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Estratèties de disseny i gestió del verd urbà
CRITERI:

1. ADEQUACIÓ DEL DISSENY A LA
FUNCIONALITAT I ALS CONDICIONANTS

En molts casos el disseny dels espais verds municipals es fa de manera improvisada, sense tenir
en compte les funcions i necessitats que haurà de satisfer, o bé poc adaptat a les condicions particulars
de cada indret. Aquesta manca de planificació pot provocar pèrdua de funcionalitat dels espais i
despeses addicionals en la gestió i en el manteniment.

Les funcions del verd urbà poden ser moltes i diverses. Així doncs, la façana d'un espai de ribera,
una plaça d'un barri densificat, o un espai de transició entre el sòl urbà i el medi natural, responen
a necessitats i funcionalitats diferents. Cal planificar l'espai tenint en compte aquestes funcions, en
lloc d'improvisar-lo al final d'un projecte d'urbanització. Les funcions més destacades que poden
satisfer els diferents elements del verd urbà són:
-Apropar la natura als ciutadans i ciutadanes
-Millorar el paisatge urbà i la duresa de l'entorn edificat
-Afavorir el contacte social i la vida de carrer
-Actuar com a pantalla visual front a elements discordants del paisatge
-Esdevenir refugi d'ocells i d'altres animals
-Filtrar sorolls i contaminants
-Absorbir diòxid de carboni i aerosols de l'atmosfera
-Actuar com a transició entre l'espai urbà i l'entorn natural
-Suavitzar els pics climàtics
Un cop identificades les funcions bàsiques de l'espai cal elaborar un projecte que les potenciï i que
tingui també en compte els condicionants de l'entorn, tant els naturals (orografia, tipus de sòl,
exposició, disponibilitat d'aigua) com els urbans i socials (entorn, espai disponible, possibilitats de
manteniment, festes i actes culturals previstos, etc.).

Aquest criteri no representa cap inversió especial, simplement es tracta de planificar adequadament.
En canvi, una bona planificació pot implicar estalvis importants en la futura gestió de l'espai.

Hi ha un bon nombre de projectes ben pensats i ben dissenyats arreu del país. Podem destacar les
darreres intervencions que s'estan duent a terme en molts pobles de la Costa Brava, on s'estan
substituint els espais de gespa al passeig marítim i els carrers de façana del mar per espais de
plantes entapissants mediterrànies, medicinals i gramínies ornamentals, amb reg localitzat i coberta
de mulch orgànic.
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CRITERI:

2. ELABORACIÓ D'UN INVENTARI DEL VERD URBÀ

Encara hi ha molts municipis que no tenen comptabilitzat el seu patrimoni verd. No saben quants
arbres públics tenen ni de quanta superfície d'espais públics disposen. Aquesta incertesa impossibilita
una gestió eficient i adequada d'aquest patrimoni.

L'eina bàsica per a planificar amb èxit la gestió dels espais verds és el seu coneixement i caracterització.
Cal conèixer per tal de planificar la despesa en el seu manteniment i fer-ne una gestió ambiental
acurada. Això es pot aconseguir mitjançant l'elaboració d'un inventari bàsic dels espais i de l'arbrat
viari. El grau de detall de l'inventari es definirà en funció de les necessitats de gestió i dels recursos
disponibles.
En qualsevol cas, l'inventari ha de ser complet però senzill d'usar en la gestió diària i, a títol
d'exemple, hauria d'incloure la informació mínima següent:
- Superfície
- Tipologia
- Any de construcció
- Nivell de freqüentació
- Espècies principals que el configuren i proporcions
- Sistema de reg
- Aspectes importants a considerar en la seva gestió (problemes fitosanitaris manifestos,
condicionants de gestió, etc.
Si a més s'hi incorporen camps seqüencials derivats de les tasques de gestió diària (reg, adobat,
poda, neteja, seguiment de l'estat fitosanitari, etc.), l'inventari pot utilitzar-se com a programa de
gestió.

El cost de l'inventari dels espais verds i l'arbrat d'un municipi és funció directa de la seva extensió
i de la seva riquesa i heterogeneïtat d'espais verds, així com del grau de detall que es vulgui obtenir.
Un bon inventari que incorpori cartografia 1:1.000 i dades bàsiques de cada espai pot costar entre
3.000 i 6.000 / ha i entre 300 i 600 / km d'arbrat viari.

Nombrosos municipis, com el de Figueres, estalvien temps i diners en la gestió i seguiment habitual
de les tasques de manteniment perquè ja disposen d'un inventari més o menys acurat, del verd urbà.
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CRITERI:

3. IDENTIFICACIÓ DE LES MODALITATS ÒPTIMES DE GESTIÓ

El manteniment i la gestió dels espais verds municipals requereix la definició d'un model de
funcionament d'acord amb les característiques i els recursos tècnics i humans dels que es disposi.

El desenvolupament d'una gestió adequada del verd públic requereix la definició d'un sistema de
gestió d'acord amb els condicionants de cada ajuntament. Cal no oblidar que la gestió del verd urbà
implica, a més del seu manteniment, el creixement dels elements que el configuren i, per tant, un
increment del seu valor patrimonial. Les modalitats de gestió més habituals són:
- Brigada pròpia
- Contractes puntuals externs
- Contractes externs integrals
- Sistemes mixtes (combinació feta a mida dels anteriors)
- Gestió mitjançant empreses públiques de serveis
D'entre aquestes modalitats, cal definir quina o quines s'adapten millor al funcionament intern i a
les diferents tasques a desenvolupar en el marc de la gestió del verd públic.

El cost de cada modalitat de gestió ha de ser equiparable si es disposa dels mitjans oportuns, eficaços
i pràctics de control i seguiment. El fet d'optar per una o altra modalitat no ha d'implicar necessàriament
canvis en els costos. La diferència bàsica rau en com encaixa cada modalitat en el sistema de
funcionament propi i en quin capítol del pressupost municipal es carregaran aquests costos.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha pogut ordenar i controlar millor el seu servei de jardineria
amb la contractació de dues empreses professionals externes i un centre ocupacional per a la gestió
integral de la jardineria municipal, dividint el municipi en tres zones. S'ha fet per mitjà d'un concurs
públic, amb els corresponents plecs de condicions tècniques de jardineria detallats, basats en el
plec tipus de l'Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (www.apevc.com).
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CRITERI:

4. ESTABLIMENT DE SISTEMES DE CONTROL PERIÒDIC

Un cop ja s'ha definit el model de gestió a aplicar en els espais verds municipals calen eines que
permetin controlar eficaçment els processos.

Per a poder controlar, amb uns mínims nivells d'eficiència, els serveis municipals de jardineria i
manteniment del verd urbà calen sistemes de control periòdic. Hi ha diverses opcions que caldrà
estudiar en funció de la disponibilitat municipal de personal i de pressupost, algunes d'elles
complementàries entre si:
- Control d'execució de tasques (amb fulls de càlcul o bases de dades senzilles)
- Eines de gestió integral (GIS) (ja n'hi ha de comercials a preus assequibles)
- Sistemes de Gestió de la Qualitat
- Sistemes de Gestió Ambiental
La tria també estarà en funció de la modalitat de gestió per la qual s'hagi optat, i de les possibilitats
reals de seguiment de què es disposi.

El cost dels sistemes de control que s'estableixin ha d'estar i en justa proporció amb el cost total
del manteniment i gestió del verd, i pot reptresentar entre el 5 i el 10%.

El servei de Parcs de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona compta
amb un sistema propi de control de la qualitat que els permet dur a terme un seguiment acurat dels
serveis de manera sistematitzada i integrada.
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CRITERI:

5. IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

La implantació d'un sistema de gestió ambiental en el servei de jardineria municipal pot ser una
bona oportunitat per a incrementar l'eficiència i millorar el comportament ambiental del servei, a
més d'evidenciar el compromís ambiental de l'administració local.

El disseny, la implantació, i el manteniment d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb els
requisits de la Norma ISO 14001 i, encara més, del Reglament europeu EMAS, requereix un compromís
important per part dels agents implicats i, sobretot, dels responsables municipals del servei de
jardineria.
La definició d'una política ambiental és el primer pas en la implantació de qualsevol sistema de
gestió ambiental, seguit del disseny i de la implantació de diferents procediments i instruccions que
garanteixin la planificació, el funcionament, el control i la revisió de tot el sistema.
El reglament EMAS requereix, a més, una avaluació inicial i una declaració ambiental periòdica.
Més enllà de l'assoliment d'un certificat, l'èxit o el fracàs del sistema vindrà determinat per l'eficiència
i l'encert en el seu disseny i, sobretot, pel compromís ambiental dels seus màxims responsables.

El cost de la implantació pot oscil·lar entre els 8.000  i els 18.000 , si bé una part significativa
d'aquest import és objecte de subvencions per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental del
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Per altra banda, el mateix funcionament del sistema
requereix l'assignació d'uns determinats recursos tècnics i materials.
Cal considerar però, que totes les fites que s'assoleixin en el marc de la millora organitzativa, de
la minimització del consum de recursos, i de la generació de residus impliquen estalvis directes o
indirectes en la gestió.
Destaquem, per últim, la tendència de diferents administracions supramunicipals a premiar a aquells
ens que disposin de sistema de gestió ambiental certificat per a l'assignació de determinats ajuts
o contractacions.

L'Ajuntament de Roses va ser el primer ens local de Catalunya en implantar un sistema de gestió
ambiental certificat d'acord amb el reglament EMAS. L'àmbit d'aquest sistema, implantat en la gestió
de les platges, inclou, entre altres serveis, la jardineria municipal del passeig marítim.
L'Ajuntament de Calonge - Sant Antoni també disposa de certificat EMAS pel servei de gestió de les
platges i del passeig marítim.
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CRITERI:

6. FORMACIÓ CONTINUADA DEL PERSONAL RESPONSABLE

Tot sovint els tècnics municipals als quals s'assigna la jardineria han d'executar treballs i assumir
responsabilitats d'àmbits molt diferents i variats i sense la formació adequada, la qual cosa fa que
no les puguin desenvolupar totes amb el mateix nivell de qualitat.

Cal garantir la formació tècnica i ambiental del personal que desenvolupa tasques de jardineria
d'acord amb les seves assignacions i responsabilitats. Així doncs, en alguns casos pot ser suficient
impartir un nombre determinat de sessions informatives sobre aspectes puntuals de gestió, mentre
que en d'altres pot ser necessària l'assistència a algun curs de durada superior.
És fonamental també garantir la formació continuada del personal amb majors responsabilitats i
poder de decisió en matèria de jardineria. Aquesta formació no s'ha de centrar només en aspectes
tècnics sectorials, sinó també en temàtiques específiques no exclusives de la jardineria, com la
seguretat en el treball, la gestió ambiental o la gestió municipal.
En aquest sentit, és del tot recomanable l'assistència periòdica a cursos, trobades o jornades on es
puguin fer intercanvis d'experiències amb tècnics d'altres municipis.

Els costos dels cursos de formació per a tècnics poden variar entre els 150 i 500 per persona, per
a cursos de 20 a 40 hores.
En tot cas el cost de la formació hauria de considerar-se com una partida obligatòria dins el pressupost
municipal.

L'Escola de Capacitació Agrària Forestal Casa Xifra de Santa Coloma de Farners dóna suport continuat
a la formació dels tècnics de jardineria, tant d'empreses com municipals, de les comarques de Girona.
Aquesta escola imparteix cursos de formació específica en els diferents àmbits de la jardineria, a
més de la formació reglada que ofereix com a ECA.

CRITERI:

7. TRIA D'ESPÈCIES BEN ADAPTADES AL CLIMA
MEDITERRANI

La major part del territori català pertany a la zona climàtica mediterrània, que es caracteritza per
mesos d'estiu molt secs i amb dèficit hídric. Aquesta condició fa que en la gran majoria de casos
calgui regar els jardins durant els mesos d'estiu per tal d'assegurar la seva conservació.

La regió mediterrània compta amb una riquesa d'espècies vegetals ben adaptades a l'eixutesa
estiuenca. Moltes d'elles són autòctones, i d'altres s'han adaptat perfectament a les nostres
comarques. Amb la tria adequada d'espècies es pot reduir de manera molt significativa el consum
d'aigua de reg del verd urbà, sense que això representi una disminució de la seva qualitat estètica
ni funcional.
Una manera senzilla de garantir que s'aplica aquest criteri és definir un protocol propi de treball
en el qual s'inclogui una relació d'espècies a utilitzar en jardineria municipal. En aquesta llista s'hi
poden incloure, a més, aspectes relacionats amb la seva funcionalitat i amb els requeriments de
manteniment. Actualment hi ha molts referents que poden ajudar a fer aquesta tria, com el que es
mostra a la pàgina següent.

No genera cap cost afegit ni cap inversió especial.
Pot generar estalvis derivats de la disminució del consum d'aigua i de les tasques de manteniment.
Normalment aquests estalvis es fan evidents a partir del tercer any des de la implantació.

En el municipi de Blanes ja s'ha fet servir aquest criteri en molts espais enjardinats, on l'ús preferent
de plantes ben adaptades a les necessitats hídriques mediterrànies ha permès reduir les despeses
de manteniment i de consum d'aigua, sobretot a l'estiu.

Exemple de plantes a utilitzar en jardineria municipal
FONT: Parcs i Jardins de Barcelona, 2003
PLANTA DE TEMPORADA
Begonia sempervirens
Bellis perennis
Chrysanthemun paludosum
Coreopsis lanceolata
Cosmos bipinnatus
Cosmos sulfureus
Cyclamen persicum
Dianthus chinensis
Erigeron karvinskianus
Gaura x lindheimeri
Impatiens wallerana
Nicotiana tabacum
Petunia hybrida
Portulaca grandiflora
Stipe tenacissima
Tagetes pumila
Viola tricolor
Zea mays
Zinnia angustifolia
PLANTA AQUATICA
Pontederia cordata
Cyperus involucratus
Iris pseudacorus
Juncus efusus
Juncus efusus
Nelumbo nucifera
Nymphaea alba
Thalia dealbata
Zantedeschia aethiopic
PLANTA AROMATICA
Lavandula angustifolia
Lavandula dentata
Lavandula stoechas
Melissa officinalis
Rosmarinus officinalis
Rosmarinus officinalis "Prostratus"
Salvia microphylla
Salvia officinalis
Santolina chamaecyparissus
Satureja montana
Thymus vulgaris
ARBUSTS
Abelia x grandiflora
Abelia triflora
Acca sellowiana
Arbutus unedo
Aspidistra elatior
Atriplex halimus
Aucuba japonica
Berberis thumbergii
Bouganvillea glabra
Bouganvillea glabra "Sanderiana"
Buddleja madagascariensis
Buxus sempervirens
Callistemun citrinus
Callistemun laevis
Callistemun lanceolathus
Camelia japonica
Campsis radicans
Capparis spinosa

Ceanothus x delilianus
"Glorie Versailles"
Chamaerops humilis
Cissus antarctica
Cistus albidus
Cistus monspeliensis
Cistus salvifolius
Cistus skanbergii
Coronilla valentina subsp. Glauca
Cotoneaster dammeri
Cotoneaster horizontalis
Cotoneaster lacteus
Cotoneaster pannosus
Crataegus laeviegata
Dodonea viscosa
Elaeagnus ebbingei
Escallonia rubra var. macrantha
Euryops virgineus
Evonymus fortunei "Coloratus"
Evonymus fortunei
"Dart's Blancket"
Evonymus japonicus
Fatsia japonica
Gardenia jasminoides
Grevilla juniperina
Hebe x andersonii
Hibiscus syriacus
Hydrangea macrophylla
Jasminum mesnyi
Jasminum nudiflorum
Juniperus x media

Quercus ilex
Raphiolepis indica
Retama monosperma
Rhamnus alaternus
Rosa sp.
Ruscus aculeatus
Ruscus hypoglossum
Salix caprea
Sambucus nigra
Senecio cineraria
Solandra maxima
Spartium junceum
Spiraea cantoniensis
Tamarix gallica
Teucrium fruticans
Trachelospermun jasminoides
Viburnum odoratissumum
Viburnum suspensum
Viburnum tinus
Weigela florida
Wisteria sinensis
Yucca gloriosa
PLANTA VIVAÇ
Acanthus mollis
Agapanthus africanus
Armeria maritima
Artemisia arborescens
Asparagus densiflorus
Campanula isophylla
Campanula poscharskyana

ARBRES
Abies pinsapo
Acacia dealbata
Acacia saligna
Acer negundo
Aesculus hippocastanum
Albizia julibrissin
Betula pendula
Brachychiton populneum
Broussonettia papyrifera
Carpinus betulus
Casuarina cunninghamiana
Catalpa bignonioides
Cedrela sinensis
Cedrus libani
Celtis australis
Cephalotaxus harringtonia
var. drupacea
Ceratonia siliqua
Cercis siliquastrum
Chorisia speciosa
Citrus aurantium X Cupressocyparis
leylandii
Cupressus macrocarpa
Cupressus sempervirens
Diospyros kaki
Eriobotrya japonica
Erythrina crista-galli
Fraxinus excelsior
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos
Jacaranda mimosifolia
Koelreuteria paniculata
Magnolia grandiflora

Lantana camara
Laurus nobilis
Ligustrum japonicum
Ligustrum lucidum
Ligustrum ovalifolum
Ligustrum texanum
Lonicera fragantissima
Lonicera japonica
Lonicera nitida
Lonicera periclymenum
Medicago arborea
Myoporum parvifolium
Myoporum tenuifolium
Myrtus communis
Nandina domestica
Nephrolepis cordata
Nerium oleander
Parthenocissus tricuspidata
Pelargonium odorantisimum
Pelargonium zonale
Philadelphus coronarius
Phillyrea angustifolia
Photinia glabra
Phyllostachis aurea
Phytolacca dioica
Pistacia lentiscus
Pittosporum tenuifolium
Pittosporum tobira
Pittosporum tobira "Nana"
Plumbago auriculata
Polygonum aubertii
Punica granatum
Pyracantha angustifolia
Pyracantha coccinea
Quercus coccifera

Carex morrowii
Ceanothus thyrsiflorus var. repens
Clivia miniata
Convolvulus cneorum
Convolvulus mauritanicus
Dahlia imperialis
Danae racemosa
Deutzia gracilis
Dorycnium hirsutum
Euryops pectinatus
Fatsia japonica
Fellicia amelloides
Festuca glauca
Gazania x hybrida
Hedera helix
Hemerocallis aurantiaca
Iberis semperflorens
Iris germanica
Lotus berthelotii
Messembryanthemum crystallinum
Miscanthus sinensis
Nephrolepis exaltata
Ophiopogon jaburan
Osmanthus heterophyllus
Osmarea x burkwoodii
Osteospermum eklonis
Rohdea japonica
Senecio cineraria
Senecio doronicum "Osmariensis"
Senecio greyii
Skaebola aemulus
Stachys lanata
Stipa tenacissima

Melia azederach
Morus kagayamae
Olea europaea
Parkinsonia aculeata
Paulownia tomentosa
Phoenix canariensis
Phoenix dactylifera
Pinus halepensis
Pinus nigra
Pinus pinea
Platanus x hispanica
Populus alba
Populus alba "Pyramidalis"
Populus canadensis
Populus nigra "Italica"
Populus teixana
Prunus cerasifera "Atropurpurea"
Prunus lusitanica
Prunus serrulata
Quercus pubescens
Quercus robur
Quercus suber
Robinia pseudoacacia
"Pyramidalis"
Schinus molle
Sophora japonica
Sorbus aucuparia
Thuja occidentalis "Smaragd"
Tilia x euchlora
Tilia tomentosa
Tipuana tipu
Ulmus pumila
Washingtonia robusta
Washingtonia filifera

CRITERI:

8. UTILITZACIÓ DE SISTEMES DE REG EFICIENTS

Sovint es malbarata molta aigua per culpa de sistemes de reg poc eficients que, o bé impliquen dosis
de regs irregulars, o bé ocasionen pèrdues significatives per percolacions o escolaments.

En termes generals, es pot afirmar que hi ha dos sistemes de reg eficients utilitzables en jardineria
municipal: el reg localitzat (degotadors i reg per inundació) i el reg per difusió o aspersió.
El reg localitzat és el més indicat per a arbres d'alineació viària, per a parterres i per a espais amb
arbustos. Aquest sistema de reg permet minimitzar les pèrdues per evaporació i assolir eficiències
de reg d'entre el 90 i el 95%. La pressió d'aigua que requereix és baixa, normalment entorn d'1
atmosfera. Els episodis de vandalisme no són rars en aquests sistemes de reg, però es poden evitar
mitjançant la instal·lació de sistemes semisoterrats o sota capa d'encoixinat.
Els regs per difusió i per aspersió són indicats per a superfícies de prats i plantes entapissants
baixes. En aquest cas es poden obtenir eficiències d'aplicació d'entre el 80 i el 90% si el sistema de
reg està ben dimensionat i ben distribuït. Requereix però, pressions més elevades, de l'ordre de 3
atmosferes.
El reg amb mànega és el menys eficient (sovint entorn del 50% o el 60%) i el més car, perquè no
permet que sigui automatitzat. La seva utilització podria estar justificada des del punt de vista tècnic
en situacions puntuals d'elements aïllats de la xarxa de reg, tot i que des del punt de vista social pot
ser un recurs a tenir en compte per part d'empreses amb funcions d'integració social.

El cost d'implantació de sistemes de reg en espais nous sol estar al voltant del 15% del valor de la
vegetació d'un projecte. En espais ja enjardinats cal avaluar la proximitat de la connexió d'aigua i
la facilitat d'execució de les obres necessàries. En qualsevol cas es pot amortitzar la inversió en
només 2-3 anys, ja que els costos de mà d'obra per al reg amb altres sistemes són molt elevats.

L'Ajuntament de Figueres té gran part dels seus espais verds amb sistemes de reg localitzat i
automatitzat, la qual cosa els permet tenir una gestió òptima dels recursos humans en èpoques de
molta acumulació de feina manual, l'estiu.

CRITERI:

9.IMPLANTACIÓ DE SENSORS PER A LA PROGRAMACIÓ
DE REGS

Tot i que el control automatitzat dels regs és força estès, sovint rega de manera poc planificada,
sense tenir en compte les necessitats reals de les plantes, la textura del sòl, la qualitat de l'aigua
o la meteorologia. Aquesta manca de planificació implica el malbaratament de gran quantitat d'aigua.

Més enllà de la utilització de sistemes de reg eficients, la determinació del moment i la dosi de reg
oportunes són determinants per a optimitzar l'eficiència en l'ús de l'aigua. Aquesta planificació dels
regs pot fer-se en base a diferents criteris, però un dels més eficients i senzills és la mesura del
grau d'humitat del sòl. Així doncs, la distribució d'una xarxa de tensiòmetres degudament calibrada
per a l'activació dels regs en base al grau d'humitat del sòl pot permetre assolir eficiències molt
elevades.
Aquests instruments de presa contínua de dades ja s'usen des de fa temps en horticultura i conreus
extensius de regadiu. No obstant això, la seva utilització en jardineria no és encara gaire estesa
degut probablement a l'elevat cost de cada sensor i al risc de vandalisme.
Atres sistemes eficients de programació dels regs són els programadors basats en sensors climàtics.
Aquests sistemes permeten assolir eficiències elevades i el seu principal avantatge és que permeten
centralitzar la planificació dels regs. Cal destacar per últim que tant un sistema com l'altre requereixen
una xarxa de reg ben dissenyada i, sobretot, mesures periòdiques per assegurar-ne el correcte
calibratge.

El cost d'una implantació de sensors i d'instruments de control continuat es pot integrar en la despesa
inicial d'un projecte nou, amb un sobrecost sobre la xarxa de reg del 5 al 20% del cost total. La seva
utilització és especialment indicada en espais de mida gran o en sistemes centralitzats.

L'Ajuntament de Sabadell ha creat la secció Gestió del Cicle de l'Aigua dins l'Àrea de medi ambient,
que vetlla per la correcta gestió de l'aigua en els espais verds municipals amb els sistemes de
controls centralitzats més moderns i controls de programadors locals via GPRS. Combinen l'ús
d'aigua potable amb l'aigua de pous no potables i reguen els espais segons les seves necessitats
reals, que coneixen amb les dades que els aporten les estacions meteorològiques locals i diferents
sensors locals. A més, controlen molt millor les fuites o errades de funcionament puntuals.

CRITERI:

10. IMPLANTACIÓ D'UN PROGRAMA DE GESTIÓ DEL
CONSUM D'AIGUA

Pocs ajuntaments fan un seguiment acurat del consum d'aigua per al manteniment del verd urbà.
De fet, en molts casos l'aigua de reg ni tant sols passa per comptador, de manera que no se'n coneix
la despesa ni es pot avaluar l'eficiència de la implantació d'eventuals polítiques d'estalvi o de millora
de l'eficiència.

El seguiment del consum d'aigua és una tasca relativament senzilla si es disposa dels mecanismes
de lectura (comptadors) oportuns. Cal tenir en compte que molts municipis utilitzen aigua per al reg
urbà d'orígens diferents: xarxa pública, pous propis, basses, etc. i que, sovint, part d'aquesta aigua
no es comptabilitza.
El primer pas per a implantar un programa de gestió del consum d'aigua és definir un responsable
municipal encarregat de fer el seguiment dels consums. Aquest seguiment es pot fer amb un simple
full de càlcul o una base de dades pròpia, tot i que actualment hi ha disponibles programes informàtics
que faciliten aquest seguiment. A mesura que es van coneixent amb detall les dades de consum i
la seva evolució, es poden calcular indicadors relacionats amb l'eficiència en l'ús de l'aigua per als
diferents espais del verd urbà. Aquests indicadors, a més de facilitar la planificació de mesures per
a millorar l'eficiència i avaluar-ne els resultats, poden divulgar-se a la població, potenciant així el
paper exemplificador de l'Ajuntament en la gestió de l'aigua.

Aquest criteri no implica cap cost addicional per a l'Ajuntament, perquè es tracta d'una mesura de
gestió interna assumible pel responsable de medi ambient o de jardineria municipal.

L'Ajuntament de Lloret de Mar compta amb una doble xarxa de reg. La que prové de l'EDAR serveix
per a regar un camp de golf i per abastar la xarxa de reg dels jardins de Santa Clotilde i dels parcs
i jardins de la urbanització propera. Aquesta doble xarxa compta amb un sistema central de control
de consums.

CRITERI:

11. APROFITAMENT D'AIGÜES PLUVIALS

Tot i que la captació i l'emmagatzematge d'aigua de pluja pot ser un sistema relativament econòmic
i senzill per a reduir la despesa en reg d'aigües superficials o freàtiques, encara són pocs els
municipis que disposen d'instal·lacions d'aquest tipus.

L'aprofitament d'aigües pluvials per al reg del verd urbà pot fer-se a diferents nivells o escales. Un
primer nivell prové del correcte disseny i construcció dels espais verds, amb petits elements
estratègics situats en zones amb fort pendent que potenciïn la retenció i la infiltració de les aigües
d'escolament.
Un altre nivell es pot assolir mitjançant la instal·lació de petits sistemes de drenatge i recollida
d'aigua de pluja.
Un tercer nivell és el disseny de tota una xarxa de canalització i emmagatzematge d'aigües de
desguàs, per a la seva posterior utilització. En aquest cas, els punts d'emmagatzematge poden ser
basses o dipòsits oberts que es poden potenciar, alhora, com a hàbitats aquàtics o elements decoratius.
La utilització posterior d'aquesta aigua de pluja pot fer-se per gravetat cap a cotes inferiors, però
normalment aquesta utilització requereix bombeig complementari. En qualsevol cas poden utilitzarse sistemes d'aprofitament d'energies renovables, com molins de vent o bombes alimentades amb
energia solar fotovoltaica.

El cost d'implantació de sistemes d'aprofitament d'aigües pluvials dependrà de l'abast de la mesura.
En determinats casos pot arribar a fer doblar els costos d'una instal·lació de reg convencional. Per
altra banda, aquesta pot ser una opció especialment senzilla i econòmica en aquelles instal·lacions
que requereixen dipòsits per incrementar el cabal disponible per als regs.

A Parets del Vallès s'ha construït un parc on tota l'aigua prové d'un pou existent a la finca, bombada
amb un molí de vent fins a una bassa d'emmagatzematge. Des d'aquesta s'abasta la xarxa de reg
per degoteig amb una petita bomba elèctrica.
L'aigua sobrera circula per un circuit decoratiu de basses i canals impulsada pel mateix molí, que
també funciona com a xarxa de recollida de l'aigua de pluja i les incorpora al freàtic del mateix pou.

CRITERI:

12. PRIORITZACIÓ DELS ADOBS ORGÀNICS

El creixement dels diferents elements del verd urbà implica un consum de nutrients del sòl que,
d'una manera o altra, han de ser restituïts. Per altra banda, l'heterogeneïtat entre els diferents
espais i, sovint, entre les diferents plantes d'un mateix espai, dificulta la planificació d'aquests adobs.
En el verd urbà els adobs orgànics degudament estabilitzats són molt indicats perquè, a més de
millorar l'estructura del sòl, d'aportar matèria orgànica i nutrients, redueixen el risc de rentat de
nitrogen i permeten contribuir a la valorització dels excedents de residus orgànics.

El primer pas per a planificar l'adobat és la realització d'un mínim balanç de nutrients que, si bé no
ha de ser tant precís com en agricultura intensiva, sí que ha de donar una idea aproximada dels
nutrients que s'han d'aportar anualment.
A partir d'aquí, la dosificació de l'adobat pot fer-se en base a molts criteris, però el més indicat sol
ser estimar les dosis d'adob orgànic que satisfan les necessitats de fòsfor de cada espai i completar
la resta de nutrients necessaris amb adob químic.
En determinats casos pot ser convenient la realització d'analítiques de sòl, sobretot en espais amb
problemes manifestos de carències o desequilibris entre nutrients. En aquests casos caldrà definir
programes d'adobament d'acord amb els resultats de les analítiques.

L'aplicació d'aquest criteri no implica cap cost significatiu, si bé l'aplicació d'adobs orgànics requereix
més mà d'obra que la d'adobs químics.

L'aplicació planificada i continuada d'adobs orgànics estables en espais verds de municipis com Vic
ha fet reduir a més de la meitat les problemàtiques de morts sobtades i d'atacs de plagues d'insectes,
que s'havien vist afavorides pels excessos de nitrogen en l'adobament químic realitzat fins llavors.

CRITERI:

13. APLICACIÓ D'ENCOIXINATS

Les aportacions d'adobs orgànics no es poden fer sempre treballant el sòl. En molts casos de
plantacions ja ben instaurades, com ara masses d'arbusts, arbres d'alineació o parterres, tan sols
es pot fer de manera superficial.
D'altra banda, les superfícies nues s'omplen ràpidament de males herbes i, a l'estiu, fan perdre
ràpidament la humitat del sòl per evaporació.

L'encoixinat amb materials orgànics semicompostats pot aplicar-se en gairebé totes les tipologies
de verd urbà, tot i que els elements més indicats són els escocells i les superfícies nues. Els escocells
sovint són l'única entrada d'aigua i nutrients per als arbres, de manera que l'aplicació d'encoixinats
pot suposar una molt bona aportació de matèria orgànica de descomposició lenta sense necessitat
de treballar el sòl. Pel que fa a les superfícies nues, l'erosió i el trepig sovint les converteixen en
erms de difícil recuperació. En aquests casos, els encoixinats poden contribuir a la recuperació de
la seva fertilitat física.
Els materials d'encoixinat poden ser restes de poda triturades i semicompostades, juntament amb
fulles i herbes. Aquests materials poden provenir d'un sistema municipal de recollida i tractament
de restes de jardineria tant públiques com privades, de manera que a més, es pot contribuir a la
millora de la gestió dels residus del municipi.

L'aplicació d'encoixinats d'origen propi en zones de parterres o en grans escocells continus d'arbrat
viari pot suposar un cost d'entre 0,3 i 0,5 /m2.

L'Ajuntament de Cardedeu ha vist reduïda la despesa en desherbatge d'escocells d'ençà que aplica
encoixinat orgànic cada dos anys als arbres del carrer. Fins i tot s'ha usat encoixinat de manera
extensiva en tota la superfície de dos dels parcs més emblemàtics del poble per a afavorir la
recuperació dels sistemes d'arrels molt malmesos fins aleshores per l'elevada compactació del
terreny. Només hi ha algun problema de manteniment per neteja en les zones més freqüentades a
l'estiu, ja que la brossa es barreja una mica amb el triturat i se'n fa més difícil la neteja.

CRITERI:

14. ASSOCIACIÓ D'ESPÈCIES

Les grans superfícies amb plantes d'una mateixa espècie són un factor de risc important per a la
proliferació de plagues i malalties. En canvi, si s'intercalen diferents espècies, a més de millorar
la riquesa florística de l'espai, es pot reduir sensiblement el risc de proliferació de plagues i malalties.

Les diferents plagues o malalties afecten només algunes famílies, espècies o, fins i tot, varietats
dins d'una mateixa espècie de plantes.
Més enllà de les millores funcionals i estètiques derivades de la utilització d'espècies diferents de
plantes per a un espai verd, l'associació d'espècies pot dificultar la proliferació de plagues o malalties,
evitant així l'aparició de problemes fitosanitaris.
Aquest criteri, relativament habitual en el disseny de parcs i jardins, es pot aplicar en l'arbrat viari,
fent alternances en una mateixa alineació o fent combinacions d'espècies en carrers propers o en
xamfrans, per tal d'evitar l'existència de barris sencers amb una mateixa espècie d'arbrat.

L'associació d'espècies no requereix cap inversió concreta i, en determinades reformes, el cost de
restitució d'espècies pot suposar estalvis gràcies a la disminució de problemes fitosanitaris.

L'Ajuntament de Porqueres ha aplicat aquests criteris en l'ordenació de l'espai natural a l'entorn
de l'Estany de Banyoles per a evitar la infestació i la propagació d'espècies invasores provinents de
la jardineria privada dels espais adjacents.

CRITERI:

15. REALITZACIÓ DE SEGUIMENTS PERIÒDICS DE L'ESTAT
FITOSANITARI

Els controls periòdics de l'estat fitosanitari general han de ser una tasca ordinària més del
manteniment dels espais verds públics. No obstant això, sovint l'estratègia de control fitosanitari
es basa més en calendari, disponibilitat de mà d'obra o queixes dels ciutadans, i no tant en resultats
de seguiments periòdics. Aquesta manca de control pot provocar, per una banda, proliferació de
focus de plagues i malalties difícils de controlar i, per altra, tractaments sistemàtics innecessaris.

El seguiment de l'estat fitosanitari de les plantes pot fer-se de manera coordinada amb les tasques
d'inspecció d'altres aspectes dels parcs i arbrat. És important definir la periodicitat necessària, que
pot ser d'una setmana a un mes, o fins i tot més, depenent de la tipologia de l'espai, la freqüentació
que rep o l'època de l'any.
Aquesta tasca requereix un mínim de formació per part del personal responsable, tant en plagues
i malalties com en fauna auxiliar i estratègies de control fitosanitari.
Els seguiments han de quedar registrats en una fitxa on s'inclogui, com a mínim la informació
següent:
- Espai o l'element del verd
- Data
- Plagues o malalties observades: identificació i quantificació
- Fauna auxiliar: identificació i quantificació
- Eventuals problemàtiques observades: carències, danys, etc.
- Recomanacions i instruccions deixades
En qualsevol cas, aquests controls han de permetre eliminar l'aplicació de tractaments sistemàtics
i per calendari llevat de comptades excepcions.

No requereix cap inversió especial perquè, com ja s'ha dit, es tracta d'una tasca més dins el
manteniment. Els controls periòdics poden suposar un increment d'un 20% a un 40% del total d'hores
d'inspecció dels parcs i de l'arbrat, però poden suposar estalvis importants en les actuacions per a
millorar l'estat fitosanitari. En alguns casos pot ser necessària la formació del personal responsable.

L'Ajuntament de Manresa realitza seguiments periòdics de l'estat fitosanitari de tot l'arbrat viari i
planifica el control fitosanitari en base a aquests seguiments.

CRITERI:

16. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA AUXILIAR

L'aplicació de tractaments fitosanitaris en el verd urbà pot implicar, a més de la utilització de
productes amb una determinada classificació toxicològica i perillositat per al medi ambient, un risc
per a la salut de les persones i, òbviament, una despesa econòmica. Per altra banda, la utilització
de productes d'ampli espectre pot reduir dràsticament les poblacions de fauna auxiliar i afavorir
així la recolonització per part de les plagues.

L'ús de la fauna auxiliar per a combatre plagues i malalties ha experimentat un avenç molt significatiu
durant els darrers anys en agricultura intensiva. Aquest fet, a més de ser fruit d'una major sensibilitat
en seguretat alimentària i ambiental, respon també al fet que en determinats cultius, el control
biològic és més econòmic i eficient que el químic.
A Catalunya hi ha una elevadíssima tipologia d'animals que poden actuar com a enemics naturals
de plagues i malalties (mírids, sírfids, marietes, òrius, crisopes, aranyes, ocells insectívors, etc.).
Per a potenciar aquesta fauna auxiliar simplement cal afavorir la instal·lació i el desenvolupament
de poblacions presents a l'entorn mitjançant reclams i evitar la utilització d'insecticides que les
perjudiquin. En altres casos, pot caldre la introducció específica d'enemics naturals de determinades
plagues per tal de controlar-ne la població.
En jardineria municipal, la utilització de fauna auxiliar és també una pràctica habitual, encara que
no sempre sigui d'una manera conscient o intencionada. Per la seva tipologia, molts espais públics
presenten un cert equilibri entre poblacions que dificulta la proliferació de plagues.
Actualment en el mercat es poden trobar enemics naturals per a combatre determinades plagues
o malalties, però la major part de problemes fitosanitaris que poden aparèixer en jardineria municipal
encara no disposen de solució biològica comercial. Per aquest motiu, més enllà de la utilització
activa de fauna auxiliar, el control fitosanitari ha de plantejar-se de manera integrada amb altres
pràctiques. Les més significatives són les que es mostren a continuació, algunes d'elles ja s'han
esmentat en altres fitxes:
- Associació d'espècies
- Utilització d'espècies reclam de fauna auxiliar
- Adequació dels regs i de l'adobament
- Defugida d'espècies amb problemes fitosanitaris manifestos
- Controls periòdics de plagues i malalties
- Utilització de productes específics, de baixa toxicitat, i de poca residualitat

En general la potenciació de la fauna auxiliar no representa cap cost addicional, i sí que pot suposar
estalvis significatius per la disminució de tractaments fitosanitaris. Per altra banda, la introducció
de fauna auxiliar no ha de ser necessàriament més cara que la lluita química si es té en compte que
sovint una sola introducció pot permetre estalviar molts tractaments.

L'Ajuntament de Lleida porta a terme experiències de lluita integrada i tractament mínim als jardins
municipals per tal d'afavorir la presència de la fauna útil als seus espais. És un ajut important en
la lluita contra les plagues més habituals dels espais verds, amb l'acord dels veïns que anteriorment
s'havien queixat reiteradament de l'ús indiscriminat de plaguicides.

CRITERI:

17. MINIMITZACIÓ DE LES PODES

En alguns municipis la poda dels arbres es fa més per tradició que per fonament tècnic. Aquesta
pràctica suposa la generació innecessària de restes vegetals i el malbaratament de mà d'obra i
energia, a més de la debilitació de l'arbre, la disminució del seu valor estètic i un major risc d'atac
de plagues i malalties.

Les tasques de poda, igual que les de reg, adobament i control fitosanitari, requereixen una justificació
i una planificació adequades.
Sovint no es té en compte que des d'un punt de vista biològic els arbres no necessiten ser podats, i
en molts municipis es realitzen podes simplement per tradició, o per inèrcia pressupostària, o per
pressió popular, o per evidenciar un fals concepte de feina feta.
En alguns casos la necessitat de podar un espai podria considerar-se un fracàs en el seu disseny
per no haver tingut en compte la seva funcionalitat, les espècies utilitzades, l'espai disponible i
altres condicionants ambientals. En altres casos, però, determinades podes de formació o de neteja
poden ser indicades precisament per potenciar la funcionalitat de l'espai.
Queda clar doncs que cal programar les podes de l'arbrat públic des d'un punt de vista tècnic,
adaptant-lo al lloc concret on es troba; als condicionants ambientals i socials, i a les característiques
de l'espècie.
És convenient acompanyar aquest criteri de la deguda informació als ciutadans perquè, com ja s'ha
dit, sovint hi ha un fals concepte que un espai sense podar és un espai mal gestionat.

La reducció de la freqüència, la intensitat i l'abast de les podes d'arbrat fan reduir de manera molt
destacada els costos de mà d'obra i de gestió dels residus corresponents. Aquesta disminució pot
ser gradual fins a situar-se en un punt mínim mitjançant una gestió de l'arbrat ben planificada i
coherent.

L'Ajuntament de Sarrià de Ter aplica aquest criteri des de fa anys amb el doble objectiu de millorar
l'estètica i la salut dels arbres del poble i de minimitzar les despeses de manteniment.

CRITERI:

18. TRITURACIÓ I REUTILITZACIÓ DE LES RESTES VEGETALS

Encara avui hi ha molts serveis de jardineria municipals que aboquen les restes de la jardineria
(gespa, restes de poda, etc.) juntament amb el rebuig a abocadors controlats o que les cremen
controladament.

Les restes vegetals de la jardineria municipal es poden gestionar com a veritables recursos renovables
si es tornen a incorporar al verd urbà.
Amb el procés senzill del compostatge es pot reduir fins el 50% del pes inicial, i si prèviament se'n
fa una trituració i una barreja adequades, el seu volum pot quedar en el 15% del que seria sense
triturar.
L'autocompostatge de restes vegetals d'un municipi mitjà no requereix grans infraestructures. Pot
fer-se en un espai municipal degudament pavimentat i equipat, o encarregar-se a algun gestor local
que també es faci càrrec d'altres materials orgànics, com restes vegetals privades o, fins i tot,
dejeccions ramaderes. Pot fer-se també de manera mancomunada amb municipis veïns.
El compost resultant pot ser valoritzat pel propi municipi com a adob orgànic o com a material per
a encoixinats.

El cost de la mesura ve marcat per l'adquisició d'una trituradora, el condicionament de l'espai on
desenvolupar el compostatge, i la poca mà d'obra que es necessita durant el procés.
Si es gestiona adequadament ha de ser molt més barat que el que costa tractar les restes vegetals
com a rebuig.

L'Ajuntament de Terrassa va ser pioner en la trituració de les restes de poda per a la seva posterior
utilització com a encoixinats un cop compostades.
La producció de la seva planta pròpia de gestió dels residus verds els permet gaudir d'una autonomia
pràcticament total, amb un bon equilibri entre residus produïts i necessitats de triturat per als parcs
municipals, principalment com a encoixinat d'arbres i arbustos.

CRITERI:

19. LA PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS
EN EL DISSENY DEL VERD URBÀ

Sovint els espais verds no estan dissenyats d'acord amb les necessitats dels ciutadans.
Així, és freqüent l'existència de places urbanes situades als afores dels nuclis i perfectament
equipades, però que ben pocs ciutadans utilitzen, o espais cèntrics amb un mobiliari que es degrada
ràpidament, o amb un disseny que els fan poc operatius i on el ciutadà no s'hi sent còmode.

Una bona manera d'afavorir que un espai públic agradi i que sigui funcional és afavorint la participació
dels seus futurs usuaris en el procés de disseny.
En aquest procés participatiu caldrà aconseguir un equilibri raonable entre les demandes i desigs
dels ciutadans i els condicionants econòmics i tècnics del projecte, així com les necessitats de
manteniment posterior.
En qualsevol cas, cal comptar amb el suport de professionals en el disseny i manteniment d'espais
verds, i amb la participació de ciutadans i d'associacions locals.
Si el procés es desenvolupa d'una manera adequada, és molt probable que el futur espai sigui un
dels més utilitzats i estimats del municipi.

El cost d'un procés participatiu com el que es planteja pot oscil·lar entre els 500 i 2.500  depenent
del seu abast i complexitat.

L'Ajuntament de Granollers ha dut a terme ja dues experiències del projecte Fem un Jardí, per mitjà
del treball continuat dels tècnics municipals amb els infants de dues escoles locals i la participació
del Consell Municipal d'Infants i el consell escolar.
S'han dissenyat i s'han construït dos parcs a tocar de les dues escoles, amb un grau elevat d'utilització
i un elevat respecte per part dels usuaris.

CRITERI:

20. ATENCIÓ CONTINUADA A LES
PETICIONS DELS CIUTADANS

Els parcs i jardins poden ser font de queixes i peticions ciutadanes causades per molèsties dels
elements naturals, el mal estat de conservació, la manca de neteja, manteniments insuficients, etc.
La manca d'operativitat a l'hora d'atendre i satisfer aquestes demandes pot donar una idea de mala
organització interna de l'Ajuntament i generar frustració als ciutadans afectats.

Per a un ajuntament és fonamental l'assoliment d'un nivell d'organització interna i d'un grau de
comunicació externa que garanteixin l'adequada canalització i resposta a les eventuals queixes o
suggeriments que puguin fer els ciutadans.
En aquest sentit cal, com a mínim, garantir la funcionalitat organitzativa als nivells següents:
- Recepció: garantir la correcta recepció, registre i seguiment de les queixes o suggeriments.
- Resolució: canalitzar adequadament i disposar de capacitat tècnica i organitzativa per
atendre i, si s'escau, solucionar i donar resposta a la sol·licitud.
- Seguiment: vetllar perquè la sol·licitud sigui atesa en un termini de temps raonable.

Els costos d'aquests processos són els propis del servei municipal d'atenció ciutadana i formen part
d'aquest.

L'Ajuntament de Terrassa, des de 1993, té en funcionament un servei telefònic municipal mitjançant
el qual els ciutadans poden adreçar reclamacions i propostes referents a obres, jardineria i mobiliari
urbà.
La millora tècnica i organitzativa d'aquest servei ha permès que, amb el temps, el personal de
manteniment faci una o altra ruta en funció de les necessitats identificades aquell mateix dia, i que
el nivell de satisfacció de les sol·licituds ateses sigui molt elevat.

CRITERI:

21. DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI VEGETAL I DELS SEUS
ELEMENTS SINGULARS

Sovint el desconeixement del patrimoni fa que els ciutadans es mostrin despreocupats o indiferents
en relació al seu estat de conservació i que, en ocasions, no es respecti de manera suficient. La
divulgació de determinats aspectes d'aquest patrimoni pot contribuir doncs a millorar-ne la valoració
i el respecte.

L'edició de catàlegs relacionats amb el patrimoni vegetal d'un municipi pot ser una eina útil per a
donar-ne a conèixer els aspectes més rellevants. Aquestes publicacions poden ser més o menys
ambicioses quant a format i continguts.
En alguns casos pot ser suficient l'edició d'un simple butlletí, mentre que en altres pot considerarse més indicada la publicació d'un llibre a tot color.
De la mateixa manera, un simple inventari de l'arbrat viari amb la descripció de les espècies dels
diferents carrers, la seva distribució, els criteris de gestió i les problemàtiques existents, pot
contribuir a relaxar eventuals recels respecte determinades polítiques de gestió. En altres ocasions
pot ser més oportuna l'elaboració d'un recull d'espècies o d'exemplars singulars de tot el terme
municipal, o l'edició de fitxes descriptives dels jardins públics o privats amb un valor patrimonial
destacable.
Certament, en els darrers anys molts municipis han optat per l'edició de diferents tipologies de
publicacions que sovint inclouen recursos didàctics a diferents nivells, com guies per a la identificació
d'espècies, comentaris d'interès en relació a l'element, o recomanacions per a la seva gestió.
Aquestes publicacions poden complementar-se amb l'organització de passejades populars guiades.

El cost d'edició d'un catàleg ben elaborat i enquadernat, amb les corresponents fitxes tècniques,
fotografies, i il·lustracions, està al voltant dels 20.000 .
Per altra banda, l'organització d'una passejada popular no ha de superar necessàriament la despesa
de 200 o 300.

L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha publicat, juntament amb el Centre d'Estudis Molletans, una
guia dels arbres d'interès local del municipi, amb la incorporació d'una clau dicotòmica que permet
la seva identificació botànica; d'una proposta de passejades i itineraris de descoberta i d'elements
d'ús pedagògic. Aquesta guia forma part d'un programa d'apropament, coneixement i difusió del
patrimoni local als ciutadans del municipi i dels municipis veïns.
L'Ajuntament de Cardedeu, a través del museu local, organitza passejades periòdiques de descoberta
del patrimoni local: arquitectònic, vegetal, faunístic, geològic i paisatgístic. Compta amb la participació
d'un nombre elevat de veïns i la col·laboració de professionals especialitzats del poble.
La Caseta de la Devesa, com a Centre d'Educació Ambiental i Recursos Educatius de la ciutat de
Girona, ofereix diversos itineraris guiats per la ciutat i adreçats tant a escoles i grups, com al públic
en general. També shan editat diverses guies dins la col·lecció "Girona, Itineraris", amb la intenció
de donar a conèixer el medi natural i urbà de la ciutat a partir d'una sèrie d'activitats com ara un
passeig, un conte, o un joc. La proposta inclou itineraris per espais naturals de la ciutat o bé
recorreguts que mostren els seus diversos aspectes històrics, econòmics i socials.

CRITERI:

22. EL VERD URBÀ COM A ELEMENT EXEMPLIFICADOR
D'UNA GESTIÓ AMBIENTAL ADEQUADA

Els espais verds públics són uns dels equipaments municipals més vistosos, més populars i on les
actuacions de gestió són més evidents. Per a aquest motiu poden ser una bona plataforma per donar
a conèixer les eventuals bones pràctiques ambientals que es puguin dur a terme des de l'Ajuntament.

El manteniment dels espais verds municipals porta associats diferents aspectes ambientals, com
el consum d'aigua i d'energia, la generació de residus o la utilització de productes tòxics o perillosos.
Qualsevol mesura encaminada a millorar l'organització i l'eficiència de les tasques de manteniment
pot implicar, a més de la disminució de la seva incidència ambiental, un cert efecte exemplificador
de cara al ciutadà si percep el compromís ambiental que ha assolit el seu ajuntament.
Per aquest motiu és convenient divulgar adequadament les bones pràctiques ambientals que es
puguin implantar des de l'Ajuntament, mitjançant els eventuals canals d'informació dels que ja es
disposi (web municipal, butlletí informatiu o d'altres) o editant comunicacions específiques. En
alguns casos també es poden plantejar exposicions in situ, com la senyalització de les espècies
resistents a la sequera utilitzades en un espai determinat, el mecanisme de funcionament d'un molí
de vent per al bombeig d'aigua o els criteris de minimització de poda utilitzats en un parc.

No presenta cap cost afegit si s'utilitzen els canals d'informació de què ja disposa l'Ajuntament. Si
la mesura implica el disseny i l'exposició de materials específics, el seu cost pot superar fàcilment
els 6.000  a banda de les despeses derivades del manteniment i la restitució dels materials.

L'Ajuntament de Barcelona ha fet diverses campanyes de divulgació de les seves bones pràctiques
ambientals en la jardineria municipal, com a eina de sensibilització immediata dels ciutadans. En
especial ha destacat la bona gestió de l'aigua, dels residus vegetals i de la disminució dels tractaments
amb productes fitosanitaris.

