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VINE A CONÈIXER LES PLANTES DEL PORT DE TARRAGONA
Lotus creticus
El lot de Creta també conegut com a herbeta de plata, lot blanc 
o lot de platja és una planta de la família Leguminosae, perenne, 
reptant, molt ramificada i densament coberta de petits pèls que 
li donen un aspecte platejat. 

Viu en arenals marítims i sistemes dunars de la Mediterrània meri-
dional. La floració dura de març a juny.

LOTUS

Si la trobes 
enganxa el 

gomet al mig 
de la flor

Lliri blau (Iris lutescens)
Coneguda també com a lliri blau, gínjol blanc, lliri menut o lliri 
nan és de la família de les iridàcies. Es tracta d’una planta de 
fulles en forma de cinta que quan floreix és espectacular perquè 
les flors són grans de color violeta, o groc o ambdós colors alhora. 

Creix a la Mediterrània occidental i central.

LLIRI BLAU
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MARGALLÓ

Margalló (Chamaerops humilis)
El Chamaerops humilis  o margalló és l’única planta palmàcia es-
pontània de la península Ibèrica. La podem trobar fàcilment pels 
barrancs i muntanyetes del litoral mediterrani i també en jardins 
públics i privats. És originària de l’Europa meridional.
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gomet al mig 
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ROMANÍ

Romaní (Rosmarinus officinalis)
El romaní o romer és un arbust perenne. Les seves branques es troben 
densament cobertes de fulles llargues i estretes, de tacte dur i flexible 
de color verd fosc pel feix i més blanquinoses pel revers. Creixen fer-
mes sobre la tija i estan proveïdes d’abundants glàndules secretores 
d’essència que li confereixen una fragant, fresca i forta olor, sobretot 
quan es trituren les seves fulles.

És una planta molt aromàtica característica del Mediterrani i molt cone-
guda gràcies als seus usos culinaris i medicinals.
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BALADRE

Baladre (Nerium oleander)
És un arbust perenne i alt (sol assolir entre 3 i 4 m d’altura), de tija 
llenyosa i escorça llisa. Es compon de moltes branques, des de la ma-
teixa base del tronc, gruixudes, rectes i flexibles que treuen un làtex 
tòxic en trencar-se.  Les flors són suaument fragants i de color rosa 
intens o blanques. Creix en tota mena de sòls, des del nivell del mar 
fins als 1200 m d’altura.
La denominació Nerium prové del grec, Nereus, el déu del mar i pare 
de les Nereides, en al·lusió a com és de comú trobar aquest arbust en 
les zones costaneres.
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gomet al mig 
de la flor

BRUC DE MAR

Farigola o bruc de mar (Frankenia laevis)
Es tracta d’una planta perenne amb branques de fins a 40 cm, 
esteses i que formen mates. Les seves fulles són lineals amb els 
marges enrotllats, oposades, de vegades amb una escorça blan-
ca. Les flors són de color morat a blanquinoses, solitàries o en 
inflorescències. Floreix des de finals de primavera i durant l’estiu.

Si la trobes 
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gomet al mig 
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ESPIGOL

Espígol (Lavandula dentata)
Conegut com a espígol retallat es tracta d’un arbust robust, aro-
màtic i llenyós de fins a 1,3 m o poc més d’alçada. Les seves 
fulles són oposades (una davant de l’altra), llargues i angostes en 
forma de punta de llança, de marge dividit en dents arrodonides 
que la fan molt atractiva, de color verd per l’anvers i blanc pel 
revers. Les flors es reuneixen en ramells de 6-10 flors de color 
violeta-porpra. La floració es produeix pràcticament durant tot 
l’any, fent-se més visible entre els mesos que van del maig al juny.
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FARIGOLA

Farigola reptant (Thymus praecox)
La farigola reptant és una planta aromàtica entapissant que creix 
arran de terra en forma de mates arrodonides de poca alçada 
que donen lloc a una bella catifa verda. No sol superar els cinc 
centímetres d’altura, tot i que quan està en floració pot arribar a 
set o vuit centímetres. 

Les fulles són molt petites i aromàtiques, de color verd intens bri-
llant. És una planta molt resistent i pot substituir la gespa.
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FLOR D’ALL

Flor d’all (Thulbalgia violacea)
És una planta bulbosa que aconsegueix una altura de 0,5 m. Les 
fulles són llargues, estretes, i amb forta olor a all quan s’aixafen 
d’aquí el seu nom; les flors s’agrupen en rams oberts de fins a vint 
flors d’un color violaci.  Floreixen des del mes de maig fins a la 
tardor.
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