	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  

Miniguies natura
	
  

Guia pràctica del boletaire,
Arbres de Catalunya,
Flors dels Pirineus
De Ramon Pascual

Plantes medicinals
Fruits i plantes silvestres comestibles
De Núria Duran

Orquídies silvestres de Catalunya
D’Hilari Sanz

Alpina, Cossetània i Pòrtic recuperen una col·lecció de guies de
petit format per conèixer de manera pràctica la natura del país

Guia pràctica del boletaire: aquesta guia introdueix el lector, d’una manera senzilla
però rigorosa, en l’apassionant món de la micologia. Es donen els coneixements
bàsics sobre els caràcters dels bolets: què són, com són, on viuen i quin paper juguen
en la dinàmica dels procesos naturals. Ajuda a identificar els bolets més corrents i més
apreciats.
Plantes medicinals: aquest llibre serà útil per identificar les principals espècies de
plantes medicinals, i conèixer com recol·lectar-les i preparar-les per treure’n el màxim
profit. La guia té dues finalitats: ajudar a identificar les plantes medicinals que es
vulguin recol·lectar i donar informació sobre les parts de la planta que tenen interès,
les seves propietats i la forma d’utilitzar-les.
Arbres de Catalunya: aquesta guia és una eina senzilla per ajudar a reconèixer la
majoria dels arbres autòctons dels Països Catalans. La labor d’identificació de les
espècies vegetals contribueix a un bon coneixement dels arbres i, en general, de les
plantes del nostre patrimoni natural, condició indispensable per saber valorar-lo,
estimar-lo i protegir-lo.
Flors dels Pirineus: una guia que ajuda a identificar les plantes que podem trobar
quan ens endinsem a l’alta muntanya i a entendre la seva significació dins de la
comunitat de la qual formen part. Per això caldrà fixar-se en la forma, la mida i les
adaptacions del seu aparell vegetatiu, és a dir, de l’arrel, la tija i les fulles, però
sobretot en les flors, a partir de les quals podem obtenir la informació necessària i més
fiable per identificar cada espècie.
Orquídies silvestres de Catalunya: gràcies a aquesta guia sabrem que d’orquídies
en tenim als boscos, als prats, a les molleres i als camps del nostre país i, sense
arribar a l’espectacularitat de les flors de les espècies tropicals, descobrirem les seves
principals característiques, la complexitat evolutiva que representen i la seva
incomparable bellesa.
Fruits i plantes silvestres comestibles: en aquesta guia hi trobarem unes cinquanta
plantes comestibles, la majoria de les quals són plantes molt comunes i que creixen en
abundància. Entrar en contacte amb el medi natural, valorar-ne la diversitat, buscar,
trobar i reconèixer algunes de les plantes mengívoles, collir-les, preparar-les amb gust
i enginy i participar amb els altres de totes les descobertes, és el repte que us proposa
aquesta guia.

Què trobarem a les guies?
Indicacions importants abans de començar

Descripcions completes dels exemplars amb fotografies

Altres detalls per saber-ne més
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