris 
Campanula scheuchzeri 
Cryptogramma crispa 
Dianthus hyssopifolius 
Galium verum 
Genista balansae 
Iberis sempervirens 
Juniperus communis ssp nana
Lamium album 
Molopospermum peloponnesiacum 
Phyteuma hemisphaericum 
Pinus mugo ssp uncinata 
Polygonum alpinum 

Polygonum bistorta 
Polystichum lonchitis
Potentilla pyrenaica 
Rhododendron ferrugineum 
Rubus idaeus 
Sedum rupestre ssp montanum
Sempervivum montanum 
Silene ciliata 
Silene rupestris 
Taraxacum dissectum 
Thymus serpyllum
Trifolium alpinum 
Trollius europaeus 
Vaccinium myrtillus 
Veratrum album



    
138

199. Raïm d’òs 

200. Prímula integrifolia 

201. Púdol 

200

201

199
Mar-Jun

Mai-Ago

Mai-Jul

Primula integrifòlia

Arctostaphyllos uva ursi

Genista balansae
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202. Criptograma 

203. Ronquilla 

204. Adenostil 

202

203

204

Jul-Set

Jun-Jul

Jul-Ago

Cryptogramma crispa

Ranunculus pyrenaeus

Adenostyles alliariae
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35.  De Bastiments a Ulldeter

Un recorregut 
mixte consisteix 
en pujar fins 
a la falda del 
pic Bastiments 
(2881 m) amb 
el telecadira de 
la estació, obert 
en certes dades 
de l’estiu (tam-

bé ho podem fer a peu), i una vegada al cim, anar baixant 
tranquil·lament per els prats, cap a Ulldeter, o sigui, el nai-
xement del Ter (una mica defraudador per la importància 
del riu), anar cap a les runes de l’antic refugi “vell” (cons-
truït en 1909), fins arribar al camí de Núria, on podem re-
tornar cap a la base de l’estació d’esquí. Es una excursió 
alpina en ple circ d’Ulldeter.
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205 - Erigeron alpinus i Aster alpinus: 
La diferenciació entre las dos floretes es 
fàcil, nomes hem de ficar-nos en els pè-
tals, molt mes nombrosos i alargadets en 
Erigeron, mentres que Aster els te mes 
amples. Les dues espècies tenen un hà-
bitat similar.
206 - Sedum alpestre: Per la seva esta-
ció a les altes muntanyes.
207 - Doronicum grandiflorum: vv 
208 - Senecio leucophyllus: L’herba 
blanca (leucophyllus, blanquinosa)es 
dita així pel color cendrós clar de les 
fulles; S. pyrenaicus es ben diferent, 
encara que perteneix al mateix génere, 
ambdues les trobem a les parts alpines 
i subalpines, potser mes amunt S. pyre-
naicus que S. leucophyllus. Las hem vis-
tes a Costabona, La Marrana, Trespics.vv
209 - Salix herbacea: Encara que es un 
salze, un diria que es una herba, el més 
petit dels salzes es una planta rastrera 
que no fa mig pam d’alçada.
210 - Cerastium alpinum: vv

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

Lilium pyrenaicum Gouan
Molopospermum peloponessiacum 
(L) Koch
Sambucus racemosa L.
Rhamnus alpina L.
Veratrum album L.
Athyrium filix-foemina (L.) Roth
Gentiana lutea L.
Polygonum alpinum All.
Ranunculus aconitifolius DC subsp. 
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205. Estrella blava 

206. Crespinell alpestre 

207. Dorònic 

206

207

205
Jun-Set

Jul-Ago

Jun-Ago

Jul-Set

Sedum alpestre

Aster alpinus

Doronicum grandiflorum

Erigeron alpinus
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208. Herba blanca 

209. Salze nan

210. Cerasti alpí 

208

209

210

Jul-Set

Jun-Ago

Jul-Ago

Senecio leucophyllus

Salix retusa

Cerastium alpinum

Senecio pyrenaicus
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36. Coll de la Marrana

El coll de la 
Marrana és 
una de les ex-
cursions mes 
e m b l e m à -
tiques de la 
Vall del Ter, i 
el lloc mes alt 
de tots els iti-
neraris (2.530 
m), fronterer 
entre les valls 
del Ter i del Fresser, situat a la part més alta del circ d’Ull-
deter, els dos pics que coronen el coll son Bastiments i Gra 
de Fajol; no es una caminada fatigant, doncs encara que 
la pujada ès forta en certs moments, no presenta cap difi-
cultat tècnica si el temps acompanya, i des de el refugi de 
Vallter podem tardar uns 45 minuts en coronar el coll, una 
excursió que realment val la pena.



    
145

211 - Saxifraga oppositifolia: Plan-
ta molt escassa i protegida, de l’estadi 
subalpí, també l’hem trobada al Coll de 
Trespics.
212 - Aconitum vulparia: vvv 
213 - Papaver alpinum: Per la seva es-
tació a les altes muntanyes. Planta escas-
sa i protegida que cal preservar. La tro-
bem a la tartera situada pujant al cull, en 
el vessant Sur. 
214 - Dryas octopetala: La trobem al 
cim de La Marrana, en els prats alpins, 
si no veiem la flor la distingirem per la 
forma característica de les fulles. 
215 - Oxyria digyna: Oxyria, del grec 
agre, pel sabor àcid de l’espècie, digyna 
per tenir dos estils.
216 - Leucanthemopsis alpina: Mar-
garida pròpia de la zona alpina, difícil de 
confondre doncs es la única de la seva 
espècie,

Achillea ptarmica 
Aconitum vulparia
Alchemilla fissa 
Arenaria grandiflora 
Aster alpinus
Astrantia minor 
Biscutella laevigata 
Cardamine amara ssp amara
Carduus carlinoides 
Cerastium alpinum 
Cirsium acaule.
Doronicum grandiflorum
Epilobium alsinifolium Vill.
Epilobium collinum
Gentiana nivalis 
Leucanthemopsis alpina 
Lotus corniculatus ssp alpinus
Luzula lutea 
Minuartia sedoides 

Myosotis alpestris 
Oxytropis campestris
Parnassia palustris
Pedicularis pyrenaica 
Pinguicula vulgaris
Potentilla crantzii 
Ranunculus bulbosus
Ranunculus pyrenaeus 
Salix herbacea 
Saxifraga aquatica
Saxifraga bryoides Saxifraga 
moschata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga stellaris 
Senecio leucophyllus 
Silene acaulis Trifolium badium 
Trifolium pratense
Trifolium thalii
Veronica serpyllifolia 
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211. Saxifraga opositifòlia

212. Tora de guilla

213. Rosella alpina

212

213

211
Abr-Ago

Jul-Ago

Jul-Ago

Aconitum vulparia

Saxifraga oppositifolia
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214. Dríada

215. Oxíria 

216. Margarida alpina

214

215

216

Jul-Ago

Jul-Ago

Jun-Set

Dryas octopetala

Oxyria digyna

Leucanthemopsis alpina
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Index de noms 
catalans

204. Adenostil  139
77. Agrella  55
153. Ajuga piramidal  106
64. All de bruixa  47
169.  All victorial  118
98. Androsace  70
175. Angèlica borda  122
156. Antenària  107
104. Arabis   74
47. Aranyó  35
131. Arenària de flor gran   91
70. Arròs de paret  51
83. Asarina  59
69. Asplenis 50
120. Astrància  83
58. Auró  43
3. Avellaner 6
151. Avet  106
129. Baladre  90
184. Beatamaria  127
40. Bedoll 31
161. Bistorta 111
192. Bistorta vivípara  131
125. Blenera  87
4. Boix 7
53. Borsa de pastor  39
49. Botó d’or  38
36. Botonets de gos  27
134. Bruguerola  94
39. Búgula  30
176. Cabells  122
157. Calament alpí  110
197. Calcida  135
89. Camamilla de muntanya  63
108. Campaneres  75
159. Campaneta traqueli 110
99. Campanetes  70
165. Canabassa  114
126. Caps d’ase  87
85. Card blanc  62
180. Cardó  123
118. Cardot d’aigua 83
79. Carlina  58
188. Carraspic  130
48. Celidònia 35
9. Centaura  10
210. Cerasti alpí  143
26. Cirerer  22
102. Clavell de muntanya  71
119. Clavell de pastor 83
178. Comí  123
107. Cominassa daurada  75
6. Corner      7
28. Corniol  23

147. Corona de reina  102
112. Coscoll  79
189. Cotó 130
95. Crèixem de prat 67
206. Crespinell alpestre  142
51. Creuera  38
202. Criptograma  139
78. Crisospleni  55
27. Cua de cavall  22
17. Cucut   15
71. Dauradella   51
137. Dent de cà  95
43. Dent de lleó 34
144. Didalera groga  99
63. Dolçamara  46
207. Dorònic  142
214. Dríada 147
90. Epilobi colí  63
143. Escila  99
66. Espargani  47
41. Espiga d’aigua   31
141. Espunyidella  98
100. Espunyidella del Pirineu  71
25. Esquellada grossa  22
42. Estelada  31
205. Estrella blava  142
138. Eufràsia  95
183. Faig  126
172. Falguera femella 119
172. Falguera mascle 119
92. Fetgera blanca  66
105. Fiteuma 74
166. Flor de cucut  115
60. Freixe  43
38. Gatassa  30
22. Gatell   19
168. Gatell  115
185. Gavet  127
11. Gavó  11
191. Gençana acaule  131
15. Gençana creuada  14
117. Gençana groga  82
117. Gençana negra  82 
86. Gençaneta 62
133. Gençaneta de tardor 94
2. Gerani  6
160. Gerani de bosc 111
167. Gerd  115
113. Gèum de ribera 79
7. Ginebró  10
139. Ginesta d’escombres  98
110. Guixó de muntanya  78
208. Herba blanca  143
13. Herba blava  14
145. Herba de la penya  102
82. Herba de les ulleretes  59
91. Herba del mal d’ulls  66
12. Herba del traïdor 11
149. Herba de santa Bàrbara  103
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80.   Herba fetgera  58
186. Herba perdiuenca  127
127. Herba sanguinària  90
65. Hipèric tacat  47
21. Lami  18
142. Lami groc  99
140. Làrix  98
75. Lilac de la Xina  54
170. Lletuga de muntanya  118
174. Lliri del Pirineu  119
174. Lliri martagon 119
187. Lot corniculat  130
198. Lúzula  135
20. Lliri de neu  18
76. Llúpol  55
128. Lluqueta  90
30. Maduixera  23
31. Malva moscada  26
216. Margarida alpina 147
14. Margarida de prat  14
29. Marxívol  23
196. Matafoc de muntanya 135
196. Matafoc teranyinos 135
68. Melic de Venus  50
177. Melilot blanc   122
37. Menta d’aigua  30
179. Menta de llop  123
136. Milfulles  95
124.  Moixera de guilla  87
181. Nabiu  126
72. Narcís de muntanya  51
164. Niella de rec  114
163. Niella rosa 114
57. Noguera  42
1. Nyàmera 6
56. Om  42
88. Orella de llebre  63
54. Orella de ratolí 39
8. Orella d’ós   10
10. Orenga  11
109. Orquis magenc  78
18. Orquis socarrat  15
215. Oxíria  147
146. Oxitrop  102
123. Panical blau  86
103. Paradísia  74
132. Pastorella  91
114. Pebrotera borda  79
34. Pedicular  27
135. Peludella  94
152. Perruca  106
35. Pimpinella  27
84. Pi negre  59
33. Planta dels diners  26
45. Plantatge 34
62. Plantatge d’aigua  46
59. Plàtan  43
67. Polipodi  50
148. Pota de lleó  103
101. Pota de lleó alpina  71

23. Pota d’euga  19
150. Potentila 103
182. Prenantes  126
200. Prímula integrifolia  138
201. Púdol  138
111. Raïm de gat 78
199. Raïm d’òs  138
106. Ranuncle aconitifoli  75
193. Regalèsia de muntanya 134
73. Reina dels prats  54
203. Ronquilla  139
213. Rosella alpina 146
155. Roser de bosc  107
55. Roure martinenc  42
116. Rovell d’ou  82
87. Safrà bord  62
209. Salze nan 143
173. Saüc vermell 119
74. Savonera  54
93. Saxífraga estelada 66
211. Saxifraga opositifòlia 146
154. Serpoll  107
195. Seseli 134
24. Setge  19
32.  Silaum 26
97. Silene acaule  70
194. Sisimbri austríac  134
115. Soldanel·la  82
94. Suèrtia  67
44. Tell 34
130. Timonet  91
171. Tintorell  118
121. Tora 86
212. Tora de guilla 146
46. Trèmol   35
193. Trèvol alpí 134
162. Trèvol daurat 111
158. Trèvol de prat 110
193. Trevolet rosat  134
16. Valeriana  15
52. Veça borda  39
19. Vern   18
61. Verònica d’aigua  46
50. Verònica de bosc humit  38
190. Veronica serpillifòlia  131
5. Vidalba 7
81. Viola   58
96. Viola d’aigua  67
122. Vulnerària   86
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Index de noms 
llatins

Abies alba 106
Acer monspessulanum 43
Achillea millefolium 95
Aconitum anthora 86
Aconitum napellus 86
Aconitum vulparia 146
Achillea ptarmica 63
Adenostyles alliariae 139
Ajuga pyramidalis 106
Ajuga reptans 30
Alchemilla alpina 71
Alchemilla sp 103
Alisma plantago aquatica 46
Alnus glutinosa 18
Allium victorialis 118
Androsace villosa 70
Anemone alpina 106
Anemone hepatica 58
Angelica sylvestris 122
Antennaria dioica 107
Anthyllis montana 86
Anthyllis vulneraria 86
Antirrhinum asarina 59
Antirrhinum majus 59
Aquilegia vulgaris 23
Arabis turrita 74
Arctostaphyllos uva ursi 138
Arenaria grandiflora  91
Asplenium fontanum 50
Asplenium ruta muraria 50
Asplenium septentrionale 50
Asplenium trichomanes 50
Aster alpinus 142
Astrantia major 83
Astrantia minor 83
Athyrium filix foemina  119
Betula pendula 31
Biscutella laevigata 59
Buddleja davidii 54
Bupleurum ranunculoides 63
Buxus sempervirens 7
Calamintha alpina 110
Caltha palustris 66
Calluna vulgaris 94
Campanula cochleariifolia 70
Campanula scheuchzeri 70
Campanula trachelium 110
Capsella bursa pastoris 39
Cardamine amara 67
Cardamine pratensis 67
Carduus carlinoides 62
Carlina acanthifolia 58
Carlina acaule 58
Centaurea jacea 10

Cerastium alpinum 143
Ceterach officinarum  51
Cicerbita plumieri 118
Cirsium acaulon 135
Cirsium eriophorum 87
Cirsium palustre 83
Clematis vitalba 7
Cornus sanguinea 7
Corylus avellana 6
Crocus nudiflorus  62
Cruciata glabra 38
Cruciata laevipes 38
Cryptogramma crispa 139
Cuminum cyminum 123
Cuscuta europaea 122
Chaerophyllum aureum 75
Chelidonium majus 35
Chrysosplenium oppositifolium 55
Daphne mezereum 118
Dianthus hyssopifolius 83
Dianthus seguieri var Vigoi 71
Digitalis lutea 99
Dipsacus fullonum 123
Doronicum grandiflorum  142
Driopteris filix mas  119
Dryas octopetala 147
Epilobium alsinifolium 63
Epilobium angustifolium 114
Epilobium collinum 63
Epilobium hirsutum 114
Equisetum arvense 22
Equisetum hyemale 22
Erigeron alpinus 142
Eryngium bourgatii 86
Erythronium dens canis 95
Eupatorium cannabinum 114
Euphrasia x alpina 95
Fagus sylvatica 126
Filipendula ulmaria 54
Fragaria vesca 23
Fraxinus excelsior 43
Galanthus nivalis 18
Galium pyrenaicum 71
Galium verum 98
Genista balansae 138
Gentiana acaulis 131
Gentiana burseri  82
Gentiana campestris 62
Gentiana ciliata 94
Gentiana cruciata 14
Gentiana lutea  82
Gentiana nivalis 91
Gentiana pyrenaica 62
Gentiana verna 91
Geranium molle 111
Geranium pyrenaicum 6
Geranium robertianum 6
Geranium sylvaticum 111
Geum montanum 79
Geum rivale 79
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Globularia cordifolia 90
Helianthemum nummularium 127
Helianthus tuberosus 6
Helleborus foetidus 23
Helleborus viridis 23
Hieracium pilosella 94
Humulus lupulus 55
Hypericum maculatum 47
Iberis sempervirens 130
Juglans regia 42
Juniperus communis 10
Lamium album 18
Lamium galeobdolon 99
Lamium maculatum 18
Larix decidua 98
Lathyrus linifolius 78
Leucanthemopsis alpina 147
Leucanthemum vulgare 14
Lilium martagon 119
Lilium pyrenaicum 119
Linaria alpina 130
Linaria striata 130
Lotus corniculatus 130
Lunaria annua 26
Luzula lutea 135
Luzula nivea 135
Lychnis flos cuculi  115
Malva alcea 26
Melilotus albus 122
Mentha aquatica.... 30
Mentha longifolia 123
Minuartia sedoides 102
Molopospermum peloponessiacum 79
Myosotis alpestris 39
Myosotis arvensis 39
Myosotis sylvatica 39
Narcissus pseudonarcissus 51
Ononis rotundifolia 11
Ononis spinosa 11
Orchis maculata 27
Orchis majalis 78
Orchis ustulata 15
Origanum vulgare 11
Ornithogallum sp. 47
Oxalis acetosella 55
Oxyria digyna 147
Oxytropis campestris 102
Oxytropis pyrenaica 102
Paradisea liliastrum 74
Parnassia palustris 66
Paronychia kapela 90
Pedicularis pyrenaica 27
Pedicularis sylvatica 27
Phyteuma hemisphaericum 74
Phyteuma spicatum 74
Pinguicula grandiflora  67
Pinus mugo ssp uncinata 59
Plantago lanceolata 34
Plantago media 34
Platanus orientalis 43

Polygala calcarea 14
Polygonatum odoratum 127
Polygonum bistorta 111
Polygonum viviparum 131
Polypodium vulgare 50
Populus tremula 35
Potamogeton natans 31
Potentilla crantzii 103
Potentilla neumanniana 103
Potentilla pyrenaica 103
Potentilla reptans 103
Prenanthes purpurea 126
Primula elatior 15
Primula integrifòlia 138
Primula veris 15
Prunella grandiflora  11
Prunella vulgaris 11
Prunus avium 22
Prunus spinosa 35
Quercus pubescens 42
Ramonda miconi 10
Ranunculus aconitifolius 75
Ranunculus bulbosus 38
Ranunculus ficaria  30
Ranunculus pyrenaeus 139
Rhinanthus pumilus 22
Rhododendron ferrugineum 127
Rosa canina 107
Rubus idaeus 115
Salix atrocinerea 19
Salix eleagnos 115
Salix retusa 143
Sambucus racemosa 119
Sanguisorba officinalis  27
Saponaria officinalis  54
Sarothamnus scoparius 98
Saxifraga aizoides 66
Saxifraga bryoides 102
Saxifraga granulata 78
Saxifraga moschata 102
Saxifraga oppositifolia 146
Saxifraga paniculata 78
Saxifraga stellaris 66
Scilla lilio-hyacynthus 99
Scrophularia alpestris 19
Scrophularia nodosa 19
Sedum alpestre 142
Sedum dasyphyllum 51
Sedum telephium 51
Sempervivum arachnoideum   135
Sempervivum montanum,  135
Senecio leucophyllus 143
Senecio pyrenaicus 143
Seseli montanum ssp nanum 134
Sideritis hyssopifolia 91
 Silaum silaus 26
Silene acaulis 70
Silene ciliata 103
Silene rupestris 103
Sisymbrium austriacum 134
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Solanum dulcamara 46
Soldanella alpina 82
Sorbus aucuparia 87
Sparganium erectum 47
Stellaria alsine 31
Stellaria holostea 31
Stellaria nemorum 31
Swertia perennis 67
Taraxacum officinale  34
Thalictrum aquilegifolium 75
Thymus serpyllum 107
Tilia cordata 34
Trifolium alpinum 134
Trifolium aureum 111
Trifolium badium 111
Trifolium pratense 110
Trifolium thalii 134
Trollius europaeus 82
Tussilago farfara 19
Ulmus minor 42
Umbilicus rupestris 50
Vaccinium myrtillus 126
Valeriana apula 15
Valeriana officinalis  15
Veratrum album 90
Verbascum lychnitis 87
Verbascum thapsus 87
Veronica beccabunga 46
Veronica chamaedrys 38
Veronica serpyllifoia 131
Vicia cracca 39
Vicia sepium 39
Vincetoxicum hirundinaria 79
Viola biflora  58
Viola sylvestris 58
Viola tricolor 58
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Index sistemàtic

PTERIDÒFITS
 Falgueres
Asplenium fontanum -50 
Asplenium ruta muraria - 50

Asplenium trichomanes - 50
Athyrium filix foemina   119 
Ceterach officinarum - 51
Cryptogramma crispa - 139
Driopteris filix mas - 119
Polypodium vulgare - 50

Equisetàcies
Equisetum arvense - 22 
Equisetum thelmateia - 22

GIMNOSPERMES
Cupressàcies
Juniperus communis - 10

Pinàcies
Abies alba - 106 
Larix decidua - 98 
Pinus nigra - 59 

ANGIOSPERMES
MONOCOTILEDÒNIES
Aceràcies
Acer monspessulanum - 43 

Alismatàcies
Alisma plantago aquatica - 46

Amarillidàcies
Galanthus nivalis - 18 
Narcissus pseudonarcissus - 51

Esparganiàcies
Sparganium erectum - 47

Hyacinthàcies
Ornithogallum umbellatum - 47

Iridàcies
Crocus nudiflorus - 62 

Juncàcies
Luzula lutea - 135  

Luzula nivalis - 135

Liliàcies
Allium victorialis - 118 

Erythronium dens canis - 95
Lilium pyrenaicum - 119
Lilium martagon - 119
Paradisea liliastrum - 74
Scilla lilio hyacynthus - 99

Orquidácies
Orchis maculata - 27 
Orchis majalis  - 78 

Orchis ustulata - 15 

Platanàcies
Platanus orientalis - 43 

Potamogetonàcies
Potamogeton natans - 31

Ulmàcies
Ulmus minor - 42 

DICOTILEDÒNIES
Apocinàcies
Vincetoxicum hirundinaria  - 79 

Betulàcies
Alnus glutinosa – 18
Corylus avellana - 6

Buxàcies
Buxus sempervirens - 7 

Campanulàcies
Campanula cochleariifolia - 70
Campanula trachelium - 110 
Phyteuma hemisphaericum - 74
Phyteuma spicatum - 74 

Cannabàcies
Humulus lupulus - 55 

Caprifoliàcies
Sambucus racemosa - 119

Cariofil.làcies
Arenaria grandiflora - 91
Cerastium alpinum - 143
Dianthus hyssopifolius - 15

Dianthus seguieri var Vigoi - 71
Lychnis flos cuculi - 115 
Minuartia sedoides - 102
Paronychia kapela - 90 
Saponaria officinalis - 54
Silena acaulis - 70 
Silene ciliata... - 103 
Stellaria holostea - 83 
Stellaria nemorum - 31 

Cistàcies 
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Escrofulariàcies
Antirrhinum asarina - 59
Antirrhinum majus - 59 
Buddleja davidii - 54 
Digitalis lutea  - 99 
Euphrasia x alpina - 95 
Linaria alpina - 130 
Linaria striata - 130 
Pedicularis pyrenaica - 134
Pedicularis sylvatica - 27 
Rhinanthus pumilus - 22
Scrophularia alpestris - 39
Scrophularia nodosa - 19 
Verbascum lychnitis - 87
Verbascum thapsus – 87
Veronica beccabunga - 46
Veronica chamaedrys - 38
Veronica serpyllifoia - 131 

Fagàcies
Fagus sylvatica - 126 
Quercus pubescens - 42 

Gencianàcies
Gentiana acaulis - 131 
Gentiana burseri - 82 
Gentiana campestris - 62
Gentiana ciliata - 94 
Gentiana cruciata - 14 
Gentiana lutea - 82 
Gentiana nivalis - 91 
Gentiana pyrenaica - 62 
Gentiana verna - 91 
Swertia perennis - 67 

Geraniàcies
Geranium molle - 111 
Geranium pyrenaicum - 6
Geranium sylvaticum - 111 

Gesneriàcies
Ramonda miconi - 10 

Globulariàcies
Globularia cordifolia - 90

Hipericàcies
Hypericum maculatum - 47

Juglandàcies
Juglans regia - 42 

Labiades
Ajuga genevensis... - 30 
Ajuga pyramidalis - 106 
Calamintha alpina - 110 
Lamium album - 18 
Lamium galeobdolon - 99

Helianthemum nummularium - 127

Compostes
Achillea millefolium - 95 
Achillea ptarmica - 63 
Adenostyles alliariae - 139
Antennaria dioica  - 107 
Aster alpinus - 142 
Carlina acanthifolia - 58 
Carlina acaule – 58
Centaurea jacea - 10 
Cicerbita plumieri - 118 
Cirsium acaulon - 135 
Cirsium eriophorum - 87
Cirsium palustre - 83 
Doronicum grandiflorum - 142
Erigeron alpinus - 142 
Eupatorium cannabinum - 114
Helianthus tuberosus - 6
Hieracium pilosella - 94 
Leucanthemopsis alpina - 147
Leucanthemum vulgare - 14 
Senecio leucophyllus - 143
Taraxacum officinale - 34
Tussilago farfara - 19 

Cornàcies
Cornus sanguinea - 7 

Crassulàcies
Sedum alpestre - 142 
Sedum dasyphyllum– 51
Sedum telephium - 51 
Sempervivum arachnoideum - 135
Sempervivum montanum - 135 
Umbilicus rupestris - 50 

Crucíferes
Arabis turrita - 74 
Biscutella laevigata - 59 
Capsella bursa pastoris - 39
Cardamine amara - 67 
Cardamine pratensis - 67 
Iberis sempervirens - 130
Lunaria annua - 26 
Sisymbrium austriacum - 134

Cuscutàcies
Cuscuta europaea - 122 

Dipsacàcies
Dipsacus fullonum - 123

Ericàcies
Arctostaphyllos uva ursi - 138
Calluna vulgaris - 94 
Rhododendron ferrugineum - 127
Vaccinium myrtillus - 126



    
155

Polygonum bistorta - 111
Polygonum viviparum - 131 

Primulàcies
Androsace villosa - 70 
Primula elatior - 15 
Primula integrifòlia - 138
Primula veris - 15 
Soldanella alpina  - 82 

Rhamnàcies
Ranunculàcies
Aconitum anthora– 86 
Aconitum napellus - 86 
Anemone alpina - 106 
Aquilegia vulgaris - 23 
Caltha palustris - 66 
Chelidonium majus - 35 
Clematis vitalba - 7
Clematis flammula - 7 
Helleborus foetidus - 23
Helleborus viridis - 23 
Hepatica nobilis - 58 
Ranunculus aconitifolius - 75
Ranunculus bulbosus - 38
Ranunculus ficaria - 30 
Ranunculus pyrenaeus - 139 
Thalictrum aquilegifolium - 75
Trollius europaeus - 82 

Rosàcies
Alchemilla alpina - 71 
Alchemilla flabellata... - 103 
Dryas octopetala - 147 
Filipendula ulmaria - 54 
Fragaria vesca - 23 
Geum rivale - 79 
Potentilla pyrenaica - 103
Prunus avium - 22 
Prunus spinosa - 35 
Rosa canina - 107 
Rubus idaeus - 115 
Sibbaldia procumbens - 146
Sorbus aucuparia - 87 

Rubiàcies
Cruciata glabra - 38  
Cruciata laevipes - 38 
Galium pyrenaicum - 71 
Galium verum - 98 

Salicàcies
Populus tremula - 35 
Salix atrocinerea - 19 
Salix eleagnos... - 115 
Salix herbacea - 143 

Lamium maculatum - 18 
Mentha aquatica.... - 30 
Mentha longifolia - 123 
Origanum vulgare - 11 
Prunella grandiflora - 11
Prunella vulgaris - 11 
Sideritis hyssopifolia - 91
Thymus serpyllum - 107

Lentibulariàcies
Pinguicula grandiflora - 67

Malvàcies
Malva moschata - 26 
Tilia cordata - 34 

Oleàcies
Fraxinus excelsior - 43 

Onagràcies
Epilobium angustifolium - 114
Epilobium collinum - 63 

Oxalidàcies
Oxalis acetosella - 55 

Papaveràcies
Papaver alpinum - 146 

Papilionàcies (Lleguminoses)
Anthyllis montana - 86 
Anthyllis vulneraria – 86 
Genista balansae - 138 
Lathyrus linifolius - 78 
Lotus corniculatus - 130 
Melilotus alba - 122 
Ononis rotundifolia - 11 
Ononis spinosa - 11 
Oxytropis campestris - 103
Sarothamnus scoparius - 98
Trifolium alpinum - 62 
Trifolium aureum - 111 
Trifolium pratense - 110
Trifolium thalii - 134 
Vicia cracca - 39
Vicia sepium - 39 

Parnassiàcies
Parnassia palustris - 66 

Plantaginàcies
Plantago major - 34 
Plantago media - 34 

Poligalàcies
Polygala calcarea - 14 
Polygala vulgaris - 14 

Poligonàcies
Oxyria digyna - 147 
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Sapindàcies
Aesculus hippocastanum - 31

Saxifragàcies
Chrysosplenium oppositifolium - 55
Saxifraga granulata - 78 
Saxifraga moschata - 102
Saxifraga oppositifolia - 146
Saxifraga paniculata - 102 
Saxifraga stellaris - 66 

Solanàcies
Solanum dulcamara 46 

Timeleàcies
Daphne mezereum - 118

Umbel.líferes
Angelica sylvestris - 122 
Astrantia major – 83 
Astrantia minor - 83 
Bupleurum ranunculoides - 63
Chaerophyllum aureum - 75
Cuminum cyminum - 123
Eryngium bourgatii - 86 
Molopospermum peloponessiacum -  79

Valerianàcies
Violàcies
Viola biflora - 58 
Viola sylvestris - 58 
Viola tricolor - 58
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