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1 - EL MARC ESTRATÈGIC 
El Pla de biodiversitat de Barcelona és l’instrument estratègic que marca els reptes, 
els objectius i els compromisos del govern municipal en relació amb la conservació de 
la diversitat biològica i dels hàbitats de la ciutat i de la Terra, i en relació a la forma en 
que la població els coneix, en gaudeix i en té cura.   

L’elaboració d’aquest Pla, el tràmit d’aprovació del qual ha quedat posposat per 
vinculació amb el Pla d’Austeritat de l’Ajuntament de Barcelona,  respon a una de les 
fites marcades en els darrers plans d’actuació municipal (PAM); en el Pla vigent 2008-
2011 s'explicita de la forma següent: "Impulsarem el Pla Director de la Biodiversitat 
Urbana, promovent una estratègia urbana basada en el coneixement, la difusió i la 
gestió de la flora i la fauna a la ciutat". La necessitat de disposar d’un instrument de 
compromís que vagi més enllà de la suma de les realitzacions assolides fins al 
moment i que marqui un camí amb prioritats va ser el que va fonamentar la fita 
formulada al PAM. Aquesta fita mostra que la biodiversitat ha anat guanyant 
protagonisme en l'agenda política fins a esdevenir un dels temes ambientals 
rellevants per als propers anys.  

El Pla de Biodiversitat  s’emmarca  també en el compromís global de l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Barcelona a favor de la sostenibilitat expressat a l'Agenda 
21, compromís que ha inspirat i es concreta en diferents plans sectorials. El Pla no és, 
per tant, un instrument aïllat, sinó que té una estreta relació amb altres plans de 
l'Àrea de Medi Ambient: el Pla d'Animals de Companyia, el Pla del Verd i el Pla de 
Gestió de l'Arbrat Viari. També té vinculacions amb altres àrees municipals i per això 
demana que s'impliquin en les polítiques de foment i conservació de la diversitat 
biològica. Moltes de les mesures i actuacions a impulsar precisen la iniciativa i la 
col·laboració del conjunt de l'administració local: Urbanisme, Salut Pública, Districtes, 
entre d’altres. 

Les estratègies i plans de biodiversitat posen de manifest la voluntat i el compromís 
de les institucions, de conservar i millorar el patrimoni natural, i d’adreçar la seva 
gestió al benefici social. Aquests plans, quan s’ocupen de les ciutats, a més de definir 
les línies d’acció i les propostes d’actuació, plantegen un escenari en el que 

biodiversitat i ciutat es puguin mantenir 
en un equilibri entre activitat urbana, 
qualitat de vida dels ciutadans i suport a 
la natura i la diversitat biològica. Aquesta 
estratègia ha de ser contemplada més 
com una oportunitat que com un 
constrenyiment, i més com una solució 
que com un problema. Els sistemes 
naturals i les espècies són un bé col·lectiu 
del conjunt de la humanitat, per la qual 
cosa l’estratègia projecta també els seus 
reptes i actuacions més enllà dels límits 
estrictes de la ciutat. 
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ÀMBIT TEMÀTIC 

L'objecte del Pla és la biodiversitat de Barcelona. Aquest Pla s'ha elaborat en 
compliment de l’objectiu expressat al Pla d’Actuació Municipal 2008-2011 i no 
aborda d’altres temàtiques properes, com ara el verd urbà o els animals de 
companyia, que són objecte d’altres plans municipals vigents o en preparació. Es 
tracta del primer Pla de l'Ajuntament de Barcelona reconeixent la rellevància 
d'aquesta temàtica a la ciutat, i el fet que la biodiversitat és un bé col·lectiu a 
preservar. 
 
ÀMBIT TERRITORIAL 

El Pla s’ocupa del terme municipal de Barcelona, però té en compte que la ciutat 
té un entorn metropolità, català, estatal i internacional i s’hi relaciona. S’ocupa 
especialment  de la part urbanitzada de la ciutat, entenent que Collserola és 
objecte de gestió pel  Consorci de Collserola i compta amb la seva pròpia 
estratègia per a la conservació de la biodiversitat. 
 
ABAST TEMPORAL 

El Pla proporciona una estratègia a l’Ajuntament de Barcelona aplicable entre 
l’any 2010 i el 2020; tanmateix planteja una visió i unes línies estratègiques que 
també podran ser d’utilitat a més llarg termini, tenint present que la conservació 
de la biodiversitat té un abast territorial i temporal molt amplis. 
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2 - CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI 
 
 
 
2.1 Sobre la feina duta a terme 

L’Agenda 21  ha estat a la base de la tasca que l’Ajuntament de Barcelona ha dut a 
terme  en matèria de biodiversitat en els darrers anys. L’objectiu nº 1 (Protegir els 
espais lliures i la biodiversitat i ampliar el verd urbà) formulat al Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat (2002), i les 10 línies d’acció que se’n deriven (vegeu gràfic més 
endavant) han constituït una guia per avançar. S’ha procedit a una revisió d’aquestes 
línies d’acció, i també a una revisió de la  seva concreció per al període 2002-2009, 
en els tres eixos al voltant dels quals s’ha treballat: coneixement, gestió i 
difusió/educació/participació.  

El Compromís data de 2002 i l’horitzó plantejat fou el 2012. La revisió de les línies 
d’acció és una feina en la que s’impliquen molts agents, i en conjunt s’ha avançat, 
encara que no s’ha arribat a l’acompliment  total del que es va preveure.  Per una 
banda els objectius eren  ambiciosos, i per l’altra també s’està treballant en alguns 
temes que no havien estat plantejats (compromisos i intercanvi  internacionals, fauna 
invasora, adaptació al canvi climàtic). 

 
ASPECTES POSITIUS 
La biodiversitat s’ha incorporat en els compromisos polítics municipals i s’hi dediquen 
recursos econòmics i humans. Es treballa a més de forma coordinada i confluint 
objectius, amb altres plans i projectes municipals relacionats (Pla Estratègic del Verd), 
amb d’altres institucions i amb entitats, que aporten coneixement, energia, i acció 
adreçada al canvi. Així mateix Barcelona  es va comprometre en la iniciativa 
Countdown 2010 de la UICN, en el primer projecte internacional de ciutats i 
biodiversitat Local Action Biodiversity (LAB), de l’ICLEI-Governs Locals per a la 
Sostenibilitat, i en la Red de Gobiernos Locales+  Biodiversidad 2010. La ordenança 
de medi ambient en preparació incorpora per primera vegada el concepte de 
biodiversitat. 

Cal destacar les millores en el camp de la conservació del territori. En aquest sentit 
s’ha avançat en una planificació urbanística metropolitana que té cura dels espais 
lliures (Pla Territorial Metropolità de Barcelona) i en la protecció i la gestió del Parc de 
Collserola, que forma part actualment de la Xarxa Natura 2000, està inclòs al Pla 
d'Espais d'Interès Natural i ha estat  declarat Parc Natural; s’incorporen criteris de 
conservació i mesures en projectes urbanístics en curs, i es treballa en posar les 
condicions per evitar els impactes de les obres  i de la població en la fauna. 

La millora del verd urbà i la creació i restauració d’hàbitats s’han concretat en la 
creació de la xarxa d’horts urbans i els esculls submarins, la millora dels sistemes 
marins i fluvials limítrofes,  els treballs de planificació del verd urbà, i el compromís en 
l’increment d’aquest verd (nous jardins, interiors d’illes) i en la seva gestió sostenible; 
també es treballa projectant el futur de la ciutat amb corredors, cobertes i murs verds, 
i preparant l’adaptació del verd urbà al canvi climàtic.  
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La gestió per a la conservació d’espècies i hàbitats s’ha anat ampliant els darrers 
anys, i a la ciutat els seus resultats són constatables i positius en casos com els 
arbres catalogats i protegits, els amfibis, les aus, els eriçons i les aus no captives al 
Parc Zoològic, o el falcó, que ha culminat amb èxit el seu projecte de reintroducció. És 
rellevant que s’ha adquirit experiència sobre la manera  de conservar aus en murs i 
amfibis en estanys, i s’ha avançat en  la gestió d’alguns animals que hi ha en excés 
(gats, senglars, coloms, tortugues..). Pel que fa al compromís internacional, Barcelona 
aplica des del 2004 una política responsable de compra de fusta. 

En el camp del coneixement els darrers anys s’han fet avenços importants en la 
descripció dels valors dels espais d’interès natural i dels hàbitats, de les zones 
ecològiques de Barcelona i dels seus serveis ambientals; s’ha avançat també en el 
coneixement de la història de la natura de la ciutat, dels arbres i arbustos dels parcs i 
jardins i dels carrers, de la flora al·lergògena, de la fauna i la flora invasora, i de la 
fauna vertebrada.  La biodiversitat de Collserola i la seva evolució són ben conegudes. 

El compromís social s’ha fet visible en la millora del potencial social i educatiu del verd 
i en la promoció de la tinença responsable d’animals. Pel que fa a la difusió, a 
l’educació i a la participació és important posar de relleu el fet que de les 326 escoles  
que participen en l’Agenda 21 escolar, el 65%  treballen en projectes relacionats amb 
la natura. Així mateix destaca la importància dels equipaments de difusió i recerca 
sobre els valors de la biodiversitat que hi ha a la ciutat (museus, zoo, jardí botànic...) , 
els seus projectes de renovació,  i la oferta d’activitats i de publicacions disponible. La 
Fàbrica del Sol (CRBS), la revista BVerda i l’Aula d’Ecologia són iniciatives que han dut 
a terme una dilatada tasca de difusió al llarg dels darrers anys. 

 
ÀREES DE MILLORA 
Destaquen els escassos avenços en la protecció de tot el que no sigui Collserola, 
malgrat  que els treballs en curs  per a la protecció dels penya-segats de Montjuïc i 
rodalies estan molt avançats (aprovació inicial de la conservació, com a espai lliure 
natural protegit). Si bé es tracta d’una fita molt important, en relació  al compromís tal 
com estava formulat (“protegir la totalitat dels espais lliures…”) , no és suficient. Es 
posen també de relleu les dificultats en dur a terme un disseny a favor de la 
biodiversitat i en l’enverdiment dels espais construïts, tan dels públics com dels 
privats, en iniciar la xarxa de corredors verds, i en l’escassa introducció de paviments 
porosos.  La denuncia i la persecució del comerç il·legal d’animals és també una 
assignatura pendent, així com una gestió més proactiva en la problemàtica de les 
espècies invasores.  

Pel que fa al coneixement manca més informació sobre la flora autòctona urbana, 
sobre els invertebrats, i sobre l’estat de la biodiversitat (pèrdua de flora, fauna i 
hàbitats), així com sobre la possible evolució en la composició de la biodiversitat de la 
ciutat vinculada al canvi climàtic. Manca també una sistematització de la informació 
sobre biodiversitat (banc de dades) i un sistema de seguiment (indicadors). 

Manca conèixer l’impacte de la ciutat en la biodiversitat de la Terra (espècies 
exòtiques, ús de recursos, petjada ecològica). No obstant això, no sembla  agosarat dir 
que  la petjada ecològica de Barcelona ha d’haver augmentat els darrers anys, seguint 
la de Catalunya. Aquest és un fet rellevant, ja que una part molt important de 
l’impacte que té la ciutat en la biodiversitat en conjunt, la té a fora del terme 
municipal, a Catalunya, a Espanya, arreu del món.  
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En el camp de la conservació del patrimoni natural s’ha de posar de relleu la pressió 
urbana a la que estan sotmesos alguns espais d’interès natural valuosos que queden 
a la ciutat (Rec Comtal), i la pèrdua d’alguns hàbitats i espècies. Així per exemple la 
vida de les espècies vinculades als edificis es veu dificultada per les obres, tot  i que  
es treballa en la seva conservació. 

Malgrat els avenços que la consideració de la biodiversitat i dels beneficis associats 
han fet en el camp municipal, queda encara molt camí per recórrer. És especialment 
significatiu el fet que no es reconeix encara prou el paper que fa la natura com a 
infraestructura verda que presta uns serveis ambientals imprescindibles a la ciutat; 
per altra banda no es reconeix encara socialment quin és el valor que afegeix  a la 
vida humana el contacte amb la natura, i fins a quin punt en depenem. El 
coneixement de la natura, per part de la ciutadania és insuficient, la implicació en la 
conservació del patrimoni natural és molt millorable, i queda molt camí per fer en la 
difusió sobre la biodiversitat urbana i en oferir vies per al gaudi i per a la participació 
en la seva conservació a escala local i global. Aquesta situació precisa per avançar 
d’una organització que dediqui esforços als reptes que es presenten, ja que els 
beneficis que s’obtenen en fer-ho i en dur a terme projectes d’envergadura són molt 
clars, com es pot veure en el cas de la nostra ciutat i de les altres ciutats analitzades. 

 
 



  

  

El grau de compliment del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
 

Congelar l’extensió del sòl urbanitzable mentre s’elabora i s’aprova un pla territorial metropolità basat en 
els principis de la sostenibilitat, que inclogui entre els seus objectius la protecció dels sistemes naturals i 
la seva connectivitat. 

          

Catalogar i valorar la totalitat dels espais lliures (agrícoles, forestals, litorals, fluvials... i també residuals) 
com a espais d’interès per a la biodiversitat. 

          

Protegir la totalitat dels espais lliures (agrícoles, forestals, litorals, fluvials... i també residuals) com a 
espais d’interès per a la biodiversitat. 

          

Coordinar la protecció i gestió amb els municipis veïns.           

Prendre mesures per assegurar la protecció definitiva de Collserola i procurar la seva ampliació.            

Establir programes de potenciació i regeneració de les altres fronteres del teixit urbà, inclosos els rius, les 
platges i el fons marí. 

          

Millorar els recursos i l’eficiència en la gestió dels espais naturals.           

Planificar globalment el verd urbà, incorporant mecanismes de participació ciutadana.             

Incrementar la superfície de parcs urbans i àrees arbrades.           

Millorar les connexions entre els parcs i amb els espais perifèrics (passeres i corredors verds) per 
configurar un veritable sistema d’espais verds. 

          

Fer-ne un manteniment excel·lent, amb la implicació de tothom.           

Millorar el coneixement de la biodiversitat de l’àmbit barceloní per perfeccionar-ne la gestió: recerca i 
seguiment, programes específics per a espècies importants o conflictives, possibilitats de reintroducció 
d’espècies, creació i regeneració d’hàbitats, etc.  

          

Potenciar els museus de ciències naturals.           

Enverdir l’espai construït i facilitar la presència d’elements naturals en places, carrers i interiors d’illes.           

Enverdir també façanes, terrasses i balcons, amb cobertes verdes i jardins penjats.            
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Potenciar horts urbans amb finalitats socio-educatives.            

Augmentar la superfície de paviments porosos que permeten la infiltració de l’aigua a les capes 
freàtiques. 

          

Reforçar l’aplicació de criteris de sostenibilitat a la gestió del verd públic i privat: espècies i tècniques 
estalviadores d’aigua, promoció de la biodiversitat, control fitosanitari no agressiu, compostatge de 
residus, etc. 

          

Aconseguir que, com a mínim, el 50% del reg es faci amb aigües no potables (freàtiques, pluvials i 
regenerades).  

          

Denunciar i perseguir el comerç il·legal i les activitats furtives en relació als animals i plantes.            

Promoure la tinença responsable d’animals i combatre el seu abandonament.           

Aprofitar tot l’any els espais oberts de la ciutat per gaudir i aprendre del contacte amb la natura i la 
biodiversitat.  

          

Desenvolupar programes educatius, per a tothom.           

Aplicar criteris d’accessibilitat que permetin fruir-ne a les persones amb disminució.           

Disminuir l’impacte del nostre lleure sobre la natura, tant en l’àmbit de la ciutat com a la resta del 
territori.  

          

 



  

  

2.2  Sobre l’estat de la biodiversitat 

Barcelona compta amb un patrimoni natural remarcable, per la magnitud de la serra 
de Collserola que emmarca la ciutat (més de 8.000 ha), amb un mosaic d’hàbitats 
que aporten una riquesa en espècies considerable. A esmentar el fet que tres 
d’aquests d’hàbitats (alzinars, pinedes i prats secs) són designats per la Directiva 
d’Hàbitats 1992 UE a conservar. Segons el mapa ecològic de Barcelona (en una 
anàlisi de l’evolució des de 1977) es pot concloure que  els boscos i les zones verdes 
urbanes han anat en augment, i que els conreus s’han convertit en una zona 
testimonial. 

Els rius i el mar completen el que es pot considerar l’entorn natural de Barcelona, 
encara que es troba molt artificialitzat. Al nucli urbà destaquen els parcs i jardins 
(1.076 ha), que conformen l’estructura verda urbana, amb algunes peces 
especialment importants: Montjuïc (amb el penya-segat present a l’Inventari d’Espais 
Geològics de la Generalitat de Catalunya), els Tres Turons i el Parc de la Ciutadella. El 
verd privat aporta 744 ha, però no es posa en valor la seva aportació a la qualitat de  
vida a la ciutat.  A més dels parcs i jardins, la ciutat compta encara amb 65 espais 
d’interès natural al nucli urbà, que han estat inventariats, però els manca protecció. 
L’arbrat viari és important, arriba a unes 153.000 unitats, de 143 espècies diferents. 

La presència de vertebrats al nucli urbà està ja força descrita, amb un total de 103 
espècies autòctones inventariades.  Pel que fa als ocells comuns el total és de 75.  
Molts dels vertebrats presents a Barcelona estan protegits per llei: 55 aus, 2 amfibis, 
8  rèptils i 7 mamífers. Es tracta, per tant, d’un patrimoni notable per a un espai urbà. 
La presència d’una colònia d’eriçons al Parc Zoològic o de diverses espècies de 
ratpenats, són mostres sorprenents de la riquesa que pot amagar una ciutat. Aquest 
patrimoni es veu amenaçat constantment per la pressió urbana i necessita protecció. 
Els amfibis, tan amenaçats a tot el món,  també perden poblacions a Barcelona, a 
l’hora que en guanyen gràcies a una gestió acurada. Se sap que  dos amfibis i un 
rèptil  van desaparèixer fa uns  anys de la ciutat. 

A Barcelona es troben algunes especies d’aus que constitueixen una aportació 
important a l’avifauna de Catalunya:  bernat pescaire, ballester, falcó pelegrí, i gralla. 
Altres aus rellevants són els mussols i els xoriguers. L’avifauna d’hivern i la de 
primavera són diferents, fet que assenyala la bona capacitat d’acollida que té la 
ciutat; a més Barcelona és lloc de pas d’aus migrants. Aquestes dades estan 
acompanyades d’una altra menys optimista: sembla que la tendència general dels 
ocells comuns a Barcelona mostra un declivi moderat els darrers anys (a anar 
confirmant), que no es dóna a la resta de Catalunya. 

A remarcar també la gran potencialitat dels hàbitats aquàtics (aigües dolces i mar), ja 
experimentada en alguns casos. La flora i la fauna aquàtiques dels pocs estanys 
naturalitzats que hi ha en els parcs i els jardins és força rica,  la colonització dels 
esculls submarins ha estat molt ràpida i diversa en espècies, i la millora de la 
biodiversitat al voltant del riu Besòs és ben clara. Una experiència de creació 
d’hàbitats molt reeixida ha estat la de la xarxa d’horts urbans, espais que ràpidament 
són colonitzats per la flora arvense i la fauna autòctona associada als espais 
agrícoles. 
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Algunes espècies vegetals i animals tenen un comportament invasor a Barcelona, 
perjudiquen els hàbitats i les espècies autòctones o el patrimoni urbà, comporten 
problemes de  seguretat i poden suposar riscos per a la salut. Pel que fa a la flora, 
l’ailant és una de les espècies que estan tenint un comportament invasor. En el camp 
de la fauna, alguns animals estan essent objecte d’una gestió per a contenir-ne les 
poblacions (coloms, gats, senglars, cotorres, tortugues, peixos i morrut), però encara 
queda  feina per fer, i la cotorra argentina, la cotorra de Kramer, el rossinyol del Japó, 
la tortuga de Florida i la gambúsia estan tenint un comportament invasor. 

En conclusió es pot dir que el patrimoni natural de Barcelona és prou ric i prou divers, 
encara que no podem fer un balanç del que s’està perdent  en espècies i hàbitats, i 
del que s’està guanyant (o deixant de perdre), amb la pressió urbana actual, per una 
banda i la gestió que s’està fent de conservació, per l’altra. Es disposa de dades pel 
cas de l’avifauna, que  apunten a una tendència moderada global de disminució dels 
ocells comuns. Així mateix sabem que hi ha vertebrats  i plantes de jardineria que 
s’estan comportant com a espècies invasores. La gestió d’espècies en general ha 
ajudat positivament a la seva conservació (ocells en edificis, bernat pescaire, falcó, 
amfibis) i s’han creat  o restaurat hàbitats amb èxits clars de colonització (esculls, 
horts, pantà de Vallvidrera).  

La importància del coneixement al servei de la gestió no ha de frenar l’acció, encara 
que no es disposi de tota la informació necessària. Donat que mai es podrà disposar 
de tota la informació detallada de les causes de l’evolució de les poblacions animals, 
és important fer gestió d’espècies i  crear hàbitats  ja que en general els resultats són 
clarament bons. 

No se sap què hauria passat a Collserola si no s’hagués treballat en la seva protecció 
durant tants anys. La protecció d’un espai no sembla que millori la biodiversitat, però 
el que és segur es que l’empitjoraria l’absència de protecció.  Collserola no formava 
part de la vida dels barcelonins; actualment molta gent coneix el parc i en gaudeix; 
manca posar més en valor tot aquest patrimoni urbà; evitar perdre més espècies i 
hàbitats; fer visibles aquests valors, fent-los més presents en la vida de la ciutat, 
mostrant com ajuden en el dia a dia, com podrien millorar encara més la qualitat de 
vida, i com, finalment, la humanitat viu gràcies als recursos naturals de tota la Terra. 
El desconeixement dels valors de la biodiversitat local i global no està ajudant a evitar 
l’allunyament del món urbà respecte a la natura, o una aproximació excessivament 
depredadora a la mateixa, i fa oblidar la dependència que els humans tenen de la 
natura, no només per a viure bé, sinó simplement per a viure. 
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RESUM 

BARCELONA TÉ UN PATRIMONI NATURAL INTEGRAT PER: 
 Collserola: 1.795 ha en el terme municipal, més de 8.000 ha en total 
 Dos rius i el mar a les fronteres 
 1.076 ha de parcs i jardins públics,  30 ha de platges, 744 ha de verd privat 
 Montjuïc, Tres Turons i Ciutadella, els punts forts. 
 65 espais d’interès natural local 
 Espai construït = hàbitat per a fauna 
 Patrimoni vegetal amb espècies autòctones i exòtiques als parcs i jardins, amb 

prop de 77.000 arbres (traient les superfícies forestals). 
 Arbrat viari amb 153.000 unitats, de 143 espècies 
 Flora i fauna aquàtica als estanys naturalitzats 
 103 espècies autòctones de vertebrats al nucli urbà 
 75 espècies autòctones d’ocells comuns al nucli urbà 
 La volada barcelonina: falciots i altres aus, ratpenats 
 Lloc de pas d’aus migradores 
 Alguns vertebrats-estrella: falcó, gralla, bernat pescaire, ballester, esquirol, eriçó, 

mussol, xoriguer, amfibis... 
 
BARCELONA TÉ ALGUNS VALORS  AMB RECONEIXEMENT FORMAL: 
 Collserola a Xarxa Natura 2000 i Parc Natural; 3  tipus d’hàbitats designats a 

conservar per la Directiva Hàbitats 1992 Unió Europea: pinedes, alzinars, prats 
secs 

 Penya-segats de Montjuïc a l’Inventari  d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i 
aprovació inicial de la seva conservació com a espai lliure natural protegit. 

 72  vertebrats protegits per llei en medi urbà: 55 aus, 2 amfibis, 7 rèptils, 7 
mamífers 

 146 arbres al Catàleg d’Arbres de Barcelona, protegits 
 
COM EVOLUCIONA?  QUÈ GUANYEM? 
 Els boscos  augmenten i el  verd urbà creix 
 Nous hàbitats creats a Barcelona i rodalies, on la flora i la fauna colonitza amb èxit:  

xarxa d’horts urbans, esculls, vores Besòs, pantà Vallvidrera. 
 Hàbitats on es cuida a la natura:  edificis (es conserven ballesters, falciots, 

orenetes, ratpenats...), estanys, Zoo (creix la colònia d’ardèids). 
 Hàbitats en curs de protecció: penya-segats de Montjuïc i rodalies 

 
COM EVOLUCIONA?  QUÈ PERDEM? 
 Els conreus pràcticament desapareixen; desapareixen solars, prats, matollars 
 Hàbitats valuosos que es perdran: part de l’àrea agrícola del Rec Comtal, per ex. 
 Espais d’interès geològic local no reconeguts es van perdent 
 Avifauna pateix tendència moderada de davallada (a anar confirmant) 
 Pressió urbana  fa perdre fauna  (obres, atropellaments):  orenetes, falciots, 

xoriguers, gralles, pardals, eriçons, serps... 
 La flora i la fauna invasora, o en excés, poden perjudicar els sistemes naturals: 

ailant, tortuga de Florida, peixos exòtics, cotorres, gats...   
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3 - PLA D'ACCIÓ 
 
Les conclusions  d’aquesta diagnosi han estat objecte de debat  en dues 
sessions de participació, una amb tècnics referents  de l’Ajuntament de 
Barcelona, i l’altra amb experts externs .  Així mateix en aquestes  sessions 
s’ha treballat en la definició de la visió, recollint aportacions que han enriquit la 
preparació de la missió, els objectius i les línies estratègiques que detallem a 
continuació: 
 
 
3.1 - La missió i la visió  
 
 

LA MISSIÓ 

Conservar la biodiversitat i els béns i serveis dels ecosistemes, per al benefici de les 
generacions presents i futures, en el context del canvi climàtic. 

 

LA VISIÓ 

Una ciutat on s'apreciï, es conservi i s'enriqueixi la biodiversitat, com a patrimoni 
natural de la Terra, i com a benefici per a les generacions presents i futures: 

 Una ciutat que aprèn, aprecia i comparteix 
 Una ciutat que conserva i millora 
 Una ciutat amb qualitat de vida 
 Una ciutat que es compromet i és exemple 

 
 

 

Una ciutat on s'aprecïi, es conservi i s'enriqueixi la 
biodiversitat, com a patrimoni natural de la Terra, i com 

a benefici per a les generacions presents i futures 

Una ciutat 
que aprèn, 
aprecia i 

comparteix 

Una ciutat 
que 

conserva i 
millora 

Una ciutat 
amb qualitat 

de vida 

Una ciutat 
que es 

compromet i 
és exemple 
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3.2 - Els objectius i les línies estratègiques 
 
 
 

ELS OBJECTIUS 
 Millorar la biodiversitat a la ciutat, evitant la pèrdua d’espècies i hàbitats, i 

incrementant el patrimoni natural 
 Reduir l’impacte de la ciutat més enllà de Barcelona 
 Avançar en el valor que la societat assigna a la conservació de la biodiversitat 

urbana 
 Incrementar el benefici social  de la biodiversitat a la ciutat  (gaudi, qualitat de 

vida...) 
 

 
___________________________________________________________________ 
 
LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
1. Enfortir el lideratge municipal en la conservació de la biodiversitat.  
2. Augmentar el coneixement al servei de la conservació, en el marc del canvi 

climàtic. 
3. Integrar criteris a favor de la biodiversitat, des del disseny fins al manteniment 

de la ciutat. 
4. Conservar el patrimoni natural de la ciutat. 
5. Crear nous espais i oportunitats per a la natura. 
6. Aprofundir en el compromís amb la biodiversitat més enllà de Barcelona. 
7. Difondre el coneixement de la biodiversitat i els seus valors. 
8. Crear oportunitats de gaudi i d’interacció amb la natura a la ciutat. 
9. Promoure la implicació ciutadana en la conservació de la biodiversitat. 
10. Oferir a tota la ciutadania formació sobre biodiversitat. 

 
 
 
 


