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Barcelona transforma els espais verds en espais 

naturalitzats 
 

 

» 22 nous espais naturalitzats a tots els districtes de la ciutat 

 

» Instal·lació de noves estructures de biodiversitat per atraure fauna: hotels 

d’insectes, caixes nius per ocells insectívors, mussols i xots, biotroncs, torres 

de ratpenats, entre d’altres  

 
 

L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat un canvi de model del verd urbà. La salut i el benestar 

de la ciutadania conjuntament amb els serveis socioambientals que la natura ens dóna, són el 

motor principal d’aquest canvi. És necessari tenir més natura a la ciutat, tenir un verd que 

promogui la biodiversitat, gestionat de forma ecològica, i fer-ho amb la implicació ciutadana.  

 

El Comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno, ha destacat que “estem en un procés de canvi de 

gestió i model del verd de la ciutat. La naturalització i la gestió ecològica s’implanta de manera 

efectiva i implica més biodiversitat, millor adaptació al canvi climàtic i més salut i benestar per a 

les persones i una ciutat més habitable”. 

 

Aquesta necessitat de canvi de perspectiva és el que expressa la Mesura de Govern 

“Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana” del 2017. 

 

Els tres objectius principals de la Mesura d’Infraestructura Verda són:  

 

- Més verd. Increment de la infraestructura verda urbana al servei de la salut, 

l’accessibilitat i l’equitat.  

- Més naturalitzat. Transformar la infraestructura verda per obtenir més serveis 

socioambientals.  

- Més cogestió. Potenciar la coresponsabilitat en l’increment del verd i la biodiversitat.  

 

Expliquem avui, la millora de la infraestructura verda per obtenir més serveis socioambientals, 

més naturalitzada. 

 

Naturalitzar els espais verds significa transformar-los gestionant més a favor dels processos 

naturals i de l’entrada espontània de flora i de fauna, afavorint la conservació de la biodiversitat, 

sense perdre la qualitat estètica i orientant-los a un benefici social i de salut. Representa un pas 

més enllà de la gestió ecològica. Significa imitar més la natura, gestionant la flora, les 

comunitats vegetals, i la fauna; buscar més una bellesa natural que hortícola, amb la jardineria 

de la naturalització. La naturalització s´aplica en alguns espais de la ciutat, preservant aquells 

espais que tenen valor històric i botànic. 

 

Per portar a terme aquest procés de naturalització cal portar a terme per una banda una gestió 

diferent del verd, que disminueixi la càrrega contaminant, estalvi energia i aigua, redueixi la 
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petjada ecològica, aporti més microbiota, promogui una estructura vegetal més complexa i rica, 

faci sòls més vius, promogui espècies autòctones o adaptades, promogui hàbitats diferents, 

aculli més biodiversitat, promogui la conservació de la flora i de la fauna, augmenti la biomassa 

vegetal i l’ombra i promogui més connexió humana amb la natura, ajudant a l’adaptació al canvi 

climàtic. Una gestió basada en la reducció dels productes fitonsanitaris, l’eradicació dels 

herbicides, la introducció de la compra verda, la gestió dels recursos i residus, etc. I una nova 

gestió de l’arbrat, en la línia de l’explicitat al Pla de l’Arbrat 2017-2037.  

 

Principals actuacions  

 Eradicació del glifosat  

 

Durant l’any 2017 no s’ha utilitzat cap herbicida químic en la gestió de les herbes espontànies 

de la ciutat, i s’ha aconseguit en línies generals tenir controlat el creixement d’herbes en 

escocells i paviments de sauló/formigó.  

 

Les tècniques alternatives han funcionat força bé; les màquines de vapor tenen un rendiment 

molt més baix que l’herbicida químic (15-20 escocells/hora) però dona bon resultar per aplicar 

en aquells espais on es vol tenir més controlat el creixement de les herbes. La clau està en la 

diversificació dels mètodes de control: retirada manual (amb desbrossadora, escardadora...), 

encoixinat, sembra/plantació d’escocells i deixar les herbes créixer en aquells espais que es 

consideri. La gestió dels escocells s’ha tornat més complexa, perquè no hi ha una solució única 

si no que dependrà de cada cas, les tècniques aplicades. 

 

ACTUACIONS 2017 ESCOCELLS 

Aportació de triturat d’esporga 2.484 ut 

Desbrossament 828 ut 

Desherbatge amb màquines de vapor d’aigua 11.358 ut 

Desherbatge manual 29.068 ut 

Inspecció visual 140.287 ut 

TOTAL 184.740 ut 

 
 
A partir de l’experiència de l’any 2017 s’ha mapificat la ciutat, establint uns nivells de revisió, 

tècniques d’aplicació de control d’herbes o creixement d’herbes espontànies en funció de la 

tipologia de carrer o espai. Es defineixen carrers segons tipologia: centres històrics o carrers 

emblemàtics, carrers de la trama urbana o en els carrers de zones periurbanes. 

 

A més del canvi de model de gestió també s’han dut a terme les altres accions contemplades a 

la mesura de govern d’eradicació del glifosat: 
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 Elaboració d’un protocol de tractaments fitosanitaris 
 Instrucció per a totes les empreses que treballen per a l’Ajuntament de Barcelona, 

prohibint l’aplicació d’herbicides químics 
 Comunicació a tots els agents implicats de les mesures a realitzar: Departaments/Àrees 

de l’Ajuntament, altres Institucions públiques, Consells de barri, etc.  
 Impuls d’una campanya comunicativa de caire generalista per tractar els temes de 

gestió del verd i de la biodiversitat a la ciutat 
 Avaluació de l’eficiència de la mesura 
 Proposta de cogestió amb entitats, col·lectius i escoles per a la plantació i manteniment 

d’escocells i altres espais verds de la ciutat  
 

 Disminució dels tractaments fitosanitaris 
 
 
Les 116 plagues/malures que tenim a Barcelona, es classifiquen les plagues/malures en tres 
grups depenent de la freqüència, danys i perill de provoquen:  
 

 IMPACTE MOLT ALT  
2 plagues que representen un risc per la seguretat/salut dels ciutadans i biodiversitat 
urbana: el morrut de les palmeres i la processionària del pi. 

 
 IMPACTE ALT 

11 plagues/malures que representen afectacions en la planta greus i que en moltes 
ocasions causen problemes en el confort del ciutadà: el tigre del plàtan, el benolòquil del 
plàtan o el pugó del liriodendron. 

 
 IMPACTE MIG O BAIX 

103 plagues/malures que causen danys a les plantes, però la seva freqüència/dany o 
perill són menors. 
 

Només es tracten químicament les 2 plagues d’IMPACTE MOLT ALT, la processionària i el 

morrut, ja que poden registrar un risc per a la seguretat per les persones/animals. I les 13 

plagues d’IMPACTE ALT només es tracten químicament quan poden causar danys importants 

a les plantes, de vegades acompanyades de risc de trencament/caiguda/pèrdua de l’arbre o en 

el cas de les plagues que afectin el confort ciutadà. La resta es tracta amb control biològic i es 

realitzen proves d’aquests mètodes més ecològics per a totes elles. 

 
 Sembra d´escocells i fauna útil 

 

Arran de l’erradicació de l’herbicida glifosat, neix un nou projecte de sembra i plantació 

d’escocells. Es tracta d’una prova pilot d’una nova gestió des de Parcs i Jardins que contempli 

els aspectes estètics i/o ornamentals i, al mateix temps, fomenta la biodiversitat, crea hàbitat i 

permet combatre biològicament les diferents plagues que afecten els arbres existents. El 

desenvolupament de la prova suposa la sembra de plantes herbàcies de flor en els escocells 

en un carrer per districte, com a mínim, i combinar la sembra amb la solta d’insectes 

beneficiosos per al control de les plagues que afecten als arbres per rebaixar les intervencions 
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amb productes químics fitosanitaris. Alhora es mantenen els escocells amb un aspecte més 

estètic i atractiu. En general, els arbres atrauran cada vegada més fauna, tant d’insectes, 

d’ocells com de petits mamífers.  

 

SEMBRA DE FLORS QUE ATRAUEN FAUNA BENEFICIOSA ESCOCELLS 

Primavera 2017         311  ut 

Tardor 2017        558 ut 

Primavera 2018 438 ut *(1) 

        *(1) Col·locació de protectors en 238 escocells 
 
Els escocells es protegeixen per evitar que persones, gossos i bicis no trepitgin la sembra, 
sobretot en el moment d’implantació, i es senyalitzen amb una cartellera específica que explica 
l’objectiu del projecte.  
 

 

Exemple d’escocell plantat. Primavera 2018 

 
Aquest any també s’ha iniciat una prova pilot de plantació d’escocells, en la que participen 

entitats i escoles d’Eixample i Sant Martí, en la que es pretén avaluar el format i el procediment 

per la cogestió col·lectiva de la plantació i sembra d’escocells a tota a ciutadania, de manera 

controlada per l’Ajuntament.   

 Més basses naturalitzades  
 
Les basses i els ambients aquàtics es veuen radicalment transformats en el seu aspecte per la 

naturalització. De les més de 300 fonts ornamentals que té la ciutat, una quarantena està 

naturalitzada de forma adaptada a la singularitat de cada cas. La idea és que les basses i 

ambients aquàtics siguin ecosistemes rics i complexos. Els canvis es porten a terme tant en la 

gestió de les pròpies basses i estanys com a la zona propera, amb el foment de més fauna i de 

més vegetació que es potencien mútuament i configuren un equilibri natural. 
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Les basses són hàbitats d’important valor ecològic per a la biodiversitat de la ciutat. Cal 

subratllar, en el cas dels amfibis, que algunes espècies són d’especial interès per a la 

biodiversitat i que estan protegides per llei. La ciutat de Barcelona n’ha esdevingut un bon 

refugi mitjançant la seva cura i vetllant per la qualitat dels seus hàbitats terrestres i aquàtics. 

Per altra banda està comprovat que una bassa ben gestionada controla perfectament bé la 

població de mosquits sense esdevenir una amenaça.  

 

Estan totalment naturalitzades les basses del Parc de la Tamarita, Turó Park, Palau de 

Pedralbes, Laberint d’Horta, Teatre Grec, Jardins de Laribal, Jardí d’Aclimatació i Mossèn Cinto 

Verdaguer i Can Cadena, amb 82 vasos naturalitzats i es fa el seguiment de 112 basses 

(públiques i privades). Això ha permès la conservació de tres espècies d’amfibis (tòtil, reineta i 

granota verda). 

 

Destaca també  la plantació d’aquàtiques als parcs Central de Nou Barris i a la Plaça de Mercè 

Plantada i les gestions que s’estan duent a terme amb BCASA i el Districte d’Horta-Guinardó 

per a la naturalització de la bassa de Can Soler, i les gestions per la naturalització de la bassa 

del Desconsol, al Parlament. 

 
PARCS AMB BASSES 

NATURALITZADES 
NÚMERO D´ESPAIS AQUÀTICS 

NATURALITZATS 

Parc de la Tamarita, 6 

Laberint d’Horta 24 

Turó Park 2 

Palau de Pedralbes  1 

Teatre Grec 3 

Jardins de Laribal 4 

Jardí d’Aclimatació 1 

Mossèn Cinto Verdaguer 2 

Can Cadena 1 

TOTAL 
TOTAL VASOS 

44 
82 

 
 Podem menys. Pla director de l’arbrat 2017-37 

 
L’objectiu del Pla director de l’arbrat de Barcelona 2017-2037 és disposar d’un arbrat que sigui 

una veritable infraestructura verda i que assoleixi la màxima dotació i connectivitat amb l’entorn 

urbà i natural.  Un dels reptes és augmentar un 5% la cobertura arbrada a la ciutat per arribar al 

30%.  Per aconseguir-ho, el desplegament del Pla preveu la plantació de nous arbres i 

arbustos, la reducció del volum de poda, la millora de les condicions agronòmiques de cada 

espècie, el creixement de les plantacions, la millora de la qualitat física i química dels sòls, 

l’augment de la dosis de reg, la permeabilització dels paviments, la planificació de la renovació 

de l’arbrat o la selecció de les espècies amb visió de futur. Com a exemple, al districte de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 
www.barcelona.cat/premsa 

l’Eixample, un dels més desafavorits en quant a quantitat d’espais verds, si es considera la 

cobertura vegetal arbòria es dobla el rati de verd/habitant. Malgrat tractar-se majoritàriament 

d’arbres de carrer, el seu valor socioambiental és molt elevat. 

 

DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
RATI 

VERD/HAB 

Comptabilitat superfície espais verds 1,9 m
2

 /hab. 

NDVI cobertura de canòpia 4 m
2

 /hab. 

 
Podar menys vol dir fer una poda més respectuosa amb l’estructura de l’arbre. No es poda 
l’arbre per deixar-lo sense fulles, es poda quan hi ha un motiu per fer-ho: si toca façana, si 
interfereix amb algun servei existent (semàfor, senyal...), si cal formar-lo perquè agafi una 
estructura estable en el temps, si hi ha branques seques o trencades... 
 
En referència al Pla Director d’arbrat 2017-2037, de les 50 accions establertes, ja s’han iniciat 
31. Alguns exemples:  
 

 Poda més respectuosa amb el port natural dels arbres, respectant el calendari de 
floració i fructificació, i el cicle de fauna 

 Millores del sòl (aireació sòls, creació de sistemes urbans de drenatges sostenibles 
(SUDS)) 

 Incorporació de noves tecnologies per a una gestió més eficient (app reg, app 
poda, app pla de risc) 

 Diversificació d’espècies (en trama urbana cap superior al 15%) 
 Plantació d’arbres amb flors i fruits interessants per a la fauna 
 Lluita biològica per al control de plagues 

 

       
A l’esquerra, poda que no respecta forma natural dels arbres. A la dreta, si 
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Totes les accions realitzades amb l’arbrat estan d’acord amb les fites del Pla Director:  

 
 

REPTES PER AL 2037 DEL PLA DIRECTOR DE L’ARBRAT 2017-37. ARBRES 
PER VIURE 

1 Augmentar un 5%  la cobertura arbrada a la ciutat, assolint el 30% de la 
superfície urbana coberta per arbrat 

2 Garantir que dins la trama urbana un 40% de les espècies d’arbres siguin 
adaptades al canvi climàtic, enlloc del 30 % actual 

3 Assolir un patrimoni arbori biodivers en el que dins la trama urbana cap espècie 
d’arbrat representi més del 15% del total  

4 Posar a disposició de la ciutadania el 100% de la informació completa sobre 
característiques i serveis de cada un dels arbres de la trama urbana a través de 
tecnologies interactives que facilitin el coneixement i la col·laboració ciutadana 

5 Aconseguir que a totes les escoles de primària de Barcelona, els nens i nenes 
coneguin i apreciïn els arbres del seu barri 

 

 Flora ornamental (grups de flor)  més sostenible 
 
Els grups mixtes de flor barregen planta anual, vivaç i arbust per crear un canvi cromàtic al llarg 

de l’any. La composició de grups mixtes de flor es situa en llocs visibles, estratègics i 

emblemàtics de la ciutat de Barcelona. Principalment en parterres o jardineres. Aquests grups 

de flor tenen una duració molt més llarga que els grups de flor de temporada tradicionals que 

generalment requereixen un canvi de flor 3 cops l’any. La seva gestió és més ecològica ja que 

s’estalvia en recursos materials (aigua, material vegetal, substrats), econòmics i humans, i 

alhora és més interessant per a la biodiversitat. 

 

En total s’han plantat 6.895,5 m2 de flors ornamentals als deu districtes de la ciutat 

 

 Instal·lació de noves estructures de biodiversitat 

 

S’han instal·lat estructures de fauna per afavorir la biodiversitat: hotels d’insectes, espirals de 

pedra seca amb aromàtiques, piràmides de fusta, roquissars, cúmuls de fusta, biotroncs, 

fangars per a orenetes, torres o caixes-niu per a ratpenats, nius per a eriçons,... 

 

DADES D’INTERÈS DE LA NATURALITZACIÓ DELS ESPAIS VERDS 

Instal·lació de 25 caixes niu per a ocells insectívors, al Park Güell  

Instal·lació de 3 caixes niu per a mussol i 3 caixes de xots a Montjuïc 

Difusió de 50 espècies d’ herbes espontànies comunes de la ciutat 

Instal·lació d’hotels insectes en horts urbans i espais verds: 
Hort de Trinitat Vella, Hort de Torre Melina, Parc del Roserar de Cervantes, Park Güell, 
Parc del Clot 
Parc de Joan Miró, Jardins de Joan Brossa, Parc de la Ciutadella, Parc de Diagonal Mar, 
Parc del Putxet, Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer, Parc de la Trinitat  
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Instal·lació de biotroncs al Parc de la Trinitat, Jardí de Petra Kelly, Font d’en Fargues i Parc 
Zoològic (2) 

Instal·lació de 18 torres de ratpenats amb un 40 per cent ocupació assolida de moment 

Instal·lació de 260 nius externs i 61 nius integrats, en edificis 

Instal·lació de piràmides de fusta al polvorí i al jardí de Valent Petit 

Instal·lació d’ un fangar per a orenetes i una espiral d’aromàtiques al Jardí de Valent Petit 

ORQUÍDEES: es mantenen 10 espècies. Enguany han aparegut 7 nous parterres amb 
exemplars diferents d’Ophrys apifera en els districtes d´Horta- Guinardó , Sants- Montjuïc, 
Sarrià- St. Gervasi (4 parterres) i St. Andreu. 
Es fa formació específica a les brigades de jardineria per a la conservació d’aquests 
exemplars en el manteniment dels espais.  
El Jardí Botànic inventaria les poblacions amb un sistema de geolocalització.  

 

 Espais d’especial interès per la biodiversitat 
 
S’han fet 2 espais d’interès per la biodiversitat: un al Parc de Joan Miró i un altre als Jardins de 

Valent Petit. 

    

Jardins de Valent Petit                                    Parc de Joan Miró 

 

Dins el jardí, en espais oberts i al solell es veuran nous hàbitats formats per espècies vegetals 

nectaríferes  com caps blancs (Lobularia marítima),  herba de Sant Jordi (Centranthus ruber), i 

ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides), que ofereixin possibilitats d’alimentació a diverses 

espècies de papallones i a d’altres insectes pol·linitzadors. Es prioritza l’ús d’espècies 

autòctones,  treballar amb diferents espècies a fi i efecte de cobrir un període de floració 

extens, escollir espècies amb floracions de diferents colors,  oferir espais buits acotats sense 

plantació on s’hi puguin establir espècies herbàcies ruderals perquè les erugues de les 

papallones disposin d’aliment i intentar, així, mantenir poblacions estables, plantar vegetació  

d’interès per la seva fructificació per potenciar la presència d’ocells al jardí, i combinar la 
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plantació d’espècies arbustives i herbàcies per augmentar la complexitat estructural del jardí. 

Aquestes accions es complementen amb la instal·lació d'estructures per potenciar la presència 

de determinats grups faunístics i amb valor pedagògic. Es crea un hàbitat per a aquestes 

espècies i alhora perquè els usuaris del parc en gaudeixin.   

 

 Potenciant els prats i herbassars 
 
La gespa és en l’imaginari col·lectiu la coberta verda ornamental del sòl per excel·lència. La 

naturalització de la ciutat comporta la incorporació de prats i herbassars a parcs i jardins i 

també en altres indrets com ara talussos. La gespa convencional es mantindrà en parcs i 

jardins històrics i en indrets on així es designi, però en altres indrets es veurà una evolució cap 

a prats i herbassars. En alguns casos espais erms i solars en desús poden acollir perfectament 

aquests desenvolupaments. Això implica un augment de la cobertura herbàcia respecte a la 

situació actual. D’altra banda, gespes i prats podran incorporar arbustos i arbres de petit port, 

millorant d’aquesta manera la seva diversitat visual augmentant la complexitat estructural de la 

vegetació i la riquesa faunística.  

 

Els prats i els herbassars presenten una major diversitat d’espècies vegetals. Igualment,  són 

segats i desbrossats, i poden ser regats, si bé de manera menys intensiva. En tot cas el seu 

creixement en els parcs i jardins no és completament assilvestrat. De fet, una de les aparences 

que es poden donar en aquests indrets és la d’herbes tallades a diferents alçades, formant 

paisatges menys uniformes que els de gespa. El color groc propi dels prats secs mediterranis 

és un valor a incorporar. 

 

Els herbassars tenen un elevat valor ecològic, ajuden a conservar la biodiversitat, i necessiten 

un manteniment menys intensiu. Això afavoreix  la racionalització en l’ús de recursos.  

 

  

                                       Herbassar en Meridiana/Can Dragó. Primavera 2017 
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Una actuació distribuïda per tota la ciutat 

 
L’any 2016 la naturalització va tenir protagonisme, de manera destacada, amb l’inici 

d’actuacions en 22 espais verds públics; en aquests espais s’està duent a terme un seguiment 

de l’evolució de la biodiversitat, i es farà un seguiment de la percepció en la població dels 

canvis resultants en el manteniment, del cost econòmic i dels recursos. A partir dels resultats 

obtinguts, es preveu que la naturalització s’estengui a totes les zones de la ciutat on sigui 

adequada, de manera que resulti un canvi rellevant en la gestió del verd. Les actuacions 

desenvolupades fins al moment han estat diverses: dissenyar i executar dos jardins d’especial 

interès per a la biodiversitat, deixar evolucionar gespes cap a herbassars, sembra de prats 

florits, creació de tanques vegetals mixtes, adaptar la vegetació del litoral... 

 

En 15 d’aquests espais, es va fer un seguiment biològic amb diferents bioindicadors (flors, 

invertebrats, pol·linitzadors i ocells). Els primers resultats dels bioindicadors abans d’executar el 

projecte indicaven la presència de 259 espècies  vegetals. D’aquest 259, n’hi ha 172 que són 

exclusius d’un o dos inventaris, fet que denota la gran diversitat tipològica d’espais 

seleccionats. Només 6 tàxons són presents en més de 10 inventaris. 

 

Per a cada tàxon, primera aproximació del seu estatus: 

 

- Cultivades (34%) 

- Naturalitzades (20%) 

- Espontànies (43%) 

- Poden ser espontànies, no es descarta que provinguin de cultiu (1%) 

- Poden ser naturalitzades, no es descarta que provinguin de cultiu (2%) 

 

Destacable la presencia d’espècies espontànies: 43%, malgrat ser inventaris realitzats en 

superfícies sotmeses a un manteniment més o menys permanent. 
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DTE ESPAI 
SUPERFÍCI

E 
EN CURS FET 

PEN 
DENT 

                        DE GESPA A PRAT NATURAL O HERBASSAR:    

III Parc de la Primavera  3.000 m2  X  

VI Carretera de Sant Cugat – Passeig Vall d’Hebron  2.300 m2   X 

IX Talús Av. Meridiana - Pont del Dragó  4.028 m2  X  

Subtotal 9.328 m2    

                        SEMBRA DE PRAT AMB LLAVORS AUTÒCTONES:    

III Parterres Polvorí   587 m2 X   

V Montevideo / Gaspar Cassadó  2.700 m2   X 

VI Rotonda Bellesguard  330 m2  X  

VII C/Benlliure  933 m2  X  

VIII Pl. Karl Marx  4.500 m2 X   

X Av. Meridiana / C/Garbí   3.500 m2   X 

X Parc de Sant Martí  3.140 m2  X  

X Jardins Ada Byron  400 m2  X  

X Parc de la Ciutadella 800 m2   X 

Subtotal 16.890 m2    

                        DE GESPA A ARBUSTS:    

II Jardins de la Indústria 480 m2  X  

IV Palau Reial de Pedralbes (plantació estrat 
arbustiu) 

587 m2 X   

IX Parc de la Pegaso (reforç estrat arbustiu) 500 m2   X 

Subtotal 1.567 m2    

                        CREACIÓ DE TANQUES VEGETALS MIXTES:    

VII Germans Desvalls   620 m2   X 

Subtotal 620 m2    

                        ESPAI D’INTERÈS PER A LA BIODIVERSITAT:     

II Parc Joan Miró 450 m2  X  

III Jardins de Valent Petit  608 m2  X  

Subtotal 1.058 m2    

                        ENRIQUIR ELS MARGES DELS HORTS AMB HERBES I VIVACES A FAVOR DE LA 
BIODIVERSITAT: 

IX Hort de Baró de Viver  4.000 m2   X 

Subtotal 4.000 m2    

                        PLANTACIÓ DE RODALS ARBUSTIUS O ARBRES FRUITERS EN GESPES:  

III Parc de la Primavera (Plantació rodals arbustius 
i arbres fruiters) 

- X   

X Parc de Sant Martí (Plantació rodals arbustius) - X   

Subtotal -    

                        ELIMINACIÓ DE PLANTES INVASORES I RESTAURACIÓ AMB ESPÈCIES AUTÒCTONES: 

VII Turó de la Rovira  500 m2  X  

Subtotal 500 m2    

                        ADAPTACIÓ DE LA VEGETACIÓ AL LITORAL MARÍ:  

X Nova Mar Bella 2.500 m2  X  

Subtotal 2.500 m2    

Total  36.463 m2    
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Campanyes comunicatives  

La campanya de comunicació i divulgació del Pla del Verd i la Biodiversitat es va iniciar el 2017 

per explicar els canvis que s’introduïen en la gestió del verd a la ciutat i perquè la ciutadania 

visqués de primera mà tot el canvi de model. 

El 2018 s’està fent una nova campanya de comunicació per explicar que, comptar amb més i 

millor verd a la ciutat, és important per la salut i el benestar de la ciutadania. Aquesta difusió 

anirà acompanyada d'una campanya d'informadors als diferents districtes que explicaran les 

diverses actuacions de naturalització que s'han fet a cada un dels territoris i els canvis en la 

gestió del verd que, alhora comporten canvis en la manera com creixen les herbes o un 

increment de la presència d'insectes o ocells però que, en qualsevol cas, es tracta d'un bon 

senyal ja que implica que augmenta el verd de la ciutat.  

 

 

També s’ha realitzat una senyaletica especifica per a cada tipologia dels espais naturalitzats 

Per a més informació:  http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/

