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Annex I – ACCIONS DE MILLORA JARDINERIA 2017 

 
- Accions de millora / obres de jardineria 

 
1. Plantació d’arbustives  

Parc de Santa Anna, parc de la Vall de Sau, Santa Clara Vella, pavelló Castell d’en Planes, 

parterre de la Muralla, parc Horta de la Sínia, Rotonda dels Mossos d’Esquadra... 
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2. Nou parterre enjardinat a l’avinguda Bernat Calbó 

 
Instal·lació de sistema de reg i plantació d’arbustives 

  
 

 

3. Remodelació parc Josep Mª Anglada i Abadal 
 

Instal·lació de sistema de reg, sembra de gespa i plantació d’arbustives 
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4. Enjardinament plaça de la Noguera 
 

Instal·lació de sistema de reg, plantació d’arbres, arbustos i flor de temporada 
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5. Reducció de l’ús de glifosat 

 

En compliment de la moció que es va aprovar el mes de febrer de 2016 en el Ple de Vic,  Vicverd 
va deixar d’utilitzar l’herbicida glifosat en els parcs i jardins de la ciutat a finals de 2017. Per 
poder-ho fer 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’espuma amb melassa a alta temperatura, o la utilització d’àcid acètic, que fins al 
moment és la que ens ha donat millor resultat. 

  
 

  
 

 

6. Protecció tronc arbres 
 

Durant l’any 2017 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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7. Plantació de bulboses 
 

Durant el mes de novembre i principis de desembre es van plantar 27.700 noves unitats de 

bulboses per tal que floreixin durant la primavera vinent: 

 

Tipus Quantitat 

Tulipa Apeldoorn (vermella) 9000 
Tulipa groga 7000 
Narcissus Dutch Master  10100 

Hyacintus Delft blue 1200 

Hyacintus Carnegie blanc 400 

27700 

 

 

I 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 Sta Eugènia de Berga 

Avda Olimpia 

Plç Francesc Moragues 

Lateral entrada Calldetenes 

Rotondes Sant Llàtzer 

Parc de les 4 Estacions 

Carretera de Calldetenes 

Triangle parc Balmes 

Monument parc Balmes 

Rotonda Polígon Malloles 

Jardineres Guardia Urbana 

Rotonda Mossos 

Rtda costat àrea manteniment 

Rtda sortida St. Llàtzer 
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8. Nou elevador 

 
El passat mes de desembre, coincidint amb la campanya d’esporga dels arbres de la ciutat, 
VicVerd va adquirir un nou elevador que permet arribar fins a una alçada de 12 m. Amb la 
compra d’aquest nou aparell, VicVerd comptarà amb dos elevadors que permeten treballar 
a aquesta alçada, fet que permet una major comoditat a l’hora de realitzar les esporgues a 
les capçades dels arbres més alts de la ciutat, millorant la seguretat i augmentant la 
productivitat. A més, el nou elevador es pot transportar fàcilment amb tractor, cosa que 
facilita la mobilitat del mateix per la ciutat, causant el mínim de molèsties als ciutadans. 
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9.    Adquisició de nova desbrossadora professional de bateria 

 
Aquest juny VicVerd ha adquirit una nova desbrossadora professional de bateria, la qual 
permetrà reduir el soroll així com seguir apostant per la reducció en l’ús de combustibles 
fòssils de la companyia. Es tracta d’aparells amb una autonomia similar als convencionals, 
que gairebé no fan soroll i que suposen un avanç en eficiència energètica sense perdre 
prestacions. L’aposta de VicVerd per reduir l’impacte mediambiental va començar el 2012 
amb l’adquisició d’un vehicle elèctric, que s’utilitza actualment pel manteniment de les 
jardineres de la ciutat, i va seguir el 2015 amb la compra de quatre tallatanques de bateries 
de liti. VicVerd continua treballant per a tenir una ciutat més sostenible i contribueix en la 
reducció de la contaminació acústica, a més, es compromet amb anar incorporant 
maquinària més sostenible en la mesura en què el mercat professional vagi oferint noves 
possibilitats. 

 
 

10. Endoteràpia vegetal 

 
Per segon any consecutiu VicVerd ha incorporat l’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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11. Control biològic 

 

L’any 2017 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.  

 
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 69 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 55 arbres.  

 
Avinguda Joan XXIII 
Control del pugó mitjançant el paràsit  Aphidius colemani i depredador Adalia bipunctata. Alliberació 
de 2 blisters per arbre en 30 arbres.  
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A part d’això, per primera vegada es van penjar sobres amb depredador d’aranya (Amblyseius 

andersoni), per tal que poguéssim actuar contra les dues plagues en 53 arbres del c/Jacint Verdaguer.  
 

 
 

   

12.  Tractament fitosanitari 
 

Durant l’any 2017 s’han realitzat diversos tractaments herbicida en els saulons, voreres i camins que 

tenim assignats a la ciutat de Vic, tenint en compte les zones en les que encara teníem autorització 

per fer-los. 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, es van fer dos tractaments contra l’assecada dels xiprers amb mitjans convencionals, i 

tractaments químics contra el pugó en els arbres del Passeig de la Generalitat i del c/Raval Cortines. 
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13.  Processionària 

 

Per quart 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. 

  
 

 

14. Reg 
 

Durant l’any 2017 es va reiniciar el projecte d’instal·lar programadors telemàtics de reg a la ciutat de 

Vic, substituint els de la casa Sirec, que no havien donat bons resultats els darrers anys, pels de la 

casa Samcla a la zones de la Plaça Mil·lenari, c/Pare Gallissà i c/Mossèn Josep Gudiol. Fins al moment 

els resultats han estat molt satisfactoris, malgrat que ha fet falta substituir també electrovàlvules i 

solenoides en molts punts per poder-los adaptar.   
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15.  Plantació d’arbrat 
 

Aquest any passat es van plantar 229 arbres en diferents carrers i espais verds de la ciutat:  

GÈNERE ESPÈCIE UNITATS 

Acer negundo 8 

Acer platanoides 14 

Acer pseudoplatanus 2 

acer campestris 1 

Acer saccharinum  40 

Aesculus hippocastanum 2 

Alnus glutinosa 2 

Betula pendula 7 

Carpinus betulus 1 

Catalpa bignonioides 1 

Cedrus deodara 1 

Celtis australis 10 

cercis siliquastrum 7 

Chamaecyparis lawsoniana 1 

Cupressus sempervirens 2 

Fraxinus ornus 16 

Fraxinus excelsior 3 

Fraxinus angustifolia raywood 6 

Ginkgo biloba 1 

Gleditsia triacanthos sunburst 3 

Lagerstroemia indica 3 

Liquidambar styraciflua 13 

Liriodendron tulipifera 8 

Melia azedarach 6 

Platanus hispanica 13 

Populus nigra italica 5 

Populus alba 1 

Populus alba bolleana 1 

Prunus serrulata Kanzan 4 

Prunus amanogawa 1 

Prunus serrulata Royal Burguny 3 

Pyrus Pyrus calleriana "Chanticleer" 3 

Quercus pubescens 1 

Quercus robur 1 

Robinia pseudoacacia 2 

Robinia pseudoacacia Casque Rouge 9 

Salix babylonica 1 

Sophora japonica 8 

Tilia platyphyllos 4 

Tilia europea 2 

Tilia tomentosa 7 

Ulmus resista 4 

Zelkova serrata 1 
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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. 

 

 
16.  Reg de l’arbrat 

 

Per tal d’aconseguir la implantació dels nous arbres plantats, es va establir una 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 537*, sinó als carrers on són plantats. Els arbres que es va regar 

l’any passat són els que tenen tutors de color vermell o blau, i ocupen 120** ubicacions 

diferents de la ciutat: 
 

CARRER COLOR TUTORS 

ANTONI GAUDÍ (PL.) Vermell 
ANTONI ROVIRA I VIRGILI (PU) COLOMER Blau 
ÀREA AUTOCARAVANES Vermell 
ARQUEBISBE ALEMANY (C.) Vermell 
BARÓ DE SAVASSONA (C.) Blau/Vermell 
BASSA DELS HERMANOS (PU) Blau 
BERNAT CALVÓ (AV.) Blau 
BISBAT (RB) Vermell 
BISBE MASNOU (C.) Blau/Vermell 
BISBE MORGADES (C.) Blau 
BLANQUEIG (PU) Vermell 
BLAT (PU) Blau 
BOTÀNIC MICÓ (C.) Vermell 
BRUGUER (AVDA.) Blau 
CABRERA (C.) Blau 
CAMPS DE FUTBOL (Z) Blau 
CAN CASSANY (PU) Blau 
CAN FORCADA (PU) Vermell 
CANIGÓ (C.) Vermell 
CARME (RB) Vermell 

CENTRE CÍVIC DEL MONTSENY Vermell 
COL.LEGI ANDERSEN (Z) Blau 
COL.LEGI LA SINIA (Z) Blau/Vermell 
DE RODA (CTRA) Blau 
DOCTOR FLEMING (C.) Blau 
DR. JORDI SALA I SOLER (PU) Vermell 
DR. SALARICH (COL.) Vermell 
EIX 11 DE SETEMBRE (Z) Blau/Vermell 
ELISABETH EIDENBENZ (C.) Vermell 
ENRIC GONZALEZ I TORNÉS (PL) Vermell 
ENRIC PRAT DE LA RIBA (C.) Vermell 
ERA D'EN SELLÉS (C.) Vermell 
ERMITA DE SANT SIXT (C.) Blau 
ESBART DE VIC (C.) Blau 
ESCOLA ANDERSEN Vermell 
ESQUIROL (C.) - POL.MALLOLES Vermell 
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ESTACIÓ (PL) Vermell 
ESTUDIS (PU) Vermell 
FURA (C.) Vermell 
GENERALITAT (PS) Blau/Vermell 
GUIXA (CR) Blau/Vermell 
HABIT. MONSENY (RENFE) (PU) Vermell 
HIST. R. D'ABADAL I DE VINYALS (C.) Vermell 
HORTA DE LA SÍNIA (APARC.) Blau/Vermell 
HORTA NOVA (CAMPSA) (PU) Vermell 
HOSPITAL D' EN CLOQUER (C.) Blau 
IES LA PLANA Blau/Vermell 
JAUME MUNMANY (C.) Vermell 
JOAN ANGLADA VILARDEBO,ADVOCAT (C.) Vermell 
JOAN DE SERRALLONGA (C.) Blau 
JOAN RIERA I RIUS (PU) Blau/Vermell 
JOSEP M. ANGLADA I D'ABADAL (PU) Vermell 
JOSEP M. FOLCH I TORRES (C.) Blau 
JOSEP M. PALLÀS (C.) Vermell 
JOSEP M. SERT (C.) Vermell 
JOSEP M. SERT (PARC) (Z) Blau/Vermell 
L' ORFEÓ (PG.) Vermell 
L'ACCÉS AL CEMENTIRI (PL) Blau 
LAT. C/. DEL BON AIRE (Z) Blau/Vermell 
LLEIDA (C.) Vermell 
LLERA RIU MEDER-D. (Z) Vermell 
LLOTJA (C) Vermell 
MANEL DE PEDROLO (C.) Blau 
MANLLEU (CR) Vermell 
MARE DE DÉU DE LA GLEVA (C.) Blau 
MARE DE DÉU DELS MUNTS (C.) Vermell 
MAS DE BIGAS (Z) Vermell 
MAS D'OSONA (C.) Vermell 
MASTROT (PL) Vermell 
MÈDER (RB) Blau 
MENÉNDEZ I PELAYO (C.) Blau/Vermell 
MERCAT (AV) Vermell 
MERCÈ FONT I CODINA (C.) Blau/Vermell 
MERCÈ RODOREDA (C.) Blau 
MIL.LENARI (PL) Vermell 
MIQUEL ALBÓ VIDAL DE LLOBATERA (PU) Vermell 
MIQUEL LLOR (C.) Vermell 
MIQUEL S. SALARICH I TORRENTS (AV) Vermell 
MISERICÒRDIA (C.) Vermell 
MOLÍ D' EN SABORIT (C.) COLOMER Blau 
MOSSÈN MIQUEL ROVIRA (C.) Vermell 
NADAL (ZONA) Blau 
NORD (C.) Blau/Vermell 
OLÍMPIA (AV) Vermell 
ORDI (PU) Blau 
PAÏSOS CATALANS (CTRA. GUIXA-CTRA. BARNA) (AV.) Blau/Vermell 
PAÏSOS CATALANS (DR. JUNYENT_PEP VENTURA) (AV.) Blau/Vermell 
PAÏSOS CATALANS (RTDA CAN BARNOLAS) Blau 
PAÏSOS CATALANS (ST. JAUME_PRAT GALLINERS) (AV.) Blau/Vermell 



 

 

 
15 

PARE COLL (C.) Blau 
PARE MILLAN (PL) Blau 
PASCUAL BLANCA, OBRER (PU) Vermell 
PEP VENTURA (PS) Vermell 
PERE II EL GRAN (C.) Blau 
PIUS XII (AV) Blau/Vermell 
RAVAL CORTINES (C.) Vermell 
RECTOR DE VALLFOGONA (C.) Vermell 
REMEI (C.) Blau/Vermell 
RENFE-BLANQUEIG (Z) Vermell 
RENFE-CAMPSA (Z) Vermell 
RENFE-ESTACIO (Z) Blau/Vermell 
RENFE-GUDIOL (Z) Blau 
RODA (CR) Blau 
SAGRADA FAMÍLIA (C.) Blau/Vermell 
SANT BERNAT CALBÓ (AV) Vermell 
SANT HILARI SACALM (CR) Blau/Vermell 
SANT JAUME (PU) + Olivera  Blau 
SANT JORDI (C.) Vermell 
SANT LLÀTZER (ZONA) Blau 
SANT SEGIMON, C/ Blau 
SANTA ANNA (C.) Vermell 
SANTA ANNA (PU) Blau/Vermell 
SANTA CLARA (PL) Blau/Vermell 
SANTA CLARA VELLA (PU) Blau 
SOMOTO (PU) Vermell 
ST. JULIÀ D' AUVÈRNIA (PU) COLOMER Blau 
TORELLÓ (C.) Vermell 
VALL DE SAU (PU.) Vermell 
VICENS ALBERT BALLESTER (PL) Blau/Vermell 
VIRREI AVILÉS (C.) 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. 
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17.  Esporga arbrat 

 
Durant la campanya d’hivern 2016-2017 es van esporgar 4.614 arbres a la ciutat de Vic.  

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. 

  
   

 

18.  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.   

Aquest 2017 s’hi ha afegit les 3  jardineres penjants del c/Bisbe Torras i Bages i les 14 ut de la 

Rambla Hospital.  
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Cal posar de manifest que aquests elements són alguns dels que pateixen més vandalisme de 

la ciutat, sigui voluntari o fortuït:  

  

   
 

 

19. Web de VicVerd 

 

Amb una periodicitat trimestral, VicVerd ha anat actualitzant la seva pàgina web pròpia per donar a 

conèixer a la ciutadania els diferents aspectes de la tasca que realitza:   

- http://vicverd.cat/  
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20. Espais de manteniment diferenciat 

 
Amb l’objectiu de restablir l’equilibri biològic i afavorir la presència de la biodiversitat 

necessària en els ecosistemes urbans, en els darrers anys s’han establert zones provisionals 

de “manteniment diferenciat” en diferents punts de la ciutat.  

  
 

 
 

21.  Formació treballadors 

 

Durant l’any 2017, el conjunt dels treballadors de VicVerd van dedicar més de 250 hores a la seva 

formació com a professionals. 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.  
 

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

d’Infraestructura Verda Urbana, Curs de Recurs Preventiu, Especialista en l’ús de serra mecànica i 

tala d’arbres de fins a 380 mm de diàmetre, Curs de monitoratge de persones amb discapacitat, 

Curs de DEA, Taller de Parterres Florals, i la Jornada Alternatives actuals i futures als herbicides en 

l’àmbit municipal. 

 



 

 

 
19 

 

 

22.  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 2017 entre 18 i 20 hores de manteniment preventiu. 
 

Així mateix, en el taller situat a les nostres instal·lacions de Vic, es van dedicar 132 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.    

 

 

23.  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...)  67 

Reg  (fuites, avaries, zones seques...) 51 

Desherbar/segar (males herbes, voreres, parcs...)   13 

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: 

 

 
 

 

45,58

34,69

8,84
10,88

Nº d’incidències al respecte
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Reg

Desherbar/segar

Altres



 

 

 
20 

 
A destacar en aquest sentit, i fora del que es considera habitual, que periòdicament ens hem 
trobat amb afectacions a l’arbrat provocades pel que creiem que és entrenament de gossos 
potencialment perillosos: 

  
 

Els robatoris de flor de temporada o arbustives. Només durant el maig més de 300 ut: 
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I les restitucions que s’han de fer dels espais o d’elements puntuals després de les realitzacions 
d’algunes fires o per causa d’accidents o vandalisme:  

  
 

   
 

  
 

   


