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ENVERDEIX CASA TEVA, 
NATURALITZA LA CIUTAT

A l’ampit, al balcó o al terrat. A la cuina, 
al menjador o al bany. Qualsevol zona de 
casa pot ser un espai verd on plantar-hi 
des de plantes aromàtiques fins a plantes 
ornamentals o verdures.

El verd urbà és la vegetació que trobem a les 
ciutats, això implica des dels parcs i espais 
verds que hi ha directament en la trama urbana, 
el que coneixem com a verd públic, passant pels 
horts urbans i per les plantes que hi ha als petits 
balcons (verd privat) fins als espais abandonats 
i coberts per vegetació espontània.

En el context actual de canvi climàtic en què 
vivim, el verd urbà està prenent cada cop més 
protagonisme. Una mostra n’és el pes que té en 
varis objectius de diferents plans de resiliència i 
adaptació al canvi climàtic:

El Pla del verd i la biodiversitat Barcelona 
2020: concebut com l’instrument estratègic 
que defineix els reptes, els objectius i els 
compromisos del Govern municipal en relació 
amb la conservació del verd i de la diversitat 
biològica, i amb la manera com la població 
coneix el patrimoni natural, en gaudeix i en té 
cura.

El Compromís de Barcelona pel clima planteja 
l’objectiu d’incrementar el verd urbà en 1,6 
Km2, és a dir, 1 m2 per cada habitant actual.

El Compromís ciutadà per la sostenibilitat 
2012-2020. En l’eix de la biodiversitat, 
assenyala que “Hem de renaturalitzar la ciutat, 
estenent el verd i la biodiversitat a tots els 
seus racons i de manera equitativa, i aprofitant 
totes les oportunitats d’espai (cobertes, murs, 
balcons, terrasses, espais temporalment 
desocupats, etc.)”.

La naturalització de la ciutat ha de ser una 
pràctica afegida a la jardineria tradicional i més 
natural que aquesta, per afavorir l’entrada de 
la natura, incorporant més vegetació a la ciutat 
i a la vida quotidiana de les zones urbanes, en 
forma de cobertes vegetals als edificis: terrats, 
façanes, balcons, etc. És un procés que se 
sustenta bàsicament en el verd urbà construït, 
que ajuda a permear des de fora del sistema 

ciutat aquelles espècies, principalment de 
fauna, que retroben en l’arbrat viari i en altres 
estructures siguin, de verd o no, condicions 
de vida iguals o millors que les del seu hàbitat 
originari.

El suport de la ciutadania és clau perquè 
el procés es faci a través de la jardineria 
sostenible, que té en consideració les 
característiques que defineixen el nostre 
entorn natural amb les espècies autòctones 
i les adaptades al medi per així tendir a un 
sistema més racional i eficient en els inputs 
(consum d’aigua, fitosanitaris i adobs) i llur 
manteniment, i l’horticultura urbana ecològica, 
produint aliments de proximitat fent servir 
tècniques d’ús sostenible del sòl i excloent 
productes químics de síntesi, entre d’altres 
estratègies.

Per on començar?
• Consulta material i guies en línia

• Fes el teu propi banc de llavors, les podràs intercanviar amb les teves amistats i en trocs verds

• Deixa de banda els productes tòxics a l’hora de tenir cura de les teves plantes

• Apunta’t als tallers gratuïts del programa Sembra Natura

• Acosta’t a algun hort urbà que tinguis a prop de casa. Segur que hi trobaràs gent disposada a 
compartir molt més que experiències

Més informació

https://asac.cat/
https://ateneulabobila.org/2016/09/21/portam-a-lhort/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT2qDPqZLVAhXEbhQKHTTVA1sQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fw110.bcn.cat%2FMediAmbient%2FContinguts%2FVectors_Ambientals%2FEspais_Verds%2FDocuments%2FFitxers%2FGUIA_JardineriaSostenible.pdf&usg=AFQjCNFU9SdEKq98YKCnlUivyws8Cf8Jjw
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Bones-practiques-jardineria-2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/sembranatura
http://smarthort.blogspot.com.es/
https://www.amicsjbb.org/
https://farmbot.io/

