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Annex	  I	  –	  ACCONS	  DE	  MILLORA	  JARDINERIA	  2015	  
 

-‐ Reg  
Durant l’any 2015, els parcs de la ciutat de Vic s’han continuat regant mitjançant programadors 
automàtics. Una eina que permet una millor gestió de l’aigua, ja que es poden ajustar les aportacions en 
quantitat i horari, i que al mateix temps, al facilitar l’adaptació de l’hora de finalització dels regs, 
afavoreix l’assecatge de les gespes dificultant així l’aparició de plagues. 
 

 
 
Aquest any però ha estat problemàtic pel que fa al funcionament de les zones amb reg telemàtic a la 
ciutat, bona part de les quals es van haver d’anar substituint per programadors automàtics 
convencionals. Durant el mes d’abril la companyia amb la que es va contractar la gestió del reg, Sirec, va 
fer algunes modificacions en els programadors i va canviar l’entorn web, amb l’objectiu de millorar-ne el 
funcionament. Des d’aquell moment, i això va ser un primer inconvenient, va ser necessari treballar amb 
2 entorns web diferents, ja que els programadors més vells no acceptaven l’actualització.  
 
El problema de veritat va ser però que paral·lelament, van aparèixer fallades sovintejades de 
comunicació amb els programadors, fins al punt que la majoria van haver de ser substituïts quan va 
arribar la calor, per altres de normals que no permeten la telegestió, ja que no es podia assegurar que 
les programacions de reg que s’enviaven fossin rebudes pels aparells. 
 
Des de Sirec es va atribuir aquesta fallada no a les seves modificacions, sinó al fet que les companyies de 
telefonia mòbil estaven sobresaturades i això impedia que els paquets de dades arribessin als 
programadors. És una explicació que genera molts dubtes, ja que els regs de la ciutat estan programats 
de matinada, moment en el que hi ha poc consum de dades. I s’ha de tenir en compte que fins llavors el 
sistema havia funcionat. 
 
En qualsevol cas, en aquests moments s’estan estudiant alternatives al sistema de Sirec*.  
 
I mentrestant, dels programadors telemàtics que es van instal·lar, queden efectivament en funcionament: 
 
WEB ANTIGA 

• Plaça Amusic 
• Arbrat zona Mercadona 
• Nau VicVerd (programador que utilitzàvem com a màster) 



	  

	  
	  

2 

 

 
 

 

WEB NOVA 
• Can Cassany 
• Rotonda Mossos 
• Atlàntida 
• Eix 11 de setembre 

	  

 
	  	  	  
(*) Està prevista una prova amb un nou model de programador telemàtic creat per Minsvic abans de 
Setmana Santa. La prova segurament es farà al parc de l’Era d’en Sellés, que és un dels punts més 
problemàtics. Mentrestant, alguns dels programadors que no funcionen ja s’han retornat al proveïdor. 
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-‐ Bulboses 
Durant el mes de novembre i principis de desembre es van plantar 27.700 unitats de bulboses 
per tal que floreixin durant la primavera vinent: 
 

Tipus Quantitat 

TULIPA "DARWIN HYBRID PARADE" VERMELLA 9.000 
TULIPA "GOLDEN PARADE" GROGA 7.000 
NARCIS "DUTCH MASTER" GROC 9.100 
ALLIUM "CHRISTOPHII" BLAU  1.000 

JUNQUILLO "DELFT BLUE" BLAU 1.200 

JUNQUILLO "CARNEGIE" BLANC 400 

 27.700 
 
Es van repartir en els espais següents: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lloc 
Plç Estació 

C/ Pare Gallissà 
Plç Mil·lenari 

PPCC (Horta de la Sínia) estreta 

PPCC (Horta Sínia) 

Zona Renfe 
Pisos Montseny 

Ctra de Roda 

Rtda Horta Nova 
Rtda. C/ Segimon 

Rtda. Guillem Montrodon 

Rtda Sta Eugènia de Berga 

Avda Olímpia 
Plç Francesc Moragues 

Lateral entrada Calldetenes 

Rotondes Sant Llàtzer 
Plaça Amusic 

Parc de les 4 Estacions 

Carretera de Calldetenes 
Triangle parc Balmes 

Monument parc Balmes 

Rotonda Polígon Malloles 

Rotonda Mossos 
Rtda costat àrea manteniment 

Rtda sortida St. Llàtzer 
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Excepcionalment aquest any s’han hagut de fer uns alguns regs manuals amb cisterna en els parterres on 
s’han plantat, per intentar compensar la forta sequera que han patit durant tot l’hivern. Tot i així, és 
probable que tinguin un desenvolupament menor a l’habitual. 
 
També degut a les altes temperatures, no és descartable que floreixin abans d’hora. 
 

   
 
 

-‐ Accions de millora / obres de jardineria 
 

1. Lloc: Varis 
Motiu: Protecció coll arbres 
Acció realitzada: Instal·lació de 200 ut de collarins a la base dels arbres de nova plantació 
col·locats en parcs de gespa, per protegir-los dels danys mecànics causats per desbrossadores, 
animals de companyia...  
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2. Lloc: Cementiri municipal 
Motiu: Plantació alzina 
Acció realitzada: Com a plantació singular, a part de la replantació d’arbrat anual que es fa a la 
ciutat, destacar que aquest any es va col·locar al cementiri una alzina de majors dimensions a les 
habituals, com a homenatge als brigadistes internacionals que van lluitar en la guerra civil 
espanyola.  
 

 
 

3. Lloc: c/Miquel dels Sants Salarich i Torrents 
Motiu: Arbrat viari amb problemes de trencament de tronc i aixecament voreres 
Acció realitzada: Descobriment d’arrels amb llança d’aire a pressió per comprovar les 
condicions del sòl i les deformacions de les arrels en alguns exemplars, per tal de poder 
examinar el seu estat i avaluar-ne la vitalitat, i en conseqüència, quines possibilitats de futur 
tenen els arbres d’aquest carrer. 
Segons l’observat, i l’avaluació feta per una empresa externa, es veu necessària la substitució 
gradual de l’arbrat per una altra espècie. Es començarà a fer aquest any. 
 

	  	  	  	   	  

  
4. Lloc: Parc Puig dels Jueus i Accessos C-17 

Motiu: Presència de processionària 
Acció realitzada: Per segon any consecutiu, es van col·locar collarins de plàstic al voltant 
del tronc dels pins, com a trampa per a capturar les erugues de la processionària. 
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Aquesta pràctica té com a objectiu aconseguir l’absència d’erugues, que tenen una gran 
capacitat urticant, en zones de passeig habitual per a persones i animals de companyia, i 
al mateix temps, evitar tractaments químics. En total se’n van instal·lar 80 unitats, amb 
molt bons resultats. 
 

 
 
 

5. Lloc: Parc Can Forcada 
Motiu: Presència d’insectes trepadors 
Acció realitzada: Davant les queixes fetes pels veïns, i amb l’objectiu de buscar fórmules que 
permetin reduir el número de tractaments químics que es realitzen a la ciutat, en el parc de Can 
Forcada es va portar a terme una prova en 20 arbres, consistent en col·locar una barrera per 
impedir l’accés a les branques dels insectes trepadors (formigues, sastres...), que sovint també 
són portadors de pugó. 
En aquest cas no s’ha arribat a resultats concloents, ja que és tant cert que no van arribar més 
queixes veïnals, com que encara que fos en menor mesura, es van observar insectes trepadors 
per sobre del límit de la barrera. 

 

 
 
 
 
 
 

6. Lloc: c/Bisbe Strauch 
Motiu: Assecament xiprers nova plantació 
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Acció realitzada: En les darreres replantacions d’arbrat, hem tingut molts problemes 
d’assecament en diversos exemplars de diferents punts de la ciutat, que feia que no arribessin a 
prosperar durant el primer any. Un dels llocs on més es veia aquesta problemàtica era en els 
xiprers del c/Bisbe Strauch.  
Davant la sospita que hi tingués molta influència el fet que segons els veïns, aquests escocells 
s’haguessin convertit en el pipican del barri, es va procedir a col·locar en 3 escocells un sistema 
perimetral per impedir l’accés als animals. I s’ha de dir que tot i el vandalisme, que ens ha anat 
obligant a refer-los, i la sequera que hem patit, aquest any els xiprers estan prosperant 
adequadament. 

     
 
 

7. Lloc: Parc del Blat 
Motiu: Alternatives a l’ús de fitosanitaris 
Acció realitzada: Es va fer una primera prova al Parc del Blat, deixant com a praderia la part 
de sauló que envoltava el parc (on no hi ha reg), per tal que la vegetació l’anés repoblant 
progressivament.  
Després d’haver passat un primer any, es pot observar com algunes clapes d’herba comencen a 
ocupar l’espai que abans era de sorra (dreta de la imatge), sense que hi hagi hagut la necessitat 
de sembrar. També és cert que el creixement és molt desigual en el conjunt de l’espai, i que en 
èpoques de calor, fred o sequera es veu enrossir l’herba, com és propi de la nostra localitat. 
Però al ser una zona sense massa trepig, ha aconseguit anar colonitzant l’espai, tot i no tenir reg. 
Aquest any continuarem sense fer-hi tractament herbicida, encara que això suposi un increment 
dels treballs de sega, per intentar consolidar la zona. 
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8. Lloc: Parc de l’Olivera / Parc dels Germans Maristes / Parc dels Enamorats / Parc carrer 
Serrallonga / Rotonda Sant Llàtzer / Parc de l’Ordi 
Motiu: Instal·lació de programadors de reg telemàtic 
Acció realitzada: Amb l’objectiu de seguir avançant amb la millora de la gestió del reg i la 
optimització del consum d’aigua, durant l’any 2015 es van instal·lar, en col·laboració amb 
Minsvic, programadors telemàtics en 6 parcs més de la ciutat de Vic. Com s’ha comentat en un 
punt anterior, els problemes de comunicació van ser constants i bona part van acabar sent 
substituïts per programadors tradicionals, pel que en aquests moments s’estan estudiant 
alternatives al proveïdor actual. 
 
 

9. Lloc: General 
Motiu: Reducció d’emissions i soroll en les màquines utilitzades 
Acció realitzada: Adquisició de 2 tallatanques amb bateries de liti, que es carreguen 
directament a la xarxa elèctrica, sense necessitat d’utilitzar combustibles fòssils.  Són màquines 
amb una autonomia d’unes 4h, que gairebé no fan soroll, i que suposen un avanç en eficiència 
energètica, sense perdre prestacions. 
El nostre compromís és que en la mesura que els fabricants vagin traient al mercat productes 
que siguin aptes per a l’ús professional, igual com es va fer amb l’adquisició del vehicle elèctric 
per regar les jardineres, optar sempre que sigui possible per la maquinària que sigui menys 
contaminant acústica i mediambientalment.  
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10. Lloc: General 
Motiu: Reaprofitament de rediu vegetal 
Acció realitzada: Adquisició de trituradora vegetal per a les restes de poda. Gràcies a aquesta 
nova màquina, VicVerd pot triturar bona part de les restes de poda que es generen durant la 
campanya d’hivern, cosa que permet valoritzar el residu vegetal ja que s’aconsegueix  mulching 
de bona qualitat. Aquest subproducte després es reutilitza com a encoixinat en parterres de 
flors i plantes arbustives de la ciutat, o al voltant del tronc dels arbres, per evitar el creixement 
de males herbes, incrementar la fertilitat del sòl, disminuir l’evaporació i protegir les arrels de la 
deshidratació, i reduir l’oscil·lació tèrmica. També se’n subministra als hortolans com a material 
apte per a fer compostatge quan se’ns sol·licita. 
Al mateix temps, ens ha permet reduir el nombre de viatges que els equips havien de fer per 
transportar les branques, perquè s’optimitza la capacitat de les caixes dels camions.  

 

   
 
 

-‐ Plantació d’arbrat 
 

Aquest any s’han plantat 327 arbres en diferents carrers i espais verds de la ciutat:  
 
1 Acer platanoides 
1 Acer campestris 
9 Acer negundo Negundo 
6 Acer platanoides 
16 Acer saccharinum wieri 
2 Acer campestris 
2 Acer campestris 
4 Betula pendula 
6 Celtis australis 
6 Cercis siliquastrum 
1 Chamaecyparis lawsoniana 
19 Cupressus sempervirens 
1 Fagus sylvatica 
1 Fraxinus excelsior 
3 Fraxinus ornus 
1 Fraxinus excelsior 
3 Ginkgo biloba 
7 Gleditsia triacanthos sunburst 
2 Juglans regia 
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3 Juniperus communis 
16 Lagerstroemia indica 
2 Ligustrum lucidum 
8 Liquidambar styraciflua 
30 Liriodendron tulipifera 
5 Malus floribunda 
9 Morus alba 
1 Parrotia persica 
1 Pinus pinea 
7 Platanus hispanica 
5 Populus nigra italica 
5 Prunus Royal Burgundi 
7 Prunus serrulata "Kanzan" 
10 Prunus amanogawa 
23 Quercus ilex 
15 Quercus pubescens 
8 Robinia pseudoacacia 
3 Salix babylonica 
2 Sophora japonica 
14 Sorbus domestica 
35 Tilia tomentosa 
3 Tilia platyphyllos 
4 Tilia cordata Greesnpire 
4 Ulmus pumila 
16 Ulmus minor  

 

En aquestes replantacions s’afavoreix la selecció de les espècies menys propenses a tenir plagues, 
procurant al mateix temps mantenir o incrementar la necessària diversitat que ha de tenir la ciutat. 

 
 

-‐ Ruta de reg de l’arbrat 
 

Per tal d’aconseguir la implantació dels nous arbres plantats, es va establir la següent ruta de reg 
amb cisterna, incloent també els arbres que es van plantar l’any anterior, amb l’objectiu que 
almenys un cop a la setmana es reguessin tots. La llista que ve a continuació no fa referència al 
nº total d’arbres que s’han anat regant, que han estat 541*, sinó als carrers on són plantats. Els 
arbres que s’han regat enguany són els que tenen tutors de color gris o taronja, i ocupen 
112** ubicacions diferents de la ciutat: 

 

CARRER COLOR TUTORS ORDRE 
PORTAL DE LA RAMBLA (C.) Taronja 1 
MISERICÒRDIA (C.) Taronja 2 
BARÓ DE SAVASSONA (C.)  Gris 3 
SANTA CLARA VELLA (PU)  Taronja 4 
PASSEIG (RB) Gris 5 
CARME (RB.) Gris 6 
ANTONI GAUDÍ (PL) Gris 7 
BISBAT (RB) Gris 8 
JAUME BALMES (PU) Gris 9 
EDIF. PAU CASALS (Z) Taronja 10 
L'HORTA D'EN PAU (PU) Taronja 11 
PARC JAUME GENÍS I RIUS Gris 12 
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PASSATGE ORFEÓ VIGATÀ  Gris 13 
ENRIC GONZALEZ I TORNÉS (PL) Taronja 14 
PLAÇA ESTACIÓ Gris/Taronja 15 

RENFE-GUDIOL (Z)  Gris 16 

JOAN DE SERRALLONGA (C.)  Gris 17 
HIST. R. D'ABADAL I DE VINYALS (C.)  Gris 18 
EIX 11 DE SETEMBRE (Z) Gris/Taronja 19 
CTRA DE PRATS Gris 20 
BISBE FONT ANDREU (C.) PAGESA Gris 21 
OLÍMPIA (AV) Gris 22 
SAGRADA FAMÍLIA (C.) Taronja 23 
ESCOLA ANDERSEN Gris 24 
MAS D'OSONA (C.) Taronja 25 
MAS L'OSONA (ZONA ESPORTIVA)  Taronja 26 
PABELLÓ MPAL. NOU (Z) ESPORTIVA Gris/Taronja 27 
MIQUEL LLOR (C.)  Gris 28 
JOSEP IRLA (C.)  Taronja 29 
LAURA (C.)  Taronja 30 
ERMITA DE SANT SIXT (C.)  Gris 31 
HORTA NOVA (SUCRE) (PU) Gris/Taronja 32 
RENFE-CAMPSA (Z) Gris 33 
PEROT ROCAGUINARDA (C.) Gris/Taronja 34 
PARC DELS ESTUDIS Gris 35 
APARCAMENT ESTACIÓ Gris 36 
GUIXA (CR) Gris 37 
BISBE STRAUCH (C.)  Gris/Taronja 38 
VIRREI AVILÉS (C.)  Gris 39 
RAIMON D'ABADAL (C.)  Gris 40 
HORTA DE LA SÍNIA (PU)  Taronja 41 
PAÏSOS CATALANS (CTRA. GUIXA-CTRA. BARNA) (AV.) Taronja 42 
PISOS AVINGUDA MONTSENY Gris 43 
GENERALITAT (PS) Gris 44 
FRANCESC MACIÀ (PL) Taronja 45 
PLAÇA PERE MIALET Gris 46 
FONT DELS FRARES (PG) Taronja 47 
BOTÀNIC MICÓ (C.) Gris 48 
SANT JAUME (C.)  Taronja 49 
SANTA ANNA (PU) Taronja 50 
PUIGLAGULLA (C.) Gris 51 
SANT JAUME (PU)  Taronja 52 
JOAN MARAGALL (C.) Taronja 53 
ESTADI (AV) Taronja 54 
PROVIDÈNCIA (C.)  Gris 55 
MOSSÈN MIQUEL ROVIRA (C.) Gris 56 
PIUS XII (AV) Gris 57 
MANEL DELS OUS (C.) Gris 58 
RECTOR DE VALLFOGONA (C.) Taronja 59 
PAÏSOS CATALANS (ST. JAUME PRAT GALLINERS)(AV.) Taronja 60 
ARMAND QUINTANA I PANEDAS (PU)  Taronja 61 
ST. JULIÀ D' AUVÈRNIA (PU)  Taronja 62 
HOSPITAL D' EN CLOQUER (C.)  Gris/Taronja 63 
ANTONI ROVIRA I VIRGILI (PU)  Taronja 64 
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PELLAIRE DULCET (C.)  Gris 65 
MOLÍ D' EN SABORIT (C.)  Taronja 66 
JAUME MUNMANY (C.)  Gris 67 
ALGUER (C.)  Taronja 68 
RAMON ARAMON I SERRA (PU) Taronja 69 
SOMOTO (PU) Taronja 70 
CANIGÓ (C.) Gris 71 
RAVAL CORTINES (C.) Taronja 72 
PLAÇA JOAN AMADES Taronja 73 
SANT JORDI (C.) Taronja 74 
CAMP (C.) Taronja 75 
BRUGUER (AVDA.) CARRETERA POLÍGON Taronja 76 
MARE DE DÉU DELS MUNTS (C.) Taronja 77 
TORELLÓ (C.) Taronja 78 
MANEL DE PEDROLO (C.) Taronja 79 
RODA (CR) Taronja 80 
BERNAT CALVÓ (AV.) Taronja 81 
JULIÀ FÀBREGAS (C.) Gris 82 
RAMON SALA I SAÇALA (PU) Taronja 83 
JOSEP M. ANGLADA I D'ABADAL (PU)  Gris 84 
MOSSÈN LLORENÇ VILACÍS (C.) Gris 85 
JOSEP M. SERT (PARC) (Z) Taronja 86 
DOCTOR FLEMING (C.) ZONA JOSEP Mª SERT Taronja 87 
LAT. C/. DEL BON AIRE (Z) CALLDETENES Taronja 88 
QUATRE ESTACIONS Taronja 89 
URBANITZACIÓ SANT LLÀTZER Taronja 90 
XAVIER ROCA VIÑAS (PU) Taronja 91 
BASSA DELS HERMANOS (PU) Taronja 92 
L'ACCÉS AL CEMENTIRI (PL) Taronja 93 
ARBORETO Taronja 94 
NORD (C.) Taronja 95 
FRANCESC CAMPRODON (RD)  Taronja 96 
RTDA MOSSOS D'ESQUADRA Taronja 97 
PAVELLÓ CTRA DE GURB Taronja 98 
ERA D'EN SELLÉS (C.) Taronja 99 
COSTA D'EN PARATGE (C.) DALÍ Taronja 100 
BLAT (PU) Taronja 101 
ORDI (PU) Taronja 102 
CAN CASSANY (PU) Taronja 103 
SABADELL (C.)  Taronja 104 
FRANCESC SANTCLIMENT (C.)  Taronja 105 
POLÍGON MAS BEULÓ  Gris 106 
TORTOSINS (PU)  Gris 107 
CEMENTIRI MPAL. (Z) Taronja 108 
COL.LEGI LA SINIA (Z) Taronja 109 
DR. SALARICH (COL.) Taronja 110 
C/SANT MARTÍ – C/CALL (La Guixa) Taronja 111 

ARQUEBISBE ALEMANY (C.) Taronja 112 

 
 

*En períodes prolongats de sequera, el llistat s’amplia en funció de l’estat en el que es troben els 
arbres de la ciutat. 
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-‐ Control biològic 
 
Aquest any s’ha realitzat control biològic de plagues en els següents carrers: 
 

Jacint Verdaguer 
Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. Alliberació de 2 
blisters per arbre en 53 arbres. 
 
Bisbe Morgades 
Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. Alliberació de 2 
blisters per arbre en 29 arbres.  
 
Rambla Hospital 
Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. Alliberació de 2 
blisters per arbre en 35 arbres.  
 
Rambla Sant Domènec 
Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. Alliberació de 2 
blisters per arbre en 22 arbres.  
 
Plaça de Sants Màrtirs 
Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. Alliberació de 2 
blisters per arbre en16 arbres.  
 
Zona del Sucre 
Control del pugó mitjançant el depredador Adalia bipunctata. Alliberació de 1 blister per arbre en 195 
arbres. 
  
Pare Gallissà 
Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. Alliberació de 2 
blisters per arbre en 39 arbres.  
 
Mossèn Josep Gudiol 
Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. Alliberació de 2 
blisters per arbre, en 32 arbres.  
 
Av. Països Catalans 
Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. Alliberació de 2 
blisters per arbre en 37 arbres.  
 
C/Enric Prat de la Riba 
Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. Alliberació de 2 
blisters per arbre en 35 arbres.	  	  

 

	  	   	  
Aphidius colemani              Adalia bipunctata 
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-‐ Tractament  fitosanitari 
 

• Es va provar un nou sistema tractament, l’endoteràpia, per actuar contra els perforadors que estan 
afectant els desmais de la Plaça del Mil·lenari. Aquesta tècnica consisteix en la injecció del producte 
fitosanitari directament en el sistema vascular de la planta, pel que només s’han de dosificar uns pocs 
mil·lilitres, i a més s’evita la dispersió del producte en l’ambient. Això permet també que no hi hagi 
cap perímetre ni termini d’espera a tenir en compte per poder accedir a la zona on s’hagi fet el 
tractament. La valoració és positiva, i es veu interessant la seva adquisició. 
 

 
 

• S’han realitzat 3 tandes de tractaments herbicida durant l’any en els saulons, voreres i camins que 
tenim assignats a la ciutat de Vic. La primera es va portar a terme entre maig i la primera quinzena 
de juny, la segona a partir de la segona quinzena de juliol, i la tercera entre setembre i octubre. Com 
a novetat, per primera vegada han sortit publicats abans de realitzar-se a la web de l’ajuntament, per 
tal d’informar a la població i minimitzar les molèsties que puguin causar: 
http://mediambient.vic.cat/medi-ambient/avisos-fitosanitaris 

• Es va realitzar un tractament contra  Corythuca ciliata (Tigre) en els plataners del Passeig Pep 
Ventura. 

• S’han realitzat dos tractaments contra els fongs en xiprers. 

 
 

-‐ Esporga arbrat 
 

Durant la campanya d’hivern 2014-2015 es van esporgar 4059 arbres a la ciutat de Vic. Es va fer 
especial èmfasi a les moreres, fent brocada per evitar la presència de fruits a la primavera. En 
total van ser 294 unitats. 
En la resta d’arbrat viari,  l’esporga va anar dirigida més aviat a adequar-los a l’espai aeri 
disponible, sovint afectat per construccions properes, vies de circulació, cables elèctrics, cartells 
o serveis públics. Així com també a la seva formació, per donar un aspecte compensat en les 
alineacions que tenen arbres de dimensions similars. 
En els diversos casos però, es va prioritzar el manteniment del port natural dels arbres, evitant 
sempre que fos possible fer ferides de consideració, i afavorint copes airejades, que també ajudin 
a l’arbre a ser més resistent davant els atacs d’insectes o fongs. 
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-‐ Manteniment jardineres 

 
Actualment VicVerd fa el manteniment a 345 jardineres de la ciutat de Vic, a més d’altres 
parterres de plantes de flor i arbustives, o arbres que no són accessibles per a regar amb la 
cisterna i el tractor. La tasca principal consisteix en el regat manual d’aquests espais, que es pot 
haver de fer de forma bisetmanal durant les èpoques d’estiu, però també en el desherbat 
manual, retallat o adobat quan és necessari.  La distribució actual d’aquestes jardineres és la 
següent:     
 

 Quantitat 
Arquebisbe Alemany + C/Gurb 29 
Pare Coll + Mastrot  6 + parterres 
Pl. Màrtirs 10 
Sant Fidel/Atlàntida 14 
Fusina 1 
Pl. Sta Eulàlia 3 
Sant Pau -Ambulatori 13 
Rbla del Passeig 18 + 9 xiprers 
Rbla del Carme 6 
Verdaguer 4 
Ciutat 2 
Pl.Pes 4 
Rbla Sant Domènec 5 
Passatge dels Estudis 1 + 3 parterres 
Església de la Guixa parterres 
Temple Romà (Pare Xifré) 2 
Sant Sadurní 1 
Pl. Catedral 9 
Bisbat Rambla 2 
Ronda Ausetans, Avda.Estadi,Pare Huix 6 
Parc Miquel Coll i Alentorn 2 
Botànic Micó 2 
Pl. Osona 1 + parterre 
Escola Bressol Horta Vermella 2 
Pl. Josep Mª Pericas 4 + 4 escocells llac 
L'Alguer (Parc interior) 2 
De la Roqueta 2 
Frare Joan, Pl. 4 
De les Flors 4 
El Sucre 2 
Ermita Sant Sixt/ C/Laura 7 
Estàtua Mn. Josep Guiteras parterre 
de les Guilleries, C/ 3 
Pl.de la Sardana 32 
Ctra Manlleu/La Central 22 
Ctra Roda 4 
Guardia Urbana 26 
Sant Jordi, C/ 1 
Miquel Martí Pol 1 
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Sentfores (C/Major) 6 
Sentfores (Camí P.B.) 7 
Estàtua de l'Immigrant parterre 
C/Manlleu-C/Nou 10 
Orfeó Vigatà 6 
Complex Cultural 8 
C/Torre dels Caputxins parterre 
Remei, C/ 3 
Pàrquing Remei 2 
Pl. Antoni Gaudí 21 
Psg. Generalitat (VIC 2) 2 
El Nadal 3 
C/de les Escoles (Guixa) 8 
C/Mare de Déu de Lorda 9 
Pompeu Fabra 3 + 3 xiprers 
C/Sant Antoni Maria Claret parterre 

 
D’aquestes jardineres, 25 van ser incorporades durant l’any 2015.  
 
Per fer-ne el manteniment, es compta amb un vehicle elèctric:  
 

 
 

 

-‐ Equip neteja escocells 
 
Per a fer el desherbat manual d’escocells i la recollida de fulles, VicVerd compta amb un equip 
format per un oficial i tres ajudants, que l’any 2015 van destinar 6315’50 hores a realitzar 
aquestes feines, evitant així l’ús de fitosanitaris per eliminar les males herbes: 
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-‐ Adob orgànic 
 

Un any més, des de VicVerd s’ha apostat per l’ús d’adobs orgànics per a l’adobat de les zones de 
gespa de la ciutat. El producte utilitzat és Humibio 6-7-7,  un fertilitzant de textura “pellet”, que 
es dosifica a màquina, i que és apte inclús per a l’ús en l’agricultura ecològica.    

 
 

-‐ Formació treballadors 
 

Durant l’any 2015, el conjunt dels treballadors de VicVerd van dedicar més de 200 hores a la 
seva formació com a jardiners. Els ajudants, fent un mínim de 4 jornades de 3h a les tardes, en 
les que repassen i adquireixen nous coneixements amb l’ajuda del seu monitor de referència.  
I els oficials i personal tècnic, a través de formació externa, dedicada l’any passat a l’elaboració 
de plans de gestió de risc de l’arbrat, i a les especificitats dels contractes del sector públic amb 
els centres especials de treball. 

 
 

-‐ Manteniment de maquinària 
 

Com a tasca imprescindible per al segur i correcte funcionament de la maquinària, però també 
per a optimitzar el rendiment dels equips de treball i aconseguir fer els talls més nets possibles 
quan es retallen arbustos, s’esporguen arbres o es seguen gespes per exemple, cadascun dels 
oficials de VicVerd va realitzar durant l’any 2015 entre 18 i 20 hores de manteniment preventiu. 
 

Així mateix, en el taller situat a les nostres instal·lacions de Vic, es van dedicar 225’50 hores a la 
reparació correctiva de maquinària de VicVerd per part d’un oficial especialista, evitant d’aquesta 
manera, i sempre que sigui tècnicament possible, els costos que suposa portar-les a tallers 
externs.    

 
-‐ Incidències 

 
• Durant l’any hem rebut diversos requeriments relacionats amb la jardineria a Vic, per 

diferents canals, que juntament amb altres incidències amb les que s’han trobat els 
equips de treball de VicVerd, es resumeixen en la taula següent: 

 

Motiu Nº d’incidències al respecte 

Arbrat (tombats, molèsties branques, plagues...)  67 
Reg  (fuites, avaries, zones seques...) 45 
Jardineres (flors arrancades, jardineres trencades...) 7 
Males herbes (voreres, escocells...) i fulles 12 
Altres (zones fora de concessió, propostes de millora...) 11 
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• El percentatge que representa cadascuna d’aquestes incidències respecte al total, es pot 
veure en la gràfica següent: 
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