
Asparagus acutifolius 

Nom comú: Esparreguera 
 
Familia: Liciaceae 
 
Característiques: Planta vivaç perenne. Port de xicoteta 
liana. Es diferencia d’altres per la gran quantitat de cla-
dodis de color verd obscur que cobreixen quasi tota la 
planta.  
 
Ecologia: Es troba a camins en sols secs i solejats.  
 
Floració: A finals d’estiu 
 
Usos: Els brots (espàrregs) s’usen a la cuina per a fer 
truites 
 
Ámbit geogràfic: Tota la conca mediterrània 
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Chamerops humilis 
Nom comú: Margalló 
 
Familia: Arecaeae 
 
Característiques: Única palmera autòctona d’Europa. Els seus peus 
s’alcen poc del sòl, amb troncs robusts, sinuosos i coberts de fibres 
que poden alcançar de 6-9m d’altura. Les fulles són de limb arodo-
nit, palmatisecte, d’uns 80cm de diàmetre. Les flors són xicotetes i 
grogues.  
 
Ecologia: A regions obertes i seques, prop del litoral. Excel·lent in-
dicador del pis termomediterrani.  
 
Floració: D’abril a juny 
 
Usos: Els cogolls i els fruits són comestibles. Les fulles s’usaven per 
a fer mimbre i graneres. Les fibres s’usen a la industria paperera i 
textil. Abans s’aprofitaven les arrels per la seva riquesa en sucre.  
 
Ámbit geogràfic: Costa del Mediterrani 
 
Estat de conservació: Protegida legalment 



Cistus albidus 
Nom comú: Xara blanca 
 
Familia: Cistaceae 
 
Característiques: Arbust d’entre 5-10dm d’altura. Fulles 
allargades i estretes, sense pecíol impregnades d’una 
resina d’olor fort, que els dóna aspecte brillant. Flors 
de 5cm de diàmetre, de color rosat i són solitàries o en 
grups de 3-4 a la terminació de les rames.  
 
Ecologia: A terrenys rics en cal, amb clima càlid i sec, a 
zona de solana, fins el 1500m.  
 
Floració: Durant la primavera i l’estiu 
 
Usos: Abans la resina s’usava com a xarop per a la tos.  
 
Ámbit geogràfic: Nativa de la conca mediterrània. So-
bretot a Espanya.  
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Cistus salvifolius 
Nom comú: Xara negra 
 
Familia: Cistaceae 
 
Característiques: Arbust dens ramificat i poc aromàtic. Fulles de 
color verd pàl·lid, peciolades, afieltrades i amb les voreres on-
dulades. Flors blanques, creixen solitàries o en xicotets grups, 
sobre llargs peduncles. Fruit és una càpsula, plena de llavors.  
 
Ecologia: A terrenys secs i calcaris, en solana fins a una altitud 
de 1500m.  
 
Floració: Durant la primavera i l’estiu 
 
Usos: És astringent i cicatritzant. En alguns països s’usa per a 
fer infusions.  
 
Ámbit geogràfic: Originària d’Europa i espontània dels països 
mediterranis.  
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Erica multiflora 
Nom comú: Bruc d’hivern 
 
Familia: Ericaceae 
 
Característiques: Arbust perenne de fins 2m d’altura. 
De talls secs, fulles en verticilis, flors agrupades en 
penjolls compactes de llargs peduncles.  
 
Ecologia: A serralls i vessants seques, sobre sòls calis-
sos, com a part de matollars aclarats o al sotobosc de 
pinars o carrascars, fins als 1000m.  
 
Floració: A l’hivern 
 
Usos: Per a mobiliari, construcció i eines.  
 
Ámbit geogràfic: Regió mediterrània. A la península 
ibèrica es troba a la meitat est.  
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Eryngium campestre 
Nom comú: Card panical 
 
Familia: Apiaceae 
 
Característiques: Planta vivaç, la planta aèria mor després de reproduir-se i 
sols persisteix l’arrel tuberosa fins la primavera següent, on rebroten la tija 
i les fulles. Les inflorescències es desprenen al morir les tiges.  
 
Ecologia: Habita en terrenys secs i plans. A voreres de camins i camps de 
cultius abandonats. 
 
Floració: De Maig a Setembre 
 
Usos: Les seves arrels són l’hàbitat d’un fong que es recol·lecta per al con-
sum humà. Propietats diürètiques i cicatritzants. Les seves fulles tendres i 
la seva arrel pot consumir-se en amanides.  
 
Ámbit geogràfic: Espècie comú a Europa central i occidental, al nord d’À-
frica, Medi Orient i el ´Caucaso.  
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Foeniculum vulgare 
Nom comú: Fenoll 
 
Familia: Apiaceae 
 
Característiques: Planta herbàcia i erecta, de color verd 
intens. Altura fins als 2m. Fulles llargues i primes, aca-
bant en segments en forma d’agulla. Flors en ramillets 
de 20 a 50 floretes sobre peduncles curts.  
 
Ecologia: A cunetes, cultius abandonats, matollars, des 
del nivell del mar fins als 1200m d’altitud.  
 
Floració: A l’estiu 
 
Usos: Per a la confecció de cuirs i salses, pel seu aroma 
paregut al mentolat.  
 
Ámbit geogràfic: Nativa de la zona meridional d’E-
uropa 
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Helichrysum stoechas 
Nom comú: Sempreviva 
 
Familia: Asteraceae 
 
Característiques: Xicoteta planta herbàcia que ronda els 
40cm d’altura. Fulles venoses, estretes, liniars, amb la 
vorera enrotllada, de color grisaci i tomentoses. Flors 
grogues en capítols globosos reunits en grups en l’ext-
rem de les tiges.  
 
Ecologia: Habita sols arenosos i terrenys secs, àrids i pe-
dregosos.  
 
Floració: A l’estiu 
 
Usos: Les flors en infusions tenen propietats febrífu-
gues i pectorals. És antiinflamatòria i antisèptica.  
 
Ámbit geogràfic: En hàbitats mediterranis i atlàntics.  
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Limonium mansanetianum 
Nom comú: Ensopeguera 
 
Familia: Plumbaginaceae 
 
Característiques: Planta verda densament pa-
pil·losa. Moltes vegades ramificada, amb xicotetes 
tiges, portadores de denses rosetes foliars amb 
fulles espatulades, amb 1.3 nervis. Rames florals 
dístiques. Espigues laxes. Flors de color violaci pà-
lid.  
 
Ecologia:  Espècie endèmica del subsector Setàbic, 
present a matollars i pastius gipsícoles.  
 
Floració: De juliol a setembre 
 
Ámbit geogràfic: Des de la zona gipsícola de Barx 
o el port de Càrcer fins les immediacions de la ca-
pital Setabense 
 
Estat de conservació: Vulnerable segons la UICN 



Pinus halepensis 
Nom comú: Pi carrasc 
 
Familia: Pinaceae 
 
Característiques: Arbre que alcança els 22m d’altura, 
de copa clara i amb poc de fullatge, amb el tronc de 
vegades tortuós i l’escorça gris plata. Acícules fasci-
culades de color verd clar. Pinyes còniques, peduncu-
lades, amb escames. Són de color marró brillant i 
persistents diversos anys sobre l'arbre.  
 
Ecologia: Creix a cotes baixes entre el nivell del mar i 
els 200m, encara que al sud d’Espanya pot alcançar 
els 1000m.  
 
Floració: De març a maig 
 
Usos: La seva fusta s’ha usat a l’Àfrica i també s’han cul-
tiva per a la producció de resina.  
 
Ámbit geogràfic: Mediterrani 
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Pistacia lentiscus 
Nom comú: Llentiscle 
 
Familia: Anacardiaceae 
Característiques: Arbust dioic, sempre verd d’1 a 
5m d’altura, amb fort olor a resina. Fulles alternes, 
coriàcies i compostos paripinnades. Presenta flors 
molt xicotetes. Fruit és una drupa, primer roja i 
després negra, d’uns 4mm de diàmetre.  
 
Ecologia: Creix a zones seques i pedregoses. Els 
fruits maduren a la tardor.  
 
Floració: De març a maig segons l’altitud i el clima 
 
Usos: Per a problemes catarrals pulmonars, per a 
la gota i el reumatisme. Contra la diarrea, gonor-
rea i leucorrea. En locions externes contra les feri-
des amb hemorràgies o picadures d’insectes.  
 
Ámbit geogràfic: A tota l’Europa mediterrània 
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Quercus coccifera 
Nom comú: Coscoll 
 
Familia: Fagaceae 
 
Característiques: Arbust de fulla perenne i verda tot l’any, de no més 
de 2m d’altura. Fulles sencilles, alternes, membranoses que cauen amb 
rapidesa, rígides, lampinyes per les dos cares, amb el marge ondulat i 
armat de dents espinoses, de color verd intens, amb forma ovada o 
allargada i superficie brillant o llustrosa.  
 
Ecologia: A les vessants seques i solejades, formant part dels mato-
llars alts. A climes càlids, comença a faltar a partir dels 1000m d’al-
titud. Suporta bé les sequies estivals.  
 
Floració: A abril o maig 
 
Usos: Per combatre la diarrea i la suor dels peus. Per a remeiar fístu-
les, hemorroides i úlceres varicoses a les cames.  
 
Ámbit geogràfic: Regió mediterrània, falta a les regions més elevades i 
continentals 
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Quercus ilex 
Nom comú: Carrasca 
 
Familia: Fagaceae 
 
Característiques: Arbre que alcança els 16-25m com a màxim. Les fulles són peren-
nes, coriàcies i d’un color verd obscur pel feix i més clar per l’envés, provistes de 
fortes espines al seu contorn quan la planta és jove. Escorça llisa i de color verd gri-
saci als talls, es va fent obscura a mesura que creixen. Flors femenines són xicote-
tes. Fruits són uns glands de color marró obscur quan maduren, brillants i amb una 
cúpula característica formada per bràctees molt apretades i denses.  
 
Ecologia:  Creixen bé a tot tipus de sols i fins els 1500msnm, de vegades més en for-
ma d’arbust.  
 
Floració: Mesos d’abril o maig 
 
Usos: La seva fusta és molt dura e imputrescible, pel que s’usa per a fabricar peces 
que tinguen que suportar grans rossaments. Amb les fulles i les bellotes maxaca-
des es prepara una mescla que és astringent i útil per a desinfectar ferides. Les bellotes 
són més dolces, són consumides com a fruits secs o en forma de farina.  
 
Ámbit geogràfic:  
 
Estat de conservació: Protegida legalment 



Rosmarinus officinalis 
Nom comú: Romer 
 
Familia: Lamiaceae 
 
Característiques: Arbust llenyós perenne molt ramificat. Fulles xicotetes 
i molt abundants de color verd obscur per la cara i de color blanquet per 
l’envés, i cobertes de vellositats. Flors de 5mm de llarg, de color blau-
violeta pàlid, rosa o blanc, bilabiades i acampanades.  
 
Ecologia: Prefereix sols àrids, secs i un poc arenosos i permeables. Creix 
a vessants des del litoral a 1500 msnm. Forma part de matollars.  
 
Floració: Dos vegades a l’any a la primavera i la tardor.  
 
Usos: De les fulles es prepara alcohol de romer per a prevenir úlceres, dolors 
reumàtics i lumbàlgies. La infusió de les fulles alivia la tos i és bona per al fet-
ge i disminueix els espasmes intestinals. El fum de romer s’usa per al tracta-
ment de l’asma.  
 
Ámbit geogràfic: Natural de la regió mediterrània. A la península rara al nord.  
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Rubus ulmifolius 
Nom comú: Esbarzer 
 
Familia: Rosaceae 
 
Característiques: Arbust d’aspecte sarmentós, on les rames, espino-
ses i de secció pentagonal, poden créixer fins 3m. Fulles de color 
verd obscur pel feix i blanc-tomentós per l’envés. Les flors són blan-
ques o rosades. El fruit és la mora. És de color roig primer, i negre 
quan madura. És comestible.  
 
Ecologia:  Planta invasiva de creixement ràpid. Colonitza extenses 
zones de bosc o vessants.  
 
Floració: De finals a maig a agost 
 
Usos: El fruit és molt popular en pastisseria per a preparar postres, 
melmelada i gelea, també vins i licors. Les fulles dissecades tenen 
propietats diürètiques, antisèptiques i lleument laxatives. La mora 
negra conté sals minerals i vitamines A, B i C, i un alt contingut en 
Ferro.  
 
Ámbit geogràfic: Quasi tota Europa, Nord d’Àfrica i Sud d’Asia.  
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Sedum sediforme 
Nom comú: Raïm de Pastor 
 
Familia: Crassulaceae 
 
Característiques: Planta que pot alcançar més de 
30cm d’altura. Fulles oblongues i carnoses de color 
blau verdós glauques. Flors hermafrodites de color 
groc. 
 
Ecologia: Des de murs i teulades a matollars, tant a 
zones àrides com bàsiques, però a sols pobres. Des 
del nivell del mar fins als 2000m d’altitud. 
 
Floració: Entre juliol i agost 
 
Usos: Per a decoració de rocalles. S’usava per a com-
batre inflamacions i l’ardor d’estomac. Fulles es po-
den menjar en salmorra o vinagre.  
 
Ámbit geogràfic: Europa meridional i al Mediterrani.  
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Smilax aspera 
Nom comú: Aritjol 
 
Familia: Smilacaceae 
 
Característiques: Arbust de tiges primes, volubles, d’1 
a 2m de llarg i espinoses. Fulles peciolades, alternes, 
amb molts nervis, en forma de cor i persistents. Flors 
grogues crema formant penjolls axil·lars. Fruits en 
baya globosa i arrels fibroses i quasi cilíndriques.  
 
Ecologia: A l’ombra en condicions d’altes temperatu-
res. Suporta grans variacions de Tª. Habita sobre sols 
secs i pobres en nitrogen.  
 
Floració: A la Tardor 
 
Usos: Depurativa de la sang i de la pell. Les arrels són 
diürètiques i sudorífiques.  
 
Ámbit geogràfic: Distribució mediterrània 
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Stipa tenacissima 
Nom comú: Espart 
 
Familia: Gramineae 
 
Característiques: És una planta de fins 1m d’alçada, 
que forma cepellons dispersos. Fulles filiformes, 
dures i tenaces, enrotllades en forma de cilindre.  
 
Ecologia: A matollars oberts en vessants de sola-
na. Indiferent edàfic. Ombrotipus sec i semiàrid.  
 
Floració: A l’abril 
 
Usos: Les fulles s’usen com a font de fibres per a 
la industria paperera. Abans es cultivava amb fina-
litats medicinals per a produir espasmes.  
 
Ámbit geogràfic: Originaria de la regió irano-
turaniana. A la península ibèrica s’estén per l’est, 
centre i sud.  
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Tamarix gallica 
Nom comú: Tamariu 
 
Familia: Tamaricaceae 
 
Característiques: Arbust caducifoli de fins 6-8m d’altura o més, amb l’es-
corça agrietada, parduca. Rames primes i flexibles. Fulles alternes, molt 
xicotetes, disposades abraçant les rametes, de color verd glauc. Flors xi-
cotetes disposades en penjolls d’espigues de color blanc o rosat. Fruit és 
una càpsula que contenen les llavors amb un penacle plumós.  
 
Ecologia:  Poc exigent en quant a sòls, li agrada els terrenys no apelmas-
sats. Suporta climes molt variats i aguanta bé el fred intens. Tolera molt 
bé els ambients salins 
 
Floració: A la primavera 
 
Usos: Les rames (junt a les fulles) bullides són bones per a combatre la 
diarrea 
 
Ámbit geogràfic: Originària de la zona mediterrània, però aplega fins a 
Angl aterrai  el Sahara 
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Thymus piperella 
Nom comú: Pebrella 
 
Familia: Lamiaceae 
 
Característiques: Planta perenne de 20cm d’altura 
amb nombroses tiges llenyoses que ixen de la so-
ca. Fulles menudes, senceres, ovades i planes. 
 
Ecologia: A terres calcàries i pedregoses, encara 
que també la trobem a serres i boscs.  
 
Floració: De juliol fins a novembre.  
 
Usos: Aromatitzant culinari. S’usen les fulles se-
ques.  
 
Ámbit geogràfic: Endemisme iberolevantí propi 
del sud de la província de València i nord d’-
Alacant.  
 
Estat de conservació: Protegida legalment 



Thymus vulgaris 
Nom comú: Timonet 
 
Familia: Lamiaceae 
 
Característiques: Xicotet arbust de fins 40cm d’-
altura. Fulles xicotetes, ovalades amb les vores en-
rotllades i tomentoses per l’envés. Flors xicotetes 
de color rosa. Fort olor aromàtic.  
 
Ecologia: Habita a terrenys calissos.  
 
Floració: En primavera a partir de Març .  
 
Usos: Com a condiment a la cuina. Antisèptic so-
bre úlceres i ferides. Amb infusió per a combatir la 
bronquitis, laringitis i és antidiarreic. També per a 
aromatitzar ambients.  
 
Ámbit geogràfic: A tota la regió mediterrània 
 
Estat de conservació: Poc preocupant 



Ulex parviflorus 
Nom comú: Argilaga 
 
Familia: Fabaceae 
 
Característiques: Arbust de 2m d’altura, amb fulles reemplaçades 
completament per espines. Flors de color groc brillant i el fruit és 
una xicoteta llegum coberta de vellositats.  
 
Ecologia: Habita als sols calcaris i, gràcies a les seves bactèries 
simbionts, fixa el N de l’atmosfera. Per la seva rusticitat es pot 
usar per a lluitar contra la erosió a pendents altes i solejades.  
 
Floració: A l’hivern i a la primavera. De Novembre o Desembre a 
Juny.  
 
Usos: Les seves flors es prenen en infusió per a combatir malalti-
es del fetge.  
 
Ámbit geogràfic: Regió mediterrània occidental 
 
Estat de conservació: Poc preocupant 


