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

Actuacions realitzades
Foment de la nova cultura del manteniment del verd
La gestió ecològica dels espais verds avança promovent
una nova cultura del manteniment del verd a la ciutat, més
sostenible i amb més beneficis per a la comunitat. Entre
d’altres, amb mesures com l’eliminació de l’ús d’herbicides
químics, la reducció dels tractaments fitosanitaris, el foment de
la diversificació d’espècies amb prioritat per a la flora i fauna
autòctones més adaptables al clima urbà, una poda
respectuosa amb la naturalesa dels arbres, deixant créixer la
vegetació als escocells i optimitzant l’ús d’aigua.
D'aquesta manera, Barcelona avança cap a una transició
ecològica de la jardineria pública i un nou model de gestió del
verd urbà que ajuda a combatre els efectes del canvi climàtic,
amb la millora de la qualitat de l’aire i la regulació de la
temperatura. També ajuda a crear un paisatge urbà més
agradable amb nous espais de trobada i de lleure
que incentiven la vida a l’aire lliure i el benestar de les
persones, i a protegir la flora i la fauna de la ciutat.

Increment i millora dels espais verds municipals
La millora de la qualitat del verd urbà i la seva naturalització
es concreta a tots els districtes de la ciutat amb diferents
actuacions. A tall d’exemple es fomenta la biodiversitat amb
les basses naturalitzades, ubicant hotels d’insectes i torres niu
de ratpenats o plantant flors d’especial interès per a la
biodiversitat i arbusts d’interès per atreure la fauna a diferents
parcs de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, l’Eixample, les Corts,
Sarrià-Sant Gervasi, Horta i Sant Martí.
El mes de gener, comencen a brotar els enciams de l’hort
instal·lat al terrat de la seu del Districte Sants-Montjuïc fruit
del treball amb persones afectades per trastorns de salut
mental. La Fundació Joia i Asproseat, amb l'assessorament de
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
s'encarreguen de la seva gestió, arrel de l’adjudicació del
concurs convocat en el marc del programa “Fem Salut a l'Hort”.
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El mes de juny s’engega el concurs de projectes del parc
dels Tres Turons per preservar la biodiversitat de l’espai
natural més destacat del corredor verd Collserola-Ciutadella.
La prioritat és garantir una gestió ecològica dels recursos,
revisar els camins i les zones d’activitats per fomentar-ne l’ús,
millorar la relació amb els barris de l’entorn i reordenar l’àmbit
de les Pedreres de Can Baró.
El mes d’agost comencen les obres de rehabilitació de la
coberta del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
situat al Parc del Fòrum, promogudes pel Museu i per
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIM/SA). La nova
superfície enjardinada de 7.100 m2, implementa la Mesura de
Govern d'Impuls de la infraestructura verda urbana i pretén ser
referent de cobertes verdes de clima mediterrani.

Objectius i compromisos pel 2019


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

-

Notícia: El Museu de Ciències Naturals tindrà una coberta verda

Informe de sostenibilitat 2018 – Seguiment de l’ambientalització interna

31

