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BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?  

1. Nom de l’actuació: 
DISSENY I EXECUCIÓ DE JARDÍ TERAPÈUTIC A L’HOSPITAL DE LA 

CREU I SANT PAU DE BARCELONA 
  

 

 

Nom de 
l’organització: 

GADIC 

 

 

   

Breu descripció: Construcció d´un jardí terapèutic a l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau amb l’objectiu de crear un 
espai natural a l'àrea en desús situada entre els blocs 
del nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i 
urbanitzar aquest espai amb criteris d’Entorn 
Naturalitzat, convertint-se així en un àrea on poder 
realitzar diferents teràpies; consolidar un entorn 
natural sostenible, refugi per a la biodiversitat i; 
implantar un jardí integrador. La vegetació i els 
materials utilitzats fusionaran la tradició constructiva 
del Recinte Modernista amb la modernitat del nou 
hospital, fent que el conjunt es consolidi. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

Durada: Febrer - Maig 2019 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 

1 i 7 

  

Més informació: Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 
 

Beneficis: 

 
   

☒ Ambientals ☒ Socials ☒ Econòmics 
 
 
 
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Indicador/s: - Captació de CO2: pels elements vegetals que es planten (18 arbres de 18 especies 
diferents, plantes aromàtiques, prat natural amb 40 especies diferents) 

- Augment de la diversitat natural en zona urbana. 
- Millora climàtica de la coberta on s’instal·la, amb una reducció estimada d´1,5 ºC. 
- Millora de la salut, al tractar-se d´un jardí terapèutic. 
-  Espai de formació per la construcció en el mateix espai d´uns horts urbans. 

 

 

Valors: Col·laborativa: entre empreses, hospital- Centre Especial de Treball- Empresa. 
Innovadora: primer hospital amb jardins terapèutics, horts sostenibles. 
Replicable: útil per a tots els hospitals i centres de rehabilitació. 
Terapèutica: tot jardí està pensat pel benestar i la millora de la salut del usuaris. 
Pedagògica: es forma en l´ofici hortícola i s´imparteixen teràpies de grup. 
Sostenible: totes les plantes son de mínim consum d´aigua, i dels horts es farà compost. 

 

 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: GADIC 

 

Breu descripció: GADIC és una enginyeria que treballa a favor del medi ambient per a la millora 

dels espais naturals i urbans, en favor dels seus usuaris, sempre buscant la 

millor solució. Per això els nostres serveis van des de disseny i redacció de 

projectes així com direcció i coordinació en l’àmbit de restauració ambiental, 

millora paisatgística, espais naturals, ordenació i planificació de territori, 

urbanisme ambiental, consultaria ambiental, eficiència energètica i energies 

renovables, seguretat i salut. 

  

 

  

Dades de contacte: 
 @Sant Cugat Bussines Park Av. Via Augusta 15-25 

 +34 618 83 00 04 

 
 info@gadic.es 

 
 

https://www.gadic.es/ 

 

Data de signatura del (CCS): 13 de febrer de 2019 

 

 

3. Documents estratègics (opcional) 

Escriviu la relació de memòries, plans estratègics, plans d’acció i altres documents de l’organització. 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

