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Diagnosi

En els deu anys de vigència del Compromís s’han assolit progressos significatius en 
la conservació dels espais lliures, el verd i la biodiversitat: s’ha doblat l’espai prote-
git amb el nou Pla territorial metropolità de Barcelona, s’ha aprovat la declaració de 
Collserola com a parc natural, s’han recuperat espais naturals (parc fluvial del Besòs, 
riera de Vallvidrera) i s’han guanyat 91 hectàrees de verd dins la ciutat. Actualment, 
disposem de 18 m2 de verd per habitant en el conjunt del terme municipal, tot i que 
convé seguir treballant per incrementar el verd dins la trama urbana, particularment 
en els districtes més densos.

S’ha avançat també en la millora del coneixement i en la conservació de la biodiversi-
tat. Ara sabem que, en trama urbana, a Barcelona tenim diverses espècies protegides: 
set mamífers, 55 ocells, vuit rèptils i dos amfibis. Hem implantat amb èxit programes 
de conservació d’espècies (avifauna en edificis, amfibis, reintroducció del falcó pelegrí, 
etc.). Sabem que tenim 153.000 arbres als carrers, de més de 150 espècies diferents, i 
en quina mesura el verd millora el balanç hídric de la ciutat, regula el microclima, ab-
sorbeix contaminants atmosfèrics i carboni, redueix el soroll i millora la cohesió social.

Tanmateix, encara tenim molts reptes pendents. Hem de fer que la natura penetri 
i interactuï amb la ciutat. Hem d’entendre el verd com una infraestructura ecològica 
que relliga urbs i territori, i que aporta serveis ambientals i socials. Hem de renatu-
ralitzar la ciutat, estenent el verd i la biodiversitat a tots els seus racons i de manera 
equitativa, i aprofitant totes les oportunitats d’espai (cobertes, murs, balcons, terras-
ses, espais temporalment desocupats, etc.). Hem de salvaguardar i posar en valor els 
retalls d’ecosistemes naturals que encara sobreviuen dins la ciutat. Hem de controlar 
espècies exòtiques invasores, tant vegetals com animals. I ens cal apreciar més la na-
tura amb la qual convivim a la ciutat.

1 BioDiversitat: 
del verd urbà a la 
renaturalització de la 
ciutat

Línies D’acció

Desenvolupar progressivament una xarxa de corredors verds que constitueixi una ve-
ritable infraestructura ecològica* funcional i permeti connectar les àrees verdes entre 
elles i amb la natura de l’entorn. 

Renaturalitzar la ciutat: integrar la biodiversitat i la natura en el disseny urbà. Avan-
çar cap a una ciutat favorable al creixement del verd i la penetració de la natura, millo-
rar la qualitat del sòl i potenciar la presència d’espais aquàtics naturalitzats.

Ampliar el verd urbà a carrers, parcs i places, interiors d’illa, horts, patis, vetlladors, 
terrats i cobertes verdes, balcons, murs i parets mitgeres, polígons, solars temporal-
ment desocupats i altres espais d’oportunitat.

Potenciar els beneficis ambientals i socials del verd urbà: la qualitat ambiental (acús-
tica, climàtica, atmosfèrica) i sensorial; la capacitat d’acollida dels espais verds (proxi-
mitat, serveis), i el seu interès cultural i per a l’educació i la recreació.

Promoure la conservació activa del medi litoral i marí i de les xarxes fluvials, desti-
nant-hi els recursos necessaris i fent-ne un ús responsable.

Crear una xarxa de petites reserves de natura* que faciliti la protecció de zones de 
valor natural encara existents dins la trama urbana de Barcelona, atenent la seva sin-
gularitat o representativitat. 

Revaloritzar i recuperar els espais oberts i els usos tradicionals del paisatge de la pe-
rifèria urbana per aconseguir un entorn serè, amb zones aquàtiques, agrícoles, prats i 
rodals de bosc. Potenciar l’agricultura ecològica i col·lectiva. 

Millorar el coneixement de la biodiversitat i dels beneficis que se’n deriven. Potenciar 
la recerca, per perfeccionar la gestió, i fer un esforç de divulgació per augmentar la 
valoració, l’estimació i el comportament responsable de la ciutadania.

Desenvolupar programes de conservació de la biodiversitat per preservar i millorar 
la riquesa d’espècies i d’hàbitats, vetllant per la flora i la fauna autòctones, i evitant la 
introducció d’espècies invasores, amb la col·laboració de tothom. Impulsar programes 
de custòdia del territori.

Gestionar el verd amb criteris d’eficiència en l’ús de recursos naturals i utilitzar pro-
ductes de baix impacte sobre el medi ambient i la salut. Seleccionar espècies en funció 
dels serveis que proporcionen i de la seva adaptabilitat.
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