
La gestió del verd i la jardineria a les ciutats i pobles és una pràctica que aporta beneficis 
remarcables, tant si es tracta de jardineria pública com privada. El verd públic dona un 
ampli ventall de serveis: socials, ambientals, de regulació, culturals… Els espais verds són 
espais privilegiats de salut, de gaudi, de trobada i de relaxació. El verd privat aporta també 
serveis ambientals i ecològics a la ciutat i permet, amb la pràctica de la jardineria, una 
interacció especial amb la natura.

El conjunt de verd de la ciutat és, per tant, un actiu a favor d’una vida urbana amb qualitat.

Entre aquests actius, el reconeixement i promoció de la biodiversitat a l’entorn urbà, 
especialment la que es troba als espais verds, és sovint l'única oportunitat de contacte dels 
ciutadans amb la natura i aporta uns beneficis ambientals i socials que són bàsics per a la 
millora de la qualitat de vida i el benestar a les ciutats.

Els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, en el marc del Grup de 
treball d’Adaptació al Canvi Climàtic i la Comissió sobre Biodiversitat Urbana, proposen 
aprofundir en les pràctiques per incorporar i incrementar la biodiversitat urbana.

L’objectiu del cicle és donar a conèixer aspectes i experiències aplicables en la gestió 
sostenible del verd urbà per part dels ens locals.

El cicle de tallers es compon de vuit sessions, la majoria de les quals inclouran aspectes 
teòrics i pràctics, així com visites de camp a diverses experiències municipals.

El cicle de seminaris, tot i que és obert, està dirigit preferentment a persones de referència 
de Parcs i Jardins i de Medi Ambient d'ens locals membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat i de la província de Barcelona. En cas d’aforament suficient, també es 
podran acceptar inscripcions d’empreses, entitats o universitats.

Cada ens local interessat podrà inscriure més d’un tècnic, i es convida especialment a 
participar a una persona de referència de l’àmbit de parcs i jardins i una de l’àmbit de medi 
ambient per cada ens local.

La inscripció es pot fer per al cicle complet o per a sessions específiques.

Inscripcions obertes. Aforament limitat.

Inscripcions a Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: 
Tel. 93 402 22 22 ext 37212 xarxasost@diba.cat o al formulari
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Una nova visió del verd urbà
Data: 23 de febrer del 2018
Lloc: Diputació de Barcelona.
Carrer Comte d’Urgell, 187

Solucions basades en la natura: 
actuacions en l'arbrat i arbustos
Data: 7 de març del 2018
Lloc: Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús
a Badalona

Estructures per a la fauna.
Del disseny al manteniment
i seguiment.
Data: 22 de març del 2018
Lloc: Parc Central del Vallès

Promoció de la fauna útil i la 
flora amiga en el verd urbà per 
lluitar contra plagues        
i malures. Gestió dels escocells
Data: 11 d’abril del 2018
Lloc: Seu AMB

Solucions basades en la natura: 
actuacions en zones herbàcies
Data: 27 d’abril del 2018
Lloc: Mollet del Vallès

Solucions basades en la natura: 
la infraestructura blava fluvial i 
litoral
Data: 8 de maig del 2018
Lloc: Viladecans

Ambients aquàtics
i basses naturalitzades
Data: 22 de maig del 2018
Lloc: Sala Salvador del Jardí Botànic

Educació i comunicació 
ambiental
Data: 12 de juny del 2018
Lloc: Auditori de Sant Ildefons.
Cornellà de Llobregat
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*Posteriorment s’enviarà el programa específic de cada sessió.


