Foment del Verd i la
Biodiversitat
Indicadors de seguiment
Actualment només es disposa d’informació sobre els 5 horts existents en edificis
municipals.

Actuacions realitzades
Horts d’inclusió social en equipaments municipals
Actualment hi ha cinc horts ubicats
als carrers: València, Creu Coberta,
Avinyó i a l’Espai Jove La Fontana.
Aquests horts són cuidats i cultivats
per 120 persones amb discapacitat
d’onze entitats de la ciutat. Les
hortalisses i verdures recollides són
repartides entre les persones de les
entitats i l’excedent es dóna a
menjadors socials i bancs d’aliments.
Els objectius de futur són, per un
costat, que la ciutat arribi a tenir deu terrats habilitats com a horts d’inclusió
social amb l'objectiu d’empoderar les persones amb discapacitat, i per l’altre, obrir nous
espais de col·laboració mútua entre entitats i altres agents socials i explorar noves vies
per a la gestió i per a l’ús didàctic dels horts, amb l'objectiu de donar un major
aprenentatge sobre el conreu d’hortalisses i plantes i el desenvolupament d’una Barcelona
més verda.
El projecte promogut per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, és una realitat
gràcies a la suma d’esforços, recursos i idees, dels Districtes de Sants-Montjuïc i Gràcia,
la Gerència de Recursos de l’Ajuntament, la Direcció de Recursos i també de les
persones amb discapacitat, les entitats i l’IRTA.
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Es publica l’Atles de Biodiversitat de Barcelona
Durant l’any 2019 s’ha publicat l’Atles de Biodiversitat de Barcelona, un inventari que
mostra algunes de les dades més rellevants: els arbres dels carrers de la ciutat; els parcs,
els jardins, les places i les espècies vegetals que hi viuen; i els ocells que fan niu a la
ciutat.
L'Atles mostra un mapa de la ciutat de
Barcelona dividit pels 73 barris que
permet fer cerques de cadascun dels
elements, de forma independent o
conjunta, mitjançant la selecció de
diferents capes d’informació.
L’Atles té la vocació de créixer amb
altres capes d’informació, com ara:
papallones, vertebrats i hàbitats d’interès, etc.. Font i més informació al web Atles de la
Biodiversitat de Barcelona.

Una nova façana verda al Poblenou
La nova mitgera ha estat promoguda per
l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la
Qualitat de Vida i finançada amb els ingressos
obtinguts dels usos excepcionals del paisatge.
Es tracta d'una paret mitgera rehabilitada i
transformada en façana, amb noves obertures
i en la qual també s'ha construït una jardinera
on s'han plantat espècies enfiladisses i nius
per a aus protegides.
En el procés urbanístic d'obertura de la
rambla de Poblenou, l'edifici situat al c. Pere IV va quedar afectat i va ser enderrocat,
deixant a la vista aquesta paret mitgera, un parament sense obertures, revestit per un mur
d'obra de fàbrica de maó i un per planxes metàl·liques. Amb aquesta remodelació s'han
assolit tres objectius de millora del paisatge urbà:
•
•
•

Millora de les condicions d'aïllament tèrmic i acústic de l'edifici;
Conversió d'una mitgera cega en una nova façana amb noves obertures (balcons); i
Naturalització de la nova façana.

Objectius i compromisos pel 2020
▪

Disposar de la informació sobre el nombre d’edificis municipals amb cobertes/parets
verdes.
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▪

Desenvolupar un Protocol de cobertes verdes per a la seva implantació en edificis
municipals i grans rehabilitacions, i incorporar l’obligatorietat de donar-li compliment en
la nova Instrucció per a l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres.

▪

Impulsar actuacions de millora del verd i la biodiversitat en edificis i equipaments
municipals mitjançant la instal·lació d’horts urbans en terrats i/o la construcció de
cobertes i murs verds.

▪

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.

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: El projecte “Hort al terrat” guanya el Premi Europeu EPSA

-

Notícia: Coneix l’Atles de Biodiversitat de Barcelona
Notícia: Una nova façana verda al Poblenou

-
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