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Tal com ja s’ha informant des de "Món
Apotecari", el passat mes de març se signà un
conveni de col·laboració entre diferents

estaments farmacèutics de la nostra comunitat i la
Fundació Hospital de l’Illa del Rei de Menorca per a
la cooperació en les obres de recuperació de l’antiga
farmàcia ubicada a l’esmentat illot. Entre les obres
previstes destaca també la creació d’un jardí botànic
amb plantes medicinals utilitzades a la farmàcia
durant els segles XVIII i XIX, i del qual ja s’ha
elaborat el projecte, que es té previst que comenci la
seva fase de plantació en l’època més favorable.

El nou jardí de plantes medicinals de l’Hospital
de l’Illa del Rei tendrà una superfície plantar
d’aproximadament 300 m2, amb unes 105 espècies
sembrades que seran distribuïdes en diferents
hàbitats. L’objectiu que se cerca amb la construcció
del jardí és apropar a la població actual el
coneixement de l'origen vegetal dels principis actius
i la elaboració artesana de les formes farmacèutiques
que conformen els medicaments, a més d’aproximar
a la població la història de la farmàcia de l’Illa del
Rei.

Per a la realització d’aquest projecte s’ha realitzat
un intens treball de documentació, i que sota
l’assessorament actiu de Martí Pons, responsable del
Viver de Plantes autòctones del GOB, José Bravo,
responsable del jardí de Líthica, i Marc Moll, autor
de diverses publicacions relacionades amb les plantes

de Menorca, ha consistit també amb les visites de
diferents jardins botànics i de plantes medicinals
d’arreu del país.

ALMIRALL SIR JOHN JENNINGS
Cal recordar que l’Illa del Rei és un petit illot

situat al centre del port de Maó, sobre una elevació
per damunt del nivell del mar completament plana,
d’uns 41.000 metres quadrats d’extensió. A més del
seu evident atractiu paisatgístic i històric, l’illa
alberga un antic hospital naval britànic que data
d’inicis del segle XVIII. Fou durant l’abril de 1711
quan l’almirall Sir John Jennings, comandant en cap
de l'esquadra del Mediterrani, avalà amb la seva
signatura la construcció del que seria el primer
hospital naval a Menorca.

Per tot això, la Fundació Hospital de l’Illa del Rei
s’esforça en la recuperació física i simbòlica d’un
patrimoni tan important per al conjunt del port de
Maó. Així, l’Associació Amics de l’Hospital de l’Illa
del Rei pretén fer arribar a tots la idea que és possible
frenar el deteriorament i evitar la seva progressiva
degradació, a més de facilitar i dinamitzar la presa de
decisions respecte a la Illa i la col·laboració amb les
administracions. L'Associació se centra en establir
unes millors condicions en l'estat actual de l’Illa del
Rei per permetre millorar i compilar dades per
trobar una sortida digna per al patrimoni del Port de
Maó. Podeu trobar molta més informació sobre l’Illa
del Rei i l’esmentada Fundació a la pàgina web
www.islahospitalmenorca.org.
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• CARACTERÍSTIQUES

• superfície a plantar: aproximadament 300 m2

• Número d'espècies sembrades seran unes 105,
distribuïdes en 6 habitats:

- habitat 1: zona càlida i seca, ruderal.

- habitat 2: zona humida

- habitat 3: zona solejada i drenada.

- habitat 4: zona rocosa

- habitat 5: zona d'arbres i mates

- habitat 6: zona marítima o litoral 

• responsable tant de la plantació com del
manteniment: Es Viver de Plantes Autòctones
del GOB (Grup Ornitològic Balear) amb la
col·laboració dels voluntaris de la Asociación de
Amigos de la Isla del Hospital

• Patrocini: RTM Hotels

• OBJECTIUS

• Apropar a la població actual al coneixement de
l'origen vegetal dels principis actius i
l’elaboració artesana de les formes
farmacèutiques que conformen els
medicaments

• Aproximar la població a la història de la
farmàcia a l'illa de Menorca

• Col·laborar en la rehabilitació de l'hospital de
l'Illa del Rei

Per tal de documentar el treball de creació del jardí:

• JARDINS VISITATS

• Secció de Plantes Medicinals del Jardí Botànic
de Sóller. Mallorca

• Jardí de Plantes Medicinals del Monestir de
Pedralbes de Barcelona

• Jardí Medieval de Líthica. Ciutadella de
Menorca

• Real Jardín Botánico de Madrid

• Jardín Medicinal de la Granja de San Ildefonso.
Segovia

• ASSESSORAMENT

• Martí Pons, responsable del Viver de Plantes
autòctones del GOB

• José Bravo, responsable del jardí de Líthica

• Marc Moll, autor de diverses publicacions
relacionades amb les plantes de Menorca

• BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

S'ha realitzat un intens treball de documentació
consultant diversos manuals de jardineria sostenible
o de plantes de Menorca, així com documents tant
interessants com la "Topografia Mèdica de Menorca"
realitzada pel metge anglès George Cleghorn durant
els anys 1744 a 1749, el "Formulario Cirújico para
uso del Hospital Militar de Mahón" preparat pel
doctor Rodríguez Caramazana l'any 1808 o un
manuscrit sense datar de la "Inspección particular de
una farmacia de hospital de plaza" probablement de
finals del segle XVIII.

Jardí Botànic del Monestir de Pedralbes, Barcelona. Jardí Botànic del Monestir de Pedralbes, Barcelona.

Avantprojecte del Jardí de Plantes Medicinals. (general). Avantprojecte del Jardí de Plantes Medicinals. (detall).

Jardí Botànic del Monestir de Pedralbes, Barcelona.


