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## Ponència 1
Els processos ambientals
en el disseny dels espais verds
Josep M Mompín

Introducció:
Un jardí pot començar a néixer espontàniament en una petita esquerda d’un espai abandonat   a
partir de l’aigua que s’infiltra i unes llavors que hi arriben per casualitat.
Si les condicions ambientals són favorables, aquestes poden començar a germinar i a partir d’aquí s’engeguen una sèrie de processos que amb el temps poden
acabar convertint un espai erm i inert, en un autèntic oasi
de vida on les coses evolucionen ràpidament, cap al seu
estadi d’equilibri.
Si sabem comprendre quines són les lleis que regeixen
aquests processos, si les entenem i dominem, podem
aprofitar-nos-en per tal de projectar jardins i espais
verds que tinguin tendència a evolucionar per si sols
d’acord amb les previsions que haguem fet.
Quan ens plantegem quines són les lleis que regeixen
els processos que es donen en un espai verd espontani, veurem que es tracta d’uns seqüència de fets   que
segueixen tots la mateixa lògica.
Si seguim l’exemple de la llavor que espontàniament ha
anat a parar dins una esquerda d’un antic paviment de  
formigó, veurem que les plantes que germinen més ràpidament són les de les denominades espècies invasores o
colonitzadores, capaces de germinar i desenvolupar-se ràpidament a plena llum del sol. Aquestes plantes, sovint de poques espècies i distribuïdes homogèniament, malgrat que inicialment pugui semblar el
contrari, han trobat aquí un medi favorable, sota el paviment hi ha una sub-base d’àrids ben oxigenats,
on les arrels poden desenvolupar-se ràpidament aprofitant l’escalfor del sol i l’aigua que s’acumula sota
el paviment impermeable i resten protegides de possibles compactacions per trepig.

Josep M Mompín, Paisatgista i Ambientòleg. Cap de Servei Paisatge Urbà i Medi Ambient
- Ajt. Mollet del Vallès
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Si la situació persisteix, amb els anys les mateixes arrels faran les esquerdes més grosses, facilitant
la incorporació de nutrients i matèria orgànica al sòl i en alguns punts podran començar a germinar
altres espècies algunes d’elles arbustives i fins i tot arbòries, que amb la seva ombra possiblement
facilitin l’aparició de nous ambients i noves espècies més ben adaptades a les noves condicions que
poden substituir les primeres.
En un moment com l’actual en que hi ha molt poca disponibilitat de recursos tant per executar nous
espais com per mantenir-los, un bon disseny, hauria de ser capaç de fomentar que els processos ambientals que s’inicien tan
bon punt acabem la
obra, ens ajudin en el
manteniment i evolució
d’aquest espai. Avui en
dia, per fer un projecte
d’espai verd que pugui
inscriure’s en un model
de gestió sostenible,
no en tenim prou amb
saber què volem aconseguir, cal saber quins
són els camins que en
permeten arribar-hi.
En els moments de
crisi, en que no hi ha disponibilitat econòmica per afrontar obres faraòniques ni manteniments intensius, només la creativitat, la imaginació i el coneixement tècnic,  poden  permetre’ns afrontar el repte
de crear nous espais verds que puguin subsistir i evolucionar adequadament.

La gestió dels espais verds
Una possible solució passa per intentar aprofitar la dinàmica dels processos, creant ja des de l’inici
i també amb el nostre treball de manteniment, les condicions necessàries per ajudar a l’espai verd a
evolucionar cap a la situació desitjada amb un mínim de cost, tant en l’execució de la obra, com en el
seu manteniment posterior.
Per aconseguir-ho, el punt de partida és la concepció de l’espai verd, que és defineix en el moment
de projectar-lo. Evidentment, com major transcendència tinguin a l’obra els elements no construïts,
major rellevància adquireixen aquests processos en el resultat final, però fins i tot en espais amb
una alt grau de construcció, els processos que es donen a nivell de sòl i que afecten directament al
sistema radicular són fonamentals en l’evolució de les plantes i en conseqüència de l’obra en qüestió.
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El jardí un espai en transformació constant
Per aconseguir un model de gestió d’un espai verd, on puguem aprofitar-nos dels processos ambientals per aconseguir millors resultats amb menor cost global, cal  començar involucrant el Paisatgista
o dissenyador del jardí, per tal que conceptualment la obra incorpori aquests criteris. Però això sòl
no és suficient, cal garantir que també en les fases d’execució del projecte i manteniment dels espais
verds és mantinguin aquest criteris i atès que els processos ambientals es segueixen donant per
sempre i són variables amb els anys, cal que els gestors de l’espai siguin capaços d’anar adoptant
noves estratègies destinades a afavorir sempre l’evolució en el sentit desitjat.
El fet que ens els espais verds l’element vegetal tingui tanta rellevància fa impossible aconseguir
d’entrada la imatge desitjada i per arribar a aconseguir-la caldrà que passi els temps i que les coses
evolucionin en el sentit previst. En aquest sentit són fonamentals els treballs de manteniment que hi
puguem dur a terme, ja que moltes vegades impliquen transformacions de les condicions ambientals
(regs, llaurades, herbicides, tractaments...etc) i defineixen les transformacions de l’espai.
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Blocs de pedre als patis Narva a Berlin, on el reg per goteig per sobre la pedra porosa facilita l’aparició d’algues i
falgueres sobre la roca, que creen un petit jardí als patis interiors d’un bloc de vivendes.
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Le jardin Plume a Azoubille (Normandia). Els treballs de sega de les gramínies del prat del costat de la vivenda defineixen el jardí que s’exten sobre un antic hort de fruiters, enmig d’un paisatge marcadament agrari.
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Crack Garden by CMG Landscape Architecture. L’estratègia d’obrir unes escletxes sobre el paviment de formigó d’un
patí, permet la sembra d’unes plantes que comencen a colonitzar l’espai creant un jardí senzill i enginyós.

High Line park a Nova York sobre una antiga via de tren
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Alguns exemples a Mollet del Vallès
1. Rambla Pompeu Fabra i la Vinyota de Mollet
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Les plantacions homogènies de diverses arbustives perfectament alineades sobre un paviment de formigó colorejat, d’alguna manera imiten les condicions que poden produir-se en la recolonització dels
vegetals sobre antigues construccions. L’elecció d’espècies adequades per aquestes condicions com les
gramínies i altres espècies colonitzadors, la tela antiherbes, les graves i un reg soterrat per degoteig
amb aigua de pou, fan que aquest espai tingui un manteniment senzill i perduri amb els anys..
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Plaça Pau Casals i Parc Pruneres de Mollet del Vallès:
Implantació d’un prat urbà (mescla d’espècies, alçada   i nº de segues, arrels, aigua, dimensions
prat, impacte de l’ús. Alineació de plantacions i masses per facilitar treballs de manteniment)
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Gramínies en talusos (masses arbustives uniformes)
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Als grans espais és bàsic prendre decisions que facilitin la gestió i manteniment posterior de l’espai
verd, pensant en quins seran els requeriments futurs de les diferents espècies, ordenant les plantacions de manera que quan creixin i evolucionin ens ajudin en la transformació desitjada.
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3. Rotondes Can Borrell a Mollet del Vallès: jardineria sense reg aprofitant al màxim l’aigua de
pluja i la humitat ambiental.

L’estratègia d’implantació de la Geria a Lanzarote és el màxim exemple d’aprofitament de la humitat ambiental per
aconseguir cultivar la vinya en un territori on pràcticament no plou.
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4. Parc dels Pinetons: Molins/aigua/rierol
Podem aprendre i aprofitar-nos de la feina del pagès i utilitzar tècniques forestals en determinats
espais periurbans (plantacions denses, aclarides, llaurats, freàtic, plantació en zones baixes per aprofitar aigua escolament, autosembra de llavors...)
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## Ponència 2
Redescobrir el paisatge des del món local
Joan Nogué

Des de la seva aprovació, l’octubre de 2000, el Conveni europeu del paisatge (CEP) s’ha convertit en
el marc de referència europeu per excel·lència en relació amb el tractament del paisatge. Lentament,
s’han anat produint a tot Europa canvis i adaptacions institucionals, normatives i de planificació en
la direcció indicada pel CEP. Un dels compromisos en els quals s’ha avançat més és en el de la gestió
i ordenació del paisatge a escala local, la qual cosa té molt a veure amb el fet que la ciutadania, en
societats democràticament madures, vol implicar-se cada cop més en la gestió del seu entorn immediat. En aquest context, el món local veu cada vegada més el paisatge com un motor per al seu desenvolupament i una via per a incrementar el nivell d’autoestima, la identitat i la qualitat de vida de la
ciutadania. Ha arribat l’hora d’encarar amb força les enormes potencialitats que el territori i els seus
paisatges tenen i, també, d’assolir la qualitat i l’excel·lència en allò que fem i en el lloc on ho fem. La
relació entre paisatge i món local és, precisament, un dels pilars del nou full de ruta de l’Observatori
del Paisatge de Catalunya: “Catpaisatge2020. País, paisatge, futur”, motiu pel qual l’Observatori del
Paisatge ha creat el web “Paisatge i món local” (www.catpaisatge.net/monlocal). La ponència reflexionarà sobre aquesta realitat i exposarà, a tall d’exemple, algunes iniciatives interessants provinents de
Catalunya i de diversos països europeus sobre com tractar el paisatge a l’escala local.
Bona part d’aquestes iniciatives culminen en suggeridors i atractius projectes d’intervenció en el
paisatge que seran exposats en detall.

Joan Nogué, Director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya (www.catpaisatge.net)
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## Ponència 3
La connectivitat als espais verds. El corredor Verd
del Centre Direccional de Cerdanyola del vallès
Anna Zahonero, Consòl Pérez

Anna Zahonero, Biòloga. (az)estudis i projectes de medi ambient i paisatge s.l.p.
Consòl Pérez, Biòloga. Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del vallés.
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## Ponència 4
Gestió del paisatge en els límits urbans:
l’experiència de Vilafranca del Penedès
Marta Vallès
Per una ciutat com Vilafranca del Penedès, l’entorn agrari i natural més pròxim representa un gran
patrimoni. A nivell de paisatge, les àmplies àrees de vinya constitueixen el principal element d’identitat de Vilafranca i de la comarca. En un moment en què es reivindica el foment de l’enoturisme des
de molts sectors de la societat, la cura del paisatge i l’entorn proper prenen una especial rellevància.

▲ Fotografies de vinyes properes al municipi de Vilafranca del Penedès. Autor: Toni Galitó.

Amb tot, en moltes de les àrees de contacte entre l’espai construït i l’espai lliure, es generen una
sèrie de tensions (abocament de runes i residus, ocupacions de barraques, proliferació de plagues...)
que en els darrers anys s’han vist agreujades per l’aturada del creixement urbanístic. Les bosses de
sòl de diferents sectors del voltant de la ciutat pendents d’urbanitzar i que s’han deixat de cultivar
donen peu a l’augment d’aquests problemes.

Marta Vallès, Llicenciada Ciències Ambientals. Tècnica Medi Ambient - Ajt. Vilafranca del vallès
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Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Vilafranca, a finals de 2011, es va fer un treball per inventariar les més de 130 parcel·les del municipi que estaven ermes (86 Ha). Es va adreçar una carta als
propietaris recomanant-los el conreu d’aquests espais i oferint-los col·laboració a través del projecte
anomenat Borsa de Terres, i que consisteix, bàsicament, en posar en contacte els propietaris de
terrenys erms amb agricultors interessats en conrear aquestes terres. D’altra banda, es van mantenir reunions amb Unió de Pagesos i amb Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, per tal que
poguessin informar del projecte als seus associats. Principalment, aquests terrenys poden dedicar-se
al cultiu del cereal i a pastures, però en alguns casos on es va detectar la presència de pous, també
a horts.

▲ Mapa de sòls urbanitzables. En verd, els sòls urbanitzables delimitats i en groc, els sòls urbanitzables no delimitats. Font: Ajuntament de Vilafranca, 2011.
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▲ Mapa de sòls sense cultivar a novembre de 2011. En color salmó, sòls sense cultivar però amb característiques
especials que en fan difícil el cultiu (parcialment pavimentats, topografies difícils resultants de moviments de
terres efectuats, etc). Font: Ajuntament de Vilafranca, 2011.

A partir d’aquí, molts dels propietaris es varen posar en contacte amb agricultors de la comarca
–alguns a través de la Borsa de Terres i molts fent el contacte directament -i un any més tard, aproximadament un 70% d’aquests terrenys es trobaven cultivats.
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▲ Mapa de sòls cultivats, a novembre de 2013. En blau, es remarquen les principals infraestructures viàries. Font:
Ajuntament de Vilafranca, 2013.

Amb aquesta actuació, s’ha aconseguit, sense pràcticament cap cost, millorar el paisatge dels voltants de la ciutat i reduir problemes associats a usos periurbans problemàtics (actuant abans que
aparegui el problema, o que aquest es faci més gran). Això s’ha fet, a més, evitant el requeriment
administratiu i que des de l’administració es posin més complicacions a un sector –l’immobiliari-que
pateix fortament els efectes de la crisi, al mateix temps que s’ha donat un petit impuls a l’agricultura
local i s’ha tret rendiment a un recurs valuós existent al municipi, el sòl agrari.
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▲ Fotografies de sembrats propers al municipi de Vilafranca del Penedès. Autor: Toni Galitó.

Mirar amb més detall tant l’entorn periurbà de la ciutat com la seva realitat agrícola ha permès que
sorgissin d’altres projectes que s’han tirat endavant des de l’Ajuntament com ara el pasturatge i el
conreu de parcel·les municipals –que permet l’estalvi en la gestió dels espais verds-, l’acord amb
el grup de treball de la terra de Caritas per a la collita de les olives o la posada en marxa de nous
espais com a Horts Socials, en llocs on, per les seves característiques i gairebé sense inversió, s’ha
pogut donar un ús provisional d’hort destinat a persones amb necessitats econòmiques o entitats
que treballen amb aquests col·lectius.
*** A principis de 2013, es va iniciar la prova pilot per a la pastura i la sembra de diversos solars
municipals. Aquest primer any s’han sembrat, aproximadament, unes cinc hectàrees i s’han donat
a pasturar unes altres tres hectàrees. D’aquesta manera, s’aprofita un recurs local i s’estalvia en
despeses de manteniment. Els solars escollits estan situats a la perifèria de la ciutat, per tal de no
interferir amb el normal funcionament de la vila.
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▲ Solars municipals amb pastura i sembra. Autor: Ajuntament de Vilafranca.

Pel que fa al manteniment de les oliveres, des de l’Ajuntament de Vilafranca es va arribar a un acord
amb el “grup de la terra” de Caritas Interparroquial de Vilafranca perquè collís les olives de gran part
de les oliveres que es troben plantades en parcs i parcel·les municipals. El 2012,es colliren més de 600
kg d’olives, i es van fer 75 litres d’oli, que van servir per al consum d’oli anual d’aquestes persones
i les seves famílies. D’aquesta manera, s’aprofita un recurs local que d’altra manera es malmetia i
embrutava l’espai urbà. Per a la gent que forma part d’aquest grup de treball, el fet de tenir una feina
a fer, d’aconseguir uns resultats i un reconeixement, ha sigut tan o més important que l’ajut econòmic que els ha suposat. També varen encarregar-se de la poda de part d’aquestes oliveres.

“Grup de la terra” de Caritas
Interparroquial collint olives.
Autor: Ajuntament de Vilafranca.
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Pel que fa als horts urbans, a part de disposar de dos espais d’horts urbans en el sentit més tradicional de l’horticultura del lleure, destinats majoritàriament a persones grans, a través de la borsa de
terres, i ocupant sòls urbanitzables -fora del teixit urbà-s’han posat en marxa dues noves iniciatives
d’horts destintats a persones amb risc d’exclusió social. Una d’aquestes iniciatives és l’hort del
grup de la terra de Caritas, i l’altre els “Horts socials de Les Bassetes”, gestionats des del mateix
Ajuntament, i destinats a usuaris dels Serveis Socials.
D’altra banda, existeixen diversos solars municipals -que actualment no s’utilitzen-destinats a habitatge o equipaments, i l’aturada del creixement urbanístic dels darrers anys fa preveure que aquesta
situació pugui perllongar-se en el temps. Alguns d’aquests solars es troben ben tancats i integrats
en el teixit urbà, i, amb una inversió reduïda (l’arribada de l’aigua de xarxa), s’hi ha pogut fer un hort
urbà provisional. En aquests moments, s’està en procés d’adjudicar tres parcel·les d’entre 500 i 1000
m2 cada una a diferents entitats que ho han sol·licitat. D’aquesta manera, es pretén recuperar, si més
no provisionalment, aquests espais urbans per a ús públic, d’interacció social i intergeneracional i
destinar¬los a entitats, associacions i col·lectius que ho sol·licitin perquè hi puguin desenvolupar
projectes d’horts comunitaris.
Tots aquests projectes, encetats en la darrera legislatura i que hauran de consolidar-se en els propers anys, posen l’accent en la vessant social i en l’eficiència de recursos, fruit dels nous temps que
ens ha tocat viure. Adonar-nos del valor intrínsec que té la terra i una visió més productiva de la
jardineria poden ajudar a desenvolupar nous projectes en aquesta línia.
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## Ponència 5
Jardins productius.
L’agricultura urbana a Barcelona
Montse Rivero

Introducció
L’eclosió en aquest primer decenni del segle XXI dels horts urbans és un fenomen a escala mundial
que es manifesta en les grans metròpolis i en la majoria de les ciutats de mida mitjana. Reben diversos noms i admeten moltes de modalitats, però en tots els casos es tracta d’un terreny urbà conreat
pels ciutadans, bé sigui individual o col·lectivament.

Community  gardens, jardins partagés, jardins ouvriers, horts comunitaris, són algunes de les denominacions d’aquests espais que, sent formalment iguals o molt similars, tenen uns orígens i uns
objectius molt diferents. Segurament aquesta és la clau del seu èxit.
Tanmateix, els horts urbans no són nous, sinó que formen part de la història secular de les ciutats i
provenen d’una llarga tradició que es remunta als primers moments de la revolució industrial.
La revolució industrial va suposar un canvi en la relació home-natura i també en el lloc d’habitatge.
Atrets pel treball de les fàbriques que estaven inserides dins les trames urbanes, es va produir un
desplaçament important de persones del camp a les ciutats que , tanmateix,  no estaven preparades
per acollir-los. Això passava a la fi del segle XVIII i aviat les condicions d’insalubritat que es van donar
a les ciutats van promoure l’aparició de les teories higienistes, formulades especialment per metges
que prenien en consideració la importància que l’entorn ambiental i el medi social tenien sobre la
salut de les persones. Els higienistes criticaven la manca de salubritat de les ciutats industrials i les
condicions de vida dels empleats fabrils, proposant mesures higiènico-socials que podien contribuir a
millorar la salut i les condicions de vida de la població.

LA PREPARACIÓ DEL TERRENY. ELS ORÍGENS
Corresponen a aquest moment l’aparició dels anomenats jardins obrers (jardins ouvriers), que van
néixer de la beneficència de filantrops que els van promoure amb l’objectiu d’assegurar activitat

Montse Rivero, Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat.  Ajuntament de Barcelona
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física i aliments saludables als obrers de les seves fàbriques i que van formar part d’operacions més
àmplies com les ciutats obreres. Una de les més conegudes és la ciutat obrera de Mulhouse, situada
al Nord-est de França, i coneguda com la Manchester francesa, per les fàbriques de fil de cotó DMC
propietat dels industrials Dollfus, Mieg, La Lance i Steinbach. Aquests industrials van promoure la
creació d’una ciutat obrera destinada a acollir als treballadors de les seves fàbriques.
La ciutat obrera de Mulhouse va ser construïda entre 1854 i 1897. El projecte determinava un conjunt
de cases que portaven associats uns jardins privatius. Les cases tenien una superfície de 54 m2 i
els jardins de 120 m2. En cada jardí es va plantar un til·ler, símbol de la calma i de la serenitat. Per
als industrials, el jardí era la part més important de la casa, perquè entenien que un obrer portava
una vida més saludable si tenia un jardí i conreava un hort amb fruites i verdures. Aquests primers
jardins tenien doncs una clara concepció higienista, destinada a promoure una vida sana i allunyada
de les tavernes i l›alcohol.
Segons un testimoniatge de l›època cada jardí produïa verdures per valor de 36 francs, una quantitat
gairebé suficient per al manteniment d›una família. Per a aquells que no tenien la sort de disposar
d›un jardí privatiu, la fàbrica DMC els cedia horts a l›interior del recinte fabril.
El paisatgista Eduard André va deixar escrit en 1865 que l›horticultura és beneficiosa, un element de
moral i d›higiene. És el repòs i la salut de l›obrer.
Aquest és doncs l’origen dels horts urbans que ja sempre més van continuar existint, si bé al llarg
del segle XX han anat canviant la seva raó de ser. A principis del segle passat, els jardins obrers van
deixar de tenir sentit com a espai de provisió d›aliment i es van transformar en llocs de recreació i
oci, llocs de relació i de trobada social.

Els horts escolars
Els horts són avui dia un element gairebé obligatori a les escoles. A Barcelona més de 200 escoles
adherides al programa de la Agenda 21 escolar conreen un hort al seu pati. Els horts a les escoles
serveixen de base per a l’estudi de les ciències naturals al mateix temps que fomenten l’activitat física i una alimentació saludable. Tanmateix,  els horts escolars no són un invent de l’actualitat. En 1906
a Estats Units existien més de 75.000 horts a les escoles del país. Ells van prendre la idea d’Europa,
on el fundador de la idea del jardí d’infància Fiedrich Froebel, va postular la pràctica de la jardineria
en els jocs dels nens com a peces de l’educació escolar.
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Els jardins de la Guerra
Seguint amb el repàs de la presència dels horts a les ciutats, i en aquest cas associats a una necessitat de pal·liar la carestia d’aliments, al llarg de la Primera i Segona Guerra Mundial les ciutats es van
omplir d’horts espontanis i horts promoguts pel govern.  Així doncs els horts van tornar a prendre
protagonisme com a conseqüència de la crisi econòmica que va precedir a la Segona Guerra Mundial
i durant tota la guerra. La impossibilitat de proveir les ciutats assetjades d’aliments frescos, va transformar els parcs públics, rotondes o solars urbans en improvisats horts conreats espontàniament
pels ciutadans.
La campanya governamental Dig for the Victory va ser endegada pel Ministeri d’Agricultura del Regne
Unit per combatre la manca de subministrament d’aliments a les ciutats. La campanya utilitzava
les eines publicitàries més clàssiques, com cartells de propaganda i fullets explicatius, però també
reportatges cinematogràfics que explicaven els passos a seguir per transformar un jardí urbà, o un
solar format a causa de l›explosió d›una bomba en un allotment, o parcel·la conreada.
Aquesta estratègia la va seguir també el departament d’Agricultura dels Estats Units, per assegurar
l’alimentació saludable d’una població que estava cridada a treballar a les fàbriques per produir
materials per a la guerra que es lliurava lluny del seu territori.
Sota el nom de Jardins de la Victòria, el Govern dels Estats Units va fer una campanya publicitària
sense precedents a través de cartells de propaganda, fullets, manuals educatius i fins i tot documentals, ensenyant a la població com podien transformar els seus jardins en zones de producció agrícola,
què havien de conrear i com havien de distribuir les plantacions perquè fossin més eficients.

LA SEMBRA I LA PLANTACIÓ. L’AGRICULTURA URBANA AVUI
En els últims anys, s’han multiplicat a nivell mundial les iniciatives que entenen els horts urbans com
a llocs d’integració i relació social, com a espais de contacte amb la naturalesa i oberts a l’activitat
física i en els quals conrear aliments sans i saludables, per al consum local.
La clau de l’aparició de les incomptables iniciatives que s’estan reproduint en totes les ciutats del
món, es deu sens dubte, al fet que els horts urbans aglutinen múltiples beneficis que van des de l’esfera individual a la col·lectiva i que ajuden a construir una comunitat saludable.
Els beneficis dels horts urbans atenen a qüestions ecològiques, econòmiques, socials, d’equitat,
de sostenibilitat, i finalment, d’habitabilitat individual i col·lectiva, tal com resumeixen les taules  
següents:
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COLLITA DE BONES PRÀCTIQUES
Qui té un hort sap molt bé que el seu conreu tindrà una bona gratificació, en forma d’una producció
abundant. A nivell internacional estem assistint a una collita ingent d’iniciatives vinculades a l’agricultura urbana que és impossible de comptabilitzar i d’explicar aquí. Tanmateix es destaquen alguns
exemples significatius:

Green Guerrilles
A principis dels anys 70, un grup de persones, dirigits per l’activista Liz Chirsty van decidir actuar
davant la decadència urbana de Nova York i van iniciar accions de conscienciació pública llançant
llavors en solars abandonats, col·locant jardineres de flors en les balconades d’edificis abandonats
i sembrant gira-sols en les confluències dels carrers més transitats. Els guerrillers verds van ser
pioners a nivell mundial i avui 600 jardins compartits a Nova York són el testimoniatge d’aquesta
iniciativa creativa. L’ONG ha evolucionat amb els anys i avui es dedica majorment a promoure horts
urbans comunitaris i a tasques d’educació ambiental entre els nens, connectant-los amb la terra i la
natura; proveint espais verds frescs a l’estiu per a les persones majors i permetent que les persones
s’agenollin i enjardinin junts la ciutat.

El programa d’Horts familiars d’ Strasbourg
Ja ens hem referit anteriorment als jardins familiars. La ciutat francesa d’ Strasbourg, situada en la proximitat de la frontera amb Alemanya, disposa d’un important patrimoni en jardins familiars, que ocupen aproximadament 170 hectàrees situades principalment en les parts més externes del nucli urbà.  A
Strasbourg existeixen en l’actualitat  4.765 parcel·les de jardins familiars que són llogats als ciutadans
que poden acreditar el seu empadronament a la ciutat i que no disposen de jardí particular. El lloguer
oscil·la entre 30 i 130 € anuals i les parcel·les tenen també una superfície variable que va des dels 150
als 450 m2. S’admet tot tipus de plantació, encara que generalment sempre són horts o platabandes
amb flors. Aquestes parcel·les disposen d’aigua de reg i una petita construcció per guardar les eines.
En els darrers anys, a causa de l’elevada demanda de jardins familiars, l’Ajuntament d’ Strasbourg
està reestructurant les concessions més antigues, reduint la seva grandària al mateix temps que
promou altres models, com són els horts compartits en barris de la ciutat amb rendes baixes. En
aquest cas, la iniciativa no té res a veure amb la recreació sinó amb la inclusió social i es promou des
del propi Ajuntament. Allà on existeix un lloc disponible per construir un hort, els serveis socials fan
un treball de porta a porta en el veïnat, explicant el projecte i animant als veïns a participar. L’ús de
l’espai és gratuït i els tècnics municipals assessoren i intervenen en cas de conflictes.
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La Main Verte de Paris
El programa de jardins partagés la Main Verte, és una iniciativa llançada per l’Ajuntament de Paris
ara fa 10 anys i consisteix a promoure jardins, majoritàriament horts, perquè siguin gestionats per
col·lectius ciutadans.
El model de gestió difereix si es tracta d’un terreny de propietat municipal o de propietat privada. En
el primer cas, els veïns que desitgen compartir un hort es constitueixen en una associació a la qual
l’Ajuntament cedeix la gestió d’un espai públic. En contrapartida, els veïns han de mantenir el jardí
obert tots els dies en uns horaris concrets i organitzar un nombre determinat d’activitats educatives.
En el cas de tractar-se d’un solar de propietat privada, l’Ajuntament fa de mediador entre l’associació
i el propietari. Els beneficiaris s’han de comprometre, també a obrir el jardí un determinat nombre
de dies a l’any. En tots dos casos quan el jardí està obert, ha de comptar-se amb la presència d’algun
membre de l’associació.

Incredible edible de Todmorden (Regne Unit)
Aquesta iniciativa, segurament la més coneguda pel que té d’original, va néixer en el 2008 en
Todmorden, una població situada en l’Anglaterra rural, al comtat de Yorkshire, impulsada per un
grup de ciutadans disposats a treballar conjuntament en la promoció del consum local (km0). El
projecte es va iniciar modestament, plantant vegetals en els parterres i jardineres de la ciutat
perquè fossin recol·lectats lliurement. Avui tota la població s’ha sumat al projecte, des dels establiments de gastronomia, restaurants, escoles, fins a explotacions ramaderes i agrícoles de la localitat.
Periòdicament, es realitzen tallers formatius i d’intercanvi de llavors, nutrició i cuina i anualment se
celebra una fira local que atreu a milers de visitants. Avui existeixen més d’una trentena de ciutats
adherides al moviment a Regne Unit i també en altres països, per exemple en Franca, sota el nom
dels  Incroyables Comestibles.

L’AGRICULTURA URBANA A BARCELONA
L’Ajuntament de Barcelona  disposa des de gener del 2013 del Pla del Verd i de la Biodiversitat de
Barcelona. Es tracta de l’instrument estratègic que concreta el compromís municipal en la conservació del verd i de la biodiversitat i a promoure que la població en gaudeix i en tingui cura.  El Pla del
verd i de la biodiversitat té dues accions identificades amb l’agricultura urbana:
■ Impulsar l’agricultura ecològica en espais urbans i periurbans
■ Dissenyar i implantar un programa d’horts i jardins compartits de gestió comunitària
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Ambdues accions s’estan treballant en un marc global amb l’objectiu de promoure l’agricultura a la
ciutat amb la participació activa del teixit social, empresarial i les administracions locals.
Els programes i projectes d’agricultura urbana en marxa en l’actualitat a Barcelona  són

Horts urbans municipals
Es tracta d’un programa iniciat ja el 1995 i que avui compta amb 13 horts urbans ubicats en espais
verds públics, que disposen en total 329 parcel·les que son treballades per 550 jubilats majors de 65
anys i, per 15 entitats de tipus social.  

Agenda 21 Escolar
El Departament d’Educació de la Direcció de Intervenció i Innovació Ambiental de MASU té un programa d’assessorament a les escoles per a fer horts. A Barcelona hi ha més de 200 horts escolars.

Pla Buits
El Pla Buits va néixer amb la voluntat de cedir la gestió de solars públics sense ús immediat a entitats
i associacions que formen el teixit urbà de la ciutat. Es van seleccionar 2 solars per districte que es
van treure a concurs per a que les entitats fessin propostes. Dels 14 emplaçaments que van rebre una
prosposta concreta, 11 d’ells eren horts.

Farmlab
Es tracta d’un projecte d’agricultura urbana que te com objectiu utilitzar espais municipals sense ús
per a la introducció de granges urbanes cercant un model d’explotació que aporti beneficis socials
econòmics i ecològics. Es troba en projecte d’avaluació final de costos i de viabilitat.
La definició d’una estratègia o marc global de l’Agricultura Urbana ha de servir per aprofitar l’experiència recollida en aquestes iniciatives i obrir-la a altres modalitats d’us i de gestió, acompanyant
i facilitant als ciutadans de Barcelona la pràctica d’una activitat que, de manera individual o col·
lectiva, ja  fa temps que treballen.
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## Ponència 6
Jardins verticals:
SISTEMES I MANTENIMENTS.
Introducció als sistemes de jardí vertical i conceptes
bàsics de manteniment:

Dani Lacueva
Objectiu de la ponència:
En aquesta ponència intentarem presentar als professionals assistents els principals sistemes existents
al mercat nacional que ens ofereixen opcions per als nostres clients quan ens demanin una instal·
lació de jardí vertical.

També és intenció donar quatre pinzellades sobre les tasques de manteniment posteriors.
Presentació del ponent:
Dani Lacueva  i Falcó  dirigeix des de 1998 “BABILON S.L.” (www.babilon.cat), empresa que neix  al 1998,  

amb la vocació de conjuntar la tècnica d’accés vertical a la jardineria.
En aquest període ha viscut de primera mà la evolució del sector col·laborant en la implantació   i
participació en obres emblemàtiques. (per exemple   hotel Espanya (Barcelona), Arbre empathique  
(Brest, França) a més de diversos  clients privats)
Actualment es instal·lador oficial de diverses marques, importador   de tecnologies específiques i  
recentment  gestiona el portal www.jardinvertical.info, plataforma de materials específics orientada i
amb secció d’accés restringit a professionals.
Ha col·laborat en la redacció de les normes tecnològiques per a la jardineria vertical de la fundació
del paisatge, editades el passat 2012.

1 Introducció:
1.1 Generalitats:
La jardineria vertical es  actualment un sector en expansió,   tot i ser una tendència  amb un recorregut
més llarg , ha evolucionat de forma  exponencial en els darrers 4/5 anys. Període on s’han multiplicat el
numero de obres  i on moltes empreses han desenvolupat sistemes específics per a aquest fi.

Dani Lacueva, Tècnic forestal especialitzat en jardí vertical.
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Les causes d’aquesta evolució són diverses:
La manca d’espais horitzontals en les grans ciutats i una major consciència social ecològica genera
aquesta demanda sobre les que influeixen un seguit de valors afegits: eficiència energètica, reducció
de CO2, reducció de illa de calor, retenció de metalls pesats a més de beneficis menys quantificables
com qualitat de vida.

1.2 Moment actual:
Sense cap mena de dubte hem d’afirmar que la jardineria vertical es troba en un moment d’expansió.
La tendència que observem la majoria de professionals que ens hi dediquem  és la evolució cap a un
concepte de “naturació del medi urbà”. A més de la demanda existent aquest concepte de naturació
és  compartit en molts casos per arquitectes i prescriptors,  tot i això són indicadors sòlids que semblen fer preveure una  continuïtat d’aquesta tendència expansiva.
Per altra banda cal remarcar també que ens trobem en una fase d’evolució molt ràpida i  molt inicial.  
Hi ha casos  propiciats per processos industrials accelerats  que han generat obres amb problemàtiques significatives:
L’assecada del jardí de Cosmo Caixa a Madrid, (actualment amb aspecte esplèndid),  les problemàtiques  presentades al jardí de la  fabrica Moritz, o el desmantellament del jardí vertical  que cobria
la cúpula del pavelló de l’Expio traslladat a Valladolid), són exemples d’aquestes problemàtiques que  
han generat en certs cercles de arquitectura una reticència  a la prescripció del jardí vertical.
Es  una responsabilitat de instal·ladors i professionals aconseguir màxima eficiència en les obres a
realitzar per tal de no malmetre un mercat en expansió que pot aportar molts beneficis al sector
i   una millora de qualitat de vida al medi urbà.   El caràcter tecnològic del cultiu d’ornamentals en
vertical requereix de un assessorament científic i tècnic important i sovint d’equips multidisciplinaris.
Entrem doncs  l’objectiu de la ponència:
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2. Instal·lació de jardins verticals
2.1 Requeriments de instal·lació:
Com a generalitats aplicables a qualsevol instal·lació de jardineria vertical, es considera imprescindible el compliment obligat dels següents punts:

2.1.1 Qualitat del suport.
Aspecte bàsic a certificar. Cal verificar el pes de la instal·lació en saturació d’aigua i   creixement
vegetatiu  i  valorar sobre això la capacitat de carrega del suport i viabilitat de l’obra.
En aquest punt es el moment de valorar l’adequació de la tecnologia segons pes i també la necessitat (i en aquest cas el disseny) d’estructures complementàries.  

2.1.2 Mesures preventives eficaces d’humitats i escorrenties.
Ja sigui per la lleugeresa  i poc gruix de substrat, o bé  per sistemes de  reg  a manta, el medi de
cultiu d’un jardí vertical és per definició  un medi amb un grau d’humitat molt elevat. I la humitat es
constant en tecnologies  hidropòniques i  sphagnums.
Per això en instal·lació i projecte hem d’extremar la protecció contra humitats en el suport.
Hi ha diferents  solucions:
■ Camara de ventilació posterior.
Solució recomanada per els codis tècnics redactats fins ara. Cal dimensionar la càmera de ventilació  a la extensió del jardí. És a dir en un jardí de 1 m2  una càmera de ventilació de 2 cm es
suficient i és totalment insuficient en un jardí de 20x20m2 on la  ventilació d’aquesta càmera no
contrarestaria la condensació posterior.
Es important en la construcció de la càmera  la seva dimensió i el disseny dels suports. Es recomana que aquest   segueixin   línies verticals i evitant les línies horitzontals que podrien crear
acumulacions. Aquestes acumulacions poden perjudicar a la ventilació o generar altres problemàtiques (insectes, humitats,...)
■ mesures d’impermeabilització sobre suport:
Poden ser  amb aplicació de membranes, o amb aplicació de   morters específics...
Utilitzem la solució que utilitzem ha de preveure la futura  subjecció del jardí.
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■ materials aïllants del propi sistema
Certes tecnologies  contenen en la seva construcció  una capa de impermeabilització adherida.
En aquest cas hem de tenir especial cura  a condensacions i recordar la necessitat de dimensionar
la ventilació a la dimensió del jardí.
■ especial cura de perforacions.(en tots els casos anteriors)
Independentment del sistema sempre haurem de subjectar-lo sobre el suport.
En aquestes perforacions hem de ser especialment curosos a fer-les compatibles en cas de superfícies impermeabilitzades.
La aplicació de perforacions en obra ha de respectar a més dues normes bàsiques:
– estar fora de la línia d’escorrentia .
– fugir de inclinacions  positives que puguin generar l’escorrentia del sistema cap al suport.
2.1.3 Instal·lació de reg eficaç.
Segons el  sistema poden ser a manta a  focalitzats, i això genera dues formes de treballar molt diferents.  Tot i això en ambdós casos hem de tenir especial atenció a:
■ Qualitat d’aigües.
Primer aspecte a tenir en compte i  imprescindible per a el bon funcionament de  un jardí vertical
a mig llarg plaç.
Cal contemplar aquest aspecte en el disseny inicial del jardí, i es especialment sensible al barcelonès.
– La conductivitat ens determinarà  la vida útil del substrat i la capacitat de fertirrigar. A més en
molts dels casos de interior (on treballem amb espècies mes sensibles)  ens genera problemàtiques de acumulació de sals en fulles.
– La  duresa suma al aspecte anterior  per a saturació de substrats i variacions de pH, i a més té
una influència important en la durabilitat del sphagnum .  En el cas de duresa cal destacar com
és habitual en jardineria que sempre hem de requerir la no presència de  descalcificadors de
intercanvi salí. Aquests tot i rebaixar la presència de calç augmenten la presència d’altres sals
que són encara m,és perjudicials.
■ diferencials de reg entre parts altes i baixes, segons necessitat d’evapotranspiració i espècie.
Aspecte molt important a tenir en compte en disseny en el cas de patis interiors i façanes amb
gradient lumínic diferenciat a dalt i baix.
Cal contemplar-lo en disseny inicial i fer les divisions oportunes per sectors.
En casos de reg a manta (tèxtils/sphagnums) acurar la selecció d’espècies o afegir sectoritzacions  
i/o drenatges  segons alçades
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■ En  cas de regs focalitzats especial atenció als punts de buidat de circuit produïts pel diferencial  
d’alçada.
El buidat d’un tub per un goter  pot produir acumulacions i sectors anegats que impossibilitin el
cultiu. Per tant la correcte utilització de vàlvules  antidrenants o antiretorn definides en disseny
inicial són bàsics per al futur desenvolupament del jardí.
2.1.4 Prevenció i/o recollida de drenatges.
Totes les tecnològies que hem aplicat fins al moment, incloses aquelles  que són estanques, o aquelles que tenen aljubs associats en totes elles  es produeixen en algun moment drens ....
La previsió d’aquest drens es bàsica en el projecte e instal·lació d’un jardí vertical.
Depenent de la ubicació del jardí, quantitat prevista i si pretenem o no recircular l’aigua de  drens ,
haurem de dissenyar la nostra instal·lació.
2.1.5 Necessitats lumíniques.
Aspecte importantíssim i una altra clau d’èxit d’un jardí vertical.
La observació i medició de la distribució de la llum dins de la zona de instal·lació del jardí ens fa
observar com és de irregular una llum que a priori pugui semblar general.
En un interior, les medicions a prop de les cantonades que es genera entre el sostre i la paret, poden
ser fàcilment del 50% de la llum general.
A més la distribució lumínica en vertical  quan treballem amb llum natural te un gradient  que es
veurà afectat de forma definitiva quan el nostre jardí creixi.
Com  sabeu la il·luminació en cultiu és un aspecte molt tècnic en el que hi juguen diverses variables
de les quals cal destacar espectre lumínic i intensitat.
Els valors mínims sol·licitats però ( i simplificant al màxim la qüestió ) solen definir-se en llums que
estiguin al voltant dels  6000  K (graus Kelvin) de temperatura de color (llum freda amb part de l’espectre ultraviolat)   i una intensitat mínima de 1000 /1500 lux (lux=lumen/m2).
Aquest requeriments correspondrien a  un jardí on treballem amb planta d’ombra  i interiors.
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2.1.6 Mesures de seguretat col·lectives per als posteriors treballs de manteniment.
Aspecte que moltes vegades es oblidat en el dissenys dels jardins verticals,   i en la seva fase de
projecte.
En obra de gran format l’accés per a posteriors treballs de manteniment es una necessitat  òbvia. A
curt i mig plaç hem de preveure replantacions, retalls i reparacions de reg,  i en una previsió a llarg
plaç es possible que es requereixin  reparacions amb moviment de carregues en alçada.
Les bastides i plataformes elevadores són el recurs més obvi i emprat en una primera fase de instal·
lació. En fase de manteniment les bastides ja no són pràctiques i les plataformes només ho son en
aquell cas en que l’accés sigui especialment còmode. Inclosos aquest dos casos ,  la instal·lació de
línies de vida que asseguressin la integritat dels operaris hauria de ser contemplada en projecte.
Cal dir però que la opció més competitiva en treballs de manteniment posteriors  per agilitat i cost és
l’accés vertical mitjançant tècnica de  cordes.
Per això cal preveure aquestes instal·lacions específiques per aquest ús en jardins de gran format.
Els requeriments d’aquestes han de ser:
■ 	Suport de carrega  homologada de 500 kg en el seu punt més feble i amb resistència a esforços  
laterals.
■ 	distància de treball de 60 cm sobre superfície de plantació.
■ correcte instal·lació i visat  del projecte.

3. Introducció a sistemes d’instal·lació:
3.1 Sistemes Tèxtils.
Cal començar per els sistemes tèxtils de jardineria   vertical ja que   sense cap mena de dubte el
concepte actual de jardineria vertical s’inicia a partir del desenvolupament del sistema Patrick Blanc.
PATRICK BLANC
Qui a finals dels vuitanta realitza les primeres obres (1988 citat de les arts i les ciències de paris) i
que es consagra amb diferents obres entre les quals es pot destacar el museu   Quai Branly (Paris
2004). A Espanya realitza el mur de Cosmocaixa (Madrid 2007), la Plaza de Espanya (Tenerife 2008) , i
a més a prop inicia el projecte de La fabrica Moritz (Barcelona 2010).
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Tècnica constructiva:
■ Suport base de polietilè ancorat sobre estructura suplementària ventilada o sobre impermeabilització laminar.
■ En una primera fase d’obres doble capa tèxtil amb feltres sintètics exteriors i de major capil·
laritat interiors.
■ Capa de geotèxtil FS300 (ràfia antiherbes d’alta densitat)  i estructura de plàstica de suport.
■ En fases posteriors feltres mixtes trenats amb ràfia de suport (mantes de reg).
■ Tècnica de plantació sobre butxaques en tèxtil i baixa quantitat de substrats   (majoritàriament
turbes).
Avantatges:
■ Baix cost m2 en instal·lacions de gran format.
■ Alta capacitat d’adaptació a formes arquitectòniques diverses
■ Distribució de reg  a manta i per tant amb relativa senzillesa de instal·lació  en vertical. (complexitat en capçal fertirrigació).
■ Lleugeresa.
Desavantatges:
■ la manca de substrat el fa un sistema molt sensible davant de les pertorbacions sequera, variació
de nutrients, problemes relacionats amb qualitats d’aigües...)
■ Complexitat relacionades amb fertirrigacions estrictes.
■ La estabilitat del suport està íntimament lligada al desenvolupament radicular   i al “complexe
arrel-tèxtil”... la reconstrucció de tèxtil en replantacions i/o trencaments sol ser poc estable.
■ Molt elevat consum d’aigua i molt elevat drenatge. (opció de recirculació)

EVOLUCIÓ DEL SISTEMA PATRICK BLANC:
En l’actualitat els sistema original ha sofert diferents  modificacions a arrel de la seva aplicació per
altres companyies.   Algunes no són només en la millora del suport en sí (p.ex. la   implantació de
preparats de bacteris).
En el desenvolupament del suport tèxtil fa anys a centre Europa  ja es va començar a comercialitzar
sistemes que  intentaven modular aquesta tècnica constructiva amb afegits d’estructures plàstiques
adherides. Aquest   sistemes de patent internacional (sempergreen) han començat a comercialitzar-se també des de Catalunya. Cal destacar també en  l’actualitat TERAPIA URBANA, qui des de la
universitat de Sevilla ha   procedit   a la modulació del sistema amb una considerable millora dels
tèxtils emprats, l’augment de la part de substrat al mur i a un acurat i pràctic sistema de muntatge.
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Darrerament una altra marca comercial  del Maresme amb molta presència a la xarxa ha afegit els
sistemes tèxtils a les seves  estructures de  polietilè. Aquest darrers el ressenyem de forma breu ja
que a l’hora de entregar aquesta ponència no hem tingut l’ocasió de poder verificar el sistema).   

3.2 Plantació sobre Sphagnum.
La controvèrsia està servida respecte a la utilització sostenible de l’esphagnum, en jardineria vertical.
Tot i el que pugui semblar per campanyes publicitàries relatives a la utilització d’esphagnums   la
utilització de sphagnums ja ve de lluny (turbes rúbies, peat moss) i el viverisme i algunes obres
emblemàtiques i històriques de  jardineria vertical (puppy de  jeff koons 1992, actualment a  Bilbao).
Cal dir que el gènere Sphagnum té més de 200 espècies catalogades, entre elles   les de més utilització en  jardineria vertical  son sphagnum magellanicum, per la llargada de la fibra.  En menor
proporció  l’ sphagnum capillifollium,  i sphagnum fimbriatu. (aquesta normalment associada com a
producte residual de l’explotació de torberes)
Una de les controvèrsies actuals de la utilització d’esphagnums es la explotació de les torberes xilenes amb mitjans de sostenibilitat més que dubtosa.
Cal dir que en documentacions actuals el govern xilè s’ha fet ressó de la no sostenibilitat de l’explotació de torberes i s’estan realitzant estudis i consells  per a bones practiques de utilització.  
També a s’han realitzat  manuals de bones practiques per a l’explotació de l’esphagnum magellanicum en extracció superficial de torbera amb torns de 7/10 anys.
També hi ha informes  que defensen l’explotació en verd del sphagnum magallanicum, sense  malmetre torberes.
Hi ha dues dades que fan dubtar sobre aquesta viabilitat, ja que els torns d’explotació en torberes
semblants (d’altres espècies)  al nord d’Europa s’estan acotant a 24 anys, i també es significatiu el fet de  
l’inici d’explotació de les torberes de Madagascar, com alternativa a l’esgotament de l’esphagnum xilè....
El cert es que com a professionals ens
trobem davant d’una aplicació   semblant a la sobreexplotació de fustes
tropicals però amb l’agravant de que  
actualment ( a la nostra coneixença) no
hi ha certificació d’origen.
En aquesta ponència no profunditzarem sobre el tema tot i que creiem
que aquesta ressenya és necessària.
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Plantació sobre Sphagnum:
Bàsicament la construcció   de jardins verticals amb sphagnums es bassa en un mateix principi,
assolir uns gabions on instal·lar la molsa i sobre ella plantar a arrel nua o en planter cultivat en
sphagnums.
GABIONS:
Històricament  a les primeres solucions comercialitzades  es va optar per una solució de cost econòmic a on es ressol el gabió amb malla electrosoldada  de filferro galvanitzat i pintat en calent.
Aquesta solució ha estat evolucionada per diferent  gent i marques comercials que  al nostre entendre han millorat la utilització del gabió tot i haver augmentat el cost del mateix.
Les evolucions emprades  han anat bàsicament en dos sentits:
1. Millorar l’estructura en rigidesa i durabilitat, amb augment dels diàmetres de malla electrosoldada i millores en procés de galvanització o protecció a l’oxidació.
2. Reducció de la llum de la malla: o bé amb malla més estreta o bé amb la incorporació de malles
de polietilè no foto degradable entremig de les metàl·liques. Aquestes darreres  es tallen només
en els punts de plantació i redueixen la caiguda de fibres d’esphagnum.
Cal dir que l’esphagnum és una solució  de cultiu en vertical que permet comoditat i practicitat  en
especial per a petit format i en interior.  Requereix poc coneixement tècnic  i  permet  solventar en
un primer moment problemàtiques derivades de mala qualitat d’aigua de reg.  
El seu preu però deixa de ser tan atractiu a partir de superfícies mitjanes que justifiquin capçals de
fertirrigació, de modulars de substrat.
El fet de no poder certificar  la seva sostenibilitat  en origen,  i consums d’aigua elevat són aspectes
a considerar en grans superfícies i especialment en exteriors asoleiats.
Avantatges:
■ comoditat i facilitat de instal·lació. Requereix menor coneixement tècnic.
■ Bona adaptació a tot tipus d’aigües.
■ Eliminació de fertirrigacions ja que el substrat “s’auto genera” un mínima part de nutrients fàcilment assimilables per les condicions de pH extremes.
■ Capacitat d’adaptació a formes arquitectòniques   diverses mitjana ( amb fabricació a mida de
mòduls.)
■ Distribució de reg  a manta i per tant amb relativa senzillesa de instal·lació  en vertical.  Si bé cal
seccionament per a evitar acumulacions de reg a les parts baixes.
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Desavantatges:
■ Recurs d’explotació no controlada i difícilment renovable.
■ Elevat consum d’aigua en primers estadis.
■ Acostuma a generar certa caiguda de substrat, i una mica de brutícia.
■ Dubtes de eficiència a llarg termini especialment en aigües molt dures.

Sistemes Modulars de substrats.
Aquí es on trobem més variacions de sistemes, marques models i  colors....
Apareixen  com a alternativa lògica a les problemàtiques del sistema Patrick Blanc Inicial  ( dificultat
de muntatge, consums d’aigua i  poca resiliència a  pertorbacions especialment en climes estrictes
com el nostre..), i als dubtes que genera l’explotació de les torberes d’ esphagnum.
Moltes d’aquestes tecnologies es desenvolupen des de professionals altament qualificats i que
aposten per a la sostenibilitat de recursos,  (també en els darrers  anys i motivades per un  mercat
creixent  altres tecnologies responen a un procés industrial directe).
Per a fer una classificació genèrica  els dividirem en tres coquetejaries:
■ gabions:
■ plantació sobre el pla vertical.
■ plantació en cel·la.
Gabions:
SISTEMA BABYLON/VIVERS TER
Referència obligada a casa nostra a Alex Puig i vivers Ter que amb el seu sistema de gabió es  probablement  una de les persones que més metres quadrats de jardí vertical a instal·lat arreu d’Espanya i
amb obra feta també a l’estranger.
Aquests sistema es construeix a base de gabions de malla electrosoldada  d’alta qualitat en galvanitzats i amb sistema de  ancoratge propi sobre paret. El recobriment del gabió es fa amb malla geotèxtil antiherbes d’alta densitat sobre la que en la seva superfície vertical es produeix uns talls per a la
inserció  del planter.
Destacar en aquest sistema el desenvolupament per al reciclat d’aigües negres assolit en l’emblemàtica obra de la Tabacalera a Tarragona.
Una breu nota que volem recollir aquí es la col·laboració feta amb el productor de cactus i planta
crassa KAKTUS. La combinació dóna resultat a un producte creiem que molt interessant per a les
nostres contrades i que ja s’ha materialitzat en alguna obra.
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Avantatges:
■ Robust
■ Aplicació com a depuració d’aigües.
■ Gran resiliència a pertorbacions per el seu gruix i estructura.
■ simplicitat en sistemes de reg de fàcil accés.
Desavantatges:
■ Pes. (l’elevat pes d’aquesta mena de sistemes requereix certificació  estudi en la seva aplicació i  
te una adaptació limitada en obres de reforma).
■ L’adaptació a formes arquitectòniques es possible sols en modificació de gabions.
■ Amplada considerable per a  obra de petit format.
SISTEMA AIR GARDEN:
Nou sistema fruit de un procés empresarial amb gran presència la xarxa  de construcció de jardineria vertical en gabió metàl·lic. Gabió  de  tècnica constructiva quasi idèntica al sistema de vivers
TER tot i que amb un treball important de mecanització i modulació del sistema.  La seva resolució a
nivell de kit de muntatge es destacable.
Cal destacar al nostre criteri l’aposta per l’ús de inoxidable, els bon acabat dels complements i  
sobretot el seu caràcter autoportant que considerem  pot ser una solució constructiva en sí mateixa,
per a tanques i parets divisòries.

3.3.2 Sistemes modulars de plantació sobre el pla vertical.
Sistemes  de natura plàstica hi ha moltíssim, presentem aquí alguns  dels que es comercialitzen a
Espanya que hem considerat  interessant per alguna raó en concret:
BURESINNOVA:
La marca dirigida per la Dra. Silvia Burés, comercialitza actualment dues menes de jardí vertical:
Mòdul bures innova, i mòdul “Ecococo”.
Mòdul buresinnova:
■ Interessant i amb nombrosa obra feta a Espanya.
■ Desenvolupat en conveni amb la universitat d’Almeria, es tracta d’un dels productes més sòlids
del mercat dins la seva categoria.
■ Solida construcció, solida subjecció i el sistema de muntatge fan d’aquest mòdul un dels sistemes
amb més característiques antivandàliques del mercat actual, fet interessant per a obres en places
públiques etc..
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■ En aquest sistema s’ha tingut especial cura dels aspectes ecològics, sent construït enterament
amb polietilens reciclats i reciclables.
■ La col·laboració de la universitat d’Almeria s’ha materialitzat en un sistema estanc dissenyat per a
la recirculació total de l’aigua de reg i una fertirrigació senzilla i eficient.
■ Un dels sistemes amb bastant obra feta amb i en correcte estat d’evolució després d’anys d’aplicació.
Avantatges:
■ Robust  / antivandàlic
■ Aplicació amb possible recirculació total  d’aigües.
■ Testat en ambients diferents i en vies de certificació per propietats d’aïllament tèrmic..
Desavantatges:
■ Sistema reg poc accessible en reparacions.
■ Poca adaptació a formes arquitectòniques.
Mòdul ECOCOCO.
Desenvolupat en la línia de  aconseguir la màxima sostenibilitat ecològica del sistema, un preu econòmic i una major adaptació a formes arquitectòniques.
El mòdul Ecococo  es basa en una construcció per capes de substrat, tèxtils i fibres de coco que porta
incorporat un sistema de reg exsudant.
Avantatges:
■ Lleugeresa.
■ adaptabilitat a formes arquitectòniques
■ Construcció amb quasi totalitat de materials reciclables.
■ Facilitat de ajustar sectors de reg per mòdul.
■ Aspecte natural del mòdul.
Desavantatges:
■ Caducitat. (compensada per el seu preu interessant )
SISTEMA BIOFIVER:
Resultat de les moltes investigacions i experiments del biòleg madrileny Oscar Rodríguez.
La filosofia constructiva d’aquest sistema és molt interessant  ja que es bassa en el fet de portar al
pla vertical les aplicacions a coberta del tipus extensiu.
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En aquesta línia  el sistema BIOFIVER pretén fugir de fertirrigacions  i bassa la seva investigació en
una acurada selecció i “construcció” del substrat de cultiu. Subratllem aquí la paraula “construcció”
del substrat , ja que una bona part de les investigacions de BIOFIVER s’han centrat en el treball amb
aglomerants que fan que la coberta d’aquest sistema modular sigui el mateix substrat.
Per a presentar aquesta ponència hem estat revisant obres fetes amb aquest sistema de tres anys
d’antiguitat que mostren una increïble resistència l’erosió i un creixement vegetatiu molt correcte
sense necessitat de fertirrigació.
Acaba el sistema una acurada forma de distribució de regs per capil·laritat tèxtil.
Sens dubte una línia de treball interessant que aconsegueix un preu molt interessant en instal·lació.
Potser el seu punt fluix es la manca d’obra nombrosa i antiga que certifiqui el seu funcionament  a
mig i llarg plaç.
Avantatges:
■ Lleugeresa .
■ adaptabilitat a formes arquitectòniques
■ Construcció amb quasi totalitat de materials reciclables.
■ Filosofia “extensiva”
■ Aspecte natural del mòdul
■ Ben resolt a nivell constructiu i d’ancoratges.
Desavantatges:
■ Dubtes de eficiència a llarg termini especialment en aigües molt dures. (segurament aquest dubte
es veu compensat per el seu preu interessant)
SISTEMA VERTIGARDEN:
Especialment  destacable per a seva concepció DIY (fes-ho tu mateix).
Un suport que està ben resolt a nivell constructiu, amb un bon compartimentalització de substrats i
un reg focalitzat amb vuit punts de goter per mòdul.
Un sistema de molt bona relació qualitat preu.
El seu principal avantatge es el sistema constructiu que permet obrir i replantar el mòdul de forma senzilla.
Aquest sistema permet també de forma molt senzilla el intercanvi de mòduls en una paret ja  instal·lada.
Aquest fet el fa especialment interessant per la seva utilització en locals comercials que hagin de
tenir un aspecte sempre perfecte, o per a cultius tipus  herbes culinàries, muntatges efímers, flor de
temporada....
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Avantatges:
■ Lleugeresa .
■ Ben resolt a nivell constructiu,i d’ancoratges i construcció interna.
■ Facilitat de rotació i replantació.
■ Preu
■ DIY
■ utilització en hort urbà
Desavantatges:
■ Poca  adaptabilitat a formes arquitectòniques
■ Poc sòlid en encoratges per a grans muntatges
■ Poca capacitat de substrat per a obres allarg termini.
“FACHADA ALJIBE”
Sistema que ha realitzat la seva evolució en obra  i que arrossega una mala fama important degut a
algun dels seus resultats anteriors.  En l’actualitat esta bastant ben resolt i que creiem  convenient  
presentar-lo  aquí ja que presenta una solució interessant al reg en paret vertical.
La empresa que el va desenvolupar (empresa relacionada amb construcció de Madrid) va  tancar fa
uns mesos. La patent i el sistema però l’ha comprat una distribuïdora i està en el mercat amb algunes
variacions.
La propietat més destacable d’aquest sistema es el fet de basar-se en una hidrojardinera que conte
el seu propi aljub (dipòsit de acumulació d’aigua) i que rega per capil·laritat de tèxtils. Per acabar
d’arrodonir  cadascun dels mòduls de 30 cm x 60 cm de superfície de plantació, esta comunicat amb
el que te al costat de forma que els dipòsits  s’omplen d’un a l’altre per vasos comunicants.  
Avantatges:
■ Superfície tèxtil que permet el desenvolupament rizomàtic.
■ Bona gestió de l’aigua.
■ Facilitat de muntatge.
■ Bona relació qualitat/preu
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Desavantatges:
■ Poca  adaptabilitat a formes arquitectòniques
■ Poc sòlid en encoratges per a grans muntatges
■ Risc de interrupció del vas comunicant per a grans superfícies.
■ Possible punt de cria d’insectes en dipòsit.
3.3.3 Plantació en cel·la.
Aquí tornem a trobar un elevat nombre  de solucions, marques i sistemes.
Val a dir que les plantacions en cel·la o test aplicades a la vertical, suposen un mixte entre el que
seria la jardineria vertical pròpiament dita i l’aplicació de testos en parets.
Aquest caràcter però els fa especialment apropiats per al format DIY i la seva utilització en hort urbà
cultiu de culinàries i /o flor de temporada.
La majoria d’aquest sistemes però no estan resolts a nivell de regs i per tant generen un problema a
resoldre en instal·lacions d’una certa entitat.
Sistemes  destacats en aquesta categoria son MINIGARDEN i certes solucions de ELHIO.
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## Ponència 7
Control integrat de pugons en espais verds
Xavier Pons i Belén Lumbierres

Els pugons, com a grup, són la plaga més freqüent dels espais verds urbans (EVU). Pràcticament totes
les espècies d’arbres i arbusts ornamentals tenen alguna espècie de pugó associada. Els pugons
representen la meitat dels registres de plagues en arbres i arbusts a Catalunya (Pons et al. 2006).
La capacitat reproductiva i la curta durada del desenvolupament fa que els pugons puguin assolir
densitats molt elevades en les plantes en les quals s’estableixen. Tot i que rarament posen en perill
la vida d’aquestes plantes, moltes espècies de pugons excreten una gran quantitat de melassa (conseqüència de la digestió de saba que xuclen), que es diposita sobre les fulles causant un perjudici
estètic, o bé cau dels arbres ocasionant molèsties als ciutadans, el que es coneix com a danys de
confort. Per tal d’evitar aquests danys fisiològics, estètics o de confort, cal mantenir les poblacions
de pugons per sota dels llindars perjudicials. Donat que les poblacions de pugons tenen un creixement exponencial, convé tenir eines a l’abast que previnguin aquest creixement o que en redueixin la
població un cop ja s’ha produït. L’aplicació d’insecticides pot ser útil per a la reducció del creixement
de les poblacions però la seva aplicació comporta una sèrie de problemes (contaminació, eliminació
de fauna útil auxiliar, aparició de resistències, etc.) i s’haurien de deixar com a darrera alternativa.
Així ho estableix també la Directiva 2009/128/CE i el Real Decreto 1311/2012 de “Uso sostenible de
productos fitosanitarios” (Ministerio de la Presidencia 2012), que recomana l’ús prioritari d’altres
eines de control. D’aquesta manera el control integrat pren el principal protagonisme en la gestió de
plagues dels EVU i, per tant, dels pugons.
La gestió integrada de pugons en els EVU, com en qualsevol altre ecosistema, es basa en la identificació precisa de l’agent causal, en el seguiment de la seva població per a determinar-ne la fenologia
i la dinàmica, en l’establiment dels llindars de dany i en el coneixement de les eines de control disponibles i de la seva correcta aplicació. A continuació presentem alguns dels coneixements que sobre
aquests aspectes hem anat assolint.

Xavier Pons i Belén Lumbierres, Universitat de Lleida. Dept. Producció Vegetal i Ciència
Forestal. Agrotecnio Centre
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Identificació d’espècies de pugons
A Catalunya hem identificat més de 70 espècies de pugons d’arbres i arbusts dels EVU, algunes de les
més destacades es poden consultar a Pons i Lumbierres (2013). Com ja s’ha dit anteriorment quasi
totes les espècies vegetals tenen alguna espècie de pugó que se n’aprofita i, sovint, les associacions
planta-pugó són força específiques. Per tant, és molt important disposar d’aquesta informació bàsica.

Seguiment de poblacions
Determinar quina és l’abundància de pugons a la vegetació dels EVU és una tasca difícil. Es pot
realitzar mitjançant el recompte directe dels individus que hi ha en una mostra, però és una feina
lenta i feixuga. Com que el principal problema que causen els pugons és l’excreció de melassa, es pot
estimar la seva abundància i el grau de molèstia a través de la mesura de la quantitat de melassa que
cau de les plantes. Això es por fer mitjançant l’ús de targetes de paper hidrosensible que viren del
groc al blau quan una gota de líquid hi impacta. Tot i que així es facilita el treball, posar i treure les
targetes i comptar els impactes és també bastant costós i, a més a més, els resultats són poc realistes quan el sòl és humit, plou o fa vent.
Per tal de facilitar l’estimació de la densitat i de les molèsties que els pugons poden causar, hem
desenvolupat un sistema de mostreig que es basa en l’observació de la presència de pugons que hi
ha en una mostra fent-ne una valoració d’acord a una escala d’abundància que té cinc categories, tal
i com es pot observar a la Taula 1.
Taula 1. Escala d’abundància utilitzada per a la quantificació de la presència de pugons en la mostra (Lumbierres et al. 2004).

Classe

Descripció

0

Sense pugons en la mostra

1

Presència de pugons aïllats

2

Colònies petites

3

Colònies mitjanes o grans

4

Colònies molt grans

El mostreig amb l’escala d’abundància és ràpid, molt fàcil de fer (només requereix un petit entrenament) i eficaç. La utilitat d’aquesta escala s’ha validat comparant els resultats del mostreig per
recompte de pugons i a través de les targetes de paper hidrosensible amb el mostreig per  classes
d’abundància (Figura 1).
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(a) Tilia sp. – Eucallipterus tiliae

(b) Quercus rubra – Myzocallis walshii

▲ Figura 1.- Relació entre el mostreig amb classes d’abundància i (a) la densitat de pugons en el cas del til·ler, i (b)
la quantitat de melassa produïda en el cas del roure americà.

La utilització del mètode de mostreig proposat facilita el seguiment de la fenologia i de la dinàmica
de les poblacions dels pugons, la qual cosa permet conèixer els moments de creixement de les
poblacions i saber quan es pot esperar el període de danys i el màxim atac. Aquesta informació, un
cop definits els llindars de danys, ha de permetre aplicar les metodologies de control en els moments
més adequats.

Control integrat
Escollir les espècies vegetals adequades i adaptades a les condicions de cada lloc és el primer pas
per a aconseguir una correcta gestió dels EVU. L’elecció d’espècies o varietats que puguin ser resistents o menys sensibles als pugons pot estalviar molts esforços posteriors de control. Un exemple
seria el cas de la Robinia pseudoacacia i la Robinia “Casque Rouge”, la primera de les quals és fortament atacada per Appendiseta robiniae, un pugó que produeix molta melassa, i la segona no. Un
altre element fonamental és el manteniment adequat de la vegetació per no afavorir les ja de per sí
condicions d’estrès pròpies de l’ambient urbà. Les bones pràctiques quant a reg (tant amb quantitat
i freqüència com en la qualitat de l’aigua utilitzada), adobat (sense excessos de nitrogen), poda, etc.
ajuden a les plantes a ser menys susceptibles a l’atac dels pugons.
L’estratègia que sembla s’està imposant actualment en el control de pugons és el control biològic,
que aprofita l’acció dels enemics naturals, ja siguin depredadors o parasitoides. La manera més habitual de dur-lo a terme és alliberant, de forma puntual o periòdica, parasitoides o depredadors criats
per empreses especialitzades. Aquesta manera de procedir, que ha donat èxits importants en el control de plagues de plantes hortícoles, sobretot en hivernacles, no és fàcil d’adaptar als EVU. Al marge
d’altres condicionants, que es poden consultar a Pons i Lumbierres (2012 i 2013), la principal dificultat
amb què es troba aquesta metodologia és que es produeixen comercialment pocs dels enemics naturals que es troben als EVU (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2013). De fet, de
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les 27 espècies o gèneres de depredadors i de les 30 de parasitoides identificades fins ara als EVU
de Catalunya només 8 i 4, respectivament, es poden comprar comercialment i la majoria d’aquests
enemics naturals comercialitzats són espècies poc freqüents als EVU. Per altra banda, les condicions
particulars de la zona geogràfica també poden influir en l’eficàcia d’alguns d’aquest enemics naturals
comercials. A més a més, cal tenir en compte que no tots els enemics naturals poden ser efectius per
qualsevol pugó. Això és especialment evident en el cas dels parasitoides, com es pot veure a la Taula
2. Per tant, no perquè un enemic natural es comercialitzi i sigui eficaç per al control d’un pugó d’un
cultiu hortícola, aquest enemic natural es pot fer servir per a qualsevol pugó dels EVU.
Tot i que pugui semblar estrany, i malgrat l’elevat grau d’aplicació insecticides que es dóna als EVU, hi
ha un ventall molt ample de depredadors i parasitoides que es troben de forma natural en els parcs
i jardins, i hem constatat que les poblacions d’aquests enemics naturals augmenten sensiblement
quan es deixen d’aplicar insecticides. A Catalunya, hem determinat com a depredadors antocòrids
(Anthocoris sp., Orius sp.), mírids (Daraeocoris sp.), crisopes (grup Chrysoperla carnea i d’altres),
coccinèl·lids (10 espècies, on destaquen depenent de les zones Oenopia conglobata, Hippodamia variegata, Adalia bipunctata, Adalia decempunctata i Scymnus sp.), cantàrids, cecidòmids (Aphidoletes
aphidimiza), sírfids (Episyrphus balteatus, Eupeodes corollae, Sphaerophoria scripta i S. rueppellii,
Paragus sp.), àcars del grup dels trombídids i aranyes. D’altra banda, la major part dels parasitoides
pertanyen al grups dels Aphidiniinae i unes quantes espècies a la família dels Aphelinidae. Els parasitoides són més específics que els depredadors i molts només parasiten una o un grup reduït d’espècies de pugons. A la Taula 2 es detallen les associacions planta-pugó-enemic natural que es troben en
alguns arbres i arbustos comuns en EVU de Catalunya.
Una altra forma d’aplicar el control biològic és aprofitar l’acció dels enemics naturals ja establerts en
els EVU, el que es coneix com a control biològic de conservació (CBC). Aquesta tècnica té l’avantatge
de que aquests enemics naturals ja estan adaptats i són compatibles amb els pugons que es vol
controlar. Entre les tècniques que afavoreixen el CBC, a part de la reducció en l’ús de plaguicides,
es troba el maneig de l’entorn com per exemple l’ús de plantes reservori (que proporcionen refugi i
aliment necessari per la reproducció), les plantes banc, l’ús d’atraients, etc. Els estudis realitzats pel
nostre grup a Lleida indiquen que la disposició de plantes amb flor al voltant de baladres incrementa
la densitat de sírfids, crisopes, coccinèl·lids i de parasitoides, que fan reduir la densitat del pugó
Aphis nerii.
Les dues formes de control biològic són compatibles: es pot potenciar el CBC i fer alliberaments puntuals dels enemics naturals adequats. Però l’aplicació del control biològic, sigui quin sigui, requereix
un bon coneixement de l’ecosistema urbà i de les relacions i associacions entre els pugons i els seus
enemics naturals.
Finalment, com a últim recurs i quan no hi hagi més remei s’haurà de recórrer als insecticides. La
tria dels productes, la forma i el moment d’aplicació i les dosis aplicades hauran de ser acurades per
tal d’aconseguir un ús més sostenible. Els tractaments localitzats amb endoterapia poden suposar
una reducció important dels problemes de contaminació de l’aire que els insecticides suposen. Els
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productes autoritzats per a pugons són relativament pocs en l’actualitat i, segurament, hi ha productes poc perjudicials per l’entorn que es podrien utilitzar amb eficàcia  però que no estan autoritzats
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2013). Per exemple, la autorització explicita
de sabó insecticida i d’insecticides biològics a base de fongs o altres microorganismes (el que es
coneix com a control microbiològic) podria ajudar a un control més sostenible dels EVU, quan les
mesures culturals i de control biològic no siguin suficients.
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Taula 2. Relació per ordre d’abundància dels enemics naturals (parasitoides i depredadors) enregistrats en algunes de les associacions planta-pugó més comunes en els EVU mostrejats. Quan
s’esmenta únicament el gènere (p.e. Anthocoris sp.), la família (p.e. Syrphydae) o el grup (p.e.
Araneae) significa que les espècies concretes encara no estan identificades.

Planta

Juglans nigra

Pugons

Parasitoides

Monelliopsis
caryae

Oenopia conglobata, Chrysopidae,
Anthocoris sp., Hippodamia variegata,
Tryoxis pallidus
Propylea 14-punctata, Orius sp.,
Aphelinus abdominalis Syrphidae, Scymnus sp., Daerocoris
sp., Leucopis sp., Araneae, Aphidoletes
aphidimyza
Lysiphlebus
testaceipes
Binodoxys angelicae
Lipolexis gracilis

Depredadors

Hippodamia variegata, Paragus sp.,
Sphaerophoria scripta, Sphaerophoria
rueppellii., Episyrphus balteatus,
Eupeodes corollae, Chrysopidae,
Coccinella 7-punctata, Scymnus
sp., Orius sp., Nabidae, Aphidoletes
aphidimyza, Araneae

Nerium
oleander

Aphis nerii

Populus spp.

Oenopia conglobata, Propylea
Chaitophorus
Adialytus salicaphis
14-punctata, Scymnus sp., Hyperaspis
populeti,
Ephedrus chaitophori sp., Syrphidae, Anthocoris sp.,
Ch. populialbae
Allothrombium sp., Araneae

Quercus rubra

Myzocallis
walshii

Robinia
pseudoacacia

Tryoxis pallidus
Tryoxis curvicaudus

Aphis craccivora Lysiphlebus
testaceipes
Binodoxys acalephae
Binodoxys angelicae
Appendisetta
Lysiphlebus fabarum
robiniae
Aphelinus asychis

Oenopia conglobata, Adalia 10-punctata,
Adalia bipunctata, Chrysopidae,
Anthocoris sp., Syrphidae, Araneae
Oenopia onglobata, Anthocoris sp.,
Allothrombium sp., Scymnus sp.,
Coccinella 7-punctata, Hippodamia
variegata, Leucopis sp., Chrysopidae,
Syrphidae, Araneae

Tryoxis sp.
Tilia spp.

Eucallipterus
tiliae

Tryoxis curvicaudus
Tryoxis pallidus
Tryoxis tenuicaudus
Aphelinus varipes

Oenopia onglobata, Scymnus
sp., Anthocoris sp., Chrysopidae,
Cantharidae, Orius sp,, Araneae
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## Ponència 8
El llibre blanc sobre
el control de plagues en espais verds
Raúl Nehring, Carme Lacambra i Josep Maria Vives

ORIGEN DEL LLIBRE BLANC:
L’elaboració del Llibre Blanc de Tractaments Fitosanitaris parteix del “Projecte de Decret pel qual s’estableixen mesures addicionals de seguretat en el control de plagues i en la utilització i comercialització de plaguicides d’àmbit ambiental i a la indústria alimentària i en els tractaments fitosanitaris que puguin afectar
espais urbans”, del Departament de Salut de la Generalitat, el qual es va presentar el 31 de maig de 2006.
En el Capítol IV d’aquest Projecte de Decret, es contemplaven els tractaments amb productes fitosanitaris que poguessin afectar espais urbans i assimilables de concurrència o presència humana aliena
als tractaments i, per desenvolupar-ho, va sorgir la idea de redactar un “Llibre blanc sobre el control
de plagues en espais verds”.
Per desenvolupar aquest capítol en aquell moment, el Servei de Sanitat Vegetal va iniciar el projecte
del Llibre Blanc contactant amb institucions, ajuntaments, associacions professionals i empreses
privades del sector.
El Grup de Treball va iniciar la seva tasca a l’Octubre de 2006, coordinat pel DAAM. El Grup de Treball
es caracteritza per ser pluridisciplinar i amb el pas del temps s’ha establert amb un grau de complicitat i de col·laboració, tant mateix, poc a poc el projecte va guanyar en ambició i complexitat.
Des d’aquells inicis, ha sorgit nova legislació que ha provocat successives actualitzacions del Llibre
Blanc abans de la seva publicació. En destaquem bàsicament dues:
■ Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d’octubre de 2009, per la qual s’estableix el marc d’actuació comunitari per aconseguir un ús sostenible del plaguicides, i
■ El Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir
un ús sostenible dels productes fitosanitaris, la transposició espanyola de l’esmentada Directiva.
Raúl Nehring, Director de la APJ (Asociación de Empresas con productos para el cuidado de Parques y
Jardines.)
Carme Lacambra, Junta Directiva de la AEPJP (Asociación Española de Parques y Jardines Públicos)
Josep Maria Vives, President ICEA (Institució Catalana d’Estudis Agraris)
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El llibre blanc sobre control de plagues en espais verds és el reflex de totes les sensibilitats de les
persones i institucions que hi han intervingut. L’objectiu de tot plegat és oferir un manual amb rigor
científic i al mateix temps una eina útil per a les persones a qui va destinat.
Quan es va publicar el RD 1311/2012 que trasllada a la legislació espanyola la Directiva 2009/128/CE
d’ús sostenible dels plaguicides, es va constatar que el Llibre podia ser d’utilitat també per ordenar i
aclarir punts del RD relacionats amb els tractaments fitosanitaris en espais verds.

EQUIP DE REDACCIÓ:
Participen representants de les següents entitats:
■ Departaments de la Generalitat de Catalunya relacionats amb l’Agricultura, el Mediambient, la
Sanitat i la Seguretat en el treball.
■ Administracions locals: Responsables del manteniment d’espais verds, entre altres,
– Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
– Ajuntament de Terrassa.
– Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat.
■ Empreses i entitats relacionades amb la jardineria i les seves associacions:
– APJ: Asociación de Empresas con Productos para el Cuidado de Parques y Jardines.
– ADEPAP: Associació Catalana d’Empreses de Control de Plagues.
– AEPJP: Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
– APEVC: Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya
– COETAPAC: Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.
– GJC: Gremi de Jardineria Catalunya
– ICEA: Institució Catalana d’Estudis Agraris
	    i la col·laboració de centres de recerca.

OBJECTIU:
L’Objectiu d’aquest Llibre Blanc es donar informació actualitzada, tant des del punt de vista tècnic
com de la  normativa sobre el control de plagues i els tractaments fitosanitaris en espais verds. Així
pretén ser “l’eina” en la qual es suportin els professionals dels espais verds per realitzar les seves
tasques de forma, si es cau, més organitzada.
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Aquest tractaments estan en procés de transformació arran de la publicació de la Directiva 2009/128/
CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d’octubre de 2009, per la qual s’estableix el marc d’actuació comunitari per aconseguir un ús sostenible del plaguicides i del Reial Decret 1311/2012 que la
transposa a la legislació espanyola.
Aquesta Directiva, en el que es refereix a les espais verds, demana que es minimitzi l’ús dels
Productes Fitosanitaris i es fomenti la Gestió Integrada de Plagues i la utilització de tècniques alternatives a la lluita química.

ESTRUCTURA:
El Llibre s’estructura en els tres capítols següents i compta amb diversos annexos.
Capítol I: Inclou una descripció del principals organismes nocius que afecten els espais verds i
mètodes de control, la definició dels factors que justifiquen el control de plagues als espais verds i la
problemàtica dels tractaments en espais verds urbans i assimilables.
Es facilita informació sobre els  principals grups d’organismes nocius que afecten els espais verds
(plagues, malalties i males herbes), els mètodes disponibles per el seu control, tan els químics com
els alternatius, així com de les tècniques i mitjans d’aplicació de productes fitosanitaris.
Capítol II: Fa una compilació de la legislació que regula els tractaments fitosanitaris als espais verds.
Dins de les disposicions legals, s’inclouen les noves obligacions del RD 1311/2012 i els principals aspectes que afecten als  espais verds com son:
– Formació dels usuaris professionals.
– El registre de productors i operadors de fitosanitaris  (ROPO).
– Els requisits i el paper fonamental que juguen els Assessors en els procediments per aplicar una
correcte Gestió Integrada de Plagues (GIP).
– Les disposicions especifiques per l’ús dels productes fitosanitaris en les espais verds.
– Manipulació i emmagatzematge dels productes fitosanitaris, envasos i restes.
– Registre i inspecció dels equips d’aplicació.
– Sancions
Capítol III: Per arrodonir el seu contingut, el Llibre Blanc es complementa amb les bones pràctiques
i pautes a seguir en el control de plagues i malalties, tot seguint les tècniques de Gestió Integrada de
Plagues i pautes a seguir, tot en termes pràctics.
De aquesta manera inclou dins els següents apartats:
– Assessorament en la gestió integrada de plagues i l’assessor.
– L’informació mínima que ha de contenir el document d’assessorament.
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– Forma d’elaborar el Pla de treball.
– L’avaluació i seguiment de les tècniques utilitzades.
– La gestió dels envasos buits i restes de productes fitosanitaris per a usos no agraris.
– L’aplicació de fitosanitaris amb l’equip de tractament, i finalment,
– Recomanacions per a determinats tipus de tractaments.
ANNEXOS: En els Annexos es facilita un llistat de les principals plagues i també les (plagues )de
quarantena que afecten a les espècies ornamentals; l’elecció d’espècies vegetals idònies per a arbrat
urbà i la jardineria en general i les espècies que requereixen passaport fitosanitari. També s’inclouen les plantilles per elaborar el Pla de Treball i el Document d’Assessorament, el manteniment dels
equips d’aplicació, els equips de protecció individual (EPIs), els llindars de tolerància, els models de
Gestió Integrada de Plagues, etc.

CONSIDERACIONS A LA NOVA NORMATIVA:
Si bé durant la redacció del Llibre blanc, s’han anant donat solucions a determinats aspectes pràctics, mitjançant consultes a les administracions central i autonòmica, encara queden algunes dubtes
i a la part del RD 1311/2012 que tracta dels “usos no agraris”, entre elles las següents:
■ A diferència dels usos agraris, el RD 1311/2012 estableix pels usos no agraris (entre ells els tractaments dels espais verds) la immediata entrada en vigor de l’obligació d’aplicar els principis generals de la Gestió Integrada de Plagues i de disposar d’assessorament. Referent a això, cal indicar
que en l’Estat espanyol els tractaments fitosanitaris en els àmbits no agraris, estaven ja regulats
en molts aspectes i que les novetats que introdueix el RD precisen de temps per implementar-se.
■ S’inclouen en el RD 1311/2012 moltes obligacions que no estan contemplades en la Directiva
2009/128/CE, que es limita a indicar que, a les “zones específiques” (entre elles els parcs i jardins),
hauran de “prendre’s mesures adequades de gestió del risc i es concedirà prioritat a l’ús de fitosanitaris de baix risc i a les mesures de control biològic”, tot i que encara la Comissió Europea no
ha donat a conèixer el llistat d’aquests productes i quals es podran fer servir en els espais verds.
■ Alguna de les obligacions del RD 1311/2012, com la de sol·licitar autorització prèvia a l’administració local per a la realització dels tractaments, són inaplicables o difícilment aplicables en la
pràctica. A més, els terminis d’autorització van en contra dels principis de la GIP, que requereix
agilitat en les decisions de tractament depenent dels llindars al que arribin els organismes nocius
a controlar.
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■ També hi ha diversos aspectes importants del RD 1311/2012 que precisen aclariment, entre ells:
– Els tractaments en jardins privats per part d’aplicadors professionals.
– La inscripció o no en el Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO) d’entitats que
realitzen tractaments amb personal propi: càmpings, camps de golf, parcs temàtics, camps
d’esport, etc.

Com a últim, indicar que la desaparició massiva de productes fitosanitaris al costat de la
dificultat d’emprar, en molts casos, els mètodes no químics i la lluita biològica, suposa una
trava important per al control de determinades plagues i la implementació real de la Gestió
Integrada de Plagues en els espais verds.
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Marc legislatiu que regula la Sanitat
Vegetal en els Espais Verds utilitzats pel
públic en general.
Jordi Giné

La nova legislació que regula la sanitat vegetal en els espais verds utilitzats pel públic en general,
compresos les àrees verdes i d’esbarjo, amb vegetació ornamental o per a ombra, dedicades a l’oci,
esplai o pràctica d’esports, té per objectiu reduir els riscos de l’ús de productes fitosanitaris en la
salut humana i el medi ambient. La novetat principal és que, en aquests espais, solament es poden
realitzar tractaments fitosanitaris previ assessorament en la gestió integrada de plagues (*GIP).
Les normes bàsiques són:
■ Llei 4312002 de sanitat vegetal.
■ Directiva 2009/128/CE que estableix el marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.
■ Reial Decret (RD) 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris.
■ RD 1311/2012 que estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
Altres normes relacionades no tractades en aquesta ponència:
■ Directiva 2000/29/CE de mesures per evitar la introducció i propagació de plagues en la UE (i la
seva transposició ena Espanya pel RD 56/2005) i Decisions de la Comissió Europea de mesures
d’emergència per evitar la introducció i propagació de determinades plagues.
■ La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el seu Reglament el RD 39/1997, i el RD 374/2001
sobre protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els
agents químics durant el treball.

Jordi Giné, Cap de Servei de Sanitat Vegetal. Generalitat de Catalunya
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En resum, les mesures a aplicar segons els RD 1702/2011 i 1311/2012 per les empreses i usuaris professionals que prestin serveis d’aplicació de productes fitosanitaris en espais verds públics són:
1. Estar registrats en el Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO) de Mitjans de Defensa
Fitosanitària (anteriorment ROESP).
2. Subscriure un contracte amb l’interessat
3. Disposar d’assessor en *GIP (reconegut com a tal per una Comunitat Autònoma) i document d’assessorament.
4. Disposar, les aplicadors, del carnet corresponent.
5. Elaborar un Pla de treball per a la realització del tractament.
6. Seguir les Guies de Gestió integrada de Plagues que publicarà el MAGRAMA per a àmbits no agraris
7. Usar només els productes fitosanitaris autoritzats pel Registre Oficial.
8. Registrar els tractaments fitosanitaris realitzats i identificar els objectes de tractament.
9. Sol·licitar autorització del tractament a l’òrgan competent de l’Administració Local, excepte els
quals responguin a obligacions establertes per normes nacionals o autonòmiques.
10. No realitzar tractaments amb aeronaus ni amb productes fitosanitaris preparats en forma de pols
mitjançant tècniques d’aplicació per espolsament (espolvoreig) amb assistència pneumàtica.
11. Informar als veïns de la data de realització i la identificació dels productes fitosanitaris.
12. Informar prèviament al director del centre afectat en els espais utilitzats per grups vulnerables.
13. Adoptar mesures per evitar accés de tercers durant els tractaments i realitzar-los en horaris on la
seva presència sigui improbable.
14. Adoptar una banda de seguretat de 5 m a masses d’aigua superficials i 50 m a punts de captació
d’aigua per a consum humà.
15. Realitzar les operacions de mescla i omplir el dipòsit de l’equip de tractament en punts allunyats
de masses d’aigua superficial i mai a menys de 25 m de les mateixes, o menys de 10 m quan s’utilitzin equips dotats de mescladors -incorporadors de producte.
16. Prendre mesures en l’eliminació de les restes de mescla que quedin en els tancs després de l’aplicació i en la seva posterior neteja, per evitar riscos per a la salut humana i medi ambient.
17. Guardar els productes fitosanitaris en armaris o cambres ventilades i proveïts de pany.
18. Gestionar els envasos buits a través d’un gestor autoritzat.
19. Registrar els equips d’aplicació en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i el 26/11/2016 tindran d’haver estat tots ells inspeccionats pels punts d’Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de
Fitosanitaris (ITEAFs).
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El llibre blanc sobre el control de
plagues en espais verds
Raúl Nehring, Carme Lacambra, Josep Maria Vives

ORIGEN
El Llibre blanc va tenir el seu origen en un projecte de Decret del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya sobre mesures addicionals de seguretat en els tractaments amb plaguicides a les àrees
urbanes. En el seu capítol IV es contemplaven els tractaments fitosanitaris en espais urbans i per desenvolupar-ho va sorgir la idea de redactar un “Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds”.
Quan es va publicar el RD 1311/2012 que trasllada a la legislació espanyola la Directiva 2009/128/CE
d’ús sostenible dels plaguicides, es va constatar que el Llibre serà d’utilitat també per ordenar i aclarir punts del RD relacionats amb els tractaments fitosanitaris en espais verds.
EQUIP DE REDACCIÓ
Participen representants de les següents entitats:
■ Departaments de la Generalitat de Catalunya relacionats amb l’Agricultura, la Sanitat i la
Seguretat en el treball.
■ Administració local: responsables del manteniment d’espais verds.
■ Empreses i entitats relacionades amb la jardineria i les seves associacions:
APJ, ADEPAP, AEPJP, APEVC, COETAPAC, GJC, ICEA, i la col·laboració de centres de recerca.
OBJECTIUS
Actualitzar la informació tècnica i la normativa sobre el control de plagues en espais verds.
ESTRUCTURA
El Llibre s’estructura en els tres capítols següents i diversos annexos.
Capítol I: Plagues, malalties i males herbes. Mètodes de control. Gestió Integrada.
Capítol II: Disposicions legals, incloent les noves obligacions del RD 1311/2012.
Capítol III: Bones pràctiques per implementar les tècniques de Gestió Integrada de Plagues i pautes a seguir.
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En els Annexos es contemplen les principals plagues i també les plagues de quarentena que afecten a
les espècies ornamentals; l’elecció d’espècies vegetals idònies per a arbrat urbà i la jardineria en general i les espècies que requereixen passaport fitosanitari. També s’inclouen les plantilles per elaborar
el Pla de Treball i el Document d’Assessorament, el manteniment dels equips d’aplicació, els equips de
protecció individual (EPIs), els llindars de tolerància, els models de Gestió Integrada de Plagues, etc.
CONSIDERACIONS A la NOVA NORMATIVA
Durant la redacció del Llibre blanc, han sorgit les següents crítiques a la part del RD 1311/2012 que
tracta dels “usos no agraris”:
■ El RD estableix la immediata entrada en vigor de l’obligació d’aplicar els principis generals de
la Gestió Integrada de Plagues i de disposar d’assessorament. Referent a això cal indicar que en
l’Estat espanyol els tractaments fitosanitaris en els àmbits no agraris, estaven ja regulats en molts
aspectes i que les novetats que introdueix el RD precisen de temps per implementar-se.
■ S’inclouen en el RD moltes obligacions que no estan contemplades en la directiva 2009/128/CE, que
es limita a indicar que, a les “zones específiques” (entre elles parcs i jardins), hauran de “prendre’s
mesures adequades de gestió del risc i es concedirà prioritat a l’ús de fitosanitaris de baix risc i a
les mesures de control biològic”.
■ Alguna de les obligacions del RD, com la de sol·licitar autorització prèvia a l’administració local
per a la realització dels tractaments, són inaplicables. A més, els terminis d’autorització van en
contra dels principis de la *GIP, que requereix agilitat en les decisions de tractament depenent de
llindars.
■ També hi ha diversos aspectes del RD que precisen aclariment, entre ells:
• Els tractaments en jardins privats per part d’aplicadors professionals.
• La inscripció o no en el ROPO d’entitats que realitzen tractaments amb personal propi: càmpings,
camps de golf, parcs temàtics, camps d’esport, etc.
• Com a últim, indicar que la desaparició massiva de productes fitosanitaris al costat de la dificultat d’emprar, en molts casos, els mètodes no químics i la lluita biològica, suposa una trava
important per al control de determinades plagues i la implementació real de la Gestió Integrada
de Plagues en els espais verds.
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## Ponència 9
Manual d’avaluació de risc
en arbres i palmeres
Izaskun Martí, Anna Lleixà

PRESENTACIÓ
La seguretat de l’arbrat urbà és una preocupació recurrent pels tècnics responsables de la seva
gestió. Minimitzar el seu risc és un objectiu evident i pel qual cada cop s’hi destinen més esforços;
no obstant és una tasca complexa en la que cal tenir en compte els recursos disponibles, la formació
específica en arboricultura i l’existència de protocols d’actuació.  
Els gestors de l’arbrat necessiten disposar d’un procediment que els permeti avaluar la probabilitat
de risc i poder actuar en conseqüència. Això conforma el que s’anomena “Anàlisi visual de risc” o
“Pla de Risc”, que seria recomanable que cada municipi disposés del seu.
Aquest manual té com a objectiu recollir de forma gràfica i sintètica els defectes visibles més evidents en l’observació/anàlisi dels arbres i palmeres; és, doncs, un document complementari a un pla
de risc.
Està dirigit a professionals que disposin de prou coneixements en arboricultura com per arribar a
realitzar una correcta diagnosis de risc de l’arbrat urbà, ja que òbviament cal considerar molts més
criteris dels que s’inclouen (diana, valor patrimonial de l’arbre, possibilitat de subjecció artificial, risc
associat a l’espècie,...).
Aquest manual que presentem en aquest congrés ha estat realitzat gràcies a la col·laboració entre
l’APEVC i els departaments de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona i de Sabadell, juntament
amb el suport tècnic de reconeguts professionals del sector. És un document que es troba encara en
fase de treball, motiu pel qual resta obert a les aportacions que s’hi vulguin fer i que us animem a fer
arribar abans del 15 de Desembre a l’adreça de correu apevc@apevc.cat.

Izaskun Martí, Cap àrea d’arbrat - Ajt. Barcelona
Anna Lleixà, Responsable arbrat - Ajt. Sabadell
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CONSIDERACIONS GENERALS
Cal tenir en compte algunes consideracions a l’hora d’aplicar el manual:
■ El manual està pensant per arbrat en situació urbana.
■ Cal formació específica en arboricultura, per interpretar correctament aquest manual.
■ L’anàlisi visual i metodologia a aplicar és diferent en arbres i palmeres.
■ En cas de que el valor patrimonial de l’arbre a valorar sigui important (tant per l’espècie, mida,
valor simbòlic com per l’emplaçament) aquest hauria de ser objecte d’un estudi exhaustiu per a
determinar les accions a realitzar.
■ Cal considerar l’efecte diana, és a dir la probabilitat de produir danys a béns o persones, en funció
de la freqüència d’ús de l’espai.
■ Cal considerar que la resposta de l’arbre davant dels defectes i plagues/malures descrites varia
segons l’espècie.
■ S’ha de tenir en compte l’alçada i dimensions de la capçada de l’arbre o palmera a efectes d’avaluar el risc de trencament.
■ En cas de dubte davant l’identificació d’una plaga/malura que afecti al risc, convindria determinar-ne l’espècie en un laboratori de diagnòstic o amb un expert.
■ Les accions correctives són recomanacions i, en cada cas, el tècnic avaluador haurà d’aplicar els
seus coneixements i experiència respecte del lloc, espècie i problemàtica.
■ Les accions preventives i correctives proposades en el Manual, requereixen d’una valoració  per
determinar-ne la urgència.
■ En alguns casos concrets, pot ser justificable l’ús d’accions preventives, no incloses en aquest
Manual, com ancoratges, cablejats i altres tècniques.
■ Les fotografies són orientatives dels defectes; no exemplifiquen cada cas concret.

FITXES MODEL
A continuació s’annexen 6 fitxes model, que representen la documentació que inclourà el Manual,
tant per portar a terme l’anàlisi visual del risc com per detectar les plagues i malures.
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DEFECTE VISIBLE - Podridura
INDICADOR
•
•
•
•
•
•

Fusta podrida
Cossos fructífers de fongs o restes del mateix (incloent decoloració fusta)
Cavitats
Esquerdes obertes
Protuberàncies en fusta
Exsudacions fluïdes en l’escorça

ACTUAR SI…

ACCIÓ CORRECTIVA

1/ Indicadors de podriment afectant >25% del perímetre de 1.a) Si 25-40%: reducció branca o capçada
la branca o  tronc  
1.b) Si > 40%: supressió de la branca o de l’arbre
2/ Indicadors de podriment <25% del perímetre, però presents a: 2/ Supressió de la branca o de l’arbre
- branques principals (de gran envergadura, la caiguda de
les quals, podrien causar danys)
- Zona amb esquerdes, branques dèbils o amb inclusió d’escorça
3/ Si hi ha cavitat oberta en el tronc <40% del perímetre del 3/ Supressió de l’arbre o poda de reducció
tronc, amb un gruix de paret residual en la seva part més
prima, menor a 1/3 del radi de l’arbre
4/ Cavitat oberta <40% amb un gruix de paret residual major a 4/ Requereix d’anàlisi especialitzat
1/3 del radi de l’arbre o tronc amb descomposició avançada o
amb cavitat tancada, amb un gruix de paret residual a la part
més prima, menor a 1/3 del radi de l’arbre (requereix de l’ús
d’eines de diagnòstic especialitzades, resistògraf, tomògraf..)

IMATGES
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DEFECTE VISIBLE - Esquerda
INDICADOR
• Esquerdes horitzontals
• Esquerdes verticals (esforç tallant, banyes de moltó (ram’s horn), labiades (ribbed cracks))

ACTUAR SI…

ACCIÓ CORRECTIVA

1/ Esquerda a una branca

1, 2, 3 i 4/ Retirada de l’arbre o de la branca afectada

2/ Esquerda que travessa l’arbre i que comença a separar-se en
dues parts
3/ Esquerdes en arbres amb altres defectes: arbres inclinats (si
l’esquerda és horitzontal, actuació immediata), arbres buits,
arbres amb descomposicions o presència de xancres
4/ Exemplars amb esquerdes enrotllades (banyes de moltó),
descomposició avançada i/o algun altre tipus d’esquerdes

IMATGES
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DEFECTE VISIBLE - Afectacions al sistema radicular
INDICADOR
• Pèrdua d’ancoratge: poca vigorositat, mort de branques terminals, mort radicular, inclinació de l’arbre, bonys/
esquerdes al sòl, aixecament d’arrels a prop del coll, presència de cossos fructífers a la base de l’arbre. Cal saber
si durant els últims dos anys s’han realitzat obres/rases a les immediacions de la zona radicular.
• Arrels estrangulants: pèrdua de la vitalitat de la capçada, les arrels comprimeixen el càmbium de la zona
basal, pel que es trenquen per aquest punt, just per sota de les arrels estrangulants.

ACTUAR SI…

ACCIÓ CORRECTIVA

1/ Arbre inclinat amb evidència recent d’arrels aixecades, 1/ Cablejat, aspratge o supressió de l’arbre
moviment del sòl o bonys del mateix pel costat contrari a la
inclinació de l’arbre
2/ Les arrels dins del RCA (Radi Crític d’Arrels) estan danyades, 2/ Reducció de capçada, cablejat i millora del sòl o
podrides, tallades o mortes en un percentatge superior al supressió de l’arbre
40%
3/ Les arrels constrenyen > 40% del coll de l’arbre i a més a més 3 i 4/ Retirada de l’arbre
hi ha signes de debilitament de la capçada
4/ Arbre inclinat amb esquerdes, xancres o podridures a la base
del tronc

IMATGES
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DEFECTE VISIBLE - Inonotus rickii
INDICADOR
Important en lledoners. També pot afectar Acer negundo, Quercus ilex, Ficus sp. i Jacaranda sp.

ACTUAR SI…

ACCIÓ CORRECTIVA

Eliminació immediata dels exemplars afectats, ja
1/ Fong xilòfag produint la podridura blanca en la fusta de troncs que en lledoner es pot convertir en una epidèmia
(entra a través de qualsevol ferida).
i branques.
- Té dos comportaments possibles:

2/ Actuant de manera cortical (només observat en lledoners)
produint la mort de l’arbre en poc temps.

IMATGES
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DEFECTE VISIBLE - Cavitats
INDICADOR
• Cavitat

ACTUAR SI…

ACCIÓ CORRECTIVA

1- 	La cavitat ocupa entre el 33% i el 50% del perímetre de 1- 	Sanejament de la cavitat
l’estípit i no té les parets endurides. Més risc quan la cavitat     Comprovació amb resistògraf
    Aplicació de Trichoderma sp a les parets de la
es troba a la zona basal.
    cavitat
Seguiment anual (especial atenció en palmeres
de més de 15m).
    Millora de les condicions del sòl
2- 	La cavitat ocupa entre el 33% i el 50% del perímetre de 2- Comprovació amb resistògraf
    Seguiment bianual
l’estípit i presenta les parets endurides.
    Millora de les condicions del sòl
3- 	La cavitat  és superior al 50% del perímetre de l’estípit

3- Arrabassament de l’exemplar

IMATGES

Cavitats inferiors al 33%
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DEFECTE VISIBLE - Rhynchofhorus ferrugineus
INDICADOR
Present en diverses espècies de palmera, amb afectació important en risc en Phoenix dactylifera

ACTUAR SI…

ACCIÓ CORRECTIVA

- Sanejament de la zona afectada
- Tractament amb endoteràpia a l’estípit
Inclinació i aplanament de les palmes adultes
- Tractament amb insecticides a la zona de l’ull i
Pèrdua equidistant de les palmes
l’estípit
Pèrdua de la “fletxa” de les palmes joves (quan  l’atac es pro- - En cas d’atac molt avançat, tala de la palmera                
seguint l’Ordre AAM/56/2011 del Departament de
dueix a la zona apical)
Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya
Decaïment amb inclinació de les palmes joves

Capçada
-

- Col·lapse de la capçada
Estípit
- Forats a les tabales i/o estípit
- Exsudacions

IMATGES

Exsudacions

Pèrdua de la “fletxa”
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## Ponència 10
PCCB (Parc del Camí Comtal de Barcelona) –
Entitat cultural de natura i ciutat
RCR Arquitectes

La ciutat, a l’igual que el territori, és el resultat de l’agregació de diferents sistemes que s’han anat
succeint i juxtaposant, al llarg de la història. La ciutat Barcelona, contínuament en evolució, està a les
portes d’una nova transformació sistèmica que, assumint tots els reptes d’una ciutat europea postindustrial, la propulsen en la era de la informació. La re-configuració dels teixits històric i industrials
del seu sector nord, així com la cobertura de les vies fèrries que els travessen, permetrà plantejar
estratègies que fomentin una visió més àmplia de Barcelona com a ciutat i la compatibilitzin amb el
fet de ser una capital Europea de primer ordre.
Si la proposta urbana aprofita l’impuls i les potencialitats de la nova estació central de Barcelona per
transformar els teixits existents en una nova centralitat econòmica i social, la urbanització de l’àmbit
ferroviari donarà pas a un nou park-system que ambiciona convertir-se en referència cívica i de centralitat de la ciutat de Barcelona i el territori que l’envolta. Aquests nous espais urbans, més centrats
en la mobilitat amable, construiran la ciutat a partir del paisatge permetent la cohesió longitudinal i
transversal dels teixits del nord-est de la ciutat a través del seu relligat físic i funcional.
En la dimensió cultural, el Parc del Camí Comtal de Barcelona planteja una resposta a tres escales
diferents amb l’ambició de respondre a diferents reptes que una ciutat europea densa com Barcelona
té respecte a les perspectives de desenvolupament futur. Aquestes tres escales es plantegen a través
de tres entitats contingudes una dintre de l’altre formant un conjunt relacionat entre sí:
■ El Camí Comtal (CC), entitat territorial que es planteja a escala de Catalunya.
■ La Diagonal Verda (DV), entitat metropolitana que es planteja a escala de ciutat i que representa
l’Slow Barcelona
■ El Parc del Camí Comtal de Barcelona (PCCB), entitat cívica veïnal que es planteja a escala de
barri i districte.
Tres entitats amb missions diferents i complementàries, imbricades a la història i patrimoni de
Barcelona i de Catalunya alhora que es projecten cap al futur.
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El Camí Comtal. Nova entitat cultural i territorial de Catalunya
El Camí Comtal, és una entitat paisatgística territorial que unirà íntimament l’essència del paisatge
català amb la seva capital. Unirà muntanya i mar, ciutat i territori, el món urbà i el rural, Barcelona, el
Mediterrani i els Pirineus.
El Camí Comtal es planteja com una infraestructura econòmica i cultural que estructura el territori
i que transcendeix de la pròpia ciutat de Barcelona revitalitzant la relació entre la ciutat comtal i
Catalunya. Una via de mobilitat lenta que creua paisatges sobre la traça de camins, rius, carreteres i
infraestructures que s’han anat succeint al llarg de la història i que reconeix  poblacions, patrimoni,
natura, historia i patrimoni al llarg del seu reconegut.
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La Diagonal Verda. Nova entitat de mobilitat Slow a Barcelona
Resseguint el límit del delta del riu Besòs amb el Pla de Barcelona, diverses infraestructures s’hi han
anat instal·lant al llarg del temps. Des de l’aqüeducte romà, passant pel rec comtal que el resseguia,
la carretera de Ribes, el ferrocarril a finals del XIX, fins arribar a la línia de TAV que actualment s’està
implantant.
El segle XXI en el context Europeu ve marcat per un moment post-industrial, alhora que per unes
nítides preocupacions per l’Ecologia planetària; és en aquest context que una nova infraestructura
apareix resseguint les anteriors, una via transcendental que pren tot el seu sentit i profunditat com
a projecte urbà.
El Parc del Camí Comtal de Barcelona i la seva extensió natural conformen una nova diagonal verda
que s’obre camí des del congost del Besós fins al mateix cor de la Barcelona, donant alè a la tribulada ciutat de Cerdà. Una nova diagonal verda de mobilitat “slow” (o lenta) que esdevé contrapunt a la
frenètica activitat urbana representada fins avui per la diagonal de Pla Cerdà. Un camí natural per a
vianants i bicicletes com a protagonistes d’una nova era de metròpolis més habitable, més verda, i
en contacte directe amb la naturalesa que l’envolta.
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El Parc del Camí Comtal. Nova entitat cultural de natura i
ciutat
Fruit de la cobertura de les infraestructures ferroviàries al llarg dels 4 km que restaven encara a celobert en la seva entrada a Barcelona, un espai de 40Ha i flanquejat
per diferents peces de ciutat esdevé la última oportunitat de conformar un gran espai verd a la ciutat de Barcelona. L’alienació que l’urbanita barceloní ha sofert del món natural davant de la mancança històrica de grans espais verds a la ciutat, es veurà pal·liada amb la construcció del que es convertirà en el parc més gran de Barcelona, el parc del Camí Comtal. És una oportunitat única d’ordenar
espais de característiques amables entre barris, amb nous escenaris per al desenvolupament físic,
emocional, mental i espiritual. Es tracta d’un espai de metabolisme “slow”, que enalteix els punts de
trobada, les necessitats veïnals, la diversitat, els esdeveniments, la contemplació i la sostenibilitat
El Camí Comtal troba en el seu pas pels barris de Sant Andreu i la Sagrera la seva milla d’or. El Parc
del Camí Comtal, proposa un relat a diferents escales, des de la territorial a la de barri, i una estructura formal nítida i clara. Un espai públic amb vocació cívica que estructura la ciutat a través d’un eix
continu i divers de paisatges, usos, transversalitats i que ve caracteritzat per l’”Ombradiu”, un gran
espai d’ombra, les “Àgores”, clarianes amb gran intensitat d’ús, i les Fonts, que evocaran l’històric
Rec Comtal, tot ells elements que longitudinalment configuraran el paisatge del Parc.
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‘Els espais verds en transformació’
un camí ple de reptes i d’oportunitats

Nicolau Maria Rubió i Tudurí, arquitecte jardiner català, descriu en el seu llibre “Del paraíso al jardín latino” l’Oasi com el lloc a l’ombra per excel·lència, el paradís del paisatge del mediterrani. Per
contra, la clariana és descrita com el lloc del sol per excel·lència, el paradís del paisatge nòrdic. El
Parc del Camí Comtal proposa com a primera entitat paisatgística una gran ombra, l’”Ombradiu”. Es
planteja fer una gran, enorme, plantació en tota la superfície del parc que arribi conceptualment de
façana Est a façana Oest i de Nord a Sud. A partir d’aquesta gran plantació bio-diversa que anomenem “Ombradiu”, s’obren clarianes que anomenem “Àgores” que alberguen tot tipus d’activitats i
altres paisatges més locals com jardins florals, vergers, prats, estanys o rosers.
L’Ombradiu, bosc ombrívol complex i bio-divers, es concep, no com una recreació d’un ecosistema existent o un fito episodi botànic, sinó com el bosc propi d’un entorn urbà artificial i inhòspit, condicionat
per les condicions climàtiques, de substrat de plantació (1.50 m), d’accés a l’aigua, d’agressivitat d’un
medi fortament antròpic, etc. configurant una nova identitat biològica resultat d’una selecció artificial.
L’Ombradiu adquireix configuració de bosc caducifoli mediterrani amb algunes espècies perennes o amb
caiguda de fulla tardana que configura espais amb amplia ombra a l’estiu i càlids ambients a l’hivern.

El Parc del Camí Comtal, és doncs, una proposta ambiciosa i conscient de disseny i de gestió
a diferents escales que es construeix intel·lectualment i cultural atenent a la complexitat de
la realitat urbana de Barcelona al llarg de la seva llarga història, alhora que atenent a la seva
projecció futura de ciutat contemporània en els inicis del S. XXI. Esdevé una oportunitat històrica a la ciutat de Barcelona per tal de plantejar estratègies de projecte  que repensin la ciutat
i estructurin l’espai urbà a partir del paisatge, doncs entenem que la ciutat contemporània
comença allà on continua el paisatge.
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