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espais de
convivència



Les platges i els parcs són els espais d’esbarjo més signi-
ficatius a la ciutat; també els més vius i, per tant, els més
dinàmics i alhora els més fràgils. Justament aquesta fragi-
litat és el que els dóna la força: a diferència de l’espai cons-
truït, sòlid i perdurable, el verd, la natura urbana, canvia
cada dia i qualsevol incidència pot malmetre-la. A més, en
una trama urbana tan densa com la de Barcelona, sobre-
tot en les àrees centrals, el verd hi és escàs: no es tracta
de grans extensions obertes sinó de petits retalls anjardi-
nats que l’Ajuntament ha anat encavint a tot arreu on ha
estat possible. La recuperació d’un interior d’illa a l’Ei-
xample i l’enjardinament de les zones de les rondes que
s’han cobert i han esdevingut passeigs per als vianants,
serien exemples d’aquest esforç municipal per esquitxar
de verd la ciutat. Als marges, tant a Collserola com a Mont-
juïc, i ara amb la llera del riu Besòs recentment recupera-
da, ja trobem espais naturals de major envergadura i diver-
sitat ecològica. Tant els uns com els altres fan una funció
essencial a la ciutat: ens proporcionen aire, lloc per esbar-
gir-nos, per a trobar-nos, lloc per fer esport i, en definiti-
va, un espai per a la convivència.

De tot plegat es desprèn la importància de coresponsabi-
litzar-nos en la conservació dels parcs i les platges de la
ciutat, tant dels elements naturals com dels equipaments
i les instal·lacions que s’hi troben. Però no es tracta només
d’això: en aquests espais de convivència, les relacions inter-
personals que a la ciutat sempre es veuen marcades per
l’acceleració i l’anonimat, poden ralentir-se i relaxar-se. El
parc, la platja, la plaça, són espais de trobada entre per-
sones de totes les edats i procedències, i per tant, també,
amb gustos i costums diferents. Per força han de ser uns
espais adequats per a la negociació, la tolerància i el res-
pecte.

En aquest tercer número de la col·lecció “Guies pràctiques
per al civisme”, hi trobareu consells, informacions i pautes
que volen fer més fàcil la convivència en els espais natu-
rals de Barcelona.



A les platges
Què hem de fer?

� Dipositar les petites deixalles (papers, embolcalls o
xiclets) a les papereres.
� Apagar bé la cigarreta i llençar-la a la paperera o en algun
recipient adequat per a aquest ús. La sorra de la platja no
la farà desaparèixer.
� Fer les necessitats biològiques als serveis que hi ha a
les platges. Hi ha 24 lavabos públics, 14 dels quals estan
adaptats per a mobilitat reduïda.
� Mantenir en bon estat els serveis i equipaments de les
platges i respectar les instal·lacions d’enllumenat, fonts,
escultures, jocs i altres elements.  
� Podem estirar-nos a la sorra a prendre el sol o a des-
cansar, però no és permès pernoctar-hi ni acampar-hi amb 
tendes.
� Utilitzar els aparcaments destinats a cada tipus de vehi-
cle, ja que està prohibit deixar-los a la sorra.
� Per a la nostra seguretat, fer cas dels avisos de mega-
fonia sobre l’estat de la mar així com de les recomanacions
que es donin. També fer cas del color de les banderes de
bany; la verda significa que la mar està en calma; la gro-
ga, precaució; i la vermella, perill.
� A la nit, podem estar a les platges si no hi ha una pro-
hibició expressa o s’està netejant la sorra, però sempre
hem d’evitar de fer soroll i les aglomeracions de molta gent.  
� La platja és un espai que compartim moltes persones;
respectar-nos ens ajuda a gaudir àmpliament d’aquest espai
públic. Per això cal:
• Evitar fer soroll.
• Procurar que les nostres activitats esportives no causin
molèsties als altres.
� No fer servir sabó a les dutxes instal·lades a les platges.
� Facilitar la feina de les persones que treballen per man-
tenir les platges en bones condicions.



� Recordar que totes les recomanacions per les platges
també serveixen quan anem a les piscines que hi ha a la
ciutat.

Sabies que…

� Més de 7 milions de persones visiten cada any les 6 plat-
ges de Barcelona, que tenen 4,2 quilòmetres de longitud. 
� Durant la temporada de bany, prop de 200 persones tre-
ballen diàriament en els serveis d’atenció i informació, vigi-
lància, seguretat, neteja i manteniment. Cal garbellar les
30 hectàrees de sorra, retirar les deixalles i recollir una mit-
jana d’1,2 m3 de deixalles de l’aigua. Durant els mesos de
juny, juliol, agost i setembre, totes aquestes tasques es
duen a terme diàriament.
� Hi ha més de 300 papereres a les platges de la ciutat,
durant la temporada de banys. Això significa una mitjana
de 8 papereres cada 100 metres.
� La majoria de deixalles que es recullen a la platja són
puntes de cigarreta. Una punta de cigarreta triga 25 anys
a degradar-se. Els mocadors de paper triguen 3 mesos a
degradar-se; les llaunes, entre 10 i 100 anys; les ampolles
de plàstic, també 100 anys; i el vidre, 4.000 anys.
� Per netejar l’aigua i la sorra de les platges es necessita
una maquinària especial que faci de filtre per separar-ne
les deixalles.
� Els equips d’informació, vigilància, salvament i ajut estan
ubicats en 12 mòduls d’assistència. Aquests equips estan
formats per personal de la Creu Roja, dels destacaments
de la Guàrdia Urbana i de Parcs i Jardins. Des del mes de
juny fins al mes de setembre, aquest servei d’atenció al
ciutadà es complementa amb 6 equips de megafonia, 7
torres de vigilància i 8 cadires, també, de vigilància. Els
Bombers de l’Ajuntament de Barcelona posen al servei de
les platges de la ciutat una ambulància medicalitzada per
possibilitar una ràpida evacuació en cas d’accident greu.



Coses per millorar

� La recollida de brossa a les platges és un procés com-
plicat, que es podria alleugerir si tothom col·laborés a dipo-
sitar les deixalles a les papereres.
� En temporada alta, les platges acullen un nombre impor-
tant de persones, per això s’ha implantat la recollida selec-
tiva d’escombraries. Separem la brossa a la platja: els con-
tenidors de color groc, per als envasos, i els de color blanc,
per a la resta.
� Les platges no són un espai per muntar-hi festes. Si hi
anem a la nit, hem de tenir en compte que al matí següent
a tothom li agrada trobar la platja neta. 
� Podem menjar a la platja però hem de llençar la brossa
generada a les papereres que correspongui.

Consells per a nota

� A les platges és molt fàcil arribar-hi en transport públic.
Hi ha 10 estacions de metro i 39 línies d’autobús al nostre
abast. El Trambesos també ens apropa a la platja.
� Aprofitem quan hi hagi menys persones a la sorra de la
platja per fer-hi activitats esportives.
� Quan ens dutxem, hem de fer un ús racional de l’aigua.

Les sancions

� L’abandonament d’objectes, residus o altres deixalles
fora del llocs autoritzats pot comportar una multa de fins
a 3.005,6 euros.
Ordenança sobre l’ús de les vies públiques i els espais públics de Barcelona,
modificada el 20 de juliol de 2001, títol 3 art. 68.

� Dur a terme actes que tinguin l’efecte d’embrutar la plat-
ja pot comportar una multa de fins a 3.000 euros.
Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona, art. 20 i 21.

� Realitzar a les platges qualsevol de les activitats prohi-
bides o no respectar l’entorn o els usuaris de les platges
pot comportar multes de fins a 1.803,04 euros.
Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona, modificació de 26 de
març de 2002 art. 248 i 249.
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Als parcs, jardins i
espais verds

Què hem de fer?

� Quan anem a passejar, hem de respectar les plantes i
les instal·lacions dels jardins i parcs públics, i evitar qual-
sevol mena de desperfectes i brutícia.
� Si hi anem a jugar, hem de tenir cura de no malmetre els
jocs infantils, els bancs, les fonts o qualsevol equipament
d’embelliment o d’ús.
� Respectar el dret de la ciutadania al descans i la tran-
quil·litat en les zones verdes públiques, per la qual cosa
evitarem l’ús d’aparells sonors o de jocs sorollosos que
puguin destorbar.
� Recordar que està prohibit:
• Passar per sobre els talussos, parterres i plantacions.
• Enfilar-se als arbres o causar danys sobre l’arbrat o plan-
tacions.
• Arrencar les plantes.
• Vessar líquids en la proximitat d’elements vegetals, rases
o forats.
� En el cas dels parcs que tanquen, respectar l’horari esta-
blert.

Sabies que…

� El terme municipal de Barcelona, on viuen més d’un milió
i mig de persones, compta amb 2.784 hectàrees d’espais
verds públics. D’aquestes, un 64% correspon a la massa
forestal de Collserola i el 36% restant als parcs, jardins i
altres espais verds inclosos en la trama urbana. Al costat
dels 65 parcs que hi ha a Barcelona, també cal tenir en
compte l’arbrat viari, els jardins de barri o les jardineres,
per posar uns quants exemples.
� El Parc de Montjuïc ha guanyat recentment dos nous jar-
dins: el restaurat Laribal i els jardins Joan Brossa, sorgits
de la reconversió de l’antic parc d’atraccions. 



� El nou Jardí Botànic de Barcelona es troba situat al Parc
de Montjuïc, en un racó de la ciutat que ofereix repòs i tran-
quil·litat, i algunes de les més desitjades vistes de Barce-
lona. En un dia clar es pot veure la ciutat, el mar, el Baix
Llobregat, Collserola i la Serra del Garraf.
� El Parc de Collserola té 1.795 hectàrees de verd fores-
tal dins del terme municipal de Barcelona. Està protegit
com a parc metropolità des de 1976 i té algunes zones decla-
rades reserva natural de flora i fauna.
� Als carrers, passeigs, avingudes i places de la ciutat hi
ha gairebé 155.000 arbres. Si els poséssim tots en filera
podríem unir les ciutats de Barcelona i Huelva.
� Barcelona disposa de 624 àrees de joc infantil, 30.133
bancs i 572 elements esportius en els espais verds.
� Als espais verds de Barcelona hi ha més de 2.800 pape-
reres. 
� La nostra ciutat disposa d’una xarxa d’horts urbans que
sumen 15.600 m2. Els horts urbans a la ciutat són: L’Hort
de l’Avi i del Passatge Turull, a Gràcia; Can Mestres, a Sants-
Montjuïc; Can Soler, a Horta-Guinardó; Trinitat Vella, a Sant
Andreu; i Can Cadena, a Sant Martí. Es fa una cessió tem-
poral a persones jubilades que es decideix per sorteig, ja
que es més gran el nombre de sol·licituds que el d’horts.
Consulteu els tràmits d’inscripció a www.bcn.es
� L’existència de la natura a la ciutat constitueix un fac-
tor d’equilibri mediambiental que ajuda a compensar la
pol·lució, ja que la funció clorofíl·lica de les plantes i arbres
serveix per purificar l’aire.
� Als parcs de Barcelona s’hi troben espècies animals com
senglars o ànecs salvatges. És important saber que aques-
tes espècies poden viure per si mateixes, sense necessitat
que les alimentem. Això podria provocar greus problemes
en l’equilibri de l’ecosistema.
� El cost d’un element de joc infantil pot oscil·lar entre els
600 i els 1.000 euros. 
� El cost del mal ús en el verd és 6 vegades superior que
en el mobiliari urbà i en les instal·lacions de reg. No és
només de tipus econòmic, sinó que també necessita molt
més temps per regenerar-se.



Coses per millorar

� No hem de col·laborar amb la compra de productes de
la venda ambulant als parcs i jardins, ja que està prohibi-
da, com a la resta d’espais públics de la nostra ciutat.  
� Les persones que tenim jardins i plantes a casa hem
de mantenir-los en bon estat, ja que també formen part
de l’ecosistema urbà. Hem de podar els arbres, tenir cura
de les plantes i tot el que sigui necessari per al seu bon
manteniment.

Consells per a nota  

� Els espais verds tenen zones destinades a diferents acti-
vitats i persones: esportives, de relax, jocs, espais infan-
tils. Hem d’utilitzar els llocs indicats i respectar l’ús de cada
espai, procurant que les nostres activitats no causin molès-
ties a les altres persones.
� Avisar les persones encarregades del manteniment dels
parcs i jardins si trobem una instal·lació o plantació en mal
estat. 
� Cada any se celebra la Festa de la Primavera, en què es
regalen flors de temporada. A més, coincideix amb l’arri-
bada a les cases d’una selecció de llavors que podem plan-
tar. Omplim de flors els nostres balcons i farem una ciutat
més bonica i sostenible.

Les sancions 

� Les pintades en els elements dels parcs i jardins públics,
sacsejar, trencar, arrencar branques o fulles, o vessar líquids
en la proximitat d’elements vegetals pot comportar una
multa de fins a 3.005,6 euros. 
Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona, modificació de 26 de
març de 2002 art. 248 i 249.

� Passar per sobre els talussos, parterres i plantacions,
tocar plantes i flors, pujar als arbres o causar qualsevol
mena de dany a l’arbrat i plantacions també pot compor-
tar una multa de fins a 3.005,6 euros.
Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona, modificació de 26 de
març de 2002 art. 248 i 249.



Natura

01. Jardí d’Aclimatació
02. Jardí Botànic
03. Jardins Costa i Llobera
04. Jardí de les Escultures
05. Jardí de la Font Florida
06. Jardins de Joan Brossa
07. Jardins de Joan Maragall
08. Jardins Laribal
09. Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer
10. Jardins de Petra Kelly
11. Jardins del Teatre Grec
12. Jardins de Miramar
13. Font del Gat
14. Mirador de l’Alcalde
15. Mirador del Migdia
16. Mirador del Poble Sec
17. Viver dels Tres Pins
18. Fossar de la Pedrera
19. El camí del Mar
20. Antic Jardí Botànic
21. El Sot del Pantà
22. El Sot de la Masia
23. Institut Botànic

Esport

24. Estadi Olímpic Lluís Companys
25. Galeria Olímpica
26. Hípica La Foixarda
27. Palau Sant Jordi
28. Piscines Bernat Picornell
29. Piscina Municipal de Montjuïc
30. Estadi Serrahima
31. Camp de fútbol La Satàlia
32. Camp de fútbol Julià de Capmany
33. INEFC
34. Club Natació Montjuïc
35. Club de Tennis Pompeia
36. Camp de Beisbol Pérez de Rozas
37. Camp municipal de hoquei Pau Negre
38. Pistes d’aeromodelisme
39. Federació Catalana de Tir amb Arc
40. Tir esportiu de  Barcelona
41. Complex la Bàscula
42. Sot del Migdia

Cultura

43. Font Màgica
44. Fira de Barcelona
45. Pavelló Mies Van der Rohe
46. Poble Espanyol
47. Castell de Montjuïc
48. El Polvorí
49. El Far
50. Palauet Albéniz
51. Plaça d’Europa
52. Museu Etnològic
53. Museu Nacional d’Art de Catalunya
54. Museu Arqueològic de Catalunya
55. Fundació Joan Miró
56. CaixaFòrum
57. Teatre Grec
58. Teatre Lliure
58. Mercat de les Flors
58. Institut del Teatre
58. Museu d’Arts Escèniques
58. Ciutat del Teatre
59. Institut Cartogràfic de Catalunya
60. Cementiri
61. Barcelona Teatre Musical

Montjuïc, una muntanya plena de propostes
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Com va el meu civisme?
Aquesta nit, com que fa tanta calor, hem quedat amb els amics per estar una estona

a la platja...

� A. Ens afanyem perquè les platges tanquen a les 24 h.

� B. Aprofitem per muntar-hi una festa i, si cal, ja ens hi quedarem a dormir.

� C. Fem un pic-nic a la fresca, però recollim les deixalles abans de marxar.

Puntuació: A. Incorrecte: la platja es un espai obert que no tanca mai; només a la matinada cal deixar-la buida
per facilitar els treballs de neteja. B. Incorrecte: les ordenances municipals prohibeixen  celebrar festes a la
platja; i tampoc permeten utilitzar aquest espai per pernoctar-hi. C. Correcte: si a més de recollir les deixalles
les llences, cada una al contenidor corresponent, encara millor!

M’agraden tant les plantes que...

� A. Sempre que vaig a un parc recullo flors i en faig un ram. Fins i tot alguna

vegada he agafat alguna flor amb terra i arrels per plantar-la al meu balcó.

� B. Al petit espai verd que hi ha al meu carrer, hi he plantat uns esqueixos dels

meus geranis i els rego cada dia.

� C. Tinc el balcó ple de flors; aquest any fins i tot m’han nascut les llavors que

va repartir l’Ajuntament a l’inici de la primavera.

Puntuació: A. Incorrecte: no has pensat mai que si tothom fes el mateix a Barcelona no hi quedaria ni una flor!
B. Incorrecte: si els particulars prenen iniciatives com plantar, podar o construir tanques per protegir les flors,
el personal de Parcs i Jardins no pot fer la seva feina correctament. C. Correcte: la ciutat és molt més bonica
quan hi ha flors als balcons.

Estic tranquil·lament prenent el sol a la platja, fumant una cigarreta...

� A. Faig un forat ben fondo a la sorra per enterrar la burilla.

� B. Sempre porto un recipient tancat (tipus llauna de foie gras) per utilitzar-lo

de cendrer de butxaca.

� C. L’Ajuntament ha repartit uns cendrers fantàstics en forma de cucurutxo,

però com que avui no en donen, enterro la cigarreta a la sorra.

Puntuació: A. Incorrecte: encara no t’has assabentat que la sorra de la platja no s’empassa les coses? B. Correcte:
felicitats, ets doblement sostenible: reutilitzes i no embrutes! C. Incorrecte: Ep, aquesta excusa no val. Si
l’Ajuntament regala cendrers és per difondre’n l’ús a les platges; però la responsabilitat és sempre teva.

Hem quedat amb les amigues per fer una mica d’esport al parc...

� A. Senyalem les porteries i muntem un partit de futbol al costat dels jocs

infantils.

� B. Ens agradaria jugar a futbol però la pista està massa plena; avui ens

acontentarem amb el fúting.

� C. Portem el súper aparell de música i comencem la classe d’aeròbic. Qui

vulgui, s’hi pot afegir!

Puntuació: A. Incorrecte: compte, que un cop de pilota pot fer mal als nens o als pares i mares que els
acompanyen. B. Correcte: l’única manera de fer compatibles els molts usos dels parcs és amb bona voluntat
per part de tothom... Un altre dia caldrà llevar-se més d’hora. C. Incorrecte: amb la música tan forta sembla
que estàs obligant a tothom que està al parc a fer aeròbic.



www.bcn.es/civisme
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Ajuntament          de Barcelona

Més civisme. Més Barcelona

Informació:

Platges

� www.bcn.es/parcsijardins/homeplatges.htm
� Informe diari de les platges (juny-setembre): 
tel. 93 481 00 53
� Activitats a les platges. Informació i inscripcions: 
tel. 93 428 25 00 

Parcs, jardins i espais verds

� Parcs i jardins
www.bcn.es/parcsijardins

� Parc de Collserola 
http://pmpc.amb.es
� Centre Gestor del Parc de Montjuïc
parcmontjuic@mail.bcn.es
tel. 93 289 28 30
� Jardí Botànic de Barcelona
www.jardibotanic.bcn.es

� Biblioteca de Parcs i Jardins
Centre de Formació del Parc del Laberint d’Horta
Horari: dilluns, dimarts i dimecres de 9 h a 13 h; 
i els dimarts i dimecres de 16 h a 18 h.


