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La Diputació
de Barcelona a través del Servei d’Equipaments i Espai Públic ha posat en marxa el Cercador de verd urbà. El
verd urbà de l’espai públic i l’arbrat viari contribueixen a la millora de la qualitat de vida dels nostres pobles i
ciutats. Aquests arbres i espais acosten la natura a la ciutadania alhora que milloren l’entorn urbà fent més
acollidor l’espai públic. Així el verd urbà constitueix un dels indicadors de qualitat de vida més apreciats per la
ciutadania. Aquest cercador que us presentem té l’objectiu de facilitar als professionals municipals la tasca de
trobar les espècies vegetals més idònies per a cada cas tenint en compte els quatre àmbits principals que
configuren l’arbrat viari: les condicions del medi, la forma de l’arbre, la seva funció i la seva gestió. Ofereix
informació sobre 248 espècies que s’han seleccionat tenint en compte la seva disponibilitat en els vivers catalans,
i la nomenclatura s’ha revisat seguint els criteris de l’Associació Europea de Viveristes. El cercador de verd urbà
és una eina complementària a la Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari, publicada recentment
per la Diputació de Barcelona. Esperem que aquests dos elements siguin d’ajuda en la vostra política municipal
d’arbrat viari i d’espai públic i contribueixin a una major eficiència i eficàcia del servei assegurant la satisfacció
ciutadana en aquest àmbit. Diputació de Barcelona Servei d'Equipaments i Espai Públic Urgell, 187 4a planta Tel.
934 022 122 s.equipamentsep@diba.cat [1] www.diba.cat/seep [2] Categories: diputació de barcelona
Categories: aigua
Etiquetes: aigua
Etiquetes: diputació de barcelona

[3]

URL d'origen: http://xarxaenxarxa.diba.cat/blogs/2013/04/19/nou-cercador-del-verd-urba-de-la-diputacio-debarcelona
Enllaços:
[1] mailto:s.equipamentsep@diba.cat
[2] http://www.diba.cat/seep
[3] http://xarxaenxarxa.diba.cat/node/2422

Comunitat virtual dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Page 1 of 2

NOU Cercador del verd urbà de la Diputació de Barcelona
Publicat a La Xarxa en xarxa (http://xarxaenxarxa.diba.cat)

Comunitat virtual dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Page 2 of 2

