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Objectius 

1. Aportar color i generar verd urbà a l’espai públic. 

 

2. Millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes. 

 

3. Facilitar el contacte amb la natura. 

 

4. Donar més qualitat al paisatge urbà de Ciutat Vella.  

 

5. Afavorir les conductes cíviques  
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Formes de gestió 

1. Municipal. 

 

2. Col·laboració públic – privada. 

 

3. Projectes compartits amb entitats del Districte. 
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1. Municipal 

 Fins al 8 de maig, s’han plantat més de 5000 plantes a Ciutat Vella. 

  

 A Ciutat Vella, s’han plantat en diversos emplaçaments: 

 
Pl. Sant Jaume, Pl. Poeta Boscà, Moll de Marina,  
Pl. Vicenç Martorell, Escales de la Catedral,  
Pl. Jaume Sabartés, Pg. del Born, Pl. Salvador Seguí  
i Pl. del Pedró 
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 Volem implicar els veïns, els comerciants i propietaris d’establiments 

de pública concurrència per omplir de plantes i flors els carrers i les 

places de la ciutat. 

 

 S’ha escollit un model de suport i una forma de col·locació per als 

testos adient per no malmetre el paisatge ni entorpir el trànsit dels 

vianants ni dels vehicles.  

o Un suport que els comerciants s’encarregaran d’instal·lar en les seves 

façanes.  

 

 Per la seva banda, l’Ajuntament aporta les plantes. 
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Per plantes que es pengin a peu de 

carrer:  

S’ha de deixar sempre una alçada lliure de 

2,20m  

Els suports dels testos s’han de col·locar 

en els brancals i a 10 cm del pla de façana.  

En cap cas podrà ocultar cap senyalització 

 Condicions 

o Les plantes han de ser naturals. 

o Cal mantenir-les sempre en bon estat, i reposar-les quan es facin malbé. 

o Les plantes s’hauran de guardar a l'interior de l'establiment quan aquest 

estigui tancat (nits, festius vacances, etc.) 

Per les plantes que es posin a balcons: 

Els testos hauran d'anar penjats a l’interior del 

mateix. En cap cas pot sobresortir del balcó, 

barana o terra. 

Hauran de disposar de contra-test per evitar la 

caiguda d’aigües a l’exterior. 

 

Per plantes recolzades al terra:  

Es situaran dins el pla de façana, mai envaint la 

via pública.  

Pla Flors | 15 de maig de 2014 

2. Col·laboració públic – privada (II) 

http://www.centreobertgavina.org/


7 

Banys Vells 
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Petritxol 
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 A partir d’una iniciativa de l’Ajuntament o d’una entitat es treballa 

conjuntament per la millora d’un entorn. 

 

 Exemple: Mestres Casals i Martorell (Fundació Comtal) 
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