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Memòria 2017 empresa Mixta: Vic Verd, S.L.  

Durant el primer semestre de 2017 s’ha portat a terme el setè cicle operatiu de Vic Verd, entitat que 

realitza el manteniment de les zones verdes, jardineria, recollida de vidre, cartró i andròmines.  

 

Manteniment de zones verdes i jardineria 

 

L’extensió d’espai verd que actualment se’n fa el manteniment és de: 621.134m2 de praderies, 152.315m2 

de gespes amb sistema de reg, 83.351 m2 de saulons, 1.811 m2 de graves, 9.905m2 de zones amb plantes i 

arbusts, i 21.811 arbres.  

 

Aquestes superfícies són el resultat de la suma de les zones que s’havien definit en el moment de fer la 

concessió, més els següents espais que s’han anat ampliant des de 2011, utilitzant els recursos existents:  

 

Del 2011 al 2017 

Zones  

Can Pau Raba 

Plaça Antoni Gaudí 

Zona verda davant Atlàntida 

Muntanya darrera cementiri municipal 

Zona verda Farinera Catalana 

Parterre VIT 

Rotonda Pol. Ind. Malloles 

Horts municipals i Arboretum 

Jardí Casa Convalescència 

Instal·lació jardineres penjants 

Aparcament C/ Mossèn Jaume Mogosa 

Parterre Rambla Montcada 

Camí del Gurri (Tram Font del Cantarell) 

Zona verda Pla Parcial Josep Mª Sert 

Connexió c/Torelló amb el Pol. Ind. Malloles 

Arbrat c/Pellaire Dolcet 

Camí Gurri tram Polígon Industrial Malloles 

Camí Gurri tram aiguabarreig Santa Eugènia 

Rotonda Escola Andersen 

Escocell continu carrer del Remei 

Rotonda carrer Sant Jaume 

Tanca vegetal Guàrdia Urbana 

Parterre Osonament 

Enjardinament parc de Santi Ylla Ylla 

Parc de MªÀngels Anglada 

Rotonda Can Gasparó * 

Parterre cruïlla Av Bernat Calbó amb c/Julià Fàbregas* 

Exteriors Osonament* 

                                         (*) Espais afegits durant l’any 2017 
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Aquests mateixos recursos existents s’han utilitzat també per a la realització de diversos treballs i obres a la 

ciutat de Vic durant l’any 2017, fora del que seria pròpiament la concessió de manteniment, com han estat: 

 

- Col·laboració amb Vic Floreix 

- Canvi de l’enjardinament a la rotonda de davant dels Mossos 

- Plantació arbustives a l’Horta de la Sínia 

- Instal·lació de nou sistema de reg, preparació del terreny, col·locació de tela antigerminant, 

ressembra de gespa i plantació d’arbustos al parc de Josep Mª Anglada i Abadal 

- Enjardinament i instal·lació de nou reg al parterre de l’Av Bernat Calbó amb c/Julià Fàbregas 

- Desherbat de la zona particular del parc Mª Àngels Anglada 

- Remodelació de la plaça de La Noguera 

 

Així mateix, s’han estat realitzant tasques de desherbat i aplicació de productes herbicida en voreres, fora 

del que són els escocells. S’està col·laborant amb la retirada dels programadors telemàtics de reg de Sirec, i 

la implantació dels nous de la casa Samcla. I d’altres demandes puntuals que van sorgint en el dia a dia. 

 

 

Climatologia 

 

Com en la pràctica totalitat de Catalunya, l’any 2017 va ser un any càlid i sec a la ciutat de Vic. La 

precipitació acumulada queda maquillada per algun episodi intens, però el valor de la temperatura mitjana 

anual ha estat el segon més alt des que es té registre (13,8 ºC), i la precipitació acumulada no ha arribat al 

90% de la mitjana. Aquesta combinació ha obligat a haver de fer un seguiment i una gestió molt acurada 

tant als espais verds com a la vegetació plantada, incrementant les freqüències de reg i regulant l’altura de 

tall en les gespes en el períodes de màxima insolació.  
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Tractaments herbicida 

 

Per donar compliment a la moció aprovada per l’Ajuntament de Vic, en la qual s’ordenava la reducció 

progressiva de l’ús d’herbicida que continguessin glifosat fins la seva total eliminació a finals de 2017, 

durant aquest any  s’han realitzat diversos tractaments i proves amb productes alternatius. 

 

Dir que no existeix en el mercat cap producte que sigui comparat al glifosat pel que fa a cost del tractament 

i eficàcia. Els productes alternatius que es comercialitzen, que són els aptes per a l’agricultura ecològica, 

actuen per contacte directe amb la planta, el que significa que són efectius només contra les que ja s’han 

desenvolupat. Pel que es requereix d’una major freqüència en els tractaments, i aquests només es poden 

realitzar quan les condicions meteorològiques són favorables. De manera genèrica, podríem dir que el 

número de tractaments, per a un resultat similar, s’haurien de triplicar per a un mateix espai. 

 

Els productes que fins al moment s’han utilitzat són: 

-Àcid acètic provinent de cereals (vinagre). El seu cost triplica el del glifosat, però de moment és 

l’alternativa que ha ofert la millor relació eficàcia/preu.  

-Àcid pelargònic, extret d’organismes vegetals. Es mostra eficaç com l’àcid acètic, però el seu cost multiplica 

per 6 al del glifosat actualment. 

-Àcid acètic + vinassa de remolatxa. També es va mostrar eficaç en l’eliminació de les herbes adventícies, 

tot i deixar durant unes hores unes taques de color groguenc on es va aplicar. Encara no en coneixem el 

cost. 
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A part d’això, s’han realitzat més proves amb la màquina d’espuma d’aigua calenta. El seus resultats són 

similars als dels productes descrits anteriorment. 

 

De la mateixa manera, durant el període primaveral també s’ha reforçat l’equip que es dedica al 

manteniment d’escocells amb personal provinent d’Eina, el servei d’inserció laboral de Sant Tomàs. 

 

Sistema de control de reg 

 

A finals del mes de maig es va començar a instal·lar els nous programadors telemàtics de reg de la casa 

Samcla, que funcionen per radiofreqüència. Aquests programadors s’han instal·lat a la Plaça del Mil·lenari, 

c/Pare Gallissà i c/Mossèn Josep Gudiol. 

 

 
 

Actualment n’hi ha 13 d’instal·lats i funcionant correctament, pel que després d’haver realitzat aquesta 

primera prova, recomanaríem l’ampliació d’aquest sistema a d’altres punts de la ciutat si fos possible, ja 

que és un sistema que permet un control global dels regs de les zones verdes, i ajuda a estalviar aigua, 

reduir desplaçaments, i obtenir més dades tant en temps real com històriques dels diferents espais on està 

instal·lat. 
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Tractament fitosanitari arbrat 

 

Per setè any consecutiu el control biològic de plagues que afecten l’arbrat, bàsicament el pugó, en els 

següents carrers:  

 

 c/Jacint Verdaguer 

 Rambla Sant Domènec  

 Plaça dels Sants Màrtirs  

 c/Pare Gallissà  

 c/Mossèn Josep Gudiol  

 Zona Sucre 

 c/Enric Prat de la Riba 

 Avinguda Joan XXIII 

 

La tasca ha consistit en alliberar insectes que actuen contra el pugó com el depredador Adalia bipunctata, 

un coleòpter que genera unes larves capaces de depredar uns 100 individus de pugó al dia. I el paràsit 

Aphidius colemani, un himenòpter que diposita els ous  a l’interior del pugó.  

 

Aquest any passat però vam tenir veritables problemes per controlar-lo. La plaga es va propagar de manera 

explosiva, i combinada amb l’aparició d’aranya en alguns carrers, va provocar que per primera vegada 

s’haguessin de fer dos alliberaments d’insectes en un mateix carrer. I que tot i així els resultats no fossin tan 

satisfactoris com en anys anteriors. També és cert que per exemple a la zona del Remei, el fet que alguns 

veïns pel seu compte haguessin esporgat els arbres fent-los ferides importants, va ajudar a fer més 

virulenta la plaga. 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 al c/Jacint Verdaguer.  

Com a tècnica complementària de control de plagues, es van realitzar tractaments amb endoteràpia en 

llocs on en anys anteriors el control biològic no havia estat eficaç, o per actuar contra plagues per les que 

no hi ha un paràsit efectiu. Aquests tractaments es van fer al c/Bisbe Morgades, al Passeig Pep Ventura, al 

c/Raval Cortines i al Palau Bojons. En aquest cas els resultats són bons on s’ha aplicat. 

Als xiprers de la ciutat de Vic també es van fer dos tractaments contra el fong que els hi provoca l’assecada. 
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Plantació arbrat 

 

Durant l’any 2017 s’han plantat 229 nous arbres, de 30 espècies diferents. Sumats als que s’havien plantat 

l’any anterior, són 537 els que es s’estan regant setmanalment per afavorir-ne la implantació. Aquests 

arbres ocupen ubicacions de pràcticament tota la ciutat, ja que estan plantats en 121 llocs diferents.  

 

Actes vandàlics/robatoris 

 

Estan sent molt destacables els casos de robatoris i actes vandàlics en jardineres i parterres florals. Estem 

en contacte amb l’àrea de manteniment i la Guàrdia Urbana per al seu seguiment. Només de flors n’han 

robat més de 300 el darrer mes de maig. I de plantes en jardineres n’hi ha d’arrencades gairebé diàriament.  

 

Jardineres penjants 

 

Seguint les recomanacions fetes des de l’ajuntament, aquest any s’han plantat a les jardineres penjants de 

Vic una combinació de plantes formades per Gerani rei del balcó, Cerastium tomentosum, Saponaria 

ocymoides i Hedera gold child, per tal que es puguin veure vegetades durant tot l’any. 

 

Aquesta vegada s’ha decidit canviar el proveïdor vist que en ocasions anteriors la planta no havia arribat de 

la mida correcta.  

 

Si es es considerés interessant, informar que l’empresa Corma subministra “coixins” plantats i adaptables a 

aquestes jardineres si es demanen amb mig any d’antelació, per garantir que la planta es vegi  ja formada 

en el moment de fer el canvi de flor de temporada. 

 

Unitat de suport a l’Autonomia Personal (USAP) 

 

Des de la Unitat de suport a l’Autonomia Personal (USAP) s’han treballat els objectius socials encaminats a 

facilitar els recursos i suports necessaris per tal que la persona amb discapacitat realitzi una feina 

remunerada amb satisfacció i amb unes condicions laborals adequades. S’ha vetllat també per assolir un 

ajustament personal i social adequat i millorar progressivament la seva qualitat de vida. 

 

Per poder aconseguir una integració sociolaboral més plena de les persones amb discapacitat intel·lectual, 

és bàsic un contracte laboral estable i amb continuïtat, per poder treballar amb la persona altres àrees de la 

seva conducta adaptativa.   

 

Manteniment de zones verdes i jardineria: 

 

La manera de treballar en jardineria és en format brigada. Cada brigada està formada per un cap d’equip i 

entre tres i quatre peons. A nivell operatiu s’ha distribuït la feina en 4 zones, i cada zona té un equip 

assignat. Un dels equips és responsable de la neteja dels saulons i desherbat dels escocells. Els auxiliars 

recolzen els equips en tasques més específiques, un dels auxiliars és responsable de les jardineres. 

 

Sistema de Qualitat, prevenció i medi ambient  

S’ha renovat les certificacions de les normes de Qualitat (ISO 9001), Prevenció de Riscos (OHSAS 18001) i 

Medi Ambient (14001).  


