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1.

OBJECTIU I ABAST

La Diputació de Barcelona ha encarregat els treballs per l’elaboració del Pla Director
de Verd Urbà de Torelló (PDVU), recollint la petició de l’Ajuntament de Torelló, amb a
la finalitat de disposar d’una eina de planificació actualitzada que orienti les decisions
presents i futures, i serveixi de marc referent en la gestió i manteniment dels espais
verds urbans del municipi.
Els objectius d’aquest document són:
1. Elaborar un inventari detallat del verd urbà de Torelló integrat en un Sistema
d’Informació Geogràfica (SIG).
2. Definir els criteris de disseny i manteniment dels espais verds de Torelló.
3. Definir un pla d’inversions per a la millora i consolidació dels espais verds de
Torelló.
Aquest Pla Director comprèn tots els espais verds de l’àmbit urbà on l’Ajuntament de
Torelló realitza el manteniment i també aquells on fa actuacions puntuals al llarg de
l’any.
Els Pla abasta els següents espais:







Espais inclosos en el Sistema de Parcs i Jardins Urbans del Pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM).
Espais Inclosos en el Sistema d’Equipaments del POUM.
Elements de vialitat (rotondes, mitjanes i illetes).
Altres espais verds urbans de gestió municipal.
Arbrat viari.
Jardineres viàries.

Els criteris de gestió del Pla es defineixen a tres nivells:




Criteris generals de gestió.
Criteris per a cada categoria de verd urbà.
Criteris per a cada unitat de gestió.

En aquesta Memòria s’exposa la metodologia utilitzada en l’elaboració de l’inventari,
es presenten de forma sintètica les dades globals del verd urbà de Torelló a partir de
l’inventari realitzat, s’estableixen els criteris de gestió en els tres nivells indicats i es fa
una proposta del pla d’inversions associat.
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2.

CONTEXT TERRITORIAL

2.1 Dades generals
Torelló és un municipi de 14.172 habitants (idescat 2018) de la comarca d’Osona, amb
una superfície de 13,48km2 i una altitud de 508m. Està situat al cor de la Vall del Ges,
un territori del qual formen part també Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló. El
terme municipal, al sector septentrional de la Plana de Vic, limita al nord amb Sant
Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, a l’est amb Santa Maria de corcó, al sud amb
Manlleu i a l’oest amb les Masies de Voltregà i Orís. Del relleu de Torelló cal destacar
el puig de la Guàrdia o de les Tres Creus, al costat de Rocaprevera. Pel que fa a les
comunicacions viàries, Torelló es connecta per carretera amb els municipis veïns de
Manlleu, Sant Pere i Sant Vicenç de Torelló, es troba a prop de dues grans
infraestructures viàries, la carretera C-17 de Barcelona a Ripoll i la C-37 que uneix
Osona amb la Garrotxa. Es troba a 21 km de Vic (la capital de comarca) i a 90 km de
Barcelona.

Figura 1. Terme municipal de Torelló.

El nucli urbà es troba situat al nord del terme municipal a prop de la confluència del riu
Ges amb el Ter. El nucli urbà es va formar al voltant de l’església de Sant Feliu, al
cantó esquerra del riu Ges i actualment és el centre del municipi. Es formaren altres
barris al Sud-Est del municipi i al Nord-Oest sota l’estació del ferrocarril, a l’altra banda
del riu Ges.
Al voltant del municipi trobem diferents polígons industrials com el de Puigbacó al
Nord-Est, el Polígon industrial la Campaneria i Mas les Vinyes a l’Est i el de Matabosc
a l’Oest.
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2.2 Elements geogràfics i entorn natural
El terme municipal de Torelló no té cap superfície inclosa en cap Pein (Pla d’Espais
d’Interès Natural) ni Xarxa Natura 2000. Els espais més propers al municipi són la riera
de Sorreigs, Savassona i les Serres de Milany-Santa Magdalena i PuigsacalmBellmunt.

Figura 2. PEINs propers al municipi de torelló. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Torelló té presència de 7 Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), 6 dels HIC estan
catalogats com a No prioritaris mentre 1 d’ells està catalogat com a Prioritari, aquest
és el Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia). La Directiva
d’hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones, terrestres o aquàtiques,
diferenciades per les característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són
totalment naturals com seminaturals. Dos d’aquests HIC es troben propers a la trama
urbana, són els hàbitats que ressegueixen el riu Ter i Ges
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Figura 3. Hàbitats d’Interès Comunitari presents al terme municipal de Torelló. Font: Departament de
Territori i Sostenibilitat.

Torelló es troba a la part nord de la Plana de Vic. La plana està totalment envoltada de
muntanyes. Al nord la Serra de Bellmunt, a llevant el Cabrerès i les Guilleries, al sudest el Montseny, al sud els Cingles de Bertí i a ponent l’altiplà del Lluçanès i del
Moianès.
La coberta vegetal es troba força modificada respecte la seva extensió original. La
llarga antropització de la Plana de Vic ha substituït els boscos originals de la plana per
conreus i pastures, i ha marginat les formacions forestals cap als costers i indrets més
difícils de conrear.
La vegetació potencial de la major part de la unitat es correspon a la roureda de roure
martinenc amb boix (Buxo sempervirentis-Quercetum humilis). A banda del roure
(Quercus humilis), és possible trobar altres arbres, com l’auró (Acer campestris i Acer
monspessulanum) i arbusts com l’arç blanc (Crataegus monogyna) o el boix (Buxus
sempervirens). Actualment la major part de la plana es troba ocupada per conreus, fet
que ha desplaçat les rouredes als vessants i els cim dels turons testimoni i als límits
inferiors dels vessants que delimiten la unitat. En conjunt es tracta de bosquetons força
degradats i no gaire madurs. A mida que es guanya alçada i l’abast de les boires és
menor, la roureda cedeix pas a l’alzinar muntanyenc.
Vora els rius principals, especialment el Ter, s’hi fa una vegetació de ribera força
interessant, bastant migrada per l’expansió de conreus i assentaments humans, però
variada, en tot cas. Hi abunden les plantacions de pollancres (Populus nigra) i d’àlbers
(Populus alba), així com l’arbre natural, el vern (Alnus glutinosa) en aquells indrets
propers a rescloses, on el volum d’aigua embassada no oscil·la en excés. També són
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freqüents les plantacions de pollancres i plàtans (Platanus x hispànica), així com les
robínies (Robinia pseudoacacia), que creixen vora rius i rieres, en marges de
carreteres i de camps de conreu.
Torelló té la vegetació natural propera al municipi, això està potenciat també pels
diferents senders que passen per dins del nucli els quals permeten un accés a la
natura, així com el riu Ter i Ges que passen pel municipi i el fons escènic muntanyós
que es pot observar des de molts punts del municipi.

2.3 Dades climàtiques
El clima de Torelló és Mediterrani Continental Humit. La precipitació cau de manera
regular durant tot l’any, però l’hivern és l’estació més seca. Pel que fa a la temperatura,
l’estiu és curt, però calorós a la Plana de Vic i l’hivern és fred amb inversió tèrmica que
provoca a les contrades més baixes una boira persistent durant els mesos hivernals i
un descens de les temperatures mínimes, la boira pot ser present més de 100 dies a
l’any. L’amplitud tèrmica és alta i només l’estiu queda lliure de la possiblitat de
glaçades.

Figura 4. Normals climàtiques d’Orís (període de referència 2007-2016) a 2 km de Torelló. Font: Servei
Meteorològic de Catalunya.

Resum de dades climàtiques de l’Estació Meteorològica d’Orís (Osona) període de
referència 2007-2016:
Precipitació acumulada (PPT)
Temperatura mitjana (TMM)
Temperatura màxima mitjana (TXM)
Temperatura mínima mitjana (TNM)
Temperatura màxima absoluta (TXX)
Temperatura mínima absoluta (TNN)
Velocitat mitjana del vent (a 10m) (VVm)
Humitat relativa mitjana (HRM)
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747,0mm
12,1 ºC
19,9 ºC
6,1 ºC
40,2 ºC (07/07/2015)
-11,5 ºC (20/12/2009)
1,2 m/s
72 %
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2.4 Activitat econòmica, cultural i esportiva
L’economia del terme municipal, tot i no ser eminentment agrícola, manté encara certa
activitat agrària. Els principals conreus són els cereals (ordi i blat) i el farratge, mentre
que la ramaderia es dedica sobretot a la cria de bestiar porcí i boví. La indústria és la
base del desenvolupament de Torelló, com queda palès amb l’ampliació de l’espai
industrial del terme. La indústria se centra principalment en tres sectors d’activitat: el
metal·lúrgic, el tèxtil i la torneria.
La vida comercial de Torelló ve marcada pel mercat setmanal i pel comerç. El mercat
setmana data del 1270; es fa els dimecres en l’espai situat vora el recinte del mercat
municipal.
Pel que fa als serveis, l’ensenyament és cobert fins al batxillerat, i l’assistència mèdica
és coberta per un centre d’assistència primària.
El turisme ha tingut cert desenvolupament sobretot a partir de la dècada del 1990, amb
iniciatives que promouen el coneixement del patrimoni natural, històric i industrial de la
vall del Riu Ges i del Ter. Torelló disposa de diferents establiments d’allotjament.
Torelló té una tradició associativa important reflectida en un nombre considerable
d’entitats i agrupacions culturals, folklòriques, esportives, etc. D’entre els equipaments
culturals de la vila cal destacar el tradicional Teatre Cirvianum, la biblioteca municipal,
l’arxiu municipal.
També cal mencionar que Torelló té un variat programa de festes, que es reparteixen
al llarg de tot l’any. Cal destacar el Mercat del Trasto (maig), el Festus-Festival d’Arts
al Carrer (juny-juliol), la Festa Major (juliol-agost), l’Aplec de Rocaprevera (setembre),
el Festival Internacional de Cinema de Muntanya (novembre) i, el Carnaval de Terra
Endins (febrer).
Per altra banda, cal destacar que a Torelló hi passen alguns senders. Els més
importants són:
PR-C 45: és un itinerari circular que transcorre per Torelló, Sant Vicenç de Torelló i
Sant Pere de Torelló i s’enfila fins al Santuari de Bellmunt. Té una distància de 21’96
km i un desnivell acumulat de 2.317 m.
PR-C 47 (Camí Vora Ges): és un itinerari lineal que segueix el curs del riu Ges,
enllaçant les poblacions de Torelló i Vidrà. Té una distància de 18’10 km i un desnivell
acumulat de 1.113 m.
Camí Vora Ter (GR-210) i la Ruta del Ter: són itineraris que ressegueixen el curs del
Ter des del seu naixement fins a la desembocadura.
També cal mencionar que una passejada habitual pels torellonencs és caminar pel
camí del canal o pel polígon fins arribar a la Colònia Ymbern i als Jardins del Pelut que
tot i que pertanyen al municipi veí d’Oris, estan molt propers a Torelló. Actualment
aquests jardins, que van ser dissenyats per Rubió i Tudurí, estan abandonats.
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Figura 5. Rutes que passen pel municipi.

2.5 Planejament estratègic i urbanístic
Com a planejament hi ha el Pla General Ordenació Urbana municipal (PGOU) que
contempla les zones verdes i espais públics, però no en regula la gestió.
Per altra banda, cal mencionar que tot el manteniment del verd urbà del municipi es
realitza mitjançant gestió indirecta (per contracte extern a empreses privades). Per
tant, en el Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i conservació del verd
urbà d’aquest contracte queden definits tots els treballs de manteniment i conservació
del verd urbà de Torelló.
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3.

METODOLOGIA

3.1 Dades generals de l’inventari i l’anàlisi
L’inventari d’espais verds, arbrat viari i jardineres viàries s’ha dut a terme a l’octubre
del 2019.
Totes les dades facilitades pels serveis tècnics de l’Ajuntament o obtingudes d’altres
fonts, utilitzades per fer l’anàlisi de l’inventari i de la gestió del verd urbà de Torelló
corresponen als anys 2018-2019.
Les dades preses del Cercle de comparació intermunicipal de verd urbà, de la
Diputació de Barcelona són els resultats de l’any 2018.

3.2 Definicions dels principals conceptes
Primerament es realitzen definicions dels principals conceptes que s’utilitzen en el
PDVU:
Verd urbà: comprèn tots els espais verds que l’ajuntament manté, i també aquells on
no realitza manteniment ordinari, però sí actuacions puntuals al llarg de l’any. Poden
ser espais situats dins de la trama urbana, en zones periurbanes o en zones de
transició.
Unitat de gestió: tot espai verd o alineació d’arbrat amb un conjunt d’elements de
vegetació agrupats, amb altres components de pavimentació, mobiliari, etc. que els
complementen, i que té coherència per a una funcionalitat concreta.
Espai verd: qualsevol espai on hi hagi elements, més o menys complexos, de
vegetació que ocupen una superfície determinada. Així, es pot trobar una gran
diversitat d’espais verds; jardins, petits parterres enjardinats, places, mitjanes,
rotondes, parcs, espais forestals, etc. de dimensions, formes i estructures molt
variables.
Arbrat viari: es considera els arbres que es troben en alineacions en els carrers i altres
vies d’una població. Una unitat de gestió d’arbrat viari s’entén com un conjunt uniforme
d’arbres d’un tram d’un mateix carrer entre dues o varies cruïlles seguint l’eix del
carrer. La unitat de gestió de l’arbrat viari no té associada una superfície determinada,
es tracta com un element lineal. L’arbre viari generalment es troba en zona
pavimentada i no va acompanyat d’altres elements vegetals.
Categoria de verd: cada unitats de gestió s’han agrupat segons les següents
categories.
Model de categories de verd
DESCRIPCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

Jardins

Espais de dimensions mitjanes i amb components de vegetació
complexos i/o heterogenis.

Parcs

Espais de dimensions grans i amb components de vegetació
complexos i/o heterogenis.

Espais de transició amb l’entorn

Ubicats al límit del sòl urbà amb el no urbanitzable, amb poca
freqüentació, i constituïts per cobertes forestals.
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Places

Places incloses a l’àmbit dels espais verds, però amb arbres com a
únic element de vegetació.

Elements de vialitat

Espais verds en rotondes, mitjanes i laterals de vials, normalment
sense accés d’usuaris.

Espais verds en equipaments

Jardins que es troben dins el recinte dels diferents equipaments
municipals o serveis tècnics.

Jardineres viàries

Mobiliari urbà que conté plantes i/o arbusts. Poden ser mòbils o no.

Altres espais lliures

Espais lliures en sòl urbà de titularitat pública fora del sistema
d’espais lliures, viari, o hidrogràfic.

Arbrat viari

Conjunt dels arbres de la via pública que no es troben en espais
verds.

Espais vinculats a la xarxa
hidrogràfica

Espais de la xarxa hidrogràfica dels quals l’ajuntament fa el
manteniment.

3.3 Definició de l’àmbit de l’inventari
La definició de l’àmbit de l’inventari s’ha fet a partir d’informació ja disponible i del
treball de camp.
Primerament des del despatx es realitza una primera delimitació de l’àmbit a partir de
la informació disponible de l’ajuntament, la cartografia de referència de la base
topogràfica a escala 1:1000 i les ortofotos disponibles a l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya (ICGC). Aquest àmbit s’envia a l’Ajuntament i a la Diputació de
Barcelona per tal que sigui validat.

3.4 Treball de camp i caracterització dels elements d’inventari
Per tal de conèixer, categoritzar i catalogar tots els espais verds del municipi s’ha
realitzat un treball distingint les alineacions d’arbrat viari, els espais verds i les
jardineres viàries.
Per a la presa de dades s’ha utilitzat com a cartografia de referència la base
topogràfica, escala 1:1000. Aquesta base defineix suficientment la majoria d’espais en
sòl urbà consolidat, amb els seus elements a inventariar prou definits.
Amb el treball de camp, primerament, es determina el tipus d’unitat de gestió (arbrat
viari, espais verds o jardineres viàries) per saber la informació que cal recollir de cada
unitat.
Seguidament es realitza la presa de dades de cada unitat de gestió segons el tipus de
la unitat:
Espais verds
El model de presa de dades adoptat per als espais verds permet la recollida de les
dades globals de l’espai i de cadascun dels elements d’aquest.
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Dades globals de l’espai
Les dades globals per a cada espai que incorpora l’inventari són:
-

Codi del municipi (MUN_INE): corresponent al codi INE municipal.

-

Data del treball de camp (DATA_ACT): s’indica la data de la presa de dades.

-

Codi de la Unitat de Gestió (ID_VU): aquest codi s’ha establert codificant la
totalitat dels espais definitius de l’àmbit del PDVU, a partir de la distribució
territorial de les UG en tot el terme municipal. S’ha adjudicat un codi correlatiu a
cadascun d’ells, que comença amb les inicials EV i es seguit de tres dígits
(EV000).

-

Nom de l’espai (NOM_UG): s’indica el nom de cadascuna de les UG, amb el
seu nom oficial, si en té, amb el nom usat pel servei de manteniment municipal
de manera habitual o en cas contrari amb la seva localització.

-

Codi de la categoria de l’espai (CODI_CATEG): s’indica segons els codis
establerts per la Diputació de Barcelona.

-

Descripció de l’espai (DESC_GEN): es fa un breu descripció global de l’espai.

-

Tipus de gestió (GESTIO): s’indica si el manteniment de l’espai el porta a
terme l’ajuntament (gestió directa), a través del seu personal propi o brigada, o
bé és un servei externalitzat (gestió indirecta).

-

Responsabilitat de la gestió (GESTIO_RES): en cas de gestió indirecta
s’indica l’empresa i en cas de gestió directa s’indica el departament municipal.

-

Superfície total (AREA_TOTAL): superfície total: superfície total de la UG
(m2).

-

Superfície paviments tous (AREA_TOU): superfícies dels paviments tous
(m2).

-

Superfície paviments durs: (AREA_DUR): superfícies dels paviments durs i
petites edificacions (m2).

-

Superfície vegetada (AREA_VEG): superfície ocupada per vegetació que
inclou les gespes, preats, arbusts, entapissants, flor de temporada, vegetació
espontània i altres superfícies vegetades (m2).

-

Superfície d’aigua (AREA_AIGUA): superfície ocupada per aigua (m2).

-

Superfície regada (AREA_REG): superfície vegetada que és regada (m2).

-

Nombre d’arbres (NUM_ARBRES): s’indica el nombre total de posicions
d’arbres (inclouen les baixes) de la UG.

Dades dels elements de l’espai
Un cop realitzada la descripció i situació de cada espai es passa a recollir la informació
de cadascun dels elements que el composen, atribuint a cada element un codi
correlatiu, començant per l’1 i continuant de forma creixent.
Tots els arbres es representen com a punts mentre que les superfícies dels elements
que el composen es representen com a polígons i els elements lineals com a línies.
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-

-

Arbres:


Codi de l’arbre (ID_VU): Els codis dels arbres comencen pel codi de
l’Espai Verd al qual pertany seguit de l’abreviació A més tres dígits
correlatius, per tant tenen aquest format: EV000_A000.



Espècie (ESP_NOM): es recull, per a cada posició, l’espècie i la
varietat.



Estat (ESTAT): s’avalua l’estat global de l’arbre (normal, alterat o molt
alterat).



Mida (MIDA): alçada total de l’arbre: petit (<6m), mitjà (6-9m), alt (915m) o exemplar (>15m).



Etapa (ETAPA): etapa aproximada: implantació (plantació recent),
manteniment (plantació consolidada) i decaïment (plantació en
decaïment).



Idoneïtat (IDONEITAT): idoneïtat de l’espècie escollida pel lloc
(adequada, tolerable o inadequada).



Baixes (BAIXA): es diferencia si es tracta d’un escocell buit, si hi ha
una soca o bé un arbre mort.



Arbre catalogat (ARBRE_CAT): s’indica en el cas que estigui
reconegut com a tal.

Altres elements puntuals:
Es representen com a punts en el qual cada punt té el seu codi propi i està
sempre associat a una unitat de gestió concreta. Les dades globals que
incorporen els elements puntuals són:

-



Codi de l’element (ID_VU): Els codis dels elements puntuals comencen
pel codi del l’espai verd al qual pertany seguit de l’abreviació P més dos
dígits correlatius, per tant tenen aquest format: EV000_P00.



Tipus d’element (TIPUS_ELE): s’indica si es tracta d’una arbust aïllat,
una jardinera o altres elements puntuals.



Espècie (ESP_JARD): es recull, per a cada posició, l’espècie i la
varietat.



Estat (ESTAT): s’avalua l’esta global de l’element (normal, alterat o molt
alterat).



Observacions (OBSERVACIO): altres dades observades.

Elements lineals:
Es representen com a línies en el qual cada línia té el seu codi propi i està
sempre associat a una unitat de gestió concreta. Les dades globals que
incorporen els elements lineals són:
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Codi de l’element (ID_VU): Els codis dels elements lineals comencen
pel codi del l’espai verd al qual pertany seguit de l’abreviació L més dos
dígits correlatius, per tant tenen aquest format: EV000_L00.



Tipus d’element (TIPUS_ELE): s’indica si es tracta d’una tanca vegetal
o altres.
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-



Espècie (ESP_JARD): es recull, per a cada posició, l’espècie i la
varietat.



Longitud de l’alineació (m) (LONGITUD): s’indica la longitud total de
l’alineació.



Estat (ESTAT): s’avalua l’esta global de l’element (normal, alterat o molt
alterat).



Altura en metres (ALTURA): s’indica si són més alts o més baixos de
2m.



Retall (RETALL): s’indica si l’element està retallat o no.



Observacions (OBSERVACIO): altres dades observades.

Elements superficials:
Es representen com a polígons en el qual cada polígon té el seu codi propi i
està sempre associat a una unitat de gestió concreta. Les dades globals que
incorporen els elements superficials són:


Codi de l’element (ID_VU): Els codis dels elements superficials
comencen pel codi del l’espai verd al qual pertany seguit de l’abreviació
S més tres dígits correlatius, per tant tenen aquest format:
EV000_S000.



Tipus d’element (TIPUS_ELE): s’indica si es tracta d’una tanca vegetal
o altres.



Superfície total (SUPERFICIE): s’indica la superfície total del polígon
(m2).



Estat (ESTAT): s’avalua l’esta global de la superfície (normal, alterat o
molt alterat).



Observacions (OBSERVACIO): altres dades observades.

Els diferents tipus d’elements superficials són:


Paviment dur



Paviment tou



Làmina d’aigua



Gespa



Prat



Grup arbustiu



Entapissant



Flors de temporada



Vegetació espontània



Altres superfícies vegetades



Altres superfícies
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Arbrat viari
Pel que fa a les alineacions d’arbrat viari s’ha seguit els mateixos procediments,
classificant-les totes en la categoria d’arbrat viari.
Dades globals de l’alineació
Pel que fa a les unitats de gestió (UG) d’alineacions d’arbrat viari es segueix el mateix
model de presa de dades que per a les UG dels espais verds, amb la simplificació que
només es recullen els elements d’arbrat.
Les dades per a cada unitat de gestió d’alineació d’arbrat viari que incorpora l’inventari
són:
-

Codi del municipi (MUN_INE): corresponent al codi INE municipal.

-

Data del treball de camp (DATA_ACT): s’indica la data de la presa de dades.

-

Codi de la Unitat de Gestió (ID_VU): a cada unitat de gestió se li atorga un
codi correlatiu que comença per les inicials AV i va seguit de tres dígits
(AV000). Les unitats de gestió es representen com a línies.

-

Carrer (NOM_CARR): s’indica el nom del carrer o via pública en el que es
troba situada l’alineació d’arbres per poder-la localitzar fàcilment.

-

Longitud (LONGITUD): s’indica la longitud total de l’alineació en metres
calculada a partir del SIG.

-

Vorera (A_VORERA): s’indica si l’amplada de la vorera és apte per la plantació
d’arbrat establint com a apte una amplada >2,5m.

-

Conflictes (CONFLICTE1, CONFLICTE2, CONFLICTE3): s’identifiquen els
conflictes observats en cada unitat de gestió: per aixecament de paviment, amb
el trànsit rodat, amb les façanes, amb els balcons, amb els fanals i amb els
senyals de circulació o assimilables.

-

Nombre d’arbres (NUM_ARBRES): s’indica el nombre total d’arbres.

-

Nombre de baixes (NUM_BAIXES): s’indica el nombre total de baixes.

-

Nombre de posicions (NUM_POSIC): s’indica el nombre total de posicions,
que és la suma dels arbres i les baixes.

-

Espècie principal (ESP_PRAL): s’identifica l’espècie i varietat principal de
cada UG.

-

Espècie secundària (ESP_SEC): s’identifica l’espècie i varietat secundaria de
cada UG.

-

Descripció de l’entorn (DESC_ENTOR): es fa un breu descripció de la UG i
dels aspectes rellevants.

-

Reg (REG): s’indica si té reg manual, reg automàtic o no en té.

-

Observacions (OBSERVACIO): s’hi indiquen altres dades observades.

Dades dels elements de l’alineació
Un cop realitzada la descripció i situació de cada alineació es passa a recollir la
informació dels arbres de carrer que el composen atribuint a cada element un codi
correlatiu, començant per l’1 i continuant de forma creixent.
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Tal com s’ha establert anteriorment tots els arbres es representen com a punts mentre
que el tram o unitat de gestió que es defineix es representen com a línies.
-

Arbres:


Codi de l’arbre (IDVU): Els codis dels arbres comencen pel codi de
l’alineació de l’Arbrat viari al qual pertany seguit de l’abreviació A més
tres dígits correlatius, per tant tenen aquest format: AV000_A000.



Espècie (ESP_NOM): es recull, per a cada posició, l’espècie i la
varietat.



Estat (ESTAT): s’avalua l’estat global de l’arbre (normal, alterat o molt
alterat).



Mida (MIDA): alçada total de l’arbre: petit (<6m), mitjà (6-9m), alt (915m) o exemplar (>15m).



Etapa (ETAPA): etapa aproximada: implantació (plantació recent),
manteniment (plantació consolidada) i decaïment (plantació en
decaïment).



Idoneïtat (IDONEITAT): idoneïtat de l’espècie escollida pel lloc
(adequada, tolerable o inadequada).



Baixes (BAIXA): es diferencia si es tracta d’un escocell buit, si hi ha
una soca o bé un arbre mort.



Arbre catalogat (ARBRE_CAT): s’indica en el cas que estigui
reconegut com a tal.

Jardineres viàries
Pel que fa a les alineacions de jardineres viàries s’ha seguit el mateix procediment,
classificant-les totes en una categoria.
Dades globals de les jardineres viàries
Pel que fa a les unitats de gestió (UG) de jardineres viàries es segueix el mateix model
de presa de dades que per a les UG dels espais verds i arbrat viari exposats
anteriorment, però amb la simplificació que només es recullen els elements de
jardineres viàries.
Les dades per a cada unitat de gestió de jardineres viàries que incorpora l’inventari
són:
-

Codi del municipi (MUN_INE): corresponent al codi INE municipal.

-

Data del treball de camp (DATA_ACT): s’indica la data de la presa de dades.

-

Codi de la Unitat de Gestió (ID_VU): a cada unitat de gestió se li atorga un
codi correlatiu que comença per les inicials JV i va seguit de tres dígits (JV000).
Les unitats de gestió es representen com a línies.

-

Carrer (NOM_CARR): s’indica el nom del carrer o via pública en el que es
troba situada l’alineació d’arbres per poder-la localitzar fàcilment.

-

Descripció de l’entorn (DESC_ENTOR): es fa un breu descripció de la UG i
dels aspectes rellevants.

-

Longitud de l’alineació (LONGITUD): s’indica la longitud de l’alineació en m
calculada a partir del SIG.
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-

Nombre de jardineres (NUM_JARD): s’indica el nombre total de jardineres.

-

Espècie principal (ESP_JARD): s’indica l’espècie majoritària present en les
jardineres.

-

Reg (REG): s’indica si té reg manual, reg automàtic o no en té

Dades dels elements de les jardineres viàries
Un cop realitzada la descripció i situació de cada UG o tram es passa a recollir la
informació de les diverses jardineres que hi ha en el tram, atribuint a cada element un
codi correlatiu, començant per l’1 i continuant de forma creixent.
Tal com s’ha establert en els apartats anteriors, totes les jardineres viàries es
representen com a punts mentre que el tram o unitat de gestió que es defineix es
representen com a línies.
-

Jardineres viàries:
Es segueix la mateixa classificació que en el cas de les jardineres dels Espais
Verds.

Imatges
De cada unitat de gestió (UG) s’han realitzat fotografies per tal de complementar la
informació obtinguda i poder tenir un recull complet de l’estat de cada UG en el
moment de la recollida de dades i de l’elaboració del Pla Director.
El nombre de fotografies realitzades i incorporades a la fitxa corresponent s’ha escollit
en relació amb les dimensions de cada UG.

3.5 Digitalització de les dades de camp
Una vegada realitzat el treball de camp s’ha digitalitzat cada element per tal
d’incorporar-lo al Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) que és capaç de treballar la
part gràfica i la numèrica.
Es comença la digitalització quan s’estableix l’àmbit, en aquest moment també
s’aprofita la cartografia de detall per dibuixar la major part dels elements. Amb aquesta
informació es realitza el treball de camp que permet, corregir la informació dibuixada al
despatx. Tota la informació agafada a l’inventari s’introdueix en una base de dades i
s’associa a cadascun dels elements. L’estructura de com s’organitza la base de dades
es mostra a l’Annex I - Model de dades del sistema d’informació geogràfica.
Les unitats de gestió es dibuixen als plànols d’aquest PDVU de la manera següent:
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-

Unitat de gestió d’espais: Perímetre vermell discontinu.

-

Unitat de gestió d’arbrat viari: Línia verd clar contínua que passa per tots els
arbres de la UG.

-

Unitat de gestió jardinera viària: Línia taronja contínua que passa per totes les
jardineres de la UG.
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Per diferenciar fàcilment els diferents tipus de punts o perímetres en funció de la seva
tipologia (gespes, arbustos, arbres, etc.) s’ha usat la següent codificació cromàtica:
-

-

Elements superficials:
Paviment dur

Entapissant

Paviment tou

Flor de temporada

Làmina d’aigua

Vegetació espontània

Gespa

Altres superfícies vegetades

Prat

Altres superfícies

Grup arbustiu

Superfície regada

Elements puntuals:

-

Arbrat:

Jardinera

Arbrat viari

Arbust puntual

Arbrat d’Espais Verds

Tanca vegetal

Baixes
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4.

ESTAT ACTUAL

4.1 Anàlisi de l’inventari
Un cop realitzat el treball de recollida de dades de camp i digitalitzats tots els elements
de cada unitat de gestió, s’han tractat i analitzat les dades obtingudes en l’inventari per
tal d’obtenir una informació quantitativa global dels espais verds de Torelló.
Aquest pas previ d’anàlisi ens permetrà posteriorment definir les estratègies i criteris
generals d’acord amb els resultats obtinguts.

Dades globals de les unitats de gestió
La taula següent mostra les dades quantitatives actuals del conjunt del verd urbà de
Torelló, on s’inclouen tant les unitats de gestió d’espais verds (amb superfície
assignada) com les unitats de gestió d’arbrat viari i les de jardineres viàries (sense
dades de superfície assignada).
S’han comptabilitzat un total de 266 unitats de gestió, de les quals 200 són espais
verds, 56 pertanyen a arbrat viari i 9 a jardineres viàries.
Unitats de Gestió
CODI

TIPUS UG

NOMBRE UG

EV

Espais verds

200

AV

Arbrat viari

56

JV

Jardineres viàries

9

TOTAL UG

265

21

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Servei d’Equipaments i Espai Públic

Dades globals de l’arbrat
A Torelló hi ha un total de 3.433 posicions d’arbres inventariats, dels que 1.307 són
arbrat viari i 2.126 són arbres d’espais verds. (Aquest total inclou les baixes)
Arbrat segons tipologia d’unitat de gestió
NOMBRE D’ARBRES
TOTAL (posicions)

NOMBRE

PERCENTATGE

Arbrat d’espais verds

2.126

62%

Arbrat viari

1.307

38%

Total d’arbres

3.433

100%

Distribució per baixes
A Torelló dels 3.433 peus arboris, hi ha 3.329 arbres vius (97%) i 104 baixes (3%).
Una mitjana normal de baixes.

Espècies inventariades
En el municipi s’han trobat 104 espècies arbòries diferents:
Abies alba
Abies pinsapo
Abies x masjoannis
Acer × freemanii 'Armstrong'
Acer buergerianum
Acer campestre
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Acer negundo
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Betula pendula
Betula pubescens
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Calocedrus decurrens
Pinus pinea
Carpinus betulus
Pinus sylvestris
Castanea sativa
Platanus × acerifolia
Catalpa bignonioides
Populus alba
Cedrus atlantica
Populus alba 'Nivea'
Cedrus deodara
Populus alba 'Pyramidalis'
Cedrus libani
Populus nigra
Celtis australis
Populus simonii
Cercis siliquastrum
Populus spp.
Corylus avellana
Populus tremula
Cupressus arizonica
Prunus armeniaca
Cupressus macrocarpa 'Aurea'
Prunus avium
Cupressus sempervirens
Prunus cerasifera
Cupressus sempervirens 'Stricta'
Prunus domestica
Cupressus x leylandii
Prunus dulcis
Diospyros kaki
Prunus serrulata
Elaeagnus angustifolia
Pseudotsuga menziesii
Eriobotrya japonica
Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Fagus sylvatica
Pyrus communis
Ficus carica
Quercus faginea
Fraxinus americana
Quercus ilex
Fraxinus angustifolia
Quercus pubescens
Fraxinus angustifolia 'Raywood'
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Quercus rubra
Fraxinus ornus 'Paus Johannes-Paulus II'Quercus suber
OBELISK®
Robinia pseudoacacia
Ginkgo biloba
Salix alba
Hibiscus syriacus
Salix atrocinerea
Ilex aquifolium
Salix babylonica
Juglans regia
Sambucus nigra
Lagerstroemia indica
Sorbus aucuparia
Laurus nobilis
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)
Ligustrum lucidum
Tamarix gallica
Liquidambar styraciflua
Taxodium distichum
Liriodendron tulipifera
Taxus baccata
Magnolia grandiflora
Thuja occidentalis
Magnolia x soulangeana
Tilia × europaea
Malus domestica
Tilia cordata
Melia azedarach
Tilia platyphyllos
Morus alba
Tilia tomentosa
Morus nigra
Trachycarpus fortunei
Olea europaea
Ulmus pumila
Paulownia tomentosa
Ziziphus jujuba
Phoenix canariensis
× Chitalpa tashkentensis 'Minsum' SUMMER
Picea abies
BELLS®
Picea glauca
Pinus nigra
Pinus pinaster
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Distribució d’espècies més freqüents
L’espècia més freqüent a Torelló és la Tilia sp. amb un 15% del total d’arbres (s’han
ajuntat les 4 espècies de til·lers presents al municipi), seguit de l’Acer negundo amb un
8% i del Platanus x acerifolia amb un 8%. Les 5 espècies més freqüents representen el
46% del total de l’arbrat.
Es recomana que una espècie no superi una freqüència del 10%, per tant la Tilia sp.
supera aquesta freqüència.
Freqüència de les espècies d’arbrat del municipi
ESPÈCIES D’ARBRES MÉS
FREQÜENTS

NOMBRE

PERCENTATGE

Tilia sp.

490

15%

Acer negundo

279

8%

Platanus × acerifolia

266

8%

Morus alba

250

8%

Celtis australis

226

7%

Aesculus hippocastanum

164

5%

Prunus cerasifera

131

4%

Acer × freemanii 'Armstrong'

108

3%

Quercus ilex

104

3%

Pyrus calleryana 'Chanticleer'

101

3%

Resta d’espècies

1.210

36%

TOTAL

3.329

100%

25

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Servei d’Equipaments i Espai Públic

4.1.1 Unitats de gestió dels espais verds
Tal com s’ha exposat anteriorment, l’inventari del Pla Director de Verd Urbà inclou un
total de 200 unitats de gestió corresponent a espais verds.
A l’annex III s’inclou la fitxa descriptiva de cada unitat de gestió dels espais verds.
En general Torelló està ben dotat d’espais verds i aquests es troben ben distribuïts. La
majoria d’espais verds són de dimensions mitjanament grans on la majoria d’espais
tenen una superfície entre 1.000 i 2.000 m2. La majoria d’espais són accessibles amb
uns bons accessos, i disposen de zones d’estada. Cal mencionar l’espai verds que
ressegueix el curs del riu Ges el qual no és accessible i travessa tot el municipi.
El tipus de superfície més present als espais verds de Torelló és la vegetació
espontània. Això es deu per la gran superfície d’Espais vinculats a la xarxa
hidrogràfica i a Altres espais lliures on majoritàriament hi ha vegetació espontània.
Sense tenir en compte la vegetació espontània la vegetació dels espais verds
majoritàriament són prats i cal mencionar la baixa presència d’arbustiva i entapissants.
Els espais verds tenen una bona superfície de paviment tou que juntament amb la
superfície vegetada fa que la zona permeable sigui elevada.
Distribució del nombre d’espais verds per categories
Els espais verds urbans de Torelló ocupen una superfície total de 494.597m2.
A la figura següent es pot observar que la majoria d’UG dels espais verds de Torelló
són Jardins (45%), seguit d’altres espais lliures (20%) i els Elements de vialitat (11%).
Analitzant les superfícies, s’observa que el tipus d’unitats de gestió amb més superfície
són els Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica (26%), els Parcs (19%) i els Altres
espais lliures (17%).
Nombre d’unitats de gestió i superfície per categoria d’espai verd
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CODI

TIPUS UG

NOMBRE UG

SUPERFÍCIE

1

Jardins

90

67.967m2

2

Parcs

11

94.409m2

3

Espais de transició amb l’entorn

3

23.871m2

4

Places

9

7.809m2

5

Elements de vialitat

23

17.562m2

6

Espais verds en equipaments

18

69.838m2

8

Altres espais lliures

40

82.765m2

12

Espais vinculats a la xarxa
hidrogràfica

6

130.376m2

TOTAL UG

200

494.597m2
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Distribució de categories d’espais verds per unitats de gestió
En la gràfica es representa el percentatge de les diferents categories en que es
divideixen les unitats de gestió dels espais verds.

Distribució de categories d’espais verds per superfície
En la gràfica es representa el percentatge de les superfícies de cada categoria en que
es divideixen les unitats de gestió dels espais verds.

Estudi superfícies totals de les unitats de gestió
En la gràfica es representa el número d’unitats de gestió dividides segons la seva
superfície.
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Distribució de categories d’espais verds per superfície amb manteniment
A Torelló el 48% (237.012 m2) dels espais inventariats com espais verds no tenen un
manteniment freqüent.
La superfície d’espai verd amb manteniment habitual és de 257.585 m2 (52%) on s’hi
troben els jardins, parcs, places, elements de vialitat i espais verds en equipaments.
En la gràfica es representa el percentatge de les superfícies de cada categoria en que
es divideixen les unitats de gestió dels espais verds amb manteniment.

Distribució dels elements superficials
La superfície d’àrea vegetada ocupa un 76%, per sobre del 14% del paviment tou i del
9% del paviment dur.
Distribució segons duresa de la superfície
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TIPUS D’ÀREA

SUPERFÍCIE (m2)

PERCENTATGE

Àrea dura

45.659 m2

9%

Àrea tova

68.188 m2

14 %

Àrea vegetal

377.816 m2

76 %

Àrea altres superfícies

2.132 m2

1%

Àrea aigua

802 m2

0%

TOTAL

494.597 m2

100 %
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Amb aquest gràfic ens podem fixar en la superfície permeable dels espais verds, la
superfície amb capacitat de penetració i aprofitament de l’aigua de pluja. La superfície
permeable inclou la superfície vegetada i els paviments tous. Es pot observar que la
zona permeable és un 90%.
Distribució d’àrees pavimentades
En la següent taula es representen els paviments durs i tous que s’han trobat en
l’inventari de Torelló. El paviment tou ocupa el 60% de la superfície pavimentada.
Distribució segons tipus de paviments
TIPUS D’ÀREA

SUPERFÍCIE (m2)

PERCENTATGE

Paviment tou

68.188 m2

60 %

Paviment dur

45.659 m2

40 %

TOTAL

113.847 m2

100 %

Distribució d’àrees de vegetació
En la següent taula es representen les superfícies dels diferents tipus de vegetació
que s’han trobat en l’inventari de Torelló. L’àrea vegetada amb més superfície és la
vegetació espontània amb un 68%, seguida del prat amb un 19% de la superfície.
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Distribució segons tipus de superfície vegetada
TIPUS D’ÀREA

SUPERFÍCIE (m2)

PERCENTATGE

Gespa

39.378 m2

10 %

Prat

70.103 m2

19 %

Grup arbustiu

11.096 m2

3%

Entapissant

1.179 m2

0%

Temporada

84 m2

0%

Vegetació espontània

255.976 m2

68 %

TOTAL

377.816 m2

100 %

Distribució d’àrees de vegetació amb reg
En la següent taula es representa la superfície vegetada sense reg, que representa el
77% del total, i la vegetació amb reg que representa un 23%.
Distribució d’àrees vegetades amb reg
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TIPUS D’ÀREA

SUPERFÍCIE (m2)

PERCENTATGE

Sense reg

289.251 m2

77 %

Amb reg

88.565 m2

23 %

TOTAL

377.816 m2

100 %
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Distribució d’àrees segons la categoria dels espais verds
En la figura següent s’observa que les àrees vegetades dominen a totes les categories
menys a les places i arbrat viari.

Arbres en espais verds
S’han inventariat un total de 2.126 peus arboris en espais verds de Torelló, dels quals
2.089 són arbres vius (98%) i 37 són baixes (2%).

Freqüència de les espècies d’arbres en espais verds
Amb un 11% la Tilia sp. és l’espècie més utilitzada, s’ha de tenir en compte que s’han
ajuntat les diferents espècies de til·lers que s’han trobat, seguidament es troba el
Platanus x acerifolia (10%). Les 5 espècies més utilitzades representen el 40%.
Freqüència de les espècies d’arbres en espais verds
ESPÈCIES D’ARBRES MÉS
FREQÜENTS

NOMBRE

PERCENTATGE

Tilia sp.

230

11 %

Platanus × acerifolia

206

10 %

Morus alba

145

7%

Acer negundo

137

7%

Prunus cerasifera

102

5%

Quercus ilex

102

5%

Acer × freemanii 'Armstrong'

91

4%

Aesculus hippocastanum

91

4%

Celtis australis

73

4%
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Robinia pseudoacacia

46

2%

Resta d'espècies

866

41 %

TOTAL

2.089

100 %

Estat de l’arbrat en espais verds
En l’inventari s’ha trobat que l’estat dels arbres dels espais verds és normal en un
98%, alterat en un 2% i els molt alterats són insignificants.

Mida de l’arbrat en espais verds
En l’inventari s’ha trobat que els arbres dels espais verds són petits en un 46%, mitjans
en un 39%, grans en un 14% i un 1% d’exemplars.
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Etapa de l’arbrat en espais verds
En l’inventari de l’arbrat dels espais verds de Torelló s’ha observat que la majoria dels
arbres es troben en l’etapa de manteniment.
Idoneïtat de l’arbrat en espais verds
Majoritàriament, les especies dels arbres inventariats en els espais verds de Torelló
són adequades, els inadequats no són representatius.
Baixes de l’arbrat en espais verds
En l’inventari de l’arbrat dels espais verds s’han inventariat 37 baixes, de les quals el
70% són soques, el 22% són arbres morts i el 8% restant són espais buits.

4.1.2 Unitats de gestió d’arbrat viari
L’inventari del Pla Director de Torelló inclou un total de 56 unitats de gestió
corresponent a arbrat viari.
A l’annex III s’inclou la fitxa descriptiva de cada unitat de gestió de l’arbrat viari.
Es recomana que una mateixa espècie d’arbrat viari no superi el 10% per tal de
potenciar la biodiversitat de l’arbrat. A Torelló les tres espècies més presents superen
aquest llindar, la Tilia sp. amb un 21% i el Celtis australis i l’Acer negundo amb un 12%
respectivament.
Alineacions d’arbrat viari
S’han inventariat un total de 1307 posicions d’arbres en alineacions de l’arbrat viari de
Torelló, distribuïdes en 56 unitats de gestió. D’aquestes posicions 1240 (95%)
corresponen a arbres vius i 67 són baixes (5%).
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Les alineacions d’arbrat viari ocupen una longitud de 12.457 metres lineals que
representa un 23% del total de metres lineals de carrers del municipi. Aquesta dada és
una mica inferior a la mitjana dels Cercles de comparació Intermunicipal de la
Diputació de Barcelona (35’3%).
Freqüència de les espècies d’arbres en arbrat viari
L’espècia més freqüent és la Tilia sp. (s’ha de tenir en compte que s’han ajuntat les 4
espècies de til·lers presents al municipi) amb un 21% seguida pel Celtis australis i
l’Acer negundo amb un 12% cadascú. Les cinc espècies més freqüents representen el
60% de l’arbrat viari.
Freqüència de les espècies d’arbres en arbrat viari
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ESPÈCIES D’ARBRES MÉS
FREQÜENTS

NOMBRE

PERCENTATGE

Tilia sp.

260

21%

Celtis australis

153

12%

Acer negundo

142

12%

Morus alba

105

8%

Pyrus calleryana 'Chanticleer'

86

7%

Aesculus hippocastanum

73

6%

Styphnolobium japonicum
(Sophora japonica)

63

5%

Platanus × acerifolia

60

5%

Liquidambar styraciflua

49

4%

Fraxinus ornus 'Paus
Johannes-Paulus II' OBELISK®

29

2%

Resta d’espècies

220

18%

TOTAL

1240

100%
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Estat de l’arbrat viari
En l’inventari s’ha trobat que l’estat dels arbres de l’arbrat viari és normal en un 97% i
alterat en un 3%. Els molt alterats no són representatius.

Mida de l’arbrat viari
En l’inventari s’ha detectat que els arbres de l’arbrat viari són majoritàriament petits en
un 59% seguits dels mitjans amb un 38% i grans amb un 3%.

Etapa de l’arbrat viari
En l’inventari de l’arbrat viari de Torelló s’ha observat que la majoria dels arbres es
troben en l’etapa de manteniment.
Idoneïtat de l’arbrat viari
La majoria de les espècies d’arbrat viari són adequades.
Baixes de l’arbrat viari
En l’inventari de l’arbrat viari s’han inventariat 67 baixes, de les quals el 67% són
espais buits, el 30% són soques i el 3% restant són peus morts.
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Estudi de l’amplada vorera dels carrers arbrats
S’ha mesurat l’amplada de les voreres amb alineacions d’arbrat, categoritzant-les en
vorera no apte per la plantació (<2,5m) i apte (>2,5m).
A Torelló el 62% de les alineacions són aptes per la plantació d’arbrat, mentre que el
38% de les alineacions no són aptes per la plantació.

Estudi dels conflictes de l’arbrat viari amb el seu entorn
S’ha realitzat un estudi dels conflictes més freqüents en l’arbrat viari i els diferents
elements del seu entorn immediat. El 42% de les alineacions d’arbrat viari tenen algun
conflicte.
Es detecten un total de 33 conflictes, els més freqüents són els conflictes amb els
paviments i amb els balcons.

4.1.3 Unitats de gestió de jardineres viàries
L’inventari del Pla Director inclou una unitat de gestió corresponent a jardineres viàries.
A l’annex III s’inclou les fitxes descriptives de les unitats de gestió de les jardineres
viàries.
Les jardineres del municipi tenen un bon aspecte en general tant pel que fa a la
jardinera en si com per la vegetació plantada.
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Jardineres viàries
S’han inventariat un total de 37 jardineres viàries, amb una longitud de 515m. Totes les
jardineres tenen vegetació.
4.1.4 Anàlisi de dades i indicadors
Dades de partida
A continuació, es resumeix les dades utilitzades per realitzar els càlculs dels indicadors
que s’han considerat adients per aquest Pla Director.
Les dades de referència de població i territorials corresponen a l’any 2018, segons
fons de l’Idescat, Padró municipal. Les dades de superfícies verdes s’han extret de
l’inventari realitzat en el present estudi.
Els indicadors aporten informació sobre la situació d’uns determinats paràmetres
d’estudi, en relació a altres dades comparatives.
Població

14.172 habitants

Superfície

13’48 km2

Densitat de població

1.051’33 habitants per km2

Altitud

508 m (snm)

Superfície total zones verdes

494.597 m2

Superfície manteniment freqüent

257.585 m2

(Superfície sense tenir en compte els espais de
transició amb l’entorn, altres espais lliures i espais
vinculats a la xarxa hidrogràfica)

Nombre total d’arbres

3.433 arbres (posicions)

(Suma de tots els arbres del municipi, vius, buits,
soques i morts)

Indicadors de verd urbà i població
La superfície verda per habitant supera a la recomanada per la OMS tant si ens fixem
en el total com en la superfície d’espais amb manteniment freqüent. Els valors de
Torelló també són superiors a la mitjana dels Cercles de Comparació Intermunicipal de
la Diputació de Barcelona.
Superfície d’espai verds per habitant
SUPERFÍCIE

HABITANTS

VALORS
34,9 m2/hab.

494.597 m2
14.172 hab.
257.585 m2*

18,2 m2/hab.

*Superfície d’espais amb manteniment freqüent.

Valors de referència
INDICADORS

REFERÈNCIA

11,4 m2/hab.

OSE <100.000hab.

10 a 15 m2/hab.

OMS

14’9 m2/hab.

CCI

El nombre d’habitants per arbre de Torelló és superior al marcat com a recomanable
per l’OMS. Per tant, hi ha més habitants per arbre.
El nombre d’habitants per arbre viari és superior a la mitjana calculada pels Cercles de
Comparació Intermunicipals de la Diputació de Barcelona, és a dir, a Torelló els
habitants tenen menys arbres viaris que en altres municipis. En canvi, si ens fixem en
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el nombre d’habitants per arbre d’espais verds el número de Torelló és una mica
inferior a la mitjana calculada pels Cercles de Comparació Intermunicipals, per tant hi
ha menys habitants per arbre d’espais verds que en altres municipis.
Nombre d’habitants per arbre
ARBRES

HABITANTS

Arbres viaris

1.307 ut

Arbres
espais verds

2.126 ut

TOTAL

3.433 ut

14.172 hab.

Valors de referència
VALORS

INDICADORS

REFERÈNCIA

10,8 hab./arbre

7 hab./arbre viari

CCI

6,7 hab./arbre

7’5 hab./arbre (en
espais verds)

CCI

4,1 hab./arbre

3 hab./arbre

OMS

Població a menys de 300 m d’un espai verd gran
Segons la OMS s’hauria de viure a menys de 300m d’un espai verd de com a mínim
5.000m2. Per tant, s’ha realitzat una estimació del percentatge de sòl urbà (segons
cadastre) que es troba a menys de 300 m d’un espai verd gran.
El 91% del sòl urbà està situat a menys de 300 metres d’un espai verd de més de
5.000m2. Per tant, es pot dir que un percentatge molt elevat de la població de Torelló
viu a prop d’un espai verd gran.

Figura 6. Plànol de distància de sòl urbà d’un espai verd gran.
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Indicadors del verd urbà i urbanisme
El percentatge de superfície d’espais verds respecte el sòl urbà és superior a la
mitjana calculada pels Cercles de Comparació Intermunicipals de la Diputació de
Barcelona si ens fixem en el total d’espais verds.
Percentatge de superfície d’espais verds sobre el total de sòl urbà
SUPERFÍCIE
SÒL URBÀ

SUPERFÍCIE
ESPAIS VERDS

VALORS Torelló

494.597 m2

17’9%

257.585 m2*

9’3%

2.754.047m2

INDICADORS

REFERÈNCIA

12’7%

CCI

*Superfície d’espais verds amb manteniment freqüent.

El percentatge de metres lineals de carrers arbrats de Torelló és inferior a la mitjana
calculada pels Cercles de Comparació Intermunicipals de la Diputació de Barcelona.
Percentatge de metres lineals de carrers arbrats respecte els metres lineals totals carrers
METRES
CARRERS

METRES CARRERS
ARBRATS

VALORS Torelló

INDICADORS

REFERÈNCIA

54.440 ml

12.457 ml

23%

35,3%

CCI

Indicadors del verd urbà i la gestió
El percentatge de les 5 espècies més freqüents de l’arbrat viari de Torelló és superior
a la mitjana calculada pels Cercles de Comparació Intermunicipal de la Diputació de
Barcelona.
Percentatge de les 5 espècies més freqüents
TORELLÓ

CCI

60%

51’3%

L’espècie més freqüent en l’arbrat viari de Torelló és la Tilia sp. (s’ha de tenir en
compte que s’han ajuntat les 4 espècies de til·lers presents al municipi) amb un 21%,
la segona espècie és el Celtis australis amb un 12% i la tercera espècie l’Acer
negundo amb un 12%. Es recomana que una mateixa espècie no superi el 10%, per
tant, en aquest cas les tres espècies estan per sobre.
S’ha calculat el percentatge de superfícies sobre el total de m2 d’espais verds.
Percentatge superfícies sobre el total de m2 d’espais verds
Elements superficial

TORELLÓ

CCI

Gespes

8,0 %

13,5 %

Prats

14,2 %

34,4 %
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Sup. Plantades (arbust,
entapissants, flor temporada)

2,5 %

6,8 %

Vegetació espontània

51,8 %

15,4 %

Làmines d’aigua

0’2 %

0’2 %

Paviment dur

9,2 %

12,1 %

Paviment tou

13,8 %

19,2 %

Ens podem fixar que a Torelló hi ha més percentatge de prats que de gespes, així com
també hi ha més quantitat de paviment tou que de paviment dur, que són les mateixes
tendències que es mostra en els Cercles de Comparació Intermunicipal.
També ens podem fixar que hi ha poca superfície d’arbustives, entapissants. I pel
contrari hi ha molta presència de vegetació espontània degut a la gran quantitat de
superfícies d’espais vinculats a la xarxa hidrogràfica i a Altres espais lliures on
majoritàriament hi ha vegetació espontània.

4.2 Anàlisi de la gestió

4.2.1 Gestió de l’aigua
Recursos hídrics
El reg dels espais verds, l’arbrat viari i les jardineres viàries de Torelló es duu a terme
amb aigua de xarxa.
No es disposa de cap sistema de telegestió de l’aigua de reg. La majoria d’espais
verds que es reguen disposen d’un sistema automàtic de reg amb programadors.
Consums d’aigua
El consum d’aigua potable destinat al reg del verd urbà de Torelló és
d’aproximadament 16.800m3.
El consum d’aigua per superfície amb manteniment freqüent (257.585m2) és de
0,06m3/m2 any, consum inferior a la mitjana del Cercles de Comparació Intermunicipal
de la Diputació de Barcelona (2018) que és de 0,1m3/m2 any.
El consum d’aigua per habitant és de 1,18m3, inferior a la mitjana calculada pels
Cercles de Comparació Intermunicipals de la Diputació de Barcelona (2018) que és de
1,8m3/hab.
4.2.2 Gestió residus vegetals
La gestió dels residus vegetals és responsabilitat de l’empresa adjudicatària del
manteniment del verd urbà de Torelló. Actualment s’acumulen en un terreny particular i
es traslladen a una planta de compostatge ubicada a Manlleu.
Aquestes restes vegetals dels espais verds es poden gestionar com a recursos si es
tornen a incorporar al verd urbà. Es pot realitzar compostatge o es poden triturar les
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restes de poda i utilitzar com a encoixinat en plantacions d’arbustiva, herbàcies i
arbrat.
4.2.3 Fitosanitaris
La gestió de plagues amb els tractaments fitosanitaris està adjudicada a una empresa
diferent a la que realitza el manteniment dels espais verds. El control de les plagues es
realitza segons la Gestió Integrada de Plagues que consisteix en l’examen acurat de
tots els mètodes de protecció vegetal disponibles i posterior integració de mesures
adequades per evitar el desenvolupament de plagues i mantenir l’ús de productes
fitosanitaris i altres formes d’intervenció en nivells que estiguin econòmica i
ecològicament justificats i que redueixin o minimitzin els riscos per a la salut humana i
el medi ambient. La gestió integrada de plagues promou els mecanismes naturals de
control de plagues.
S’ha categoritzat l’arbrat urbà i arbustives en tres zones segons les necessitats de
control de plagues.
Cal mencionar que s’aplica herbicida (glifosat) en determinats llocs del municipi per tal
de prevenir i controlar l’aparició d’herbes adventícies en marges, sorrals i zones de pas
amb una freqüència mitjana de 3 vegades l’any. El glifosat és un herbicida que al març
del 2015 l’Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC) va determinar que
era “probablement carcinogen per als humans”. A la Unió Europea s’ha estat debatent
la prohibició d’aquesta substància tot i que no s’ha portat a terme. Tot i així, moltes
autoritats locals de diversos països estan prohibint o restringint l’ús del glifosat als
seus municipis. A Catalunya hi ha molts municipis que s’han declarat lliures de glifosat
com Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Tarragona o Badalona. Si es vol passar a ser un
municipi lliure de glifosat s’haurà de realitzar una transformació en la manera de
gestionar els espais verds, s’haurà de realitzar un tractament diferenciat segons els
indrets i els requeriments de cada espai. En alguns casos es podran aplicar tècniques
que substituiran la funció del glifosat a l’hora de controlar la vegetació no desitjada,
però en d’altres (per raons tècniques i/o econòmiques) no serà viable. Per tant hi ha
d’haver un canvi de concepte en la manera de veure el verd urbà, aquest canvi implica
l’acceptació d’una determinada vegetació espontània en certs espais i una intervenció
de control d’aquesta vegetació menys freqüent. Aquest canvi és recomanable realitzarlo progressivament i explicant en tot moment els canvis realitzats a la població per tal
que vagin agafant consciència.
4.2.4 Costos de gestió
El manteniment del verd urbà de Torelló té un pressupost anual de 439.562’75 €, per
tant la despesa del servei del verd urbà per habitant és de 31’0 €/habitant, ens trobem
per sobre de la mitjana calculada pels Cercles de Comparació Intermunicipal de la
Diputació de Barcelona (2018) de 26’8 €/hab.
Si ens fixem en el cost per m2, a Torelló es destina 0’9€/m2, inferior a les mitjanes dels
Cercles de Comparació Intermunicipal de la Diputació de Barcelona que es situa a
1’5€/m2, tot i que cal dir que Torelló té molta superfície de manteniment no freqüent.
4.2.5 Tipus de gestió i organització
El manteniment del verd urbà de Torelló es realitza mitjançant gestió indirecta (per
contracte extern a empreses privades).
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El manteniment es realitza amb dos contractes diferents i per tant dos empreses
diferents. Un realitza el manteniment i conservació del verd urbà en parcs, jardins,
carrers, places, espais periurbans i equipaments municipals. I l’altre el control de
plagues i malalties del verd urbà i assessorament tècnic en matèria fitosanitària.
La jardineria de Torelló depèn de la Regidoria d’infraestructures i manteniment, el Cap
d’Àrea i responsable del contracte és l’arquitecte municipal. El Tècnic de medi ambient
del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura fa seguiment i gestiona els contractes
de manteniment de jardineria.
Actualment l’empresa que realitza el manteniment dels espais verds té 4 brigades a
Torelló, cada brigada consta de 3 treballadors (1 monitor/responsable de brigada i 2
peons), en total 12 treballadors, per tant, a cada treballador li correspon 20.771’33m2
d’espais verds amb manteniment freqüent. Aquesta dada és una mica inferior a la dels
Cercles de comparació Intermunicipal de la Diputació de Barcelona que es situa a
24.168’9m2/operari.
4.2.6 Comunicació
L’ajuntament de Torelló disposa de pàgina web amb un apartat destinat a Medi
Ambient. En aquest apartat si publiquen diferents noticies relacionades amb la
jardineria, com per exemple l’inici de tractaments amb endoteràpia, el tancament
puntual d’un parc per tractaments del boix, i també es publiquen notícies relacionades
amb el medi ambient més en general com la inactivació de nius de vespa asiàtica o la
visita d’alumnes a dependències municipals.
Pel que fa a l’atenció al ciutadà, es resolen queixes i peticions a través del mitjà per on
arriben ja sigui per instància, mails, trucades, etc.

4.3 Conclusions
Espais verds
-

Bona quantitat i superfície d’espais verds al municipi. Espais verds ben
distribuïts ja que la majoria de sòl urbà del municipi té un espai verd gran
proper.

-

Bon estat general, però manca de manteniment general de mobiliaris, sobretot
les baranes de fusta. També es detecta presència de males herbes al paviment
granular.

-

Poca presència d’arbustives o entapissants. Per contra cal destacar que hi ha
més presència de prats que de gespes i més presència de paviments tous que
de paviments durs, cosa positiva ja que afavoreix la permeabilitat.

Arbrat viari
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-

Poca diversitat en l’arbrat viari del municipi ja que les 5 espècies més freqüents
representen el 60% de l’arbrat. També cal destacar que les 3 espècies més
freqüents superen el 10% cosa que no es recomana. La quarta espècie més
freqüent (8%) és la morera amb grans requeriments de poda ja que com a
mínim s’ha de realitzar un cop a l’any.

-

El 38% de les alineacions estan en voreres no aptes (inferiors a 2’5m), i
d’aquests arbres n’hi ha amb escocells petits. També cal destacar que hi ha
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menys carrers arbrats que la mitjana dels Cercles de Comparació
Intermunicipal de la Diputació de Barcelona.
-

Presència d’arbres amb podes severes i cops a la base dels troncs.

Gestió
-

Tot el reg del municipi es realitza amb aigua potable i no es disposa de cap
sistema de telegestió.

-

Els residus vegetals es porten a deixalleria o planta de compostatge, per tant
no s’incorporen com a recurs als mateixos espais verds.

-

Es realitza una bona gestió fitosanitària amb una Gestió Integrada de Plagues
prioritzant els tractaments a partir de control biològic, tractaments d’endoteràpia
i trampeig. Es realitzen tractaments herbicides (amb glifosat) a determinats
llocs del municipi com marges, sorrals, zones de pas.
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5.

PROPOSTES DE FUTUR

5.1 Objectius
-

Connectar el municipi amb l’entorn natural proper i els senders existents.

-

Realitzar un verd urbà més naturalitzat i amb més biodiversitat.

-

Disminuir consum d’aigua potable i realitzar una gestió eficient de l’aigua.

-

Millorar els parterres dels carrers del barri Montserrat.

5.2 Criteris i Estratègies generals
Com s’ha vist el verd urbà de Torelló té unes superfícies adequades, està ben distribuït
i en general té un bon aspecte. Tot i així, sempre hi ha aspectes a millorar els que
faran aconseguir una gestió més eficient i responsable dels recursos.
Els beneficis de comptar amb més i millor verd urbà són, per exemple, que contribueix
al benestar físic i emocional dels ciutadans, millora la qualitat de l’aire, regula les
temperatures i aporta ombra i frescor, proporciona tranquil·litat i espais de trobada, i
aporta valor paisatgístic i estètic a la ciutat.
Naturalització del verd urbà
Naturalització fa referència a la introducció o manteniment d’accions dirigides a la
conservació i millora de la biodiversitat, sobre tot en quan a estructura i composició de
les espècies vegetals utilitzades.
Una composició vegetal naturalitzada serà aquella que compte amb espècies vegetals
escollides per la seva capacitat d’atraure a determinats grups faunístics per a
constituir-hi refugi (per exemple zones per fer-hi niu) o font d’aliment (pol·len, nèctar,
fruits, etc.) fonamentalment, i per tenir una estructura vertical determinada i rica en
espècies (estrat entapissant, arbustiu de diverses alçades i arbori, i no només herbaci i
arbori).
En aquest sentit el manteniment per a la naturalització anirà dirigit a afavorir la
presència de flors i fruits, a la producció de llavors, al manteniment de fullaraca sota
les masses arbustives, incorporació de restes triturades d’esporga, etc.
Per a la naturalització i en el context urbà en el que ens trobem, hi ha d’haver un
compromís entre la importància ecològica de l’actuació (el manteniment i millora de la
biodiversitat) i l’estètica de la solució adoptada, de manera que sigui acceptable per
part del ciutadà en general.
Aquesta naturalització també permetrà al ciutadà poder gaudir i fer palès el pas del
temps de les diferents estacions a través de les floracions i fructificacions de les
arbustives i prats.
La biodiversitat s’afavoreix no només per l’increment del nombre d’espècies presents
al lloc, sinó també per l’increment de variabilitat genètica entre espècies i per la creació
d’oportunitat de interconnexions entre elles. Això s’afavoreix per l’aplicació d’accions
de naturalització, tan per la incorporació d’espècies vegetals que afavoreixen la
presència de grups faunístics com per les mesures de manteniment i gestió de l’espai
posteriorment (afavorir la fructificació eliminant esporgues, segues selectives deixant
refugi per a pol·linitzadors, deixant fullaraca per a la formació del sòl i la presència de
microfauna del sòl, etc.)
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La pèrdua d’algun element de la biodiversitat suposa la pèrdua de la capacitat
adaptativa dels ecosistemes enfront a les pertorbacions, i els serveis que aquests
ecosistemes donen es veuen amenaçats. El component relacionat amb la diversitat
funcional de microorganismes, vegetació i invertebrats és el que més contribueix al
subministrament dels serveis dels ecosistemes, principalment als serveis de regulació
(pol·linització, fertilitat del sòl, depuració de l’aigua, control biològic, qualitat de l’aire,
clima).
Per millorar la naturalització i incrementar la biodiversitat del verd urbà de Torelló es
detallen alguns criteris:
En Espais Verds:
-

Augmentar l’arbustiva i entapissants: al municipi hi ha poca quantitat de
masses arbustives i zones entapissants. Seria convenient augmentar les
masses arbustives per tal de millorar en biodiversitat, les masses arbustives i/o
tanques es poden realitzar amb diferents espècies per tal de crear masses
mixtes. El manteniment d’aquestes masses d’arbustives s’haurien de fer amb
manteniments naturalitzats ja que ajudarà a incrementar el color i floració del
municipi sense la necessitat d’incorporar flor de temporada. També és
interessant augmentar les zones d’entapissants ja que poden substituir zones
de gespes amb alt requeriment hídric i elevat manteniment, les entapissants
poden aportar floració atractiva, propietats aromàtiques, textures i colors de les
fulles, canvies estacionals, etc. És recomanable sempre que hi hagi un canvi
en la gestió informar al ciutadà a través de cartells i/o les xarxes socials.

-

Gestió de prats: algunes zones de prats es poden mantenir com a prats
naturalitzats, reduint la freqüència de reg i el nombre de segues, deixant que
floreixi i fructifiqui; s’afavoreix l’hàbitat i el refugi de determinats insectes com a
fauna auxiliar, que poden arribar a controlar determinades plagues. En
determinades zones es pot realitzar un manteniment diferenciat de manera que
de tota una superfície s’alternin la zona a segar, es poden deixar franges
segades i franges sense segar. És recomanable sempre que hi hagi un canvi
en la gestió informar al ciutadà a través de cartells i/o les xarxes socials.

-

Per tal d’augmentar la fauna present als espais verds es poden realitzar
accions com col·locar caixes d’ocells, col·locar hotels d’insectes que vagin
lligats a plantacions d’arbustives que afavoreixin la presència d’insectes, etc.
Totes aquestes accions es poden fer a través d’activitats amb les escoles del
municipi per tal de que l’alumnat es conscienciï de la importància de la
biodiversitat als espais verds.

En Arbrat Viari:
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-

Espècies: com hem vist hi ha una freqüència elevada de Tilia sp., Celtis
australis i Acer negundo, per tant, seria convenient disminuir la freqüència
d’aquestes espècies al municipi, ja sigui evitant la seva plantació en alineacions
noves o realitzant canvis progressius a mesura que s’hagin d’anar substituint.
La morera és la quarta espècie més freqüent al municipi, també es recomana la
seva substitució progressiva per una altre espècie amb menys requeriments de
poda.

-

Augmentar l’arbrat viari: a Torelló hi ha menys carrers arbrats que la mitjana, i
el 38% de les alineacions estan en voreres no aptes (inferiors a 2’5m). Per tant,
s’hauria de buscar els carrers idonis per tal de plantar l’arbrat viari o realitzar
les plantacions d’arbrat en carrers amb voreres estretes plantant en la franja
d’aparcament, en aquest cas s’ha de protegir l’arbre per evitar els cops de
vehicles.
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-

Escocells: alguns escocells de Torelló són de dimensions reduïdes. S’ha de
tenir en compte que els escocells, en molts casos, és l’única superfície no
impermeabilitzada del carrer. Per tant, aquest espai és fonamental per garantir
l’intercanvi de gasos i l’aportació d’aigua i nutrients. Les dimensions s’han
d’ajustar a les expectatives de desenvolupament de la base de l’arbrat per
evitar malformacions del coll i d’arrels i l’aixecament del paviment. La “Guia per
la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari” de la Diputació de Barcelona
diu que la superfície mínima dels escocells per arbres de port petit és de 1m2,
per arbres de port mitjà és de 2m2 i per arbres de port gran és de 3m2.

Alguns exemples podrien ser en l’EV004-Parc de la Tirolina (al costat de l’escola Marta
Mata) realitzar més plantacions d’arbustives i/o entapissants a la zona de gespa i en
els llocs amb arbustiva nova substituir el reg per aspersió a goteig. A la zona de prat
realitzar una gestió naturalitzada deixant que floreixi i fructifiqui. En algun punt del prat
els alumnes de l’escola propera podrien instal·lar un hotel d’insectes per tal
d’augmentar les espècies pol·linitzadores.
En l’AV011-Carrer d’Orís que és una alineació de moreres podades, a banda i banda
del carrer sobre la vorera en escocells de 80x80cm. Es proposa realitzar escocells
més grans que facin com a mínim 0’8x1’2m allargats en el sentit de la circulació i
realitzar un canvi d’espècie progressiu per una espècie de port petit ja que les moreres
porten feines de poda de com a mínim un cop l’any.
Realitzar una gestió eficient de l’aigua i disminuir consums d’aigua potable
A Torelló l’aigua que s’utilitza pel reg dels espais verds és aigua potable, i no es
disposa de cap sistema de telegestió. Per tant, per tal de reduir el consum d’aigua
potable seria interessant l’aprofitament d’aigües d’origen freàtic ja sigui de pous o amb
la instal·lació de petits sistemes d’emmagatzematge de l’aigua de pluja en dipòsits o
basses per a la seva posterior utilització.
Per tal de disminuir els consum d’aigua una molt bona eina és la instal·lació d’un
sistema de telegestió el qual permet controlar tot el reg del municipi a través de
qualsevol ordinador, telèfon mòbil o tablet de manera immediata. Es pot actuar sobre
tota la xarxa de reg del municipi o sobre un espai en concret, obrint, tancant o
modificant regs. També permet conèixer els consums d’aigua, per tant és fàcil detectar
consums desproporcionats com fuites o vandalismes.
Connectar el municipi amb l’entorn natural proper i els senders existents
Per tal de connectar el municipi amb l’entorn natural proper i els senders existents que
creuen el municipi (camí vora Ter i la Ruta del Ter, PR-C 45 i PR-C 47 (camí vora
Ges)) es proposen un seguits d’eixos que donen accés als senders i a l’entorn natural
proper. S’han marcat aquest eixos ja que es creu que són el millor recorregut per
connectar el municipi amb l’entorn.
Aquests eixos es poden millorar realitzant diferents actuacions com col·locar arbrat als
carrers, on en la majoria d’ells caldrà augmentar la vorera per tal de tenir la mida
necessària per encabir-hi l’arbrat, també es pot realitzar la plantació entre la franja
d’aparcament on es reduiran les places d’aparcament. Trams d’aquests eixos es
poden mirar de realitzar de plataforma única amb prioritat per a vianants. En cada cas
s’haurà de buscar la millor solució. L’objectiu dels eixos és incrementar la presència de
verd i de zona utilitzable pels vianants per tal de que aquests es puguin moure amb
tranquil·litat pel municipi i així augmentar la mobilitat a peu. Es pot donar el cas que
algun eix o alguna part d’un eix ja estigui en bones condicions i no calgui cap actuació.
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També és important mantenir tots els senders que passen pel municipi ben
senyalitzats amb cartells.
Un eix proposat és un camí tocant al Ter ja que tant el camí vora Ter (GR-210) com la
ruta del Ter passen per dins de carrers del municipi, per tant es proposa que es
modifiquin els dos camins per acostar-los al Ter.
que es modifiqui el camí vora Ter per acostar-lo al Ter. Aquest camí també dona accés
als jardins del Pelut, que tot i que pertanyen al municipi veí són molt estimats per la
gent de Torelló. Aquest eix comença a l’EV102 (Marges dels comuns) on es desvia del
camí vora Ter actual per baixar cap a la Zona esportiva (EV101), es creua el riu i es
transcorre per l’EV071 (La Bardissa) i l’EV063 (Terreny carrer del Pou) on el camí està
molt ben marcat. Tot seguit es passa a l’EV018 (Riba del riu Ter) on en aquest espai
serà necessari continuar el camí de les mateixes característiques dels espais anteriors
i es pot aprofitar per realitzar feines de manteniment de retirada d’espècies invasores
demanant els permisos a l’ACA. El recorregut puja per l’EV019 (Zona verda de Can
Casarramona) on s’hauria d’adequar realitzant plantacions i on es pot col·locar una
zona amb taules de pícnic. A partir d’aquí es segueix pel carrer Can Casarramona i
Carrer del Ter per creuar el Ter on es pot accedir als jardins del Pelut.

Imatges 1. Estat actual de l’eix proposat del camí tocant al Ter.

Un altre eix seria reforçar el camí del canal des dels jardins del Pelut fins al creuament
del riu Ges. Aquest recorregut ja està en bones condicions i pensat per realitzar a peu
tot i així es poden realitzar petites modificacions en l’EV024 (Camí del Canal) com
plantació d’arbustives amb manteniment naturalitzat o deixant florir i fructificar el prat
realitzant segues diferenciades.

Imatges 2. Estat actual de l’eix del camí del canal.

El següent eix seria el que va des del nord del municipi (escola Marta Mata) per
l’avinguda del Castell, creua les vies del tren, segueix pel carrer Espona i creua el barri
Montserrat fins el camí del canal. Aquest eix ressegueix el traçat del PR-C 45, creua
les vies del tren i el riu Ges, per tant és una bona connexió per a vianants del barri de
Montserrat cap a la zona nord (l’escola Marta Mata) i cap al centre del municipi. La part
nord de l’avinguda del Castell ja és agradable ja que té alineació d’arbrat i parterres als
dos costats del carrer. La part sud de l’avinguda del Castell s’hauria d’adequar
col·locant una alineació d’arbrat viari a la zona d’aparcament. Aquesta alineació
s’hauria de continuar pel carrer Espona fins arribar a l’EV030 (antic camp de futbol del
Montserratí). El recorregut continua pel carrer Girona que s’hauria d’adequar tenint en
compte les propostes pels parterres del barri Montserrat. A partir d’aquí aquest eix
s’uneix a l’eix del camí del canal fins al riu Ges.
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Imatges 3. Estat actual de l’eix que va del nord al centre del municipi.

Un altre eix és el que ressegueix el riu Ges, per on passen el sender PR-C47 (camí
vora Ges). Aquest recorregut ja està en bones condicions i no cal fer grans
modificacions. A la part est transcorre per la riba dreta pels EV095 (Riba del Ges a
Malianta), l’EV142 (Can Rabert) i l’EV137 (Passeig del Firal) en aquests espais el
recorregut és un camí al costat del riu. Al carrer del Pont creua el riu Ges i segueix per
la riba esquerra per l’EV114 (Parterres ronda pollancredes) i continua per l’EV109
(Parterres passatge de Manuel Colomer), en aquest tram el recorregut passa a nivell
de carrer, fins al riu Ter on el recorregut s’uneix amb l’eix del camí vora Ter. En aquest
recorregut les millores que es poden realitzar són les millores a aplicar a la zona del riu
Ges que va endegat (EV111) on s’hauria de fer un projecte per tal que el riu no vagi
endegat i realitzar plantacions de vegetació helòfita (Typha sp., Carex sp., Iris
pseudacorus, etc.).

Imatges 4. Estat actual de l’eix que ressegueix el riu Ges.

L’últim eix connecta el nord-est (per on passa el sender PR-C 47), creua el Ges i cap
el carrer Sant Miquel i el Carrer Manlleu fins al sud-est del municipi. Al nord-est el
recorregut segueix el camí que ve de Sant Vicenç de Torelló pel carrer Jaume Balmes
el qual ja té una alineació d’arbrat viari. Creua el riu Ges pel carrer del Pont i segueix
pel carrer de Sant Miquel el qual es podria mirar de realitzar plantació d’arbrat viari a la
zona d’aparcament. Segueix pel carrer de Sant Bartomeu i finalment el carrer Manlleu
el qual ja té alineació d’arbrat viari i parterres.

Imatges 5. Estat actual de l’eix que va del nord-est al sud-est del municipi.
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Figura 7. Plànol dels eixos proposats.

Millorar parterres del barri Montserrat
El barri de Montserrat està format per un seguit de carrers on cadascun d’ells té
parterres a les voreres. Aquests parterres, antigament, els plantava i mantenia la gent
que vivia davant del parterre. Això ha fet que actualment hi hagi una gran varietat de
plantes, algunes estiguin molt mantinguts en canvi d’altres menys i fins i tot algun ha
estat pavimentat. Tot plegat ha generat poca coherència entre els diferents parterres.
Per tant, es creu convenient que s’hauria d’homogeneïtzar i reduir el manteniment.

Figura 8. Parterres actuals de diferents carrers del barri de Montserrat.

Una opció seria eliminar els parterres dels carrers i plantar arbrat viari de port petit a
un costat del carrer. L’arbrat es pot plantar a la vorera o a la zona d’aparcament. Si es
planta a la zona d’aparcament s’ha de realitzar amb proteccions per tal d’evitar els
cops de vehicles als troncs dels arbres.
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Es poden buscar diferents espècies d’arbrat per tal que cada carrer es diferenciï.
També es poden crear uns petits parterres a les entrades dels carrers per tal de
recordar els parterres que hi havia hagut.
Una altra opció seria la de mantenir els parterres, però canviant la ubicació. Els
parterres es podrien realitzar més grans, però menys quantitat a la zona d’aparcament.
Es podria plantejar de fer una combinació d’arbustives per cada carrer.
També es pot realitzar una combinació de les opcions anteriors, per exemple,
realitzant plantacions d’arbrat a tots els carrers i en alguns carrers principals combinarho amb parterres d’arbustiva.
També seria interesant plantejar realitzar els carrers del barri de plataforma única amb
prioritat pels vianants.
I per últim, caldria implicar els veïns del barri en la presa de decisió per tal que es facin
seu el projecte de canvi.

Figura 9. Diferents possibilitats per col·locar l’arbrat.

Figura 10. Col·locació de parterres a la zona d’aparcament.

Jardineres
Les jardineres consumeixen molts recursos i a vegades els beneficis i qualitat que
aporten són baixos. En general les jardineres de Torelló presenten un bon aspecte tan
en la jardinera en si com en la vegetació. Tot i així és interessant intentar disminuir el
nombre de jardineres utilitzant només les que siguin necessaries ja que és l’últim
recurs de col·locació de verd urbà per l’alt cost que suposa. Per exemple, al municipi hi
ha alguna jardinera situada en petites rotones les quals es podrien eliminar i realitzar
un parterre d’arbustiva o entapissant a la mateixa rotonda.
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Les que es col·loquin han de ser de dimensions grans, per tal que hi hagi un bon
volum de terra. Procurar plantar vegetació perenne i evitar la plantació de planta de
temporada amb un cost més elevat.

5.3 Criteris ambientals de gestió
Gestió del patrimoni verd
-

Adequació del disseny a les necessitats, potencialitats i condicionants

En alguns casos el disseny dels espais verds municipals es fa de manera improvisada,
sense tenir en compte les funcions i necessitats que haurà de satisfer, o bé poc
adaptat a les condicions particulars de cada lloc. Aquesta manca de planificació pot
provocar una pèrdua de funcionalitat dels espais, i despeses addicionals en la gestió i
manteniment.
Abans d’iniciar el procés de disseny dels espais verds s’han d’identificar les funcions
de l’espai en qüestió. Les funcions més destacades que poden satisfer els diferents
elements del verd urbà són:
-

Apropament de la natura als ciutadans i ciutadanes
Millora del paisatge urbà i de la duresa de l’entorn edificat
Afavoriment del contacte social i la vida de carrer
Pantalla visual front a elements discordants del paisatge
Refugi a ocells i a altres animals
Filtració de sorolls i contaminants
Absorció de diòxid de carboni i aerosols de l’atmosfera
Transició entre l’espai urbà i l’entorn natural
Suavització dels pics climàtics

Per altra banda també cal tenir en compte els condicionants de l’entorn, tant els
naturals com els urbans i socials per incorporar-ho en el projecte.
Si el projecte de disseny no es realitza des dels serveis municipals, s’ha de traslladar
tota la informació prèvia de l’espai, les funcions que ha de satisfer i els condicionants,
a l’equip redactor. S’han de programar revisions i possibles correccions al llarg del
procés i no deixar-ho pel final.
Aquesta estratègia no representa cap inversió especial, simplement es tracta de
planificar adequadament el procés d’elaboració del projecte des del seu inici.
En canvi, una bona planificació pot implicar estalvis importants en la futura gestió i
manteniment de l’espai.
-

Reposició de baixes d’arbrat

Quan s’esdevenen baixes en l’arbrat en els espais verds municipals o en les unitats de
gestió d’arbrat viari ja sigui per causes d’accidents, danys parcials o per efectes
climàtics cal determinar, amb un protocol clar, quina decisió cal prendre respecta a la
seva reposició.
Les actuacions sistemàtiques de reposició anuals o immediates de l’arbrat porta a
situacions de gran diversitat de mides i, de vegades, de varietat o de formes
estructurals concretes que poden fer desmerèixer el conjunt.
Un cop detectades les baixes cal dur a terme la valoració econòmica oportuna de la
pèrdua patrimonial municipal. Un cop feta i tramitada la possible reclamació, si
s’escau, cal determinar l’actuació a seguir.
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Les possibles actuacions podran ser:
- Reposar l’arbre afectat en la propera temporada d’hivern que es planifiqui la
plantació. Es plantarà un exemplar de mida mínima 20-25 cm de perímetre de
l’espècie i varietat idèntica a la perduda, en els cas que el Pla Director del Verd
Urbà no detecti disfuncions importants.
- Retirar l’arbre mort, però esperar a fer la reposició a que resultin afectats més
del 50% dels arbres de la UG, en el cas que el Pla Director del Verd Urbà hagi
detectat que l’espècie no sigui adient.
- Eliminació de l’escocell i pavimentació o bé, eliminació del clot de plantació en
el cas que el Pla Director del Verd Urbà hagi detectat que l’emplaçament no
sigui adient per a contenir arbrat.
L’èxit de les plantacions de reposició d’arbrat són directament associades a la quantitat
d’arbres propers reposats, per tant és molt millor plantar molts arbres a la vegada,
encara que això representi, de vegades, esperar diversos anys a plantar.
Aquesta estratègia representa la inversió associada als costos de plantació dels nous
arbres, inclosa la retirada dels arbres morts.
En alguns cassos pot requerir l’execució d’obra civil de remodelació dels escocells i el
seu entorn, o l’eliminació i pavimentació dels escocells.
És recomanable comunicar els criteris de les actuacions respecta a les reposicions a la
ciutadania ja sigui a través de cartells puntuals o a través de la web i xarxes socials.
-

Reposició de baixes d’arbustives i entapissants

Quan s’esdevenen baixes en les diverses plantacions d’espècies arbustives o
herbàcies, entapissants, enfiladisses, etc. en els espais verds municipals ja sigui per
causes d’accidents, danys parcial o per efectes climàtics cal determinar, amb un
protocol clar, quina decisió cal prendre respecte a la seva reposició.
Un cop detectades les baixes cal dur a terme la valoració econòmica oportuna de la
pèrdua patrimonial municipal. Un cop fet i tramitada la possible reclamació, si s’escau,
cal determinar l’actuació a seguir.
Les possibles actuacions podran ser:
-

No reposar la clapa afectada si les plantes del costat ocupen l’espai deslliurat
de manera ràpida amb una cobertura suficient. Cal recordar que el creixement
en superfície d’algunes espècies és prou significatiu perquè aquest procés sigui
ràpid i permanent.

-

Reposar les plantes afectades si la clapa deixada no s’arriba a cobrir. Aquesta
actuació es farà durant la tardor. La reposició es farà amb la mateixa espècie i
varietat, en cas que no es detecti cap disfunció en el Pla Director del Verd Urbà
per aquest element.

-

Reposar les plantes afectades durant la tardor, amb una espècie alternativa si
l’actual no és la més recomanada segons el Pla Director del Verd Urbà o bé si
no ha respost a les expectatives de cobriment de l’espai plantat.

Aquesta estratègia representa la inversió associada als costos de plantació de les
noves plantes.
És recomanable comunicar els criteris de les actuacions respecta a les reposicions a la
ciutadania ja sigui a través de cartells puntuals o a través de la web i xarxes socials.
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-

Formació continuada del personal

Sovint hi ha canvis en les tècniques més adients en la jardineria. Una bona inversió
per mantenir els espais verds en la millors condicions és la formació del personal.
Cal garantir la formació tècnica i ambiental dels personal que desenvolupa tasques
d’espais verds d’acord amb les seves assignacions i responsabilitats. Tant els
treballadors de camp que realitzen tasques específiques de poda, retall, plantacions,
xarxes de reg. Com tècnics i encarregats que han de prendre decisions en matèria de
jardineria i espais verds.
És recomanable l’assistència periòdica a cursos específics, trobades o jornades, així
com formació en noves eines que surten al mercat.
En el cas que el manteniment del verd urbà es realitzi íntegrament amb personal
extern és recomanable exigir a l’empresa la formació continuada del seu personal.
Ús racional de l’aigua
-

Utilització de sistemes de reg eficients

Sovint es malbarata molta aigua degut a uns sistemes de reg poc eficients que, o bé
apliquen dosis de regs irregulars, o generen pèrdues d’aigua per escolaments.
Un sistema de reg eficient utilitzable en jardineria municipal és el reg localitzat per
degoteig, enterrat o no. El reg localitzat es pot emprar per arbres d’alineació viaria, per
parterres i per a espais amb arbustives. Aquest sistema de reg permet minimitzar les
pèrdues per evaporació i assolir eficiències de reg d’entre el 90 i 95%.
Aquesta estratègia representa la inversió de la instal·lació del sistema de reg en obra
nova i la substitució de sistema de reg, per exemple, en zones d’arbustiva que es
reguen per difusió.
-

Implantació de sistema de telegestió del reg

Sovint es rega de manera poc planificada, sense tenir en compte les necessitats reals
de les plantes, la textura dels sòl, la qualitat de l’aigua o la meteorologia. Aquesta falta
de planificació pot implicar el malbaratament de gran quantitat d’aigua.
Més enllà de la utilització de sistemes de reg eficients, la transmissió de les dosis de
reg oportunes als diferents elements de control no es sol fer de manera immediata.
Aquesta transmissió de la programació necessària dels regs pot fer-se anualment,
semestralment o segons necessitats, però requereix força temps i no es poden arribar
a resoldre situacions de canvis puntuals de dosis o freqüències de manera ràpida.
Amb un sistema de telegestió del reg es pot controlar tot el reg del municipi a través de
qualsevol ordinador, telèfon mòbil o tablet de manera immediata. Es pot actuar sobre
tota la xarxa de reg del municipi o sobre un espai en concret, obrint o tancant els regs,
o modificant la programació de reg.
El sistema de telegestió del reg també et permet conèixer els consums d’aigua, per
tant és fàcil detectar consums desproporcionats com fuites o vandalismes.
Aquesta estratègia representa una inversió elevada ja que s’ha de fer tota la
instal·lació. I provoca un estalvi molt destacat en la mà d’obra per a la programació
dels regs, el seguiment de consums, etc.
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-

Aprofitament d’aigües freàtiques i pluvials

Tot i que la captació i l’emmagatzematge d’aigües freàtiques i pluvials poden ser un
sistema relativament econòmic i senzill per a reduir la despesa en reg d’aigua potable,
encara són pocs els municipis que disposen d’instal·lacions d’aquest tipus amb
funcionament permanent o habitual.
Caldria fer un estudi a Torelló per conèixer quines són les possibilitats reals d’ús
d’aigua no potable en el municipi com a reg dels espais verds.
L’aprofitament d’aigües d’origen freàtic per al reg del verd urbà pot fer-se a diferents
nivells o escales. Un primer nivell és l’aprofitament directe de l’aigua d’un pou per al
reg d’un sol espai verd. Un segon nivell, seria la instal·lació de petits sistemes
d’emmagatzematge de l’aigua en dipòsits o basses per a la seva posterior utilització. I
finalment, el tercer nivell és el disseny de tota una xarxa de canalització i distribució
d’aigües freàtiques per a la seva posterior utilització. Els punts d’emmagatzematge
poden ser basses o dipòsits oberts que es poden potenciar, alhora, com a hàbitats
aquàtics o elements decoratius.
L’aprofitament d’aigües pluvials per al reg del verd urbà es pot fer a través d’un bon
disseny i construcció dels espais verds, amb petits elements estratègics situats en
zones amb fort pendent que potenciïn la retenció i la infiltració de les aigües
d’escolament. Es poden fer instal·lacions de petits sistemes de drenatge i recollida
d’aigua de pluja. Per últim es pot fer un disseny de tota una xarxa de canalització i
emmagatzematge d’aigües de desguàs per a la seva posterior utilització.
El cost d’implantació de sistemes d’aprofitament d’aigües freàtiques dependrà de
l’abast de la mesura.
-

Tria d’espècies arbustives i entapissants ben adaptades al clima

La regió mediterrània compta amb una riquesa d’espècies vegetals ben adaptades al
clima. Moltes d’elles són autòctones, i d’altres s’han adaptat perfectament a les nostres
comarques.
Amb la tria adequada d’espècies es pot reduir de manera molt significativa el consum
d’aigua de reg del verd urbà, sense que això representi una disminució de la seva
qualitat estètica ni funcional.
Pot generar estalvis derivats de la disminució del consum d’aigua i de les tasques de
manteniment. Normalment aquests estalvis es fan evidents a partir del tercer any des
de la implantació.

Control de plagues, malalties i males herbes
-

Associació d’espècies

Les grans superfícies amb plantes d’una mateixa espècie són un factor de risc
important per a la proliferació de plagues i malalties ja que aquestes afecten només
algunes famílies, espècies o, fins i tot, varietats dins d’una mateixa espècie de plantes.
Si s’intercalen diferents espècies en un mateix espai, a més de millorar la riquesa
florística de la zona, es pot reduir sensiblement el risc de proliferació de plagues i
malalties, evitant així l’aparició de problemes fitosanitaris.
Aquesta estratègia, es pot aplicar en l’arbrat viari, fent combinacions d’espècies en
carrers propers o en cruïlles, per tal d’evitar l’existència de barris sencers amb una
mateixa espècie d’arbrat.
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Aquesta estratègia no requereix cap inversió concreta i, en determinades reformes, el
cost de restitució d’espècies pot suposar estalvis gràcies a la disminució de problemes
fitosanitaris.
-

Realització de la Gestió Integrada de Plagues

El control fitosanitari s’ha d’efectuar sota els principis de la Gestió Integrada de
Plagues i de l’ús sostenible de productes fitosanitaris, disminuint el risc i els efectes en
el medi ambient i en la salut humana.
La Gestió Integrada de Plagues és el conjunt d’estratègies de control capaç de
mantenir les espècies nocives, incloent-hi insectes, males herbes i malalties, sota el
llindar de tolerància i generant la mínima pertorbació del medi ambient. La lluita contra
les espècies nocives es realitzarà en primer lloc amb elements naturals donant prioritat
als mètodes no químics, com ara mesures preventives, mesures culturals, mètodes
físics o control biològics. En últim lloc, es poden utilitzar productes fitosanitaris donant
prioritat els de menor toxicitat per als ecosistemes.
Aquesta tasca requereix d’un assessor en gestió integrada de plagues, però la
introducció de fauna auxiliar no ha de ser necessàriament més cara que la lluita
química.
-

Aplicació d’encoixinats

L’ús d’encoixinats amb materials orgànics, com a tècnica de cobriment del terra pot
aplicar-se en la majoria de tipologies de verd urbà, com en les masses arbustives o en
els peus de l’arbrat.
Els beneficis dels encoixinats són que disminueix la pèrdua d’aigua per evaporació,
conserva millor la humitat i redueix la despesa d’aigua de reg, suavitza la temperatura
del sòl, evita la incidència directa de la radiació ultraviolada del sol que podria destruir
compostos orgànics, evita la compactació del sòl al disminuir la pressió superficial,
disminueix l’acció del vent que és un factor de deshidratació, limita el creixement
d’herbes adventícies, i la seva descomposició va enriquint el sòl en humus i nutrients.
Els materials d’encoixinats orgànics poden ser restes de poda triturades del municipi
que retorna com a recurs.

Minimització de les podes en arbrat i arbustiva
-

Minimització de les podes en arbrat i arbustiva

En alguns municipis la poda dels arbres es fa més per tradició que per fonament
tècnic. Aquesta pràctica suposa la generació innecessària de restes vegetals i el
malbaratament de mà d’obra i energia, a més de debilitar l’arbre, la disminució del seu
valor estètic i un major risc d’atac de plagues i malalties.
Sovint no es té en compte que des d’un punt de vista biològic els arbres no necessiten
ser podats. Per tant, s’ha de potenciar el port natural dels exemplars plantats intentant
tocar-los el mínim possible, però sempre mantenint la seguretat. S’han de programar
les podes de l’arbrat públic des d’un punt de vista tècnic, adaptant-lo al lloc concret on
es troba, als condicionants ambientals i socials, i a les característiques de l’espècie.
En el cas de l’arbustiva també es recomana potenciar els ports naturals sempre que
sigui possible afavorint la floració i fructificació per tal que sigui refugi i punt d’aliment
de fauna.
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És convenient acompanyar aquesta estratègia de la deguda informació als ciutadans
perquè sovint hi ha un fals concepte que un espai sense podar és un espai mal
gestionat.
Aquesta estratègia provoca una reducció de la freqüència, intensitat i abast de les
podes d’arbrat que fan reduir de manera molt destacada els costos de mà d’obra i de
gestió dels residus corresponents.
-

Trituració i reutilització de les restes vegetals

Les restes vegetal dels espais verds municipals es poden gestionar com a veritables
recursos renovables si es tornen a incorporar al verd urbà.
Amb el procés senzill del compostatge es pot reduir fins el 50% del pes inicial.
L’autocompostatge de restes vegetals d’un municipi mitjà no requereix grans
infraestructures. Pot fer-se en un espais municipal degudament pavimentat i equipat o
encarregar-se a algun gestor local que també es faci càrrec d’altres materials orgànics,
com restes vegetals privades o, fins i tot, dejeccions ramaderes. Pot fer-se també de
manera mancomunada amb municipis veïns. El compost resultant és valoritzat pel
propi municipi com a adob orgànic i com a material per a encoixinats.
Si no és viable fer compostatge, es poden utilitzar els residus de poda triturats com a
encoixinat en plantacions d’arbustives, herbàcies i arbres.
El cost de l’estratègia ve marcat per l’adquisició d’una trituradora i el condicionament
de l’espai on desenvolupar el compostatge. Si es gestiona adequadament ha de ser
molt més barat que el que consta tractar les restes vegetals com a rebuig.
Satisfacció ciutadana
-

Participació ciutadana en el disseny d’espais verds

Sovint els espais verds no estan dissenyats ben bé d’acord amb les necessitats dels
ciutadans. Ens podem trobar amb espais molt equipats, però que no s’utilitzen, ja sigui
perquè no és el lloc o el ciutadà no s’hi sent còmode.
Una bona manera d’afavorir que un espai públic agradi i que sigui funcional és
afavorint la participació dels seus futurs usuaris en el procés de disseny, per conèixer
les necessitats de cadascun dels col·lectius que l’utilitzaran.
En el procés participatiu cal aconseguir un equilibri raonable entre les demandes i
desigs de la ciutadania, els condicionants econòmics i tècnics del projectes, i les
necessitats de manteniment posterior. Cal comptar amb el suport de professionals en
el disseny i manteniment d’espais verds, i en participació i associacionisme social.
Si el procés es desenvolupa d’una manera adequada, és molt probable que el futur
espai sigui un dels més utilitzats del municipi.
-

Atenció ciutadana i anticipació a les queixes

Els espais verds poden ser font de queixes i peticions ciutadanes causades per
molèsties dels elements naturals, el mal estat de conservació, la manca de neteja, la
percepció que no s’està treballant en els espais, etc.
És important respondre a totes i cadascuna d’aquestes queixes o comentaris, donant
les explicacions tècniques de les decisions preses.
Una forma per intentar disminuir les queixes és mantenir a la ciutadania informada dels
canvis o noticies en els espais verds, per exemple operacions periòdiques de poda,
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recuperacions d’espais degradats, rotacions de la flor de temporada, canvis
d’espècies, reparacions del reg, aixecament de voreres, etc.
Algunes actuacions tenen un interès molt local (uns pocs veïns) i d’altres poden afectar
tota la població. Juntament amb l’equip de comunicació, cal protocol·litzar aquests
esdeveniment i fer-ne la campanya adequada en cada cas. És recomanable actualitzar
la web de l’ajuntament, tenir canal de twitter i/o facebook i mantenir-los actualitzats.
Aquesta estratègia representa una càrrega interna de treball dels tècnics responsables
i de l’equip de comunicació, amb un cost depenent de les campanyes de comunicació
escollides en cada cas.
-

Divulgació del patrimoni vegetal i dels seus elements singulars

Sovint el desconeixement del patrimoni fa que la ciutadania es mostri despreocupada
o indiferent en relació al seu estat de conservació i que, en ocasions, no es respecti de
manera suficient.
La divulgació de determinats aspectes d’aquest patrimoni pot contribuir doncs a
millorar-ne la valoració i el respecte.
L’edició de catàlegs relacionats amb el patrimoni vegetal d’un municipi pot ser una eina
útil per donar a conèixer els aspectes més rellevants, es pot realitzar un inventari de
l’arbrat viari amb la descripció de les espècies dels diferents carrers, es poden
organitzar passejades populars guiades.
Una bona forma de divulgació del patrimoni és a través de les xarxes socials, a través
de la web, twitter o facebook, es poden penjar fotos o anunciar petites noticies del
patrimoni vegetal, com per exemple l’arribada d’animals migratoris, l’anunciació
d’espècies florides als parcs, promocionar caminades a llocs propers del municipi, etc.
Aquesta estratègia representa una càrrega interna de treball dels tècnics responsables
amb un cost depenent de l’edició de catàlegs, però pretén aconseguir una valoració i
respecte envers els espais verds, i per tant, una disminució del vandalisme.
-

Vinculació de les escoles en la millora del patrimoni verd

Moltes actituds vitals es forgen durant l’època d’aprenentatge escolar. La
sensibilització pel medi natural n’és una.
Es podria vincular cada escola del municipi amb un parc, jardí o zona verda propera. I
que els alumnes a través de projectes escolars poguessin prendre certes decisions,
com per exemple, senyalitzar els arbres segons espècies, crear hotels d’insectes per
fomentar la biodiversitat, etc., tot això amb coordinació directa amb l’ajuntament per
tenir un criteri conjunt d’actuació.
Aquesta estratègia representa una coordinació entre les escoles i els tècnics de
l’ajuntament, però s’aconsegueix una valoració i respecte dels espais verds per part de
l’alumnat del municipi.
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6.

PROPOSTES I PRIORITATS PER LA MILLORA DE LES UNITATS
DE GESTIÓ

6.1 Propostes de millora
En aquest punt, es presenta en format de taula la proposta específica de millores
previstes per al verd urbà de Torelló, indicant:


La proposta de millores en els diferents espais verds i alineacions de carrer.



La seva planificació en el temps, definint la seva prioritat entre baixa, mitjana i
alta.



El cost d’inversió estimat de cada espai.

Les millores s’han proposat estudiant exhaustivament els espais verds i els carrers
tenint en compte el seu estat, el model de verd que es vol implantar a Torelló i les
estratègies de gestió presents i futures, descrites en aquest Pla director.
Es proposa un ordre de prioritat que s’ha definit per criteris de seguretat,
desenvolupament dels arbres, freqüència d’ús de cada espais verd per part dels
ciutadans, impacte visual, les estratègies proposades en aquest Pla Director, etc. Tot i
així, correspondrà a l’Ajuntament de validar, modificar i fer-se’l seu en funció del seu
coneixement profund del medi social i altres actuacions municipals.
L’estimació del cost econòmic de la millora proposada a cada unitat de gestió de verd
urbà segueix l’escala següent.
o molt baixa: < 1.000 €
o baixa: de 1.000 a 3.000 €
o mitjana: de 3.000 a 5.000 €
o alta: de 5.000 a 15.000 €
o molt alta: > 15.000 €
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6.1.1 Proposta de millora de les unitats de gestió d’espais verds

CODI

NOM

CATEGORIA

DESCRIPCIÓ / DIAGNOSI

PRIORITAT

MILLORA PROPOSADA

ESTIMACIÓ
ECONÒMICA

EV001

Plaça Narcís de Monturiol

Jardins

Espai de sauló amb bancs i alineació de moreres.
Presència de males herbes al sauló.

BAIXA

Realitzar un canvi progressiu d’espècie per un altre sense
tantes necessitats de poda. Es pot plantar arbres de port
gran.

Alta

MITJANA

Plantació d’arbustiva entapissant o rastrera baixa i que siguin
trepitjable per millorar el recobriment. Sinó es troba una
planta que ho aguanti, realitzar els parterres de sauló.

Molt Baixa

BAIXA

Plantació d’arbustives al parterre d’herbàcies.

Baixa

Mitjana

EV002

Parterres Avinguda del Castell

Elements de vialitat

Parterres rectangulars a banda i banda del carrer
amb arbustives retallades majoritàriament tuyes.
Manca de recobriment en algun parterre.
Problemàtica amb l’arbustiva i l’obertura de portes
dels vehicles estacionats. Reg per goteig.

EV003

Institut Escola Marta Mata

Espais verds en
equipaments

Pati de l'escola composat per pista poliesportiva,
zona de sauló amb peus arboris, jocs infantils, bancs
i parterre d'herbàcies tancat. Presència de males
herbes al sauló. Manca de zones d’arbustives.

Parcs

Espai darrera l'escola Marta Mata composat per
parterres de prat, arbustives, zona de sauló central
amb bancs, papereres i paviments durs. També
trobem jocs infantils sobre cautxú. Presència de
males herbes i xaragalls al sauló. Algun peu arbori
amb arrels espiralitzades. Vandalisme en faroles i
jocs infantils.

ALTA

Realitzar més plantacions d’arbustives i/o entapissants a la
zona de gespa i en aquests llocs transformar el reg per
aspersió a goteig. Realitzar una gestió naturalitzada del prat
deixant que floreixi i fructifiqui. Mantenir el mobiliari en bon
estat.

Jardins

Espai amb parterres de sauló, gespa i alineacions
d'arbrat. Jocs infantils sobre cautxú. Presència de
males herbes al sauló. Manca de manteniment a
bancs i paviment de cautxú. Falta d’ombra a la zona
dels jocs infantils.

BAIXA

Mantenir el mobiliari i paviment de cautxú en bon estat.
Plantació de més arbrat a la zona de jocs infantils.

Molt Baixa

Parcs

Espai verd a banda i banda del carrer amb arbrat,
parterres de sauló i de prat. També amb arbusts
puntuals i tanca de fusta perimetral. Presència de
males herbes al sauló. Tanca de fusta en mal estat.
Arbustives retallades.

BAIXA

Plantació de buits a les arbustives. Ampliar zones
d’arbustives i entapissants substituint zona de prat. Les
zones amb arbustives transformar el reg a reg per goteig.
Mantenir l’arbustiva de forma naturalitzada. Mantenir el
mobiliari en bon estat.

Mitjana

BAIXA

Plantació d’arbustiva entapissant o rastrera baixa i que siguin
trepitjable per millorar el recobriment. Sinó es troba una
planta que ho aguanti, realitzar els parterres de sauló.

Molt Baixa

EV004

EV005

EV006

Parc de la Tirolina

Zona verda davant Marta Mata

Parc del Castell

EV007

Parterres Carrer Mas Torre

Elements de vialitat

Parterres rectangulars amb arbustives variades al
llarg del carrer, sota les alineacions d'arbrat. Manca
de recobriment en algun parterre. Problemàtica amb
l’arbustiva i l’obertura de portes dels vehicles
estacionats. Reg per goteig.

EV008

Solar Institut IES Cirvianum

Altres espais lliures

Solar darrera el pati de l’institut amb vegetació
espontània i alguns peus arboris com Ulmus,
Juglans.

BAIXA

Realitzar desbrossades puntuals i selectives per regenerar el
banc de llavors. Realitzar plantacions d’arbustiva i arbrat i
mantenir-la de forma naturalitzada.

Baixa

EV009

Parterres carrer del Compte
Borrell

Jardins

Parterres de sauló i gespa amb paviment dur central.
Zones amb la malla antiherbes al descobert.

BAIXA

Mantenir la malla antiherbes oculta.

Molt Baixa

BAIXA

Plantació d’arbustiva entapissant o rastrera baixa i que siguin
trepitjable per millorar el recobriment. Sinó es troba una
planta que ho aguanti, realitzar els parterres de sauló.

Molt Baixa

MITJANA

A la zona de talús realitzar plantació d’una massa d’arbustiva
mixta amb un manteniment naturalitzat. Mantenir el mobiliari
en bon estat.

Alta

EV010

Parterres Carrer de la Molina

Elements de vialitat

Parterres rectangulars a un cantó del carrer
composats per arbustives, majoritàriament Tuies.
Manca de recobriment en algun parterre.
Problemàtica amb l’arbustiva i l’obertura de portes
dels vehicles estacionats. Malla antiherbes al
descobert algun punt. Reg per goteig.

EV011

Plaça de l'Institut

Jardins

Espai verd composat per una zona de prat regat amb
alineacions d'arbres i una tanca de fusta central.
Tanca de fusta i bancs en mal estat.
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EV012

Parterres carrer del Montseny

Jardins

Parterres rectangulars a un costat del carrer
enganxats a la façana de les cases amb arbustives
variades

MITJANA

Realitzar projecte conjunt pels parterres del barri Montserrat.

Alta

CAP

Cap proposta.

EV013

Plaça de Guifré el Pilós

Jardins

Espai verd amb gespa, jocs infantils, taula de pícnic,
paviment dur amb cistella de bàsquet, papereres i
una font. Delimitat per un talús d'arbustives, arbres i
una tanca vegetal a la part baixa de l'espai.

EV014

Rotonda BV-5224

Elements de vialitat

Rotonda en construcció. Falta la part de vegetació.

CAP

Cap proposta.

EV015

Parterre carrer del progrés

Jardins

Parterre triangular delimitat per una tanca vegetal
amb arbustives variades sobre graves.

CAP

Cap proposta.

EV016

Prat de l'avinguda dels
Pirineus

Altres espais lliures

Zona de prat sec amb alguns peus arboris al costat
de la tanca de la via del tren.

CAP

Cap proposta.

EV017

Terreny carrer Jaume Balmes

Altres espais lliures

Zona de prat espontani amb algunes soques de
pollancre.

ALTA

Plantar arbustives al talús i mantenir-les de forma
naturalitzada deixant florir i fructificar per tal de donar color.

EV018

EV019
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Riba del riu Ter

Zona verda de Can
Casaramona

Espais vinculats a la
xarxa hidrogràfica

Llera del riu Ter amb vegetació exuberant típica de
ribera. Acàcies, plataners, salzes, pollancres i saüc,
entre d'altres. Presència d’espècies invasores com la
canya americana o les acàcies.

ALTA

Espai recentment posat en custòdia i a l’espera de que, a
través del Consorci del Ter, es redacti un pla/projecte de
millora del patrimoni natural de la riba esquerre del riu Ter
entre el pont del pelut i la Bardissa.

Baixa

Mitjana

Es creu convenient que el projecte inclogui un camí i
mantenir-lo desbrossat 1m a banda i banda.

MITJANA

Parcel·la que dona accés al Ter. Realitzar plantacions i
potenciar un prat naturalitzat. Realitzar accessos cap al camí
del Ter. Col·locar taules de pícnic pels treballadors que
vulguin menjar a fora.

Mitjana

Alta

Baixa

Altres espais lliures

Solar de terreny natural enmig de naus industrials
amb un peu arbori.

BAIXA

Realitzar un canvi progressiu d’espècie per un altre sense
tantes necessitats de poda. Es pot plantar arbres de port
gran. Realitzar escocells allargats en el sentit que no afectin
les places d’aparcament. Col·locar proteccions als arbres per
evitar els cops de vehicles.

EV020

Passatge meandres del Ter

Altres espais lliures

Aparcament asfaltat amb alineacions de moreres en
escocells 80x80cm. Ferides a la base dels troncs per
cops de vehicles.

EV021

Aparcament de Can
Casaramona

Altres espais lliures

Aparcament de graves sobre terreny natural amb
una zona de vegetació herbàcia espontània i un peu
arbori.

BAIXA

Mantenir l’aparcament. Realitzar plantacions d’arbrat a la
zona de prat. Realitzar accés cap al camí del Ter.

EV022

Escullera del Pol. Ind.
Matabosch

Altres espais lliures

Camí i marges respectius que transcorre per darrera
les naus industrials. Camí delimitat per tanca de
fusta i escullera recoberta lleugerament per
herbàcies espontànies.

CAP

Cap proposta.

EV023

Camí de la Cuaranya

Espais de transició
amb l’entorn

Espai boscós en talús, composat per espècies
arbòries com el roure, l'om i gran quantitat de falsa
acàcia.

BAIXA

Retirar progressivament les acàcies i realitzar plantacions
d’espècies autòctones.

Baixa

MITJANA

Realitzar plantacions de masses arbustives mixtes i
mantenir-les de forma naturalitzada. Al prat de la part oest
mantenir de forma naturalitzada deixant florir i fructificar, es
poden realitzar segues diferenciades deixant zones sense
segar.

Baixa

EV024

Camí del canal

Parcs

Espai verd al llarg del camí del canal. A la part oest,
marge amb zona boscosa i dos escales de formigó
que donen accés al C/ Bonavista. A la zona de la
crta de Conanglell és un prat amb arbrat. I la part est
el camí va acompanyat d’una franja de gespa.

EV025

Parterre carrer tramuntana

Jardins

Parterre de terreny natural amb un arbusts i dos
peus arboris.

BAIXA

Realitzar plantació de massa arbustiva mixta per evitar
caigudes al final de la vorera. Mantenir-la de forma
naturalitzada.

Molt Baixa

EV026

Zona verda carrer Ripollès

Jardins

Espai composat per grup arbustiu retallat de Prunus
laurocerassus i peus arboris en zona de prat
espontani.

BAIXA

Realitzar desbrossades selectives deixant florir i fructificar
per tal de regenerar el banc de llavors. Plantació de masses
arbustives mixtes i mantenir-les de forma naturalitzada.

Baixa
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EV027

Plaça de la Curanya

Jardins

Parterre d'herbàcies amb arbusts retallats i alineats
juntament amb peus arboris.

BAIXA

Mantenir l’arbustiva de forma naturalitzada.

Molt Baixa

EV028

Carrer de l'Espona

Jardins

Espai composat per una avinguda de sauló amb
doble alineació de plataners.

CAP

Cap proposta.

EV029

Parc de l'Alzinar

Parcs

Parc amb parterres de gespa, arbustives retallades,
bancs i alineacions de peus arboris. També trobem
porteries, jocs infantils i pistes de petanca.

BAIXA

Mantenir l’arbustiva de forma naturalitzada.

EV030

Antic camp de futbol del
Montserratí

Parcs

Parc en construcció amb parterres de gespa, escales
de sauló amb ecotravesses i zona pendent
d'executar amb graderies i peus arboris.

CAP

Projecte pendent d’executar.

EV031

Plaça diversitat

Jardins

Espai composat per parterres de prats, parterres de
sauló i parterre arbustives amb algun buit.

BAIXA

Plantació de masses arbustives mixtes i mantenir-les de
forma naturalitzada.

Baixa

EV032

Parterres carrer de l'Espona

Jardins

Parterres davant dels pisos composat per gespa,
parterres d'arbustives i zona de paviment dur amb
bancs i un peu arbori.

BAIXA

Substituir la gespa per entapissants.

Baixa

EV033

Llar d'Infants Blancaneus

Espais verds en
equipaments

Pati de la llar d'infants composat per una superfície
de sauló amb jocs infantils, delimitat per una tanca
de fusta, parterre d'arbustives i peus arboris.

CAP

Cap proposta.

EV034

Entorn parròquia de Mare de
Déu de Montserrat

Jardins

Un parterre irregular amb flor de temporada, arbusts
variats i xiprer davant la parròquia, i un petit parterre
amb peu arbori darrera la parròquia.

BAIXA

Col·locar triturat als parterres per evitar l’aparició de males
herbes.

CAP

Cap proposta.

Molt Baixa

Molt Baixa

EV035

Plaça de la Sardana

Places

Plaça de paviment dur composada per alineacions
d'arbres en escocells al llarg del perímetre, bancs,
zona de sauló amb jocs infantils i alineació de
jardineres.

EV036

Parterres carrer de Santa
Llúcia

Jardins

Parterres a un cantó del carrer amb arbustives
variades.

MITJANA

Realitzar projecte conjunt pels parterres del barri Montserrat.

Alta

EV037

Parterres carrer Sobremunt

Jardins

Parterres ambdós costats del carrer sobre la vorera,
alguns amb graves i composats per arbustives
variades.

MITJANA

Realitzar projecte conjunt pels parterres del barri Montserrat.

Alta

EV038

Parterres carrer els Munts

Jardins

Parterres rectangulars de grava amb arbustives
variades i peus arboris sobre la vorera.

MITJANA

Realitzar projecte conjunt pels parterres del barri Montserrat.

Alta

EV039

Parterres la Bonavista

Jardins

Dos parterres a un cantó del carrer amb alguns
arbusts i peus arbustius de port arbori.

MITJANA

Realitzar projecte conjunt pels parterres del barri Montserrat.

Alta

EV040

Parterres carrer Vinyoles

Jardins

Parterres rectangulars de grava a banda i banda del
carrer sobre la vorera amb arbustives variades i
alguns peus arboris.

MITJANA

Realitzar projecte conjunt pels parterres del barri Montserrat.

Alta

EV041

Parterres carrer Jaume I

Jardins

Parterres rectangulars a banda i banda del carrer
sobre graves amb arbustives variades, flors de
temporada i algun peu arbori.

MITJANA

Realitzar projecte conjunt pels parterres del barri Montserrat.

Alta

EV042

Plaça de Josep Vidal

Jardins

Parterres, al perímetre de la placeta, rectangulars
amb flor de temporada i arbustives variades sobre
graves.

ALTA

Realitzar projecte conjunt pels parterres del barri Montserrat.

Alta

EV043

Parterres carrer Girona

Jardins

Parterres rectangulars a banda i banda del carrer
amb graves i arbustives.

ALTA

Realitzar projecte conjunt pels parterres del barri Montserrat.

Alta

EV044

Parterres carrer Lleida

Jardins

Parterres a banda i banda del carrer sobre la vorera
amb arbusts variats i peus arboris.

MITJANA

Realitzar projecte conjunt pels parterres del barri Montserrat.

Alta

EV045

Parterres carrer Catalunya

Jardins

Parterres a banda i banda del carrer sobre la vorera
amb arbusts variats i peus arboris.

MITJANA

Realitzar projecte conjunt pels parterres del barri Montserrat.

Alta
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EV046

Parterres carrer de
Puigdecanet

Jardins

Parterres rectangulars a banda i banda del carrer
sobre la vorera amb arbusts variats i algun peu
arbori.

MITJANA

Realitzar projecte conjunt pels parterres del barri Montserrat.

Alta

EV047

Parterres carrer Núria

Jardins

Parterres rectangulars a banda i banda del carrer
sobre la vorera amb arbustives variades i flor de
temporada, amb algun peu arbori.

MITJANA

Realitzar projecte conjunt pels parterres del barri Montserrat.

Alta

EV048

Plaça Dr. Fleming

Jardins

Espai composat per parterres de gespa amb peus
arboris, zona de paviment dur amb arbres en
escocells de 1x1m, zona de sauló, i parterres
d'arbusts i arbres en la zona d'escales.

BAIXA

Realitzar una poda més naturalitzada als plàtans. Ampliació
d’escocells dels plàtans ja que hi ha espai suficient.

Baixa

EV049

Parterres carrer del Lluçanès

Jardins

Parterres al llarg del carrer amb arbustives variades i
peus arboris.

MITJANA

Realitzar projecte conjunt pels parterres del barri Montserrat.

Alta

EV050

Parterres carrer Tarragona

Jardins

Parterres rectangulars a banda i banda del carrer,
sobre la vorera. Composats per flor de temporada,
arbustives variades i alguns peus arboris.

MITJANA

Realitzar projecte conjunt pels parterres del barri Montserrat.

Alta

BAIXA

Canvi d’espècie de l’Acer negundo per tractar-se d’una
espècie invasora i que se li ha realitzat podes dràstiques.
Plantació d’arbrat de port mitjà amb un manteniment
naturalitzat tenint en compte la línia elèctrica. Mantenir el
mobiliari en bon estat.

Alta

Molt Baixa

EV051

Zona verda carrer Bonavista

Jardins

Espai verd al llarg del carrer composat per una
superfície herbàcia regada amb bancs i peus arboris.
Tanca de fusta que delimita l'espai en mal estat.
Podes dràstiques de l’arbrat.

EV052

Parterre del Carrer Bonavista

Jardins

Parterre triangular amb arbustives variades i alguns
peus arboris. Presència d’algun buit en l’arbustiva.

BAIXA

Plantació de masses arbustives mixtes i mantenir-les de
forma naturalitzada.

EV053

Escola Vall del Ges

Espais verds en
equipaments

Pati de l'escola composat per pista poliesportiva
envoltada de sauló, petita bassa, alineació de marfull
i alineacions d'arbrat alguns en escocell. Arbrat amb
podes severes.

CAP

Cap proposta.

EV054

Marge Escola Vall del Ges

Jardins

Talús davant l'escola sobre terreny natural composat
per arbusts esclarissats i peus arboris. Talús amb
problemes d’estabilització.

MITJANA

Realitzar l’estabilització del talús amb tècniques de
bioenginyeria mirant de crear espais on plantar masses
d’arbustives mixtes.

Molt Alta

EV055

Parterre carretera de
Conanglell

Jardins

Parterre de graves amb peus arbustius retallats
delimitats per travesses de fusta.

MITJANA

Mantenir l’arbustiva de forma naturalitzada.

Baixa

EV056

Marge carretera de Conanglell

Altres espais lliures

Marge de pendent elevat que dona a la carretera,
recobert d'herbàcies espontànies i una alineació de
peus arboris.

ALTA

Realitzar l’estabilització del talús amb tècniques de
bioenginyeria mirant de crear espais on plantar masses
d’arbustives mixtes.

Molt Alta

EV057

Àrea d'autocaravanes

Espais verds en
equipaments

Àrea de sauló amb taules de pícnic i peus arboris.

CAP

Cap proposta.

EV058

Tanatori municipal

Espais verds en
equipaments

Jardí al voltant del tanatori format per parterres de
gespa amb arbusts retallats i alguns peus arboris.

CAP

Cap proposta.

EV059

Zona verda del carrer del Ter

Jardins

Espai de prat amb alineacions d'arbres. Conflicte
amb el fanal del centre de l’espai.

BAIXA

Plantació d’algunes masses d’arbustives mixtes i mantenirles de forma naturalitzada. Realitzar podes puntuals per
controlar el conflicte amb el fanal.

EV060

Solar carrer del Ter

Altres espais lliures

Solar recobert d'herbàcies ruderals amb algunes
soques de pollancre amb rebrots.

CAP

Cap proposta. Futura ubicació dels horts urbans.

EV061

Rotonda de la Crta. De
Conanglell

Elements de vialitat

Rotonda composada per Cottoneaster retallat plantat
en quatre nivells.

BAIXA

Per tal de donar més varietat a la rotonda es proposa
substituir dos dels nivells de Cottoneaster per arbustiva de
floració.

Molt Baixa

EV062

Crta. de Conanglell (parterre
d'accès a Torelló)

Altres espais lliures

Zona amb herbàcies espontànies. A la zona propera
a la rotonda amb arbusts puntuals retallats.

MITJANA

Plantació d’arbrat de port gran. Mantenir l’arbustiva de forma
naturalitzada.

Molt Baixa

Baixa
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Passeig al costat del riu Ter composat per un camí
pavimentat delimitat per una tanca de fusta amb
algun tram en mal estat, i la resta de prat amb peus
arboris variats.

ALTA

Espai recentment posat en custòdia i a l’espera de que, a
través del Consorci del Ter, es redacti un pla/projecte de
millora del patrimoni natural de la riba esquerre del riu Ter
entre el pont del pelut i la Bardissa.

Molt Baixa

Espais verds en
equipaments

Espai davant de la nau de la brigada composat per
paviment dur i dos peus arboris en escocells de
80x120cm.

CAP

Cap proposta.

Aparcament Policia Municipal

Altres espais lliures

Aparcament de graves enmig de naus amb peus
arboris a l'extrem nord. Delimitat amb tanques de
formigó tipus New Jersey.

BAIXA

Substituir les tanques de formigó tipus New Jersey per una
tanca definitiva. Crear límit de la zona d’aparcament amb la
zona de prat.

Mitjana

EV066

Parterres Avinguda Montserrat

Jardins

Parterres a un cantó de l'avinguda amb arbustives
variades i un peu arbori.

MITJANA

Realitzar projecte conjunt pels parterres del barri Montserrat.

Alta

EV067

Hotel d'entitats del Carrer
Artesans

Jardins

Jardí al voltant de l'edifici composat per una
superfície de prat amb arbusts i alguns peus arboris.

BAIXA

Al talús amb el carrer realitzar plantació d’entapissants de
baix manteniment.

Baixa

EV068

Parterre nau dels Carrossaires

Altres espais lliures

Parterre de vegetació herbàcia espontània davant la
nau dels Carrosaires

CAP

Cap proposta.

EV069

Parterre carrer de la Gleva

Elements de vialitat

Parterre triangular d'herbàcies espontànies.

BAIXA

Plantació d’entapissants de baix manteniment.

Baixa

Margera dels Cavalls

Jardins

Zona de talús entre el carrer i la carretera recoberta
d'herbàcies i peus arboris amb unes escales de
formigó que travessen l'espai amb una barana de
fusta.

BAIXA

Plantació de masses mixtes d’arbustiva i mantenir-les de
forma naturalitzada.

Mitjana

La Bardissa

Espais vinculats a la
xarxa hidrogràfica

Espai de passeig entre el Ges i el Ter amb espècies
típiques de ribera, tant arbòries com arbustives.
Tanca de fusta que delimita el camí.

CAP

Cap proposta.

Solars carretera de Conanglell

Altres espais lliures

Tres solars amb pendent elevada amb alt
recobriment arbustiu, trobem canyes i peus arboris
de rebrot majoritàriament d'acàcia.

BAIXA

Mantenir solars lliures de plantes invasores com la canya
americana i les acàcies. Plantació d’entapissants o arbustiva
de baix manteniment.

Terreny escales de les
Serrasses

Altres espais lliures

Talús darrera les cases amb herbàcies espontànies,
esbarzers i alineació de catalpes.

CAP

Cap proposta.

Escales de les Serrasses

Jardins

Petits parterres rectangulars al llarg de les escales
amb arbustives variades. Presència de males herbes
als parterres.

BAIXA

Plantació d’arbustiva als parterres
recobriment i aportació de triturat.

Marge Carrer Àngel Guimerà

Jardins

Parterre de sauló a sobre del mur de la carretera
amb herbàcies espontànies i alineació de til·lers amb
podes dràstiques. Tanca de formigó tipus New
Jersey.

MITJANA

Substituir la tanca de formigó (provisional) per una tanca
definitiva. Plantació d’alineació d’arbustiva amb un
manteniment naturalitzat. Plantació de buits en l’alineació
d’arbrat, escollir arbrat de port petit-mitjà i mantenir-la de
forma naturalitzada.

Alta

Horta de Can Basses

Altres espais lliures

Espai de terreny natural al costat del riu Ges amb
dos xiprers. Hi ha un tram amb escullera. Tanca de
fusta en mal estat.

BAIXA

Mantenir el mobiliari en bon estat. Plantació d’arbustiva i
mantenir-la de forma naturalitzada.

Baixa

Jardí carrer de Voltregà

Jardins

La part oest, jardí amb gespa i tanques vegetals que
delimiten part de l'espai. Alineació de peus arboris.
La part est, parterre més petit de gespa amb
alineació d’arbustiva i dos peus arboris (un és baixa).

BAIXA

La part est transformar la gespa a sauló i col·locar un banc.

Mitjana

Call de Ca l'Escarré

Jardins

Espai triangular de paviment dur amb bancs, una
font, jardineres amb flor de temporada i un peu
arbori.

CAP

Cap proposta.

Rotonda de les Serrasses

Elements de vialitat

Rotonda de gespa amb perímetre de graves i flor de
temporada a la part central. I parterre adjunt de
gespa.

MITJANA

El parterre adjunt de gespa transformar-lo en entapissants.
Substituir la flor de temporada per arbustiva amb floració i fer
el parterre de plantació més gran.

CODI

NOM

CATEGORIA

DESCRIPCIÓ / DIAGNOSI

EV063

Terreny carrer del Pou

Espais de transició
amb l’entorn

EV064

Nau brigada municipal

EV065

EV070

EV071

EV072

EV073
EV074

EV075

EV076

EV077

EV078

EV079

per

augmentar

el

Mitjana

Molt Baixa

Molt Baixa
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EV080

Parterre Carrer d'Orís

Jardins

Parterre en forma de lluna amb dos peus arboris i
arbusts retallats sobre terreny natural

BAIXA

Plantació de massa mixta d’arbustiva i aportació de triturat.

Molt Baixa

BAIXA

Als parterres de l’oest realitzar plantacions de masses mixtes
d’arbustiva i mantenir-les de forma naturalitzada.

Baixa

Molt Baixa

EV081

Avinguda dels Pirineus

Jardins

Diferents espais amb alineació de plataners sobre
terreny natural amb gramínies espontànies. Cops a
la base dels troncs que s’ha solucionat col·locant
llambordes.

EV082

Plaça dels Països Catalans

Jardins

Espai composat per una superfície herbàcia en
parterres grans quadrats amb bancs i jocs infantils.
Amb alineacions de liquidàmbars. I uns parterres
amb arbrat i arbustives variades.

BAIXA

Plantació d’arbustiva als parterres per eliminar els buits i
aportació de triturat.

CAP

Cap proposta.

EV083

Plaça de l'Estació

Jardins

Parterres al davant de l'estació: Un composat per
terreny natural amb peus arboris i un altre amb
graves, un monument central, arbustives, flor de
temporada i un xiprer.

EV084

Zona verda del carrer turó

Jardins

Espai a l’est del cementiri composat per una zona
triangular amb gespa, peus arboris, bancs i jocs
infantils. Sorrera plena de males herbes.

BAIXA

Mantenir la sorrera sense males herbes. Els liquidàmbars
estan plantats sobre sauló i amb escocell, eliminar l’escocell
ja que no realitza cop funció.

Jardins

Interior del cementiri composat per parterres
rectangulars de gespa amb parterres allargats
d'arbustives, flor de temporada i alineacions de
xiprers.

CAP

Cap proposta.

BAIXA

Ampliació de l’escocell de l’arbre a tocar de l’av. Generalitat
ja que és molt petit. Substitució progressiu de les Robinies
del talús. Plantació de masses mixtes d’arbustiva deixant
florir i fructificar.

EV085
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Cementiri municipal

Molt Baixa

EV086

Escales de Mn. Sabater

Jardins

Espai de talús al llarg de la pujada amb herbàcies
espontànies i peus arboris de Robinia pseudoacacia
i una zona de parterres amb Prunus laurocerassus.
Alineació de plataners.

EV087

Espai carrer d'Orís

Jardins

Espai de graves delimitat per una tanca de fusta,
amb bancs, jardineres i algun peu arbori.

CAP

Cap proposta.

EV088

Terreny carrer Pujolet

Altres espais lliures

Talús d'herbàcies espontànies amb rebrots d'acàcia.

CAP

Cap proposta.

EV089

Corredor de Can Vidal

Jardins

Dos parterres enmig de les escales amb arbustives i
peus arboris.

CAP

Cap proposta.

EV090

Museu de la Torneria

Espais verds en
equipaments

Espai al costat del museu composat per una zona
d'herbàcies ruderals amb algun peu arbori.

MITJANA

Realitzar projecte del jardí per quan sobri al públic.

Molt Alta

EV091

Plaça dels Torners

Jardins

Plaça de paviment dur amb bancs, arbrat escocells
allargats i alineació de jardineres. L'espai també
inclou tres parterres petits.

BAIXA

El parterre de més a l’oest realitzar plantació d’entapissants.

Molt Baixa

EV092

Rotonda plaça de Sant Fortià

Elements de vialitat

Rotonda composada per paviment dur amb una
jardinera gran central amb flor de temporada i una
tuia.

CAP

Cap proposta.

BAIXA

Al parterre de l’oest, realitzar el camí de formigó i fer
plantacions d’arbrat i masses mixtes d’arbustiva.

Mitjana

Baixa

EV093

Zona verda carrer del Mig

Jardins

Zona entremig d’escales de formigó composat per un
talús de prat amb zones arbustives de cotoneaster i
peus arboris. També s'inclou un parterre a l’oest del
carrer de prat amb un camí marcat espontàniament.

EV094

Terreny carrer de Camprodon

Altres espais lliures

Solar de prat amb dos peus arboris

BAIXA

Plantació de peus arboris de port gran i masses mixtes
d’arbustives i mantenir de forma naturalitzada.

EV095

Riba del Ges a Malianta

Espais vinculats a la
xarxa hidrogràfica

Passeig al costat del riu amb peus arboris típics de
ribera. Zona amb taules de pícnic sobre prat.

CAP

Cap proposta.

EV096

Marges Polígon Industrial
Puigbacó

Altres espais lliures

Marges del polígon Puigbacó composats
herbàcies espontànies i algun peu arbori.

CAP

Cap proposta.

per

Alta
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EV097

Aparcament Polígon Industrial
Puigbacó

Jardins

Espai de graves triangular d'aparcament amb bancs i
moreres. Tanca en mal estat. Cops als peus de
l’arbrat.

BAIXA

Substituir tanca malmesa. Col·locar límit a l’espai perquè els
cotxes no puguin entrar a la zona d’estada.

Mitjana

EV098

Rotonda Polígon Industrial
Puigbacó

Elements de vialitat

Rotonda al final de carrer composada per herbàcies
ruderals i 3 tuies.

CAP

Cap proposta.

EV099

Pas Pol. Ind. Mas Les Vinyes

Altres espais lliures

Passatge enmig de naus industrials amb herbàcies
espontànies i 3 peus arboris de sòfores.

CAP

Cap proposta.

EV100

Terreny carrer del Gorg Negre

Espais vinculats a la
xarxa hidrogràfica

Marges en el polígon Puigbacó composats per
canya, herbàcies ruderals i alguns peus arboris
majoritàriament pollancres.

CAP

Cap proposta.

EV101

Zona Esportiva

Espais verds en
equipaments

Zona verda al voltant del pavelló amb una superfície
de prat, amb bancs, taules de pícnic, tanca de fusta,
punt d'observació d'ocells, aparcament i peus arboris
de diferents espècies vegetals.

ALTA

A la zona arbrada del darrera del pavelló plantar masses
mixtes d’arbustives amb manteniment naturalitzat. Al parterre
davant del pavelló entre les escales plantar entapissants. A la
zona de davant del pavelló plantar arbrat de port gran.

EV102

Marges dels comuns

Espais de transició
amb l’entorn

Talús de pendent elevat entre la carretera i l'entorn
del pavelló composat per un camí diagonal amb una
tanca de fusta i la resta amb peus arboris.

CAP

Cap proposta.

EV103

Zona verda de Rocaprevera

Jardins

Espai composat per terrasses recobertes per prat
amb bancs i peus arboris.

BAIXA

Plantació de d’arbustiva als talussos i mantenir-la de forma
naturalitzada.

Alta

EV104

Parterre del carrer
Rocaprevera

Jardins

Marge d'herbàcies al llarg del carrer.

BAIXA

Allargar el parterre fins al final del carrer.

Mitjana

EV105

Parterre carrer Atlàntida

Jardins

Parterre triangular en pendent amb arbustiva variada
i peus de xiprer.

CAP

Cap proposta.

EV106

Aparcament piscina coberta

Jardins

Aparcament de paviment dur amb arbrat viari en
escocells, talús amb herbàcies espontànies i tanca
vegetal. Presència d’alguna arrel superficial.

BAIXA

Plantació del marge amb entapissants.

Baixa

EV107

Piscina Municipal

Espais verds en
equipaments

Zona de gespa al voltant de la piscina amb
alineacions d'arbres, tanca vegetal a una part del
perímetre i talús d'arbustives variades. Els Acer
negundo podats severament.

BAIXA

Substituir progressivament l’alineació d’Acer negundo podats
severament.

Mitjana

EV108

Passatge davant plaça de la
Curanya

Jardins

Arbustives variades a banda i banda del carrer en els
escocells dels arbres.

MITJANA

Eliminar i tapar els escocells. La vorera no és prou ample
perquè hi càpiga un escocell.

Baixa

EV109

Parterres passatge de Manuel
Colomer

Elements de vialitat

Parterres allargats sobre la vorera composats per
prat.

MITJANA

Crear zones amb arbustiva entapissant. Es poden situar a
l’inici i final del carrer així com davant on comencen el carrer
de la xemeneia i el carrer de cal feiner.

Molt Baixa

EV110

Rotonda carrer de la xemeneia

Elements de vialitat

Rotonda amb una xemeneia central i recoberta
d'arbustiva entapissant.

CAP

Cap proposta.

MITJANA

Realitzar projecte per tal que el riu Ges no vagi endegat i
realitzar plantacions de vegetació helòfita (Typha sp., Carex
sp., Iris pseudacorus, etc.)

EV111

Riu Ges

Espais vinculats a la
xarxa hidrogràfica

Espai composat per les dues ribes del riu Ges amb
vegetació herbàcia, alguns matolls com canyís,
boga, etc. I alguns peus arboris típics de ribera com
Salze i Pollancre. El riu està endegat entre murs de
formigó.

EV112

Horta de Can Bassas

Jardins

Parterre amb arbustiva retallada, una alzina central i
zona de terreny natural amb 3 plataners.

CAP

Cap proposta.

EV113

Rotonda carrer del Ter

Elements de vialitat

Rotonda composada per arbustives variades.

CAP

Cap proposta.

EV114

Parterres Ronda Pollancredes

Jardins

Parterres allargats de gespa al llarg del carrer amb
arbusts puntuals retallats.

BAIXA

Crear zones amb arbustiva entapissant.

Mitjana

Molt Alta

Molt Baixa
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EV115

Horts de l'Espona

Altres espais lliures

Espai de prat al costat dels horts amb alineació
d'arbres fruiters majoritàriament.

CAP

Cap proposta.

Jardins

Jardí històric composat per parterres de prat amb
tanques i arbusts retallats i alineació de peus arboris.
També engloba una font amb bancs de pedra i
planta enfiladissa.

BAIXA

Mantenir arbustives ben retallades. Si s’han de substituir
espècies fer-ho amb les mateixes espècies existents.

Molt Baixa

BAIXA

Mantenir arbustives ben retallades. Si s’han de substituir
espècies fer-ho amb les mateixes espècies existents.

Molt Baixa

EV116

Jardins de l'Espona

EV117

Jardins Vicenç Pujol

Parcs

Jardí històric composat per parterres de gespa,
tanques vegetals, alineacions d'arbres al llarg dels
camins de l'espai, bancs, jocs infantils. La part
superior distribuïda en parterres d’arbustives
retallades i peus arboris

EV118

Can Parrella

Espais verds en
equipaments

Pati interior composat per paviment dur, parterre
rectangular de graves i un peu arbori en escocell
circular.

CAP

Cap proposta.

EV119

Solar carrer Maria Aurèlia
Capmany

Altres espais lliures

Solar triangular composat per herbàcies ruderals.

BAIXA

Crear camí pavimentat per donar accés a l’EV121.

Molt Baixa

EV120

Biblioteca dos rius

Espais verds en
equipaments

Pati de la biblioteca composat per un parterre
triangular d'herbàcies i la resta composat per
paviment dur. Presència de males herbes al
paviment dur.

BAIXA

Mantenir el paviment dur lliure de males herbes. Controlar els
rebrots de Robinia.

Molt Baixa

EV121

Parc carrer Maria Aurèlia
Capmany

Parcs

Parc de prat amb peus arboris alineats.

BAIXA

Plantació d’algun arbre de port gran i col·locació d’algun
banc.

Baixa

EV122

Aparcament del carrer
Rocaprevera

Altres espais lliures

Aparcament de paviment dur amb alineació de peus
arboris en escocell de 1x1m

BAIXA

Realitzar els escocells més grans ja que hi ha espai suficient.

Molt Baixa

EV123

Parterres Ronda del Puig

Jardins

Espai majoritàriament de paviment dur amb dos
peus arboris en escocell i parterre al costat de les
escales amb herbàcies espontànies i peu arbustiu.

BAIXA

Realitzar els escocells més grans ja que hi ha espai suficient.
Plantació de massa mixta d’arbustiva amb manteniment
naturalitzat al parterre.

Molt Baixa

EV124

La Carrera

Espais verds en
equipaments

Jardí composat per una superfície de prat amb
paviments durs, arbustives, jocs per la gent gran,
tanca vegetal i peus arboris. Espais delimitats amb
algun muret i tanca de fusta.

MITJANA

Plantació de masses mixtes d’arbustiva amb manteniment
naturalitzat. Deixar florir i fructificar zones del prat per tal de
millorar el seu recobriment.

Molt Baixa

EV125

Zones verdes Portal de la
Carrera (Plaça Ruibal)

Jardins

Parterres semicirculars de prat amb peus arboris,
jocs infantils i bancs de pedres.

CAP

Cap proposta.

EV126

Terrenys Portal de la Carrera

Jardins

Espais composat per herbàcies espontànies, bancs
de pedra i alineació de peus arboris.

CAP

Cap proposta.

EV127

Plaça Mossèn Jacint
Verdaguer

Places

Plaça de paviment dur amb bancs, jardineres grans
circulars i peus arboris en escocells.

CAP

Cap proposta.

EV128

Plaça Vella

Places

Plaça de paviment dur amb dues jardineres grans de
ferro i un peu arbori en escocell.

BAIXA

Realitzar l’escocell més gran ja que hi ha espai suficient.

EV129

Plaça de la Vila

Places

Plaça de paviment dur amb bancs, arbrat en
escocells i jardineres quadrades de fusta i circulars
de ferro.

CAP

Cap proposta.

Places

Plaça de paviment dur amb bancs i parterres de
gespa amb arbrat a dos costats del perímetre.
Parterres problemàtics ja que als parterres combinen
alzines i gespa. La gespa es veu perjudicada per
l’ombra de les alzines i les alzines es veuen
perjudicades per la humitat degut al reg de les
alzines.

MITJANA

Substituir la gespa per parterres d’arbustiva i vivaces de baix
manteniment hídric. Canviar el reg actual amb difusors per
reg per degoteig.

EV130
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EV131

Teatre Cirvianum

Espais verds en
equipaments

Pati del teatre compost per un parterre d'herbàcies
envoltat de paviment dur i dos peus arboris.

CAP

Cap proposta.

EV132

Parterre carrer de Sant
Bartomeu

Jardins

Parterre rectangular enmig de dos bancs amb
arbustives i dos peus arboris.

CAP

Cap proposta.

EV133

Parc Municipal

Jardins

Espai majoritàriament de sauló amb bancs de
formigó amb gran quantitat d’arbrat i una zona de
jocs infantils central.

CAP

Cap proposta.

EV134

Plaça Pujol

Elements de vialitat

Placeta triangular de paviment dur amb parterres
laterals d'herbàcies, arbusts i algun peu arbori.

ALTA

La Diba ha concedit suport per redactar un projecte de
remodelació de la plaça.

Baixa

Jardins

Espai composat per paviments tous de graves i
sauló amb camins de paviment dur, parterres
d'arbustives, arbrat, bancs i jocs infantils.

MITJANA

Substituir progressivament els Acer negundo que actualment
es mantenen amb podes de reducció de capçada per un altre
arbrat amb manteniment naturalitzat. Realitzar algun parterre
d’arbustives amb manteniment naturalitzat. A la zona de
l’escultura instal·lar reg per degoteig i realitzar un parterre
dinàmic.

Baixa

Espais vinculats a la
xarxa hidrogràfica

Diferents espais al costat del Riu Ges composat
majoritàriament
per
herbàcies
i
arbustives
d'ambients frescals amb alguns peus arboris
majoritàriament Salix alba. També inclou una zona
amb taules de pícnic amb alguns arbres implantats.

MITJANA

Realitzar projecte per tal que el riu Ges no vagi endegat i
realitzar plantacions de vegetació helòfita (Typha sp., Carex
sp., Iris pseudacorus, etc.). A la zona de pícnic deixar florir i
fructificar zones del prat per tal de millorar el seu
recobriment.

Molt Alta

MITJANA

Realitzar escocells adequats a l’arbrat sobre paviment dur.
Mantenir el mobiliari en bon estat. Col·locar proteccions a
l’arbrat per evitar cops als troncs. Prolongar l’alineació
d’arbres tan aigües amunt com aigües avall. Adequar
parterre del cantó oest.

Mitjana

EV135

EV136

Parc de la Pèrgola

Arborètum 2

EV137

Passeig del firal

Altres espais lliures

Talús entre aparcament i el Riu Ges composat per
prat amb alineació de plataners. Alguns peus amb
cops a la base del tronc. Algun plàtan plantats sobre
paviment dur sense escocell.

EV138

Parterres Mercat Municipal

Jardins

Parterres a banda i banda de les escales del mercat
municipal composat per arbustives retallades,
entapissants i algun peu arbori.

CAP

Cap proposta.

BAIXA

Plantació d’arbustiva als parterres enmig d’accessos a
garatges per tal de millorar-ne el recobriment.

EV139

Parterres passatge del Tint

Jardins

Parterres a banda i banda de l'aparcament. Un
parterre de sauló amb tres peus arboris i la resta de
parterres enmig d’accessos a garatges amb
arbustives variades i herbàcies espontànies.

EV140

La Cooperativa

Espais verds en
equipaments

Pati de la cooperativa composat per paviment de
formigó i parterre d'herbàcies amb peus arboris.

CAP

Cap proposta.

EV141

Marge del passatge del Tint

Altres espais lliures

Marge entre la barana que separa la llera del riu i el
carrer del tint composat per herbàcies ruderals i peus
arboris.

CAP

Cap proposta.

EV142

Can Rabert

Altres espais lliures

Zona de prat espontani amb alguns peus arboris de
pollancres.

BAIXA

Plantació d’alguna massa mixta d’arbustiva i mantenir-la de
forma naturalitzada.

Baixa

EV143

Marge aparcament avinguda
Pompeu Fabra

Altres espais lliures

Marge/parterre en dos costats de l'aparcament
composat per herbàcies ruderals i oportunistes.

BAIXA

Substituir la tanca provisional tipus Rivisa per una de
definitiva. Plantació d’arbustiva entapissant.

Baixa

EV144

Escola Dr. Fortià Solà (edifici
vell)

Espais verds en
equipaments

Pati de l'escola composat per una gran superfície de
sauló amb jocs infantils, bancs, una zona d'hort i
peus arboris.

CAP

Cap proposta.

EV145

Plaça del Germà Donat

Places

Espai de paviment dur amb alineació perimetral de
peus arboris, bancs i parterres d'arbustives
retallades.

BAIXA

Realitzar escocells més grans ja que hi ha espai suficient.

Molt Baixa

Baixa
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EV146

Escola Dr Fortià Solà (edifici
nou)

Espais verds en
equipaments

Pati de l'escola amb pista poliesportiva, zona de
sauló amb peus arboris, bancs i taules de ping pong,
i parterre. A fora hi ha un parterre composat per
herbàcies, arbustives variades i peus de
Trachycarpus.

EV147

Centre d'Atenció Primària

Altres espais lliures

Zona vegetada en l'aparcament composada per
herbàcies ruderals i peus arboris. Cops a la base de
l’arbrat i perill de caiguda per desnivell.

MITJANA

Col·locar proteccions a l’arbrat per evitar cops dels vehicles.
Col·locar barana al mur de l’oest.

Baixa

EV148

Arborètum 1

Jardins

Espai triangular composat per prat amb un camí de
sauló amb escales que travessa per l'interior i peus
arboris.

BAIXA

Plantació d’arbustiva al talús.

Baixa

EV149

Margeres del CAP

Altres espais lliures

Talussos de prat espontani amb peus arboris de
falsa acàcia, oms...

BAIXA

Substitució progressiu dels peus de falsa acàcia.

Mitjana

EV150

Pista poliesportiva del carrer
Puigdessalit

Espais verds en
equipaments

Espai amb una pista poliesportiva i un parterre de
prat amb peus arboris, arbusts, bancs i escales amb
travesses de fusta.

CAP

Cap proposta.

EV151

Terreny de carrer Joan
Deordal

Altres espais lliures

Zona de prat espontani al final del carrer delimitat
per una tanca de fusta.

BAIXA

Plantació d’arbrat i mantenir de forma naturalitzada.

Baixa

EV152

Parterre carrer de Sau

Jardins

Parterres a banda i banda de les escales composats
per escullera amb herbàcies espontànies i dos peus
de roure.

BAIXA

Plantació d’arbustives o entapissants.

Molt Baixa

EV153

Final carrer del Giravolt

Jardins

Parterre de sauló amb peus arboris de pissardi.

CAP

Cap proposta.

EV154

Terreny del carrer Giravolt

Altres espais lliures

Talús composat majoritàriament per un estrat
arbustiu amb arç, esbarzer, aranyoner... I alguns
peus arboris d'acàcies.

BAIXA

Mantenir controlades les espècies invasores com la canya
americana o la falsa acàcia.

Baixa

EV155

Parterre carrer del Giravolt

Jardins

Parterre en forma de lluna amb arbusts de marfull
sobre terreny natural. Manca recobriment.

BAIXA

Plantació d’arbustiva per millorar el recobriment.

Molt Baixa

EV156

Illeta carrer Manlleu

Elements de vialitat

Illeta triangular amb prat sense gaire recobriment.

MITJANA

Plantació d’entapissant.

Molt Baixa

EV157

Plaça de la Caçada

Jardins

Espais de prat amb bancs i alzines al costat de la via
del tren.

BAIXA

Consolidar el camí que s’ha creat pel pas de la gent.
Plantació de masses mixtes d’arbustiva amb manteniment
naturalitzat.

Baixa

EV158

Terrenys polígon industrial
Mas les Vinyes

Parcs

Espai al costat de la via del tren composat per
herbàcies ruderals i alineació de peus arboris.

CAP

Cap proposta.

EV159

Rotonda Passeig Vall del Ges
amb carrer Giravolt

Elements de vialitat

Rotonda de graves amb una alzina central en zona
residencial.

CAP

Cap proposta.

Parcs

Parc composat per parterres de gespa, paviments de
formigó, talussos d'arbustiva, taula de ping pong i
zones de descans amb bancs. Zones de talussos
d’arbustives amb manca de recobriment.

BAIXA

Plantació d’arbustiva als talussos per millorar el recobriment.

Mitjana

BAIXA

Mantenir controlades les espècies invasores. A la zona que
s’utilitza com aparcament col·locar proteccions als arbres per
evitar cops dels vehicles.

Mitjana

EV160

Parc dels Ferrocarrils

EV161

Terreny Polígon industrial Mas
les Vinyes II

Parcs

Espai al costat de la via del tren amb una caminet
central utilitzat per la gent que treballa al polígon,
amb peus arboris majoritàriament de sòfora, freixe i
pollancre, sobre prat espontani. Una part de l’espai
s’utilitza com aparcament.

EV162

Parterres Polígon Industrial
Mas les Vinyes

Elements de vialitat

Parterres de prat espontani davant les naus
industrials del polígon. Alguns amb peus arboris.

CAP

Cap proposta.

EV163

Rotonda polígon industrial
Mas les Vinyes

Elements de vialitat

Rotonda de prat amb tres peus arboris

BAIXA

Deixar florir i fructificar el prat segons l’època de l’any.

Molt Baixa
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EV164

Espai Polígon industrial Mas
les Vinyes

Altres espais lliures

Zona verda al polígon industrial composat per prat
amb peus arboris. Actualment s'utilitza d'aparcament
de vehicles. Amb una zona d'estada amb taula de
pícnic sota un bosquet de freixes.

BAIXA

Realitzar projecte de la zona de l’aparcament per tal que els
vehicles quedin ordenats.

Alta

EV165

Plaça Joanot Martorell

Places

Plaça pavimentada composada per tres espais amb
parterres amb arbustives i alineacions de peus
arboris. També inclou jocs infantils sobre cautxú.

ALTA

Plantació d’arbustives als parterres, si és necessari retirar
zones de pedres dels parterres.

Baixa

EV166

Parterres Can Jaumira

Jardins

Petits parterres de prat sobre la vorera i dos
parterres amb peus arboris i arbusts.

MITJANA

Substitució del prat per arbustiva entapissant.

Molt Baixa

EV167

Entrada al call de Can Jaumira

Jardins

Parterre triangular de graves delimitat per un mur
d'escullera i tanca de fusta en mal estat.

BAIXA

Mantenir la tanca en bon estat. Plantació d’arbustiva
entapissant de baix manteniment.

Molt Baixa

EV168

Parterres carrer Puigsacalm

Elements de vialitat

Parterres rectangulars de prat davant les cases amb
arbres que no pertanyen a l'espai sinó que
conformen una alineació d'arbrat viari.

CAP

Cap proposta.

EV169

Rotonda Passeig Vall del Ges
amb carrer de Puigsacalm

Elements de vialitat

Rotonda de graves sense vegetació.

BAIXA

Plantació de masses mixtes d’arbustiva amb manteniment
naturalitzat.

EV170

Marge de la rotonda del
passeig Vall del Ges

Altres espais lliures

Marge de la rotonda amb arbusts plantats pels veïns
i herbàcies espontànies.

CAP

Cap proposta.

EV171

Parterres del carrer de la Vall
del Ges

Jardins

Parterres al costat de les escales amb vegetació
espontània i arbusts puntuals.

BAIXA

Plantació d’arbustiva per millorar el recobriment.

Molt Baixa

EV172

Solar del carrer Cabrera

Altres espais lliures

Solar amb vegetació herbàcia espontània alguns
arbusts i arbres plantats pels veïns.

BAIXA

Realitzar zona d’estada al mateix nivell del carrer amb
plantació d’arbrat.

Alta

EV173

Terreny carrer Calverons

Altres espais lliures

Espai de prat espontani entremig dels darreres de
les cases.

BAIXA

Realitzar projecte amb consulta veïnal per recollir necessitats
dels veïns.

Molt Alta

BAIXA

Substitució progressiu de la falsa acàcia. Manteniment de la
tanca en bon estat.

Mitjana

CODI

NOM

EV174

Entorn del Cementiri

Altres espais lliures

Talussos a l’oest del cementiri delimitats per
escullera a la part baixa i tanca de fusta a la part de
dalt. Composat per herbàcies espontànies i un peu
arbori. També engloba la connexió cap a l'estació de
tren amb peus arboris de falsa acàcia.

EV175

Llar d'infants de la Cabanya

Espais verds en
equipaments

Pati de l'escola composat per una zona de sauló
amb jocs infantils, parterres de gespa artificial i peus
arboris.

CAP

Cap proposta.

BAIXA

Reparar el paviment dur aixecat i realitzar escocells més
grans dels arbres que provoquen aixecament de paviment.
Plantació d’arbustiva entapissant als talussos.

Molt Baixa

EV176

Parc de l'Skate Park

Parcs

Parc amb pista poliesportiva, zona skatepark, taules
de pícnic i jocs infantils. Arbrat sobre paviment dur
en escocells de 1,20x1,20 i també sobre paviment
tou. Hi ha una zona de prat. Paviment dur aixecat
per arrels de plataners.

EV177

Avinguda del Rosselló

Elements de vialitat

Quatre illes el·lipsoïdals amb gespa, alineació de
plataners, bancs i paviment dur. En una illa hi ha
plantacions d’arbustiva.

CAP

Cap proposta.

EV178

Prat carrer de l'Empordà

Jardins

Espai triangular de gespa.

BAIXA

Transformar en arbustiva entapissant.

Molt Baixa

EV179

Escales carrer Matagalls

Jardins

Parterre a un costat de les escales amb herbàcies,
peus arboris i arbusts variats. Conflicte de l’Acer
negundo amb cable elèctric. Arbustiva amb buits.

BAIXA

Plantació d’arbustiva per millorar el recobriment. Realitzar
poda per controlar el conflicte amb el cable elèctric.

Molt Baixa

EV180

Terrenys del carrer Congost i
Matagalls

Altres espais lliures

Talús en zona residencial composat per herbàcies
espontànies i peus arboris de falsa acàcia. I solar
entremig dels darreres de cases amb un camí que el
travessa.

BAIXA

Al talús del C/ Congost realitzar plantacions de masses
mixtes d’arbustiva amb manteniment naturalitzat. Mantenir el
camí que connecta el C/ Congost amb el C/Matagalls en bon
estat.

Baixa

Mitjana
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ALTA

Plantació d’arbustiva als parterres arbustius amb manca de
recobriment. Mantenir l’arbustiva de forma naturalitzada,
deixant florir i fructificar, i amb ports naturals.

Baixa

EV181

Parterres carrer nou

Jardins

Parterres al llarg del carrer nou i carrer Manlleu
composat per herbàcies, arbustives variades i
retallades geomètricament, planta entapissant i peus
arboris. Alguns punts amb manca de recobriment
arbustiu.

EV182

Parterre Ronda del Puig

Jardins

Parterre triangular sobre la vorera composat per
arbustives retallades i peus arboris. Manca de
recobriment.

BAIXA

Plantació d’arbustiva al parterre per millorar el recobriment i
mantenir-la de forma naturalitzada.

Molt Baixa

EV183

Parterres carrer Calverons

Jardins

Parterres allargats a banda i banda del carrer que
separen les escales amb arbusts i peus arboris.
Manca de recobriment.

BAIXA

Plantació d’arbustiva entapissant per tal de cobrir tot el
parterre.

Molt Baixa

EV184

Dipòsit carrer Sant Roc

Altres espais lliures

Espai entorn del dipòsit composat per herbàcies
ruderals alguns arbusts de Yucca sp. i un peu arbori.

BAIXA

Retirar la tanca tipus Rivisa provisional i col·locar una tanca
per tal que l’espai no sigui accessible.

Baixa

EV185

Prat del carrer Congost

Jardins

Parterres de prat davant dels pisos.

BAIXA

Plantació d’arbrat als parterres.

Baixa

EV186

Plaça de l'Abat Oliba

Altres espais lliures

Solar d'herbàcies espontànies i dos salzes.

BAIXA

Un cop s’hagi edificat la resta d’illa, realitzar un projecte per
crear una zona verda.

Molt Alta

Jardins

Espai composat per un parterre rectangular amb
arbustiva retallada i una olivera central. Zona de
graves amb bancs i peus arboris amb podes
severes. Manca recobriment d’arbustiva.

BAIXA

Plantació d’arbustiva al parterre per millorar el recobriment.
Substitució progressiu dels til·lers (que se’ls ha aplicat podes
de reducció de capçada) per una altre espècies de port petit
o mitjà amb manteniment naturalitzat.

Baixa

ALTA

Substituir algunes zones de gespa per zones d’entapissants
o arbustives. Mantenir les arbustives de forma naturalitzada.
Aportació de graves a la zona de graves amb la malla
antiherbes al descobert.

Alta

EV187
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NOM

Parterre carrer de la Creu

EV188

Parterres carrer Manlleu

Elements de vialitat

Diferents parterres i rotonda al llarg del carrer.
Alguns amb gespa, altres amb arbusts retallats i
peus arboris. Inclou les dues rotondes, un de gespa
amb flor de temporada al centre i l'altre de gespa
amb arbustives retallades. Zona de graves amb la
malla antiherbes al descobert.

EV189

Parc de Sagimon Serrallonga

Jardins

Espai composat per grans parterres de gespa amb
camins de paviment dur, bancs i talussos d'arbusts
retallats.

BAIXA

Plantació d’arbustiva al parterre per millorar el recobriment i
mantenir-los de forma naturalitzat. Plantació d’algun peu
arbori de port gran.

Baixa

EV190

Àrea de lleure de gossos de
La Cabanya

Altres espais lliures

Zona de graves amb bancs, font, papereres i tanca
de fusta. Espai delimitat per talussos amb herbàcies
ruderals, arbusts i peus arboris. La meitat de l'espai
consta d'una zona de pipican.

BAIXA

Plantació d’entapissants o arbustiva als talussos.

Baixa

EV191

Plaça del Mil·lenari

Jardins

Espai composat per zona de gespa central amb jocs
infantils i parterres d'arbustives a tot el perímetre
amb peus arboris.

CAP

Cap proposta.

EV192

Terreny a l'avinguda Osona

Altres espais lliures

Talús en l'aparcament davant l'Agrària cooperativa
de Torelló composat per una zona de prat espontani.

CAP

Cap proposta.

EV193

Escales Carrer dels Pins

Jardins

Parterres al llarg de les escales composats per
arbustives.

CAP

Cap proposta.

BAIXA

Controlar els Tamarius alguns amb presència de fongs.
Plantació de masses arbustives a la zona de prat.

Molt Baixa

Baixa

EV194

Plaça de Joan Maragall

Places

Plaça pavimentada amb alineacions d'arbrat en
escocell, jocs infantils sobre cautxú i parterre
d'herbàcies enmig de la zona d'escales. Tamarius
amb presència de fongs.

EV195

Plaça de Lleida

Elements de vialitat

Espai triangular composat per un parterre de gespa
central, arbres i arbusts al perímetre en escocells.
Arbrat podat dràsticament.

BAIXA

Substitució progressiu de l’arbrat podat dràsticament per
espècies amb manteniment naturalitzat.

EV196

Escales del cementiri

Jardins

Espai davant del cementiri composat per una zona
de parterres amb arbustives al costat de les escales
amb tres zones de descans de sauló.

CAP

Cap proposta.
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EV197

Plaça camí del Canal

Places

Espai de paviment dur amb bancs i 3 til·lers en
escocells.

CAP

Cap proposta.

EV198

Espai camí del Canal

Jardins

Espai triangular de graves amb banc, delimitat per
una tanca de fusta i amb una jardinera central.

CAP

Cap proposta.

EV199

Passatge entre avinguda
Montserrat i carrer Moreta

Jardins

Parterres rectangulars d'herbàcies amb un peu
arbustiu i dos peus arboris.

BAIXA

Substitució de la gespa per arbustiva entapissant.

Molt Baixa

EV200

Rotonda plaça Josep Vidal

Elements de vialitat

Rotonda delimitada per una tanca metàl·lica amb
herbàcies i arbusts retallats amb una font central
sense funcionament.

BAIXA

Substitució de la gespa per arbustiva entapissant.

Molt Baixa
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6.1.3 Proposta de millora de les unitats de gestió d’arbrat viari

CODI

NOM

DESCRIPCIÓ / DIAGNOSI

PRIORITAT

MILLORA PROPOSADA

ESTIMACIÓ
ECONÒMICA

AV001

Carrer del Ter

Alineació de negundos a un cantó del carrer sobre la vorera en escocell
80x80cm.

ALTA

Realitzar escocells correguts on si pot col·locar llambordí de formigó permeable.
Canvi d’espècie progressiu ja que l’Acer negundo és una espècie invasora i que se
li ha realitzat podes dràstiques. Plantació d’arbrat de port mitjà-gran amb un
manteniment naturalitzat.

Alta

Molt Alta

AV002

Camí del Canal

Alineació de negundos al llarg del passeig de vianants en escocells.
Poda severa.

MITJANA

Realitzar escocells correguts on si pot col·locar llambordí de formigó permeable.
Canvi d’espècie progressiu ja que l’Acer negundo és una espècie invasora i que se
li ha realitzat podes dràstiques. Plantació d’arbrat de port petit-mitjà amb un
manteniment naturalitzat. Eliminar la part d’alineació on els plàtans propers
ocupen l’espai de l’arbrat de l’alineació.

AV003

Carrer Núria

Alineació a un cantó del carrer sobre la vorera en escocells estrets de
60x60cm. Vorera de 2m.

BAIXA

Eliminació d’alineació existent i plantació d’arbrat de port mig entre la zona
d’aparcament.

Alta

AV004

Avinguda de Montserrat

Alineació de til·lers a banda i banda del carrer sobre la vorera en
escocell de 80x80cm recoberts de grava amb resina. Alguns peus amb
ferides a la base del tronc.

MITJANA

Realitzar escocells més grans, allargar-los en el sentit de la circulació.

Mitjana

AV005

C/ Rosa Sensat.

Alineació de mèlies a un cantó del carrer en escocell de 1,6x1,40m.
Problemàtica amb el fruit que fa que s’hagin de podar per tal d’eliminar el
fruit.

BAIXA

Substituir l’alineació per un arbrat de port mitjà amb manteniment naturalitzat.

Mitjana

AV006

Carrer del Progrés

Alineació de lledoners ambdós costats del carrer sobre la vorera en
escocell de 1x1m, alguns escocells més reduïts en forma rectangular.
Podats severament.

BAIXA

Canvi progressiu d’espècie per una de port petit. Realitzar tots els escocells de
1x1m.

Molt Alta

AV007

C/ de Nord

Alineació de lledoners a un costat del carrer sobre la vorera en escocells
de 1x1m. Vorera inferior a 2’5m.

BAIXA

Ampliació de la vorera on hi ha espai. Eliminació del peu arbori on comença la
tanca i per tant no es pot ampliar la vorera i el pas de vianants.

Mitjana

AV008

Avinguda Pirineu

Alineació de til·lers a un cantó del carrer sobre la vorera en escocell de
80x80 cm. Vorera inferior a 2’5m.

BAIXA

Ampliació de vorera ja que hi ha espai suficient.

Alta

AV009

Plaça de l'estació

Alineació de dos til·lers sobre la vorera en escocell de 1x1m.

CAP

Cap proposta.

AV010

Avinguda de Rafael
Casanoves

Alineació a banda i banda del carrer de pereres sobre la vorera en
escocell de 1x1m. Vorera de 2’4m.

CAP

Cap proposta.

AV011

Carrer d'Orís.

Alineació de moreres a banda i banda del carrer sobre la vorera en
escocells de 80x80cm. Vorera inferior a 2’5m. Alguns peus de morera
amb cops a la base del tronc.

BAIXA

Realitzar escocells que facin com a mínim 0,8x1,2m allargats en el sentit de
circulació. Substituir progressivament les moreres per arbrat de port petit.

Mitjana

AV012

Avinguda de la Generalitat

Alineació a un cantó de l'avinguda sobre la vorera en escocells de
80x100cm. Conflicte amb cable elèctric.

MITJANA

Realitzar escocells que facin com a mínim 0,8x1,2m allargats en el sentit de
circulació. Realitzar podes puntuals per controlar el conflicte amb el cable elèctric.

Mitjana

AV013

Carrer Turó

Alineació de liquidàmbars a banda i banda del carrer sobre la vorera en
escocell de 70x70cm. Vorera inferior a 2’5m. Presència de peus dobles.
Alguns peus amb cops a la base del tronc.

BAIXA

Ampliar escocells que facin com a mínim 0,8x1,2m allargats en el sentit de
circulació. Col·locar proteccions als arbres per evitar cops de vehicles.

Mitjana

AV014

Carrer del mig

Alineació de liquidàmbars a un cantó del carrer sobre la vorera en
escocell de 80x80cm. Vorera de 2’4m.

BAIXA

Realitzar escocells que facin com a mínim 0,8x1,2m allargats en el sentit de
circulació.

Baixa

AV015

Carrer de Jaume Balmes

Alineació de pereres a un costat del carrer sobre la vorera en escocell de
1x1m. La part nord del carrer alineació de negundos ambdós costats.

ALTA

Substitució dels negundos podats severament per pereres per continuar l’alineació
amb la mateixa espècie.

Alta

AV016

Carrer de Camprodon

Alineació de dos moreres sobre la vorera en escocell de 80x80cm, en
zona industrial.

BAIXA

Realitzar escocells més grans ja que hi ha espai suficient.

Molt Baixa

AV017

Carrer d'Àngel Guimerà

Alineació a un cantó del vial sobre el paviment del trànsit rodat en
escocell de 1x1m. Vorera inferior a 2’5m. Arbrat amb poda dràstica.
Alguns arbres amb arrels espiralitzades i cops als troncs.

BAIXA

Eliminació de l’alineació i potenciar l’alineació a l’altre costat del carrer en l’EV075.
Si es vol mantenir aquesta alineació s’hauria de canviar l’espècie per una de port
petit i col·locar proteccions als arbres per evitar els cops de vehicles.

Baixa
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AV018

Passatge de l'Horta de Can
Basses

Alineació de catalpes a un cantó del carrer sobre la vorera en escocell
de 1x1m. Trams de la vorera inferior a 2’5m.

BAIXA

Eliminació d’arbrat on la vorera és inferior a 2’5m.

Molt Baixa

AV019

Aparcament de la Vitri

Alineació de sòfores a banda i banda del carrer en zona d'aparcament
sobre la vorera en escocell de 80x80cm.

BAIXA

Realitzar escocells grans ja que hi ha espai suficient.

Baixa

AV020

Carrer del Pont

Alineació de lledoners a un cantó del vial sobre la vorera en escocells de
60x80cm

ALTA

Realitzar escocells de com a mínim 1x1m amb col·locació de llambordí de formigó
permeable

Molt Baixa

AV021

Carrer Enric Prat de la Riba

Alineació a un cantó del carrer sobre la vorera en escocell de 1x1m.

CAP

Cap proposta.

AV022

Passatge del Tint

Alineació de negundos sobre la vorera en escocells de 1x1m. Alguns
peus amb cops a la base del tronc.

MITJANA

Col·locar proteccions a la base del tronc per evitar cops de vehicles.

Baixa

AV023

Carrer Bellmunt

Alineació a banda i banda del carrer sobre la vorera en escocells de
1x0,8m.

BAIXA

Realitzar escocells que facin com a mínim 0,8x1,2m allargats en el sentit de
circulació. Substituir progressivament els Acer negundo per Acer campestre.

Alta

AV024

Plaça del germà donat

Alineació de dos peus arboris sobre la vorera en escocell de 0’7x1m.

BAIXA

Realitzar escocells que facin com a mínim 0,8x1,2m allargats en el sentit de
circulació.

Molt Baixa

AV025

Carrer del Giravol

Alineació a banda i banda del carrer sobre la vorera en escocell de
1x1m. Zona residencial. Escocells buits ja que no hi ha suficient
profunditat de sòl.

BAIXA

Tapar els escocells buits ja que no hi ha suficient profunditat de sòl.

Baixa

AV026

Carrer de Camprodon

Alineació de til·lers a un cantó del carrer sobre la vorera en escocells de
1x1m. Vorera de 2’2m.

BAIXA

Eliminació de l’alineació per vorera inferior a 2’5m i arbrat de port gran.

Alta

AV027

Carrer d'Olot

Alineació de til·lers a banda i banda del carrer sobre la vorera en
escocell de 1x1m. Vorera de 2’2m.

BAIXA

Eliminació de l’alineació on la vorera sigui inferior a 2’5m. Plantació de l’arbrat a la
zona d’aparcament col·locant proteccions als peus de l’arbrat per evitar cops de
vehicles.

Alta

AV028

Carrer de Ribes

Alineació de til·lers a un cantó del carrer sobre la vorera en escocell de
1x1m. Trams de vorera aixecada per les arrels.

MITJANA

Reparar trams de vorera aixecada per les arrels.

Mitjana

AV029

Carrer de la Campaneria

Alineació de til·lers a banda i banda del carrer sobre la vorera en
escocells de 1x1m. Trams de vorera aixecada per les arrels.

MITJANA

Reparar trams de vorera aixecada per les arrels.

Mitjana

AV030

Carrer de Sant Quirze de
Besora

Alineació de til·lers a banda i banda del carrer sobre la vorera en
escocells de 1x1m. Trams de vorera aixecada per les arrels. Conflicte
amb cable elèctric.

MITJANA

Reparar trams de vorera aixecada per les arrels. Realitzar podes puntuals per
controlar el conflicte amb el cable elèctric.

Mitjana

AV031

Carrer de la Garrotxa

Alineació de til·lers ambdós costats del carrer sobre la vorera en
escocells de 1x1m.

CAP

Cap proposta.

AV032

Carrer de la caçada

Alineació de til·lers a banda i banda del carrer sobre la vorera en
escocells de 1x1m. Trams de vorera aixecada per les arrels.

MITJANA

Reparar trams de vorera aixecada per les arrels. Plantació dels escocells buits.

Mitjana

AV033

Plaça nova

Alineació al perímetre de la plaça nova en escocells recoberts de
llambordes. Actualment s’està substituint progressivament els Ulmus
pumila per Lagerstroemia, ja que els Ulmus provocaven conflicte amb
les façanes.

MITJANA

Continuar amb la substitució d’arbrat.

Baixa

AV034

Carrer de Mossèn parasols

Alineació de til·lers a un cantó del carrer sobre la vorera en escocells.

CAP

Cap proposta.

AV035

Passatge 11 de setembre

Alineació de 2 peus arboris a un cantó del passatge en escocells grans
triangulars.

CAP

Cap proposta.

AV036

Pas de la Sagrera

Alineació d'arbres a un cantó del passatge amb escocells de 1x2m
recoberts de llambordes.

CAP

Cap proposta.

AV037

Carrer de Can Parrella.

Alineació de plataners a un cantó del carrer sobre la vorera en escocell
de 1x1m.

CAP

Cap proposta.

AV038

Carrer de la xemeneia

Alineació de moreres en la zona d’aparcament en escocells de 1x1m.
Alguns peus amb cops a la base del tronc.

BAIXA

Col·locar proteccions als arbres per evitar cops de vehicles.

Baixa
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CODI

NOM

DESCRIPCIÓ / DIAGNOSI

PRIORITAT

MILLORA PROPOSADA

ESTIMACIÓ
ECONÒMICA

AV039

Carrer de Cal feiner

Alineació de moreres ambdós costats del carrer en la zona d’aparcament
en escocells de 1x1m. Alguns peus amb cops a la base del tronc.

BAIXA

Col·locar proteccions als arbres per evitar cops de vehicles.

Baixa

AV040

Ronda del Puig

Alineació de moreres sobre la vorera en escocell de 80x80cm. Trams de
vorera inferior a 2’5m.

MITJANA

Eliminació de l’arbrat als trams on la vorera sigui inferior a 2’5m. Realitzar
escocells de com a mínim 1m2. Substituir progressivament les moreres per arbrat
de port petit/mitjà.

Alta

AV041

Carrer d'Anselm Clavé

Alineació de pereres a banda i banda del carrer sobre la vorera en
escocells de 0’8x1’2m. Vorera de 1’8m.

BAIXA

Eliminació de les alineacions existents i plantació d’arbrat entre la zona
d’aparcament ja que les voreres són estretes.

Alta

AV042

Carrer de la Diputació

Alineació de pereres a banda i banda del carrer sobre la vorera en
escocells de 0’8x1’2m. Vorera inferior a 2’5m.

BAIXA

Eliminació de les alineacions existents i plantació d’arbrat entre la zona
d’aparcament ja que les voreres són estretes.

Alta

AV043

Carrer Manlleu

Alineació d'arbrat a banda i banda del carrer sobre la vorera en escocells
de 1x1m.

CAP

Cap proposta.

AV044

Carrer de Calverons

Arbre sobre la vorera en escocell de 1x1m en zona residencial.

CAP

Cap proposta.

AV045

Carrer de l'atlàntida

Alineació a un cantó del carrer sobre la vorera en escocell de 1x1m.
Vorera inferior a 2’5m a la part sud de l’alineació i vorera de 2’5m a la
part nord de l’alineació.

BAIXA

Eliminació de l’alineació de la part sud ja que la vorera és estreta.

Mitjana

AV046

Carrer del Portal de la carrera

Alineació de pisardis i troanes a un cantó del carrer sobre la vorera en
escocells de 0’8x1m. Vorera inferior a 2’5m.

BAIXA

Eliminació de l’alineació existent i plantació d’arbrat entre la zona d’aparcament ja
que la vorera és estreta.

Molt Alta

AV047

Carrer rocaprevera

Alineació de plataners a un cantó del carrer sobre prat, alguns peus
sobre asfalt sense escocell. Alguns peus amb cops a la base del tronc.
Conflicte amb cable elèctric.

BAIXA

Substitució dels plataners per una espècie de port petit ja que el cable passa molt
proper a l’arbrat. Els peus plantats sobre l’asfalt s’ha de realitzar escocells o
parterre allargat.

Molt Alta

AV048

Carrer Mas les Vinyes

Alineació de sòfores en zona industrial sobre parterres d'herbàcies
espontànies davant les naus industrials i en escocells en algun tram
concret. Vorera inferior a 2’5m.

CAP

Cap proposta.

AV049

Avinguda del Castell

Alineació de castanyer bord en escocells rectangulars plantats amb
arbustives a banda i banda del carrer residencial.

CAP

Cap proposta.

AV050

Carrer Mas Torre

Alineació de Til·lers a un cantó del carrer en parterres rectangulars
plantats amb arbustives.

CAP

Cap proposta.

AV051

Carrer del Compte Borrell

Doble alineació de lledoners a un costat del carrer, sobre parterres de
prat o sauló.

CAP

Cap proposta.

AV052

Passatge de Manuel Colomer

Alineació a un cantó del carrer sobre la vorera en parterre de prat.

BAIXA

Plantació de les baixes de l’alineació.

AV053

Ronda de les pollancredes

Alineació doble de freixes a un cantó del vial i alineació única de freixes i
aurons. Sobre parterre de gespa.

CAP

Cap proposta.

AV054

Carrer de la Molina

Alineació de til·lers a un cantó del carrer sobre parterres rectangulars
plantats amb arbustives.

CAP

Cap proposta.

AV055

Carrer Puigsacalm

Alineació de moreres a un cantó del carrer sobre parterres rectangulars
de prat. Conflicte amb les façanes de les cases.

BAIXA

Substitució de les moreres per arbrat de port petit.

AV056

Camí nou de can Parrella

Alineació de dos til·lers a un cantó del carrer sobre la vorera.

CAP

Cap proposta.

Baixa

Mitjana
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6.1.4 Plànol de prioritats d’actuació d’arbrat viari
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6.2 Propostes de futur
En un 68% dels espais verds i en un 64% de l’arbrat viari es proposen actuacions de
millora.
Aquestes actuacions i la prioritat s’han decidit tenint en compte les estratègies
generals que proposa aquest Pla Director. Pel que fa als espais verds, en general,
estan en bon estat de manteniment i conservació, però manca vegetació de tipus
arbustiu i un canvi en el manteniment més enfocat cap a la naturalització, per això la
majoria de propostes van enfocades en aquest sentit. Pel que fa a l’arbrat viari, en
general, es proposen ampliacions d’escocells i eliminacions d’alineacions per
replantar-les a la zona d’aparcament.

7.

ANÀLISI DE COSTOS

7.1 Escenaris possibles
En el futur es poden plantejar tres escenaris per tal de realitzar el manteniment del
verd urbà de Torelló.
Baixada de pressupost: aquest escenari no és l’ideal, però en cas que es donés
s’haurien d’intentar modificar alguns aspectes del manteniment dels espais verds.
-

Aplicar el criteri de naturalització del verd urbà per reduir el màxim les podes
tant d’arbrat com d’arbustives. Així com també transformar tanta gespa i prats
com sigui possible a prats naturalitzats amb menys segues.

-

Eliminar les alineacions i espècies d’arbrat més problemàtiques o amb més
requeriments de poda.

-

No realitzar manteniment o realitzar el mínim manteniment possible en els
espais verds com Espais de transició amb l’entorn, Altres espais lliures o en
alguns Elements de vialitat.

Manteniment de pressupost: en el cas que el pressupost es mantingués s’haurien
d’intentar modificar alguns aspectes per tal de millorar el manteniment dels espais
verds.
-

Aplicar el criteri de naturalització explicat en aquest Pla Director.

-

Eliminar les alineacions i espècies d’arbrat més problemàtiques o amb més
requeriments de poda.

-

Substitució progressiu de les moreres d’alineacions viaries per altres espècies
amb menys requeriments de poda.

-

Plantació d’alguna alineació nova d’arbrat viari.

Augment de pressupost: en el cas que es pogués augmentar el pressupost es
proposa un ordre de prioritats per tal de millorar el verd urbà.
-
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-

Eliminació de les alineacions viaries problemàtiques i buscar la millor ubicació
per plantar noves alineacions ja sigui realitzant voreres amples canviant la
secció de carrer o plantant entre la zona d’aparcament.

-

Realitzar canvis d’espècies d’alineacions viaries per augmentar la biodiversitat,
buscar espècies amb poc requeriments de poda. Augmentar escocells que com
a mínim facin 1m2.

-

Realitzar els eixos per vianants explicats en aquest Pla Director, si cal
modificant la secció de carrer.

-

Instal·lar un sistema de telegestió del reg del municipi per tal de regar més
eficientment. Realitzar un projecte per tal d’aprofitar l’aigua d’origen freàtic o de
pluja per regar els espais verds del municipi així disminuir el consum d’aigua
potable.

7.2 Pla d’inversions
Com s’ha vist anteriorment, s’ha realitzat una estimació econòmica de les inversions
dels Espais Verds i de l’Arbrat viari.
Es recullen les millores de cada unitat de gestió i s’agrupen segons la seva prioritat, i
en resulta el següent quadre.
Prioritat
Alta

Mitjana

Baixa

Espais Verds

70.800 €

255.600 €

273.600 €

Arbrat viari

20.800 €

58.000 €

170.400 €

Total

91.600 €

313.600 €

444.000 €

Per visualitzar l’esforç inversor que això representa, s’ha fet una simulació del que
representa en un període de vuit anys. Cal mencionar que correspondrà a l’Ajuntament
definir les prioritats, però serveix com a aproximació a l’ordre de magnitud.
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Espais Verds

17.700 €

68.820 €

68.820 €

68.820 €

119.520 €

119.520 €

68.400 €

68.400 €

Arbrat viari

5.200 €

16.800 €

16.800 €

16.800 €

54.200 €

54.200 €

42.600 €

42.600 €

Total

22.900 €

85.620 €

85.620 €

85.620 €

173.720 €

173.720 € 111.000€ 111.000€

Prioritat alta
Prioritat mitjana
Prioritat baixa

Cal destacar que hi ha inversions de millora de la gestió de diferents aspectes que no
es poden assignar a cap unitat de gestió determinada, però que són necessàries.
Aquestes inversions serien implantar un sistema de telegestió del reg que permetria
tenir un control immediat del sistema de reg podent modificar regs i planificacions des
de qualsevol punt amb connexió a internet, aquests sistemes també permeten tenir un
control dels consums d’aigua i així poder detectar qualsevol fuita o anomalia.
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Una altra inversió seria l’estudi i implementació de la utilització d’aigua de pou o pluja
pel reg dels espais verds.

8.

CONCLUSIONS

Després de la realització del Pla Director del Verd Urbà s’ha detectat que Torelló
disposa d’una bona quantitat i superfície d’espais verds i aquests es troben ben
distribuïts. A més cal sumar-hi que pel municipi transcorren diferents senders. Amb el
planejament d’uns eixos que connectin el municipi amb aquests senders faran que el
municipi quedi molt més lligat amb l’entorn natural proper.
L’aspecte general dels espais verds és bona tot i que cal destacar una manca de
manteniment del mobiliari que fa malmetre l’aspecte general. També es detecta poca
presència d’arbustives o entapissants i les que hi ha es mantenen molt retallades. En
aquest PDVU es proposa un augment d’arbustives i entapissants i un canvi de
manteniment en els espais verds molt més naturalitzat reduint (sempre que sigui
possible) els retalls en arbustives deixant florir i fructificar. Pel que fa a arbrat viari cal
destacar que hi ha poca diversitat i algunes alineacions en voreres no aptes i escocells
petits, per tant s’ha proposat canvis d’espècies progressius així com eliminar algunes
alineacions en voreres no aptes o moure-les a la zona d’aparcament.
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1. MODEL DE DADES DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ
GEOGRÀFICA
En el present Annex es detalla la informació referent al Sistema d’Informació
Geogràfica (SIG) de l’inventari del Pla Director del Verd Urbà de Torelló. Es fa una
descripció de les bases cartogràfiques i de la base de dades relacionada.

1.1 Bases cartogràfiques
1.1.1 Generació
Les bases cartogràfiques s’han dissenyat i generat prenent com a referència el
document facilitat per la Diputació de Barcelona on es descriu el model de dades SIG
a seguir.

1.1.2 Format de les dades
El format escollit per l’entrega de dades ha estat Shapefile, ja que la seva estructura
interna és simple, i és un format estàndard compatible amb varis programes SIG.

1.1.3 Estructuració topològica
La informació cartogràfica ha estat estructurada en capes d’informació segons la seva
temàtica i geometria (punt, línia o polígon). S’ha verificat les seves relacions
topològiques, comprovant el tancament de polígons i la seva contigüitat (absència de
gaps i overlaps) i l’absència de micropolígons.

1.1.4 Definició de les unitats, sistema de referència i projecció
La unitat bàsica de treball és el metre.
El datum de referència de les bases cartogràfiques és ETRS89 (European Terrestrial
Reference System 1989).
La projecció utilitzada és l’UTM. L’àmbit de Catalunya queda inclòs en el fus 31 Nord.

1.2 Classificació de les capes
Les capes entregades en aquest treball són les que es descriuen en els següents
quadres:
Capes de verd urbà
Nom

Descripció

Tipus

UG_espais

Delimitació de les unitats de gestió de tipus espais

Polígons

UG_arbrat_viari

Delimitació de les unitats de gestió de tipus arbrat viari

Línies
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UG_jardinera_viaria

Delimitació de les unitats de gestió de tipus jardinera viaria

Línies

Arbres

Inventari d’arbres que pertanyen a les unitats de gestió de
tipus espais i de tipus arbrat viari

Punts

Elements_superficials

Inventari d’elements superficials que pertanyen a les unitats
de gestió

Polígons

Elements_lineals

Inventari d’elements lineals que pertanyen a les unitats de
gestió

Línies

Elements_puntuals

Elements puntuals que pertanyen a les unitats de gestió
(excepte arbres)

Punts

1.3 Definició i descripció dels camps
A continuació es recull la descripció dels camps de les dades cartogràfiques i
alfanumèriques referents al verd urbà.

1.3.1 Unitats de gestió d’espais verds

Camps dels espais verds
Nom del camp

Tipus

Longitud

Descripció

MUN_INE

Text

5

Codi INE municipal

ID_VU

Text

5

Codi de la unitat de gestió (EV000)

NOM_UG

Text

250

Nom de la unitat de gestió

CODI_CATEG

Numèric

4

Categoria de verd*

DATA_ACT

Data

10

Data de la darrera actualització

AREA_TOTAL

Numèric

7

Superfície total: superfície total de la UG (m2)

AREA_DUR

Numèric

7

Superfície paviments durs (m2)

AREA_TOU

Numèric

7

Superfície paviments tous (m2)

AREA_VEG

Numèric

7

Superfície ocupada per vegetació (m2)

AREA_AIGUA

Numèric

7

Superfície d’aigua (m2)

AREA_REG

Numèric

7

Superfície vegetada que es regada (m2)

DESC_GEN

Text

250

Breu descripció de la UG

NUM_ARBRES

Numèric

4

Nombre total d’arbres de la UG

GESTIO

Text

50

Tipus de gestió de la UG: directa o indirecta

GESTIO_RES

Text

50

Responsable de la gestió

IMATGE

Text

20

Fotografia general descriptiva de la UG, en
format jpg de 600x800

IMATGE2

Text

20

Fotografia general descriptiva de la UG, en
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format jpg de 600x800
IMATGE3

Text

20

Fotografia general descriptiva de la UG, en
format jpg de 600x800

IMATGE4

Text

20

Fotografia general descriptiva de la UG, en
format jpg de 600x800

*Aquest camp conté un domini de valors

1.3.2 Unitats de gestió arbrat viari

Camps de l’arbrat viari
Nom del camp

Tipus

Longitud

Descripció

MUN_INE

Text

5

Codi INE municipal

ID_VU

Text

5

Codi de la unitat de gestió (AV000)

NOM_CARR

Text

250

Localització de l’alineació

DATA_ACT

Data

10

Data de la darrera actualització

LONGITUD

Numèric

4

Longitud de l’alineació (m)

NUM_ARBRES

Numèric

4

Nombre total d’arbres de la UG

NUM_BAIXES

Numèric

4

Nombre total de baixes de la UG

NUM_POSIC

Numèric

4

Nombre total de posicions de la UG

ESP_PRAL

Numèric

4

Espècie principal*

ESP_SEC

Numèric

4

Espècie secundaria

A_VORERA

Text

1

Amplada de la vorera

CONFLICT1

Text

1

Conflicte amb l’entorn*

CONFLICT2

Text

1

Conflicte amb l’entorn*

CONFLICT3

Text

1

Conflicte amb l’entorn*

DESC_ENTOR

Text

250

Descripció de la UG

REG

Text

1

Tipus de reg

IMATGE

Text

20

Fotografia general descriptiva de la UG, en
format jpg de 600X800

IMATGE2

Text

20

Fotografia general descriptiva de la UG, en
format jpg de 600X800

IMATGE3

Text

20

Fotografia general descriptiva de la UG, en
format jpg de 600X800

IMATGE4

Text

20

Fotografia general descriptiva de la UG, en
format jpg de 600X800

*Aquest camp conté un domini de valors
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1.3.3 Unitats de gestió jardinera viaria

Camps de les jardineres viàries
Nom del camp

Tipus

Longitud

Descripció

MUN_INE

Text

5

Codi INE municipal

ID_VU

Text

5

Codi de la unitat de gestió (JV000)

NOM_CARR

Text

250

Localització de l’alineació

DATA_ACT

Data

10

Data de la darrera actualització

LONGITUD

Numèric

4

Longitud de l’alineació (m)

NUM_JARD

Numèric

4

Nombre total de jardineres de la UG

ESP_JARD

Numèric

4

Espècie principal*

DESC_ENTOR

Text

250

Descripció de la UG

REG

Text

1

Tipus de reg

IMATGES

Text

20

Fotografia general descriptiva de la UG, en
format jpg de 600x800

IMATGE2

Text

20

Fotografia general descriptiva de la UG, en
format jpg de 600X800

IMATGE3

Text

20

Fotografia general descriptiva de la UG, en
format jpg de 600X800

IMATGE4

Text

20

Fotografia general descriptiva de la UG, en
format jpg de 600X800

*Aquest camp conté un domini de valors

1.3.4 Arbres

Camps dels arbres
Nom del camp

Tipus

Longitud

Descripció

MUN_INE

Text

5

Codi INE municipal

ID_VU

Text

10

Codi complet de l’element

DATA_ACT

Data

10

Data de la darrera actualització

ESP_NOM

Numèric

4

Nom de l’espècie i varietat*

ESTAT

Text

1

Estat global de l’arbre*

MIDA

Text

1

Alçada total de l’arbre en quatre segments*

ETAPA

Text

1

Etapa aproximada*
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IDONEITAT

Text

1

Idoneïtat de l’espècie en la ubicació*

ARBRE_CAT

Text

1

Arbre catalogat

BAIXA

Text

1

Tipus de baixa*

*Aquest camp conté un domini de valors

1.3.5 Elements superficials

Camps dels elements superficials
Nom del camp

Tipus

Longitud

Descripció

MUN_INE

Text

5

Codi INE municipal

ID_VU

Text

10

Codi complet de l’element

TIPUS_ELE

Numèric

2

Tipus de superfície: parterre, talús, grup
d’arbustives, altres superfícies plantades,
gespa, gespa artificial, prat, edicle, escala,
paviment dur o paviment tou

SUPERFICIE

Numèric

5

Superfície total del polígon (m2)

ESTAT

Text

1

Estat global de la superfície*

OBSERVACIO

Text

250

Altres dades observades

*Aquest camp conté un domini de valors

1.3.6 Elements lineals

Camps dels elements lineals
Nom del camp

Tipus

Longitud

Descripció

MUN_INE

Text

5

Codi INE municipal

ID_VU

Text

9

Codi complet de l’element

TIPUS_ELE

Numèric

2

Tipus d’element lineal: tanca artificial o tanca
vegetal

ESP_JARD

Numèric

4

Nom de l’espècie i varietat

LONGITUD

Numèric

4

Longitud de l’alineació (m)

ESTAT

Text

1

Estat global de l’alineació*

ALTURA

Text

3

Altura en metres

RETALL

Text

1

Retall (en cas de tanca vegetal)

OBSERVACIO

Text

250

Altres dades observades

*Aquest camp conté un domini de valors
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1.3.7 Altres elements puntuals

Camps dels altres elements puntuals
Nom del camp

Tipus

Longitud

Descripció

MUN_INE

Text

5

Codi INE municipal

ID_VU

Text

9

Codi complet de l’element

TIPUS_ELE

Numèric

2

Tipus d’element

ESP_JARD

Numèric

4

Nom de l’espècie i varietat

ESTAT

Text

1

Estat global de l’alineació*

OBSERVACIO

Text

250

Altres dades observades

*Aquest camp conté un domini de valors

1.3.8 Dominis de valors
A continuació es relacionen els dominis de valors disponibles per als diferents camps,
que es troben a les taules adjuntes corresponents.
Unitats de gestió d’espais verds camp CODI_CATEG
CODI

DESCRIPCIÓ

1

Jardins

2

Parcs

3

Espais de transició amb l’entorn

4

Places

5

Elements de vialitat

6

Espais verds en equipaments

8

Altres espais lliures

12

Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica

Tipus de gestió (espais verds) camp GESTIO
NOM
Directa
Indirecta

7
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Responsable de gestió (espais verds) camp GESTIO_RES
NOM
Brigada municipal
UTE MAPTAC

Tipus d’element superficial (espais verds) camp TIPUS_ELE
CODI

NOM

1

Paviment dur

2

Paviment tou

3

Làmina d’aigua

4

Gespa

5

Prat

6

Grup d’arbustives

7

Entapissant

8

Planta temporada

9

Vegetació espontània

10

Altres superfícies vegetades

11

Altres superfícies

Tipus d’element lineal (espais verds) camp TIPUS_ELE
CODI

NOM

1

Tanca vegetal

2

Altres

Tipus d’element puntual (espais verds) camp TIPUS_ELE

8

CODI

NOM

1

Jardinera

2

Arbust puntual

3

Altres elements puntuals
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Estat (elements superficials, elements lineals i elements puntuals)
camp ESTAT
Avaluació de l’estat general de l’arbre o de l’element.
CODI

NOM

DESCRIPCIÓ

N

Normal

Arbre o element que no presenta símptomes
d’alteracions, ni fisiològiques ni estructurals, o que les
que presenta es poden considerar lleus

A

Alterat

Arbre o element que presenta símptomes d’alteracions
significatives, però que no suposen intervenció
específica

T

Molt
Alterat

Arbre o element que presenta símptomes d’alteracions
greus que suposen intervenció específica

Mida (elements superficials, elements lineals i elements puntuals)
camp MIDA
Estimació de l’alçada total de l’arbres.
CODI

NOM

DESCRIPCIÓ

P

Petit

Menys de 6m

M

Mitjà

Entre 6 i 9m

G

Gran

Entre 9 i 15m

E

Exemplar

Més de 15m

Etapa (elements superficials, elements lineals i elements puntuals)
camp ETAPA
Estimació de l’etapa des de la plantació.
CODI

NOM

DESCRIPCIÓ

I

Implantació

Plantació recent

M

Manteniment

Plantació consolidada

D

Decaïment

Plantació en decaïment

9

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Servei d’Equipaments i Espai Públic

Idoneïtat (elements superficials, elements lineals i elements puntuals) camp
IDONEITAT
Valoració de l’adequació de l’espècie a la seva ubicació.
CODI

NOM

DESCRIPCIÓ

A

Adequada

L’espècie s’ajusta a les característiques del lloc

I

Inadequada

L’espècie no s’adequa al lloc o presenta aspectes
no desitjables en viari

T

Tolerable

Tot i que no és la millor opció, és tolerable

Baixa (elements superficials, elements lineals i elements puntuals)
camp BAIXA
Estimació del tipus de baixa.
CODI

NOM

DESCRIPCIÓ

M

Mort

Arbre mort, pendent de tala i arrabassament

B

Buit

Espai d’arbre que es troba buit, sense ocupar

S

Soca

En l’emplaçament de l’arbre es troba la soca de
l’arbre
anterior
mort
talat,
pendent
d’arrabassament

Espècie (unitats de gestió d’arbrat viari i arbres)
camps ESP_PRAL i ESP_NOM
Corresponen al llistat d’espècies i varietats de la guia per a la selecció d’espècies
d’arbrat viari.
Tot seguit els codis i espècies presents a Torelló.
CODI

ESPÈCIE

30

Aesculus hippocastanum

249

Abies alba

45

Betula pendula

252

Abies pinsapo

270

Betula pubescens

251

Abies x masjoannis

53

Calocedrus decurrens

8

Acer × freemanii 'Armstrong'

55

Carpinus betulus

1

Acer buergerianum

57

Castanea sativa

2

Acer campestre

59

Catalpa bignonioides

11

Acer negundo

278

Cedrus atlantica

14

Acer platanoides

62

Cedrus deodara

21

Acer pseudoplatanus

63

Cedrus libani

10
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64

Celtis australis

345

Picea glauca

70

Cercis siliquastrum

349

Pinus nigra

294

Corylus avellana

152

Pinus pinaster

301

Cupressus arizonica

153

Pinus pinea

80

Cupressus macrocarpa 'Aurea'

352

Pinus sylvestris

306

Cupressus sempervirens

155

Platanus × acerifolia

81

Cupressus
'Stricta'

362

Populus alba

163

Populus alba 'Nivea'

300

Cupressus x leylandii

164

Populus alba 'Pyramidalis'

82

Diospyros kaki

363

Populus nigra

83

Elaeagnus angustifolia

364

Populus simonii

85

Eriobotrya japonica

367

Populus spp.

89

Fagus sylvatica

166

Populus tremula

91

Ficus carica

368

Prunus armeniaca

96

Fraxinus americana

369

Prunus avium

97

Fraxinus angustifolia

371

Prunus cerasifera

98

Fraxinus angustifolia 'Raywood'

372

Prunus domestica

99

Fraxinus excelsior

373

Prunus dulcis

103

Fraxinus ornus 'Paus JohannesPaulus II' OBELISK®

378

Prunus serrulata

104

Ginkgo biloba

381

Pseudotsuga menziesii

112

Hibiscus syriacus

179

Pyrus calleryana 'Chanticleer'

318

Ilex aquifolium

384

Pyrus communis

115

Juglans regia

389

Quercus faginea

120

Lagerstroemia indica

188

Quercus ilex

122

Laurus nobilis

190

Quercus pubescens

123

Ligustrum lucidum

392

Quercus robur

125

Liquidambar styraciflua

193

Quercus rubra

127

Liriodendron tulipifera

194

Quercus suber

328

Magnolia grandiflora

197

Robinia pseudoacacia

332

Magnolia x soulangeana

203

Salix alba

333

Malus domestica

398

Salix atrocinerea

134

Melia azedarach

205

Salix babylonica

137

Morus alba

402

Sambucus nigra

141

Morus nigra

209

Sorbus aucuparia

143

Olea europaea

211

Styphnolobium
(Sophora japonica)

147

Paulownia tomentosa

217

Tamarix africana

243

Phoenix canariensis

218

Tamarix gallica

344

Picea abies

222

Taxodium distichum

sempervirens

japonicum
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223

Taxus baccata

237

Ulmus pumila

412

Thuja occidentalis

242

Ziziphus jujuba

229

Tilia × europaea

72

226

Tilia cordata

×
Chitalpa
tashkentensis
'Minsum' SUMMER BELLS®

231

Tilia platyphyllos

999

Altres

232

Tilia tomentosa

246

Trachycarpus fortunei

Conflictes amb l’entorn (arbrat viari)
camp CONFLICTE1, CONFLICTE2 i CONFLICTE3
Són els conflictes més habituals en les UG d’arbrat viari.
CODI

NOM

DESCRIPCIÓ

B

Balcó

Conflicte de proximitat a balcons

F

Façana

Conflicte de proximitat a façana

T

Trànsit

Conflicte de proximitat a carril de trànsit rodat

L

Fanal

Obstacle a la il·luminació

S

Semàfor

Obstacle a la visibilitat del semàfor

E

Senyal

Obstacle a la visibilitat del senyal

P

Paviment

Aixecament de paviment

A

Altres

Altres a descriure en observacions

Espècie (unitats de gestió jardinera viària, elements puntuals i elements lineal)
camps ESP_JARD
Corresponen al llista d’espècies i varietats de la guia per a la selecció d’espècies de
jardineres viàries.
Tot seguit els codis i espècies presentes a Torelló.
CODI

ESPÈCIE

1

Abelia x grandiflora

48

Buxus sempervirens

105

Cotoneaster lacteus

111

Crataegus monogyna

186

Hibiscus rosa-sinensis

187

Hibiscus syriacus

12
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216

Lagerstroemia indica

221

Lauris nobilis

260

Nandina domestica

293

Phormium tenax

294

Photinia x fraseri 'Red Robin'

298

Phyllostachys aurea

315

Prunus laurocerasus

320

Pyracantha angustifolia

334

Rosa canina

377

Tamarix gallica

382

Thuja occidentalis 'Smaragd'

395

Viburnum tinus

405

Yucca aloifolia

999

Altres
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1. CRITERIS ESPECÍFICS PER LES DIFERENTS CATEGORIES
D’ESPAIS VERDS
En el present Annex es detalla la informació referent als diferents criteris específics de
manteniment per les diferents categories d’espais verds.

1.1 Criteris de gestió dels jardins
Jardins
Característiques principals
Espais de dimensions mitjanes o petites i amb components de vegetació complexos
i/o heterogenis.
Funcionalitat i usos
Són espais d’ús diari, d’ús local per al veïnat directe o proper. Solen tenir qualitat
estètica mitjana-alta.
Criteris de disseny
-

Augmentar la diversitat d’espècies utilitzades, agrupant-les per necessitats
hídriques i per necessitats de manteniment.

-

Usar espècies de creixement limitat, sense problemes per molèsties directes
als usuaris.

-

Evitar la plantació en espais massa estrets o afectats per pas intens de
persones o vehicles.

-

Distribuir la vegetació per afavorir espais de contacte social i la vida de carrer.

-

Fer ús de la vegetació com a pantalla visual en front d’elements discordants
del paisatge.

Criteris específics de manteniment
Reg

Adobament

Podes

-

Implantar xarxes de reg localitzat i telegestionades.

-

Evitar entollaments i humitats continuades.

-

Ajustar el reg a les necessitats reals de la vegetació de cada
lloc.

-

Prioritzar el tipus d’aigua de reg, sempre que sigui possible, ús
d’aigua del freàtic o de pluja.

-

Prioritzar la incorporació d’adob orgànic.

-

Reduir l’adob químic al mínim possible.

-

Implantar encoixinats amb materials orgànics.

-

Minimitzar les operacions de poda a les de formació i seguretat,
respectant la forma i estructura natural dels arbres.

-

Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a
encoixinats.

-

Destriar les restes d’espècies invasores o exemplars malalts
abans de triturar.

1

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Servei d’Equipaments i Espai Públic

-

Reconduir les arbustives a un port més natural, evitant podes de
retall.

-

Minimitzar les actuacions de sega.

-

Incorporar espais d’encoixinat al voltant de tots els arbres i
arbustiva.

-

Fer tasques de punxat i escarificació per millorar l’absorció de
l’aigua de reg.

Control
fitosanitari

-

Implementar els criteris de gestió integrada de plagues.

-

Fer un seguiment periòdic i per estacions de l’estat fitosanitari
de les plantes.

Neteges

-

Programar les actuacions de neteja en funció del tipus i
intensitat d’ús de cada espai i l’estació de l’any.

Seguiment
periòdic

-

Fer un seguiment mensual de l’estat global.

Segues o
desbrossades

Necessitats de maquinària

Altes.

Necessitats de mà d’obra

Altes.
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1.2 Criteris de gestió dels parcs
Parcs
Característiques principals
Espais de dimensions grans i amb components de vegetació complexos i/o
heterogenis.
Funcionalitat i usos
Són espais amb caràcter multi funcional, d’ús global de la població o visitant per actes
concrets. Solen tenir qualitat mitjana-baixa.
Criteris de disseny
-

Augmentar la diversitat d’espècies utilitzades, agrupant-les per necessitats
hídriques i per necessitats de manteniment.

-

Evitar la plantació d’espècies invasores.

-

Triar espècies d’elevada resiliència.

-

Distribuir la vegetació per afavorir espais de contacte social i la vida de carrer.

-

Fer ús de la vegetació com a pantalla visual en front d’elements discordants
del paisatge.

-

Han de ser espais d’apropament de la natura a la ciutadania i de millora del
paisatge urbà i de la duresa de l’entorn edificat.

-

Han de ser espais de refugi per als ocells, insectes i altra fauna silvestre.

Criteris específics de manteniment
Reg

Adobament

Podes

-

Implantar xarxes de reg localitzat en els elements de major
diversitat vegetal

-

Implantar xarxes de reg telegestionades.

-

Ajustar el reg a les necessitats reals de la vegetació de cada
lloc.

-

Prioritzar el tipus d’aigua de reg, sempre que sigui possible, ús
d’aigua del freàtic o de pluja.

-

Fer aprofitament d’aigües pluvials del propi espai.

-

Prioritzar la incorporació d’adob orgànic.

-

Reduir l’adob químic al mínim possible.

-

Implantar encoixinats amb materials orgànics.

-

Minimitzar les operacions de poda a les de formació i seguretat,
respectant la forma i estructura natural dels arbres.

-

Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a
encoixinats.

-

Destriar les restes d’espècies invasores o exemplars malalts
abans de triturar.

-

Reconduir les arbustives a un port més natural, evitant retalls.
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Segues o
desbrossades

-

Minimitzar les actuacions de sega.

-

Incorporar espais d’encoixinat al voltant de tots els arbres i
arbustiva.

-

Fer tasques de punxat i escarificació per millorar l’absorció de
l’aigua de reg.

Control
fitosanitari

-

Implementar els criteris de gestió integrada de plagues.

-

Fer un seguiment periòdic i per estacions de l’estat fitosanitari
de les plantes.

Neteges

-

Programar les actuacions de neteja en funció del tipus i
intensitat d’ús de cada espai i l’estació de l’any.

Seguiment
periòdic

-

Fer un seguiment mensual de l’estat global.

Necessitats de maquinària

Altes.

Necessitats de mà d’obra

Mitjanes.
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1.3 Criteris de gestió dels espais de transició amb l’entorn natural
Espais de transició amb l’entorn natural
Característiques principals
Habitualment ubicats al límit del sòl urbà amb el no urbanitzable, amb baix nivell de
freqüentació, construïts per cobertes agrícoles o forestals.
Funcionalitat i usos
Són espais sense ús directe o bé amb ús ocasional, sovint amb clara funció de tampó
urbanística de la zona urbana vers l’entorn natural protegit.
Criteris de disseny
-

Mantenir el caràcter natural del lloc.

-

Evitar la plantació d’espècies invasores i potenciar les pròpies del lloc.

-

Han de ser espais d’apropament de la natura a la ciutadania i de pantalla
visual en front d’elements discordants del paisatge.

-

Fomentar el caràcter de refugi per ocells i altres animals.

Criteris específics de manteniment
Reg

-

Normalment són espais sense necessitats generals de reg, tant
sols de l’arbrat de recent plantació.

Adobament

-

Evitar l’adob en aquests espais.

Podes

-

Minimitzar les operacions de poda a les de formació i seguretat,
respectant la forma i estructura natural dels arbres.

-

Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a
encoixinats.

-

Destriar les restes d’espècies invasores o exemplars malalts
abans de triturar.

-

Programar desbrossades anuals per potenciar la riquesa
florística i biodiversitat dels prats.

-

Realitzar desbrossades selectives i/o retirada de socarrel
d’espècies invasores.

Control
fitosanitari

-

No es faran tasques de control fitosanitari de manera general.

Neteges

-

Programar les actuacions de neteja en funció del tipus i
intensitat d’ús de cada espai.

Seguiment
periòdic

-

Fer un seguiment trimestral de l’estat global.

Segues o
desbrossades

Necessitats de maquinària

Baixes.

Necessitats de mà d’obra

Baixes.
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1.4 Criteris de gestió de les places
Places
Característiques principals
Espais inclosos normalment dins del nucli urbà. Formades per paviment tou o dur, i
arbrat majoritàriament. Esporàdicament pot haver-hi algun arbust i altres superfícies
plantades.
Funcionalitat i usos
Són espais amb d’ús diari i/o setmanal o per activitats periòdiques concretes.
Dissenyat per afavorir el contacte social dels veïns.
Criteris de disseny
-

Augmentar la diversitat d’espècies, agrupant-les per necessitats hídriques i de
manteniment.

-

Usar espècies de creixement més ampli que en l’arbrat viari.

-

Evitar la plantació en espais reduïts o de molta intensitat de pas de persones o
vehicles.

-

Distribuir la vegetació per afavorir espais de contacte social i la vida de carrer.

Criteris específics de manteniment
Reg

-

Implantar xarxes de reg localitzat.

-

Implantar xarxes de reg telegestionades.

-

Ajustar el reg a les necessitats reals de la vegetació de cada
lloc.

-

Prioritzar el tipus d’aigua de reg, sempre que sigui possible, ús
d’aigua del freàtic o de pluja.

-

Fer aprofitament d’aigües pluvials del propi espai.

-

Si es necessita adobar, prioritzar l’adob orgànic.

-

On l’espai disponible sigui ampli implantar encoixinats amb
materials orgànics.

-

Minimitzar les operacions de poda a les de formació i seguretat,
respectant la forma i estructura natural dels arbres.

-

Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a
encoixinats.

-

Destriar les restes d’espècies invasores o exemplars malalts
abans de triturar.

Control
fitosanitari

-

Implementar els criteris de gestió integrada de plagues.

-

Fer un seguiment periòdic i per estacions de l’estat fitosanitari.

Neteges

-

Programar les actuacions de neteja en funció del tipus i
intensitat d’ús de cada espai i l’estació de l’any.

Seguiment
periòdic

-

Fer un seguiment mensual de l’estat global.

Adobament

Podes

Necessitats de maquinària

Baixes.

Necessitats de mà d’obra

Baixes.
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1.5 Criteris de gestió dels elements de vialitat
Elements de vialitat
Característiques principals
Espais verds en rotondes, mitjanes i laterals de vials, normalment sense accés
d’usuaris.
Funcionalitat i usos
Espais no ocupats pel trànsit ni persones, destinats a la plantació de vegetació no
exclusivament arbrada. No tenen ús directe per la població ja que no són accessibles.
Embelleixen la imatge dels carrers i infraestructures del municipi.
Criteris de disseny
-

Agrupar la diversitat d’espècies emprades, agrupant-les per necessitats
hídriques i de manteniment.

-

Utilitzar espècies de creixement limitat, sense problemes per molèsties
directes als usuaris.

-

Evitar les arbustives que necessitin un retall periòdic, per no fomentar
operacions en condicions difícils de seguretat.

-

Evitar l’ús de gespes, en zones on no se’n pot aprofitar els seu potencial com a
element trepitjable. Es poden substituir les gespes per entapissants.

Criteris específics de manteniment
Reg

Adobament

Podes

Segues o
desbrossades

Control

-

Implantar xarxes de reg localitzat.

-

Implantar xarxes de reg telegestionades.

-

Ajustar el reg a les necessitats reals de la vegetació de cada
lloc.

-

Prioritzar el tipus d’aigua de reg, sempre que sigui possible, ús
d’aigua del freàtic o de pluja.

-

Prioritzar la incorporació d’adob orgànic.

-

Reduir l’adob químic al mínim possible.

-

Implantar encoixinats amb materials orgànics.

-

Minimitzar les operacions de poda a les de formació i seguretat,
respectant la forma i estructura natural dels arbres.

-

Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a
encoixinats.

-

Destriar les restes d’espècies invasores o exemplars malalts
abans de triturar.

-

Reconduir les arbustives a un port més natural, evitant podes de
retall.

-

Minimitzar les actuacions de sega.

-

Incorporar espais d’encoixinat al voltant de tots els arbres i
arbustiva.

-

Fer tasques de punxat i escarificació per millorar l’absorció de
l’aigua de reg.

-

Implementar els criteris de gestió integrada de plagues.
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fitosanitari

-

Fer un seguiment periòdic i per estacions de l’estat fitosanitari
de les plantes.

Neteges

-

Programar les actuacions de neteja en funció del tipus i
intensitat d’ús de cada espai i l’estació de l’any.

Seguiment
periòdic

-

Fer un seguiment mensual de l’estat global.

Necessitats de maquinària

Altes.

Necessitats de mà d’obra

Altes.
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1.6 Criteris de gestió dels espais verds en equipaments
Espais verds en equipaments
Característiques principals
Jardins que es troben dins del recinte dels diferents equipaments municipals.
Funcionalitat i usos
Aquests espais es troben dins dels recintes dels equipaments municipals, amb
components de vegetació més o menys complexos en funció de la pressió de l’ús dels
seus usuaris.
Criteris de disseny
-

Augmentar la diversitat d’espècies utilitzades, agrupant-les per necessitats
hídriques i per necessitats de manteniment.

-

Fer ús de la vegetació com a pantalla visual en front d’elements discordants
del paisatge.

-

Poden ser espais de refugi per als ocells, insectes i altra fauna silvestre.

Criteris específics de manteniment
Reg

Adobament

Podes

Segues o
desbrossades

Control
fitosanitari

-

Implantar xarxes de reg localitzat.

-

Implantar xarxes de reg telegestionades.

-

Ajustar el reg a les necessitats reals de la vegetació de cada
lloc.

-

Prioritzar el tipus d’aigua de reg, sempre que sigui possible, ús
d’aigua del freàtic o de pluja.

-

Fer aprofitament d’aigües pluvials del propi espai.

-

Prioritzar la incorporació d’adob orgànic.

-

Reduir l’adob químic al mínim possible.

-

Implantar encoixinats amb materials orgànics.

-

Minimitzar les operacions de poda a les de formació i seguretat,
respectant la forma i estructura natural dels arbres.

-

Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a
encoixinats.

-

Destriar les restes d’espècies invasores o exemplars malalts
abans de triturar.

-

Reconduir les arbustives a un port més natural, evitant podes de
retall.

-

Minimitzar les actuacions de sega.

-

Incorporar espais d’encoixinat al voltant de tots els arbres i
arbustiva.

-

Fer tasques de punxat i escarificació per millorar l’absorció de
l’aigua de reg.

-

Implementar els criteris de gestió integrada de plagues.

-

Fer un seguiment periòdic i per estacions de l’estat fitosanitari
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de les plantes.
Neteges

-

Programar les actuacions de neteja en funció del tipus i
intensitat d’ús de cada espai i l’estació de l’any.

Seguiment
periòdic

-

Fer un seguiment mensual de l’estat global.

Necessitats de maquinària

Mitjanes.

Necessitats de mà d’obra

Mitjanes.
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1.7 Criteris de gestió de jardineres viàries
Jardineres viàries
Característiques principals
Mobiliari urbà que conté plantes i/o arbusts. Poden ser mòbils o no.
Funcionalitat i usos
Jardineres ubicades en la via pública amb vegetació. Normalment situades on no és
possible tenir arbrat. Solen tenir qualitat estètica mitjana per la dificultat del seu
manteniment.
Criteris de disseny
-

Limitar el seu ús als espais on no sigui possible altre tipus de vegetació.

-

Augmentar la diversitat d’espècies utilitzades, agrupant-les per necessitats
hídriques i per necessitats de manteniment.

-

Utilitzar espècies de creixement limitat, per evitar problemes de molèsties als
usuaris.

Criteris específics de manteniment
Reg

-

Reg amb mànega.

-

Prioritzar el tipus d’aigua de reg, sempre que sigui possible, ús
d’aigua del freàtic o de pluja.

Adobament

-

Ús de substrats orgànics.

Podes

-

Minimitzar les podes a les de formació i neteja de flor seca.

Control
fitosanitari

-

Fer un seguiment periòdic i per estacions de l’estat fitosanitari
de les plantes.

Neteges

-

Garantir la neteja de les jardineres, eliminant els residus i
deixalles.

Seguiment
periòdic

-

Fer un seguiment mensual de l’estat global.

Necessitats de maquinària

Baixa.

Necessitats de mà d’obra

Altes.
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1.8 Criteris de gestió d’altres espais lliures
Altres espais lliures
Característiques principals
Espais lliures en sòl urbà de titularitat pública fora del sistema d’espais lliures.
Funcionalitat i usos
Espais urbans, la majoria de casos residuals, sense cap urbanització ni ús pels
usuaris.
Criteris de disseny
-

Evitar la plantació d’espècies invasores.

-

Esdevenir espais de contacte entre la natura i la ciutadania i incorporar la
vegetació com a pantalles visuals en front d’elements discordants.

-

Fomentar el caràcter de refugi per ocells i altres animals.

Criteris específics de manteniment
Reg

-

Espais sense necessitats generals de reg.

Adobament

-

Evitar l’adob d’aquests espais.

Podes

-

Minimitzar les operacions de poda a les de formació i seguretat,
respectant la forma i estructura natural dels arbres.

-

Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a
encoixinats.

-

Destriar les restes d’espècies invasores o exemplars malalts
abans de triturar.

-

Programar desbrossades anuals per potenciar la riquesa
florística i biodiversitat dels prats.

-

Realitzar desbrossades selectives i/o retirada de socarrel
d’espècies invasores.

Control
fitosanitari

-

En general no es faran controls fitosanitaris, només les plagues
greus i amb perill d’expansió.

Neteges

-

Programar les actuacions de neteja en funció del tipus i
intensitat d’ús de cada espai i l’estació de l’any.

Seguiment
periòdic

-

Fer un seguiment semestral de l’estat global.

Segues o
desbrossades

Necessitats de maquinària

Baixes.

Necessitats de mà d’obra

Baixes.
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1.9 Criteris de gestió de l’arbrat viari
Arbrat viari
Característiques principals
Conjunt dels arbres de la via pública que no es troben en jardins, parcs, equipaments,
places o en d’altres espais enjardinats.
Funcionalitat i usos
Arbres dels carrers, avingudes i passeigs del municipi en la majoria dels casos en
escocells. Permeten la millora ambiental de l’espai urbà sense un consum de
superfície a nivell de sòl gaire significatiu. Estan condicionats per les restriccions
espacials, tan aèries com subterrànies.
Criteris de disseny
-

Augmentar la diversitat d’espècies utilitzades, agrupant-les per necessitats
hídriques i per necessitats de manteniment.

-

Triar espècies seguint les recomanacions tècniques de la “Guia per a la
selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari” de la Diputació de Barcelona.

-

Evitar la plantació en espais massa estrets o afectats per pas intens de
persones o vehicles.

-

Es pot fer ús de la vegetació com a pantalla visual en front d’elements
discordant del paisatge, per a la filtració de sorolls i contaminants i aerosols de
l’atmosfera i la suavització dels pics microclimàtics.

Criteris específics de manteniment
Reg

-

Implantar xarxes de reg localitzat.

-

Implantar xarxes de reg telegestionades.

-

Ajustar el reg a les necessitats reals de la vegetació de cada
lloc.

-

Prioritzar el tipus d’aigua de reg, sempre que sigui possible, ús
d’aigua del freàtic o de pluja.

-

Si es necessita adobar, prioritzar l’adob orgànic.

-

On l’espai disponible sigui ampli implantar encoixinats amb
materials orgànics.

-

Minimitzar les operacions de poda a les de formació i seguretat,
respectant la forma i estructura natural dels arbres.

-

Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a
encoixinats.

-

Destriar les restes d’espècies invasores o exemplars malalts
abans de triturar.

Control
fitosanitari

-

Implementar els criteris de gestió integrada de plagues.

-

Fer un seguiment periòdic i per estacions de l’estat fitosanitari
de les plantes.

Neteges

-

Programar les actuacions de neteja en funció del tipus i
intensitat d’ús de cada espai i l’estació de l’any.

Adobament

Podes
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Seguiment
periòdic

-

Fer un seguiment mensual de l’estat global.

-

Avaluar periòdicament el risc dels arbres.

Necessitats de maquinària

Mitjanes.

Necessitats de mà d’obra

Mitjanes.
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1.10 Criteris de gestió dels espais vinculats a la xarxa hidrogràfica
Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica
Característiques principals
Espais de la xarxa hidrogràfica que l’Ajuntament en fa manteniment.
Funcionalitat i usos
Espais que fan funcions de drenatge en cas de pluges i que reben tasques de
manteniment periòdic de la vegetació per assegurar-ne la seva funcionalitat
hidràulica.
Criteris de disseny
-

Augmentar l’ús d’espècies autòctones.

-

Evitar la plantació d’espècies invasores.

-

Han de ser espais d’apropament de la natura a la ciutadania i de millora del
paisatge urbà i de la duresa de l’entorn edificat.

-

Han de ser espais de refugi per a ocells i per altres animals.

Criteris específics de manteniment
Reg

-

Evitar el reg d’aquests espais.

Adobament

-

Evitar l’adob d’aquests espais.

Podes

-

Minimitzar les operacions de poda a les de formació i seguretat,
respectant la forma i estructura natural dels arbres.

-

Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a
encoixinats.

-

Destriar les restes d’espècies invasores o exemplars malalts
abans de triturar.

-

Realitzar desbrossades periòdiques per eliminar espècies
invasores.

-

Realitzar desbrossades selectives per afavorir una recuperació
de la biodiversitat dels prats.

Control
fitosanitari

-

No es faran controls fitosanitaris.

Neteges

-

Programar les actuacions de neteja en funció del tipus i
intensitat d’ús de cada espai i l’estació de l’any.

Seguiment
periòdic

-

Fer un seguiment trimestral de l’estat global.

Segues o
desbrossades

Necessitats de maquinària

Baixes.

Necessitats de mà d’obra

Baixes.

15

Servei d’Equipaments i Espai Públic
Comte d’Urgell, 187, 4a pl.
Edifici del Rellotge
08036 Barcelona
Tel. 934 022 122
www.diba.cat/seep · s.equipamentsep@diba.cat

