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LA VORA’ DE GIRONA:
INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA
MULTIFUNCIONAL
Martí Franch. Enginyer tècnic agrícola. Paisatgista
Marc Rosdevall. Enginyer tècnic agrícola. Ajuntament de Girona

01 ANTECEDENTS. DE LA VORA DES-ESTIMADA
ALS PROJECTES PILOT.
Girona té uns 100.000 mil habitants i l’envolta un mosaic molt
ric de paisatges: 4 rius, 5 turons calcaris, diversos boscos segons
l'orientació: pinedes, alzinars, rouredes, auronedes, olivars, garrigars i
brolles, valls fèrtils, prades, un fabulós patrimoni cultural, etc.
Fins al 2014 aquesta paisatges eren el darrera de la ciutat i l’objecte d’una gestió destinada a la prevenció d’incendis amb una o
dos segues indiferenciades segons àmbits i paisatges. El que els feia
inaccessibles la majoria de l’any. De manera que aquests paisatges
preciosos no eren ni a la memòria ciutadana ni a l’agenda política i certament no constaven al mapa de la ciutat. Eren espais
des-estimats.
En aquest context, EMF va proposar al Departament de Paisatge
i Biodiversitat de l'Ajuntament de dur a terme un projecte pilot de
Disseny de la Gestió Diferenciada (DGD). Durant un any EMF plantejaria gratuïtament Plànols de Gestió Diferenciada i els tècnics i
brigada municipal en farien l’execució en un parcel·la d’unes 7Ha
en les feixes fora-muralla. Durant aquest primer any es va iniciar
una conversa a tres bandes brigada-SSTT-paisatgistes en que
passejades i decisions in situ ràpidament es convertien en segues o
podes i que posteriorment es cartografiaven. A voltes s’operava
6

al revés, es partia d’una proposta il·lustrada que es ‘comprovava’ in situ. La trinitat
brigada-SSTT-paisatgistes funcionava i els
rols es van difuminar per donar peu a un
coneixement compartit.
Passat l’any ‘de prova’ els resultats van
ser objecte d’una passejada-avaluació
per part dels regidors i caps de serveis de
Medi Ambient i Urbanisme. Va haver-hi un
consens general que calia prosseguir, el que
va comportar l’encàrrec d’un nou projecte
pilot al Ter i l’encàrrec de un Projecte Marc
per una visió conjunta del municipi.
Entre 2019 i 2021 els successius confiaments, i el radi d’1km, ha
suposat la descoberta massiva de la vora de la ciutat en una explosió de nous usuaris dels espais gestionats.

02 OBJECTE I REPTES.
El projecte de la vora és una constel·lació de projectes i iniciatives que pretenen recuperar i gestionar els espais verds periurbans
des-estimats de Girona i convertir-los en una infraestructura verda
multifuncional. Proposa una metròpoli verda on la natura és un
actiu estratègic accessible per a tothom.
El projecte de ‘la vora’ contraresta la tendència sovint epicèntrica
i jeràrquica de l’espai públic urbà per privilegiar la natura perifèrica de proximitat. Es diferencia també de pretèrites ‘Anelles Verdes’
en ENP que sovint eren massa allunyades de la trama urbana com
per una apropiació quotidiana. Així el projecte de la vora defensa
una visió distribuïda i equitativa de la ciutat apropant els ciutadans a la natura de l’entorn immediat.
Per tal de poder apropar el projecte a tots els barris i esdevenir
l’equipament públic més gran de la ciutat s’opta per un enfoc
low-cost i low-tech. El reptes operatius principals del projecte són:
Posar 600Ha d’espais naturals que envolten la ciutat a la
disposició de tots els éssers vius, incloent els humans. A tal efecte
cal multiplicar x8 la superfície d’espais verds urbans apropiables
per als ciutadans.
Implicar socialment la ciutadania en el descobriment, l’apropiació i la valorització d’aquests paisatges a les portes de casa
seva i que vertebren els barris de la perifèria entre ells.
7

Mitjançant el Disseny de la Gestió Diferenciada, trobar una
nova estètica naturbana, ni massa ordenada ni massa salvatge...
que ofereixi als ciutadans espais informals que convidin a una
apropiació lliure i alhora íntima amb la natura. En aquest sentit proposar ‘usos inesperats’ que animin i prestigiïn la vora com
ara esdeveniments artístics. No es tracta només d’intervenir en la
infraestructura, el hardware, sinó també d’actualitzar el software
amb noves formes d’apropiació respectuosa i compatible amb a
la natura.
La reivindicació de la brigada municipal com a co-conceptora d’espais naturbans mitjançant la gestió-diferenciada i
no només com a mantenidora. La creació de coneixement-local
replicable.

03 RESUM DEL PROJECTE
El procés s’inicia amb la realització dos
projectes pilot, un a la muntanya de les
Pedreres i un al riu Ter, que permeten
crear un pol de coneixement aplicat amb
rendiments i costos. El modus operandi és
el Disseny de la Gestió Diferenciada, guiat
pels principis de successió ecològica i que
persegueix una diversificació del mosaic
agroforestal de la vora del municipi i una
apropiació immediata i mesurada.
El coneixement transversal generat es resumeix en un protocol if-then, que es reescriu
i es replica de manera estacional. En aquest
procés, els serveis tècnics de medi-ambient
i la brigada de paisatgisme esdevenen
co-dissenyadors, executors, gestors i multiplicadors que permeten auto-sembrar el projecte. El cost mitjà
d’aquestes intervencions oscil·la entre 1 i els 3€/m2 anuals segons
paisatges.
A partir d’aquí es planteja una seqüència projectual invertida,
partint del coneixement aplicat de la gestió-diferenciada, es tendeix cap a la visió de conjunt amb la redacció del Projecte-Marc,
una proposta d’infraestructura verda multifuncional. El projecte
identifica i planteja mesura de gestió i connexió per 13 bucles que
conformen els principals elements geogràfics i paisatgístics de la
ciutat. Aquests 13 bucles es declinen en 30 parcs naturbans de
menor escala per facilitar la seva implementació.
8

L’apropiació ciutadana dels espais s’impulsa també a partir
d’instal·lacions artístiques, festivals, programes educatius, mobiliari
naturbà i altres petits projectes ad hoc per crear miradors i espais
de descans.
Podeu descarregar una descripció més detallada i il·lustrada del
projecte al número 6 de PAISEADOS - “las veras” de Girona al següent enllaç: https://www.paisea.com/revista-paiseados/

04 BALANÇ 2014-21
El projecte de la vora ha posat en marxa múltiples iniciatives novedoses:
Una operativa low-tech, low-cost , el Disseny de Gestió Diferenciada de pràctica recurrent i revisió trimestral
Una nova estètica naturbana, que celebra la paisatge-diversitat, diversificant el mosaic d’ecosistemes i biodiversitat.
Un full de ruta oportunista i incremental que permeti un
nou eixample-verd a la ciutat
I finalment, noves fórmules contractuals, un acord-marc
2022-25, que permet una relació més llarga entre administració i
paisatgistes d’acord amb els temps de la gestió diferenciada
Aquest corpus de coneixement i d’hectàrees gestionades permeten associar resultats tangibles i immediats amb estratègies a
llarg termini. A l’exposició - La préséance du vivant- comissionada
per Gilles Clément & Coloco resumeixen el projecte Shore de la
següent manera:
Transformant la metròpoli amb els seus jardiners - L’enfocament
notable desenvolupat aquí a l’escala d’una ciutat tot al llarg de
més d’una dècada es basa en una cultura per construir amb la
gestió municipal. La visió d’un sistema de parcs urbans vists com
un conjunt de jardins en moviment qüestiona els models i les pràctiques de la comunitat.
La recerca de noves configuracions de gestió, d’organització i
control ofereix un treball a llarg termini amb actors del camp, a
partir de les seves experiències i les seves restriccions - 1 €/m2/any,
per exemple...
Aquesta rara oportunitat de reflexió ofereix una redistribució de
noves estratègies de connexió amb el viu. Per fer-ho, la pedagogia
resulta imprescindible i es converteix en el gran repte de construir
una visió comuna per a la base del projecte.
9
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L’HORT AL TERRAT. HORTS URBANS
PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
Ferran Urgell. Tècnic d’Accessibilitat. Ajuntament de Barcelona
Núria Cardona. Tècnica d’Accessibilitat. Ajuntament de Barcelona
El projecte «L’hort al terrat» s’inicia amb una prova pilot l’any
2016 al terrat de la seu de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. Comença
comptant amb tres actors fonamentals: en primer lloc, l’IMPD
com a òrgan coordinador i promotor del projecte; en segon lloc,
tres centres ocupacionals que atenen persones amb discapacitat
intel·lectual de la ciutat, i, finalment, en tercer lloc, una empresa
especialitzada en agricultura urbana i recerca.
Fruit dels anys de desenvolupament i de l’evolució del projecte, podem concretar en quatre els objectius principals a assolir, tal com
es detallen a continuació:
El desenvolupament de l’autonomia i de l’aprenentatge de les persones amb discapacitat: els destinataris de l’hort són persones adultes amb discapacitat intel·lectual, amb dificultats provinents d’un
trastorn de salut mental i/o una discapacitat física,
que assisteixen a serveis ocupacionals i/o residencials
de diferents barris de Barcelona.
La instal·lació d’un hort basat en tecnologia hidropònica en sacs de cultiu, reg per degoteig i fertirrigació i respectuós amb el medi ambient a la coberta
d’edificis municipals. Així mateix en un segon moment
s’han incorporat també nous tipus de cultiu verticals,
que obren la possibilitat d’instal·lar horts en espais
més reduïts com, per exemple, balcons o terrasses. I
tot amb un tipus de cultiu ecològic en totes les seves
fases (des dels materials per a la construcció de la
infraestructura fins als nutrients necessaris per a les
hortalisses, així com menys consum d’aigua, etc.).

Vista parcial d’un dels
horts amb algunes de les
persones que en tenen
cura. Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat.

L’aprofitament d’espais comunitaris de l’Administració en desús total o parcial per obrir-los així a part
de la ciutadania.
La donació dels excedents del cultiu a col·lectius vulnerables mitjançant menjadors socials i bancs
d’aliments.
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L’obertura del projecte al treball conjunt de les persones
amb discapacitat amb altres col·lectius com infants o joves.
En síntesi, la iniciativa fomenta l’agricultura urbana en el col·lectiu de persones amb discapacitat i el cultiu d’abastament local
proporcionant maneres innovadores de gestionar l’aigua i el sòl,
garantint una producció sostenible i de qualitat i oferint productes
cultivats localment a organitzacions que treballen amb persones
en risc d’exclusió.

EVOLUCIÓ I AVALUACIÓ DEL PROJECTE
L’interès i els bons resultats han conduït a un gran creixement del
projecte, de manera que la primera experiència iniciada l’any
2016 ha crescut de manera ininterrompuda. Així, actualment la
ciutat ja disposa de 10 horts d’aquestes característiques i s’han
incorporat nous col·lectius dins del sector de les persones amb
discapacitat, nous sistemes de cultius, noves col·laboracions, etc.
En aquest estadi és factible, doncs, fer una anàlisi retrospectiva i
destacar aquells elements que són clau per a l’èxit del projecte:
1) Una xarxa transversal d’actors
Sens dubte, un element central d’aquesta iniciativa és l’elevat i
complex entramat d’actors participants. En concret, el projecte
ha plantejat el repte de coordinar una cadena humana i organitzativa que involucra els cinc actors centrals:
Serveis ocupacionals i residencials per a persones
amb discapacitat. Les persones amb discapacitat,
a través de l’activitat de l’horticultura, han canviat
la seva rutina diària (assisteixen a l’hort entre un i dos
dies a la setmana segons l’entitat). En l’actualitat hi
participen 19 entitats del sector,2 escoles de primària
i 1 institut de secundària. En total prop de 180 agricultors amb discapacitat.
Escoles de primària i instituts de secundària. En
una segona fase del projecte hem volgut incorporar
altres col·lectius a fi de generar relacions que fins ara
no es donaven. Actualment 2 escoles de primària
i 1 institut de secundària hostatgen un hort en les
seves instal·lacions i setmanalment els seus alumnes
i les persones amb discapacitat comparteixen la
seva cura. Actualment participen 110 alumnes de
primària i secundària
11

L’Administració municipal (tant l’IMPD com altres departaments
municipals que acullen els horts en quatre districtes de la ciutat).
Amb l’objectiu que les adjudicacions als terrats es converteixin en
un espai de convivència, tant els treballadors públics com l’organització han acollit canvis en el seu funcionament diari i han
incorporat diverses adaptacions en el seu funcionament quotidià
(millores en accessibilitat en els edificis, intercanvio d’experiències
entre agricultors i treballadors, etc.)
Una empresa especialitzada en agricultura urbana i recerca,
que es fa càrrec de la instal·lació i la supervisió dels diversos horts,
és una de les parts clau del projecte atès que coordina també la
gestió i la formació que reben les persones amb discapacitat. Més
recentment s’ha diversificat aquesta col·laboració amb l’entrada
de noves empreses de forta base tecnològica i mediambiental.
Diverses organitzacions comunitàries, com ara menjadors socials
o bancs d’aliments, receptors de l’excedent de la collita que les
entitats no poden assumir.
En l’actualitat participen 5 menjadors socials. Així mateix, la collita
es queda a la pròpia escola allí on hi ha menjador propi.

2) Els agricultors i les agricultores, la base del projecte
D’entre tots els actors participants destaquen les persones amb
discapacitat que tenen cura dels horts: els agricultors i les agricultores. El projecte inicialment es va adreçar a persones adultes amb
discapacitat intel·lectual de nivell mitjà o lleu. Posteriorment, però,
es va ampliar als col·lectius de persones amb problemàtica derivada de la salut mental i la discapacitat física. Això ha comportat,
entre d’altres, que els nous equipaments destinats a persones amb
12

mobilitat reduïda incorporin adaptacions tant en l’edifici com en
les estructures de cultius i les eines utilitzades.
Els resultats del projecte en aquest àmbit són especialment rellevants. Una recerca sociològica feta l’any 2018 va posar de manifest que la participació en el projecte comporta beneficis importants en la qualitat de vida i el desenvolupament personal, perquè
permet descobrir nous entorns urbans, trencar la rutina diària dels
tallers ocupacionals o residències, estar a l’aire lliure, treballar en
equip, potenciar l’autoestima i ampliar els nivells de responsabilitat,
alhora que s’observa una reducció de l’ansietat en algunes persones. L’estudi compara un grup de participants i un grup de control
sobre qüestions com l’autodeterminació, el benestar (emocional,
físic, material), la inclusió social, el desenvolupament personal i
les relacions interpersonals, i determina un augment de l’índex de
qualitat de vida de +3,73 punts al cap de tres mesos i de +5,58
després de set mesos entre els participants usuaris de «L’hort al
terrat».
3) Innovació tecnològica i mediambientalment responsable
Des del punt de vista tecnològic i mediambiental, el projecte
aposta per la millora en l’estalvi energètic. Com s’ha comentat, la
iniciativa es fonamenta en un hort basat en tecnologia hidropònica en sacs de cultiu, reg per degoteig i fertirrigació. Des de l’inici
del projecte s’ha buscat la millora del sistema cap a models més
ecològics i sostenibles mediambientalment. Una primera actuació va ser la instal·lació d’un sistema de recirculació de l’aigua.
Posteriorment s’ha incorporat un nou sistema d’hort vertical que
redueix en prop d’un 90% la despesa d’aigua, reduint-la estrictament a la necessària per al creixement de la planta. Així mateix,
els materials utilitzats per a les estructures són reciclats i biodegradables, i les noves estructures verticals donen la possibilitat de
tenir horts en terrats més petits, terrasses o fins i tot balcons.
4) Desenvolupament d’un model de concurs obert
El projecte va iniciar-se com a prova pilot i la selecció de les entitats participants es va fer a través d’una plataforma d’entitats del
sector. Tanmateix, de cara a l’expansió del projecte, s’ha establert
un procés obert per garantir la igualtat d’oportunitats a totes les
persones interessades. La participació en el projecte incorpora una
fase prèvia de concurs per a l’adjudicació de la cura i el manteniment dels horts, amb una convocatòria pública al diari oficial, al
qual les entitats han de presentar un projecte, que és avaluat per
una comissió tècnica multidisciplinària. Entre altres criteris, es valora la proximitat de les entitats als horts, per fomentar la producció
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de quilòmetre zero i la possibilitat d’establir relacions amb l’entorn
veïnal més immediat de les persones participants. L’adjudicació
no comporta cap contrapartida econòmica, però sí el gaudi de
l’hort al terrat.
5) Una alta producció, i saludable
El projecte també ha dut a terme anàlisis de la producció resultant dels horts urbans, tant pel que fa a les quantitats recollides
com al nivell de salubritat dels productes. Es destaca, en primer
lloc, la poca presència de contaminants en les hortalisses (com el
cadmi o el plom), fins i tot amb nivells inferiors a cultius en terra
fora de la ciutat, probablement degut a la situació en altura en
què es troben els productes. En qualsevol cas, els nivells de contaminants detectats determinen que els productes són sans i aptes
per al consum malgrat ser cultivats enmig de la ciutat. Però més
sorprenent va ser encara l’alt nivell de producció registrada. A tall
d’exemple, l’any 2020, malgrat la pandèmia els 6 horts existents
en aquell moment van produir prop de 3600kg de menjar
fresc. Per descomptat, molta més producció de l’esperada, i això
va obligar a pensar en una sortida per a aquestes hortalisses.
6) Donació dels excedents: el tancament del cercle
L’alt nivell de producció apuntat més amunt va comportar un repte que calia afrontar: què fer amb
l’excedent de les hortalisses. Idealment la producció va
destinada als mateixos agricultors, però, com dèiem, el
volum és molt més elevat que l’esperat i les mateixes
entitats no poden consumir aquest volum de producció.
Per aquest motiu s’ha ideat un circuït en què actualment la producció restant es dona a menjadors
socials i a bancs d’aliments. Aquesta fase del procés
ha comportat principalment quatre elements a
destacar. En primer lloc, aquestes entitats perceptores
són a prop dels horts, de manera que la proximitat ha
fomentat la relació entre els agricultors i els usuaris
dels menjadors socials i els bancs d’aliments. En segon
lloc, aquestes entitats sovint no reben donacions de
menjar fresc i en bon estat, per la qual cosa valoren
molt positivament la importància de rebre menjar
de màxima qualitat i l’element de dignificació que
això implica per a aquest col·lectiu. En tercer lloc, les
donacions d’aliments comporten, a més, un canvi de
rol per a les persones amb discapacitat; es tracta de
persones que per la seva condició han estat normal14

ment perceptores de voluntariat, però la seva participació en
aquest projecte canvia aquest paper per esdevenir voluntaris,. I, en
quart lloc, finalment, la donació de l’excedent permet viure el cicle
sencer en primera persona, des de la plantació fins a la donació
al perceptor final, quelcom que molt sovint és una raresa en els
cicles de producció.
En definitiva, el projecte «L’hort al terrat» destaca perquè aglutina
una dimensió educativa en el treball amb persones amb discapacitat, una dimensió ambiental de reutilització i aprofitament
d’espais, una dimensió d’obertura a la ciutadania d’un espai públic,
una dimensió d’innovació en la producció sostenible d’hortalisses i,
finalment, una dimensió social en el moment en què es fa donació
dels excedents del cultiu a col·lectius vulnerables mitjançant menjadors socials i bancs d’aliments així com el treball i aprenentatge conjunts amb infants i adolescents. Tot plegat, un conjunt
de dimensions que ha cridat l’atenció de nous actors per a la
continuïtat i el creixement del projecte. Fins que Barcelona es vegi
verda des del cel.
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MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ DEL
PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU
AL CANVI CLIMÀTIC
Marc Garriga Lujan. Director del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
parcsnaturals.gencat.cat/altpirineu
@pnaltpirineu
mlujan@gencat.cat
L’emissió cada cop més elevada de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera provinent de l’activitat humana, en
gran part per la crema de combustibles fòssils, està fent
incrementar la temperatura mitjana del planeta sencer
i amb ella un progressiu canvi climàtic, provocant forts
impactes ambientals. L’Observatori Pirinenc del Canvi
Climàtic www.oppc-ctp.org preveu que l’increment de la
temperatura sigui més elevat als Pirineus en relació a la
mitjana mundial. Hi ha incertesa respecte l’ evolució de
les precipitacions, ja que hi ha forta variabilitat interanual.
S’espera però una reducció de l’espessor mitjana de la
neu i de la durada del període d’innivació, que posa en
risc la conservació dels ecosistemes, la biodiversitat i el
propi benestar humà. A nivell de biodiversitat està afectant a processos essencials de molts organismes com
la reproducció i la supervivència de les primeres fases
vitals, canvis fenològics, recanvi d’espècies en ambients
sensibles, assecament de zones humides, proliferació
d’espècies invasores en detriment d’autòctones i canvis
en els patrons migratoris, entre altres. El canvi climàtic
també transformarà el règim d’incendis els propers anys i
provocarà fenòmens més intensos. L’augment de temperatura mitjana i disminució de les precipitacions crearan
el brou de cultiu ideal per als incendis, especialment a les
zones d’alta muntanya. Cal destacar que ja s’han perdut
el 80% de les glaceres pirinenques i el permafrost de les
zones més altes. S’està investigant la relació entre aquest
procés i l’alliberament de metalls pesants i sulfats que es
trobaven immobilitzats al gel fòssil, que podrien explicar
l’acidificació de l’aigua dels riu i estanys de capçalera,
provocant efectes visibles com l’augment del fenomen
de les pàtines blanques per la dissolució i posterior precipitació de l’alumini en zones d’aiguabarreig amb valors
mitjans de pH, entre altres fenòmens.
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Per tal de frenar el canvi climàtic, a través de l’Acord de París
COP 21 (2015) es va establir l’objectiu de mantenir l’increment
de la temperatura mitjana global per sota els 2 graus respecte
els nivells preindustrials, portant a terme esforços addicionals per
tal que aquest increment no superi els 1,5 graus. Superar aquest
límit pot provocar fenòmens amb impactes irreversibles i de molt
elevat cost.
Com a resposta davant el canvi climàtic hi ha dues estratègies
que s’estan duent a terme a nivell mundial per frenar i minimitzar
el seus efectes: la mitigació i l’adaptació. Les àrees protegides com
el Parc Natural de l’Alt Pirineu (d’ara en endavant PNAP) compleixen i compliran un important paper en aquestes estratègies.

ESTRATÈGIA DE LA MITIGACIÓ
La mitigació engloba totes les polítiques encaminades a la reducció de fonts i emissions de gasos d’efecte hivernacle i l’augment
de les taxes de captura de carboni atmosfèric i la seva fixació en
magatzems de carboni.
La reducció de les fonts es pot assolir mitjançant la substitució
per béns i serveis amb menys emissions, millora de l’eficàcia de
les tecnologies actuals, implementació de noves tecnologies i l’ús
d’energies renovables. En aquest sentit des del PNAP s’han donat
ajuts i s’han fet inversions importants per la instal·lació de sistemes d’energia fotovoltaica en diversos equipaments com refugis
guardats i punts d’informació. La mateixa seu del PNAP, el Paller
d’Antonet, molt aviat serà escalfada amb biomassa a través d’un
sistema de xarxa de calor de l’Ajuntament de Llavorsí pels equipaments públics promogut pel programa Forest4Local de la Diputació de Lleida, finançat amb fons FEDER. També s’està promovent
el transport amb mitjans no motoritzats i no sorollosos per visitar
el Parc mitjançant la declaració com a Zona d’Especial Protecció
de la Qualitat Acústica.

Al nostre país tenim ecosistemes amb un elevat potencial de
segrest de carboni com els hàbitats d’alta muntanya, els boscos
i matollars, les zones humides i les pastures, entre altres. Per això
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l’Estratègia Europea de Biodiversitat planteja fer mes esforços en
la seva restauració i conservació. Els boscos madurs, caracteritzats
per l’abundància d’arbres de grans dimensions, de fusta morta i
de sòls ben constituïts amb molta matèria orgànica, a banda de
posseir una gran biodiversitat els fan un magatzem de carboni
molt potent. En aquest sentit des del PNAP s’han fent importants
esforços en l’inventari, caracterització i conservació de boscos
madurs a través d’acords de custòdia del LIFE Pirineu Viu (19982001) i inclusió en els plans de gestió forestal com a rodals de
conservació. Per altra banda s’incentiva la gestió forestal sostenible
en la resta dels boscos, i es potencia l’ús de la fusta com a recurs
de construcció en els equipaments del Parc, contribuint així en
l’emmagatzematge d’aquest carboni.

Les molleres o torberes d’alta muntanya també son uns potents
reservoris de carboni pel fet d’acumular molta matèria orgànica
en condicions de permanent saturació d’aigua i d’anòxia, que impedeixen la seva descomposició. Al PNAP es protegeixen de la seva
degradació mitjançant passeres de fusta flotants a través del projecte LIFE Limnopirineus, per evitar l’erosió que provoca el pas de
persones. També s’han fet tanques d’exclusió per evitar l’entrada
dels ramats de bestiar major, allà on son massa abundants, i s’han
construït abeuradors fora d’aquests hàbitats fràgils per evitar la
compactació de les molleres a través del POCTEFA GREEN.

Les pastures i prats de dall també son importants reservoris de
carboni a través del seus sòls amb força matèria orgànica. Evitar
el llaurat i fomentar el seu manteniment mitjançant la ramaderia
extensiva i l’activitat del dall, son mesures que es fomenten a través d’ajuts del Parc a explotacions ramaderes pel maneig d’hàbitats de pastura.
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ESTRATÈGIA DE L’ADAPTACIÓ
Aquesta estratègia pretén reduir la vulnerabilitat dels sistemes
ecològics i socials a l’impacte del canvi climàtic augmentant la
seva resiliència, és a dir, la seva capacitat de retornar al seu estat
habitual després d’estar sotmès a un impacte o una pertorbació.
Es tracta de minimitzar els canvis esperables que es produiran pel
canvi climàtic, assumint que aquests canvis es produiran segur.
Hi ha diferents mesures per aconseguir-ho, les estructurals o físiques, les socials i les institucionals.
A nivell estructural o físic, hi ha solucions basades en l’enginyeria
com les estructures de control, regulació i protecció i estabilització, l’adaptació d’infraestructures i equipaments situats en zones
vulnerables i la seva relocalització.
Un altre gran grup de mesures son les solucions basades en els
ecosistemes, que son les mesures estrella que trobem als espais naturals protegits. Consisteixen en la restauració i conservació d’ecosistemes i la seva biodiversitat, la millora de la seva connectivitat
amb el suport de la infraestructura verda i les solucions basades
en els serveis dels ecosistemes. Una de les actuacions importants
realitzades al PNAP ha estat la restauració ecològica d’estanys
d’alta muntanya afectats per peixos invasors com el veró (Phoxinus
sp), eliminant-los mitjançant diverses tècniques i permetent així la
restauració del seu ecosistema, amb el retorn de les comunitats
de crustacis, invertebrats aquàtics i amfibis, permetent així una
major resiliència davant els efectes del canvi climàtic. Això ja s’ha
aconseguit en dos estanys al PNAP (Closell i Rovinets) i està en camí
de d’aconseguir-se en altres dos (Naorte i Tres Estanys) a través
del projecte LIFE Limnopirineus i que continuarà a partir d’aquest
2022 amb el nou projecte LIFE Resque Alpyr.
També és convenient a nivell estratègic adaptar
aquelles activitats econòmiques que puguin veure’s afectades. En aquest sentit la modificació de les
condicions climàtiques als Pirineus està provocant un
apropament de les àrees potencialment idònies per
al creixement de determinats cultius, com la vinya i
l’olivera. També el canvi climàtic a nivell turístic incrementa la vulnerabilitat de les estacions d’esquí reduint
el seu atractiu hivernal i la viabilitat econòmica amb
la reducció des gruixos de neu suficients per la seva
pràctica, fenomen que s’està intentant adaptar amb
la instal·lació de canons de generació de neu artificial cada cop més eficients tecnològicament, però
19

que posa en risc el recursos hídrics existents. El canvi
climàtic també pot tenir efectes positius en el turisme
de muntanya amb la prolongació de la temporada
estival i temperatures mes suaus a primavera i tardor
que fa que cada cop més gent opti la muntanya com
a destinació turística, en detriment d’altres regions
menys confortables per les elevades temperatures.
En aquest cas des del PNAP, davant aquest increment
del turisme i el risc de massificació que ja s’ha detectat en alguns espais emblemàtics s’han començat a
dur a terme regulacions d’accés a través del càlcul
previ de la capacitat d’acollida turística. Destacar la
implementació el 2021 de la regulació de l’accés a la
Pica d’Estats mitjançant la implantació d’un sistema
de reserva de plaça d’aparcament amb pagament
fins a un màxim de 120 places a través del web www.
areupicadestats.com i posterior reinversió dels ingressos en el manteniment de l’accés i els aparcaments.
Un altre gran grup de mesures son les socials que tenen que veure
amb la transformació de les actituds de la societat enfront el
canvi climàtic i els propis canvis que s’aniran donant. En aquests
sentit les accions d’educació i capacitació son claus per transferir
el coneixement que es va generant i preparar les persones davant
els nous reptes que se’ls planteja. Des del PNAP s’ha participat al
projecte AELCLIC PATHFINDER www.aelclicpathfinder.com des d’on
s’han realitzat accions de comunicació a la Junta Rectora del Parc
i tallers amb membres una xarxa de treball local per definir propostes d’accions d’adaptació del paisatge al canvi climàtic.
Per suposat la generació de nou coneixement a través de la investigació i xarxes de seguiment també son claus, amb la fi de traslladar a la societat aquests missatges i coneixement que es va generant. A banda de la interessant feina que fa l’Observatori Pirinenc
del Canvi Climàtic, des del PNAP, a través del Pla de Seguiment de
la Biodiversitat s’ha establert des del 2005 un programa de seguiment vinculat al canvi climàtic on es recullen dades d’indicadors
ambientals com innivació, pluviometria, temperatura i irradiació
solar, i indicadors de biodiversitat associats a través de l’evolució
de l’estat de conservació d’hàbitats fràgils davant el canvi climàtic
com son les congesteres de terrenys calcaris i matollars subalpins
de Arctostaphylos alpinus i Empetrum hermaphoditum, així com
espècies de flora com Matthiola valesiaca, Salix laponum, flor de
neu i de fauna com la sargantana pallaresa, perdiu blanca, ocells
comuns d’alta muntanya i ropalòcers.
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Per últim les accions de sensibilització i implicació
activa de la població son un altre dels pilars de les
accions socials a través de processos de participació, voluntariat, ciència ciutadana i mesures similars.
Des del PNAP hi ha una xarxa existent de voluntariat
de més de 40 membres que donen suport a accions
puntuals de seguiment de biodiversitat i dona suport
a accions de restauració d’hàbitats a través de la
recollida de deixalles com el projecte Iniciativa Rius de
l’Associació Esportiva Pallars www.iniciativarius.org
No podem oblidar el tercer grup de mesures, les
institucionals, que s’estan duent a terme en tres grans
àmbits. Per un costat en l’àmbit econòmic a través
d’instruments financers com el programa LIFE, incentius fiscals, ajuts, acords de custòdia i la pròpia avaluació dels serveis prestats pels ecosistemes. En l’àmbit
legal podem ressaltar tots els avenços realitzats a nivell europeu, estatal i nacional per incorporar el canvi
climàtic com un objectiu específic com és el cas de la creació a
Catalunya dels Fons del Canvi Climàtic i el Fons del Patrimoni Natural a través de la nova Llei de Canvi Climàtic, o altres programes
com la incorporació del canvi climàtic en la política energètica,
forestal, de transport, de biodiversitat, entre altres. Però per tal
que aquestes normes tinguin un efecte real i tangible al territori
s’han de desenvolupar adequats plans i mesures dins el territori, i
específicament dins de les àrees protegides, com les exposades
anteriorment al PNAP. En aquest sentit és clau posar en valor tots
els instruments de participació que tenen les àrees protegides per
poder-ho dur a terme, com la Junta Rectora i la nova Comissió
Científica del PNAP com a nou òrgan assessor de l’òrgan gestor en
l’àmbit de la recerca i creació de nou coneixement aplicat a la
gestió https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/alt-pirineu/coneix-la-nostra-feina/qu i-som/comissio-cientifica/
Finalment destacar que el PNAP té el tret distintiu que disposa
d’una gran extensió d’ecosistemes en molt bon estat, que fa que
globalment li confereix molta capacitat d’autoregulació, adaptació i resiliència. En zones mediterrànies ho tenen més magre
perquè no tenen tanta connectivitat entre hàbitats i en general hi
ha molta més degradació i antropització, fet que els fa molt més
vulnerables al canvi climàtic. Els canvis més importants al PNAP es
deuen més aviat a canvi d’usos del sòl, que origina molts canvis de
biodiversitat, hàbitats, producció, etc. i segurament té un impacte
visual molt més clar que el canvi climàtic.
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Dijous, 5 maig
16h45

ACCIONES PARA LA NATURALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
VERDE URBANA Y SU DIFUSIÓN.
Lorena Escuer Constante. Bióloga. Especialista en Control Biológico
de plagas. Divulgadora
INTRODUCCIÓN
La gestión de los espacios verdes públicos afronta un cambio de
paradigma con respecto al uso sostenible de productos fitosanitarios, la gestión alternativa basada en métodos no químicos, el
fomento de la biodiversidad urbana, la naturalización de las ciudades y la conformación de una infraestructura verde que favorezca
ambientes urbanos más saludables, capaces de afrontar el reto
del cambio climático.
La propia Organización Mundial de la Salud ha pedido incorporar el concepto de “urbanismo saludable” al diseño de la ciudad
moderna, donde la Infraestructura Verde (IV) ha de jugar un papel
fundamental.
La Comisión Europea ha definido la IV como una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta
calidad con otros elementos medio ambientales, y una de las
características clave de esta red rural o urbana es que provea de
servicios ecosistémicos diversos a la sociedad.
Estas circunstancias han resultado en la creación de un marco
de acción con leyes que regulan un uso sostenible de los productos químicos en tratamientos fitosanitarios, con nuevas normas
europeas más restrictivas sobre la utilización de los mismos en el
control de plagas y la vegetación espontanea, y cuya trasposición
al marco legal español explicita que la gestión de las plagas de los
vegetales en ámbitos profesionales se realizará mediante prácticas
con bajo consumo de productos fitosanitarios y dando prioridad a
los métodos no químicos con menores riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
Por todo ello, el objetivo actual de los gestores del verde debe ser
fomentar un entorno urbano saludable, conservar la biodiversidad
y mantener el equilibrio de los procesos naturales en los parques y
jardines de nuestras ciudades; porque conservar la biodiversidad es
imprescindible para mantener la riqueza del planeta y los insectos
son una parte fundamental de esa biodiversidad.
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EL PORQUÉ DE LA IMPORTANCIA DE LOS INSECTOS
Los insectos representan alrededor de dos tercios de toda la vida
en la Tierra y son el grupo de animales más abundante, diverso
y desconocido del planeta, aún así, los insectos no gozan de una
gran estima en nuestra sociedad.
Su importancia es tal que se puede decir que, si nuestra civilización despareciera de la faz de la tierra, la naturaleza recuperaría
su equilibrio en un breve plazo, mientras que si desaparecieran los
insectos, una buena parte de la vida sobre el planeta tendría los
días contados, al constituir un eslabón esencial en la cadena trófica planetaria, ya que de ellos dependen una multitud de especies
vegetales, incluyendo algunos cultivos esenciales.
La desaparición masiva de insectos podría llegar a producir el
colapso de los servicios ecosistémicos que prestan los polinizadores,
con previsibles consecuencias nefastas para las plantas silvestres,
los cultivos agrícolas y nuestra propia sociedad, que no es más que
una parte del ecosistema global.

ENTONCES ¿CÓMO PROMOCIONAR LA BIODIVERSIDAD FUNCIONAL URBANA?
Existe la posibilidad de que los espacios verdes urbanos desempeñen una verdadera función ecológica y de refugio de biodiversidad
a escala supra-urbana. Aunque sea a niveles difícilmente perceptibles, existe potencial para crear verdaderas áreas verdes naturalizadas, micro-hábitats cuyo objetivo sea actuar como “islas” de
biodiversidad que puedan llegar a estar conectados de alguna
forma para crear verdaderos corredores ecológicos.
Es necesario dedicar una parte de la infraestructura verde urbana
a fomentar plantas de flor, particularmente de las que encontramos en praderas, incluso aquellas popularmente denominadas
como “malas hierbas”, que muestran gran potencial como hábitat
de insectos polinizadores tales como las abejas, las mariposas, los
escarabajos y los dípteros; tanto para potenciar la biodiversidad
como para actuar como soporte en la lucha integrada contra
plagas potenciales.

ALGUNOS CASOS PRÁCTICOS
Cada vez son más las ciudades que apuestan por aplicar las SbN,
para gestionar problemas urbanos. Dos soluciones asequibles son
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vegetalizar alcorques y crear zonas de vegetación diferenciada en
parterres y céspedes.
Es posible generar pequeñas islas de biodiversidad mediante los
alcorques vivos, que aportan refugio y alimento para la fauna
auxiliar que nos ayuda en el control biológico de plagas del arbolado urbano. También se puede generar islas de biodiversidad en
parterres y zonas de céspedes para potenciar la presencia de los
tan necesarios polinizadores.
Ambas constituyen proyectos exitosos de la aplicación de SbN en
ciudades españolas, que son una referencia y fuente de inspiración
sobre cómo las SbN ofrecen soluciones específicas a los retos urbanos, hasta el punto de que forman parte del inventario del Observatorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza del CONAMA

Ejemplos de Alcorques vivos
e islas de biodiversidad

Polinizadores (E. Balteatus y C.Crocea)
presentes en los alcorques

FORMACION Y DIVULGACION
Un aspecto vital esta forma de gestionar es el conocimiento y la
formación de todos los implicados. Tanto de los diseñadores de los
espacios verdes, como de los técnicos responsable de la gestión,
operarios de mantenimiento y hasta la propia ciudadanía, deben
de estar informados al respecto.
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Para determinar la efectividad de estos métodos es esencial realizar un correcto seguimiento de estos a largo plazo, de modo que
la presencia de insectos se convierta en un indicador de la calidad
de la infraestructura verde, y es esencial informar a la ciudadanía
de este aspecto.
Para los técnicos responsables de la gestión de los espacios verdes,
la naturalización supone también un cambio de paradigma que
comporta una transición del mantenimiento de espacios verdes
hacia una gestión ecológica, adaptativa y conservativa de jardines, parques y otros proyectos de paisaje, que deben estar orientados a retener y valorizar procesos ecológicos y naturales.
Por una parte, la gestión se orienta menos a la eficiencia en la
realización de las tareas de mantenimiento y más a la implementación de buenas prácticas y la consecución de objetivos basados
en indicadores ambientales y de calidad en la gestión.
Por otra, la evolución hacia una gestión ecológica y la promoción
de la naturalización obliga a los jardineros y operarios del verde
a redescubrir la importancia ecológica de la flora espontánea y
convertirse en actores principales de la evolución del lugar.
Una parte de las funciones de los técnicos y operarios en este nuevo escenario es la función de comunicación, y es importante informar a los ciudadanos
mediante carteles, difusión en medios y redes sociales,
etc., sobre las acciones de gestión realizadas en los
espacios verdes y su propósito.
Y es que lo que no sé conoce no se valora, y por eso
es tan importante poner en valor los beneficios que
todas estas actuaciones aportan a la ciudad.
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EMERGÈNCIA CLIMÀTICA:
ÉS MASSA TARD?
Joan Anton Català Amigó. Astrofísic. Químic quàntic.
Divulgador científic.
UN PLANETA PLE DE VIDA, QUE HA PATIT EXTINCIONS
De moment, la Terra és l’únic lloc que coneguem on la vida s’ha
obert camí a l’univers.
Tenim registres geològics que indiquen que fa al menys 3.800
milions d’anys la vida ja hi era present en el jove planeta, en unes
condicions molt diferents a les actuals. Però encara avui continuem sense respostes definitives sobre com va ser l’origen de la
vida. En qualsevol cas, aquella primera vida, a poc a poc, es va
desenvolupar i diversificar de forma extraordinària. Actualment, els
científics estimen que en el nostre planeta hi podrien habitar uns
50 milions d’espècies d’organismes vius.
Sabem que el planeta ha sofert, al llarg de la seva història, esdeveniments catastròfics que han provocat l’extinció de gran quantitat
d’éssers vius. Fins ara, hem trobat evidències de 5 grans extincions,
que anomenem massives. La més extrema, la Permiana, va ocórrer
fa uns 242 milions d’anys i va escombrar el 95% de les espècies
vives que habitaven en aquells moments la Terra. La més recent és
la del Cretaci, fa 66 milions d’anys, que va conduir a l’extinció dels
dinosaures i del 85% d’espècies.
És un fet que després de cada gran extinció, la vida es va recuperar de forma ràpida, i més diversa i resistent. Amb les dades de
què disposem, estimem que a la Terra hi podrien haver viscut uns
50.000 milions d’espècies, la qual cosa significaria un percentatge
d’extinció fins als nostres dies del 99,9%. L’extinció de vida, no tan
sols deguda als esdeveniments catastròfics, sinó principalment al
llarg i lent procés evolutiu de la natura, podria ser considerat, de
fet, com un mecanisme bàsic de supervivència. Una forma amb
què la vida s’assegura la seva continuïtat, generant espècies més
versàtils i adaptades.

L’EFECTE HIVERNACLE NATURAL I LA REGULACIÓ DEL CLIMA
El nostre planeta reuneix moltes condicions que han fet possible
aquest desplegament tan espectacular i divers de vida, i sens dubte una d’aquestes condicions ha estat el gaudiment de
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temperatures perfectes per a permetre que l’aigua pogués existir
en estat líquid en superfície.
L’assoliment d’aquestes temperatures idònies és el resultat de 2
factors principals. Per una banda , la localització del planeta dins
el Sistema Solar, a una distància de l’estel que permet generar
temperatures de l’ordre dels -18C. Per l’altra, l’existència d’una
atmosfera, que ha compensat les temperatures, pujant-les un xic
més de 30 graus gràcies a un efecte hivernacle natural.
La Terra, com qualsevol altre planeta, manté un delicat equilibri
entre l’escalfor que rep del Sol, la que genera el propi planeta (per
exemple, per processos de desintegració radioactiva del material del nucli) i la que s’emet a l’espai. En aquest equilibri, l’acció
dels gasos d’efecte hivernacle hi tenen un paper fonamental, ja
que absorbeixen una part de la radiació reflectida cap a l’espai
i provoquen l’augment de temperatura. Tot i que l’atmosfera de
la Terra ha anat variant al llarg de la història del planeta, des de
la seva primera versió ha comptat amb la presència de gasos
d’efecte hivernacle, com ara el metà, el diòxid de carboni, o el
vapor d’aigua.
Un altre dels mecanismes que han permès mantenir un rang de
temperatures favorable per a la vida és l’anomenat cicle del carboni, que ha actuat com un regulador natural. Quan la concentració de diòxid de carboni a l’atmosfera s’incrementa, les temperatures pugen i s’activen règims de pluja més abundants. La pluja
dissol part del diòxid de carboni i el retira de l’atmosfera, fent que
quedi fixat a les roques. L’activitat tectònica del planeta fa que les
roques es reciclin dins el mantell, i part del diòxid de carboni torna
a aflorar a l’atmosfera mitjançant els fenòmens geològics. Aquest
cicle, és capaç de regular les temperatures en períodes de milions
d’anys.

LES GLACIACIONS
A pesar dels cicles reguladors del carboni i de l’atmosfera, sabem
que la Terra ha patit grans canvis de temperatura de forma més
o menys periòdica, donant lloc a èpoques de glaciació intensa.
Tot i que encara disposem d’un coneixement incipient sobre
les causes d’aquests episodis, tot apunta a l’existència de cicles
seculars de canvi en els paràmetres orbitals del planeta. Aquests
cicles, anomenats de Milankovitch, tindrien relació amb variacions
de l’excentricitat de l’òrbita de la Terra (per tant, en la distància
Terra-Sol), o també en la inclinació de l’eix de rotació del planeta.
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És rellevant, pel que explicarem a continuació, destacar que els
canvis globals de temperatura corresponent als episodis de glaciació poden haver estat d’uns 8 graus en total, i que es tracta de
processos lents a escala geològica.

L’AUGMENT ACTUAL DE TEMPERATURES
Són moltíssims els indicadors i estudis que certifiquen un augment
gradual i sostingut de les temperatures del planeta.
Així, segons l’informe de l’any 2021 de l’IPCC (el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic, creat per les Nacions
Unides), la temperatura global del planeta enregistrada durant les
2 primeres dècades d’aquest segle és 0,99C més alta que la del
període preindustrial (1850-1900). Si s’inclouen només els registres
de la darrera dècada, l’increment és de 1,09C.
És també una evidència que la tendència s’accelera, amb temperatures mitjanes que s’han superat any rere any durant les darreres
dècades. Efectivament, els 8 anys més calorosos des de que es
disposa de dades són justament els 8 darrers.
Aquesta tendència ha estat enregistrada a tot el món, i de forma
especialment preocupant a les regions polars (especialment les
àrtiques). Com a conseqüència d’aquest fet, el desgel està provocant, també, un clar augment del nivell mitjà dels oceans. Segons
dades de l’IPCC, fins l’any 2018 els nivells dels oceans havien pujat
20 cm des de començaments de segle XX, i actualment estan
augmentant a un ritme de 3,7mm/any (comparat amb el ritme
de 1,3mm/any que es va mesurar en el període que va de l’any
1901 al 1971).
Aquesta situació s’ha traduït, també, en un augment en el nombre de desastres naturals relacionats amb causes climàtiques,
especialment en forma d’inundacions i fenòmens meteorològics
extrems.

LA CAUSA: L’ACCIÓ HUMANA
S’han realitzat gran nombre d’estudis que han pogut correlacionar
el ritme d’increment de temperatures amb l’acció humana, i més
en concret amb el consum de combustibles fòssils i l’emissió a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle. Així, i a pesar de les pressions
de grups moguts per interessos polítics i econòmics, les Nacions
Unides van declarar, l’any 2021, que l’augment de temperatures és
inequívocament causat per l’activitat humana.
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Alguns organismes, tan prestigiosos com el mateix IPCC, o la Royal
Society, han realitzat simulacions que contemplen quina seria
l’evolució esperada de la temperatura global mitjana del planeta
si tan sols es tinguessin en compte les causes naturals. Els resultats
són impactants, i no deixen lloc a dubte: l’acció humana és la responsable de la situació que vivim.
Aquesta acció humana està afectant de diverses maneres, i una
de les més rellevants és, com apuntàvem, l’ús de combustibles
fòssils (carbó, gas i petroli) i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle
(principalment diòxid de carboni, metà i òxid de di-nitrogen). La
correlació que existeix entre les gràfiques de pujada de temperatura i les d’increment de les emissions és absoluta.
Les dades indiquen que el nivell de diòxid de carboni a l’atmosfera
és actualment molt superior al que el planeta ha tingut al menys
durant els darrers 800.000 anys (podem mesurar el contingut de
gasos a l’atmosfera primitiva gràcies a l’aire atrapat dins mostres
de gel antic), i ja ha superat el llindar de les 400 parts per milió
(un augment de més del 30% des de començaments de segle
XX).

LA DEFENSA DEL PLANETA, SUPERADA
Aquest ritme d’increment de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera ha superat els mecanismes naturals que té el planeta per a
regular-los de forma natural.
En primer lloc, tal com comentàvem anteriorment, aquests cicles
actuen en períodes de milions d’anys o més, i l’acció humana està
afectant el clima en qüestió de desenes d’anys. En segon lloc, els
principals reguladors, com ara els oceans (que dissolen diòxid de
carboni) i la biosfera (la fotosíntesi absorbeix també diòxid de carboni) estan superats. La capacitat de dissolució dels oceans disminueix ràpidament amb l’augment de la concentració de CO2. I la
desforestació està destruint a ritme veloç els pulmons naturals del
planeta.
Encara més preocupant és l’efecte accelerador en cadena d’alguns d’aquests fenòmens. Per exemple, la pujada de temperatures
condueix a una menor presència de gel, la qual cosa permet reflectir menys insolació del Sol cap a l’espai i alimenta més l’augment de temperatures.
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LES ACCIONS NECESSÀRIES
Per a fer front a aquesta situació, les Nacions Unides han propiciat
encontres a nivell planetari per a discutir i consensuar accions
de resposta a l’emergència climàtica. Alguns d’aquests encontres
s’han fet icònics (com ara el de Kioto de l’any 1997, o el de París
del 2015) per l’abast dels acords assolits. Malauradament, el compliment dels mateixos ha deixat molt que desitjar, i actualment el
panorama és força decebedor.
Els acords de París, per exemple, es proposaven una limitació de
l’augment de temperatures, respecte de l’època preindustrial,
de no més de 2 graus, i a ser possible amb l’objectiu d’un grau i
mig. Però les dades indiquen que som lluny de poder assolir aquest
objectiu, i els escenaris més realistes apunten a que, tot i que els
països aconsegueixin acomplir les promeses i compromisos adquirits, la temperatura augmentarà fins i tot per sobre dels 3 graus a
final de segle XXI. És a dir, que els compromisos adoptats pels països són clarament insuficients, i en cap cas coherents globalment
amb els acords de París.
La major part de les accions i plans passen per la transició
energètica cap a fonts renovables i verdes. Una transició que és
complexa, com hem explicat abans, degut a interessos econòmics i polítics, però també perquè el desenvolupament dels països
més pobres requereix d’un compromís ferm i d’ajuts per part dels
més rics. Sense aquests ajuts econòmics, estem promovent que el
tercer món segueixi el mateix camí, agressiu amb el medi ambient,
que hem transitat nosaltres.
A pesar del preocupant panorama a nivell global, les persones, a
nivell individual, tenim el nostre paper. Per començar, som nosaltres els que decidim quins han de ser els nostres governs, i hem
de reclamar que el problema climàtic es trobi en primera plana
de l’agenda política. A més, conductes com ara el reciclatge, el
consum responsable (inclòs el consum responsable de carn), la
mobilitat, o la protecció del medi ambient (inclòs el respecte per
la vida) pertanyen a l’àmbit de la responsabilitat individual. I, en
aquest sentit, la divulgació i l’educació són eines que han d’ajudar
a reforçar una consciència cada cop més responsable.

LES CONSEQÜÈNCIES DE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
Cal una reflexió sobre quines són les conseqüències finals de
l’emergència climàtica, que van molt més enllà d’una pujada de
temperatures, o d’un clima més extrem.
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Perquè estem parlant de desequilibrar encara més un món que ja
és força injust. El món del demà tindrà molts més pobres. Països
que no disposaran dels recursos econòmics per a fer front a la
desertització, a la fam o a la pujada dels nivells dels mars. Això
conduirà l’augment de malalties, fam, patiment, migracions massives, i, finalment, de conflictes i guerres.
Per acabar, dir que el missatge “hem de salvar el planeta” no
s’ajusta a la realitat. El planeta ja hi era abans que nosaltres, i continuarà molt després la humanitat ja no hi sigui. A pesar que és,
simplement, un eslògan, la frase indueix a pensar que entre mans
tenim quelcom molt complex i allunyat de les nostres possibilitats
individuals, com ara salvar un planeta.
Seria molt més efectiu parlar en termes de salvar, o preservar, les
condicions de vida que hem gaudit les generacions actuals, per a
que els que vénen no hagin d’afrontar un panorama tan complex
com el que acabem de dibuixar. Aquest nou missatge té la capacitat d’interpel·lar, a nivell individual. Perquè el que està en joc són
les condicions de vida dels fills dels nostres fills.
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CIUTAT I SOSTENIBILITAT.
CRITERIS AMBIENTALS DE L’AMB
EN EL DISSENY URBÀ
Cati Montserrat. Enginyera agrònoma. Cap secció Enginyeria verda
i biodiversitat, AMB
Margarita Espinós. Arquitecta, AMB
EL PROTOCOL
01 Introducció
El Protocol de sostenibilitat per als projectes i les obres de l’AMB
i l’IMPSOL va néixer per responsabilitat professional i institucional
davant la crisi climàtica amb la voluntat de dotar els tècnics de
projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de recursos
per donar resposta als objectius de desenvolupament sostenible
(ODS) promoguts per les Nacions Unides en el context internacional de l’Agenda 2030 i el pacte verd Europeu.
Es tracta d’una eina transversal amb una visió holística que permet avaluar l’impacte ambiental de les decisions que es prenen en
la redacció dels projectes i l’execució de les obres. Una guia que,
com altres metodologies d’aplicació de criteris ambientals (DGNB
System, LEED, BREEAM, VERDE o SITES), va més enllà dels aspectes
que exigeix la normativa vigent. A diferència d’aquestes, el Protocol no és una metodologia puntuable, sinó que recull dinou criteris
d’obligat compliment amb valors concrets incrementant l’exigència en tres horitzons temporals.
Els criteris estan desglossats en diversos requisits que estableixen
exigències diferents en funció de la tipologia de projecte al qual
fan referència: edificis d’equipaments, d’habitatges, carrers, places
i parcs. A més a més, en alguns casos les exigències també varien
segons l’ús dels edificis d’equipament, o segons el tipus d’actuació
del projecte d’edificació o d’urbanització, que es diferencia entre
obra nova i rehabilitació en edificis, o reurbanització.
Els requisits de sostenibilitat suposen uns objectius ambiciosos en
temes diversos, que sempre requereixen d’un esforç, però que són
assolibles i realistes si es tenen en compte des del moment inicial
de plantejament del projecte.
Tot plegat per mitigar i adaptar-nos al canvi climàtic i fer front a
la pèrdua de biodiversitat.
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02 Mitigació del canvi climàtic
02.1 Energia i emissions
L’energia i emissions del sector de l’edificació i construcció suposen
un 36% i un 37%, respectivament, del total europeu. La meitat de
la població catalana es concentra a l’AMB (3,2M) per tant l’impacte de la nostre metròpoli és força rellevant en el sector i cal
implantar mesures per tal d’assolir l’objectiu de balanç d’emissions
0 al 2050.
Anàlisi d’a lternatives i optimització del programa
El marge més gran per a reduir l’impacte de les nostres actuacions
depèn de la implantació del projecte i les estratègies de disseny
inicials. El Protocol dedica uns criteris transversals amb indicacions
per a reduir els m2 d’obra nova optimitzant el programa funcional i establint sinèrgies amb altres edificis existents, promovent la
rehabilitació. Una vegada optimitzat el projecte, el Protocol proposa limitar l’energia i les emissions embegudes i operatives.
Minimització de la petjada de CO2 i ús de materials amb
ecoetiquetes I i III
Es limiten les emissions de CO2 embegudes en els materials, produïdes durant les etapes d’extracció i fabricació dels mateixos i de
la construcció. Tot i ser un càlcul que encara no està estandarditzat, a diferència d’altres certificacions, el Protocol proposa uns
valors màxims per a cada projecte, que són força restrictius. En
edificació, les partides més contaminants són l’estructura, l’envolupant de l’edifici i les instal·lacions, mentre que en la urbanització
ho són els paviments i el clavegueram. Es promouen dissenys amb
criteris de flexibilitat i desconstrucció, i que facilitin el manteniment, tot plegat per a allargar la vida útil de les edificacions i els
seus components, utilitzant materials de baix impacte i un mínim
amb ecoetiquetes tipus I o III.
Minimització de la demanda i del consum energètics i
generació d’energia renovable per a autoconsum
1
https://gbce.es/wp-content/uploads/2022/02/
BuildingLife_Hoja-de-Ruta-para-la-Descarbonizacio%CC%81n-de-la-Edificacio%CC%81n.pdf

En edificació, l’energia operativa representa un 50%1 del total. Donada la necessitat de construir edificis cada vegada més eficients,
el Protocol limita la seva demanda energètica amb valors força
restrictius. Per assolir-los cal fer simulacions energètiques des de la
concepció de l’edifici. A més, el Protocol va més enllà del CTE en
els límits de consums i els mínims de generació d’energia renovable. És obligatori el monitoratge de consums per a poder obtenir
dades reals i ajustar els valors en el temps.
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03 Adaptació al canvi climàtic
03.1 Aigua
Minimització del consum d’aigua potable
En els pròxims anys està previst que a l’AMB la demanda d’aigua
augmenti un 16% a la vegada que els recursos hídrics que tenim
disminueixin la seva disponibilitat total en un 17%. Això fa que en
un escenari futur necessitarem 88,2 hm3 anuals addicionals per
a cobrir aquest dèficit. La creixent escassetat i contaminació de
l’aigua són un problema, sumat a la sobreexplotació dels aqüífers i
la seva conseqüent salinització.
Amb el Protocol proposem d’una banda reduir la demanda i consums, i d’altra banda promoure l’ús de recursos hídrics alternatius,
ja que ara mateix la majoria dels consums municipals es fan amb
aigua potable encara que no es requereixi una qualitat tan alta.
Gestió activa de l’aigua de pluja
L’erosió del terreny per les pluges torrencials també suposa un
problema al que s’afegeix la descompensació del cicle natural de
l’aigua per la quantitat de superfície impermeable a zones urbanes situades sobre les zones de recàrrega dels aqüífers. Per contribuir a reequilibrar-lo, el Protocol obliga a gestionar una part de
l’escorrentia no contaminada, corresponent a una pluviometria de
15 mm, a través de solucions SUDS a l’espai públic.
03.2 Salut
No parlem només de sostenibilitat sinó també de salut. Més del
50% de la població mundial viu a les ciutats i aquest percentatge
es va incrementant.
Els problemes de salut provocats per les ciutats són diversos i afecten sobretot a la població més vulnerable. Entre les causes més
rellevants es troben els episodis d’alta contaminació de l’aire causats majoritàriament pels vehicles de combustió (sobretot NO2 i
PM10), la contaminació de l’aire d’espais interiors, i els problemes
de salut per pobresa energètica agreujada per l’efecte illa de
calor, i la falta de verd.
Facilitats per als vehicles unipersonals sostenibles i infraestructura per al vehicle elèctric
Per a reduir els episodis d’alta contaminació, el Protocol promou
la mobilitat sostenible. S’estableixen unes ràtios mínimes de places
d’aparcament per a VMP (vehicles de mobilitat personal sosteni-
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ble) tant en els edificis com en l’espai públic, i de facilitats per als
usuaris de bicicletes en els edificis (dutxes i consignes). També exigeix estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, però només en
edificis amb vehicles oficials, ja que el Protocol promou la mobilitat
en transport públic.
Reducció de l’ús de materials nocius per a les persones i
pel medi ambient
En referència a la qualitat de l’aire interior dels edificis, el Protocol
regula l’ús de certs materials de revestiment i acabats amb compostos nocius per la salut, com són els COVs (Compostos Orgànics
Volàtils), els formaldehids, i altres compostos químics amb substàncies cancerígenes o sensibilitzants. També l’ús de materials que
continguin poliuretà basat en isocianat, aquifenols, bisfenol A (BPA),
polietilè clorosulfonat, hidroclorofluorocarboni (HCFC), i retardants
de flama halogenats (HFR), entre altres, ja que es consideren nocius per al medi ambient.
El Protocol també contempla criteris relacionats amb la infraestructura verda que s’analitzen amb més detall a continuació.

BENEFICIS I REPTES DE LA VEGETACIÓ. ASPECTES AMBIENTALS
2
https://isglobalranking.org/
city/barcelona-metropolitan-area/#green
Barcelona (área metropolitana) inclou: AMB + Rubí,
Sabadell, Terrassa

Segons l’estudi de salut urbana en 1.000 ciutats europees d’ISGlobal, augmentar els nivells de vegetació podria prevenir fins a
gairebé 43.000 morts anuals a les ciutats europees cada any2.Més
del 60% de la població europea viu en àrees amb manca d’espais
verds.
L’índex de vegetació normalitzada, obtingut de imatges de satèl·lit,
ha esdevingut un bon indicador de la quantitat total de vegetació i s’ha correlacionat amb la mortalitat que es pot prevenir a
l’incrementar els espais verds.
Concretament, segons aquest estudi, l’àrea metropolitana de
Barcelona (amb Terrassa, Sabadell i Rubí) es troba en la posició 82
de les ciutats amb menys espai verd, en un rànquing entre 866.
Malgrat que la zona verda de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
no és escassa: ocupa un 71% del sòl, comptant platges i grans
espais com el Parc Natural de Collserola o el Parc Agrari del Baix
Llobregat, el problema és la manca de continuïtat de l’estructura
verda en els teixits més urbans i l’accessibilitat de la població als
mateixos.
Segons l’estudi esmentat, a la nostre àrea metropolitana, on viu un
50% de la població catalana, es podrien evitar 924 morts anuals
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si arribéssim al NDVI recomanat
Els beneficis de la vegetació en el medi urbà són per tant cada
vegada més estudiats i reconeguts científicament: la regulació
microclimàtica, la mitigació de l’illa de calor, la reducció de soroll,
increment de biodiversitat, la captació de CO2, la millora del cicle
hidrològic, amb retenció de l’aigua de pluja i millora de la permeabilitat, la millora de la salut i els beneficis socials.
Incrementar la infraestructura verda dins de les nostres ciutats és
un repte que no només ha d’assegurar l’accessibilitat de tota la
població sinó que també s’ha de fer de manera sostenible. El Protocol de sostenibilitat de l’AMB inclou quatre criteris que l’afecten
directament, i són:
Increment de la infraestructura verda
Contribució a la biodiversitat
Reducció de l’efecte d’illa de calor
Minimització del consum d’aigua

Increment de la infraestructura verda
Com promoure els espais verds i parametritzar si una intervenció
és suficient i sostenible?
Es proposen dos indicadors per a poder parametritzar/ mesurar la
infraestructura verda d’un projecte:
Una estimació de la cobertura verda zenital. Aquest valor
està pensat per a què posteriorment es pugui comparar amb
l’NDVI real obtingut per les imatges de satèl·lits, i així poder comparar la cobertura verda en fase de projecte encara no construït,
amb la realitat futura.
La cobertura zenital no discrimina l’existència de diferents
estrats de vegetació, molt rellevants en l’increment dels serveis
ecosistèmics. Per poder potenciar l’increment de verdor que suposa l’existència d’arbustives o les parets revegetades amb enfiladisses, s’estableix un altre índex que és la suma de les diferents
capes de vegetació. La suma de capes obliga a tenir un mínim de
cobertura arbòria en parcs i places.
En projecte, aquests indicadors s’estimen en quantitat de superfície verda, superposada o per estrats, respectivament, en relació a
la superfície total de l’àmbit de projecte. Per calcular la cobertura
arbòria, s’estima amb el radi de la copa que es pot esperar en un
creixement normal en 20 anys aproximadament a partir d’unes
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taules on apareixen les 150 espècies més utilitzades.
Els valors proposats pel Protocol de sostenibilitat són mínims obligatoris i s’aniran fent més exigents en els propers anys. Actualment
pels projectes redactats entre el 2020/2025 els valors a assolir
segons cada tipologia són els següents:

La cobertura verda és més difícil d’assolir en carrers estrets i més
fàcil en carrers amples, que solen assolir valors relativament superiors.

Els carrers mai són homogenis, les entrades als aparcaments, els
serveis subterranis i altres incidències condicionen les alineacions.
En aquests casos, per tal d’assolir els requisits de cobertura verda,
es poden compensar les interrupcions amb arbres de més port als
xamfrans o amb jardineres.
Encara que sembli que la cobertura en parcs és fàcil d’obtenir, no
és del tot cert, ja que són espais polivalents amb molts usos previstos. Si no es posa atenció a aconseguir la cobertura verda, és
possible que no s’assoleixi. Per exemple, al Parc del Mamut Venux, a
Sant Vicenç dels Horts, construït el 2016, quan encara no s’havia
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implantat el protocol de sostenibilitat, s’ha calculat la cobertura
zenital real mitjançant l’NDVI i es veu que de moment no arriba
al 70% de cobertura i la suma de capes es calcula en el 80% ,
valors inferiors als desitjats.
En edificis es determina un 20% de suma de capes, per tal de
no fer obligatòria la coberta verda, que no sempre és possible.
Aquest valor es pot aconseguir també amb parets revegetades
amb enfiladisses i jardineres.

Increment de la biodiversitat
3
Végétal et espaces de
nature dans la planification
urbaine. Plante &Cité, Abril
2022

Un milió d’espècies animals i vegetals estan en perill d’extinció, cosa
que mai ha succeït abans en la història humana. Des de 1900,
l’abundància mitjana d’espècies locals en la majoria dels grans
hàbitats terrestres s’han reduït en almenys un 20 %; per contra, el
nombre d’espècies exòtiques invasores per país ha augmentat al
voltant d’un 70% des de 19703.
Cadascú a la seva escala pot mesurar i sentir aquesta pèrdua de
biodiversitat: menys papallones als camps, insectes, pardals... En
ciutats i pobles, espais públics enjardinats poden convertir-se en
vectors i suports de la biodiversitat al costat d’espais privats (jardins, boscos, etc.) que poden actuar com a reservoris de biodiversitat o corredors ecològics dins del cinturó verd i blau.
Hi han diferents indicadors per mesurar la biodiversitat en un
entorn determinat (índex de Shannon, Simpson...) però s’adapten
malament a una intervenció urbana.
Es per això que es proposa contribuir a la biodiversitat amb
accions directes que permetin crear uns entorns més diversos, resilients i segurs. Per a cada tipus d’actuació cal complir un nombre
mínim d’actuacions, que poden ser molt variades.

(*) Els espais exteriors d’un edifici amb una superfície a partir de 200 m2
hauran de complir el requisit de la categoria de plaça.
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Una actuació important és seleccionar les espècies d’arbrat del
projecte considerant que no superin el 10% d’aquella espècie a
l’inventari municipal. Quan una espècie funciona, i s’adapta bé a
l’entorn, es tendeix a utilitzar en excés. Al segle passat, moltes ciutats tenien pràcticament només dues o tres espècies, per exemple
els plàtans de la ciutat de Barcelona:

4
Gestió de l’arbrat viari de
Barcelona. Hàbitat Urbà.
Ajuntament de Barcelona.
Desembre 2011
5
Arbres per viure. Pla
director de l’arbrat de Barcelona 2017-2037. Gener
2017

Històricament suposaven quasi el 50 % de l’ arbrat
El 2010 suposaven el 30 %4
El Pla Director de l’Arbrat (2017-2037), preveu disminuir-los
fins al 15 % 5
A nivell de projecte, es pot promoure la diversitat arbòria, quan
en un carrer no es planta únicament una espècie, com en l’Av.
Barcelona de Molins de Rei, en què s’han plantat espècies diferents a la banda assolellada del carrer, a la banda en ombra i a la
plaça.
En l’entorn urbà, els arbusts juguen un paper igualment important
en la captura de diòxid de carboni generant un reservori de biodiversitat per la seva densa estructura i la producció de flors i fruits
favorables a insectes i ocells. Per això, es consideren altres actuacions com: afavorir la diversitat d’arbusts, generar capes diverses
de vegetació, promoure espècies que floreixin en herbassars silvestres, sembrar els escocells, barrejar espècies caduques i persistents
i plantar espècies que tinguin fruits i flors.
També és molt important contribuir a la biodiversitat del sòl, amb
actuacions com l’aportació de triturat vegetal o l’increment del
volum útil de sòl explorable per a les arrels que afavoreixen els
fongs del sòl i milloren la vida de l’arbrat.
Altres actuacions per a afavorir la biodiversitat són generar refugis
per a la fauna, caixes niu per a ratpenats, mantenir forats i troncs
vells, construir murs de pedra o generar làmines d’aigua.
Finalment, promoure actuacions que connectin espais naturals i
així afavorir la seva connexió per permetre corredors de fauna.

Reducció de l’efecte illa de calor
El fenomen de l’illa de calor consisteix en l’efecte de les ciutats
de produir un escalfament que dona lloc a unes temperatures
nocturnes superiors en relació amb les zones periurbanes i rurals.
L’efecte illa de calor es produeix per una suma de factors: els
materials urbans retenen la calor solar més eficaçment que la
vegetació natural i les activitats humanes (indústries, vehicles, cale39

faccions...) generen calor.
Dins de les bones pràctiques recomanades per mitigar aquest
efecte hi ha l’incrementar el percentatge de sòl permeable i l’ombra, sobretot la que prové de la vegetació.

6

6
ESTUDI: L’illa de calor a
l’àrea metropolitana de
Barcelona i l’adaptació
al canvi climàtic. Javier
Martín-Vide.

Per això establim com a indicador en els projectes un valor màxim
de paviment impermeable al sol a l’estiu, considerant la projecció
ortogonal de l’arbrat i de les estructures que donen ombra, per
tal de facilitar la seva determinació.

Víctor M. Artola, M. José
Cordobilla i M. Carmen Moreno Grup de Climatologia
(Universitat de Barcelona).
Marc Montlleó.

S’estableix com a valor màxim tolerat un 70% de la superfície en
carrers, un 45% en places i un 25% en parcs.

Barcelona Regional

La reducció de l’efecte illa de calor es complementa amb el percentatge d’infraestructura verda, que incrementa el seu valor i per
tant, promou les superfícies permeables i l’ombra generada per les
edificacions a més a més de la vegetació.

Minimització del consum d’ aigua potable
Segons les dades del Pla Estratègic del cicle integral de l’aigua de
l’AMB la demanda municipal suposa un 4% de la demanda total
d’aigua, de les quals un 35% són per regar zones vedes . D’elles
actualment encara el 75% és aigua potable i un 25% aigua freàtica.
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Com construir ciutats que promoguin la vegetació i amb això el
benestar dels seus ciutadans però amb una gestió controlada de
l’aigua?
És conegut que una vegetació ben hidratada, actua com un
gran termoregulador, gràcies a l’evapotranspiració. Cada vegada
hi ha més estudis científics que quantifiquen i corroboren que les
plantes contribueixen a refredar l’ambient de la ciutat i per això,
cal trobar un equilibri amb el consum, ja que l’aigua de reg és imprescindible per a vegetació en les ciutats mediterrànies, a banda
d’incrementar el consum d’aigua no potable.
A l’AMB proposem:
Aprofitar les aigües pluvials de les teulades, no de l’escorrentia del paviment, sempre que es pugui recollir un volum suficient
i es disposi d’una superfície adjacent per regar (l’aprofitament és
obligatori quan la superfície mínima de captació és de 500 m2
i existeix una superfície adjacent per regar de com a mínim 200
m2).
Limitar el consum d’aigua potable per metre quadrat de
superfície realment regada per any. Algunes publicacions fan
referència al consum sobre superfície enjardinada, però és un indicador poc precís. Inicialment proposem un límit de 450 l/m2/any.
Limitar el consum de l’ aigua total, encara que el seu origen
sigui freàtic o d’ aigua reutilitzada, ja que sempre hi ha un consum
energètic en la seva gestió i tampoc s’han de sobreexplotar els
aqüífers. El límit és de 700 l/m2/any.
De les nombroses metodologies per estimar les necessitats de reg
de les plantes, destaquen per la seva aplicabilitat el mètode WUCOLS que utilitza els coeficients de jardí.
S’estableixen diversos índexos: factor espècie (Ks) que és un símil
dels coeficients de cultius agrícoles, oscil·la entre 0,1 i 0,9; factor
de densitat (Kd) i factor de microclima (Kmc) que oscil·len entre
0,5 i 1,4.
Per calcular el consum per m2 es considera també el sistema de
reg amb la seva eficiència i l’existència o no del sensor de pluja.
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Aquí veiem els valors que assoleixen les diferents tipologies de plantes i la diferència que suposa tenir o no sensor de pluja respecte
als límits proposats de consum.
En cas de no tenir aigua d’origen freàtic o regenerada, es pot
arribar a l’objectiu de 450 l/m2 de consum d’aigua potable amb
diferents combinacions de percentatges per a cada tipologia.

En algunes publicacions s’utilitza el valor de consum del decret de
sequera (450 m3/Ha/mes) com indicador del consum a assolir en
un espai verd. Es un indicador que està pensat per restringir el consum en moments de sequera i té sentit si s’aplica en un mes concret. Com es veu a la gràfica, totes les tipologies tenen moments
amb consum més baix i totes tenen moments que consumeixen
més que aquest valor.
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Si s’extrapola a tot l’any, el decret de sequera dona un consum de
540 l/m2/any, que no és tan baix, ja que es pot assolir amb una
combinació d’un 50% de gespa regada i un 50% de plantes de
consum mitjà.

CONCLUSIONS
El risc de la catàstrofe real associada al canvi climàtic cada dia
es veu més a prop i els seus efectes no faran més que augmentar si no s’actua amb urgència. L’objectiu del Pacte Verd Europeu
d’aconseguir un continent neutre d’emissions al 2050, és una fita
encara llunyana per a Catalunya, però tots plegats hem de posar
les bases per treballar en aquesta direcció, amb més espais verds
biodiversos i sostenibles.
Aquest protocol és un pas endavant per afrontar els reptes del
canvi climàtic des de la realitat del territori. Un pas en un camí
incert en què no ens podem aturar si volem continuar treballant
per contribuir, més i millor, al desenvolupament sostenible. Per tot
això, es tracta d’un document ambiciós, en constant revisió, que
s’anirà modificant a mesura que assolim determinats objectius,
que apareguin noves oportunitats o que les circumstàncies ens ho
demanin.
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LA COMUNICACIÓ
AL SERVEI DE LA BIODIVERSITAT:
L’EXPERIÈNCIA FRANCESA
Aurore Micand. Responsable d’estudis de Paisatge-Projectes
de difusió, Plante & Cité
Samuel Lelièvre. Director de Biodiversitat i Espais verds Aj. Besançon
¿QUIÉNES SOMOS?
Plante & Cité es una asociación francesa que tiene más de 600
miembros, todos entidades jurídicas. Agrupa municipios, empresas,
centros de formación e investigación, consultorías y organizaciones
profesionales. Tiene algunos miembros también en Bélgica, Canadá
y España, y una asociación « hermana » en Suiza, con 50 miembros.
El objetivo de Plante & Cité es llevar a cabo estudios e investigación
aplicada para promover las plantas y la naturaleza urbana, poner en
común experiencias, intercambiar buenas prácticas, y transmitir este
conocimiento a los profesionales. Trabajamos diferentes temáticas
(suelos urbanos / GIP y gestión de la flora / innovación y elección de
plantas / ecología y biodiversidad / economía y gestión / paisaje y
urbanismo) para responder a las demandas de nuestros miembros y
a los retos de la ciudad de mañana.
Besançon es una ciudad de 120.000 habitantes situada en el este de
Francia. El territorio municipal ocupa 6.505 hectáreas de las cuales
solamente la mitad están urbanizadas. Fuera de las zonas urbanizadas las colinas y el bosque dominan el territorio del municipio. Los
espacios ‘domesticados’ como los parques y jardines, los espacios verdes que acompañan los edificios, los jardines y huertos familiares, los
espacios deportivos y el conjunto de senderos y los márgenes del rio
Doubs ocupan algo más de 450 ha. La ciudad está comprometida
con diversas medidas de protección de la biodiversidad en sus espacios: ordenanzas de protección del biotopo, espacios Natura 2000
et ZNIEFF (zonas naturales de interés ecológico, faunístico y floral).
Besançon se ha implicado en certificación de gestión ecológica EcoJardin y ha sido nombrada Capital francesa de la biodiversidad en el
apartado de ‘Concepción y gestión en el año 2018.

¿POR QUÉ COMUNICAMOS?
La necesidad de comunicación surge de la necesidad de explicaciones, después de malentendidos. Sobre la biodiversidad o
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la gestión ecológica de los espacios verdes, muchas veces son
explicaciones de cambios en las prácticas frente a la resistencia al
cambio.
Pero la comunicación al servicio de la biodiversidad es también un
medio para restablecer los vínculos entre los seres humanos y la
naturaleza. Las ciudades tienen este papel de escenificación de la
naturaleza y la comunicación puede contribuir, a su propia escala,
a sustentar el asombro ligado a los ciclos de la fauna y la flora o a
la diversidad de los paisajes.

¿CÓMO COMUNICAR?
Entre 2009 y 2012, Plante & Cité realizó un programa sobre la
aceptación de la flora espontánea en la ciudad para responder
a las dudas que tuvieron las ciudades cuando llevaron a cabo la
transición a “cero pesticidas”. Se trataba de comprender las percepciones de la ciudadanía y de crear unos mensajes y con unos
soportes de comunicación adaptados a este tema. Estos resultados todavía nos parecen de mucha actualidad hoy en día, esta
vez sobre el tema de la biodiversidad.
El sondeo sociológico realizado mostró una relación muy distante entre los ciudadanos y la vegetación de la ciudad, así como
percepciones marcadas por la referencia de la memoria, de lo
afectivo (con plantas evocadoras de lo campestre). Las percepciones cambian según la ubicación de la flora en el tejido urbano,
no necesariamente según el tipo de persona.
Las herramientas de comunicación deben basarse en tres líneas
principales:
CONCIENCIAR, para ayudar a ver de manera diferente la
naturaleza en la ciudad y despertar curiosidad, cuestionar las
creencias populares.
ENSEÑAR, para conocer mejor la naturaleza y las plantas,
darles un sentido
ACTUAR, para promover nuevos usos y nuevas prácticas y
valorar al autor del cambio
Estos ejes deben integrarse en un discurso más amplio y desplegarse en medios de comunicación y con tonos diferentes para llegar
a la diversidad de audiencias entre los habitantes.
Concienciar
En esta categoría están todas las acciones que interpelan a los
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habitantes, que les hacen tomar conciencia y conocer aspectos de
la ecología. Estamos hablando de eventos (Festival de la trashumancia, Encuentros Nacionales de insectos polinizadores en la ciudad),
creación de espacios y herramientas que interpelan al ciudadano
en el espacio público (hoteles de insectos, espirales, mosaicos, etc.),
y, por supuesto, todos los medios y herramientas de comunicación,
tanto en el mismo espacio (carteles, paneles educativos) como en
la prensa (local y regional para el público en general, nacional para
el público especializado) para dar a conocer las novedades implementadas por el municipio.

Enseñar
Desde los más mayores hasta los más pequeños, esta categoría
aglutina tanto acciones formativas como de educación ambiental,
porque la biodiversidad se puede aprender. Para los profesionales, la
adquisición de nuevas habilidades pasa por conferencias y formaciones especializadas. Para los niños, Besançon ha creado herramientas concretas para integrar el medio ambiente en las escuelas...
e incluso ha creado una pequeña escuela en el bosque para descubrir la naturaleza con monitores formados por el departamento de
espacios verdes para dar a conocer temas como: los ciclos de vida
de los animales, la plantación y creación de jardines o la construcción de cajas nidos. El abanico de actividades que se realizan es
amplio.

Actuar
Esta categoría agrupa todas las acciones de movilización, ya sea
de funcionarios municipales, empresas o ciudadanos. Incluye acciones en torno al descubrimiento o conocimiento de la biodiversidad
(taller de naturaleza, inventario participativo, etc.), acciones de
estructuración del territorio (co-construcción de la hoja de ruta
para el bosque de bisontes), la participación ciudadana y debates
con los jardineros y técnicos del municipio. Se trata en definitiva
poner en valor las acciones de todos a través del reconocimiento
nacional, sustentado políticamente y apoyado por la comunicación
de campo.

CAMBIAR DE ESCALA
Para comunicar sobre biodiversidad es fundamental construir una
carta gráfica que dé sentido y coherencia a las actuaciones. En
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este sentido la ciudad de Besançon ha creado una identidad vegetal para hablar de sus actuaciones a nivel de naturaleza.
La comunicación al servicio de la biodiversidad significa dar coherencia a las actuaciones, contar una historia y un territorio, crear
vínculos entre servicios, entre los políticos y los actores del tejido
urbano y, en definitiva, un medio para que esta biodiversidad se
encuentre dentro de los desafíos de la transformación de la ciudad.
Y sobre todo, ¡es crear emociones!
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GESTIÓ DE FAUNA URBANA
I BIODIVERSITAT
Martí Boada. Doctor en Ciències ambientals.
Geògraf. Investigador i científic
Jaume Marlès. Doctor en ciències ambientals i investigador
vinculat a l’UAB
L’any 1900 un 10% de la població mundial vivia en ciutats, actualment és un 54,8% aproximadament, i a Europa ja és més del
85% de la població que viu en ciutats.
La biodiversitat és una indicadora de sostenibilitat, fins i tot de
qualitat ambiental d’un sistema, i per tant també ho és del sistema urbà. Varis estudis demostren que un increment de la biodiversitat repercuteix en la qualitat de l’entorn i augmenta la qualitat
de vida de la població, tant en l’àmbit físic com psicològic. La
major part de la població que viu a la ciutat busca natura (parcs
i jardins) perquè es passa gran part del temps a la ciutat, per això
són tan important els parcs com a lloc d’intercanvi d’opinions i de
percepció paisatgística. El bon estat, la mida, i la situació o facilitat d’accés als espais verds augmenta l’esperança de vida, redueix
les desigualtats de la salut, millora el nivell de l’activitat física, la
promoció de la salut psicològica i el benestar mental.
Alguns autors, com Boada (2000) i Terrades (2001), han descrit la
ciutat com un ecosistema. La ciutat és un sistema essencial que
s’estén al llarg del territori, essent el territori-ciutat un tot, un continuum desfronteritzat (Nel·lo, 1998). L’aproximació emprada per
tractar la biodiversitat urbana es basa en el fet que la ciutat s’ha
de connectar a l’espai natural adjacent de tal manera que es desfronteritzi el punt d’unió entre ambdós sistemes. Magalhaes (2007)
ja formulava la necessitat d’eliminar la ruptura entre el camp i
la ciutat per la defensa d’una nova qualitat de vida, o Ribeiro i
Barao (2006) també ho feien ressaltant la necessitat dels corredors verds, afavorint al mateix temps una connectivitat al llarg del
sistema urbà a través d’una distribució estratègica del verd urbà,
és a dir, afavorint que la trama urbana esdevingui més permeable
(Rueda, 2009).
Per promoure l’entrada de biodiversitat beneficiosa a la ciutat,
prèviament es requereix una caracterització de l’estructura verda
urbana, i una avaluació a nivell d’espècies vegetals de cara a
maximitzar les propietats d’aquestes com a atractores de biodiversitat (Boada i Sánchez, 2012). L’anàlisi de la distribució del verd
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urbà es fonamenta en el model de tessel·les i corredors, entenent
les tessel·les com els parcs urbans (Carbó-Ramírez i Zuria, 2011) i
els corredors com els carrers i avingudes (Fernández-Jurídic, 2000).
Aquestes tessel·les (Forman, 1995) o nòduls de recàrrega conformen hàbitats amb connectors o corredors que atorguen permeabilitat al sistema urbà, i suporten nivells de biodiversitat des d’un
punt de vista dinàmic (Marlès, 2017).
Tot i que les ciutats és un sistema ric, la biodiversitat urbana és diferent a la dels ecosistemes naturals, existint altres motivacions per
fomentar-la. En el cas de Boada i Capdevila (2000), per a millorar
la biodiversitat, es proposa la “naturació”, que és un procés basat
a implantar estratègies i accions sobre el verd urbà, incorporant
més vegetació i espais verds amb criteris socioecològics, i amb la
finalitat d’aconseguir una “naturalització” del sistema urbà, és a
dir, afavorint l’entrada de flora i fauna autòctona (Briz, 1999). Caldrà descartar tota aquella biodiversitat perniciosa, que fins i tot
pot arribar a ser un indicadora de pertorbació (exemple: gavià
argentat, rata, paneroles).
Les estratègies per augmentar la biodiversitat consistiran en aportar espècies vegetals que produeixen fruits i llavors aprofitables
per les fauna (trofotop) i tenir present el seu calendari tròfic. A la
vegada incorporar espècies que formen cavitats naturals (genotop) i la seva tipologia, i també tenir present la seva ubicació. És
a dir, el tipus de gestió que realitzem als espais verds influirà en un
augment o no de la biodiversitat.
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