
 

 

 
RESPOSTES DELS PONENTS A LES PREGUNTES PLANTEJADES 

DURANT LA TAULA RODONA 
“LES CIUTATS EN TRANSICIÓ I ELS ECOSISTEMES FORESTALS” 

 

Para el Sr. Corraliza: 

“ Totemización: La idealización de la naturaleza que se da en la ciudad, en comparación 

con ambientes rurales. 

¿ Cree que este efecto existe y tiene peso? Y en tal caso: ¿juega a favor o en contra de la 

alfabetización ambiental?” 

 

Creo que sí existe una cierta idealización de la naturaleza en las poblaciones urbanas. 

Desde la época del romanticismo  se ha desarrollado una visión idealizada de la 

naturaleza como un escenario casi sacralizado y, en cierta medida, objeto de 

veneración. Sinceramente, no sé si resulta muy adecuado el término de “totemización” 

que está más vinculado a una actividad de veneración de un objeto o referente natural 

específico (un árbol por ejemplo). En realidad, este efecto, que yo creo que sí existe se 

le denomine como se le denomine, tiene una consecuencia y es que la naturaleza se ve 

como un escenario casi estrictamente contemplativo, pero no se tienen en cuenta las 

dinámicas ecosistémicas de los escenarios naturales. Y, en efecto, no juega un papel 

importante en la “alfabetización” ambiental. De hecho, la naturaleza se convierte casi 

un objeto de consumo visual y/o recreativo. Sin embargo, diversos estudios han 

mostrado que, incluso en este tipo de contactos con la naturaleza, aumenta el nivel de 

conciencia ambiental. Pero, sobre todo, se refuerza un sentimiento emocional de 

conexión con la naturaleza (no sentirse intrusos, sentirse unidos a la naturaleza o a un 

elemento especialmente significativo de la misma). 

En consecuencia, yo creo que se debería aprovechar este sentimiento de vinculación 

emocional para que no quede en un mero “postureo sentimentaloide”. Y, en ese 

sentido, sería bastante útil realizar programas de interpretación ambiental específicos 

dirigidos a poblaciones urbanas. Si se quiere profundizar en esto, hay algunos artículos 

que se han publicado en los últimos años (incluso hay escalas de medida) sobr el tema 

de la conexión emocional con la naturaleza. Puedes buscar algunas referencias en 

google scholar. 

 

 

  



 

 

Per la Margarita Parés i Rifà 

 
 Verd urbà , autòcton o al·lòcton? 

  

Actualment aquest és un tema de discussió entre científics i experts en gestió del verd. Hi 

ha consens que l'arbrat viari no és el mateix cas que el verd en parcs i jardins. En arbrat 

viari  el debat científic i dels experts en general sembla que apunta cap a que la millor 

opció sempre és l'equilibri i la diversitat d'espècies, i sembla que l'escenari ideal és que 

cap d'elles sigui majoritària sobre les demés. Aquesta estratègia protegeix l'arbrat d'una 

malura general que podria comprometre tots els exemplars d'una espècie de cop. Es a 

dir és una estratègia enfront de la vulnerabilitat, per assegurar els serveis  de l'arbrat 

viari a llarg termini. A més l'espai viari és molt hostil a la vida dels arbres, i per tant cal 

buscar espècies que s'adaptin  a resistir la duresa de condicions urbanes, que no són les 

del medi natural. Per això en els llistats d'espècies candidates a l'arbrat viari hi ha 

moltes espècies no autòctones, però ben adaptades. En els parcs i jardins es poden 

reproduir condicions més semblants al medi natural i la condició d'autòcton pren molt 

sentit.  

(Cada vegada es comercialitzen més espècies forànies que s'adapten perfectament a les 

dures condicions urbanes, sobre tot pel que fa als arbres viaris. En aquest sentit, 

aprofitem per fer-vos arribar un interessant article on es tracta aquest tema.) 

  

Per altra banda, podem oferir-vos les següents dades de la ciutat de Barcelona, extretes 

de dos estudis diferents: un sobre tota la vegetació de la ciutat (Serveis ambientals del 

verd), i l'altre realitzat sobre la vegetació dels parcs i jardins principals. 

  

La composició del verd de la ciutat incloent les zones forestals i/o les naturalitzades.  

Segons l'estudi Serveis ambientals del verd, elaborat pel CREAF l'any 2009 per a 

l'Ajuntament de Barcelona, la ciutat té una estructura de verd urbà formada per un 

25,2% d’arbres i 7,3% d’arbusts. Les espècies dominants són l’alzina (22,1%) i el pi 

bord (20,5%), totes dues autòctones per excel·lència a la ciutat de Barcelona,  i el plàtan 

(6,6%), i representen el 49% de tots els arbres, el 50,5% de l’àrea foliar arbòria i el 

43,1 % de la biomassa arbòria total. Això vol dir que una plaga o malura específica 

podria afectar greument el verd de Barcelona. A més, tant el plàtan com l’alzina són 

espècies considerades vulnerables a un increment de les temperatures i a sequeres 

freqüents.    

  



 

 

La biodiversitat vegetal als parcs i jardins 

Conèixer les espècies i la composició de la vegetació dels parcs i jardins urbans és una 

informació essencial de cara a determinar l'estructura dels espais verds, ajudar a la 

seva gestió i també a establir criteris per crear espais diversos que facin atractiva la seva 

estada. En la actualitat, es disposa de l’inventari quantitatiu dels arbres d’alguns parcs. 

Amb l’objectiu de conèixer quines especies ornamentals es troben cultivades en els 

parcs i jardins i poder comparar posteriorment l’increment o pèrdua de la seva 

diversitat, es va encarregar a la Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana l'Estudi de 

la biodiversitat vegetal als parcs i jardins de Barcelona, realitzat durant l'any 2009. El 

resultat principal d’aquest estudi, fet sobre 197 espais verds de la ciutat, és que als 

parcs de Barcelona hi viuen 1.172 espècies vegetals entre arbres, arbusts, enfiladisses i 

plantes vivaces persistents; l’espècie més habitual és l’heura, que es troba en el 72,6 % 

dels parcs analitzats. 

Els arbres més freqüents són lledoner (Celtis australis) i troana (Ligustrum lucidum), 

 (ambdós 52,3%), seguits de l’arbre de l’amor (Cercis siliquastrum) (48,2%). La conífera 

amb més presència és el xiprer (Cupresus sempervirens) (59,4%), seguida de pi pinyoner 

(Pinus pinea) (53,8%).  

Segons la comparació de la biodiversitat vegetal dels parcs de Barcelona entre 1985 i 

2009, s’ha passat de 519 tàxons en 77 parcs i jardins -ràtio de 6,74 tàxons per jardí- a 

1.172 tàxons en 197 parcs. El xiprer, l’any 1985 era l’espècie més abundat, ara és la 

4ª. El lledoner ha passat de la 12ª a la quarta posició. Cupressus macrocarpa ha 

disminuït fortament i els pins han intercanviat posicions, abans hi havia 

més Pinus halepensis i ara es planta majoritàriament Pinus pinea. Igualment amb els 

cedres, sent ara més habitual el deodara que l’atlàntica. Cal tenir en compte, però, que 

ha canviat la tipologia mitjana dels jardins analitzats. 

De l’estudi es desprenen diverses dades importants. D'una banda, sense tenir en 

compte els cultivars, un 77,4 % dels tàxons presents correspon a espècies al·lòctones 

mentre que només un 22,6% són autòctones. Llegit en termes de jardineria ornamental, 

aquesta dada es pot considerar dintre de la normalitat, doncs no va ser fins entrats els 

anys 90 quan, a partir dels criteris de jardineria diferenciada, va començar a valoritzar-

se l’ús de plantes autòctones en jardineria. Caldria tendir a augmentar les espècies 

autòctones, especialment en els parcs amb pocs recursos hídrics. 

  



 

 

Quins instruments són més eficaços per conèixer els usos/beneficis (com ara terapèutics, 

educatius...) del bosc? 

  

Per conèixer els beneficis ambientals dels boscos, hi ha diferents aplicatius informàtics 

que a partir de les dades de la vegetació urbana, donen resultats dels serveis 

ambientals (I-tree, stratum,..) 

  

Per conèixer els beneficis terapèutics, hi ha força bibliografia al respecte (Ulrich, José 

Antonio Corraliza,...): 

- curacions més ràpides de persones en hospitals si l'habitació és amb vistes al jardí  

- rendiments de treball més elevats amb plantes a l'oficina 

- menys vandalisme en presència de vegetació 

- disminució de les visites al CAP de persones jubilades que han obtingut una parcel·la 

per conrear un hort (tot i que no es disposa de dades reals) 

  

A continuació extraiem un text del Pla director de l'arbrat de Bcn (pendent encara de 

finalitzar), que pot ser del vostre interès. 

  

Cada vegada hi ha més evidències que el contacte amb entorns naturals és beneficiós 

per a la salut, ja que nombrosos estudis que analitzen els beneficis de la natura per 

prevenir o mitigar certes malalties han posat de manifest com influeixen sobre el 

sistema immunitari. Les investigacions en neurociència confirmen que els elements 

naturals –aigua, sons, aromes i essències vegetals...- condicionen aspectes fisiològics en 

el funcionament cerebral, i la pèrdua de contacte amb aquests elements afecta 

negativament sobretot durant la infància. Relacionar-se amb la natura i la vegetació 

aporta estats de salut millors respecte a la pressió arterial i els nivells de cortisol –

l’hormona de l’estrès-, alhora que enforteix el sistema nerviós parasimpàtic responsable 

de comportaments com la calma. Això ha fet que hagi aparegut fa uns anys el concepte 

de boscos o espais naturals terapèutics, espais per on les persones poden fer 

passejades per a gaudir d’aquests beneficis. Al Japón es coneix com a shinrin-yoku, i a 

altres països com Finlàndia o Canadà s’anomenen paisatges o itineraris de salut.  

A Barcelona, el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (Creal) coordina el 

projecte Phenotype, que investiga les interconnexions entre l'accés a l'aire lliure i la 

millora de la salut del habitants de diferents regions d'Europa. Un dels objectius és 



 

 

també impulsar una base de dades per determinar on hi ha necessitat de més zones 

verdes. 

http://www.creal.cat/noticies/175/phenotype-el-nou-projecte-que-lidera-el-creal 

Per altra banda, recentment es parla del trastorn per dèficit de natura:  el  nord-americà 

Richard Louv va parlar per primera vegada del desordre o trastorn per dèficit de natura 

(TDN), advertint que els nens viuen d'esquena a les activitats a l'aire lliure. El toc d'alerta 

de Louv va propiciar la creació de la Children&Nature Network, una organització que 

pretén reconnectar les persones amb el bosc. José Antonio Corraliza, catedràtic de 

Psicologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Madrid, assenyala que aquest 

trastorn caracteritza les persones que estan desconnectades de la natura o que tenen 

poca experiència de contacte amb ella. Els impactes d'aquesta desconnexió són 

apreciables quan s'observen les millores que pot proporcionar un simple passeig. 

 


