
Mesura de Govern "Eis arbres tenen nom" 

Amb l'objectiu de fomentar el coneixement del verd urba i més concretament deis 
arbres de la ciutat, es propasa la campanya "Eis arbres tenen nom", per tal que 
tots els ciutadans de Barcelona puguin coneixer les diferents especies d'arbres 
que viuen a la ciutat. 

A Barcelona, no només hi ha plataners i palmares, i descobrir com són i com se 
diuen els arbres pot aportar, tant a barcelonins com a visitants un major 
coneixement de la biodiversitat arbória que hi ha a la ciutat. Barcelona compta 
amb un elevat nombre d'arbres -147.000- que no estan integrats en zones 
verdes ni pares, sinó que els trobem als carrers, les avingudes, les places, etc. 
Aquesta xifra contrasta amb el desconeixement que, en general, tenen els 
barcelonins respecte a la quantitat i varietat d'especies d'arbres que viuen a 
Barcelona. 

Podem afirmar que Barcelona és una de les ciutats europeas amb més arbres al 
carrer. Aixo ofereix un gran avantatge: permet coneixer una gran varietat d'arbres 
sense sortir de la propia ciutat. Especies autóctonas i altres d'origen més exotic o 
llunya que s'han adaptat molt bé al nostre clima i s'han integrat al paisatge urba 

Es preveu retolar 5.000 arbres, indicant-ne el nom científic, el nom popular en 
catala i castella i la procedencia (regió d'origen). Han estat triats aquells arbres 
situats estrategicament i en llocs visibles: al costat d'un pas de vianants, davant 
d'un banc, a la parada de !'autobús, en un carrer peatonal principal, a prop d'un 
cinema o d'un centre comercial, ... 

Trobar una forma valida de retolar els arbres ha estat basic. S'ha establert una 
selecció pública de propostes per tal d'assegurar la millor forma de retolació, que 
garanteixi un impacte negatiu nul pera l'arbre. 

Esta previst que aquesta campanya s'endegui el proper 15 de marc; d'enguany. 


