Foment del verd i la biodiversitat
Indicadors de seguiment
No es disposa d’indicadors sobre el verd urbà en espais o edificis municipals.

Actuacions realitzades
Increment i millora dels espais verds municipals


Creació del “Programa d'Impuls a la Infraestructura verda
urbana” (2017) amb incorporació de criteris d'ampliació i
millora del verd i la biodiversitat en nous edificis municipals i
en projectes urbans com la transformació de la plaça de les
Glòries.



Impuls de terrats vius i cobertes verdes com la coberta verda
de La Fàbrica del Sol, la façana verda del Centre Cívic Baró
o l’hort de la coberta de la Seu del Districte de Sants.

Foment de la nova cultura del manteniment del verd1


Aplicació de criteris de sostenibilitat per racionalitzar les
tasques de manteniment, optimitzar el reg i seleccionar
espècies vegetals adaptades al clima.



Posada en marxa de les mesures per eradicar l’ús del glifosat,
un herbicida tòxic, arran de l’aplicació de la “Mesura de Govern
per a l’eradicació de l’ús del glifosat en els espais verds i via
pública municipals de Barcelona” (2016).

Objectius i compromisos pel 2018


Impulsar actuacions de millora del verd i la biodiversitat en edificis municipals.



Comunicar els resultats de les actuacions municipals consolidades envers la millora del verd
urbà i la biodiversitat entre els treballadors i treballadores per difondre els seus beneficis sobre
la salut, la qualitat de vida i envers la mitigació del canvi climàtic.



Vetllar per la salut, la qualitat de vida, la mitigació del canvi climàtic i la biodiversitat als espais
verds per tal que la natura estigui més present a la ciutat i ho faci en el seu estat natural.



Promoure una nova cultura del manteniment del verd a la ciutat, més sostenible i amb més
beneficis per a la comunitat.

1

Font: Servei de Premsa. Barcelona posa en marxa les mesures per eradicar l’ús del glifosat (2017).
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Antecedents


Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020 (2013)



Mesura de govern per a impulsar terrats vius i cobertes verdes a Barcelona (2014)



Mesura de Govern per a l’eradicació de l’ús del glifosat en els espais verds i via pública
municipals de Barcelona (2016)



Bones pràctiques de jardineria a Barcelona (2016)



Mesura de govern: Programa d’impuls de la Infraestructura verda urbana (2017)



Resum del Programa d’Impuls a la Infraestructura verda urbana (2017)



Pla Director de l’Arbrat de Barcelona (2017)

Més informació:
-

Web Programa A+S

-

Notícia: Broten els enciams al terrat de la Seu del Districte de Sants-Montjuïc

-

Notícia: Sessió informativa sobre el Concurs de Cobertes Verdes

-

Notícia: Ambientalitzem els barracons de La Fàbrica del Sol. Art urbà i biodiversitat

-

Notícia: La nit dels ratpenats a Collserola
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