
naturalització
i gestió ecològica

més salut
i benestar
Sarrià - Sant Gervasi

On pots trobar exemples de naturalització 
al teu districte?

1. Tanatori de Sant Gervasi
Talús i escocells amb flora 
espontània.

2. Carrer Plantada
Espai amb flora espontània. 

3. Avinguda Diagonal  
amb Carrer Tuset
S’han plantat flors als escocells 
per afavorir la presència de 
fauna.

4. Hort municipal de Collserola
Instal·lació de torre niu  
de ratpenats.

5. Tres Torres
Col·locació d’encoixinat al sòl.

#naturalitzembarcelona

del verd,



La gestió ecològica i la naturalització  
del verd són un bon senyal

Beneficis de comptar amb més i millor 
verd: 

Barcelona aposta per la gestió ecològica i la 

naturalització dels espais verds. L’objectiu és 

augmentar la natura a la ciutat per guanyar més 

salut i qualitat de vida.

•  L’eradicació dels herbicides químics i la 

disminució de l’aplicació de productes  

fitosanitaris. Pràcticament totes les plagues  

dels arbres es tracten amb control biològic.

•  L’optimització de l’aigua, per fer-ne un ús més 

eficient.

•  L’ús d’adobs orgànics per millorar el sòl.  

•  La priorització d’espècies vegetals autòctones 

i/o adaptades a la ciutat. 

•  Menys poda als arbres i arbusts.

•  Més conservació de la fauna.

•  Es deixen créixer els arbres en la seva forma 

natural. 

•  Es creen nous espais amb més flors i arbustos 

per atraure insectes.

•  Es planten grups de flors que visquin més anys.

•  La gespa es deixa créixer perquè sigui un prat 

natural o un herbassar. 

•  Es deixen créixer plantes i flors espontànies, 

sobretot als escocells dels arbres. 

•  Es transformen les basses per tal que hi puguin 

viure amfibis com la granota verda i el tòtil. 

•  Es fan estructures per a la fauna que afavoreixen 

la presència d’insectes, mamífers i ocells, com 

hotels d’insectes, torres de ratpenats, nius per a 

ocells o espirals d’aromàtiques.

• Contribueix al benestar físic i emocional.

• Millora la qualitat de l’aire.

•  Regula les temperatures i aporta ombra  

i frescor.

• Proporciona tranquil·litat i espais de trobada.

• Aporta valor paisatgístic i estètic a la ciutat.

La gestió ecològica s’aplica a tot el verd de  
la ciutat i té per objectiu l’ús sostenible dels  
recursos i la protecció del medi ambient.  
Algunes mesures són: 

La naturalització s’aplica en alguns espais verds 
i té per objectiu deixar-los evolucionar i facilitar 
els processos naturals i l’entrada espontània de 
flora i fauna. Algunes mesures són: 


