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Documentació del seminari tècnic Promoció de la biodiversitat urbana des del verd urbà. Sessió 7: Ambients
aquàtics i basses naturalitzades, celebrat al Jardí Botànic de Barcelona el 22 de maig del 2018
1. Flora aquàtica [2]. Guillem Pascual. Galanthus
2. Fauna de les basses [3]. Sergi Garcia. Galanthus
3. Gestió de les basses naturalitzades [4]. Octavi Borruel. Ajuntament de Barcelona

Contracte de manteniment de les fonts de Barcelona [5] (2016-2020)
Criteris tècnics per al disseny i realització de projectes de fonts ornamentals públiques a la ciutat de
Barcelona [6]. Novembre 2013 Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA)
Procediment Mediambiental PMA 23: Criteris de gestió de biota en basses i fonts ornamentals [7] Direcció
d’Espais Verds i Biodiversitat (DEVB)
4. Nova gestió de les làmines d’aigua naturalitzades a la xarxa de parcs metropolitans [8]. Isabel Martín. Cap de
secció de Control de Qualitat i Medi Ambient. Àrea Metropolitana de Barcelona

Naturalització de basses i estanys [9]
Control fauna aquàtica [10]
Creació d'un estany d'aigua permanent [11]

1. Flora aquàtica. Guillem Pascual. Galanthus
[2]

2. Fauna de les basses. Sergi Garcia. Galanthus
[3]

(14.88 MB)

(11.04 MB)

3. Gestió de les basses naturalitzades. Octavi Borruel. Ajuntament de Barcelona
[4]

(9.48 MB)

4. Nova gestió de les làmines d’aigua naturalitzades a la xarxa de parcs metropolitans. Isabel Martín. AMB
(9.94 MB)
[8]
Categories: Ponències i documentació
Etiquetes: biodiversitat urbana
Comunitat virtual dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Page 1 of 2

DOCUMENTACIÓ: Cicle de seminaris tècnics Promoció de la biodiversitat urbana des d
Publicat a La Xarxa en xarxa (http://xarxaenxarxa.diba.cat)

[12]

URL d'origen: http://xarxaenxarxa.diba.cat/documents/documentacio-cicle-de-seminaris-tecnics-promocio-debiodiversitat-urbana-des-del-verd-ur-5
Enllaços:
[1] http://xarxaenxarxa.diba.cat/members/collge
[2] http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/flora_aquatica.pdf
[3] http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/fauna_aquatica2.pdf
[4] http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/diba_basses_i_fonts_naturalitzades.pdf
[5] http://cido.diba.cat/contractacio/6180537/manteniment-de-les-fonts-de-barcelona-2016-2020-i-el-foment-delocupacio-de-persones-amb-dificultats-particulars-dinsercio-en-el-mercat-laboral
[6] https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/91586/1/11645.pdf
[7] http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/CriterisGestioBiotaBassesFonts.pdf
[8] http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/gestio_lamines_xpm_maig_2018_ok.pdf
[9] http://www.amb.cat/ca/web/territori/projectes-oberts/detall/-/projecteobert/naturalitzacio-de-basses-i-estanys/661
4935/11656?_ProjecteObertSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNum=1&amp;_ProjecteObertS
earchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_lang=ca_ES&amp;_ProjecteObertSearchListPortlet_WAR_AMBS
earchPortletportlet_subambit=espai_public_parcs&amp;_ProjecteObertSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortlet
portlet_detailBackURL=%2Fweb%2Fterritori%2Fespai-public%2Fparcs%2Fbiodiversitat
[10] http://www.amb.cat/ca/web/territori/projectes-oberts/detall/-/projecteobert/control-fauna-aquatica/6614830/1165
6?_ProjecteObertSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNum=1&amp;_ProjecteObertSearchListP
ortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_lang=ca_ES&amp;_ProjecteObertSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortl
etportlet_subambit=espai_public_parcs&amp;_ProjecteObertSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_det
ailBackURL=%2Fweb%2Fterritori%2Fespai-public%2Fparcs%2Fbiodiversitat
[11] http://www.amb.cat/ca/web/territori/projectes-oberts/detall/-/projecteobert/creacio-d-un-estany-d-aigua-perman
ent/6614845/11656?_ProjecteObertSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNum=1&amp;_Project
eObertSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_lang=ca_ES&amp;_ProjecteObertSearchListPortlet_WA
R_AMBSearchPortletportlet_subambit=espai_public_parcs&amp;_ProjecteObertSearchListPortlet_WAR_AMBSear
chPortletportlet_detailBackURL=%2Fweb%2Fterritori%2Fespai-public%2Fparcs%2Fbiodiversitat
[12] http://xarxaenxarxa.diba.cat/node/6293

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

