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Annex I – ACCIONS DE MILLORA JARDINERIA 2016 

 
- Accions de millora / obres de jardineria 

 

1. Tanca vegetal al mur de la Guàrdia Urbana 

Plantació de 80 ut de Photinia red robin amb c.7’5 lt per a impedir el pas dels vianants cap a 

les dependències de la Guàrdia Urbana o a l’aparcament del tanatori saltant el mur existent, 

que s’havia convertit en una pràctica habitual. 

     

 

2.  Parterre d’arbustives a Osonament 

Plantació de 100 ut de Cerastium tomentosum var. Columnae en contenidor de 1,3 lt per fer 

un nou parterre arbustiu a l’entrada de l’edifici d’Osonament. 

   
 

 

3. Trasplantament d’arbres de la Rambla Hospital 
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Durant el mes de febrer, i abans que s’iniciessin les obres de remodelació, es van trasplantar 

8 arbres de la Rambla Hospital a altres llocs de la ciutat. Es van seleccionar els exemplars 

que per dimensions, tenien més possibilitats de sobreviure. Concretament es va tractar de:  

 

 3 ut de Pyrus calleriana chanticleer  

 4 ut Malus Everest  

 1 ut de Cupressus sempervirens  

 1 ut de Ulmus glabra 

 

      Passat un any, amb l’excepció de l’om, presenten un estat de conservació correcte. 

   
 

4. Enjardinament del parc de Santi Ylla Ylla 

Els treballs van consistir en la col·locació d’un llit de graves a tota la base del llac, l’aportació 

de terres per garantir el correcte establiment de la vegetació, la instal·lació de tub de reg 

per degoteig a tota la superfície, i finalment la plantació de diverses espècies arbustives. 

Les espècies escollides formen diferents taques amb floracions perllongades que no 

coincideixin en el temps, per tal de tenir flor el màxim de mesos possibles al llarg de l’any. A 

part, el cromatisme de les fulles permet diferents contrastos. I la disposició de les plantes 

crea l’efecte visual de diferents onades per simular el moviment de l’aigua que hi havia hagut 

en aquest espai. 

Amb aquesta obra s’evitaran els greus problemes de manteniment que tenia l’anterior 

làmina d’aigua, degut a les pèrdues per filtracions que ocasionaven un consum d’aigua molt 

elevat en el conjunt de la instal·lació. 
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5. Nou parterre al parc de Mª Àngels Anglada 

Plantació de 40 ut de Photinia red robin i de 100 ut de Liriope muscari al nou parterre del parc 

Maria Àngels Anglada. D’aquesta manera es crea un nou punt verd que actuarà també com a 

pantalla vegetal, i que variarà de tonalitats durant l’any gràcies als diferents colors que 

adopten les fulles i flors d’aquestes plants en funció de l’estació.   

   
 

 

6. Barrera antiarrels i collarí de reg 

En la replantació d’arbrat feta a la ciutat durant el primer trimestre de 2016, es van col·locar 

barreres antiarrels i collarins de reg en 40 escocells prèviament seleccionats per l’àrea de 
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serveis, amb l’objectiu d’intentar minimitzar les afectacions que les arrels poden provocar en 

els paviments, i assegurar que quan es reguen els hi arriba la quantitat d’aigua necessària. 

 

 Aquests mateixos elements també es van col·locar a finals d’any en els nous arbres que es   

 van plantar a la Rambla Hospital. 

     
 

 

 

 

 

 

7. Protecció tronc arbres 

Durant l’any 2016 es van adquirir 500 noves unitats de “TreeProtect”. Un sistema que 

utilitzem per a protegir la base dels arbres que encara estan en l’etapa inicial del seu 

creixement de les possibles ferides que els hi puguin causar desbrossadores, tallagespes o 

rosegadors.    
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8. Plantació de bulboses 

      Durant el mes de novembre i principis de desembre es van plantar 25.375 unitats de    

      bulboses per tal que floreixin durant la primavera vinent: 

 

Tipus Quantitat 

TULIPA "DARWIN HYBRID PARADE" VERMELLA 9.000 

TULIPA "GOLDEN PARADE" GROGA 6.275 

NARCIS "DUTCH MASTER" GROC 7.500 

ALLIUM "CHRISTOPHII" BLAU  1.000 

JUNQUILLO "DELFT BLUE" BLAU 1.200 

JUNQUILLO "CARNEGIE" BLANC 400 

 

25.375 

 

 

 

 

 

Es van repartir en els espais següents: 

 

Lloc 

Plç Estació 

C/ Pare Gallissà 

Plç Mil·lenari 

PPCC (Horta de la Sínia) estreta 

PPCC (Horta Sínia) 

Zona Renfe 

Pisos Montseny 

Ctra de Roda 

Rtda Horta Nova 

Rtda. C/ Segimon 

Rtda. Guillem Montrodon 

Rtda Sta Eugènia de Berga 

Avda Olímpia 

Plç Francesc Moragues 

Lateral entrada Calldetenes 

Rotondes Sant Llàtzer 

Plaça Amusic 

Parc de les 4 Estacions 

Carretera de Calldetenes 
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9. Plantació d’arbustives als Parcs Josep Mª Sert, Santa Clara 

Vella, Horts Municipals, Rotondes de l’Atlàntida, Can 

Codina, Horta Vermella i c/Remei 

Amb l’objectiu de mantenir l’aspecte visual de les zones arbustives de la ciutat, es van fer 

replantacions en diversos espais de Vic, utilitzant tan planta nova, com la que es va 

poder aprofitar de l’obra del parc de Santi Ylla Ylla.    

Triangle parc Balmes 

Monument parc Balmes 

Rotonda Mossos 

Rtda costat àrea manteniment 

Rtda sortida St. Llàtzer 
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  En el cas concret de les arbustives, seria interessant marcar cada any algunes zones  

específiques a prioritzar, ja que sovint cal una actuació més a fons per mantenir l’estètica  

buscada i assegurar-ne la implantació, i això comporta una despesa econòmica més gran  

(planta, sistema de reg, bordures...), que entenem caldria acordar prèviament.  

 

 

10.   Nova màquina per a la recollida de fulles 

   VicVerd va adquirir un nou aspirador de fulles que permet optimitzar-ne la  

   recollida, sobretot en saulons, carrers i places dures, en les èpoques de més  

   necessitat. 
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11.    Adquisició de 2 nous tallatanques de bateria 

Amb la compra d’aquests 2 nous tallatanques amb bateries de liti,  els 4 equips de 

jardineria de la ciutat que habitualment els utilitzen ja poden evitar l’ús de 

combustibles fòssils per fer aquesta feina.  Són màquines amb una autonomia d’unes 

4h, que gairebé no fan soroll, i que suposen un avanç en eficiència energètica, sense 

perdre prestacions. 

 

 

 

 

 

12.   Endoteràpia vegetal 

VicVerd s’ha dotat d’una màquina d’endoteràpia, per realitzar tractaments fitosanitaris 

en l’arbrat de la ciutat. Aquesta tècnica consisteix en la injecció del producte 

fitosanitari directament en el sistema vascular de la planta, pel que només s’han de 

dosificar uns pocs mil·lilitres, evitant al mateix temps la dispersió del producte en 

l’ambient. Això permet també que no hi hagi cap perímetre ni termini d’espera a tenir 

en compte per poder accedir a la zona on s’hagi fet el tractament.  

S’ha aplicat aquesta nova tècnica en algunes zones on tradicionalment hi havia hagut 

queixes veïnals per la presència de pugó o  tigre del plàtan, com ho són el c/Bisbe 

Morgades o el Passeig de Pep Ventura, amb uns resultats molt satisfactoris. 
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13.  Reducció de l’ús de glifosat 

En compliment de la moció que es va aprovar el passat mes de febrer de 2016 en el ple 

de Vic,  Vicverd està reduint de manera progressiva l’ús de l’herbicida glifosat en 

els parcs i jardins de la ciutat. Concretament, la reducció durant l’any 2016 ha 

estat del 48%. Per fer-ho, s’han potenciat els desherbatges manuals, s’han deixat 

algunes zones com a praderia, i paral·lelament, s’han realitzat proves amb 

tècniques alternatives, com ho són l’aplicació d’una cortina de vapor d’aigua, o 

d’espuma amb melassa a alta temperatura. L’ús del glifosat estarà totalment 

prohibit a la ciutat de Vic a finals de 2017, i durant aquest any s’intentarà trobar 

en el mercat un sistema que ens pugui ajudar en el control de les males herbes. 

  

14.  Control biològic 

L’any 2016 es va realitzat control biològic de plagues en els següents carrers: 

Jacint Verdaguer 

Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. 

Alliberació de 2 blisters per arbre en 53 arbres. 

 

Rambla Sant Domènec 

Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. 

Alliberació de 2 blisters per arbre en 22 arbres.  

 

Plaça de Sants Màrtirs 

Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. 

Alliberació de 2 blisters per arbre en16 arbres.  
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Zona del Sucre 

Control del pugó mitjançant el depredador Adalia bipunctata. Alliberació de 1 blister per 

arbre en 195 arbres. 

  

Pare Gallissà 

Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. 

Alliberació de 2 blisters per arbre en 39 arbres.  

 

Mossèn Josep Gudiol 

Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. 

Alliberació de 2 blisters per arbre, en 32 arbres.  

 

Av. Països Catalans 

Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. 

Alliberació de 2 blisters per arbre en 37 arbres.  

 

C/Enric Prat de la Riba 

Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. 

Alliberació de 2 blisters per arbre en 35 arbres.  
 

   
Aphidius colemani              Adalia bipunctata 

 

15.  Tractament fitosanitari 

Durant l’any 2016 s’han realitzat 3 tandes de tractaments herbicida en els saulons, 

voreres i camins que tenim assignats a la ciutat de Vic. La primera es va portar a terme 

el mes de maig,  la segona el juny i la tercera el setembre. Tots aquests tractaments han 

sortit publicats abans de realitzar-se a la web de l’ajuntament, per tal d’informar a la 

població i minimitzar les molèsties que puguin causar: http://mediambient.vic.cat/medi-

ambient/avisos-fitosanitaris 

 
A part d’això, i mitjançant la tècnica de l’endoteràpia, s’han realitzat dos tractaments 

contra els fongs en xiprers. 

I també es va fer un tractament contra el pugó amb mitjans convencionals 

específicament en els arbres de Passeig de la Generalitat. 

 

http://mediambient.vic.cat/medi-ambient/avisos-fitosanitaris
http://mediambient.vic.cat/medi-ambient/avisos-fitosanitaris
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16.  Processionària 

Per tercer any consecutiu es van col·locar collarins de plàstic al voltant del tronc 

dels pins, com a trampa per a capturar les erugues de la processionària. Aquesta 

pràctica té com a objectiu aconseguir l’absència d’erugues, que tenen una gran 

capacitat urticant, en zones de passeig habitual per a persones i animals de 

companyia, i al mateix temps, evitar tractaments químics. En total se’n van 

instal·lar 80 unitats, entre el Puig dels Jueus i la Ctra de Puigcerdà, amb molt 

bons resultats. 

 
 

17.  Escocells aparcament Horta de la Sínia 

Prèviament a la plantació d’arbrat, l’àrea de serveis va ampliar els escocells de 

l’aparcament de l’Horta de la Sínia, i es va fer una substitució total de la terra que 

contenien. Aquesta actuació tenia com a objectiu afavorir la supervivència dels arbres, 

en un lloc en el que acostumen a tenir molts problemes per implantar-se, degut tan als 

impactes que reben dels vehicles, com a la presència  habitual d’aigua a pocs centímetres 

de la superfície. 

S’ha de dir però que la feina feta no ha resultat ser suficient per a evitar aquestes dues 

problemàtiques, que s’han tornat a veure amb posterioritat. 
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18.  Compra de jardineres penjants 

A finals de 2016 VicVerd va comprar al seu càrrec 3 jardineres penjants més per 

col·locar a les faroles del c/del Bisbe Torras i Bages que no en tenien. S’instal·laran la 

propera primavera. 

 
19.  Reg 

 

Durant l’any 2015 els parcs de la ciutat de Vic s’han continuat regant mitjançant  

programadors automàtics. Una eina que permet una millor gestió de l’aigua, ja que es  

poden ajustar les aportacions en quantitat i horari, i que al mateix temps, al facilitar  

l’adaptació de l’hora de finalització dels regs, afavoreix l’assecatge de les gespes  

dificultant així l’aparició de plagues. 

 

 
 

Aquest any però ha estat molt problemàtic pel que fa al funcionament de les zones amb 

reg telemàtic a la ciutat, ja que gairebé la totalitat  s’han hagut de substituir per 

programadors automàtics convencionals.  
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Després que l’any 2015 apareguessin els primers problemes de comunicació, l’any 2016 

aquests han anat a més, sense que el proveïdor oferís cap resposta ni solució al respecte. 

En aquests moments hi ha sobre la taula ofertes de 2 possibles nous proveïdors, amb la 

voluntat que durant l’any 2017 ja es pugui estar fent proves amb un sistema alternatiu a 

l’actual, però que també permeti actuar sobre totes les zones de reg sense que sigui 

indispensable desplaçar-s’hi físicament. 

 

20.  Plantació d’arbrat 
 

Aquest any passat es van plantar 308 arbres en diferents carrers i espais verds de la 

ciutat:  

 

Cercis Siliquastrum     1,00 ut 

Liquidambar styraciflua ramifica   3,00 ut  

Liriodendron Tulipifera    34,00 ut 

Quercus Ilex      4,00 ut 

Quercus Robur Pubescens    4,00 ut 

Taxus Baccatta Cono     2,00 ut 

Tilia Tomentosa     9,00 ut 

Morus Alba Fruitles     1,00 ut  

Acer campestre      6,00 ut            

Acer negundo      4,00 ut            

Acer platanoides      59,00 ut            

Acer pseudoplatanus     3,00 ut            

Acer saccharinum -Laciniatum Wieri-   2,00 ut            

Aesculus hippocastanum     14,00 ut           

Alnus glutinosa      2,00 ut           

Betula alba -Verrucosa-     8,00 ut            

Carpinus betulus -Fastigiata-     1,00 ut            

Cedrus deodara     2,00 ut           

Celtis australis      10,00 ut            

Cupressocyparis leylandii    1,00 ut           

Cupressus sempervirens 'Stricta'    1,00 ut           

Fraxinus angustifolia -Raywood-    1,00 ut          

Fraxinus ornus      7,00 ut           

Gleditsia triacanthos      9,00 ut            

Melia azederach      14,00 ut            

Platanus Hispanica      2,00 ut            

Populus nigra -Italica-     5,00 ut           

Prunus serrulata -Kanzan-    5,00ut 

Prunus serrulata "royal burgundy"   16,00 ut          

Pyrus calleryana "Chanticler"     2,00 ut            

Robinia pseudoacacia -Casque Rouge- 67,00 ut           

Robinia pseudoacacia      2,00 ut            

Salix alba -Pyramidal-      1,00 ut            

Sorbus domestica      1,00 ut            

Ulmus pumila      4,00 ut            

Zelkova serrata     1,0ut
 

En aquestes replantacions s’afavoreix la selecció de les espècies menys propenses a tenir 

plagues, procurant al mateix temps mantenir o incrementar la necessària diversitat que ha de 

tenir la ciutat. 
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21.  Reg de l’arbrat 

Per tal d’aconseguir la implantació dels nous arbres plantats, es va establir la següent 

ruta de reg amb cisterna, incloent també els arbres que es van plantar l’any anterior, 

amb l’objectiu que almenys un cop a la setmana es reguessin tots. La llista que ve a 

continuació no fa referència al nº total d’arbres que s’han anat regant, que han estat 

635*, sinó als carrers on són plantats. Els arbres que s’han regat enguany són els que 

tenen tutors de color taronja o blau, i ocupen 119** ubicacions diferents de la 

ciutat: 
 

CARRER COLOR TUTORS 

PORTAL DE LA RAMBLA (C.) Taronja 

MISERICÒRDIA (C.) Taronja 

SANTA CLARA VELLA (PU)  Taronja 

EDIF. PAU CASALS (Z) Taronja 

L'HORTA D'EN PAU (PU) Taronja 

ENRIC GONZALEZ I TORNÉS (PL) Taronja 

PLAÇA ESTACIÓ Taronja 

EIX 11 DE SETEMBRE (Z) Taronja 

SAGRADA FAMÍLIA (C.) Taronja 

MAS OSONA (ZONA ESPORTIVA) + Mas Bigues Taronja 

PAVELLÓ MPAL. NOU (Z) ESPORTIVA Taronja 

NADAL (ZONA) Taronja/Blau  

HORTA NOVA (SUCRE) (PU) MULTICINES Taronja 

PEROT ROCAGUINARDA (C.) Taronja 

BISBE STRAUCH (C.) (Remei) Taronja 

HORTA DE LA SÍNIA (PU) REMEI Taronja 

PAÏSOS CATALANS (CTRA. GUIXA-CTRA. BARNA) (AV.) Taronja/Blau  

FRANCESC MACIÀ (PL) Taronja 

FONT DELS FRARES (PG) Taronja 

SANT JAUME (C.) + ERMITA  Taronja 

SANTA ANNA (PU) Taronja 

SANT JAUME (PU) + Olivera  Taronja/Blau  

JOAN MARAGALL (C.) Taronja 

ESTADI (AV) Taronja 

RECTOR DE VALLFOGONA (C.) Taronja 

PAÏSOS CATALANS (ST. JAUME_PRAT GALLINERS) (AV.) Taronja/Blau  

ARMAND QUINTANA I PANEDAS (PU) - Atlàntida Taronja 

ST. JULIÀ D' AUVÈRNIA (PU) COLOMER Taronja/Blau  

PAÏSOS CATALANS (RTDA CAN BARNOLAS) Blau 

ANTONI ROVIRA I VIRGILI (PU) COLOMER Taronja/Blau  

MOLÍ D' EN SABORIT (C.) COLOMER Taronja/Blau  

ALGUER (C.) -AVET COLOMER Taronja 

RAMON ARAMON I SERRA (PU) Taronja 

SOMOTO (PU) Taronja 

RAVAL CORTINES (C.) Taronja 

PLAÇA JOAN AMADES Taronja 

SANT JORDI (C.) Taronja 

CAMP (C.) Taronja 

IES LA PLANA Blau 

MARE DE DÉU DELS MUNTS (C.) Taronja 
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TORELLÓ (C.) Taronja 

MANEL DE PEDROLO (C.) Taronja 

RODA (CR) Taronja/Blau  

BERNAT CALVÓ (AV.) Taronja/Blau 

RAMON SALA I SAÇALA (PU) Taronja 

JOSEP M. SERT (PARC) (Z) Taronja/Blau 

HORTS MUNICIPALS C/SERRALLONGA Taronja 

BARÓ DE SAVASSONA (C.) Blau 

4 ESTACIONS Taronja 

SANT LLÀTZER (Zona) Taronja/Blau 

XAVIER ROCA VIÑAS (PU) Taronja 

BASSA DELS HERMANOS (PU) Taronja 

L'ACCÉS AL CEMENTIRI (PL) Taronja 

ARBORETO Taronja 

NORD (C.) Taronja 

FRANCESC CAMPRODON (RD)  Taronja 

RTDA MOSSOS D'ESQUADRA Taronja 

PAVELLÓ CTRA DE GURB Taronja 

ERA D'EN SELLÉS (C.) Taronja 

COSTA D'EN PARATGE (C.) DALÍ Taronja 

BLAT (PU) Taronja 

ORDI (PU) Taronja 

CAN CASSANY (PU) Taronja 

SABADELL (C.) - Saltoki Taronja 

FRANCESC SANCLIMENT (C.) + Aparcament  Taronja 

MARE DE DÉU DE LA GLEVA (C.) Blau 

SANTA CLARA (PL) Blau 

JOAN DE SERRALLONGA (C.) Blau 

RENFE-ESTACIO (Z) Blau 

RENFE-GUDIOL (Z) Blau 

SANT SEGIMON, C/ Blau 

HORTA DE LA SÍNIA (APARC.) Blau 

EIX 11 DE SETEMBRE (Z) Blau 

PARE COLL (C.) Blau 

MÈDER (RB) Blau 

JOAN RIERA I RIUS (PU) Blau 

BLAT (PU) Blau 

JOAN RIERA I RIUS (PU) Blau 

BRUGUER (AVDA.) Blau 

COL.LEGI ANDERSEN (Z) Blau 

CAN CASSANY (PU) Blau 

BASSA DELS HERMANOS (PU) Blau 

SAGRADA FAMÍLIA (C.) Blau 

ORDI (PU) Blau 

PIUS XII (AV) Blau 

CAMPS DE FUTBOL (Z) Blau 

BISBE MASNOU (C.) Blau 

ERMITA DE SANT SIXT (C.) Blau 

ESBART DE VIC (C.) Blau 

MANEL DE PEDROLO (C.) Blau 

SANTA ANNA (PU) Blau 

GUIXA (CR) Blau 
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VICENS ALBERT BALLESTER (PL) Blau 

LAT. C/. DEL BON AIRE (Z) Blau 

SANT HILARI SACALM (CR) Blau 

BRUGUER (AVDA.) Blau 

REMEI (C.) Blau 

CAMPS DE FUTBOL (Z) Blau 

LAT. C/. DEL BON AIRE (Z) Blau 

BISBE MORGADES (C.) Blau 

COL.LEGI LA SINIA (Z) Blau 

VIRREI AVILÉS (C.) Blau 

JOSEP M. FOLCH I TORRES (C.) Blau 

PAÏSOS CATALANS (DR. JUNYENT_PEP VENTURA) (AV.) Blau 

PARE MILLAN (PL) Blau 

PERE II EL GRAN (C.) Blau 

GENERALITAT (PS) Blau 

MERCÈ FONT I CODINA (C.) Blau 

MERCÈ RODOREDA (C.) Blau 

CABRERA (C.) Blau 

SANTA CLARA VELLA (PU) Blau 

HOSPITAL D' EN CLOQUER (C.) Blau 

L'ACCÉS AL CEMENTIRI (PL) Blau 

MENÉNDEZ I PELAYO (C.) Blau 

NORD (C.) Blau 

DE RODA (CTRA) Blau 

DOCTOR FLEMING (C.) Blau 

EIX 11 DE SETEMBRE (Z) Blau 

JOAN RIERA I RIUS (PU) Blau 

 

*En períodes prolongats de sequera, el llistat s’amplia en funció de l’estat en el que es 

troben els arbres de la ciutat. 

 

 

22.  Esporga arbrat 

Durant la campanya d’hivern 2015-2016 es van esporgar 5.258 arbres a la ciutat de Vic. 

D’aquests 935 van ser fets per la brigada extra que VicVerd va posar a disposició de la 

concessió a compte propi, i que ens va permetre actuar en els següents espais: 

 

-Polígon Industrial Malloles  

-c/Josep Mª Folch i Torres  

-Av. Estadi  

-c/Josep Mª Pallàs  

-c/Joan Maragall  

-Teix davant Orfeó  

-c/Remei  

-c/Virrei Avilés  

-c/Enric Prat de la Riba  

-c/Candi Bayés 

-c/Joan XXIII 



 

 
 

17 

-Rambla Josep Tarradellas 

-Polígon d'Activitats Econòmiques 

 

L’esporga va anar dirigida sobretot a adequar els arbres a l’espai aeri disponible, sovint 

afectat per construccions properes, vies de circulació, cables elèctrics, cartells o serveis 

públics. Així com també a la seva formació, per donar un aspecte compensat en les 

alineacions que tenen arbres de dimensions similars. 

En els diversos casos però, es va prioritzar el manteniment del port natural dels arbres, 

evitant sempre que fos possible fer ferides de consideració, i afavorint copes airejades, 

que també ajudin a l’arbre a ser més resistent davant els atacs d’insectes o fongs. 

   
 

23.  Manteniment jardineres 
Actualment VicVerd fa el manteniment a 346 jardineres de la ciutat de Vic, a més 

d’altres parterres de plantes de flor i arbustives, o arbres que són inaccessibles per a 

regar amb la cisterna i el tractor. La tasca principal consisteix en el regat manual 

d’aquests espais, que es pot haver de fer de forma bisetmanal durant les èpoques d’estiu, 

però també en el desherbat manual, retallat o adobat quan és necessari.   

A partir de 2017 s’hi afegiran com a mínim les 3  jardineres penjants del c/Bisbe Torras i 

Bages i les 14 ut de la Rambla Hospital.  

 
 

 

24.  Formació treballadors 

Durant l’any 2016, el conjunt dels treballadors de VicVerd van dedicar més de 200 hores 

a la seva formació com a jardiners. Els ajudants, fent un mínim de 4 jornades de 3h a les 

tardes, en les que repassen i adquireixen nous coneixements amb l’ajuda del seu 

monitor de referència.  
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I els oficials i personal tècnic, a través de formació externa, dedicada aquest any a un 

Curs QGis aplicat a la Gestió d’Espais Verds, i a un Curs de Gestió de Contractes i 

Licitacions d’Espais Verds Públics.  

 

25.  Manteniment de maquinària 

Com a tasca imprescindible per al segur i correcte funcionament de la maquinària, però 

també per a optimitzar el rendiment dels equips de treball i aconseguir fer els talls més 

nets possibles quan es retallen arbustos, s’esporguen arbres o es seguen gespes per 

exemple, cadascun dels oficials de VicVerd va realitzar durant l’any 2015 entre 18 i 20 

hores de manteniment preventiu. 
 

Així mateix, en el taller situat a les nostres instal·lacions de Vic, es van dedicar 225,5 

hores a la reparació correctiva de maquinària de VicVerd per part d’un oficial 

especialista, evitant d’aquesta manera, i sempre que sigui tècnicament possible, els costos 

que suposa portar-les a tallers externs.    

26. Nova web 

Des del passat mes de novembre, VicVerd compta amb una pàgina web pròpia per 

donar a conèixer la seva tasca:   

- http://vicverd.cat/  

 

27.  Incidències 
Durant l’any hem rebut diversos requeriments relacionats amb la jardineria a Vic per 

diferents canals, que juntament amb altres incidències amb les que s’han trobat els 

equips de treball de VicVerd, es resumeixen en la taula següent: 

 

Motiu Nº d’incidències al respecte 

Arbrat (tombats, molèsties branques, plagues...)  79 

Reg  (fuites, avaries, zones seques...) 44 

Jardineres (flors arrancades, jardineres trencades...) 5 

Desherbar/segar (males herbes, voreres, parcs...)   11 

Altres (zones fora de concessió, millores, soroll...) 16 

 

El percentatge que representa cadascuna d’aquestes incidències respecte al total, es pot 

veure en la gràfica següent: 

 

http://vicverd.cat/


 

 
 

19 

 

51% 

29% 

3% 
7% 

10% 

Incidències per tipologia 

Arbrat

Reg

Jardineres

Desherbar/segar

Altres


