
Horaris
De dimarts a dissabte de 10 a 14 i de 16 a 19 h
Diumenges i festius de 10 a 14 h

Dies de tancament
Tots els dilluns no festius 
24, 25, 26 i 31 de desembre 
1, 5 i 6 de gener 
Divendres Sant 
Dilluns de Pasqua

Informació
Museu Arxiu Tomàs Balvey
C. Dr. Daurella, 1 
08440 Cardedeu
+34 938 713 070
museu@cardedeu.cat
museudecardedeu.cat
xarxamuseusfarmacia.cat

Amb la col·laboració de

El jardí del museu és un espai viu i 
dinàmic, dedicat a les plantes remeieres 
de l’entorn mediterrani. Un lloc per 
viure experiències úniques!
L’entrada al jardí del Casal 
Daurella és pel passeig de Pau 
Gesa, carrer on s’obrien els 
jardins de les cases d’estiueig 
d’aquesta primera urbanització, 
que li conferien un aspecte fresc 
i florit, amb acàcies plantades 
a banda i banda, un espai 
ombrejat i ideal per sortir a 
passejar. El jardí, tancat amb 
reixa, era imprescindible en 
les cases d’estiueig i s’entenia 
com un espai més per crear 
un ambient ideal d’esbarjo i 
celebració tant per a la família  

i la mainada com per als 
visitants de la colònia.  
El jardí del Casal Daurella,  
tot i estar molt modificat, 
conserva encara molts dels 
arbres originals. Avui, el jardí  
del Museu, amb les visites  
i tallers que s'hi organitzen,  
ens ajuda a descobrir els espais 
naturals de l’entorn, l’ús de 
les plantes per fer ungüents, 
licors com la “Ratafia de la 
iaia Maria” i altres productes 
tradicionals que tenen com  
a base les plantes remeieres. 
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Plantes 
cultivades

Plantes remeieres que se solien 
cultivar als horts. Són plantes  
de cultiu senzill i que no es 
troben amb facilitat a l’entorn 
natural de Cardedeu, però que 
han tingut i tenen un important 
aprofitament medicinal en la 
nostra tradició remeiera.

Marialluïsa, Lippia citriodora  
Lippia triphylla
Ruda, Ruta graveolens
Alfàbrega, Ocimum basilicum
Cibulet/Cebollí, Allium schoenoprasum
Tarongina, Melissa officinalis
Julivert, Petroselinum crispum
Estragó, Artemisia dracunculus
Cascall, Papaver somniferum

Plantes 
d’ambient 
mediterrani 
sec

Són les que trobem als boscos  
i erms, on la disponibilitat 
d’aigua és limitada en algunes 
èpoques de l’any i la insolació  
és elevada. A Cardedeu trobem 
moltes d’aquestes plantes als 
prats secs dels voltants, de la 
serra del Coll i el Corredor.

Borratja/Borratxa, Borago officinalis
Gavarra/Gavarrera, Rosa canina
Orenga, Origanum vulgare
Fonoll, Foeniculum vulgare
Farigola, Thymus vulgaris
Espígol, Lavandula angustifolia
Murta/Murtra, Myrtus communis
Camamilla, Matricaria recutita
Aranyoner, Prunus spinosa
Sàlvia, Salvia officinalis
Romaní, Rosmarinus officinalis
Esparreguera boscana/Esparreguera, 
Asparagus acutifolius

Plantes 
d’ambient 
mediterrani 
humit

Les trobem a les muntanyes 
més ombrívoles i fresques, 
amb disponibilitat d’aigua tot 
l’any. En podem trobar al peu 
del massís del Montseny i als 
voltants més obacs de Cardedeu. 
Es caracteritzen per ser plantes 
més tendres, amb creixements 
anuals i ben adaptades a 
situacions d’insolació indirecta  
i d’ombres intermitents.

Ginebre/Ginebró, Juniperus communis 
Poliol, Mentha pulegium
Marfull, Viburnum tinus
Donzella/Vincapervinca, Vinca minor
Arboç, Arbutus unedo
Valeriana, Valeriana officinalis
Saüc, Sambucus nigra
Menta, Mentha x piperita
Galzeran, Ruscus aculeatus
Pericó/Herba de Sant Joan, Hypericum 
perforatum

Plantes 
d’ambient 
d’esqueis 
i roquissars

Són les que trobem a la 
muntanya mitjana en barrancs, 
estimballs i llocs on hi ha poca 
vegetació arbòria. Moltes 
d’aquestes plantes són crasses, 
molt ben adaptades a la manca 
general de nutrients i aigua.  
A Cardedeu es localitzen en 
molts indrets urbans, en murs  
i terrats abandonats.

Plantatge de fulla estreta/Plantatge, 
Plantago lanceolata
Herba de Sant Jordi, Centranthus ruber
Crespinell blanc, Sedum album
Fabària, Sedum telephium
Consolva/matafoc, Sempervivum tectorum

Plantes 
d’ambient 
d’estanys 
i basses

Les plantes que trobem 
en aquesta bassa artificial en 
dos nivells de profunditat, 
les podem trobar en espais 
mig negats i marges naturals 
de basses, estanys i recs. Són 
plantes, flexibles i tendres, i de 
creixement ràpid. A Cardedeu 
trobem aquestes plantes sobretot 
a les basses de reg de la zona 
del Rieral i al llarg de la riera 
de Vallforners. L’heura i l’aloc ja 
eren presents a l’antic jardí  
del Casal Daurella.

Heura, Hedera helix
Picardia, Linaria cymbalaria
Creixen/Creixen silvestre, Rorippa 
nasturtium-aquaticum
Cua de cavall petita, Equisetum arvense 
Aloc, Vitex agnus-castus
Lliri groc, Iris pseudacorus
Jonc d’estores, Juncus effusus
Asprella, Chara vulgaris
Nimfea blanca/Nenúfar blanc,  
Nymphaea alba

Els arbres 
del jardí

Són els originals del Casal 
Daurella plantats per fer ombra, 
com corresponia a una casa 
d’estiueig. La majoria d’aquests 
arbres tenen aplicacions 
medicinals.

Pi pinyer, Pinus pinea
Llimoner, Citrus limon
Roure cerrioide, Quercus cerrioides
Arç blanc, Crataegus monogyna
Tell de fulla grossa/Til·ler de fulla  
grossa, Tilia platyphyllos
Teix, Taxus baccata
Xiprer, Cupressus sempervirens
Libocedre, Calocedrus decurrens
Llorer, Laurus nobilis
Alzina, Quercus ilex
Grèvol/Boix grèvol, Ilex aquifolium
Pi blanc, Pinus halepensis


