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ANNEX II - JARDINERIA MUNICIPAL ADAPTADA AL MEDI: 
 
CAP A UNA JARDINERIA MÉS SOSTENIBLE I ECOLÒGICA 
Amb l’objectiu d’implantar criteris de sostenibilitat en els parcs i jardins de la ciutat, i la 
voluntat de preservar la biodiversitat i evitar la degradació de l’entorn provocada per l’acció 
humana, des de Vic Verd estem potenciant una sèrie de mesures en la línia d’afavorir la 
regeneració dels recursos, que permetin al mateix temps minimitzar el consum d’aigua i l’ús de 
pesticides. 

 
ESMENES 
S’aprofiten les restes triturades de l’esporga de l’arbrat, per fer una coberta vegetal tan en 
alguns parterres com en el contorn dels arbres. Aquestes esmenes permeten millorar les 
propietats físiques, químiques i biològiques del sòl, a més d’incorporar matèria orgànica, pel 
que es converteixen en una bona reserva de nutrients i aigua. És beneficiós també per a la 
formació i l’estructura del sòl, ja que col·labora en la formació d’agregats que deixen espais per 
l’aigua i l’aire, el que permet un bon airejat i un bon drenatge, donant també cohesió als sòls 
lleugers i alleugerint els pesats.  El que ho converteix en un regulador natural de tot 
l’ecosistema del sòl. 
 
SEGA DE GESPA AMB GANIVETES DE MULCHING 
El mulching és una funció que tenen alguns tallagespes, que permet triturar la gespa en fines 
partícules, i evitar així la generació de residu vegetal. D’aquesta manera es pot tornar a 
incorporar la gespa en el sòl, on exerceix de fertilitzant natural i impedeix que la gespa 
s’assequi, ja que al retornar la humitat, redueix també la necessitat d’aigua. A la ciutat de Vic, la 
majoria dels parterres ja es seguen utilitzant aquest sistema. 
 
PROGRAMADORS TELEMÀTICS DE REG 
Actualment hi ha 19 parcs previstos per a poder regar utilitzant programadors gestionats 
telemàticament, a través d’un programari web que es pot controlar des d’un PC, PDA o 
telèfon mòbil amb connexió a internet. Aquesta millora va dirigida a fer més eficaç la gestió del 
reg, ja que és capaç d’obtenir més informació, permet un major control sobre el consum 
d’aigua en els parcs, i es pot actuar evitant els desplaçaments. Pel que s’obté un estalvi en 
recursos humans, energia i aigua, i es millora el coneixement sobre la gestió del reg que s’està 
duent a terme. 
 
VEHICLE ELÈCTRIC 
VicVerd disposa d’un vehicle elèctric destinat al manteniment de les jardineres de la ciutat, que 
s’ha equipat amb un dipòsit d’aigua perquè pugui ser utilitzat per al reg de les flors de 
temporada i plantes arbustives que no compten amb sistemes automatitzats. Aquest nou 
vehicle, permet recórrer fins a 100 km carregant-la només una vegada cada 3 dies, durant unes 
6 o 10 hores. El seu consum té un cost estimat d’1 euro diari, pel que es redueix en un 90%  
cost respecte un mitja tradicional de gas-oil.  

 
CONTROL BIOLÒGIC  DE PLAGUES 
Amb l’objectiu de reduir l’ús de productes de síntesi química per al control de les plagues que 
afectin a l’arbrat, des de fa dos anys s’ha començat una nova estratègia per a fer-ne un control 
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més racional i ecològic, basat en la introducció d’organismes vius que siguin apropiats per a 
disminuir la densitat de població o l’impacte d’un organisme plaga, i reduir els efectes nocius 
que produeix. Per fer-ho, s’ha utilitzat el paràsit  Aphidius colemani  i el depredador Adalia 
bipunctata  per controlar el pugó en diferents carrers de la ciutat, mitjançant l’alliberació de 2 
blisters per arbre. Amb aquesta nova tècnica s’aconsegueix un major respecte pel medi 
ambient, i s’eviten els efectes que les plagues produeixen, com ara la reducció de la vellesa 
vegetal o el terra enganxós, malgrat que els resultats no siguin tant ràpids com amb els 
productes químics.  

 
FERTILITZANTS ORGÀNICS 
Per tal d’aportar els nutrients necessaris a les diferents espècies vegetals de la ciutat, des de fa 
temps s’utilitzen fertilitzants orgànics provinents de les restes d’éssers vius, evitant així l’ús de 
productes de síntesi química.  D’aquesta manera, a més d’aportar els micronutrients que les 
plantes necessiten, també s’aconsegueixen una sèrie de millores al sòl i al medi ambient, com 
són: 

• Millora de les propietats físiques dels sòls; donant lloc a uns sòls més 
esponjosos i amb una major retenció d’aigua, sense entollaments. També es 
redueix el risc d'erosió dels sòls, ja que es millora la seva cohesió. 

• Millora de les propietats químiques dels sòls; amb més capacitat 
d'emmagatzematge de nutrients, afavorint una alliberació lenta dels mateixos i 
un increment de la capacitat d'intercanvi catiònic. 

• Millora de  les propietats biològiques; incrementant l'activitat de la 
microfauna amb el que es millora el creixement radicular 

• Millora mediambiental; degut a aquesta alliberació lenta dels nutrients es 
minimitza la possible contaminació dels aqüífers. També a l’evitar l'erosió es 
minimitza la contaminació per sediments i per últim també es minimitza 
l'entrada d'elements forans en el sistema. 

 


