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La crisi climàtica planteja nous reptes que ens cal afrontar, un dels quals és
adaptar-nos al canvi, és a dir enfortir la nostra capacitat per a fer front als
impactes del canvi climàtic.
L'efecte illa de calor (o Urban Heat Island, en anglès) és el nom que rep la
tendència de les ciutats a tenir unes temperatures més elevades que les zones
menys urbanitzades, especialment durant la nit. Efecte que té l'origen en les
propietats dels materials amb què s'han construït els edificis i carrers.
A les ciutats el canvi climàtic intensificarà l’efecte illa de calor, ja que augmentarà
l’exposició a episodis de temperatures elevades i d’onades de calor, agreujant-ne
les conseqüències.
Una de les actuacions efectives per a reduir-ne l'impacte és incrementar el verd
urbà, ja que la vegetació juga un paper important en el clima de les ciutats per
proveir ombra i pel seu paper termoregulador, refredant l’aire de l’entorn.
El verd urbà fa un servei no tan sols ambiental sinó
també social, millorant la salut i el benestar de les
persones de forma equitativa i redistributiva. La
vegetació urbana regula la temperatura i la humitat
dels nuclis urbans, redueix l’efecte "illa de calor" i
filtra les radiacions solars. També fixa el carboni
atmosfèric, absorbeix contaminants i esmorteeix els
sorolls, fent de l’espai públic un espai més
agradable i saludable per a tothom.
Propostes:







Testos i jardineres
Jardí d'arbustives
Jardí vertical
Pèrgola verda
Cobertes verdes
Muntanya viva
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Testos i jardineres
L’ús de testos i jardineres als espais públics i
privats augmenta la presència de verd i
millora la qualitat de l'espai tant per a les
persones com per a la biodiversitat urbana i
per l'efecte termoregulador.
Els testos i jardineres de grans dimensions,
gestionats correctament amb l’ús d’espècies
mediterrànies que durin tot l’any i floreixin en
diferents èpoques, milloren la qualitat de
l’espai fent-lo més agradable per a les
persones alhora que ajuden a promoure la
biodiversitat urbana.

Jardí de papallones instal·lat al pati de l’Institut Ca n’Oriac.

Recomanacions
Per augmentar la presència de verd i de color al llarg de l’any cal utilitzar plantes
que floreixin en diferents èpoques. Preferentment, cal introduir grups mixtos de
flor, barrejant plantes de tipus perenne amb flor vivaç i arbust. L’ús de flor de
temporada, té un cost de manteniment més elevat, ja que s’ha de substituir tres
cops l’any.
Perquè la supervivència de les plantes sigui màxima i es requereixi el mínim
manteniment, es recomana l’ús d’espècies autòctones adaptades al clima local i
amb les mínimes necessitats d’aigua.
És important, sobretot en els centres d'ensenyament, utilitzar espècies no
tòxiques. En aquest sentit és interessant seguir les recomanacions de l'INFORME
SOBRE L’ESTUDI DELS ARBRES, ARBUSTOS I PLANTES TÒXICS
EXISTENTS A LES ESCOLES I INSTITUTS PÚBLICS DELS SSTT A
TARRAGONA.
Exemples d’espècies autòctones que es poden utilitzar: Una molt bona opció és
plantar aromàtiques com el romaní (Salvia rosmarinus), l'espígol (Lavandula
officinalis), els caps d'ase (Lavandula stoechas). Tambéé s interessant utilitzar
algunes plantes del gènere Sedum com el crespinell groc (Sedum acre), el
crespinell blanc (Sedum album), el crespinell
gros (Sedum sediforme), i altres com el
Sedum rubens i el Sedum rupestre. Es pot
plantar també matafocs (sempervivum). La
picardia (Cymbalaria muralis) servirà, però
només en els espais d'ombra o semiombra.
Una idea és fer un recobriment superficial
amb pedres i plantar-hi crespinell, perquè
creixi entremig.
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Jardí d'arbustives
L'estrat arbustiu té un escàs
desenvolupament en la major part de
les zones verdes urbanes, espais
que normalment es caracteritzen per
la
presència
d'arbrat
dispers
acompanyat de gespa intensament
segada.
Els
matolls
i
arbustos
són
especialment favorables per a la
fauna, ja que aporten fruits,
invertebrats, refugis o hàbitats de
nidificació.

Recomanacions
És especialment interessant en els jardins d’arbustives poder generar una
estructura densa i complexa, combinant espècies autòctones caducifòlies i
perennifòlies, i utilitzant espècies productores de fruits.
Exemples d’espècies autòctones amb fruit: llorer (Laurus nobilis), arboç
unedo), aladern (Rhamnus alaternus), aladern de fulla ampla (Phyllirea
gatell (Salix atrocinerea), avellaner (Corylus avellana), sanguinyol
sanguinea), arç blanc (Crataegus monogyna), marfull (Viburnum tinus)
blanca (Cistus albidus)...
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Jardí vertical
Els jardins verticals neixen com una
nova forma de conrear plantes sense
necessitat de sòl o substrat horitzontal,
i s’han convertit en la nova tendència
per integrar la jardineria a la ciutat,
tant a l’interior com a l’exterior.
Té obvis beneficis ambientals, per
exemple, si el mur vegetal és a l’aire
lliure, ajuden a reduir la calor i
purifiquen l’ambient. En una façana,
en ser aïllants, redueixen els costos de
calefacció i aire condicionat, el que
suposa un estalvi energètic i
econòmic.

Recomanacions
La
construcció
d’aquest
tipus
d’estructura verda està basada en
quatre punts bàsics:
 La creació d'una estructura de
subjecció
 El tipus de substrat
 L'estructuració d'un sistema de
reg eficaç
 I la correcta selecció d'espècies vegetals.
Els jardins verticals poden implantar-se tant en espais exteriors com interiors i en
qualsevol entorn climàtic, sempre que hi hagi una acurada selecció de plantes de
manera que s'adeqüin a les condicions climàtiques de l'indret. Es recomana
sempre l’ús de plantes autòctones ben adaptades al medi i no tòxiques.
Exemples d'espècies: a més de les plantes proposades per als testos i jardiners,
també hi pot anar bé: cibulet (Allium schoenopresum), farigola (Thymus vulgaris),
pinell (Coris monspeliensis), cap blanc (Lobularia maritima), fonoll marí
(Crithmum maritimum), esparreguera boscana (Asparagus acutifolius) i
esparreguera (Asparagus officinalis).
Si el jardí vertical es crea a l’interior d’un immoble, el més important és que rebi
força llum.
Actualment hi ha nombroses empreses especialitzades en el disseny, l'execució i
el manteniment de jardins verticals, però també hi ha alternatives més senzilles
amb l'ús de materials reciclats com palets, testos o ampolles.
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Pèrgola verda
Es pot construir una pèrgola verda,
una estructura pensada tant per
projectar ombra com per fomentar
la biodiversitat augmentant la
coberta vegetal present a l'espai.

Recomanacions
Utilitzar vegetació de fulla caduca
per crear espais d’ombra permet
tenir ombra a l'estiu, evitant també
el reescalfament del terra, fins i tot
en aquells moments en què el sol està més alt, mentre en els mesos d'hivern
deixarà passar els raigs de sol.
L’ombra generada per la pèrgola pot ser limitada en el moment de la instal·lació,
però augmenta amb l’extensió de la coberta vegetal.
Exemples d'espècies:
És interessant utilitzar espècies autòctones, ben adaptades al clima local i de
baixa demanda hídrica i no tòxics com la parra (Vitis vinifera).
També es poden utilitzar espècies no tòxiques i foranies però no invasores, com
el gessamí (família Oleaceae), el Llessamí de nit (Cestrum nocturnum), el
maracujà o fruit de la passió (passiflora edulis) o la buguenvíl·lea (família
Nyctaginaceae), tot i que cal tenir present que aquesta té punxes.
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Cobertes verdes
A moltes ciutats, la majoria de les
cobertes dels edificis són terrats, és
a dir, cobertes planes i generalment
accessibles. Són espais actualment
infrautilitzats.
A la ciutat, on l’espai sovint és
limitant, treure el màxim rendiment
social,
ambiental
i
energètic
d’aquests espais transformant-los en
terrats i cobertes verdes aportaria
nombrosos beneficis en tots els
àmbits: en les relacions socials, en
el confort tèrmic i la qualitat de l'aire, en la creació de nous espais verds, en el
paisatge urbà, en el cicle de l'aigua i en l'estalvi energètic.
Les cobertes verdes poden ser un element clau per aconseguir una ciutat més
verda i sostenible, i per contribuir a l’adaptació dels efectes provocats pel canvi
climàtic.

Recomanacions
Una coberta verda pot incloure espais verds, horts urbans d'autoabastament,
espais d'ús social o de captació d'aigua de la pluja, i és compatible amb la
instal·lació d'energies renovables.
Hi ha molts tipus de cobertes i depenent de la seva funció principal cal considerar
diferents aspectes a tenir en compte:





Per a millorar la qualitat de l’aire cal maximitzar la superfície coberta amb
vegetació.
Per incrementar la biodiversitat cal incloure agrupacions de vegetació
autòctona (plantes herbàcies, aromàtiques, bulboses, entapissants i
arbustives de port baix.), i part del substrat, de no menys de 10 cm de
gruix, ha de procedir de l’hàbitat que es vol potenciar. És recomanable fer
servir elements com roques, troncs o escorces per atreure la fauna.
Per a l’aïllament tèrmic i acústic cal augmentar la profunditat del substrat,
proporcionar reg, seleccionar espècies vegetals frondoses per generar
ombres a l’estiu, etc.
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Muntanya viva

Muntanya viva al pati de l'escola Joan Maragall de Sabadell.

Massa sovint, els patis de les escoles i instituts de Catalunya són superfícies
ermes de ciment o sauló. Desenvolupar-hi una actuació per a revegetar-los,
implica aportar-hi un substrat adequat per a les plantes. Una manera de fer-ho, és
construint una muntanyeta artificial i cobrir-la de vegetació.
D'aquesta manera la muntanyeta vegetal incorpora, a més dels avantatges
ambientals, també un component lúdic. Es tracta doncs d’una acció amb benefici
doble, ja que es tracta d’una iniciativa per augmentar el verd i afavorir la
biodiversitat i també un espai de joc pels alumnes del centre.

Construcció
La construcció de la muntanya viva requerirà d’una obra. A nivell general,
l’esquema de construcció de la muntanya és el següent:

Esquema de l’estructura i estrats de la muntanya viva.

· Sauló/terra compactada: Per tal de donar estabilitat i estructura, el primer pas és crear
una pila de sauló o terra compactada de la mida desitjada per a la muntanya.
· Substrat: Just sobre la terra compactada, caldrà afegir-hi uns 30-40 cm on s’hi acabaran
plantant les plantes.
· Xarxa de fibra de coco: Aquesta capa haurà de recobrir tota la muntanya, ja que ajuda a
mantenir l’estructura de tota la muntanya, ajudant a combatre l’erosió, a més a més de
mantenir la humitat necessària per a l’establiment de les plantes.
· Pedres: Cal col·locar pedres a la base i també en diferents punts de la pendent per tal
de reduir l’erosió i ajudar a fixar la xarxa de fibra de coco.
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Les muntanyes vives ofereixen moltes possibilitats per compaginar l’ús com a
espai de verd i de millora de la biodiversitat, i l’ús com a element lúdic. Dos
exemples de muntanyetes diferents són:
· Muntanya viva amb tub:
Aquesta muntanya tindrà un o dos tubs coberts de terra pels quals s’hi podrà
passar per sota.

Muntanya viva amb dos tubs, durant la construcció (esquerra) i acabada (dreta).

· Muntanya viva amb passarel·la de troncs :
Muntanya de forma allargada on hi hauran distribuïts diversos troncs pels quals
s’hi podran practicar jocs d’equilibri.
En la construcció d’aquesta muntanya caldrà fixar adequadament el tronc. Per
fer-ho caldrà fixar-los a terra amb un encofrat de ciment. Un cop coberts els
troncs amb la terra, aquests no han de sobresortir més de 30 cm.

Esquema d’instal·lació dels troncs per la muntanya viva.
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Plantes
Les plantes es plantaran al llarg de tota la muntanya, fent petits forats a la xarxa
de fibra de coco i enterrant les arrels en el substrat (terra bona).
Algunes plantes recomanables són:
Plantes que poden utilitzar-se en una
muntanyeta viva
Cap blanc – Lobularia maritima
Lot de creta – Lotus creticus
Romaní – Rosmarinus officinalis
Farigola – Thymus vulgaris
Bruguerola – Calluna vulgaris
Estepa blanca – Cistus albidus
Herba de Sant Jordi – Centranthus ruber
Espernallac - Santolina chamaecyparissus
Allium sp.
Iris sp.

Muntanya viva amb passarel·la de trons.
Escola Joan Maragall de Sabadell.

Pressupost orientatiu
Aquesta és una actuació més complexa que altres de les plantejades i que
requereix un pressupost relativament elevat. A continuació es mostra un
pressupost orientatiu del cost que pot suposar, si bé la col·laboració de les
famílies dels centres educatius pot disminuir-ne molt el cost.
Pressupost aproximat – Muntanya viva amb tub
Descripció del treball
Tipus
Unitats Cost unitari
Total
Disseny i gestió (hores)
Personal
25
20,00 € 500,00 €
Obra de construcció
Personal
1
3.200,00 € 3.200,00 €
Tub de 80 cm de diàmetre (6 m) Material
1
629,20 € 629,20 €
2
Sauló (m )
Material
4
30,00 € 120,00 €
Terra Vegetal (m2)
Material
5
43,00 € 215,00 €
2
Rotlle de coco (m )
Material
50
1,69 €
84,70 €
Pedres per a la subjecció (tones) Material
1
169,40 € 169,40 €
Retirada de runa (1 m2)
Servei
1
39,93 €
39,93 €
Substrat (litres)
Material
70
0,18 €
12,32 €
Plantes
Material
90
2,00 € 180,00 €
TOTAL
5.150,55 €

Aliats

per

l'emergÈncia climàtica - 9 - CATÀLEG ACCIONS PATIS ESCOLES

__________________________________________
Aliats per

l'emergÈncia

climàtica és un projecte realitzat per

l'ADENC, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
L'ADENC és una associació sense afany de lucre creada el 1982 amb la voluntat de
difondre els valors naturals dels espais de la plana del Vallès.
Declarada d’utilitat pública el 1999, actualment compta amb 300 socis i molts
voluntaris. Té una dilatada experiència en campanyes educatives, programes per
conscienciar la ciutadania i projectes de custòdia i de millora de l'entorn. Com a
entitat de referència en el sector ambiental, l'ADENC ha publicat diversos estudis i
ha promogut i participat en nombroses campanyes de defensa del territori.
L'ADENC està integrada a Ecologistes de Catalunya i a la Xarxa per la Conservació de
la Natura, entre d'altres. També col·labora habitualment amb altres entitats, amb
empreses i amb administracions públiques a diferents nivells.
L'educació ambiental és un valor que cal impulsar en la nostra societat.
Des de l'ADENC fa molts anys que hi treballem des de vessants ben diferents.
 Oferim activitats guiades per als centres i col·lectius interessats.
 Impulsem nous projectes com per exemple els projectes d'aprenentatge
servei.
 Oferim recursos educatius gratuïts per a totes les persones que els vulguin
aprofitar i compartir.
www.adenc.cat
93 717 18 87
correu@adenc.cat
Twitter, Instagram, Facebook @adenc1982

Amb el suport de:
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