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Amb l'objectiu d'aconseguir una Barcelona més verda, una millor qualitat de vida i 
per tal que el creixement de la ciutat sigui més sostenible, es proposa el programa 
d'actuacions verdes "100 jardins als barris". Es tracta d'un programa en qué es 
combinen la creació de nous espais verds amb la millora d'altres ja existents. El verd 
de la ciutat, a part deis grans projectes en marxa, també creix de forma continua, en 
petites actuacions que sumades produeixen un gran efecte. Es tracta d'actuacions 
situades molt a prop deis ve"ins, actuacions de proximitat. 

Aquestes actuacions s'han distribu"it en tres temporadas coincidents amb les 
estacions de l'any: tardor 98, hivern 99 i primavera 99. 

El programa "100 jardins als barris" es divideix en diferents tipologies d'actuació: 

• obra menor, que significa una petita actuació com la plantació d'arbrat en un 
carrer, la coHocació de jardineras o la dotació de jocs infantils i que té un cost 
económic d'entre 2 i 1 O milions de pessetes. 

• lifting profund, és aquella actuació en qué es fa la remodelació integral d'un 
espai verd deteriorat o en mal estat. El seu cost oscil·la entre 5 i 35 milions. 

• restauració, defineix aquells treballs amb els que es recupera un jardí o espai de 
caracter historie. El se u cost va deis 1 O als 1 00 milions. 

• nou espai verd, significa la creació d'una zona verda alla on no existía la 
superficie del qual pot ser molt variable. Queden excloses les grans operacions 
urbanístiques, encara que portin integrada una zona verda. 

El programa "100 jardins als barris" té un cost total d'inversió de 1.142,9 milions de 
pessetes, distribuns de la següent manera: 723,4 milions: nous espais verds, 167,3 
milions: lifting profund, 143,2 milions: obra menor i 102,5 milions: restauracions. El 
finant;ament d'aquestes actuacions es fa amb aportacions deis Districtes, de l'lnstitut 
Municipal d'Urbanisme, de Pares i Jardins de Barcelona, lnstitut Municipal, 
d'Empreses, Consorcis i Patronats Municipals i per finanyament no municipal. 


