
EXPERIÈNCIES PROPERES. DE L’EMPENTA POLÍTICA A LA
CONCRECIÓ TÈCNICA: EL CAS DE BARCELONA
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EFECTES SOBRE LA SALUT I ALTERNATIVES

A L’ÚS DELS PESTICIDES.

JORNADA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES.



SITUACIÓ PRODUCTES QUÍMICS A BARCELONA

Tot i que, certament, la disminució de l’ús productes químics en la gestió de
zones verdes públiques ha estat gradual (podríem dir exponencial des del
2000) en els últims anys, s’ha fet un avanç molt important per a la reducció
de tractaments químics, apostant per una jardineria a favor dels processos
naturals.
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SITUACIÓ PRODUCTES QUÍMICS A BARCELONA

Les últimes accions que s’han portat a terme a aquesta disminució gradual
dels tractaments químics a la ciutat són:

 Mesura de Govern per a l’eradicació dels herbicides químics (aprovada
al Desembre del 2015)

 Pla Estratègic pel Control de les principals plagues i malures de la
Vegetació de Barcelona (Desembre del 2016)

 Projecte de Naturalització de la ciutat (inici 2015)

 Prova pilot de sembra d’escocells (2017-2019)
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QUE FEM?
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GESTIÓ DE LES HERBES ESPONTÀNIES

 15 accions de la Mesura de Govern

 De la prova pilot del 2016, s’ha fet una proposta de tractament per carrer
segons tipus i ubicació de carrer:

-Carrers en els que s’eliminen las herbes 0 ó 1 cops/any (25%
escocells)

-Carrers en els que s’eliminen las herbes 1 ó 2 cops/any (39,4%
escocells)

-Carrers en els que s’eliminen las herbes més de 2 cops/any (35,6%
escocells)

-Paviments 2 cops/any (194.775 m2)

 Tipus de tractament:

- Preventiu

- Curatiu

GESTIÓ MÉS COMPLEXA 5
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TÈCNIQUES PREVENTIVES
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TÈCNIQUES PREVENTIVES



DESHERBATGE ALTERNATIU
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QUE FEM?



10

PLA ESTRATÈGIC DE PLAGUES I MALURES 2017
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1/ MÈTODES CULTURALS

Accions “de cultiu” que es fan per “enfortir” la planta i així prevenir l’aparició de 
les plagues i malures:

 SOBRE LA PLANTA
 SOBRE EL SÒL 
 SOBRE L’AIGUA
 SOBRE L’ENTORN
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2/ TRACTAMENTS FÍSICS I MECÀNICS

L’aplicació d’aigua a pressió per rentar les
capçades d’arbres amb fort atac de pugons i
psil·les (i per tant, que segreguen melassa)
pot ser un mètode de control físic. També
l’eliminació de les herbes amb vapor d’aigua
és un mètode de control físic.
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2/ TRACTAMENTS FÍSICS I MECÀNICS

Existeixen mètodes de control i seguiment, com les
trampes cromàtiques, les anelles d’erugues i les
trampes de feromones (pel morrut) que també poden
fer-se servir com a sistemes de captura.

Anell d’erugues Trampa de feromones

Trampa cromàtica

http://www.google.es/url?url=http://www.agrosalvi.com/mosca-de-lolivera-bactrocera-oleae-metodes-de-lluita/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-ytrPvKvUAhUDwxQKHWpEBW0QwW4IFzAB&sig2=0UQG6dq4ym7xU1QTK7J4cA&usg=AFQjCNHOsyEEk-tBtSE8sqDRXmGh8MPiTQ
http://www.google.es/url?url=http://www.agrosalvi.com/mosca-de-lolivera-bactrocera-oleae-metodes-de-lluita/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-ytrPvKvUAhUDwxQKHWpEBW0QwW4IFzAB&sig2=0UQG6dq4ym7xU1QTK7J4cA&usg=AFQjCNHOsyEEk-tBtSE8sqDRXmGh8MPiTQ
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3/ TRACTAMENT BIOLÒGIC

És l’ús i maneig d’organismes antagònics (depredadors, parasitoids, patògens i
microorganismes) per al control de les plagues i malures.

La introducció artificial de fauna útil o microorganismes antagonistes (en el cas
dels fongs, per exemple) actua de forma natural de dues maneres possibles:
1) alimentant-se de l’organisme que representa una plaga
2) parasitant-los utilitzant els individus de la plaga com a hostes, el que

literalment impedeix la seva proliferació ja que en el procés els destrueix.

El control biològic s’ha mostrat efectiu per al tractament d’alguns pugons i
psil·les, actualment es controlen 8 plagues totalment amb aquest sistema i 2
parcialment (morrut i processionària).
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TRACTAMENTS QUMICS (1)

4/ TRACTAMENT ECOLÒGIC

Hi ha tractaments ecològics que, tot i ser químics, estan autoritzats per a

agricultura ecològica (p.ex. l’oxiclorur de coure).

5/ TRACTAMENT QUÍMIC EN FORMA DE REG

Hi ha alguns tractaments fungicides, com és el cas del fosetil d’alumini,

que s’apliquen a la base de l’arbre en forma de reg, pel que no es

polvoritza a l’ambient i, per tant, és un tractament localitzat.

6/ TRACTAMENT QUÍMIC AMB ENDOTERÀPIA

L’endoteràpia és un tractament per injecció, pel que no hi ha dispersió

del producte, va directament als teixits interns de la planta.
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TRACTAMENTS QUÍMICS (2)

7/ TRACTAMENT QUÍMIC AMB INUNDACIÓ VALONA

En el cas de les palmeres, el tractament insecticida es fa per inundació a

la zona de la valona (part alta de la palmera) pel que no ruixa la

capçada, si no que el producte s’aplica en forma líquida en aquesta zona

on el morrut viu i es reprodueix.

8/TRACTAMENT QUÍMIC AMB POLVORITZACIÓ

En cas que no es puguin utilitzar cap dels sistemes anteriors, i es

superin els llindars de tolerància, s’aplicaran tractaments químics per

polvorització. És el cas del tigre del plàtan o el belonòquil del plàtan.
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PLA ESTRATEÈGIC DE PLAGUES I MALURES-

CLASSIFICACIÓ
De les 116 plagues/malures que tenim a Barcelona, classifiquem les

plagues/malures en tres grups depenent de la freqüència, danys i perill:

IMPACTE MOLT ALT

2 plagues que representen un risc per la seguretat/salut dels ciutadans i

biodiversitat urbana (morrut de la palmera i la processionària del pi)

IMPACTE ALT

11 plagues/malures que representen afectacions en la planta greus i que en

moltes ocasions causen problemes en el confort del ciutadà (tigre i belonòquil

del plàtan, pugó del liriodendron, seca del xiprer i de l’alzina, psil·la del cercis,

mosca blanca del taronger, fongs de coll i arrel (Phytophtora sp i Armillaria sp),

Massaria del plàtan, rosquilla de la gespa (Spodoptera sp) i erugues defoliadores del

roser (Arge sp)

IMPACTE MIG O BAIX

103 plagues/malures que causen danys a les plantes, però la seva freqüència/dany

o perill són menors
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 2017

Segons l’objectiu establert, es tractaran químicament només:

• Les 2 plagues/malures d’IMPACTE MOLT ALT, ja que poden

representar un risc per la seguretat per les persones /animals

• Les 11 plagues i malures d’IMPACTE ALT, quan poden causar danys

importants en les plantes, de vegades acompanyats de risc de

trencament/caiguda/pèrdua de l’arbre (aquest últim cal tenir-lo en

especial consideració en els conjunts catalogats) o en el cas de

plagues que afectin al confort ciutadà (quan es superi el llindar de

tolerància)

Llindar de tolerància: llindar a partir del qual un insecte es pot

considerar plaga en aquelles situacions que es donin problemes de

confort a la ciutadania, en el cas de la jardineria/arboricultura es podria

marcar el llindar de 15-20 formes mòbils (adults) per fulla
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NORMATIVA I SENYALITZACIÓ D’AVIS A LA CIUTADANIA

Segons indica RD 1311/2012 s’ha d’informar als veïns del tractament

químic a realitzar amb 8 dies d’antelació. Per aquest motiu, es va crear

un cartell, per informar in situ. També s’informa a la web amb un mínim

de 8 dies.
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NORMATIVA I SENYALITZACIÓ D’AVIS A LA CIUTADANIA

Millora de la informació dels tractaments químics al ciutadà (web)
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-
funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-del-verd-i-
biodiversitat/tractament-de-plagues-i-malalties/informacio-al-ciutada

Aquest últim any, i a petició del col·lectiu de Síndromes de
Sensibilitat Central, s’ha incorporat al web:

-Horaris
-Tipus de tractaments
-Vegetals tractats
-Desinfecció de les àrees de gossos

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-del-verd-i-biodiversitat/tractament-de-plagues-i-malalties/informacio-al-ciutada


COMUNICACIÓ. Criteris generals 

21

• L’aplicació a la ciutat de Barcelona del decret estatal suposa 

un canvi en els tractaments utilitzats fins ara ja que es 

limita molt l’ús dels tractaments químics per al control de les 

plagues.

•S'estén progressivament l’ús del control biològic, que 

suposa la introducció de depredadors naturals a la ciutat: 

la natura combatrà la pròpia natura

•D’acord amb el decret tot tractament és degudament 

senyalitzat i prèvia comunicació i autorització dels 

usuaris)

•Tota la informació dels tractaments fitosanitaris està 

disponible al web municipal: què són, perquè es fan servir, 

com s’usen, quan, etc.

Potenciació 

de la natura 

en detriment 

dels tractament 

químics

Principi de 

prevenció activa

Principi 

d’informació i 

transparència
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EXPERIÈNCIES ALTRES CIUTATS (FRANÇA)

L’any 2008 el Govern francés va
elaborar el Plan Ecophyto 2.018, amb
l’objectiu de reduir fins a meitat en 10
anys, l’ús de productes fitosanitaris. El
mes de març del 2.015, la ministra
francesa d’ Ecologia va anunciar que
França limitarà el permís de venda
comercial per jardineria els productes
que continguin glifosat.

Lyon i Nantes són ciutats que ens
estan servint de guia en la gestió de les
herbes espontànies.
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MOLTES GRÀCIES!


