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Les façanes cobren vida 
 
 
 
 
 
 

 

La urbanització limita el creixement dels espais naturals 

enmig de la ciutat. Les cobertes o les parets mitgeres 

s’erigeixen com la via per regenerar el verd i la diversitat 

biològica de Barcelona.    
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renaturalitzats. Per aquest motiu, un dels objectius estratègics del Pla se 

centra en la incorporació de vegetació en zones ara lliures de verd, com 

són les cobertes i les parets mitgeres. 
 

Els terrats verds són terrats d’edificis coberts parcialment o totalment de 

vegetació. Des del punt de vista arquitectònic s’utilitzen com “una segona 

pell” pels edificis, essent un sistema d’aïllament tèrmic natural i 

contribuint a reduir la pèrdua de calor i el consum d’energia. Fa molts 

segles que els països escandinaus ho utilitzen però des de fa cinquanta 

anys van guanyant popularitat per tot Europa. Al Regne Unit diverses 

associacions les fomenten, a Àustria els promotors reben ajudes per a 

incloure-les i a Suïssa una llei federal obliga a la seva instal·lació. Aquest 

tipus de mesures permeten que, en països com Alemanya, un 10% del 

total de cobertes siguin verdes.  
 

El cas de les parets mitgeres és diferent. Les mitgeres són aquelles 

parets anònimes, divisòries de propietat, sense cap mena de 

protagonisme en l’aspecte exterior de l’edifici. Arran de canvis urbanístics 

queden exposades a la nostra visió, en permanent estat provisional. 

L’efervescència urbanística i el caos especulatiu han fet créixer el seu 

nombre. Per aquest motiu, l'Institut del Paisatge Urbà promou la 

recuperació d’aquestes parets a través d’un programa que busca dotar 

de natura i d’identitat cultural i social a llocs que l'havien perduda.  
 

Una de les intervencions s'ha fet al Jardinet del Pedró, al cor del Raval, 

on s'han plantat vuit espècies diferents de plantes, regades a través d’un 

reg autosuficient, que acumula l’aigua de la pluja i és impulsat amb 

l’energia generada en unes plaques solats que fan funcionar el sistema 

de reg. Com al carrer Pedró el Jardí del Sol del carrer Ciutat de Granada, 

disposa d’un dipòsit que recull l’aigua de la pluja i d’unes plaques 

fotovoltaiques que activen el reg del jardí i subministren llum a l’edifici. 
 

Fa dues dècades Josep Farriol, un dibuixant dels estudis de Javier 

Mariscal conegut com Pepichek, va decidir transformar l’interior de la 

seu de la Fundació Palo Alto on treballava, situada al carrer Pellaires 

del barri del Poble Nou de Barcelona, en un espai verd i en un hort 

urbà. L’indret compta avui amb la buguenvíl·lea més gran de 

Catalunya i la periodista Pilar Sampietro va incloure Palo Alto en el 

llibre “El jardí amagat”, un recull d’espais enjardinats desconeguts per 

la ciutadania. 
 

De la mateixa manera que Sampietro, el Pla del Verd i la Biodiversitat 

que l’Ajuntament de Barcelona presentava fa més d’un any, té 

l’objectiu de donar a conèixer els espais verds de dins de la ciutat. Al 

llarg dels darrers anys, a través de la iniciativa privada, el moviment 

comunitari o la xarxa d’horts urbans municipals cada vegada són més 

els metres quadrats d’espai natural, i fins i tot de treball agrícola, que 

disposa la ciutat. Tot i que el consistori es proposa crear corredors per 

lligar els diferents espais verds de la ciutat, el nivell d’urbanització del 

territori metropolità limita un bast creixement dels terrenys 

renaturalitzats. Per aquest motiu, un dels objectius estratègics del Pla 

se centra en la incorporació de vegetació en zones ara lliures de verd, 

com són les cobertes i les parets mitgeres. 

 

 

 

 

No et tanquis a casa, els parcs de la ciutat són espais de trobada i 

de convivència entre veïns. Visita els jardins amagats de 

Barcelona, recórrer els racons insòlits permet deixar-se captivar de 

nou per la ciutat. Posa plantes al balcó, a part de ser un bon 

aïllant tèrmic, les plantes milloren la qualitat de vida de les 

persones. Implicat en un hort urbà, ja sigui de la xarxa d’horts 

municipals o dels promoguts des de la societat civil. 
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