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MIRADES DE L’ESPAI VERD

PRESENTACIÓ

Valls

1a SESSIÓ: LA MIRADA URBANÍSTICA
DIJOUS, 11 DE NOVEMBRE, MATÍ

					

8:30

10:00
		
		
		
		
		
		
		

L’espai verd: un espai col·lectiu d’oportunitats per a tots
Una reflexió sobre les possibilitats que ens ofereixen els
espais verds per a la inserció laboral com a oportunitat de
generar un benefici col·lectiu.
Sr. Pere Andreu. Cap del departament del CET Serveis.
Fundació Privada Santa Teresa. Sinergrup
Sra. Carmina Balaguer. Psicòloga. Fundació Privada Ginac. 		
Sinergrup.

10:45
		
		
		
		

Espais verds i la educació ambiental				
Experiències i conclusions de conscienciació ambiental en 		
l’àmbit municipal
Sr. Pepe Astiaso Laín, Ingeniero Técnico Forestal, experto en 		
educación y participación ambiental

11:30

En el dia a dia de la nostra feina com a
professionals dels espais verds, sovint ens
centrem solament en un punt de vista: el
tècnic.

12:00
		
		
		
		
		

De tant en tant és bo aturar-nos i mirar al
nostre voltant, mirar-nos a nosaltres mateixos i que ens mirin els altres. Ens enriqueix, la mirada cap als espais verds d’altres professionals que treballen en el mateix àmbit que nosaltres.

14:00

És per això que ens interessa aquesta visió diferent que d’una o altra manera també té incidència en els espais verds.
Intentarem doncs, en aquest proper congrés, abordar diferents mirades sobre els
espais verds: la mirada política, l’urbanística, l’ecològica, la social,...
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Acreditació i lliurament de documentació		

9:30 Inauguració i presentació
		 Il·lm. Sr. Albert Batet, Alcalde de Valls
		 Sr. Jordi Carbonell, President de l’APEVC
10:00
		
		
		
10:45
		
		
		

PRESENTACIÓ:

3a SESSIÓ: LA MIRADA SOCIAL
DIVENDRES, 12 DE NOVEMBRE, MATÍ

Espais verds en la planificació urbanística
El Pla estratègic del verd de Barcelona
Sr. Xavier Hernández. Director d’Espais Verds de l’Àrea
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona
Espais verds des de la mobilitat
El paper en la vertebració d’una ciutat i la seva mobilitat
Sr. Ole Thorson, Enginyer cívil i director Tècnic d'Ingeniería
de Tráfico SL, INTRA
Pausa-café

11:30

Espais verds com a identitat
Projecte de restauració ambiental del Club Med al Cap
de Creus i altres projectes actuals
Sr. Martí Franch Batllori, Arquitecte del Paisatge i
Enginyer Tècnic Agricola.
Fundador de EMF arquitectura del paisatge.

12:00
		
		
		

Dinar de treball

				
							

14:00

Cloenda

14:30

Dinar de treball

DIVENDRES, 12 DE NOVEMBRE, TARDA

2a SESSIÓ: LA MIRADA ECOLÒGICA
DIJOUS, 11 DE NOVEMBRE, TARDA

17:00

						

17:30

Espais verds i la mirada del ciutadà
La participació ciutadana en el planejament i gestió
Sr. Jacint Pla, Cap del servei de parcs i jardins de l'Aj. de 		
Viladecans

12:45 Taula rodona 3a sessió
		 Moderador: Conxita Massaguer, Tècnica de Medi Ambient
		 a l’Aj. de Valls

12:45 Taula rodona 1a sessió
		 Moderador: Albert Bestard, Enginyer Tècnic Agricola i 		
		 paisatgista.

16:00
		
		
		
		
		

Pausa-café

Espais verds amb la innovació en la utilització de fauna útil
Nova Directiva Sanitaria Europea i Alternatives als
tractaments fitosanitaris
Sr. Josep Mª Vives, Enginyer Agrònom i president de l’ICEA
Sra. Antonia Soto, professora del Dpto. Ecosistemas 		
Agroforestales de la UPV

Assamblea Ordinària de l’APEVC

DISSABTE, 13 DE NOVEMBRE, MATÍ
11:30 Visita al Parc Samà de Cambrils i demostració de trepa a
		 càrrec de GRIMPACAT

Torn de preguntes

18:00 Espais verds amb la biodiversitat
		 La conservació de la biodiversitat i la gestió de l’espai verd.
Sr. Joan Pino, CREAF-UAB
		 Sr. Enric de Roa, Tècnic del Consorci per a la Protecció i la
		 Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.
		 Sr. Xavier Argimon, enginyer tècnic agrícola, Fundació de
		 l'Enginyeria Agrícola
		 Catalana i Sra. Montse Rivero, departament d'Estratègia de
		 l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona
19:30

Torn de preguntes

22:00

Sopar de gala (Restaurant el Tast de Ca l’Àngel)

LLOC DE REALITZACIÓ
Teatre Principal de Valls
Plaça del Blat, 1. 43800, Valls

ALLOTJAMENT

Hotel Class: Passeig President Tarradellas/N240, Valls Telf: 977608090.
Contactar amb Carme
Hotel Fèlix: Ctra.N240 Km17, Valls Tel. 977609090. Contactar amb Àngel
Per a reserves fer referència al congrés de l’APEVC.
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EL PLA ESTRATÈGIC DEL
VERD DE BARCELONA

Xavier Hernández Marcet
----------És Enginyer Tècnic Agrícola i ha fet el
Postgrau en Jardineria i Paisatgisme de
l’UPC així com el Màster en Direcció Pública
(EMPA) per ESADE.
Treballa a Parcs i Jardins des de l’any 1991,
on després de treballar com a jardiner,
exerceix de responsable en Formació
Interna, i posteriorment en el manteniment
com a responsable de diferents districtes
de la ciutat. Actualment ostenta el càrrec
de Director d’Espais Verds de l’Àrea de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Barcelona amb
la responsabilitat del manteniment i gestió
de les zones verdes, de l’arbrat viari i dels
jocs infantils de la ciutat.
També és col•laborador en els curs
“Gestió d’Espais Verds” de l’UPC i en
diverses publicacions dels sector forestal i
paisatgista.

L’ àrea de medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona ha estat treballant en els dos darrers anys, en
l’elaboració del Pla Estratègic del Verd de Barcelona
(PEVB), un document que ha de marcar les actuacions a fer per incrementar i millorar les zones verdes
de Barcelona, adaptant-les a les noves necessitats i
tendències d’aquest segle XXI. El Pla Estratègic del
Verd és un compromís del Pla d’Actuacions Municipal (PAM 2008-2011) i en l’actualitat es troba en
la fase final de redacció.
Per què un Pla Estratègic del verd de Barcelona?
Barcelona és una ciutat compacta amb tots els valors associats que això suposa i en la que cada cop
més, hi ha una demanda per part de la població
d’una qualitat de vida associada a la presència del
verd.
Els parcs i les zones verdes urbanes són una peça
essencial per a la salut, el benestar i el lleure dels
ciutadans de Barcelona gràcies als serveis ambientals i socials que aporta la vegetació que contenen.
Això no obstant, es plantegen noves problemàtiques o tendències emergents com són el valor de
la biodiversitat, el repte del canvi climàtic, l’envelliment dels arbres i una diferent demanda social,
marcada per aspectes demogràfics, per canvis en
la composició de la població i per la valoració dels
espais verds com espais de salut i recreació.
Tot això porta a un nou marc conceptual, que en-
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Antecedents: On s’analitzen el context, el marc
legal i els compromisos adquirits en matèria de
verd urbà per l’Ajuntament de Barcelona
Diagnosi: que avaluava la situació de les zones
verdes de Barcelona des de dues perspectives, la
interna, endreçada en una sèrie d’àmbits que es
tractaran a continuació i la externa, un exercici d’exploració d’experiències d’altres ciutats que puguin
suggerir camins novedosos d’actuació.
La segona part del Pla Estratègic de Verd, procés
en el que estem en l’actualitat, es va destinar a fixar
les polítiques d’actuació futura.
La visió, objectius, línies estratègiques i pla d’acció s’estan treballant a partir del procés de participació intern i extern que es va desenvolupar la
primavera passada, i basats en els diversos valors
del verd urbà:

tén el sistema verd de la ciutat com una infraestructura ecològica i social de primer ordre, al servei del
la qual s’ha de posar el coneixement i gestió.
El Pla Estratègic del Verd ha de permetre avançar
en el coneixement dels serveis ambientals del verd
i també en les seves vulnerabilitats - especialment
derivades del canvi climàtic -, ha de permetre prendre decisions de gestió com la selecció de noves espècies, l’afectació de la vegetació, i ha de treballar a
favor de la cohesió social a través de programes de
participació i voluntariat.
Estructura del Pla Estratègic del Verd
El camí seguit per a l’elaboració del Pla Estratègic del verd de Barcelona ha consistit en un primer
treball d’avaluació i anàlisi organitzat a partir d’un
seguit de fases:

Taula 1: Els Valors del Verd. Pla Estratègic del
Verd de Barcelona
En la definició d’un Pla Estratègic es important
definir l’abast d’aquest. En el cas del Pla Estratègic
del Verd per a l’abast temporal es van establir uns
objectius a llarg termini (20 anys vista) i unes accions a realitzar entre els propers 5-10 anys. L’abast
geogràfic es va dividir entre abast directe, els parcs
i jardins de la ciutat i l’arbrat viari i un abast geogràfic indirecte que és la influència sobre i de la Serra
de Collserola.

poden ser contemplats des d’una única perspectiva.
Per facilitar l’anàlisi, es van dividir les temàtiques
vinculades al verd urbà en sis 6 grans àmbits (figura 1) que sumats, proporcionen una visió global de
verd urbà de Barcelona.

El procés de Participació
Una part essencial de l’elaboració del Pla Estratègic del Verd ha estat el procés participatiu dissenyat
en base a tres objectius prioritaris:
• Compartir la diagnosi sobre el verd urbà actual
• Consensuar unes línies de treball futures
• Recollir propostes per elaborar el Pla d’Acció
EL PLA ESTRATÈGIC DEL VERD
Els compromisos municipals
En els plans d’actuació elaborats per l’Ajuntament com a documents estratègics per a cada legislatura, el verd urbà i l’arbrat viari han anat guanyant
protagonisme, tant pel que fa a l’augment de la seva
superfície com al seu paper com espais urbans fonamentals en la morfologia i funcionament sistèmic de la ciutat.
El Pla d’Actuació Municipal actualment vigent
(PAM 2008-2011) ho expressa així: “Promoure un
model de ciutat on el verd urbanístic -parcs, jardins
i arbrat- i les platges, gestionats amb criteris de qualitat i sostenibilitat, generin beneficis socioambientals: més verd, més salut, més desenvolupament
econòmic, millor convivència.” Els objectius són
els següents:
• Incrementar i millorar la qualitat dels espais
verds.
• Habilitar eines per a la planificació i gestió estratègica i integral dels espais verds.
• Definir i implantar estratègies específiques per
a espais singulars.

Figura 1: Els àmbits del Pla Estratègic del Verd

El procés seguit per a elaborar la diagnosi va ser
igual per a tots els àmbits del Pla i es resumeix en:
• recollida de la informació disponible
• detecció de mancances en el coneixement i de
processos
• encàrrec d’estudis a experts de centre de recerca
i universitats
• elaboració de estudis i informes interns complementaris
• extracció de dades rellevants de la diagnosi
• definició dels punts forts i àrees de millora
A continuació es detallen les conclusions de la
diagnosi del verd de Barcelona per a cadascun dels
temes:
El Verd en el territori:
En relació al sistema verd de Barcelona i la seva
distribució en tota la superfície de la ciutat, la diagnosi es va fer a partir d’una sèrie de treballs com:
l’estudi de l’evolució de la infraestructura verda
llarg de la història i la seva distribució territorial,
l’anàlisi de les diferents tipologies d’espais verds
existents en l’actualitat i es va fer una aproximació
a la viabilitat de la introducció de cobertes i murs

La Diagnosi del Pla Estratègic del
Verd de Barcelona
El verd urbà és una infraestructura molt complexa a la ciutat en la que intervenen infinitat de paràmetres i factors que interactuen entre ells i que no
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verds com a nova modalitat de verd a partir d’un estudi elaborat per l’Agencia d’Ecologia Urbana i els
serveis tècnics interns de l’Àrea de Medi Ambient.
Com a resultat de la diagnosi d’aquest capítol destaca que Barcelona es una ciutat emmarcada per
una geografia molt definida -dos rius, el mar i la
serra de Collserola - el que la converteix en una ciutat compacta de només 100 km2, amb un sistema
verd, alguna de les característiques del qual són:
• 3.611 hectàrees de verd
• espais verds de petites dimensions: el 57% són
menors de 1.500 m2
• 6,84 m2/habitant de verd urbà (l’ OMS recomana 10-15 m2/habitant)
• es disposa d’1 arbre viari cada 8,6 m de carrer

van de la mà dels canvis demogràfics i de composició de la societat. Amb l’objectiu de conèixer quines
eren les expectatives i demandes que els ciutadans
de Barcelona tenen de les zones verdes urbanes,
L’Àrea de Medi Ambient va encarregar un estudi
sobre la opinió dels usuaris d’acord als diferents
grups d’usuaris. El seu resultat i altres anàlisis realitzats sobre els equipaments dels parcs, la participació i els programes de voluntariat i també els
efectes que tenen les zones verdes sobre la salut,
van permetre obtenir alguna de les següents dades:
• el ciutadà valora positivament els espais verds i
demanda més flors, seguretat i neteja
• anualment es realitzen 750 activitats d’iniciativa
ciutadana

Composició, estructura i serveis
ecològics del Verd urbà
Els aspectes que es van estudiar en aquest àmbit
temàtic estaven destinats a recollir informació centrada en Barcelona sobre els serveis ambientals que
proporcionen les zones verdes respecte a qualitat de
l’aire, els gasos efecte hivernacle, el consum energètic, la reducció sonora i els seus efectes en el cicle
hidrològic. Un aspecte important era també conèixer amb exactitud la diversitat vegetal i animal dels
espais verds per poder valorar la seva vulnerabilitat
en front el canvi climàtic. L’any 2009, el CREAF va
realitzar l’estudi “Serveis ecològics del verd urbà a
Barcelona”, a partir del programa UFORE (Urban
Forest Effects) una eina informativa desenvolupada
per el Departament d’Agricultura dels Estats Units
que va col•laborar en l’estudi. L’estudi de la diversitat vegetal dels parcs de Barcelona va ser realitzat
per la Fundació Catalana de l’Enginyeria Agrícola.
Aquests estudis i altres treballs van permetre obtenir algunes de les següents dades:
• Els arbres de Barcelona extreuen 5.000 tones
cada any de CO2 netes i 305 t/any de contaminats
atmosfèrics locals
• la superfície impermeabilitzada s’ha incrementat en 12 % en els darrers 30 anys
• gairebé el 50% dels arbres són petits, amb un
perímetre inferior a 47 cms
• Hi ha unes 200 espècies d’arbrat a Barcelona.

La dimensió històrica i patrimonial
Els parcs i jardins urbans són espais culturals que
reflecteixen les tendències artístiques i històriques
de la ciutat. En el cas de Barcelona més del 30%
dels espais verds són antics jardins privats d’interessants qualitats artístiques i escultòriques que enriqueixen el seu patrimoni. Un exemple interessant
és el parc de Montjuïc que reuneix un conjunt de
jardins d’estils i èpoques molt diverses que el fan
molt destacable en el seu conjunt. També alguns
arbres de la ciutat són interessants per la seva singularitat, longevitat o història. En aquest sentit la
ciutat disposa d’un Catàleg d’arbres d’interès locals
format per 32 exemplars que tenen una protecció
especial i són seguits per una Comissió específica.
Els ciutadans de Barcelona aprecien en especials
els parcs i jardins històrics de la ciutat. Els més visitants i que més activitats acullen són justament
el parc Güell, el parc de la Ciutadella i el Laberint
d’Horta. Igualment,a Barcelona hi ha plantades
5 espècies arbòries que s’han convertit en arbres
identitàries de la ciutat com són el plàtan, l’arbre
per excel•lència de l’Eixample, el taronger, plantat
ja des de època medieval en els patis de la ciutat, la
palmera datilera, també plantada d’antic a Barcelona i els xiprers i pins pinyers, símbols de la mediterraneïtat de la ciutat.
La comunicació i l’educació
En aquest àmbit l’elaboració de la diagnosi es va
fer a partir de la valoració dels programes educatius i formatius existents, les campanyes i esdeveni-

El verd social i saludable
Les noves necessitats dels usuaris de les zones
verdes han estat força evidents en els darrers anys i
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ments que es fan entorn dels espais verds de la ciutat, l’anàlisi dels instruments comunicatius de que
disposa l’administració per adreçar-se als ciutadans
a nivell global i també directament en els parcs i
jardins a través del programa de senyalització.
Les dades més importants que s’extrauen d’aquest
anàlisi són:
• més de 326.000 visites a la web de Parcs i Jardins
• en el darrer any 13.451 nens i nenes de les escoles de Barcelona van participar en activitats educatives dirigides
• 200 horts escolars

similars (benchmarking) que es donin en altres ciutats del país o d’arreu del món i que poden ajudar
a prendre exemple i encaminar les politiques que
el Plans estratègics proposen. Pel Pla Estratègic del
verd s’han estudiat diverses ciutats que destaquen
en la gestió del verd urbà, tot i que la especificitat de
Barcelona fa molt difícil trobar un model amb que
fer un paral•lelisme global. Tanmateix , hi ha molts
exemples de bones pràctiques en cada un dels àmbits del Pla Estratègic que poden servir de mostra
per avançar en el verd de Barcelona. Els exemples
que es detallen a continuació, resumeix les ciutats
seleccionades per les bones practiques que fan en
les diverses temàtiques del Pla Estratègic del Verd.

La gestió i el manteniment del verd
Aquest és tal vegada el capítol amb major pes dins
del Pla Estratègic del Verd doncs l’èxit dels espais
verds urbans depèn en gran part del seu manteniment. Gestionar la infraestructura verda de Barcelona és una tasca que precisa de instruments i eines
de gestió que permetin optimitzar les tasques de
jardineria en uns espais verds fragmentats i repartits per tota la superfície urbana.
En aquest capítol és van analitzar diferents aspectes relacionats amb el manteniment i la gestió:
l’evolució de la gestió, el manteniment dels espais
verds, la gestió de l’aigua, el sòl i la vegetació i el
manteniment dels elements associats. Per a fer
aquest anàlisi es va comptar amb la col•laboració de
l’IRTA que va realitzar un estudi ecofisiològic dels
espais verds de Barcelona i amb els serveis tècnics
del Cicle de l’Agua de l’Àrea de Medi Ambient que
van desenvolupar el Pla Tècnic de Recursos Hídrics
alternatius.
Algunes de les dades més destacades d’aquest
àmbit són:
• hi ha suficient aigua no potable per destinar-la
al reg de parcs i jardins.
• l’automatització del reg arriba, en l’actualitat,
a un 52%
• Diversos parcs disposen d’un pla de manteniment específic.
• el 100 % de arbrat es gestiona informàticament.
• la implantació del Pla de risc ha augmentat la
seguretat dels arbres del carrer en un 87%

- Vancouver. El planejament i l’estratègia del
verd.
- La carta de l’Arbre del Grand Lyon
- La Main Verte. Agricultura urbana a Paris
- El Pla Director de l’Alhambra de Granada
- Milliontrees NY . L’increment dels arbres en
temps real
- Montpellier: 20 anys de gestió sostenible dels
espais verds
PER ACABAR
El Pla Estratègic del Verd de Barcelona és un
document que es troba en fase de redacció final.
Del resultat del procés de participació obert i de la
diagnosi s’han extret unes línies estratègiques i un
pla d’acció que han de marcar les polítiques municipals de verd urbà de cara als propers anys, construïdes sobre una visió i uns objectius formulats a
llarg termini per a una tenir en un futur, una infraestructura verda que garanteixi gaudi, benestar, i
salut als ciutadans de Barcelona.

DIAGNOSI EXTERNA. Bones pràctiques
Tot exercici d’avaluació es veu reforçat si
paral•lelament es fa una prospecció de situacions
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Mobilitat i espais verds

Ole Thorson i Jorgensen
----------és Enginyer Civil, especialitat en Transports,
Enginyer de camins, canals i ports,
especialitat en transports I Dr. Enginyer (Lic.
Techn.) especialitat en Trànsit i Seguretat
Viària. Professor adjunt de la Universitat
Politècnica de Copenhaguen (1968-1970).
Professor Associat de la Universitat
Politècnica de Catalunya, especialitat en
Transports (des de 1989). Director Tècnic
d’Ingeniería de Tráfico SL, INTRA, des de
1972. Enginyer de Planificació de Trànsit
i Transport de l’Ajuntament de Barcelona
(1970-1989).
Actua com a expert en temes de transport
per a la Unió Europea. Participa activament
en les associacions cíviques de Prevenció
d’Accidents (president), Catalunya Camina Drets del Vianant i de Promoció del
Transport Públic. President de la
International Federation of Pedestrians
(IFP) des d’octubre de 2005.
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¿Els espais verds (paisatges o parcs) són llocs
tranquils o illes envoltades d’un marc d’emissors
de soroll i contaminació? ¿Els espais verds són unitats integrals o àrees fragmentades per sistemes
viaris que promouen un ús excessiu de vehicles a
motor?
A España i a Catalunya existeix la idea bastant generalitzada que qui té un vehicle té dret a usar-lo en
qualsevol punt del territori per on el vehicle pugui
passar (segons les amplades i pendents).
Alguns de nosaltres hem estat educats per a
respectar l’entorn i els petits senyals, com aquells
col•locats a la gespa que indiquen: “Es demana no
trepitjar la gespa” i per tant sabem que hi ha llocs
que requereixen especial cura i que estan pensats
per a veure’ls i no per a arrasar-los.
De la mateixa manera que s’ha redistribuït l’ús
del espai públic i s’ha reservat el pas per motius
diversos (segons les hores, per la grandària del vehicle o el seu pes, per soroll, per velocitat etc.) també aquesta situació de reserva és necessària per als
espais verds.
A la ciutat quan parlem de reserva ens referim a
carrers amb prioritat per a vianants, voreres, places,
grups de carrers, carrils bus, carrils bici, passos de
vianants, ...
Sembla clar que el paisatge i els espais verds
precisen d’un acord d’accés i d’ús. També sembla
interessant la relació entre el ciutadà i la natura i,
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per tant, convé disposar d’àrees d’aparcament a una
distància adequada de l’espai en qüestió.
Un debat complicat en els espais urbans (com a
concepte urbanístic) és qui té preferència: l’espai
del ciutadà a peu i zona de descans o algun ciutadà
que utilitza el seu vehicle. De moment guanya el
concepte de l’usuari de vehicle. Carrers amb carrils de circulació, i fins i tot amb aparcament, tenen
fàcilment prioritat enfront l’espai verd del ciutadà.
La ponència parlarà d’aquests conceptes, dels
drets dels vianants i residents, del dret del ciutadà a
espais amb calma, de la necessitat d’ús dels vehicles
i de la seguretat viària en diferents espais naturals
urbans i interurbans.

port públic per arribar a indrets allunyats dels eixos
més importants i ha descartat la idea. Millor agafar
el cotxe.
Es comença a forjar una sensació de falta d’oferta en el transport públic per tal d’arribar durant la
setmana al lloc de treball. Els caps de setmana hi ha
menys oferta de les línies normals i demanda d’altres serveis que normalment no s’han planificat.
Els itineraris a peu en els espais verds han de ser
accessibles. Cal possibilitar arribar mes a prop de
l’itinerari natural en transport públic que en vehicle
privat, i tenir una combinació de bona freqüència
en les entrades dels espais naturals i parades amb
un mínim de servei per esperar (Coberta, WC, llum
etc.)
El territori ha de ser permeable, no una carrera
d’obstacles. El camí a recórrer ha de ser bastant
directe i sense barreres artificials (autopistes, carreteres, FFCC). No pot ser que tractem millor els
animals (que disposen de passos ecològics) que
l’ésser humà.

El volum de trànsit ambiental
Els visitants dels espais verds i naturals tenen el
dret i desitgen disposar d’un entorn lliure de soroll
i sense contaminació de l’aire. Gran part dels vehicles 4x4 son de tracció dièsel i amb motors més potents i més sorollosos que els d’un vehicle normal.
Això vol dir que hi ha una contradicció entre l’ús
de l’espai per a caminar tranquil•lament i el lliure
accés al territori amb vehicle.
Moltes de les pistes dels espais naturals i verds
no tenen prou amplada per a ser utilitzades a la vegada per la família d’excursió i pel vehicle. Com les
persones a peu tenen prioritat en aquests espais, és
aconsellable una clara definició de quines pistes poden usar els vehicles privats i en quines condicions.
Probablement als espais tranquils no es pot admetre més d’un vehicle cada 5 minuts mentre la
circulació sigui d’espai compartit (a 20 o 30 km/h).
Els paràmetres d’aquest concepte de definició de
volum ambiental de trànsit són diferents depenent
de l’entorn. A les ciutats hi ha com a mínim quatre
bases de càlcul: vies bàsiques de 50 km/h, vies locals de 30 km/h, vies compartides (20 km/h) i vies
predominants per a vianants.
La necessitat de controlar els efectes negatius
del trànsit, per a millorar les condicions dels altres
usuaris del territori, passa per una regulació del
nombre de vehicles, dels llocs d’accés, de les zones
d’aparcament i de la velocitat d’avançament als espais verds.

Necessitats dels vianants
Primer cal pensar en els vianants i en allò que
els agradaria trobar a cada pas del projecte. Pensar
com a vianant (com a persona i no com a robot amb
rodes) soluciona molts problemes posteriors.
Planificar per a l’ésser humà significa pensar
com a mínim des de 5 dimensions a la vegada: les
tres de l’espai físic, la dimensió del temps (encreuaments de fluxos) i la de grups d’usuaris a peu (edat,
capacitats, sexe, acompanyants etc.). Solament una
planificació integral permet obtenir un resultat acceptable.
El vianant (el visitant) requereix d’un ambient
humà i amb espai i qualitat. I també orientació al
territori. Actualment hi ha poca senyalització (tant
urbana com interurbana) adreçada als vianants. Encara es pensa poc en la seva xarxa.
Caminar ha de resultar agradable si volem que
sigui una alternativa al transport motoritzat. És necessari pensar en els nens i els la gent gran quan
dissenyem i orientem.
Els vianants es cansen (no tenen un motor addicional). En un moment en què es parla molt de
bicicletes amb motor elèctric, què es fa per als vianants? Com el vianant té cames que les usi, no?

L’accessibilitat
Al territori, el transport s’ha privatitzat de manera
que gran part de la gent no té en compte el trans-
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En arribar, després d’una caminada per l’espai
natural, ve la prova final de valentia. Qui es queda
al asfalt i no pot agafar l’autobús?
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Els espais verds com a identitat
5 PROJECTES de PAISATGE 5

Martí Franch Batllori
----------Arquitecte del Paisatge per la Universitat de
Greenwich 1998 i Enginyer Tècnic Agricola
per la ESAB 1993. Funda EMF arquitectura
del paisatge 1999 desprès d’un període
de formació a B+B (Amsterdam) i Kiefer
(Berlin). Obres rellevants: Restauració del
Club Med al Cap de Creus, els Jardins de
Can Framis a Barcelona, Ordenació dels
marges del Riu Têt a Perpignan, Cementiri
de Laroque des Alberes, Plaça PPCC
a Palamós. Des de 2001 professor de
Projectes de Paisatge a l’ETSAB.

Lloc: (...) El llocs tenen, doncs, memòria, perquè
hostatgen parts de l’ànima manllevada dels homes, y
per això xiuxiuegen, encara de manera confusa. Però
també tenen cos, és a dir, una certa morfologia física,
una forma suficientment homogènia com per atorgar
identitat. (...)
El projectista més sensible procura llegir i escoltar el
lloc. Però, com hem dit, els llocs xiuxiuegen llengües
estranyes i barrejades i, més sovint callen. Per tan,
s’ha d’interrogar pacientment el lloc. Com va escriure
el filòsof, les coses no parlen, solsament contesten. El
silenci dels llocs no és altre cosa que l’atenta espera
a les nostres preguntes* (...) Entendre un lloc es
descobrir els rumors de la seva parla i la forma del
seu cos, i aquesta comprensió permet al projectista
conversar amb ell per amplificar la seva veu, mostrar
la seva bellesa o contradir-lo: no necessariament hem
d’ajustar-nos a un lloc, el lògic és reinterpretar-lo o
contraposar-se a ell si el jutgem desastrat. Podem
marcar diferències, però no ser indiferents. La diferència és una categoria de la complexitat; la indiferència
ho és de l’avorriment (...).
- Definició de lloc – Joaquim Español
(* Antonio Marina)

16

17

3

MIRADES DE
L’ESPAI VERD

programa de transformació, s’exposarà allò que ha
volgut esdevenir ‘llegible’ i ‘apropiable’ pel ciutadans, per construir noves realitats socials amb una
marcada identitat, això sí, passatgera i caduca, que
parlem de paisatge:

Per a mi el projecte de paisatge és una oda al futur
en forma de compromís espacial i social. El futur
entès com allò que ha de venir i sobretot com la capacitat d’un paisatge, per transformar-se i millorar
un present imperfecte, tot fent-se llegible, identificable. És una acció d’optimisme prospectiu que
interroga un lloc per formular estratègies i accions
espacials concretes i idealment lloc-específiques.
No es tracta ni de la quantitat, ni de la rotunditat de
les transformacions, sinó de l’oportunitat i la transcendència de les mesures proposades en refer un
lloc de potencial singular.
El diccionari diu que una ‘oda’ és un cant que
exalta determinades accions i ideals de l’individu,
d’un poble, o d’una comunitat, i nosaltres ens atreviríem a afegir ‘qualitats’, trets, d’un espai... si es
tracta d’un projecte de paisatge. I defineix identitat,
com la qualitat d’una cosa o persona de ser per ‘ella
mateixa’, conscient dels seus trets propis i diferències amb els demés.
La ponència convida a passejar per 5 projectes
de paisatge lloc-específics, en que la recerca d’un
llenguatge propi, arrelat al programa i al lloc, ha
resultat amb propostes clarament diverses. Bé des
del reconeixement a les singularitats del lloc, bé des
de les oportunitats de transformació inherents al

• La plaça dels PPCC de Palamòs • una màquia
plena de racons i llibres
• Els Jardí de Can Framis • la illa forestal del
districte de la innovació tecnològica 22@
• El cementiri de Laroque des Alberes • el cementiri on es cullen cireres
• El polígon industrial de la ZAC Orline a Perpignan • boscos de pluja entre naus industrials
• La restauració del Club Med • la narració de la
roca, el mar i el cel.
PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS • PALAMÓS
una màquia plena de racons i llibres
Autors: EMF M Franch, M. Batalla, M. Bianchi,
A. Lopez Promotor: Aj. Palamos
/ Any : 2009-10 / Superfície : 2.971 m2
/ Cost : 400000 € - 134 €/m2
Situada entre la nova Biblioteca municipal i l’arxiu del museu de la pesca, la Plaça dels PPCC, és

un espai de petits racons, més contemplatiu que actiu, un jardí dels sentits. Arbres, arbusts, herbàcies,
gramínies i bulbs, més d’una cinquantena d’espècies, generen un espai extraordinàriament dinàmic
que setmanalment es transforma en funció de brotacions, floracions, marciments...
Una xarxa de camins de llambordes, graves i fusta, estructura un arxipèlag de racons frescos, tranquils i eurítmicament perfumats.
És un jardí de pluja on s’assagen 5 tècniques per
un molt baix consum d’aigua: dipòsit soterrat de
161.000 lit que recull aigua de la coberta dels edificis públics + espècies de baix i molt baix consum
d’aigua + parterres enfonsats per forçar la infiltració de les pluvials + esmena dels sòl amb gel hidroabsorvent (30-40 % menys consum) + capa d’encoixinament per reduir transpiració del sòl.
Els ‘’Llibres” de formigó senyalen les portes i
principals espais de la plaça i s’hi inscriuen ‘aforismes’ de escriptors i pensadors universals escollits
mitjançant un procés de participació ciutadana. De
nit s’il•luminen i transformen la percepció de la
plaça.
Cadires, tombones, festejadors, tamborets i taules per adults i infants confereixen confort i color
des del primer dia, mentre la vegetació s’estableix
i creix.

De la mateixa manera que les intervencions de
restauració de l’edifici no oculten les marques provocades per el pas del temps, el jardí l’acompanya
en la seva melancolia amb un disseny pretesament
romàntic que revisita alguns dels ingredients essencials del jardí clàssic català. S’opta així pel contrast amb el ritme frenètic i ‘tecno-exhibicionista’
del districte, per recollir-se sobre si mateix i crear
un racó atemporal, serè i assossegat com a preparació anímica a la visita al Museu. El jardí es torna
bàsic i ‘salvatge’ i proposa un bosc informe sobre
un mar d’heura sòbria. La cúpula arbòria genera
una atmosfera pròpia de llum i frescor que a la seva
vegada matisa la percepció de l’edifici.
El bosc es composa d’una doble estructura: una
albereda de creixement ràpid i plantació densa i
un alzinar de creixement lent i plantació dispersa.
L’heura trepa pels troncs, parets, escales, s’escampa pels parterres i murets de contenció i conforma
un únic tapis que unifica els diferents fragments
del jardí. Al més petit corrent d’aire, les fulles dels
àlbers tremolen , cruixen i es giren mostrant el seu
revers blanc, fet que transforma la massa forestal en
un núvol eteri i murmurant. Sota l’estrat arbori es
composa una coreografia per a bulboses i herbàcies
que amb les seves floracions efímeres ‘encenen’ els
diferents àmbits del jardí al pas de les estacions en
successives composicions monocromàtiques, que
tensionen la fase d’establiment del jardí. En l’estadi adult del jardí, l’alzina paulatinament substituirà
l’àlber i la majoria de bulboses desapareixeran ofegades sota l’ombra dels arbres
En quan al tractament dels límits, la proposta
emfatitza el caràcter ‘enfonsat’ del jardí i explicita
l’anterioritat de l’edifici respecte a la trama urbana.
El desnivell existent, 1.5m, s’exagera mitjançant la
construcció d’un banc perimetral continu que conforma una línia d’ombra que subratlla la independència de la intervenció. El banc-límit és el suport
de la nova topografia dels talussos que gestiona les
visuals entre interior i exterior i es modula segons
carrers i façanes. Segons la façana que s’observi, el
binomi muret-talús es transforma en entrada, escales, grades, banc o rampa. Al carrer Llacuna el límit
es transforma en un llarg banc corregut en un gest
de complicitat als estudiants de la veïna universitat,
orientat al sol i amb vistes al jardí i al museu, amb
un disseny que convida a utilitzar-lo de diferents
formes i en diferents nivells (carrer o jardí) i que

JARDINS DE CAN FRAMIS 22@, BARCELONA •
la illa forestal del districte de la innovació
tecnològica 22@
Autors : EMF – Marti Franch / BAAS Jordi
Badia, Jordi Framis
Col•loradors EMF: D.Grikti, A.Majoral, A.Lopez.
Any : 2007-10 / Superfície: 8.654 m2
El complexa fabril Can Framis es va assentar a
les afores agrícoles de Barcelona a mitjans del segle
XIX. La implantació responia al traçat del parcel•lari
rural del moment que posteriorment va ser annexionat a l’eixample de Cerdà ocupant quatre illes. La
reforma del recinte fabril ha suposat la demolició
de la majoria de les construccions existents i
la restauració de les dos naus més significatives
en un Museu d’art contemporani. La confrontació
de geometries entre les naus originals i la retícula
de Cerdà resulta en un espai lliure fragmentat i residual situat a un metro per sota de la rasant de la
ciutat actual.
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ZAC ORLINE PERPIGNAN
boscos de pluja entre naus industrials
Autors: EMF Marti Franch, Atelier d’Architecure
Philippe Pous, BE2T Ingénierie, GAEA
Consultant (Environnement et Hydraulique),
SCP Thorent-Roméro, géomètre expert,
L.Majer, M.Bianchi, C.Glomes
Any : 2009 – 2010 / Superfície : 45 ha
/ Promotor : Communauté d’Agglomeration
Tet-Mediterrain
Cost : 6.827.382 € HT – Total: 382.875 € HT
- Espaces verts

i s’instaura sobre una plana agrícola de vinyes i
fruiters.
La legislació francesa obliga a mitigar el impacte
de la impermeabilització del sòl propiciat per l’urbanització mitjançant la construcció de ‘Bases de
retenció’ que durant 48h puguin acumular i alliberar lentament l’aigua de pluja al sistema públic de
sanejament.
Contràriament a la solució habitual, en que es
crea una ‘gran bassa’ al punt més baix del polígon,
al ZAC Oriline es proposa construir una sèrie de
basses més superficials en forma de digitacions que
alhora que gestionen les plujanes formen franges
forestals que contribueixen a la integració paisatgística i a la millor funcionalitat ecològica del Polígon.

El polígon industrial del Mas Orline a Perpignan marca la porta sud de la ciutat des de la A9

En alçat, l’arquitectura s’ajup per sota del mantell
de les fulles i respecta l’escala dels arbres, permetent en tot moment la continuïtat de les visuals per
damunt dels volums i facilitant que l’espai sigui
llegible com a un tot.

pretén amb el seu disseny amb taulons de fusta,
suggerir un cert romanticisme que impregna el disseny de tot el jardí.
CEMENTIRI DE LA ROQUE DES ALBÈRES
el cementiri on es cullen cireres
Autors : Phillippe Pous, Aqte. / EMF Franch,
E. Rivers, A. Lopez
Any : 2005-7 / Superfície : 7.312 m2

Visió de les ‘Noues’ (fondalada) – basses de retenció de plujanes com elements estructuradors

Sota un camp de cirerers desenaris s’assaja relacions entre la tradició nòrdica del cementiri-bosc
i la tradició mediterrània del cementiri-edifici, per
situar un programa sense ferir la bellesa i serenor
de l’enclau.
El projecte es desenvolupa per la superposició de
dos realitats i geometries que per contrast i tensió
emfatitzen la seva identitat: la retícula puntejada del
camp de cirerers i la geometria neta i abstracte dels
sepulcres. En planta, l’arquitectura es comprimeix en
franges llargues i estretes que es disposen cautelosament entre els cirerers, seguint les corbes de nivell.

Secció d’una ‘Noues’ (fondalada), 20m.
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NOVES DISPOSICIONS LEGALS
QUE AFECTEN ELS TRACTAMENTS
FITOSANITARIS EN PARCS I JARDINS
Comparativa Pla de Tudela – Platja. Estat inicial i durant les obres de restauració.

PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL PARATGE DE
TUDELA-CULIP (CLUB MED) AL PARC NATURAL
DEL CAP DE CREUS •
la narració de la roca, el mar i el cel.
Autors: EMF Estudi Martí Franch. M. Batalla,
M. Bianchi, A. López, M. Solé, L. Ochoa,
G. Batllori, L. Majer. J/T Ardèvol.Ton Ardèvol,
R. Alvarez, C. Carmona
Any : 2005-10 / Superfície : 200 ha
/ Cost: 7.032.500 € • 3.5 € / m2
Promotor: Miniesterio de Medio Ambiente,
Gestora de Runes de la Construcció i Dept.
De Medi Ambient.

Tanmateix en el segle de la ‘globalització’ i la ‘xinatització’, hem de recuperar el coratge dels avantpassats i recomprometre’ns amb el futur, el somnis
i els llocs:
Ells no son, no, ni poden ser modernistes.
Ells estan satisfets del món que veuen i no senten
desitjos de canviar ni de
provar de millorar-lo; creuen en el present perquè hi
viuen i en viuen,
i el pervindre els espanta. No volen que les idees es
renovin; (...)
son homes secs, porucs i mandres d’idees; curts de
somnis.
Santiago Rusiñol 1894

El projecte de restauració del paratge de Tudela
estableix cinc eixos d’intervenció:
1 - L’extracció i gestió de la Flora Exòtica Invasora (FEI), majoritàriament Carpobrotus edulis.
2 - Fer un enderroc pel sistema de la deconstrucció selectiva i per àmbits de les 430 edificacions.
3 - Gestionar de manera paradigmàtica els
42.000m3 de residus de la construcció resultant.
4 - Refer la orografia i drenatges naturals del
territori:
- Recuperant la platja - la‘Gran Sala’ del Pla de
Tudela.
- Restituint orogràfica els buits deixats pels equipaments centrals: restaurant-amfiteatre-piscina.
5 - Fer un projecte de l’ús públic que destil•li els valors inherents del lloc, a partir de 3 línies d’actuació:
- Ordenació i jerarquització del viari:
- Xarxa de miradors
- Identificació de les roques-animal

Josep Mª Vives de Quadras
----------Barcelona, 1937. Enginyer Agrònom,
President de l'ICEA (Institut Català d'Estudis
Agraris). Vice-president de l'Associació
d'amics dels Jardins. Va ser cap del Servei de
Protecció dels Vegetals de la Generalitat de
Catalunya (actual Servei de Sanitat Vegetal)
des de 1980 fins la seva jubilació al 2007.
Autor de nombrosos estudis i monografies
sobre fitopatologia. Actualment participa
com a ponent de l'ICEA al Llibre Blanc dels
Tractaments fitosanitaris a Jardineria.

1 - Introducció
El passat 24 de novembre es van publicar al Diari
Oficial de la Unió Europea dues disposicions que
afecten de forma important els tractaments fitosanitaris. Aquestes disposicions son :
El Reglament ( CE ) nº1107/2009 del Parlament
Europeu i del Consell relatiu a la comercialització
de productes fitosanitaris, que derogan les Directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell. Aquest
reglament entrarà en vigor el 14 de juny de 2011 i
afecta el registre dels productes fitosanitaris.
La Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, que estableix el marc de l’actuació
comunitària per aconseguir un ús sostenible dels
plaguicides. Els objectius de la directiva són :
- Reduir els riscos i els efectes de l’ús de plaguicides en la salut humana i en el medi ambient.
- Fomentar l’ús de la gestió integrada de plagues.
- Fomentar plantejaments o tècniques alternatives als plaguicides
Aquesta directiva afecta a l’ús dels plaguicides i
dóna el termini 26 de novembre de 2011 perquè els
estats membres posin en vigor les disposicions legals, reglamentaries i administratives necessàries per
donar compliment a allo que estableix la directiva.
En aquests moments (setembre 2010) encara no
s’ha publicat cap disposició legal per transposar a
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la legislació espanyola allò que disposa la directiva,
tot i que existeixen diversos avantprojectes de disposicions per transposar-la.
En aquesta comunicació es tractarà de com
aquestes disposicions, i d’altres que les complementin, poden afectar els tractaments fitosanitaris
dels parcs i jardins.

també formació al personal dels establiments de
venda de plaguicides.
D’acord amb allò que estableix la directiva, caldrà
regular a nivell estatal la formació requerida als distribuïdors i venedors de plaguicides , així com la forma de facilitar la formació complementària als posseïdors de carnets per actualitzar els coneixements.

2 - Impacte del Reglament ( CE ) nº 1107/2009
sobre els tractaments fitosanitaris de parcs i jardins
Aquest reglament, quan entri en vigor, afectarà
el registre de les matèries actives d’ús fitosanitari,
actualment regulat a nivell europeu per la Directiva 91/414/CEE. La seva incidència sobre els tractaments en parcs i jardins serà indirecta, ja que pot
suposar l’eliminació d’algunes matèries actives actualment utilitzades en aquest àmbit. També regula quines condicions han de complir els productes
a emprar en els tractaments de les “zones sensibles
“ com els parcs i jardins. Com aspectes positius,
l’agilitació dels tràmits de registre dels productes,
especialment dels destinats als “cultius menors”
entre els que podem incloure els destinats als tractaments de parcs i jardins.

3.2 - Requisits per a la venda de plaguicides
L’article 6 de la directiva regula la venda de plaguicides, distingint la venda dels productes per a
ùs professional dels destinats a usuaris no professionals.
a) Venda de productes d’ús professional
S’estableix que els venedors i distribuïdors de
productes fitosanitaris han de disposar de suficient
personal amb certificat, que, com s’ha indicat en el
punt anterior, és ja obligatori en algunes Comunitats Autònomes i que caldrà regular a nivell estatal.
Les novetats que també s’hauran de incorporar a
la legislació espanyola, son que aquestes persones
han d’estar disponibles en el moment de la venda i
la obligatorietat de que els productes d’ús professional es poden vendre únicament a persones titulars
d’un certificat.
Aquestes mesures les hauran d’adoptar els estats
membres abans del 26 de novembre del 2015.

3 - Impacte de la Directiva 2009/1287 CE
Aquesta directiva , encara no transposada a l’Estat espanyol, afectarà de forma important als tractaments fitosanitaris de parcs i jardins. A continuació
s’indiquen els punts de la directiva que, quan entrin
en vigor, suposaran canvis en la actual regulació
d’aquests tractaments.

b) Venda de productes d’ús no professional
La directiva indica que els “microdistribuidors”
que només venguin productes de baixa perillositat
per a ús no professional , no caldrà disposin de personal amb certificat ni hauran d’exigir un certificat
als compradors, si bé hauran de proporcionar informació sobre el risc de l’ús dels plaguicides per a la
salut humana i el medi ambient, així com informar
de les alternatives de baix risc.

3.1 - Formació
L’article 5 de la directiva indica que els estats
membres vetllaran perquè tots els usuaris professionals, distribuïdors i assessors tinguin accés a una
formació apropiada que englobarà tant la formació
inicial com la complementària.
En l’annex 1de la directiva es detallen quines són
les matèries de formació que cal impartir. Els estats
membres hauran d’establir sistemes de certificació
d’aquesta formació com a més tard el 26 de novembre del 2013.
A l’estat espanyol aquesta obligatorietat es va establir ja pels aplicadors professionals en el Reial Decret 3349/83 i es contempla també a nivell estatal en
l’Ordre PRE/2922/2005 . En algunes Comunitats
Autònomes, com és el cas de Catalunya, s’exigeix

3.3 - Inspecció dels equips d’aplicació de
plaguicides
L’article 8 de la directiva estableix que els equips
d’aplicació de plaguicides d’ús professional han de
ser objecte d’inspeccions periòdiques. En l’annex II
es detallen els punts a contemplar en aquestes inspeccions per a garantir que els equips d’aplicació
compleixen una sèrie de requisits a fi d’aconseguir
un elevat nivell de seguretat i protecció de la salut
humana i del medi ambient.
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3.5 - Manipulació i emmagatzematge del
plaguicides, dels seus envasos i restes
L’article 13 de la directiva indica que els estats
membres adoptaran una sèrie de mesures per vetllar que les operacions de manipulació i emmagatzematge dels plaguicides, els seus envasos i restes
realitzades per usuaris professionals no posin en
perill la salut humana o el medi ambient.
Moltes de les mesures que proposa és ja actualment regulades a l’estat espanyol. La manipulació dels plaguicides esta regulada pel Reial Decret
3349/83 la “Reglamentación tècnico sanitaria para
la Fabricación ,Comercialización y Utilización de
Plaguicidas” (RTS) i disposicions complementàries. L’emmagatzematge, a més de la citada RTS , és
regulat pel Reial Decret 379/2001 sobre l’emmagatzematge dels productes químics . La gestió dels envasos buits es regulada pel Reial Decret 1416/2001
de gestió d’envasos de productes fitosanitaris. No
obstant, queden per regular algunes de les mesures
que contempla la directiva, com la gestió dels restos de líquids de tractament que romanen als tancs
d’aplicació i la neteja dels equips de tractament.

Els estats membres han de vetllar per a que com
a mes tard el 26 de novembre del 2016 els equips
d’aplicació s’inspeccionin com a mínim una vegada i només es podran utilitzar aquells que hagin superat amb èxit l’inspecció. Queden exempts
d’inspecció els equips d’aplicació manual i els polvoritzadors de motxilla, si be els usuaris d’aquests
equips han de ser instruïts sobre el seu correcte ús
i manteniment .També indica que els estats membres podran establir diferents calendaris i intervals
d’inspeccions.
A l’estat espanyol ja existeixen plans de registre
i inspecció d’aquests equips i esta molt avançat un
projecte de reial decret per adoptar les mesures que
en aquest camp estableix la directiva.
3.4 - Reducció de l’ús de plaguicides o dels
seus riscos en zones específiques
Aquesta reducció de l’ús de plaguicides és contemplada en l’article 12 de la directiva i és el punt
que afecta de forma més directa als tractaments
fitosanitaris en parcs i jardins. Textualment s’indica que els estats membres vetllaran perquè es
minimitzi o prohibeixi l’ús de plaguicides en algunes zones específiques, entre les quals es troben
les utilitzades pel públic en general o per “grups
vulnerables” ( definits en l’article 3 del Reglament
(CE) nº 1107/2009 : dones embarassades, lactants,
nens, persones d’avançada edat etc.). Com a zones
específiques cita : parcs i jardins públics, camps
d’esport, àrees d’esbarjo, àrees escolars i de jocs
infantils, així com les zones properes als centres
d’assistència sanitària.
La directiva no prohibeix els tractaments fitosanitaris en aquests espais, però indica que caldrà
adoptar mesures per a la gestió del risc i donar
prioritat a l’ús de productes fitosanitaris de ” baix
risc” i a les mesures de control biològic. Indica
que els productes de “baix risc”son els definits
com a tals en el Reglament (CE) nº 1107/2009
, que es preveu que seran de característiques similars als actualment autoritzats pel registre espanyol en els tractaments de l’àmbit “ parques y
jardines”
L’impacte d’aquest punt de la directiva en el tractament de parcs i jardins, dependrà sobre tot de les
mesures de “gestió del risc” que es contemplin en
la disposició que transposi la directiva a la legislació
espanyola.

3.6 - Gestió integrada de plagues
L’article 14 indica que els estats membres adoptaran totes les mesures necessàries per fomentar la
gestió de plagues amb baix consum de plaguicides,
donant prioritat, quan sigui possible, als mètodes
no químics . Així mateix han de vetllar perquè els
usuaris professionals tinguin a la seva disposició
informació i instruments per al seguiment de plagues i la presa de decisions, i disposin de serveis
d’assessorament sobre la gestió integrada de plagues.
A més, els estats membres han de descriure en
els seus plans d’acció la forma de garantir que tots
els usuaris professionals aplicaran els principis generals de la gestió integrada de plagues establerts
en l’annex III de la directiva a mes tardar l’ú de
gener del 2014.
És evident que tant la administració com les empreses de tractaments hauran de fer un important
esforç per posar a punt i adoptar aquests mètodes
de lluita en el camp de la jardineria.
3.7 - Transposició de la directiva l’estat espanyol
L’article 23 de la Directiva indica que com a mes
tard el 25 de novembre del 2011 els estats membres
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posaran en vigor les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per donar compliment a allò que estableix la directiva
El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí
té previstes varies disposicions per a transposar
la directiva. La major part dels temes tractats en
aquesta comunicació es recolliran en un projecte
de reial decret sobre “utilització de productes fitosanitaris en àmbits distints als de la producció primària agrícola i forestal”, que, entre altres temes
es preveu regular els tractaments fitosanitaris en
parcs i jardins, tant per part dels professionals com
dels no professionals
També la Generalitat de Catalunya té un projecte
de decret que estableix mesures addicionals de seguretat en les activitats de control de plagues i en l’utilització i comercialització de plaguicides d’àmbit ambiental, a la industria alimentària i en els tractaments
fitosanitaris que puguin afectar espais urbans. Un
capítol d’aquest projecte de decret tracta “dels tractaments amb productes fitosanitaris que puguin
afectar espais urbans i assimilables de concurrència o presència humana aliena als tractaments” i es
preveu regular la forma de tractar els parcs i jardins
d’acord amb els criteris de la directiva europea.

natius, es poden crear problemes per manca de
productes fitosanitaris a utilitzar en el camp de la
jardineria, especialment en el control de fongs i
males herbes i d’algunes plagues de quarantena.

MANEIG DE PLAGUES EN VEGETALS
D'ECOSISTEMES URBANS
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3.8 - Efectes previsibles de la directiva sobre els
tractaments fitosanitaris dels parcs i jardins
Tot i que encara es desconeix el contingut de les
disposicions que recolliran la directiva i els criteris
per aplicar-les, es pot avançar que la progressiva entrada en vigor de la directiva, juntament amb l’eliminació o restriccions d’ús de substàncies actives
d’ús fitosanitari en la llista europea, comportarà :
- Una major professionalització del sector.
- Una major protecció de les persones possiblement afectades pels tractaments, especialment
dels grups vulnerables.
- Obligarà a incrementar esforços per part de l’administració, centres d’investigació i empreses del
sector per posar a punt tècniques alternatives de
lluita adoptant els principis de la gestió integrada
de plagues.
- Caldrà regular les mesures de gestió del risc
que hauran d’adoptar els responsables dels tractaments.
- Tot i els importants avenços que s’han fet en
la implementació dels sistemes de lluita alter-
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Els jardins són entorns molt visitats on hom poc
gaudir i recrear ambients naturals i, de vegades, es
converteixen en espais on es poden realitzar activitats culturals com ara conferències, exposicions o
concerts. La directiva europea sobre el maneig de
l’estat fitosanitari dels vegetals ha establert un nou
marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús
sostenible dels plaguicides, especialment en zones
específiques com són els espais utilitzats pel públic
en general: parcs, jardins públics, camps d’esport,
àrees d’esbarjo, recintes escolars, camps de jocs etc.
L’objectiu prioritari d’aquesta directiva és un compromís amb la reducció dels possibles riscos causats per l’ús dels productes fitosanitaris, dins d’una
viabilitat tant ecològica com econòmica, la qual cosa
recomana una gestió de plagues amb baix consum
de plaguicides, emmarcada en un maneig integrat
de plagues. D’altra banda, el paisatgisme i urbanisme de qualitat exigeixen, entre altres coses, l’ús de
la diversitat vegetal i el desenvolupament de propostes imaginatives per al maneig d’aquestes espècies vegetals. Alguns treballs realitzats recentment
estudien l’efecte de la diversitat vegetal de les àrees
verdes sobre l’estat fitosanitari de les plantes, tot
afavorint una menor dispersió de plagues i malalties i disminuint l’efecte devastador que de vegades
tenen alguns insectes sobre espais amb una única
espècie vegetal dominant (Alvey, 2006; Poland i
McCullough, 2006). D’altra banda l’alta diversitat
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vegetal ocasiona freqüentment un elevat nombre
d’organismes fitòfags, com ocorre en alguns jardins botànics, caracteritzats per aquest factor de diversitat, però al mateix temps afavoreix la presència
de noves espècies pertanyents a la fauna útil que
controlen les plagues (Beltrà et al. 2007). Aquesta
correlació és la responsable que aquest ecosistema
es mantingui molt freqüentment en equilibri. Amb
aquesta tendència, el maneig dels jardins i de les
àrees verdes en general haurien de tenir en compte
conceptes com la diversitat, sostenibilitat, respecte
amb el medi ambient i control racional de plagues
i malalties (Gutleben, 2009).

cial el coneixement dels cicles biològics específics
de les plagues en ambient urbà i del seu comportament, facilitant l’aplicació d’un maneig molt més
adequat i en un moment més òptim (Pons et al.,
2006a; Soto et al., 2008; Soto i Duart, 2009). Cal
tenir en compte que molts dels enemics naturals
solen tenir preferència per algun dels estadis concrets del desenvolupament de la plaga i despleguen
la seva acció en períodes molt concrets i no al llarg
de tota la vida de l’organisme plaga.
DESENVOLUPAMENT DE MÈTODES DE
MOSTREIG I LLINDARS D’ACTUACIÓ
Entre les metodologies que cal redefinir en jardineria es troben els mètodes de mostreig per al
seguiment de poblacions d’espècies plaga. L’estudi
dels insectes i dels àcars que augmenten les seves
poblacions en períodes curts de temps necessiten
metodologies objectives que permetin prendre dades quantitatives de la variació de les seves poblacions. És el cas dels àcars tetraníquids, els pugons
(Pons et al., 2006b), els trips, les mosques blanques, etc. D’altra banda els llindars de tractament
desenvolupats per a cultius agrícoles tampoc solen
coincidir amb els usats en espais verds d’ecosistemes urbans o rurals de manera que en la seva gran
majoria estan també per redefinir. En la majoria
de casos, els danys ocasionats per les plagues en
jardins no es correlacionen amb danys econòmics
sinó que més aviat són considerats com a pèrdues del valor estètic del vegetal o del confort per als
ciutadans. Aquest concepte dificulta la valoració de
dany sobre el vegetal. Per tant, els llindars de tractament per a un jardí són difícils de determinar i en
moltes ocasions cal un estudi específic que s’adapti a les característiques pròpies d’aquest mitjà. En
aquest sentit s’han realitzat alguns estudis basats
en la pèrdua estètica del vegetal (Klingeman, 2001;
Chauvel, 2001).

PREPARACIÓ DE MESURES ALTERNATIVES
Tradicionalment el maneig d’àrees verdes en ecosistemes urbans s’ha realitzat mitjançant una translació de coneixements relacionats amb el control de
plagues en cultius agrícoles d’aquestes àrees. Però
els danys que produeixen les plagues en aquests
ecosistemes urbans són diferents, qualitativament
i quantitativament, i el comportament de les espècies plaga en moltes ocasions també difereix.
Això comporta la utilització d’escales i mesures de
control diverses i diferents a les utilitzades en els
ecosistemes agrícoles. La correcta identificació de
les espècies que produeixen problemes de plagues
i dels seus enemics naturals així com l’estudi del
comportament d’aquestes espècies i el desenvolupament de llindars de maneig o control per a aquestes espècies son les principals eines per intervenir
en la gestió d’aquests hàbitats.
IDENTIFICACIÓ CORRECTA DE L’ESPÈCIE PLAGA
La correcta identificació dels agents que causen
danys sobre els vegetals és el principal punt de
partida d’estudi. En algunes ocasions les espècies
que trobem sobre plantes ornamentals tenen una
gran semblança amb les espècies plagues dels cultius, però no sempre es comporten igual. Un dels
exemples el trobem en l’espècie de pseudocòccid
freqüentment trobat als exemplars de Bougainvillea, Phenacoccus Peruvianus. Aquesta espècie difereix dels pseudocòccids que freqüenten els cultius
i les espècies que la parasiten també son diferents
(Beltrà et al. 2010). De forma similar, es produeix
l’actuació de parasitoids sobre uns pugons però no
sobre d’altres, o sobre algunes espècies de mosques
blanques però no d’altres. Per altra banda, és essen-

REDUCCIÓ I SUBSTITUCIÓ DE PLAGUICIDES
Les aplicacions repetides de plaguicides convencionals en els jardins trenca l’equilibri entre plagues i enemics naturals i dóna lloc a rebrots d’espècies fitòfagues que cada vegada sorgeixen amb més
intensitat. Les poblacions, ara nules o molt baixes,
de parasitoids i depredadors, que en altres circumstàncies podrien controlar les espècies plaga, es
tornen ineficaces. En aquest sentit, les poblacions
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d’àcars tetraníquids són ben controlades quan es
respecta la fauna útil d’àcars depredadors fitoseïds,
però sovint, després de diversos tractaments químics, les poblacions d’aquests enemics naturals
disminueixen o desapareixen la qual cosa produeix que els nous focus d’àcars fitòfags ressorgeixin
amb gran intensitat (Beltrà et al., 2008). Actualment existeixen nombroses mesures alternatives
als tractaments químics que permeten controlar o
reduir la intensitat poblacional de moltes espècies
de plagues. La utilització de trampes, associades o
no a compostos feromonals o kairomonales, l’associació d’hostes de les plagues a plantes repel•lents
dels principals insectes plaga i la utilització del control biològic, són algunes de les mesures amb què
comptem. Aquest canvi obliga a la modificació tant
de les eines com dels procediments utilitzats en el
maneig convencional, el que és més important, a
un canvi en la filosofia de maneig de les plagues de
l’espai verd urbà.
L’aplicació del control biològic de plagues requereix un coneixement ampli de les espècies, de la
seva biologia, de la seva dinàmica poblacional, del
seu comportament i els danys que realment provoquen. Entre les tècniques més utilitzades en aquest
tipus de maneig es troben la utilització d’organismes entomopatògens (Soto, 2008) i l’alliberament,
de forma massiva, d’enemics naturals per a combatre alguns àfids, aleiròdids, còccids i tisanòpters. Al
mateix temps s’han de començar a desenvolupar
metodologies específiques de protecció i foment
dels principals artròpodes útils que, o bé es troben
ja presents, o bé vagin apareixent amb el temps.
En aquest marc no és difícil la instal•lació de nous
paràsits i depredadors que per la seva alta sensibilitat als plaguicides no s’havien observat anteriorment. L’any 2004 es va realitzar un canvi en la
metodologia de control de plagues del Jardí Botànic
de València consistent en la utilització d’un maneig
ecològic. Des de llavors és freqüent la instal•lació
de poblacions de diferents espècies de neuròpters,
coccinèl•lids, sírfids i cecidòmids que no s’observaven anteriorment. L’augment natural de poblacions
s’ha produït també en alguns paràsits com és el cas
de la detecció i instal•lació de Thripobius semiluteus,
citat a Itàlia com eficaç parasitoid de Heliothrips
haemorrhoidalis i que aquesta ha estat la primera
vegada esmentat a Espanya (Beltrà i Soto, 2010) i
que des d’aleshores controla aquesta plaga al Jardí.

En altres ocasions és efectiu realitzar tècniques
de control biològic clàssic, introduint alguna espècie exòtica d’enemic natural que garanteixi el
control de l’espècie plaga segons es coneix per experiències similars realitzades en altres països. En
aquestes estratègies de control han de ser valorats
els possibles riscos ecològics per al sistema natural
i, sempre que es pugui, s’ha de quantificar l’efecte
beneficiós de l’insecte que es pretén introduir i el
possible risc ecològic. Aquesta metodologia s’ha
utilitzat per al control del flàtid Metcalfa pruïnosa
per mitjà de la introducció, procedent d’Itàlia, del
seu paràsit Neodryinus tiphlocibae a la Comunitat
Valenciana i Catalunya (Soto et al., 2009).
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Aquesta plaga està considerada com una espècie extremadament polífaga, això juntament amb
la seva fàcil dispersió dificulta enormement el seu
control mitjançant aplicacions químiques. Experiències de maneig de control biològic clàssic es contemplen com les més idònies per a insectes amb

aquest tipus de comportament. En general, els resultats obtinguts fins al moment en experiències realitzades en control biològic ens indueixen a pensar
que és preferible desenvolupar i actuar en entorns
de maneig per conservació d’enemics naturals.

Diagnòstic de la presència
i potencial de les plantes
invasores
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importants, com ara alteracions en el funcionament
dels ecosistemes i canvis en la biodiversitat nadiua,
però també efectes negatius sobre l’economia, el
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els hàbitats i les regions. Tot i que ambdós components es troben íntimament relacionats, aquesta
ponència els abordarà per separat amb dos exemples: el grau d’invasió dels hàbitats i les diverses
parts de Catalunya i els seus factors associats, i la
capacitat invasora de les espècies ornamentals més
plantades a la ciutat de Barcelona.

Soto, A.; Espinosa, E.; Beltrà, A. i García S. 2009 Establecimiento en España de Neodryinus typhlocibae (Ashmead) (Hymenoptera: Dryinidae) como controlador biológico de Metcalfa pruinosa (Say) Hemiptera: Flatidae). VI
Congreso nacional de Entomología Aplicada. XII jornadas
científicas de la SEEA. Baleares, octubre 2009.

Gutleben, C. i D. Provendier. 2009. La protection biologique integree au service des espaces verts enjeux,
histoire et perspectives de recherche. 2ème Conférence
sur l’entretien des espaces verts, jardins, gazons, forêts,
zones aquatiques et autres zones non agricoles. Angers,
octobre 2009.

El grau d’invasió d’hàbitats i regions
En general, tendim a confondre el grau d’invasió
d’un hàbitat o regió amb la seva susceptibilitat a ser
envaït. Però això no és ben bé així: segons la definició clàssica de Lonsdale (1999), el grau d’invasió
d’un hàbitat o regió és resultat del nombre d’intro-

Klingeman, W. E.; Buntin, G. D. i Braman, S. K. 2001.
Using aesthetic assessments of azalea lace bug (Heteroptera: Tingidae) feeding injury to provide thresholds for
pest Management decisions. Journal of Economic Entomology, 94, 5: 1187-1192.
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3. Quin és el grau d’invasió dels diversos hàbitats
a Catalunya?
4. Quina relació te amb la riquesa d’espècies nadiues dels hàbitats?

duccions –l’anomenat esforç d’introducció o pressió
de propàgul - i de la seva invasibilitat o susceptibilitat
intrínseca a la invasió, la qual determina les oportunitats dels nouvinguts de sobreviure i estendre’s.
Hi ha diverses hipòtesis sobre els factors que determinen la invasibilitat d’hàbitats i regions: la coincidència climàtica amb les regions d’origen (Scott &
Panetta 1993) facilita l’establiment de moltes espècies, però també ho fa la fluctuació en la disponibilitat de recursos (Davis et al. 2000). A aquests dos
factors s’hi oposa la suposada resistència de la biota
nadiua (Levine 2000).
Catalunya és un bon marc d’estudi de les invasions i dels seus factors territorials associats a causa
de la seva diversitat d’ambients, que fa que en poc
més de 32.000 km2 hi coexisteixen tres regions biogeogràfiques principals (mediterrània, atlàntica i
alpina). Sumat a aquest gradient climàtic, el patró
històric de poblament i el desenvolupament econòmic hi han determinat un paisatge molt heterogeni,
amb un predomini dels boscos i matollars als massissos del nord i el sud, respectivament, de conreus
a les planes interiors i de les àrees urbanes i industrials es concentren a la costa i el prelitoral. D’altra
banda, Catalunya és també un territori privilegiat en
la prospecció de les espècies i comunitats vegetals.
La llarga tradició botànica ha permès recollir una
quantitat ingent de registres florístics, inicialment
dispersos en fonts publicades i inèdites i organitzar-los de forma sistemàtica seguint la xarxa UTM
de 10x10 km. Aquesta informació s’ha organitzat en
Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC,
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html,
BDBC), que conté més d’1.200.000 registres florístics i de 17.000 inventaris de vegetació realitzats segons la metodologia sigmatista, que assigna un codi
d’abundància-dominància a cada espècie segons el
seu percentatge de recobriment a l’inventari.
Malgrat l’existència d’aquest fons florístic, els patrons geogràfics del grau d’invasió del territori romanien inexplorats, ni tampoc es coneixia la relació
entre el grau d’invasió i un seguit de factors ambientals (climàtics, paisatgístics, antròpics, biològics,
etc.). Amb aquestes premisses es van plantejar les
qüestions següents:

A partir de les dades del BDBC es va obtenir una
cartografia del nombre d’espècies exòtiques per
quadrícula UTM. L’estudi considerà com a exòtiques només els anomenats neòfits (plantes introduïdes després de l’any 1500) per les dificultats de
separar els arqueòfits (espècies exòtiques establertes abans d’aquesta data) de les plantes realment
nadiues. Així, es detectà l’existència a Catalunya
d’un total de 264 neòfits, amb una mitjana de 37.85
per quadrat UTM. En general, els valors més alts de
riquesa de neòfits es concentren a les quadrícules
costaneres, especialment de Barcelona cap el nord.
Els resultats són bastant coherents amb l’observat
en estudis recents a Espanya: la línia de la costa, especialment la mediterrània, concentra la major part
de les invasions (Gassó et al. 2010). Paral•lelament
es van seleccionar un conjunt de variables climàtiques, topogràfiques, geològiques, relatives a les
cobertes del sòl i als assentaments humans per al
conjunt de Catalunya, procedents de diverses bases de dades o generades ad hoc amb procediments
SIG. Atesa a resolució de les dades de FLORACAT,
totes aquestes variables van ser calculades per UTM
de 10 km. Amb procediments de regressió lineal
clàssics es va analitzar la relació entre la riquesa de
neòfits per UTM i aquestes variables. Els resultats
van posar de manifest que la riquesa d’espècies
exòtiques depèn positivament de la latitud, la temperatura mitjana, la riquesa d’espècies nadiues, la
densitat de població i l’abundància d’assentaments
urbans.
Ara bé, dins d’una determinada regió, el grau
d’invasió pot ser molt diferent entre hàbitats (Lonsdale 1999) en funció de les característiques abiòtiques i biòtiques de l’hàbitat receptor i de l’esforç
d’introducció aplicat específicament sobre cada
hàbitat (Rejmánek et al. 2005a). Deixant de banda
l’esforç d’introducció, pel qual no es tenen dades
per hàbitat, s’ha intentat explicar el grau d’invasió
dels hàbitats a partir de dues hipòtesis que fan intervenir la relació entre el nombre d’espècies nadiues i d’exòtiques. Al primer cas es pressuposa que
la aquesta relació és negativa, atès que una elevada
diversitat de nadiues prevé contra la invasió per

1. Quin és el patró geogràfic del grau d’invasió
per UTM a Catalunya?
2. De quines variables depèn?
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exòtiques (Elton 1958, Levine & D’Antonio 1999).
Al segon, es sosté que una abundància moderada
de recursos i una certa freqüència de pertorbacions
afavoreix tant nadiues com exòtiques, i per tant la
relació entre elles seria positiva (Davis et al. 2000).
Amb l’objectiu d’avaluar quin és l’estat d’invasió dels hàbitats de Catalunya, es van seleccionar
15.655 inventaris de vegetació (datats entre 1926 i
2003) del BDBC, classificats a nivell d’aliança segons el sistema sigmatista clàssic. Les aliances del
sistema sigmatista són una bona aproximació als
hàbitats perquè recullen un conjunt de comunitats
vegetals que comparteixen trets fisiognòmics i condicionants ambientals (clima, sòl, règim de pertorbacions, etc.). Es van obtenir el nombre d’espècies
nadiues (incloent els arqueòfits) i exòtiques (neòfits), i els seus respectius percentatges d’espècies
per inventari. A partir d’aquesta classificació es van
identificar els hàbitats més i menys envaïts a Catalunya. Entre els hàbitats més envaïts cal destacar
els conreus llaurats i els herbassars ruderals, els
boscos i bosquines de ribera i els hàbitats sotmesos
a trepig. Entre els que no mostraren cap inventari
amb neòfits, destaquen les comunitats fluvials d’aigües corrents, diversos tipus de molleres, diversos
tipus de prats i matollars alpins i subalpins i els
matollars mediterranis espinosos. Analitzant els
hàbitats en conjunt no s’observà cap relació clara
entre la riquesa mitjana de neòfits i la de plantes
nadiues per hàbitat.

La capacitat de dispersió de les espècies mereix
una atenció especial perquè és la característica
que determina a quina distància poden arribar els
propàguls de la planta invasora i, en cas de trobar
hàbitats favorables, establir-se i estendre les seves
poblacions. Moltes plantes no compten amb mecanismes específics per a dispersar els seus propàguls
o llavors, però d’altres sí: així, algunes tenen adaptacions per a la dispersió de les llavors per mitjà de
vectors específics, com l’aigua, el vent o els animals,
bé de manera externa (epizoocòria) o interna (endozoozòria). Les llavors dispersades pel vent o per
endozoocòria arriben a distàncies molt més grans
que aquelles que no tenen mecanismes de dispersió específics (Willson & Traveset 2000).
Donada la dificultat que comporta la eradicació
o control de les espècies exòtiques ja establertes en
una nova regió, la prevenció de nous invasions és el
mètode de gestió més econòmic i eficaç. En conseqüència, cal desenvolupar sistemes d’avaluació de
riscos que permetin determinar la probabilitat de
que una espècie introduïda (o amb potencial de ser
introduïda) es converteixi en invasora (Panetta &
Scanlan 1995; Groves et al. 2001).
En el cas de les plantes, aquests sistemes d’avaluació de riscos miren de predir l’èxit de la invasió
d’una espècie en una determinada regió, basant-se
en els esdeveniments històrics relacionats amb la
introducció (Pyšek & Richardson 2007), els atributs
de les espècies (Rejmanek & Richardson 1996), i
les característiques dels hàbitats envaïts (Lonsdale
1999).
L’aplicació de protocols d’avaluació de riscos pot
ajudar a les autoritats i gestors ambientals a justificar la prohibició de l’ús de determinades plantes
exòtiques i, també, pot reforçar el recolzament social en les politiques de prevenció i gestió efectiva de
plantes exòtiques (Andreu & Vilà, 2009). Un dels
models de ràpida predicció més prometedors i de
major precisió és l’Australian Weed Risk Assessment
System (en endavant WRA; Pheloung et al., 1999),
desenvolupat a Austràlia i Nova Zelanda i adaptat
per al cas de Catalunya (Gassó et al., 2009). Partint
d’aquest model, s’ha posat a punt una metodologia específica per a l’anàlisi del risc d’invasió de les
espècies exòtiques plantades als parcs i jardins de
Barcelona. Cal tenir present que la jardineria és actualment una de les vies principals d’introducció
d’espècies exòtiques, i cada cop pren més importàn-

La capacitat invasora de les espècies
Les plantes exòtiques que esdevenen invasores
tenen sovint, algunes trets biològics i ecològics en
comú: una elevada capacitat competitiva, un creixement ràpid i vigorós, una fecunditat elevada, una
gran dispersió de llavors o propàguls, un banc de
llavors persistent, una gran tolerància a enemics
naturals i a diferents ambients i una gran capacitat
de reproducció tant sexual com asexual, entre d’altres (Rejmanek 1996; Fraga 2009). No obstant, els
estudis sobre la capacitat invasora de les espècies
exòtiques mostren que resulta molt complicat conèixer el perfil exacte d’una espècie potencialment
invasora, donat que també depèn de la seva afinitat
a envair certs tipus d’hàbitats i, especialment, dels
intents d’introducció voluntària o involuntària a la
que ha estat sotmesa (Pyšek & Richardson 2007;
Sol et al. 2008).
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cia. Per tant, és de gran importància saber quin és el
potencial invasor d’aquestes espècies ornamentals.
Per això, s’ha provat la metodologia desenvolupada amb una selecció de plantes exòtiques de provat
caràcter invasor, que es planten freqüentment als
parcs i jardins de la ciutat de Barcelona.
Els resultats de l’anàlisi confirmen el caràcter
invasor de totes les espècies avaluades, encara que
algunes (aquelles amb valors més alts) ho fan de
forma molt més agressiva que d’altres. Entre aquestes cal esmentar Ligustrum lucidum, Robinia pseudoacacia i Araujia sericifera, plantades assíduament als
jardins. Amb menys potencial invasor que les anteriors, però també amb comportament clarament

invasor, cal esmentar Ailanthus altissima, Schinus
molle i Pittosporum tobira, també força plantades a
Barcelona. Totes aquestes espècies haurien de ser
utilitzades amb més cura per tal d’evitar que puguin establir-se als hàbitats naturals dels voltants de
la ciutat. Una altra recomanació que també emana
del treball és que cal fer atenció als mecanismes de
dispersió a l’hora de planificar on es plantarà cada
espècie. Així, caldrà evitar en tot cas les limítrofes
amb espais naturals; per a les espècies anemocores
o dispersades pel vent caldrà evitar també un buffer
d’almenys 500 m des d’aquestes fronteres; i per a
les zoòcores o dispersades per animals caldrà ampliar el buffer almenys a 1000 m.

La gestió de la vegetació en
un espai natural protegit:
el delta del Llobregat
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El delta del llobregat és la plana al•luvial del
riu Llobregat i amb 98 Km2 de superfície s’estén
entre les muntanyes de Montjuïc i el Garraf , al bell
mig de l’àrea metropolitana de Barcelona. Des del
punt de vista ecològic és una de les zones humides
més importants de Catalunya, gràcies a la riquesa
de la seva flora, fauna i hàbitats naturals, alguns
d’ells molt escassos com les comunitats dunars.
El fet de ser un espai pla, amb una gran disponibilitat d’aigua i al costat del 80% de la població
de Catalunya ha fet que hagi patit una progressiva transformació humana, que es va intensificar a
meitat del segle passat amb el creixement urbà i
industrial i que ha culminat en els últims anys amb
el l’expansió de les grans infraestructures.
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espais naturals i agrícoles del Delta, els quals han
pagat el peatge de la seva situació i relleu. Actualment els espais naturals han quedat relegats a la
franja litoral amb un veïnatge complexa amb l’aeroport, el port i l’ús públic creixent d’aquests espais
tant valuosos i fràgils.
Com hem esmentat, el Delta encara conserva una
gran riquesa natural tot i la seva transformació, fet
que fa que la seva conservació i potenciació siguin
imprescindibles per al manteniment de l’equilibri
territorial i la biodiversitat del nostre país.
La història de conservació del delta del Llobregat
es remunta a 1987, quan la Generalitat de Catalu-
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nya va declarar com a Reserva Natural Parcial 297
ha de superfície d’aiguamolls i pinedes. Al 1992,
amb l’aprovació del Pla d’Espais d’Interès Natural i
el 1994 amb la designació de les Zones d’ Especial
Protecció per a les Aus es va ampliar la superfície
protegida a 574 ha. Finalment, el 2006 es va aprovar la Xarxa Natura 2000 de Catalunya, que en el
cas del delta del Llobregat va permetre ampliar la
superfície d’espais protegits fins a les 923 ha, gràcies a la inclusió de connectors biològics entre els
espais principals.
El 2005 es va constituir el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del
Llobregat (Consorci en endavant) com a ens públic
responsable de la conservació i gestió dels espais
naturals inclosos a la Xarxa Natura 2000.

hàbitats d’interès comunitari pel quals s’han de designar zones especials de conservació. D’aquests, hi
ha tres que son de conservació prioritària:
- Vegetació hidrofítica de llacunes, albuferes,
bassals i estanys costaners
- Pinedes plagioclimàciques de Pinus pinea
sobre dunes antigues
- Torberes bàsiques de canyís amb Cladium
mariscus
Respecte a la Flora, trobem dues espècies classificades en perill d’extinció pel Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya (Decret 172/2008), Stachys
maritima i Kosteletzkya pentacarpos, ambdues amb
poblacions molt localitzades.
Gestió de la vegetació
Tal com s’ha esposat anteriorment, els espais naturals del delta del Llobregat estan força antropitzats,
fragmentats i amb una pressió humana important
pel que la seva conservació implica una gestió activa
i molt intensa. Això és especialment rellevant en el
cas de la vegetació, ja que les comunitats vegetals
son molt susceptibles davant aquests impactes, pel
que l’actuació que duu a terme el Consorci es centra
en la seva conservació i restauració.
En síntesi, les línies d’actuació en la gestió de la
vegetació son les següents:
1. Manteniment de l’estructura i diversitat
de les comunitats vegetals.
El paisatge vegetal actual del Delta està constituït
per un mosaic de comunitats modelades per l’acció humana al llarg dels decennis, en especial pel
que fa a l’agricultura i la ramaderia. Això implica
que el manteniment de la diversitat vegetal passi
molts cops per una gestió d’aquestes comunitats
mitjançant la pastura i la sega, per tal d’evitar l’empobriment que provoca l’expansió d’una espècie
dominant o el tancament de l’hàbitat. Això és especialment rellevant en el cas de les comunitats
d’aiguamoll com les jonqueres i els canyissars, on
la manca de gestió provoca la dominància del jonc
(Juncus sp.) o el canyís (Phragmites australis) amb la
desaparició d’altres espècies pròpies de la comunitat. El Consorci duu a terme la gestió mitjançant
la pastura, permanent amb cavalls i temporal amb
ovelles i les segues amb maquinària.

Foto 1. Vista aèria del delta del Llobregat el 2008

Valors naturals
El medi natural actual del Delta correspon a un
mosaic d’hàbitats, força antropitzats i fragmentats,
però que alberguen uns valors naturals sorprenents
i únics al nostre territori.
A grans trets podem classificar els hàbitats naturals presents en aiguamolls (estanys, basses, maresmes i canyissars), pinedes litorals, riu i altres
cursos d’aigua i platges amb comunitats dunars.
En base a la Directiva 92/43/CEE relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i la flora i fauna
silvestres, al delta del Llobregat s’han catalogat 15
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Foto 2. Sega de les illes a la maresma de les Filipines

2. Restauració d’espais degradats
En un espai natural envoltat de zones urbanitzades com el delta del Llobregat, és molt important la
restauració d’espais naturals degradats, els quals
es corresponen normalment a espais naturals
molt pertorbats, conreus abandonant-se o espais
lliures periurbans. Normalment estan dominats
per espècies vegetals ruderals i exòtiques, algunes
amb caràcter invasor, de manera que els espais
actuen de focus de dispersió d’aquestes espècies cap als espais naturals i agrícoles del voltant,
amb els importants problemes que provoquen.

La restauració d’espais degradats és normalment
molt costosa, ja que sol implicar moviments de
terres i retirada d’elements antròpics (runa, edificacions..) si volem reproduir les condicions ambientals que permetin el desenvolupament de les
comunitats vegetals que volem recuperar. Tot i
el cost, la recuperació d’aquest espais és molt important per a la conservació de la resta, tant pel
fet que representa un increment d’espai natural
com pel fet que molts cops actuen com a cinturó
de protecció i/o connectors biològics dels espais
naturals protegits.
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Foto 3. Llaurat
per eliminar
vegetació
exòtica i
ruderal del
front litoral

files, helofítiques i hidròfites) i de les comunitats
dunars, com ara la mansega (Cladium mariscus), els
hidròfits (Zanichellia palustris, Ruppia maritima..),
espècies psammòfiles com la bufalaga (Thymelaea
hirsuta). Un altre grup d’interès local és el de les
orquídies, de les quals s’han catalogat 22 espècies
diferentsFoto 4.
Exemplar
d’ Stachys
maritima de la
platja del Prat

4. Conservació d’espècies de flora vulnerables
i/o d’interès
Al delta del Llobregat trobem diverses espècies
de flora d’interès per a la conservació. Per un costat
estan les catalogades com a vulnerables per la normativa autonòmica i/o estatal, per altre les espècies
amb poblacions molt reduïdes a nivell local i que
tenen interès per a la conservació de la biodiversitat deltaica i finalment els grups vegetals amb un
elevada diversitat.
En el cas de les primeres, podem esmentar Stachys maritima, espècie psammòfila pròpia del litoral
mediterrani que a Catalunya només trobem a diverses platges de l’Alt Empordà i una petita població a
la platja del Prat. En el nostre cas, la conservació de
la població passa pel manteniment de l’ecosistema
dunar on es troba lliure de les pertorbacions dels
usuaris de les platges. Un altre cas és el de la trencadalla (Kosteletzkya pentacarpos), planta d’aiguamoll
que només presenta dues poblacions a Catalunya,
una d’elles a les maresmes de l’estany de la Ricarda.
En el cas de les espècies rares a nivell local podem
citar moltes espècies pròpies dels aiguamolls (halò-

3. Naturalització d’espais de nova creació
La implantació de les grans infraestructures a la
plana deltaica han portat associat la creació de diversos espais naturals com a mesures compensatòries
de l’ impacte ambiental originat. Els més importants han estat: en el cas del desviament del tram
final del riu, la creació de la zona humida de cal
Tet; en el cas de l’ampliació del Port, la nova platja
d ca l’Arana; i pel que fa a l’ampliació de l’Aeroport
la naturalització de una franja de pinedes litorals.
La creació d’aquests nous espais naturals implica
un gran esforç per reproduir els paisatges, vegetació i hàbitats faunístics que es volen recuperar. Lògicament, el pas dels anys els fa evolucionar i desfigurar, en major o menor mesura, el seu origen
artificial. La correcte implantació de les comunitats
vegetals i animals que es volen recrear depèn de
diversos factors i, com és d’esperar, no sempre té
el mateix èxit. El que si és clar, és que cal un important esforç de manteniment i reposició de les
plantacions durant els primers anys, així com de
control de les especies ruderals i exòtiques que el
puguin colonitzar.
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Foto 5.
Orquídia
(Ophrys
sphegodes)
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5. Manteniment dels hàbitats faunístics
Les comunitats vegetals i animals estan íntimament relacionades, i molts cops la conservació de
determinades espècies de fauna implica la gestió
de l’hàbitat que utilitza per nidificar, alimentar-se
o reposar. En el cas de les zones humides, aquesta
gestió normalment va encaminada a les espècies
d’aus aquàtiques, però també es fan actuacions en
la vegetació per potenciar les poblacions d’amfibis i
d’invertebrats terrestres, com ara els insectes.
Al delta del Llobregat es duen a terme diverses
actuacions per mantenir els hàbitats per a la fauna, amb un triple objectiu, conservar i potenciar les
espècies, disminuir els atacs als conreus i el perill
per al trànsit aeronàutic i afavorir la concentració de
fauna prop de les zones d’ús públic.
Com a exemple de gestió per a conservar l’hàbitat per a la nidificació podem parlar del cas de la
colònia de cria de corriol camanegre a les platges
protegides. Aquesta espècie d’ocell fa el niu a les
platges naturals, entre la vegetació, però necessita
un recobriment de la vegetació inferior al 40% per
criar. L’evolució de les platges naturals del delta del
Llobregat ha portat, en alguns casos, a un tancament progressiu de l’hàbitat, sobretot a causa de
l’expansió d’espècies exòtiques, pel que la conservació del corriol ha comportat el clarejat amb maquinaria de les zones de cria per reduir la densitat
vegetal.
En el cas de mesures per reduir la pressió de les
aus aquàtiques en els conreus de la plana deltaica
podem parlar de la gestió dels prats humits i jonqueres que duu a terme el Consorci, mitjançant
sega o pastura i inundació, per tal de crear zones
d’alimentació dins els espais naturals per espècies
problemàtiques com l’ànec collverd.
Finalment, en el cas de potenciar la presència
de fauna en els espais d’ús públic ens referim a la
sega d’illes, penínsules i marges davant els aguaits
d’ocells dels estanys i basses, de manera que les aus
les utilitzen com a zona de descans a pocs metres
d’on estan els visitants.

al llarg dels segles multitud d’espècies vegetals que
en molts casos s’han estès colonitzant els espais naturals, agrícoles i periurbans. En el cas dels espais
naturals, l’expansió de les espècies exòtiques altera
molts cops l’estructura de les comunitats vegetals
i dels hàbitats faunístics, pel que des del Consorci
es duu a terme una intensa lluita pel seu control i
eradicació.
A les pinedes litorals, sobretot les que van estar
ocupades per càmpings o urbanitzacions, trobem
moltes espècies naturalitzades que ocupen el sotabosc com ara l’atzavara (Agave americana), l’Aloe
(Aloe sp.) i el pitòspor (Pittosporum tobira). En el cas
del pitòspor pot arribar a ocupar tot el sotabosc,
substituint les espècies pròpies.
Els sorrals costaners son l’ambient on trobem
més proporció d’espècies exòtiques i on es aquestes
afecten en major mesura a la conservació de l’ecosistema. Algunes de les espècies exòtiques, com
ara Ambrosia coronopifolia i el bàlsam (Carpobrotus
edulis) poden formar densos rodals on no hi creixen
altres espècies. En les zones més pertorbades de la
platja i proliferen espècies anuals com Coniza canadensis i Xanthium spinosum.
Als prats humits, maresmes i conreus abandonats podem parlar de dues espècies amb gran caràcter invasor que es veuen afavorides per la remoció del sòl i un baix grau d’inundació: l’herba de
la Pampa (Cortaderia selloana) i l’aster (Aster squamatus). En el cas de l’aster, en ser un teròfit, pot
colonitzar densament prats i maresmes de forma
molt ràpida, desplaçant les espècies pròpies, uniformitzant el paisatge i disminuint la qualitat de les
zones pasturades.
7. Manteniment dels equipaments
i espais d’ús públic
Finalment, cal fer referència a la gestió de la vegetació que es duu a terme en itineraris, camins,
zones d’estada i voltants d’equipaments d’ús públic
dels espais naturals per tal de facilitar el pas i accés
dels visitants. Aquesta gestió es basa en la sega i
desbrossada periòdiques de la vegetació herbàcia
que creix en aquest indrets, normalment dominada
per espècies de caràcter ruderals.
Un altre objectiu d’aquestes segues és la creació
de franges de seguretat en zones amb un elevat risc
d’incendi, fet que es conjuga amb la vigilància i senyalització específica.

6. Control i eradicació d’espècies exòtiques
invasores
El problema global de les espècies exòtiques invasores pren una especial rellevància en un espai de
les característiques del delta del Llobregat. Ja sigui
de forma intencionada o accidental, s’han introduït
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Foto 6. Plantes exòtiques (Carpobrotus edulis i Aloe sp.) a la pineda litoral
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Les plantes invasores:
criteris i bones pràctiques
d'aplicació en jardineria

Xavier Argimon
----------Enginyer tècnic agrícola, Fundació de
l’Enginyeria Agrícola Catalana

Fins ara no hi ha hagut consciència del problema que pot representar l’ús de les plantes invasores en els jardins. Els parcs i jardins són espais
artificials que comporten de manera intrínseca un
manteniment constant i aquest serveix per controlar o eliminar les plantes considerades invasores.
Ara bé, la jardineria és una de les principals fonts
d’introducció de plantes invasores en el medi natural i és per tant, una responsabilitat ineludible dels
tècnics i gestors de parcs i jardins i de tot el sector
de la jardineria, evitar la propagació al medi natural
de les espècies que poden suposar un perill per l’entorn. En la ponència es reflexiona des del punt de
vista de la jardineria la problemàtica de les plantes
invasores, es repassen els criteris a tenir en compte
i es divulga el codi de bones pràctiques promogut
pel Consell d’Europa amb vista a promoure una
jardineria responsable amb l’entorn. Finalment, es
presenta el cas de Barcelona, que en el marc del Pla
Estratègic del Verd, ha iniciat una línea de treball
de cara a evitar el cultiu de plantes considerades
potencialment invasores en els seus parcs i jardins.

Montse Rivero
----------Historiadora i tècnica especialista en
jardineria, Departament d’Estratègia de
l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Barcelona

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1. Introducció
En el neolític, l’home va passar de ser caçador i
recol•lector, a ser agricultor i ramader. Aprendre
a conrear plantes va ser una autèntica revolució,
l’anomenada “revolució neolítica” que va suposar
nova etapa en l’evolució humana. La selecció i millora d’espècies i varietats vegetals més productives
apareix ja des del començament d’aquesta etapa,
juntament amb l’intercanvi i el transport d’aquestes mateixes plantes. Des del neolític, els canvis en
la distribució natural d’algunes espècies i l’aparició
d’híbrids artificials són realitats inherents a l’espècie humana que han anat intensificant-se al llarg
del temps. De moltes d’aquestes espècies no sabem
encara quina és en realitat la seva distribució natural. En el neolític les plantes conreades eren plantes agrícoles d’interès alimentari: cereals i fruiters
principalment. També es degueren conrear plantes
amb altres usos com ara les plantes medicinals, les
plantes tintòries, les plantes aromàtiques, etc.
Poc se sap de quan es van començar a plantar
plantes ornamentals, però possiblement foren
plantes de flors decoratives o plantes aromàtiques
que reberen també un ús ornamental. Es creu que
l’origen dels jardins perses, els més antics dels
que es té constància, es remunta a 4.000 a. C. Des
d’aleshores i fins l’actualitat, el cultiu de plantes
ornamentals, principalment exòtiques, és un fet
cultural propi de l’espècie humana. Quan parlem
d’espècies ornamentals invasores ens hem de referir a aquest marc històric, no simplement a les
tendències actuals o dels darrers dos segles.

El seu antònim és:
“AL•LÒCTON, -A: Dit d’una espècie, subespècie
o varietat que ha estat introduïda, de forma voluntària o involuntària, per l’home, en una regió
determinada, diferent de la seva àrea de distribució natural.” (NTJ 07V)
Termes similars a al•lòctona: introduïda, exòtica,
forània, estrangera, en anglès alien plant.
Del Cercaterm transposem les següents definicions:
“NATURALITZAT -ADA: Dit de la planta de
procedència estrangera que s’ha difós en una
regió i que hi vegeta i s’hi multiplica com les
plantes indígenes.”
Tant les plantes autòctones com les naturalitzades
són plantes ESPONTÀNIES. L’antònim d’espontània és CULTIVADA.
Del DIEC:
“SUBESPONTANI –ÀNIA”: Que es propaga a
partir de cultius sense arribar a naturalitzar-se
en el territori, s’aplica als vegetals.”

Quan parlem de plantes invasores hem de deixar
clar de quina de les definicions de planta invasora estem parlant. Això és molt important per poder establir
criteris d’actuació comuns i sobre tot llistes de plantes invasores problemàtiques. Nosaltres creiem que
hauríem d’emprar el terme “invasor” per a les plantes
transformadores i les potencialment invasores.

“PLANTES TRANSFORMADORES: Plantes invasores que alteren les característiques, condicions, forma o naturalesa dels ecosistemes en una
àrea important en relació amb l’extensió d’aquest
ecosistema. Les plantes transformadores són els
tàxons que tenen impactes clars en l’ecosistema.”
Hi ha diverses categories de plantes transformadores, segons els recursos que consumeixen o
els problemes que ocasionen. En anglès: transformers.

3. Codi de bones pràctiques
Des del Consell d’Europa s’ha potenciat l’estudi
de quines han de ser les bones pràctiques en horticultura, com a resultat del qual s’ha publicat el “Código de conducta sobre horticultura y plantas invasoras” (Heywood & Brunel, 2009), adreçat a responsables de l’administració i als actors comercials i
industrials de l’horticultura, inclosos els viveristes,
centres de jardineria, paisatgistes, tècnics de parcs
i jardins municipals, etc. Aquest codi estableix els
següents criteris:

“MALES HERBES: Plantes (no necessàriament
exòtiques) que creixen en llocs on no són desitjats i que en general tenen efectes econòmics o
ambientals detectables.
Del Cercaterm:
“MALA HERBA: Planta que creix espontàniament en un conreu o jardí i perjudica el creixement adequat d’altres plantes.”
Ara en solem dir ‘herba no desitjada’.

• Conegueu les espècies invasores de la zona.
• Conegueu exactament què conreeu: assegureu-vos que el material introduït està correctament
identificat.
• Conegueu les regulacions relatives a plantes invasores al•lòctones, internacionals i nacionals.
• Treballeu en cooperació amb altres agents implicats, tant en el sector comercial, com en el de
protecció i conservació de la flora.
• Decidiu quines espècies constitueixen una amenaça i no les emmagatzemeu ni les oferiu al públic.
• Eviteu l’ús de plantes invasores o potencialment
invasores en plantacions públiques a gran escala.
• Adopteu bones pràctiques d’etiquetatge.
• Oferiu plantes que substitueixin les invasores.
• Tingueu precaució en desfer-vos de les restes
d’aquestes plantes i el seu estoc i d’altres residus
que incloguin aquestes plantes.
• Adopteu bones pràctiques de producció per evitar introduccions i propagacions no intencionades.
• Participeu en activitats publicitàries i de difusió.
• Penseu en l’augment de riscos derivats de les
invasions de plantes al•lòctones a causa del canvi
climàtic.

Esquema de les diferents categories de plantes
introduïdes (segons Pysek, 2004):

Del Cercaterm
“ADVENTICI –ÍCIA: Dit de l’espècie vegetal que
creix i es reprodueix en un indret o un hàbitat
aliè, sense que pugui tenir-hi una permanència
continuada perquè no s’hi donen les condicions
òptimes perquè s’hi pugui desenvolupar.”
Les plantes subespontànies o adventícies persisteixen fora de cultiu per períodes curts i, si no es reintrodueixen, desapareixen. Si no desapareguessin i
es multipliquessin es convertirien en naturalitzades. Termes similars a subespontània i adventícia
són: casual, ocasional, en anglès casual alien plant.

2. Definicions
Abans de definir “planta invasora” és útil conèixer
algunes definicions que hi estan relacionades. A
l’NTJ 07V: 1997 PLANTES AUTÒCTONES PER A
REVEGETACIÓ vàrem definir:
“AUTÒCTON, -A: Dit d’una espècie, subespècie o
varietat que creix de forma natural en una regió determinada des d’abans de l’aparició de l’home, o bé
que hi ha arribat sense la seva intervenció a causa
d’un canvi de la seva àrea de distribució natural.”

Segons Richardson, 2000:
“PLANTES INVASORES: Plantes naturalitzades que produeixen descendència reproductiva,
sovint en grans quantitats, a distàncies considerables de plantes mare (escales aproximades >
100 m; < 50 anys per als tàxons propagats per
llavors i altres propàguls; > 6 m/3 anys per als
tàxons propagats per arrels , rizomes, estolons
o tiges reptants), i per tant tenen el potencial de
propagar-se en una àrea considerable.”

Termes similars a autòctona: silvestre, indígena,
nadiua. Endèmic no és sinònim sinó que és més
restrictiu (Cercaterm: “Dit de l’organisme o espècie que viu exclusivament en una àrea geogràfica determinada”).
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Amb definicions anteriors de Richardson que
pretenen ser terminològiques, NO TOTES LES
PLANTES INVASORES SÓN NOCIVES, només
les anomenades transformadores ho són.
En canvi, segons la Convenció sobre la Diversitat Biològica (CBD), una espècie invasora és una
espècie exòtica la introducció de la qual i/o la seva
propagació amenaça la diversitat biològica. Aquesta
definició és equivalent a la de “transformadora” de
Richardson.

En aquest codi, com es pot copsar, hi apareixen
aspectes de coneixement, legislació, col•laboració i
participació, actuació, responsabilitat, sensibilització, i estratègia de substitució i de producció. No-

45

8

MIRADES DE
L’ESPAI VERD

més d’aquesta manera es podran contrarestar els
riscos que representen les plantes invasores nocives.

que siguin al•lòctones. Per exemple en la “Relació
d’espècies que s’haurien d’evitar en la jardineria i
revegetació” distribuïda el 2008 pels Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient
i Habitatge, hi constaven:
• Freixe de flor (Fraxinus ornus), espècie considerada actualment com a autòctona i relictual a Catalunya (Comarques de Tarragona i probablement al
Bages), que necessita protecció.
• Cotoneaster tomentosa (sic), sinònim de C. nebrodensis, planta considerada com a autòctona del
Principat (Flora dels Països Catalans) i bastant rara.

4. Algunes preguntes i reflexions
4.1. Pot una planta autòctona ser invasora?
4.2. En alguns casos no tenim clar si es tracta
d’una espècie autòctona o al•lòctona, especialment quan es tracta d’arqueòfits (DIEC: “Vegetal
al•lòcton introduït d’ençà de temps molt antics”;
normalment s’estableix el límit en el descobriment
d’Amèrica). Establim una data abans de la qual es
considera que la planta ja té els papers en regla i
s’homologa a les autòctones?

4.6. A l’Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España, surt en fitxa l’espècie Vinca difformis, considerada al nostre país com a autòctona, amb l’anotació
“introduïda possiblement com a planta ornamental” quan el cert és que aquesta espècie rarament
s’utilitza com a tal. Per cert en l’Atlas surt com a
recomanació que no s’ha de fer res perquè seria un
“arqueòfit plenament integrat avui en dia a la flora
del nostre país”. I pregunto què doblement hi fa en
l’Atlas aquesta espècie?

4.3. Cal considerar que la distribució natural de
les espècies no és la fotografia actual que nosaltres
coneixem, amb un mapa de distribució fix, sinó que
està sotmesa a modificacions degudes a canvis naturals, en el què s’anomena dinàmica de la vegetació. El canvi climàtic actual, degut a la intervenció
de l’home, té òbviament un origen diferent i previsiblement unes conseqüències més greus.

4.7. Les llistes d’espècies invasores cal que siguin
contrastades per agents locals, experts en el món de
la jardineria. Exemples que no haurien de passar:
• Una de les plantes invasores més agressives
mundialment és la Lantana camara que a casa nostra no germina ni es dispersa, potser perquè en
realitat no es tracta de l’espècie silvestre sinó del
cultigen L. ×strigocamara.
• A Escòcia van prohibir fa uns anys la producció
i comercialització de Rhododendron ponticum, espècie molt problemàtica a Gran Bretanya, per cert autòctona d’algunes serralades andaluses, sense tenir
en compte que els viveristes locals en realitat produïen cultivars estèrils d’aquesta espècie, no excloses
de la prohibició.
• Algunes espècies com ara la robínia (Robinia
pseudoacacia) surten en diverses publicacions com
ara l’Atlas citat com introduïda per la jardineria
quan hi ha encara vivers forestals que la produeixen.
• Si repassem la llista de plantes invasores més perilloses, hi trobem moltes que són aquàtiques, entre elles algunes algues i plantes superiors d’aquari,
plantes que de fet no tenen cap relació amb el món
de la jardineria.

4.4. Les referències al percentatge de contribució
de les plantes ornamentals com una de les principals vies d’introducció de plantes invasores són
variables, del 40 al 80%, però en tot cas s’han de
matisar. Sovint entren com a ornamentals plantes
com la canya (Arundo donax) poc emprada en jardineria, arqueòfit introduït per pràctiques agrícoles,
i més recentment afavorides per males pràctiques
ambientals en moviment de terres no necessàriament vinculades a la jardineria o al paisatgisme.
Per exemple a l’NTJ 02A: 2005 APLEGADA DE
TERRA VEGETAL D’OBRA diem al respecte:
“Les terres vegetals, per a poder ser reutilitzades,
han de complir també els requeriments següents:
• Han d’estar lliures de propàguls de males herbes agressives, considerades com a plantes invasores.”
Altres espècies invasores com l’ailant (Ailanthus
altissima) emprat com a arbre ornamental però
també tradicionalment en estabilització de talussos
dins de l’àmbit més aviat de l’enginyeria de camins.
4.5. Quan es donen llistes de plantes invasores
cal assegurar-se que realment siguin invasores i
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4.8. Quan es donen recomanacions de substitució
de cultiu d’espècies invasores per altres d’autòctones o d’exòtiques no invasores, aquestes recomanacions haurien d’estar consensuades per experts en
jardineria, car, a vegades les proposades no tenen
res a veure en la seva forma biològica o en les seves prestacions paisatgístiques. D’aquesta manera
es podran seguir les recomanacions de substitució.

4.12. Quan s’està dissenyant, s’està enjardinant,
s’està gestionant, s’ha de tenir clar com poden afectar les nostres decisions pel que fa a la introducció
de plantes potencialment invasores, dins de l’àmbit en què s’està actuant. És diferent actuar en un
jardí urbà que un jardí en zona rural o proper a un
parc natural com per exemple Collserola. És diferent plantar arbres viaris urbans que fer una plantació en carreteres o autopistes o en repoblacions
forestals. És diferent plantar un jardí que actuar en
riberes, dunes i aiguamolls o en restauracions de
zones naturals.

4.9. En introduir noves plantes en jardineria hem
de procurar que a més de no ser invasores perilloses o potencialment perilloses, aportin algun aspecte paisatgístic novedós, que sigui realment diferent
al de plantes ja introduïdes o autòctones. Exemple:
• Si aneu al Jardí Botànic de Barcelona, podreu
trobar algun exemplar de Viburnum rigidum de les
Canàries, extremadament semblant al nostre marfull V. tinus. En el jardí botànic hi té raó de ser però
no només no aporta res de nou paisatgísticament
sinó que a més incorreríem en el potencial risc
d’una hibridació amb el marfull provocant el que
s’anomena contaminació genètica.
• També hi pot haver contaminació genètica a nivell de varietats o de cultivars: un dels bedolls més
plantats és Betula pendula var. pendula, d’origen
centreeuropeu, diferent del de la Península Ibèrica,
B. pendula var. meridionalis.

4.13. Pere Fraga (2010) parla de la paradoxa de
la jardineria mediterrània que, davant de la necessitat de fer una jardineria més sostenible pel que
fa a recursos, especialment l’aigua, ha introduït recentment força espècies mediterrànies al•lòctones,
amb capacitat de naturalització més elevada a casa
nostra. Sovint a més s’han introduït directament
espècies naturals amb tota la seva diversitat genètica, amb més potencial invasor. La paradoxa és que
un jardí de plantes menys mediterrànies presenta
menys riscos que el d’un jardí de plantes mediterrànies australianes, xilenes o sud-africanes, per
exemple. Però no hem d’oblidar que el jardí és un
espai artificial on cultivem plantes més o menys
domesticades.

4.10. Quan es valoren els riscos que poden comportar les plantes invasores, s’ha de valorar conjuntament alguns aspectes positius que a vegades
representen. Per exemple:
• A Anglaterra s’estan replantejant la inclusió de
la robínia com a amenaça, la raó: en ser una planta
mel•lífera, és una de les plantes que més contribueixen a la supervivència de les abelles, actualment
amenaçades per una greu malaltia i molt importants
tan en els ecosistemes naturals com en l’agricultura.

4.14. No obstant totes les plantes que cultivem
venen de viver. Hi ha vivers especialitzats que
ens saben dir quina és la procedència geogràfica
del material genètic que venen, altres que en prou
feines saben diferenciar una espècie d’una altra o
no saben en moltes ocasions què és el que en realitat venen. I gairebé tots estan situats en àmbit
rural, sovint propers a zones naturals. Tots plegats
hem de seguir un codi de conducta que eviti nous
danys deguts a la introducció i cultiu de plantes
al•lòctones perilloses.

4.11. El fet que una planta es comporti com a invasora problemàtica en una contrada, pot fer-nos posar
sobre avís, estudiar-la i fer-li un seguiment, però no
s’ha d’incloure sistemàticament a la llista de plantes
prohibides. Cal tenir en compte molts factors locals,
com ara la temperatura i la disponibilitat d’aigua,
però sovint s’obliden d’altres com ara el tipus de sòl:
• És el cas de moltes mimoses (Acacia sp.) que són
agressives en sòls àcids però que no es reprodueixen espontàniament en sòls calcaris.

4.15. El coneixement, el seny i la prudència, la
responsabilitat, la participació o complicitat han de
ser la nostra font de treball per tal de trobar solucions locals a un problema d’escala global. Des del
món de la jardineria hem de participar activament
en la conscienciació dels problemes que pot comportar la utilització d’espècies invasores. Hem de
canviar si cal les nostres pràctiques seguint el codi

47

8

MIRADES DE
L’ESPAI VERD

més proper, en especial el Parc de Collserola i és en
aquest sentit que l’any 2009 vam plantejar-nos intentar establir criteris de prevenció en aquest tema.
Primerament es va realitzar un treball intern de
recollida de dades sobre les plantes considerades
invasores en els espais naturals més propers i es va
constatar la complexitat de determinar de manera
real quines espècies són especialment problemàtiques i com aquestes afecten a l’entorn proper; ens
va portar a contactar amb el CREAF. El resultat
d’aquesta col•laboració és l’informe “l’anàlisi de
risc d’expansió de les plantes ornamentals invasores més plantades als parcs i jardins de Barcelona”
la metodologia del qual ha presentat avui el Dr.
Joan Pino i els seus col•laboradors.
El treball elaborat pel CREAF ha avaluat les 25
espècies més plantades en els parcs i jardins urbans
que tenen “l’etiqueta” de planta potencialment invasora i que s’exposen en la taula següent, ordenades segons l’index WRA1.

Espècie

Freqüencia en
parcs i jardins (%)

Invasora a
Espanya

Invasora a
Catalunya

Forma principal
de dispersió

Wra
Índex

1. Acacia dealbata
2. Lantana camara
3. Eucalyptus spp.
4. Arundo donax
5. Buddleja davidii
6. Araujia sericifera
7. Ligustrum lucidum
8. Cyperus alternifolius subsp. flabelliformis
9. Robinia pseudoacacia
10. Acacia saligna
11. Acer negundo
12. Opuntia ficus-indica
13. Cortaderia selloana
14. Carpobrotus spp.
15. Senecio angulatus
16. Agave americana
17. Pyracantha angustifolia
18. Styphnolobium japonicum
19. Cotoneaster pannosus
20. Ailanthus altissima
21. Lonicera japonica
22. Pittosporum tobira
23. Mirabilis jalapa
24. Schinus molle
25. Eriobotrya japonica

8,1
--15,2
10,2
10,2
28,9
52,3
10,7
34,5
14,2
11,7
6,6
19,3
4,6
16,2
12,2
18,8
35
32
30,5
20,8
68,5
9,1
29,9
21,3

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Endozoocòria
Endozoocòria
Inespecífic
Inespecífic
Vent
Vent
Endozoocòria
Inespecífic
Inespecífic
Endozoocòria
Vent
Endozoocòria
Vent
Endozoocòria
Vent
Inespecífic
Endozoocòria
Endozoocòria
Endozoocòria
Vent
Endozoocòria
Endozoocòria
Inespecífic
Endozoocòria
Endozoocòria

29
26
24
24
24
22
22
22
21
21
21
21
20
20
19
19
17
16
15
14
14
8
8
7
7
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L’index WRA és un mètode quantitatiu que basant-se en les respostes a un test assigna un valor per cada espècie testada com
a mesura del seu potencial invasor. El text compta amb unes preguntes sobre la biologia de l’espècie invasora, les característiques
climàtiques de la regió i de la regió receptora, el tipus de gestió necessari pel seu control i la història de la invasió en altres indrets.

5. El cas de Barcelona
El procés d’elaboració del Pla Estratègic del Verd
de Barcelona ha permès crear un marc i un temps
de reflexió adient per aprofundir en aspectes vinculats als espais verds urbans des de diferents perspectives i poder, així construir una visió més global del
verd urbà. Estar amatent i observar des d’una certa
distància ha d’ajudar a preveure les conseqüències
que les accions diàries de la gestió de les zones verdes poden tenir en un futur. Això es especialment
important en casos com el de les plantes invasores.
Des de la Direcció d’Espais Verds de l’Ajuntament de Barcelona ha existit sempre una preocupació respecte a l’impacte que les nostres accions en
jardineria poden tenir en l’entorn periurbà natural

El mapa següent expressa la zonificació urbana
de Barcelona segons les tres zones on es recomana
que s’eviti plantar els espècies endozoocores (1,2, i
3) les especies anemocores (1 i 2) i les de dispersió
inespecífica (zona 1)

Així, en la zona 1 (100 metres lineals al voltant de les
zones receptores) el treball recomana evitar la plantació de TOTES les especies detallades en la llista.
En les zones 2 ( a 500 metres lineals) de les zones
receptores es recomana no plantar determinades
especies de dispersió anemocora i endozoocora i
en la zona 3 ( a 1.000 metres de distància de cost)
no plantar els de dispersió endozoocora.
		

1

de bona conducta, sempre des del coneixement i
de les experiències locals, sense haver de renunciar
al significat profund dels conceptes “jardí” i “jardineria”.
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Espècies que es recomana
no plantar en la Zona 2

Espècies que es recomana
no plantar en la Zona 2 i 3

Dispersió anemocora

Especies de dispersió
endozoocora

Buddleja davidii
Araujia sericifera
Acer negundo
Cortaderia selloana
Senecio ungulatus
Ailanthus altissima

Acacia dealbata
Lantana camara
Ligustrum lucidum
Acacia saligna
Opuntia ficus-indica
Carpobrotus sp
Pyracantha angustifolia
Styphnolobium japonicum
Cotoneaster pannosus
Lonicera japonica
Pittosporum tobira
Schinus molle
Eriobotrya japonica
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L’estudi conclou amb la recomanació de fer una
anàlisi exhaustiva de la capacitat invasora de cadascuna de les espècies exòtiques ornamentals plantades a Barcelona i la recomanació de determinar la
incidència real de les plantes exòtiques cultivades
als parcs i jardins de Barcelona.
A la vista dels resultats, i tenint en compte les
reflexions i preguntes qüestionades en la primer
part d’aquesta intervenció, esta clar que hi ha encara molta feina a fer abans de prendre qualsevol
decisió que impliqui directament la gestió.
Es per això que, en el Pla Estratègic del Verd de
Barcelona, s’inclou, en la línia estratègica destinada a millorar i conservar el patrimoni natural i reduir l’impacte de la ciutat més enllà de Barcelona,
una línea d’acció a desenvolupar en els propers 4
anys, que és l’elaboració d’un pla de gestió de les
espècies potencialment invasores, pla que, partint
d’aquest primer treball d’aproximació, cal que integri també altres aspectes pràctics – poc corrents
en la bibliografia – com és l’experiència local dels
jardiners, productors i gestors dels espais naturals
més propers, exercici que han de dur a terme els
responsables de la gestió dels espais verds.
La redacció d’aquest pla de gestió no és, doncs,
en absolut senzilla pues prèviament a l’aplicació de
les recomanacions esmentades - a la qual hi afegiríem la d’ avaluar de manera immediata qualsevol
nova espècie que es plantegi introduir a la ciutat des
d’aquest mateix moment- cal contrastar la informació obtinguda de l’experiència de cultiu i quin és
l’impacte invasor real que està tenint en la perifèria
urbana. Cal també preguntar-se per què aquesta espècie forma part de la jardineria de la ciutat, quins
son les seus valor ornamentals i de biodiversitat i si
hi ha espècies alternatives amb els mateixos valors. A
tall d’exemple, la Buddleja davidii té un índex WRA
de 24 i està considerada invasora a Catalunya i a Espanya. En l’altra part de la balança és una de les espècies ornamentals més atractives per a les papallones
i en conseqüència té un alt valor dins de l’escala de
plantes atractives de la biodiversitat. El Pittosporum
tobira, un altra espècie considerada invasora a llocs
com Menorca i que a Barcelona te un índex WRA de
8, és una de els espècies més rustiques i que menys
consum d’aigua i recursos precisa.
Tal vegada, i com a resum de tota la intervenció,
pensem que treballar en clau de solucions localsamb rigorositat i precisió-, prudència i responsabi-

litat, és la única manera d’evitar danys futurs sobre l’entorn natural proper com a conseqüència de
pràctiques jardineres poc correctes.
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L’espai verd públic:
un espai col. lectiu
d’oportunitats per a TOTS

Carmina Balaguer Jiménez
----------Psicòloga. Treballa a la Fundació Privada Ginac (Sinergrup) des de l’any 2000 i a la Fundació Privada Santa
Teresa (Sinergrup) des de l’any 2002, desenvolupant
tasques de responsable de SCAPS del Centre Especial
de Treball (CET) i de coordinació dels cursos de formació ocupacional dirigits a formar persones amb discapacitat a l’atur per inserir-los al món laboral. Des de
l’any 2003 fins al 2007 va ser regidora de benestar i
família a l’ajuntamentdel seu poble i en aquests moments hi col•labora formant part de l’equip degestió
municipal. Actualment coordina el departament de
prevenció de riscos laborals i el servei de SCAPS de
les dues entitats i forma part de l’equip de gestió de
recursos del CET de jardineria i serveis.

1 - Introducció
Les zones verdes públiques són espais col•lectius
que ens possibiliten un ús més lliure i lúdic de
l’espai, a diferència d’altres àmbits col•lectius més
restrictius pel que fa a les normes i les possibilitats
d’utilització que es poden generar, com ara escoles,
biblioteques, museus, etc.
En un espai verd públic s’hi poden fer moltes
coses i poden confluir un seguit d’activitats i oportunitats diverses: nens jugant, avis passejant, joves
escoltant música, s’hi pot fer esport, s’aprèn, s’hi
pot treballar...
Això fa que, alhora, sigui també l’espai en el qual
els reptes de civisme, convivència i valors siguin
potencialment més assolibles, gràcies a les oportunitats que ens ofereix l’espai i, a la vegada, més
complexes d’aconseguir.
Totes les persones, la ciutadania com a propietària i usuària dels jardins o les que tenen la responsabilitat de gestionar els espais verds públics
(administració, empresa privada...), tenen la possibilitat d’aprendre i de compartir valors aprofitant
les oportunitats que els espais verds ens ofereixen.
Una d’aquestes oportunitats és la inserció laboral
de persones amb discapacitat i/o trastorn mental.
Donar aquesta oportunitat a les persones amb
més dificultats, genera un repte de valors que ens
ha de permetre passar, del concepte de la integració, a la visió quotidiana de la diferència, trencant el

Pere Andreu Roses
----------Cap de departament de jardineria i serveis de CET i regidor de medi ambient municipal. Treballa a la Fundació
Privada Santa Teresa (Sinergrup) des de l’any 1993, on
hadesenvolupat diverses tasques com a oficial, responsable comercial i actualment és cap del departament del Centre Especial de Treball (CET) de jardineria i
serveis. Des de l’any 2007 és regidor de medi ambient a
l’ajuntament del seu poble. Ha cursat els estudis d’enginyeria tècnica agrícola (en fase d’elaboració del TFC) i
és membre de l’APEVC des de l’any 1995.
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concepte actual d’encaixonar i cercant el concepte
d’encaix.
Entenent aquest encaixonar com l’obstinació
de classificar, cercar l’etiqueta, el calaix en el qual
col•locar cada persona en funció d’unes certes “característiques comunes”, perdent de vista que cada
individu pot formar part d’un engranatge dinàmic,
encaixant com una peça més dins l’espai col•lectiu.
El repte que plantegem és el d’arribar a ser capaços de trencar aquests calaixos i trobar l’encaix de
tothom dintre d’aquest engranatge col•lectiu, que
és canviant i dinàmic, entenent que les diferències
individuals no resten, sinó que aporten, sumen, en
la consecució de beneficis mutus.

deixen tant el guia com l’aprenent, ja que el primer comparteix coneixements i habilitats, millora
la seva empatia, ha d’adaptar l’idioma per facilitar
l’aprenentatge de l’altre i millora l’autoestima i
les competències en la matèria. Per l’aprenent, el
procés permet passar de forma progressiva a una
major autonomia en la resolució de problemes,
compta amb el suport de l’altre guanyant seguretat
en si mateix i, mitjançant l’assoliment dels objectius d’aprenentatge, millora també la concepció de
si mateix.
Es tracta d’un procés compartit que afavoreix l’establiment de fites i objectius conjunts, en què la
sensació d’èxit és compartida i afavoreix el desenvolupament d’habilitats per treballar en equip.
Aquesta és la clau per donar sentit a aquest treball, per entendre que l’esforç per oferir els suports
necessaris a les persones que els necessiten afavoreixen també l’obtenció d’uns beneficis col•lectius
que ens fan créixer i millorar en els àmbits personal, laboral i social.

2 - Visió quotidiana de la diferència:
beneficis de l’encaix i la teoria de la bastida
Partint del concepte de l’encaix, és important entendre que tota persona ha de poder tenir un lloc
dintre d’aquesta societat, que no és un ens aliè, sinó
que està formada per altres persones que interaccionen i desenvolupen els seus rols dins dels diversos
àmbits en què es mouen (social, familiar, personal,
laboral, etc.), tenint en compte que el desenvolupament de l’individu es produeix lligat a la societat en
la que viu.
Les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, també han de poder trobar aquest encaix en
tots els àmbits de la seva vida, i això inclou l’àmbit
laboral. Per tal d’aconseguir-ho, cal que partim de
la concepció de la persona des del punt de vista de
les seves capacitats, que amb els suports adients, es
poden desenvolupar.
Entre els suports necessaris per millorar la capacitació dels individus, és bàsic parlar de la formació
com a eina per promoure l’aprenentatge.
El procés d’aprenentatge és més efectiu quan
l’aprenent treballa amb una altra persona que el
guia i, mitjançant aquesta interacció, l’aprenent
construeix el seu coneixement i pot progressar en
el seu desenvolupament. Aquest procés es denomina teoria de la bastida, té el seu origen en la teoria
general de l’aprenentatge que va desenvolupar L. S.
Vygotsky entre els anys vint i trenta del segle XX. Es
basa en una analogia amb les bastides que s’utilitzen en la construcció, ja que conforme es van assolint els aprenentatges, el guia va retirant els suports
per dotar d’autonomia a l’aprenent.
Els beneficis que aporta aquest procés, els gau-

3 - Treball en clau de sentit
L’important no és, només, respondre a una activitat, sinó a la implicació amb què aquesta es pugui
dur a terme. Aquí és on la motivació entra en joc, ja
que la incorporació i la posterior retenció de talent
a les organitzacions dependrà de molts intangibles
que van més enllà del que pot ésser utilitzat en una
relació professional normal: sou, promoció, etc.
Imagineu un grup de persones treballant en una
zona enjardinada. Algú s’adreça a elles i els pregunta què és el que fan. La primera respon: “Aquí estic
col•locant uns bancs”; la segona respon: “Estem
col•locant mobiliari urbà, estenent terra i plantant
algunes plantes”, i la tercera: “Estem construint
una zona verda al barri per tal que la gent pugui
venir a aprendre i a gaudir d’aquest espai”.
Podem complir objectius, assolir fites i incentius,
però no sentir-nos satisfets. Per això és important
trobar el sentit de per què fem les coses, l’actitud
amb què ens enfrontem. Aquesta és la clau per donar sentit a aquest repte, per entendre que l’esforç
per oferir els suports necessaris a les persones que
els necessiten és un esforç que val la pena, ja que
afavoreix l’obtenció d’uns beneficis col•lectius que
ens fan créixer i millorar a nivell personal, laboral
i social.
Aquests són els valors: trobar l’encaix, acceptar
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la diferència com un aspecte quotidià i enriquidor,
partir de les capacitats per avançar, oferir i rebre els
suports necessaris, l’actitud, la satisfacció, el treball
amb sentit... I un dels millors escenaris per durho a terme són els espais verds públics ja que són
espais oberts, col•lectius, d’intercanvi de valors, de
construcció de coneixement... un espai de tots i per
a tots.

mercat laboral? I si el projecte consistia en una sèrie
d’actuacions en els espais públics, quantes vegades
s’ha contrastat amb la regidoria de parcs i jardins?
Coneix el regidor de parcs i jardins les iniciatives
d’educació ambiental, que potser projecta l’Àrea
d’Educació del mateix Ajuntament? Segurament
no sempre...
Quan parlem d’inserir, d’aprofitar l’espai verd
públic com a oportunitat laboral per a gent amb
discapacitat, la Regidoria de Benestar Social ha de
saber que potser algú que fins ara era demandant
d’atenció pot passar a ser un agent productiu treballant pel mateix Ajuntament.
Les persones que estan a la Regidoria de Serveis
de l’Ajuntament , és possible que participin en el
seguiment d’una organització, com un CET, on els
seus jardiners també poden aportar altres coses, altres punts de vista que potser no s’havien plantejat
(treballar per objectius; fer el seguiment d’evolució
d’un mateix i de les persones al seu càrrec; tenir
plenament present la prevenció de riscos laborals o
el medi ambient...?)
La comunicació interna és l’element clau per posar en comú els diferents factors de cada regidoria:
els aspectes tècnics (tria d’espècies, sostenibilitat);
els aspectes socials (l’ús, potenciar la integració social); els aspectes educatius (educació ambiental,
prevenció del vandalisme); els aspectes laborals
(aprofitar recursos com l’escola-taller o el taller
d’ocupació, prevenció de riscos laborals, la millora
de la productivitat); els aspectes ambientals (gestió
de residus, sensibilització, reutilització); els aspectes socials (formació ocupacional, inserció laboral
de persones amb discapacitat); etc.
Si tothom que intervé és conscient d’aquests
factors i estan detallats, poden ajudar a dur a terme una presa de decisions coherent i que aportin
aquest treball amb sentit tant a les persones que hi
participen com a les persones usuàries (ciutadania).
També l’administració ha de trencar els calaixos
i buscar un encaix dinàmic i fluid entre els seus
departaments.

4 - Les administracions públiques
Que quedi clar, i ho estem intentant durant tota la
ponència, que quan parlem d’institucions i d’organitzacions, estem parlant, sobretot, de les persones
que en formen part.
Molt sovint , jo diria que, en cada congrés, surt
la reflexió de la desconnexió que hi ha entre els
diferents departaments d’un mateix ajuntament
(Obres, Serveis, Via Pública, Urbanisme ). Tots ells
directament lligats als espai verds, al seu disseny,
construcció i manteniment. Si, a més, ens proposem establir un treball coordinat amb altres regidories, l’esforç que es demana és encara més gran, ja
que, tal com veurem en la jornada d’avui, han d’estar implicades en altres aspectes que també estan
lligats als espais verds, com són la inserció laboral,
l’educació ambiental, la participació ciutadana, etc.
La idea que volem exposar és que, tal com dèiem abans, aquestes persones que formen part
d’aquests equips que tenen la responsabilitat de
gestionar uns recursos públics (de tots els ciutadans) han de:
- encarar el repte de parlar, entre ells.
- assumir la responsabilitat de compartir uns objectius que han de ser comuns.
- prendre unes decisions a partir dels raonaments
tècnics, de les opinions, de la valoració dels recursos a l’abast.
- i, sobretot, comunicar, de fer partícips els altres.
Cal, doncs, una presa de consciència real, si a més
volem que la participació ciutadana, l’educació ambiental, i con és el cas que exposem ara, la inserció
laboral de persones amb discapacitat i/o trastorn
mental siguin també elements de treball del dia a
dia en la gestió del verd urbà; les regidories corresponents hauran de compartir la presa de decisions.
Quantes vegades el projecte d’una escola-taller
s’ha fet sense tenir en compte les necessitats del

5 - L’empresa privada
El primer concepte que volem introduir, per connectar l’empresa privada amb els altres actors que
esmentem a la ponència, és la responsabilitat social
corporativa (pel que fa als aspectes socials d’un concepte que abraça una conducta ètica més global).
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Si ens basem en el “manual formal” que pot determinar la resposta de l’empresari, el primer pas
que marcaria l’opció d’incorporar persones amb
discapacitat a la seva plantilla seria el de complir
la llei.
La LISMI obliga les empreses de més de 50 treballadors, d’una manera o una altra, a realitzar accions d’inserció (contractació directa, contractació
d’un CET...) i aquestes ho fan, en més o menys ganes, però la llei obliga...
La realitat posa de manifest que complir aquesta
llei no és fàcil per les empreses i que el ventall de
posicionaments pot ser variat. Des de directius o
empresaris que ho veuen com una imposició i els
obliguen unes normes en les quals no creuen,
fins a empreses que poden demandar perfils laborals que, molt sovint, difícilment poden ser ocupats per persones amb discapacitats. De vegades,
l’opció de comptar amb els serveis d’un Centre
Especial de Treball sembla, per algunes empreses una bona sortida per solucionar el “problema
legal”.
Podríem donar un segon pas: considerar la integració laboral de persones amb discapacitat i
trastorn mental com una oportunitat d’aconseguir
ajuts econòmics, i pensar que això pot justificar el
suposat risc de contractar aquest segment de població, amb tota la problemàtica que un empresari
pot imaginar-se que pot patir prenent aquest tipus
d’estratègia.
Si això passa, si es contracten persones amb discapacitat amb aquesta intenció, i exclusivament
amb aquesta finalitat, els resultats no acostumen
a ser gaire positius. Si no hi ha una aposta des de
direcció, ni es posen els suports que la persona necessita, si l’entorn que l’acull no està sensibilitzat,
etc., la persona amb discapacitat que s’incorpori
està abocada al fracàs, i es tracta d’un fracàs que
afecta individualment i empresarialment, ja que
incrementa la desconfiança de forma que pot ser
irreversible, arribant a tancar les portes a qualsevol
opció futura d’inserció.
Fins i tot, en moments com els que estem patint actualment, en què les xifres d’atur són altes,
el col•lectiu de persones amb discapacitat que estaven treballant en l’empresa ordinària és el que
més ho ha patit.
La reflexió que us proposem és la següent: es pot
fer d’una altra manera? Pensem que sí; de fet, en

les pròpies bases de la responsabilitat social corporativa ja hi podem trobar un full de ruta força útil:
Aprenentatge continu.
Delegació i treball en equip.
Transparència i comunicació interna.
Equilibri entre treball, família i lleure.
Salaris justos, retribucions coherents.
Igualtat d’oportunitats i contractació responsable.
Implantació d’una bona cultura de la prevenció.
Diversitat de la força laboral.
Etc.
Destaquem un concepte inclòs a la llista anterior: “diversitat de la força laboral”. Permeteu-nos
abans un exemple que ratlla la demagògia, però
que penso que ens pot donar a entendre que els
canvis de mentalitat són possibles: sense entrar en
gaires detalls, fa cinquanta anys, la condició sexual
d’una persona podia ser determinant, ja no per trobar feina, sinó per ser legal! Malgrat les polítiques
d’igualtat, encara ara hi ha un escull a superar en
relació amb la situació de la dona (treballa a fora i
carrega, en molts casos, la major part de la feina
domèstica). Però, si mirem enrere, no fa tants anys,
per obrir un compte en una caixa d’estalvis, necessitava l’autorització del marit.
En el cas de les persones amb discapacitat, en
alguns països, malauradament, la solució la van
trobar en el gas... o en, simplement, enterrar-los
en vida a casa (“el nen havia nascut de peu”...). És,
doncs, raonable pensar que, malgrat que els canvis
de mentalitat poden ser lents, són imparables i totalment lògics. I així, cada vegada menys, la condició de gènere, l’opció sexual, la raça, etc. són esculls
per encaixar en una dinàmica social i laboral que
tendeix a trencar els calaixos i que, per què no, en
el cas de les persones amb discapacitat també ha
de ser així...
Prendre consciència, creure-s’ho i posar-s’hi des
d’ara mateix. Plantejar-se anar a treballar, sense cap
més horitzó que passar les hores laborals resolent
problemes, aconseguir fites i guanyar un sou és,
com a mínim, poc enriquidor, quan no força avorrit.
Quin és el canvi? Podríem potenciar les nostres
habilitats, podríem aprendre, podríem ensenyar,
podríem esforçar-nos més. Però sabem cap on
anem? Sí, i estem convençuts que això és possible;
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penseu que encara no hem parlat d’inserció, estem
parlant de persones treballant amb sentit, compartint i comunicant.
Aquest seria un pas definitiu que ens ajudaria
a fer una aposta clara cap a l’encaix de qualsevol
persona (també les persones amb discapacitat, també les persones amb trastorns mentals). Perquè si
som capaços de produir, a la vegada que aprenem,
que ensenyem, que comuniquem, amb preocupació perquè ens entenguin i amb ganes d’entendre,
amb reconeixement de les nostres habilitats i amb
voluntat de millorar, serem capaços de valorar les
habilitats diferents i encaixar-les en la nostra dinàmica de feina.
En aquest vessant els professionals dels CET tenim coses a aportar: un oficial d’un centre especial
de treball que ha de treballar tenint en comte els
resultats productius i els avenços que puguin fer les
persones que atén, i amb les quals treballa cada dia,
tenint a la mà eines per reflexionar, per interactuar,
recolzat per un equip, amb voluntat de formar-se i
de formar i d’aprofitar les eines que té i que moltes
vegades ell mateix pot crear, és capaç d’aportar valor
a qualsevol empresa.
Per aconseguir aquest canvi, l’aportació de les
empreses del tercer sector pot estar, en primer lloc,
en la forma d’entendre el treball com una oportunitat constant de millora com a persones i, en segon lloc, a apreciar i potenciar les habilitats de cada
persona que forma part de l’organització (des d’un
peó fins al gerent).
I això no pot ser recollit per la resta d’empreses?
Sí, pensem que pot ser bo que s’entengui la feina que fem, que la visió que es té dels CET pugui
passar de ser de competidor a col•laborador, per tal
d’afavorir que l’encaix de qualsevol persona capacitada per treballar es pugui fer en les millors condicions.
És necessària l’existència dels CET? Cal que hi
hagi organitzacions que afavoreixin una evolució
positiva de persones amb dificultats, ja sigui per un
problema de discapacitat o de malaltia mental, almenys fins que l’entorn laboral, diguem-ne normal,
no tingui les eines que garanteixin un bon encaix.
Els Centres Especials de Treball, cal que siguin
organitzacions tècnicament potents en els dos vessants, en l’atenció que donen a les persones ateses
i en el vessant productiu, en aquest cas en la gestió
d’espais verds.

Fins a quin punt? Quin ha de ser el creixement?
No ho sabem. L’experiència ens diu que han de
garantir la seva sostenibilitat econòmica per tal de
poder garantir els serveis, per tal de continuar amb
el canvi de mentalitat; però, a la vegada, segur que
també han de preparar el propi encaix en la xarxa
productiva normal, com a col•laboradors i no tant
com a competidors, perquè les condicions del mercat així ho permetin.
Creiem en el treball centrat en les persones, en la
recerca d’aquest encaix per a tots, i ho fem mitjançant la capacitació i el suport a tots i cadascun dels
treballadors del nostre CET. Els professionals han
de desenvolupar eines, generar coneixement, oferir
suport tècnic... I per això cal prendre’n consciencia, treballar cada dia amb sentit, valorar els treballadors amb o sense discapacitat per les capacitats
que tenen, marcant com a objectius també assolir
aprenentatges, millorar en habilitats i capacitats laborals i personals...
Però això només seria un decàleg de bones intencions si no fos que això és la nostra forma de
treballar.
Controlant rendiments; gestionant els espais
verds per inventari; innovant; realitzant controls
de qualitat; programant la formació; definint, valorant, avaluant perfils segons categories conjuntament amb cada treballador (objectius compartits);
redactant i executant programes globals d’orientació; consolidant una cultura de la prevenció; sent
respectuosos amb el medi ambient, amb esforç per
encaixar cada persona en aquesta dinàmica integral, i sobretot sent conscients que encara ens cal
continuar avançant per aconseguir el nostre repte:
treballar amb sentit cada dia.
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Experiències i conclusions
de conscienciació ambiental
en l’Àmbit municipal

Pepe Astiaso Laín
----------Es Ingeniero Técnico Forestal, experto
en educación y participación ambiental.
Actualmente coordina el Centro de
educación ambiental Polvoranca
dependiente de la Comunidad de Madrid
y gestionado por la UTE Entorno-DYPSA.
Lleva 20 años implicado en el desarrollo de
Programas educativos de todo tipo y desde
hace 10 desarrolla programas en los que
la participación ciudadana es clave para
abordar los retos ambientales.
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0 - Polvoranca es un gran espacio educativo
Hablar de Polvoranca no es solo hablar del Parque. Nos quedaríamos cortos. Polvoranca es un territorio muy heterogéneo, situado en la zona sur del
cinturón metropolitano de Madrid, cuyo corazón y
eje vertebrador es el parque periurbano Polvoranca.
El territorio de Polvoranca se caracteriza por:
1. El parque periurbano de Polvoranca comenzó
a crearse a finales de los años ochenta como un
proyecto de restauración paisajística de un espacio
degradado y se inauguró oficialmente en 1992. Actualmente, con sus 150 hectáreas, supone una de
las principales áreas verdes del sur metropolitano
de Madrid y un importante ejemplo de impacto
ambiental positivo del ser humano sobre su medio.
Ya en su diseño allá por los años 80 se produce un
hito singular al contemplar la implantación de un
Programa de educación ambiental. Para el buen desarrollo del mismo se diseñan 14 áreas temáticas en
las que destaca la finalidad museística, de conocer la
flora, fauna y gea de la Comunidad de Madrid como
idea fuerza. Esta finalidad es además coherente con
la máxima dominante en la educación ambiental de
esos años, según la cual “el conocimiento de la naturaleza nos hará conservarla”. Somos conscientes
a estas alturas que esto insuficiente, basta saber que
en la actualidad el conocimiento científico y social
de la naturaleza es vastísimo y nunca como ahora
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ha estado tan degradada. En cualquier caso, hay que
destacar, reconocer y valorar este hito singular de
integrar la educación en el diseño y finalidad del
parque Polvoranca.
Entre sus interesantes elementos destacan sus
lagunas y arroyo, las ruinas del poblado de Polvoranca, las zonas de recreo, deporte y esparcimiento,
el Centro de educación ambiental y dieciséis originales áreas temáticas: Huerto Colectivo, Jardín
Colectivo, Centro de educación Ambiental, Parcela
Tierno Galván, Arboreto de Ciudad, Arboreto de
Especies Singulares, Dehesa, Parque Botánico, Jardín de Rocas, entre otros.

de Leganés, y en ella todavía se conservan campos
de cultivo de secano, con su avifauna asociada. Es
un espacio de posible expansión del Parque o bien
de colchón y muestra del paisaje rural que conocieron nuestros mayores.
Hay que hacer una pequeña pausa poner nombre
a los actores que intervienen en los distintos ámbitos de gestión y con los que hay que contar para
abordar muchas de las cuestiones que se tratan a
continuación:
• Parque Polvoranca: gestionado por el Área de
Zonas Verdes dependiente de la Consejería de
Presidencia, Interior y Justicia.
• Centro de Educación Ambiental Polvoranca:
promovido por el Área de Educación Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio, y gestionado por concurso público por la UTE Entorno-DYPSA.
• Ayuntamiento de Leganés: gestión de residuos
sólidos urbanos, normativa de medio ambiente,
normativa de salud.
• Programas educativos: coordinación con distintas concejalías de educación de la su área de
influencia: Leganés, Alcorcón y Fuenlabrada.

2. Su población, ya que en un radio de 10 km.
desde el Parque, viven unas 800.000 personas pertenecientes a los municipios de Leganés, Alcorcón,
Fuenlabrada, Móstoles y Getafe. Una ploblación
diversa y multicultural: emigrantes procedentes de
Andalucía, Extremadura, Castilla León y Castilla la
Mancha durante los años 60 y 70, sus descendientes, los inmigrantes comunitarios y extracomunitarios de los 90 y 2000, y las personas que buscan
en los alrededores de Madrid viviendas más asequibles. Una población dinámica, con una tradición
reivindicativa para mejorar las condiciones sociales
y ambientales de sus municipios.

1 - ¿Por qué fomentar la participación ciudadana
desde un Centro de Educación Ambiental (CEA)?
Habiéndose constatado por diversos estudiosos
de la sociología, que desde hace décadas “la ciudadanía de las sociedades desarrolladas tienden a
considerar ajeno o al menos extraño todo aquello
que escapa directamente de su gestión” (Enric Pol,
Manuel Castells, Enmanuel Rodríguez, Antonio
Lafuente), parece que una de las aportaciones más
sustanciales que puede hacer la educación ambiental (EA en adelante) será (es) recuperar o crear escenarios, espacios y recursos para que éstos puedan ser gestionados, directa o coordinadamente,
por la propia ciudadanía, tanto de modo individual,
o mejor aún, de forma colectiva o comunitaria, y
hacerlo dentro de contextos educativos y de aprendizaje colectivo y continuado, lo que se conoce con
el nombre de “Aprendizaje (educación) a lo Largo
de la Vida” (ALV).
Pero las personas de las sociedades modernas no
solo quieren solo apuntarse, inscribirse o sumarse,
más o menos pasivamente, a actividades, progra-

3. Es un espacio con una intervención y presión
humanas muy intensas. Hay varios polígonos industriales y de servicios. Viviendas en altura y adosadas. Una red viaria de gran importancia regional: las autopistas M-50 y R-5, las autovías M-406,
M-407 y M-509; El tren de cercanías C-5 y la línea
de largo recorrido Madrid-Badajoz. Además, está el
Metrosur, siendo el Parque su corazón. Los aviones
con origen o destino en los aeródromos de Cuatro
Vientos y Getafe surcan cada día su espacio aéreo.
4. Su Historia con la presencia de las Ruinas de
la Iglesia de San Pedro del siglo XVII y del poblado
Polvoranca del siglo XI, anterior a Leganés, Fuenlabrada. Se han encontrado en esta zona restos de
la edad del bronce y fósiles de tortugas y otros micromamíferos de hace unos 10 millones de años
aproximadamente. Además una parte de su territorio que conserva parte de su paisaje rural tradicional
al suroeste del Parque. Esta zona está declarada de
“especial protección ambiental” por el municipio
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mas o iniciativas educativas pautadas y dirigidas;
también hay personas y colectivos, y cada vez más,
que lo que precisan es disponer de recursos, espacios y momentos donde abordar sus propias necesidades, intereses y preocupaciones; sirva como
ejemplo de esto, la proliferación de grupos de consumo, surgidos como respuesta a la necesidad de
una alimentación más sana y ecológica. ¿Puede la
EA acelerar o catalizar estos procesos de agrupamiento humano entorno a intereses/necesidades
compartidas por personas o familias, sean estas
más o menos afines entre ellas?

de distinta manera según su naturaleza, con distintos grados de coordinación con los gestores. Algunos de estos problemas se han solucionado y otros
están en vías de solución. La relación educadoresgestores ha estado marcada por momentos de
coordinación y colaboración estrecha y otros más
distantes, en los que por norma general nos toca a
los educadores estar demostrando continuamente
que es útil nuestro papel, y que abordando los problemas de forma participada hay más posibilidades
que se resuelvan mejor.
Bien, pero ¿qué dicen autores cualificados sobre
por qué impulsar la participación y diferentes iniciativas socio-ecológicas? ¿qué se consigue o conseguiría con ello? Aquí van, a modo de ideas fuerza,
una serie de reflexiones de personas autorizadas en
la materia (en negrita aquellas intervenciones sobre
las que se está tratando de trabajar desde el CEA
Polvoranca).

El equipo educativo del CEA Polvoranca ha indagado desde sus orígenes en posibles materias,
temas o aficiones, que tuvieran o pudieran tener
cierta relevancia o repercusión ambiental, así como
potencial educativo, y permitieran aglutinar a personas. Así fue como nació el grupo de ornitología
en 1999 (luego grupo local SEO-Vanellus desde
el año 2000), el grupo de mayores Tierno Galván
(otoño 2000), el grupo de fotografía FotoPolvoranca (2002) o el grupo de hortelanos (2004). El proceso puede resumirse en lo siguientes pasos:

• “Es preciso ensayar fórmulas de gestión participativa del entorno cercano”, María Sintes (educadora ambiental).
• “Son necesarias intervenciones cívicas que fomenten la apropiación del espacio”, Enric Pol (psicólogo ambiental).
• “Hay que propiciar la generación de territorios
existenciales”, Enmanuel Rodríguez (sociólogo).
• “Hay que buscar oportunidades para reinventar lo colectivo”, Jorge Riechmann (investigador y
filósofo).
• “Madurar nuevas formas de gestionar el procomún (bienes comunes o commons, en terminología anglosajona) ensancha el ámbito de las libertades y sostiene los equilibrios de la vida en común”,
Antonio Lafuente (investigador del CSIC).
• “La facilitación ecológica, al repartir responsabilidades y protagonismos entre los ciudadanos,
permite una mejor articulación de las comunidades y de la sociedad en general”, Pere Subirana
(facilitador ecológico).
• “Hay que promover la alimentación de proximidad, la artesanía y el comercio de proximidad,
las huertas periurbanas y la reconstrucción de las
comunidades locales y regionales”, Edgar Morin
(sociólogo y pensador).
• “… poner en cultivo extensiones de terreno fértil
en el entorno de las ciudades, fomentar la distribución directa desde el lugar de cultivo al de consumo

1. Identificación de personas con materias o
aficiones susceptibles de ser compartidas con
otras personas: ornitología, cuidado de la tierra,
fotografía y horticultura.
2. Impulso de grupos entorno a esos temas o
centros de interés.
3. Acompañamiento de los grupos según
necesidades y momentos.
En una segunda fase, a partir de 2006 y al albur del Programa Hogares Verdes (HV) impulsado inicialmente por el CENEAM, se comenzaron
a promover sucesivas ediciones del mismo en una
suerte de itinerario educativo: HV Agua y energía
(primer año), HV-Consumo (segundo año) y HVSalud (tercer y sucesivos años).
Coherentes también con esta filosofía participativa destinada a abordar problemas ambientales, y
dado que algunas de las iniciativas tenían el Parque
como escenario principal, el equipo educativo del
Centro y ciudadanos más sensibles o reivindicativos, han ido identificando distintos problemas relativos a la gestión ambiental o a la convivencia en
el Parque. Estos problemas se han ido abordando
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(consumo local o consumo localívoro), así como la
creación de huertos urbanos…”, Vicente Guallart
(arquitecto).
• “… nos realizaremos a través de actividades más
allá de la profesión: vida familiar, participación en
la dinámica del barrio, vida asociativa, actividad
política, prácticas artísticas…” Nicolas Ridoux (ensayista)

tores sinérgicos”: aquellos que permiten satisfacer
varias necesidades (subsistencia, entendimiento,
participación, ocio, creación, identidad, libertad)
y varias dimensiones del ser humano (ser, tener,
hacer y sentir). Con esta óptica es posible realizar
programas educativos duraderos y coherentes, personal y socialmente transformadores y ambientalmente relevantes. Desde esta óptica una EA social
y transformadora abogaría no solo por minimizar
problemas o impactos ambientales (enfoque clásico de la EA), sino además por recuperar o regenerar espacios colectivos (procomún en terminología
de Antonio Lafuente) y además permitiría o mejor
aún propiciaría el reagrupamiento de personas (ver
tabla con ejemplos y logros conseguidos desde el
CEA Polvoranca).

Desde el equipo educativo entendemos la horticultura, la jardinería, el cuidado de la tierra, la fotografía, el ahorro y la eficiencia doméstica (HV-Agua
y Energía), el consumo (HV-Consumo), la salud
(HV-Salud), la educación infantil (club L&M), en la
línea de las “Necesidades Humanas” expresada por
Manfred Max-Neef y colaboradores, como “satisfacObjetivos de una EA
transformadora

1.- Minimizar impactos
ambientales

2.1- Crear nuevos espacios
para la gestión participativa

2.2.- Regenerar o recuperar
espacios

3.- Reagrupar personas

Ejemplos CEA Polvoranca

Fecha/
antigüedad

Indicadores

Facilitación en Gestión de la
superpoblación de gatos

Primavera 2009

Asociación que captura, esterilización, adopción
y/o suelta de ejemplares.

Programas Hogares Verdes Agua y
Energía

Otoño 2006

Reducción de consumo eléctrico, de agua y gas

Programa Hogares Verdes Consumo

Otoño 2007

Reducción consumo carne
Aumento consumo productos locales (reducción
huella carbono)

Programa de promoción de la
Movilidad Urbana Sostenible

Octubre 09

Reducción de emisiones de CO2 y de tráfico
motorizado

Parcela forestal-frutal-olivar Tierno
Galván

Marzo 2000

11 años de visitas y acción continuada a pesar de
las dificultades y la edad. Realización de un huerto
colectivo en su centro, programa de radio ambiental,
participación en Agenda 21 escolar de su barrio.

Primavera 2004

Formación de un grupo de hortelanos
Promoción de la horticultura ecológica y
alimentación sana
Promoción de los huertos urbanos en la zona sur
e implantación de nuevos
Compostaje de 1-2 toneladas de residuos
orgánicos al año

Programa Huertos Urbanos: huerto
colectivo-educativo-ecológio

Huerto Colectivo

Abril 2004

Jardín Colectivo

Enero 2005

-

Aparcamiento clandestino de
Alcorcón

Enero 2009

Recuperación ambiental de la parcela, ahora de
nuevo convertida en un campo de cereal.

Observatorio de aves

Primavera 2004

Restauración, mejoras de elementos y acceso
para no ser vistos

Grupo local SEO-Vanellus

Marzo 1999

15 personas

Grupo FotoPolvoranca

Primavera 2002

6-8 personas

Grupo Tierno Galván

Otoño 2000

15-20 jubilados

Grupo hortelano

Mayo 2004

20 personas

Club infantil Liebres y Mochuelos

2003

35 niños de 9 a 13 años

Hogares Verdes-AyE

Otoño 2010 inicio del 5º
programa

54 familias, 150 personas

HV-Consumo

Otoño 2010 inicio del 4º
programa

15 familias, 40 personas

HV-Salud

Otoño 2010 inicio del 3º
programa

20 familias, 65 personas
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2 - Objetivos generales de la promoción
de la participación
• Uno de los objetivos básicos es empoderar a
las personas que participan en las iniciativas,
potenciar su labor de agentes educadores y
mejorar la oferta educativa del Centro.
• Mejorar la autoformación, la adquisición de
información y datos de los participantes.
• Propiciar actitudes y conductas respetuosas
con la naturaleza y actitudes pro-ambientales
(frugalidad, ahorro, reducción, reutilización
y reciclaje, necesidad y valor de implicarse
socialmente..).

• Formar y cohesionar el grupo, desarrollando
el sentimiento de pertenencia al grupo y la
socialización activa.
• Desarrollar valores educativos y actitudes como
la coeducación, la tolerancia, el aprendizaje
colectivo, el respeto y la paciencia.
• Fomentar la vinculación y el cuidado del
Parque Polvoranca, del Centro y del entorno,
tanto el próximo como el más lejano.
• Mejorar la gestión del Parque facilitando la
comunicación entre usuarios y gestores.
3 - Beneficios de la participación

Beneficios de la participación (Francisco Heras)
1 - Contribuye a una resolución más eficaz de los
problemas:
Mejores diagnósticos de la situación y de las
necesidades de los implicados.
Mayor riqueza de soluciones (imaginación y
creatividad social).
Movilización de recursos humanos y materiales.
Llave de la salida/soluciones

2 - Fomenta la integración social y refuerzan la estructura
de las comunidades

3 - Desarrollo del sentido de pertenencia y la
identificación de las personas con su medio

4 - Oportunidad de aprendizaje (personal y social) y de
ejercer responsabilidad ambiental
Practicar técnicas
Adquirir información y datos
Clarificar valores
Cultivar creatividad
Mejorar comunicación horizontal
Asumir responsabilidades

Ejemplos constatados desde el CEA Polvoranca

Ejemplo: superpoblación de gatos
El contacto y apoyo a personas amantes de los gatos (socias de Madrid Felina) ha posibilitado
su implicación directa y voluntaria en la puesta en marcha de una colonia felina: captura,
esterilización, adopción y/o suelta de ejemplares.

Todas las personas agrupadas tienen sentido de pertenencia al grupo, y a través del Club
de amig@s, al resto de personas de otro grupos, existiendo vínculos afectivos y lazos entre
todos.
Los miembros del grupo de consumo, ligado a la primera edición de HV-Consumo son, en
buena medida, una comunidad.
Los fenómenos de vinculación (afectiva) y arraigo (emocional) con Polvoranca han sido
plenamente constatados con los miembros de todos los grupos.
El grupo de mayores Tierno Galván se refiere como “su parcela” a la porción de Vegetación
Madrileña que mantienen desde el año 2000.
Todos los miembros del grupo SEO-Vanellus han adquirido unas buenas habilidades de
comunicación directa con visitantes.
Los miembros de FotoPolvoranca han desarrollado un intenso proceso de autoformación
interna en cuestiones fotográficas planteándose cada vez retos mayores (certámenes,
audiovisuales, calendarios, exposiciones colectivas, impartición de talleres de iniciación a la
fotografía, edición de un libro común..)

5 - Permite que los intereses de la gente sean
considerados

Ejemplo: mantenimiento y adecuación del observatorio de aves
El interés de SEO-Vanellus y del Centro en su reparación consigue movilizar recursos
económicos para su reparación en el invierno de 2006

6 - Puede prever conflictos o destaparlos

Ejemplo: aparcamiento clandestino de Alcorcón
Las sucesivas jornadas de limpieza llevaron a la recuperación ambiental de la parcela, la
construcción de un nuevo aparcamiento por parte de la Comunidad de Madrid y a un refuerzo
de la limpieza del camino de acceso al parque por parte del Ayuntamiento de Leganés.

7 - Permite comprender las decisiones alcanzadas

La existencia del Foro de la participación entre los años 2006-08 permitió entender algunas
decisiones tomadas entonces por los gestores.

8 - Proporciona mayor legitimidad a las decisiones
tomadas

La instauración de una colonia felina cuenta con la aceptación del grupo ornitológico SEOVanellus a pesar de no ser, a su modo de ver, la solución al problema.

9 - Puede facilitar la continuidad de las intervenciones

Lo habitual es que las personas que se involucran en una iniciativa grupal lo hagan durante
varios años (hay pocas bajas) y no es infrecuente que se sumen a otro programas. Ejemplo:
la familia Celes-Carmen-Sarita está en el grupo hortelano, en HV-Salud y además Sarita
pertenece a L&M (¡¡una familia en tres programas educativos!!)

10 - Es más necesaria cuanta más incertidumbre y
complejidad

Ejemplo de temas: implantación de un sistema de recogida selectiva de residuos (aun sin
resolver). Soterramiento de las líneas de alta tensión (aun sin abordar).
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L’ESPAI VERD

LA MIRADA DEL CIUTADÀ

4.- El Programa educativo ha enriquecido
Polvoranca
Desde su implantación en el año 1997 hasta 2010
el Programa de educación ambiental ha producido
una serie de beneficios:
• Ha facilitado la participación en sus programas
de unas 200.000 personas entre adultos,
escolares, asociaciones, universitarios, escuelas
taller, Club de amigos, Club infantil Liebres y
Mochuelos, Grupos vinculados al Centro.
• El Centro ha dotado de valor añadido al
Parque como recurso público porque además de
cumplir las funciones para las que se diseñan
estos espacios ha permitido a sus visitantes
disfrutar de exposiciones, talleres, celebraciones
de días especiales, jornadas, actividades
diversas, publicaciones, gestión directa de
espacios, campamentos.
• Gracias al Centro y a los grupos de
participación y las actividades desarrolladas por
ellos el Parque y su programa es conocido por
toda España.

Jacint Pla
----------Enginyer tècnic Agrícola, especialitzat en
jardineria des del 1990 Desprès d’un primer
pas per l’empresa privada intervenint
en els manteniments dels jardins que
s’executaven en la Barcelona Olímpica, va
passar a exercir la professió a l’empresa
pública. Des de l’any 1995 ocupa el càrrec
de responsable del servei de parcs i jardins
de l’Ajuntament de Viladecans.
Aquesta tasca l’ha complementat fent
d’assessor de parcs i jardins d’altres
Ajuntaments com el de Begues o el de
Vilanova del Vallès. Ha estat autor i/o col.
laborador d’equips redactors de diferents
projectes, tant urbanístics com de gestió
de manteniments i de paisatge i és
docent en diferents cursets centrats en la
jardineria sostenible.
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L’escenari de Viladecans.
- Ubicació
- Historia i estrat social.
- El creixement urbanístic, el creixement dels jardins.
- Línies de treball de parcs i jardins.
		
- Adaptació a tècniques sostenibles.
		
- Poda racional.
		
- Lluita integrada.
		
- Xarxes eficients.
		
- Plantes adaptades.
- Paisatgisme mediterrani.
- La xarxa d’aigua no potable.
CANALS DE COMUNICACIÓ DEL
SENTIMENT DEL CIUTADÀ
Les vies de comunicació – interlocució del ciutadà
- No presencials: Correu tradicional, correus electrònics, telèfon i intermediaris (coneguts d’agents
municipals, AA.VV., etc... ).
- Presencials: Agents cívics, agents de l’ordre,
inspectors de via pública, instancies, visites programades o no,
• Tècniques de participació ciutadana
en la definició dels espais públics.
		
- Tallers participatius
		
- Consultes populars.
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Les vies de comunicació del servei de
parcs i jardins al ciutadà.
- Contestes de correus, mails, telèfons e
intermediaris, instancies i visites.
- Butlletí municipal o revista.
- Radio municipal o televisió local.
- Pàgina web.
- Els cartells informatius (esporgues, tales,
tractaments ....).
- Bustiades, portals, agents cívics en barris.
- Significar els arbres.
- Bones pràctiques a remarcar (compost,
aigua no potable).
- Tríptics.
- Gestió del risc d’aigua no potable.
- El jardiner al carrer.
-Les cartes dirigides a les escoles.
-Publicacions municipals. El llibre dels arbres
d’un municipi o la creació de rutes didàctiques.

La mirada del ciutadà respecte a les àrees
de joc infantil
- L’efecte multiplicador d’un area de jocs per
a infants.
- Els paviments de seguretat.
- El.lements de joc suplementaris segons
l’experiència vital.
- Les tanques i els gossos.
La mirada del ciutadà respecte a l’ús de l’aigua
- Reguen i plou ¡¡
- Reguen i fa sol ¡¡
- El reg nocturn com a generador de vandalisme.
- Fonts ornamentals com a dispendi excessiu
La mirada del ciutadà respecte a les
plantacions i gespes.
- Plantes floridores.
- Plantes de xerojardineria.
- Les c4 .

El paper de les AA.VV

CONCLUSIONS

Les enquestes sobre satisfacció dels serveis.

La nostre percepció limitada
Hem de tenir sempre en compte que el fet de
que un usuari expressi la seva opinió comporta un
cost d’energies i de temps. Només gastarà temps i
energies una persona si espera obtenir un benefici
de la seva acció. Per tant, és obvi que ningú de forma gratuïta es dirigirà a un servei públic per agrair
o expressar la seva complacència davant d’una acció
portada a terme.
Així doncs, el responsable d’un servei públic ha
de tenir en compte que sempre rebrà una percepció
distorsionada de la realitat, ja que les persones que
no estan satisfetes podran expressar aquest sentiment amb molta més facilitat que aquelles que troben bé el que es fa.
Ningú, o molt poca gent, davant una actuació ben
feta es manifesta. Per contra, una acció percebuda
com a negativa genera nombroses comunicacions
de l’usuari.
Aquest fet que distorsiona la realitat, intenta ser
corregit mitjançant enquestes de satisfacció que
molts ajuntaments d’una certa entitat contracten.
Hem de poder accedir a aquesta informació, que
mesura objectivament , mitjançant tècniques estadístiques, la percepció de l’usuari.

LA MIRADA DEL CIUTADÀ
La mirada del ciutadà respecte a les zones verdes
en general
La mirada del ciutadà respecte als arbres
Exemples d’instancies reals.
Exemples de prejudicis ciutadans
- La vella escola sap esporgar, nosaltres no.
- Les esporgues racionals.
- La falta de vistes i de llum.
- Els arbres com a generadors de brutícia.
- Les branques que toquen façanes.
- L’arbre com un perill.
- Aixecaments d’arrels (afectacions a
murs, piscines particulars, etc..:).
- Pors in / justificades. (arbres perillosos
o no tant).
- L’arbre com el causant de totes
les al•lèrgies.
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El nostre paper com a formadors de la nostra
societat
És evident el fet de que moltes sugerencies, queixes o sol•licituds neixen del desconeixement de les
línies portades a terme des dels serveis municipals
i en el nostre cas concret dels serveis de parcs i jardins.
Són nombroses les experiències viscudes en que
una queixa o sol•licitud impossible de concedir segons els criteris que mantenim, són assumides per
l’usuari una vegada ha entés els raonaments que hi
ha darrera. En aquells casos en que es pot establir
un espai de diàleg personal i on es pot transmetre el perquè de les decisions i s’aprofundeix en el
coneixement d’un tema concret, és patent com en
la majoria dels casos, l’usuari va canviant la seva
actitud inicial de reivindicació o disgust , cap a la
comprensió de la sol.lució adoptada encara que no
estigui d’acord.
Llògicament, per això cal que l’usuari posseeixi
un cert grau de maduresa, de flexibilitat i sobre tot,
de nivell cultural, ja que no ens hem d’oblidar que
moltes vegades utilitzem, encara que no ens sembli, conceptes complexes i difícil de transmetre en
una visita de 10 minuts. Cal tenir en compte doncs,
l’estrat social i cultural de l’interlocutor i tenir en
compte el nivell mig dels usuaris d’una determinada barriada.
A remarcar que un bon responsable d’un servei
municipal haurà de fer ús de capacitats com l’asertivitat, la pedagogia, el saber mudar la seva pell en la
de l’usuari, per tal d’aconseguir la proximitat mental necessària.
Es innegable que no es pot dedicar a cada veí
aquest temps d’explicacions i “formació” personalitzada, cal doncs, donar la importància que es
mereixen, els diferents canals de comunicació que
ens posen a l’abast. Moltes vegades és tant important que una feina estigui ben feta, i també estigui
explicada convenientment.
Un exemple clarificador. Desprès de decidir la
tala d’un exemplar d’arbrat viari per seguretat per
exemple, si es porta a terme la tala sense comunicació prèvia, es generen perfectament 5 o 10 trucades
de veïns expressant la seva queixa, instancies que
fins i tot insulten al responsable per escrit, escrits
al Director d’una publicació, etc.
La mateixa tala, penjant cartells informatius als
portals propers explicant que desprès d’un diag-

nòstic acurat, s’han valorat les opcions possibles i és
impossible mantenir un arbre en l’estat d’inseguretat que presenta, genera potser una o dos trucades
prèvies recavant més informació, però evitem trucades de queixa, instancies o cartes desagradables.
Conclusió: invertint molt poques energies aconseguim un efecte molt més gran, i millorem la
imatge del servei.
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