
Moció de Crida Premianenca per a la elaboració d’un Pla Verd 

per a Premià de Mar 

Persones animals i plantes som essers vius que vivíem en interrelació. Un 

infraestructura verda és imprescindible per tenir salut i qualitat de vida. 

El creixement urbà de les darreres dècades y el predomini dels interessos 

econòmics i l’automòbil en la planificació de poble i ciutats ha convertit 

molts carrers, places i parcs en llocs inadequats per a la bona vida de 

persones animals i plantes. En canvi climàtic ens posa davant el repte de repensar com volem 

viure, i ens obliga a considerar els espais verds com a refugis climàtics per a persones, plantes i 

animals, llocs de trobada, civisme i convivència on protegir-se de la calor extrema.  

Els valors ecològics, la cura de les persones i les ciutats habitables reclamen una nova visió i 

planificació de l’entorn més immediat de la majoria d ela població. La salut, el paisatge, la 

cultura, la convivència i la diversitat han de confluir en la planificació verda del nostre entorn 

Recentment les tècniques responsables de l’àrea de medi ambient ens han informat de la 

imminent presentació d’un cens/inventari de tot el patrimoni vegetal de Premià de Mar 

(característiques, necessitats i estat de les plantes, així com en la seva ubicació i la relació amb 

el seu entorn) 

Per totes les raons anteriors, i perquè  el patrimoni arbori i vegetal de Premià de Mar, sovint mal 

planificat, mal cuidat i sobretot, escandalosament escàs obliga a una urgent planificació i reflexió 

sobre el que cal fer en els proper 5 anys, amb intervencions com la creació arborètums o jardins 

botànics en indrets com El Palmar. 

 

Proposem els següents acords: 

1. Elaboració d’un Pla Verd per premià de Mar que inclogui els següents punts: 
a) Completar, si és pertinent, el cens d’arbrat amb una relació exhaustiva dels espais 

disponibles per noves plantacions i amb altra informació que sigui necessària. Per 

exemple la descripció de les mides potencials de cada arbre o planta, terreny, aigua, 

condicions ideals de vida, origen de la planta, edat, estat, malures i infeccions que 

presenta, al·lèrgies que provoca, adaptabilitat al canvi climàtic, us que ofereix, 

inconvenients (fruits per la vorera, aixecament de rajoles, branques que toquen als 

edificis...), cost de manteniment i tot allò que afecti a la gestió necessària per al seu 

manteniment.  

b) Catalogar els arbres particulars singulars censats com d’interès local.  

c) Definir eixos verds i la seva interconnexió, també amb les poblacions veïnes. Fixar com 

objectiu l’augment de l’espai verd i arbrat d’un mínim del 10 per cent en els llocs més 

complicats i d’un 30 per cent en conjunt.  

d) Remodelar els espais i places durs, és a dir amb ciment nu (que acumulen i reverberen 

calor) per crear refugis climàtics vegetals per descansar i tenir fresca fora de casa. 

e) Prioritzar sempre la plantació d’exemplars autòctons, fins a arribar al 100% en l’arbrat i 

jardins ordinaris , rebutjant la presencia massiva de plantes d’altres continents i climes. 

Es farà un estudi estadístic suficient i complementari de les especies al·lòctones, moltes 

d’elles invasores, presents en espais públics i privats. S’elaborarà una llista de les plantes 

més perjudicials per a procedir a la seva eliminació. 



f) S’elaborarà un pla de gestió de l’aigua de rec,  tenint en compte la irregularitat creixent 

de les precipitacions que inclogui l’aprofitament de l’aigua de pluja (en forma d’estanys, 

bases o dipòsits, per exemple), així com de millora del sol per a les plantes. 

g) Crear un catàleg d’animals urbans i les seves necessitats i complementarietat .Quines 

són les espècies  adequades per a cada espai urbà i la seva interacció amb els altres 

animals i les plantes acompanyants, per tal de definir cada espai com a conjunt ecològic.  

h) Informar, facilitar i estimular la participació de la ciutadania i de les entitats, i fer accions 

didàctiques a les escoles (per exemple: persones voluntàries o escolars de jardineria i la 

resta es responsabilitzin o apadrinin arbres i espais verds. Fer que les escoles disposin 

d’arbrat i vegetació en els seus patis i s’envoltin, dintre del possible d’espais verds, 

fomentar el coneixement i formació dels veïns interessats en tenir jardins, terrasses i 

balcons sostenibles...). 
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