
 
 
 
 
 
 
 

Jardins verticals, cobertes vegetals 
i pèrgoles 

 
Recull de recursos  

 

 

 

Aquest recull vol donar eines formatives bàsiques però sobretot pràctiques per conèixer i 
implantar jardins, cobertes vegetals i pèrgoles en les escoles. 

 

1. Recursos audiovisuals públics 

2. Recursos a internet - Vídeos i blogs 

3. Exemples de qui i com han començat 

4. Llibres i guies 

5. Jocs 

6. Formació i Ensenyament 

 

 

 

barcelona.cat/bcnsostenible 
#BcnSostenible 
#EscoleSostenibles 
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1. Recursos audiovisuals públics 
Ens ajuden a contextualitzar i tenir una primera visió dels jardins, murs i cobertes vegetals. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Els matins Tv3 (6min). Plantes penjants i  
plantes enfiladisses una altra opció pels 

nostres jardins verticals 

El medi ambient Tv3 (3min). Argumentar els 
jardins verticals com alternativa a la manca 

de sòl a les ciutats modernes. 

Espai terra Tv3(10-25min). Explicar els 
jardins verticals, una nova alternativa verda 

a les ciutats? avantatges i  exemples. 

El medi ambient Tv3 (3min). Altres opcions 
per enverdir la ciutat, parets mitgeres 

verdes, ciutats més sostenibles. 

Ja t’ho faràs Tv3 (6min). Idees de com crear 
a casa nostra  amb materials simples  un 

petit jardí vertical. 

Para todos la 2 Tv2 (6 min). Jardins verticals, 
La importància d’ells  en el context actual de 
contaminació i la necessitat de crear ciutats 

més sostenibles. 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Jardins-verticals-de-plantes-penjants-i-enfiladisses/video/5082393/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/espai-terra-dimecres-16-octubre/video/4714852/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/energia-i-verd-per-a-les-parets-mitgeres/video/4912731/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/El-medi-ambient---Jardins-verticals-una-altra-orientacio-per-al-verd-urba/video/4167170/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/jardi-vertical/video/5602190/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-video-jardines-verticales/2122111/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Jardins-verticals-de-plantes-penjants-i-enfiladisses/video/5082393/�
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/espai-terra-dimecres-16-octubre/video/4714852/�
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/energia-i-verd-per-a-les-parets-mitgeres/video/4912731/�
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/El-medi-ambient---Jardins-verticals-una-altra-orientacio-per-al-verd-urba/video/4167170/�
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/jardi-vertical/video/5602190/�
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-video-jardines-verticales/2122111/�
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2. Recursos a internet, vídeos i blogs  
Avui en dia al primer lloc on busquem informació és internet, la dificultat rau en filtrar-la segons la 
necessitat. Propostes seleccionades: 

Canals de vídeo on visualitzar noves tècniques i idees 

• Paisajismo Urbano.  Canal de youtube on podem trobar vídeos i  entrevistes que ens expliquen els 

jardins verticals des d’un vessant professional. 

• Terapia Urbana. Canal de youtube, on trobem diferents vídeos de caràcter professional hi podem 

observar les tècniques més utilitzades avui en dia. 

• Vertiflor. Canal de youtube on trobem vídeos sobre tècniques de jardineria vertical  urbanes més 

encarades al funcionament a petita escala. 

• Willem Van Cotthem. Professor de la universitat de Ghent que en el seu canal de youtube ens mostra 

diferents tècniques ecològiques i  sostenibles de com plantar en vertical. 

Blogs una altra possibilitat on trobar informació 

 

 
A part de la botiga on-line, hi trobem idees, trucs i materials 

per l’hort i jardineria vertical. 

 

 

 
Blog dedicat als jardins verticals, murs verds i cobertes 

verticals tècniques estructurals de plena actualitat. S’hi 

poden trobar vídeos i altres pàgines d’interès. 

 

El medi ambient Tv3 (3min). Avantatges de 
les cobertes vegetals en la nostra societat. 

El medi ambient Tv3 (3min). Adaptar els 
jardins a la nostra climatologia pot facilitar la 

cura i  disminuir les necessitats de reg: 
xerojardineria. 

Jardins verticals i cobertes vegetals 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=46537&p_alg=cobertes%20verdes
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=40473&p_alg=jardins%20verticals
https://www.youtube.com/user/paisajismourbano/videos
https://www.youtube.com/user/TerapiaUrbanaSL/videos
https://www.youtube.com/user/Vertiflor/videos
https://www.youtube.com/user/willemvcot/videos
https://www.planteaenverde.es/blog/categoria/jardin-vertical/
http://jardinesverticalesycubiertasvegetales.blogspot.com.es/
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=46537&p_alg=cobertes verdes�
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=40473&p_alg=jardins verticals�
https://www.planteaenverde.es/blog/categoria/jardin-vertical/�
http://jardinesverticalesycubiertasvegetales.blogspot.com.es/�
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Blog dedicat a explicar les tècniques d’innovació en el cultiu 

tradicional i la seva transformació cap a la jardineria 

vertical, i com contribuir a la millora del medi ambient. 

 

 

Blog dedicat a explicar les experiències en la creació i 

manteniment de jardins verticals d’un institut que 

imparteix  un CFGS de  jardineria vertical. 

 

 
 

Empresa jove que treballa en la integració de la natura amb 

l’arquitectura, aplicant la seva experiència al disseny de 

productes i serveis relacionats amb l’estalvi d’energia, la 

gestió de l’aigua i la simbiosi entre vegetació i educació. 

 

 

 

 

 

 
Una empresa de disseny i instal·lació de jardins verticals, 

murs verds i cobertes vegetals on podem trobar molta 

informació i imatges sobre aquest tema. 

 

 

 

 
 

En aquest blog es pot trobar molta informació sobre jardins 

verticals, per on començar, quines plantes i sobretot 

explicar els beneficis que comporta un jardí vertical en les 

ciutats tan contaminades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Exemples de com i qui ha començat 
Escoles públiques o privades que han començat a introduir el verd a les parets. 

Jardins verticals construïts per professionals 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.verdtical.com/category/blog/
http://murosverdes.blogspot.com.es/
http://www.urbanarbolismo.es/blog/fachadas-vegetales-urbanarbolismo/
http://www.paisajismourbano.com/jardinesverticales
http://www.jardinesverticalesweb.com/
http://www.verdtical.com/category/blog/�
http://murosverdes.blogspot.com.es/�
http://www.urbanarbolismo.es/blog/fachadas-vegetales-urbanarbolismo/�
http://www.paisajismourbano.com/jardinesverticales�
http://www.jardinesverticalesweb.com/�
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Jardins verticals comercials més senzills i econòmics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardins verticals utilitzant materials reciclats i imaginació 
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Jardineria vertical directa, plantes enfiladisses i plantes penjants 
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Altres tipus d’enjardinament, pèrgoles i cobertes vegetals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·legis com l’Auró, Cervantes, Drassanes, Duran i  Bas, Dovella... i  escoles bressol com Aqüeducte, Cadí, Camp de l’Arpa, Can 
Bacardi, la Mar... són alguns dels participants d’aquest projecte. 
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4. Llibres i guies 

 
Els  recursos de sempre, en què podeu trobar informació necessària i contrastada. 

Lectures bàsiques  
 

• Cano, A. J., Dominguez, O. El jardín del siglo XXI. Madrid: Tutor, 2012.  
 

Principis i tècniques per fer una jardineria més sostenible. Tracta temes actuals com la sostenibil itat, la 
xerojardineria, el jardí de poc manteniment, reaprofitar l ’aigua de la pluja, la jardineria vertical i  cobertes 
verdes.  

 
• Guia de jardineria sostenible [en l ínia]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Sector de Manteniment i  

Serveis. Direcció d’Educació Ambiental i  Participació,  2004. Disponible a: 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/90468. 

 
Guia d’educació ambiental que ofereix consells i idees per aplicar els criteris de sostenibil itat en la jardineria 
domèstica. Inclou orientacions per al disseny i manteniment del jardí i  per a la selecció d’espècies. També ens 
orienta sobre les cobertes verdes. 

 
• Minke, G. Muros y fachadas verdes, jardines verticales: sistemas y plantas, funciones y aplicaciones. 

Barcelona: Icària, 2014. 
 

Aquest l l ibre ofereix una mirada sobre diferents sistemes de jardins verticals i  les seves implicacions, mostrant, 
sobretot, solucions senzilles per a l’autoconstrucció en balcons, terrasses i  petits patis. Descriu les funcions dels 
murs i  les façanes verdes; i l·lustra sobre l’enverdiment de parets existents amb plantes a terra, amb plantes en 
contenidors, coixins i  bosses; així com sistemes de murs verds autoportants i  columnes verdes. Com a 
complement, es mostra una gran varietat de plantes d’acord als diferents climes, amb les seves característiques 
i  imatges. Tanmateix, ofereix algunes pautes bàsiques sobre substrats, rec, manteniment i  costos. 
 

• Punsola, A., Borruel, O. Bones pràctiques de jardinería a Barcelona [en l ínia]: conservar i millorar la 
biodiversitat. Barcelona: Àrea d’Ecologia Urbana, 2016. Disponible a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/fi les/Bones-practiques-jardineria-
2016.pdf. 

 
Es tracta d’un instrument tècnic per a la difusió de bones pràctiques que ajudin a mantenir espais verds de 
qualitat treballant-ne, sobretot, l ’estructura amb l’objectiu que millorin la seva condició d’hàbitat. El manual 
aprofundeix en les relacions que es produeixen en tot ecosistema natural entre el sòl, la vegetació i  la fauna, i  
en les mesures que podem prendre per gestionar a favor dels processos naturals i  de les relacions entre els 
seus elements. Es tracta de potenciar una estratègia de naturalització de la ciutat que la converteixi en un 
ecosistema més equilibrat, cosa que ha de revertir en la conservació de la biodiversitat i  en el benestar i  la salut 
de tothom. Les propostes que conté poden ser aplicables tant en l’àmbit públic com privat. 
 

• Plantes enfiladisses [en l ínia]. Barcelona:  Ajuntament de Barcelona. Hàbitat urbà, 2015.  
Disponible a:  http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Plantes%20Enfiladisses%20-
%20Gener%202015.pdf 

 

Guia bàsica per conèixer els diferents tipus i  calendari de les plantes enfiladisses per fer utilitzar-les als jardins 
verticals. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/90468
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/90468
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Bones-practiques-jardineria-2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Bones-practiques-jardineria-2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Plantes%20Enfiladisses%20-%20Gener%202015.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Plantes%20Enfiladisses%20-%20Gener%202015.pdf


Recull de recursos  
Jardins verticals,  

cobertes vegetals i pèrgoles 

12 
 

• Solé, J. L’hort escolar: guia pràctica d’horticultura ecològica. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 
Sector de Serveis Urbans i  Medi Ambient, 2006. 

 
Guia per iniciar o donar continuïtat a projectes d’horts escolars. La singularitat d’aquesta guia prové del fet que 
amplia la perspectiva integrant les feines pròpies d’un hort amb els aprenentatges que se’n poden derivar a 
l ’aula i  als laboratoris.  També disponible en versió electrònica: 
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/BAB_10692?user_id=CATALA.   Recomanem consultar 
l ’annex a la guia publicat posteriorment sota el títol L'hort i el jardí als balcons i terrats escolars. 
 

• Urrea, G. Guía práctica de xerojardinería: guías prácticas para un uso efeciente del agua. Bilbao: 
Fundación Ecología y Desarrollo, 2005. 

 
Aquesta guia pretén oferir idees i  alternatives per fer un ús més eficient de l’aigua en jardineria. Informació 
sobre les plantes i les seves característiques. També disponible en versió electrònica: 
http://www.eneco2.org/images/Toolbox/Guia_Practica_Xerojardineria.pdf. 
 
 
Lectures d’aprofundiment i tècniques 
 

• Cobertes i murs verds a Barcelona [en l ínia]: estudi sobre les existents, el potencial i les estratègies 
d’implantació. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Medi Ambient. Agència d’Ecologia 
Urbana de Barcelona, 2010. Disponible a: 
http://bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/doc_cobertes_i_murs_verds_01m2010_0.pdf.  

 

Davant la necessitat de crear mecanismes i  estratègies per afavorir l ’augment de la vegetació en el context 
urbà, l ’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona dins del Pla Estratègic del Verd Urbà de la ciutat de 
Barcelona, ha encarregat fer aquest estudi. L‘objecte de l’estudi és analitzar i  avaluar el potencial de superfícies 
en espais públics i  edificacions de titularitat pública a la ciutat de Barcelona que puguin ser susceptibles de 
transformació com a murs i  cobertes verdes. 
 

• Guia de terrats vius i cobertes verdes [en l ínia].Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Àrea d’Ecologia 
Urbana. 2015.  Disponible a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Guia_Terrats_i_Cobertes_Verdes.pdf. 

 

Guia que vol ser un instrument per promoure la revaloració de les cobertes dels edificis de la ciutat i  l ’ús 
d’aquests espais per part de les comunitats de veïns. En una ciutat on els espais verds encara no són suficients, 
disposar d’uns terrats en condicions, enverdits i  amb instal·lacions que convidin a passar-hi estones agradables 
per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 
 

• Manual para la implantación de cubiertas verdes [en l ínia]. Universitat Politècnica de Catalunya. 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Departament de Construccions Arquitectòniques 
II, 2015. Disponible a: http://upcommons.upc.edu/handle/2117/78639. 

 

Projecte final del Màster Universitari en Edificació. Aquest treball tracta sobre els diferents models de cobertes 
verdes que hi ha en l’actualitat en el mercat, com implantar-les i  els beneficis i  inconvenients que tenen. 
S’analitza un estat de l’art de les cobertes verdes: història i  evolució d’aquestes. S’analitzen, es classifiquen i  
s’estableixen les bases de comparació per a poder fer una anàlisi  de molts criteris, estudiant els aspectes a 
valorar de cada tipus de coberta. L’objectiu de l’anàlisi és poder establir uns criteris d’elecció, valorant tant els 
criteris tècnics com els prioritaris de cada client.   

http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/BAB_10692?user_id=CATALA
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/BAB_10693?user_id=CATALA
http://www.eneco2.org/images/Toolbox/Guia_Practica_Xerojardineria.pdf
http://bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/doc_cobertes_i_murs_verds_01m2010_0.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Guia_Terrats_i_Cobertes_Verdes.pdf
http://upcommons.upc.edu/handle/2117/78639
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• Mesura de govern per a impulsar terrats vius i cobertes verdes a Barcelona [en l ínia]. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona. Tercera Tinència d’Alcaldia d’Hàbitat Urbà, 2014.  
Disponible a: http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/14168?user_id=CATALA 

 

Mesura de govern que s’emmarca dins del Pla del verd i de la biodiversitat i  impulsada per l ’Ajuntament de 
Barcelona. La mesura proposa activar terrats, cobertes i  celoberts en edificis existents i  de nova planta. 
Considerar les cobertes i  celoberts de l’edifici com un espai d´ús col·lectiu més, i  treure’n el màxim rendiment 
social, ambiental i  energètic, transformant-les en terrats vius i  en cobertes verdes. 

 
• Milà, M. De dalt estant. Recuperació de terrats com espai col·lectiu habitat [en l ínia]., 2014.  

Disponible a: https://encajesurbanos.files.wordpress.com/2014/11/2014_tesina_dedaltestant_martamila.pdf. 
 

Tesina del màster Laboratori de l’Habitatge al Segle XXI. Vol donar a conèixer la importància de recuperar els 
terrats com a espai exterior d’ús comú mitjançant les cobertes verdes, afavorint la socialització entre les 
persones i  el seu vincle amb l’entorn urbà. 
 

• Minke, G. Techos verdes [en l ínia]: planificación, ejecución, consejos prácticos. 
 Arq. Denize Enlz Lagiotta (trad.). Montevideo: Fin de Siglo, 2014. 

Disponible a: http://ecocosas.com/wp-content/uploads/Biblioteca/Arquitectura/TechosVerdes_Pantalla.pdf 
 

L’autor presenta, en aquesta guia de la construcció, una sèrie de sistemes ja provats per a l ’enjardinament de 
sostres plans i inclinats, els avantatges i desavantatges de cadascun, els principals detalls constructius, les xifres 
de costos i  les indicacions per a l ’autoconstrucció.  

• Pla del verd i la biodiversitat Barcelona 2020 [en l ínia]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Medi 
ambient i  serveis urbans, 2013. Disponible a : 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla%20del%20verd%20i%20de%20la%20biod
iversitat%20de%20Barcelona%202020.pdf 
 

Document de l’ajuntament de Barcelona, on es proposa el compromís ciutadà de conservar i  millorar la seva 
infraestructura ecològica perquè la natura a la ciutat configuri una autèntica xarxa verda que beneficiï a la  
ciutadania. Per aconseguir-ho, l 'Àrea d'Ecologia Urbana ha desenvolupat el Pla del Verd i de la Biodiversitat que 
defineix els reptes, objectius i compromisos del govern municipal en relació a la conservació del verd i  de la 
diversitat biològica de la ciutat. 
 

Llibres per infants 
 

• Brown, P. El jardí curiós. 3a ed. Barcelona: Takatuka, 2013.  
 

Història d’un nen, habitant d’una ciutat grisa, que decideix ajudar a fer créixer un petit jardí que es troba en 
una via de tren abandonada. Amb el pas del temps el jardí va guanyant terreny per tota la via i  altres l locs 
insòlits, que gràcies a l ’aparició de nous jardiners, van transformant tota la ciutat. 
 

• Cho, S. El jardí subterrani. Barcelona: Thule, 2007.  
 

El  protagonista, el Sr. Moss, és una persona molt senzilla, amb una sensibilitat que l i fa sentir-se feliç en la seva 
feina i  vetllar per la felicitat dels altres. El dia en que se n’adona que l’estació de metro que ell neteja fa pudor, 
decideix plantar un jardí que florirà fins a la superfície i  inundarà de fragància els túnels i  la ciutat sencera. 
 

http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/14168?user_id=CATALA
https://encajesurbanos.files.wordpress.com/2014/11/2014_tesina_dedaltestant_martamila.pdf
http://ecocosas.com/wp-content/uploads/Biblioteca/Arquitectura/TechosVerdes_Pantalla.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla%20del%20verd%20i%20de%20la%20biodiversitat%20de%20Barcelona%202020.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla%20del%20verd%20i%20de%20la%20biodiversitat%20de%20Barcelona%202020.pdf
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5. Jocs, una proposta diferent 
Avui en dia els jocs en qualsevol plataforma interactiva ens ofereixen un món ple de possibilitats 
educatives. 
 

 
• A good gardener, Turnfollow. 

 
Joc de simulació que ens situa en època de guerra, on 
un personatge misteriós decideix plantar un jardí i  dia 
rere dia observar com creixen les plantes fins a 
entendre el seu destí i  el  del jardí. 

 
 

• Stardew Valley, Concernedape, Eric Barone. 
 
Joc de simulació on el protagonista decideix viure al 
camp i comença un hort, més enfocat a l ’horticultura 
però ens permet repensar sobre la importància de les 
plantes i  com mantenir-les. 

 
 

• Tiltfactor, Profit seed. 
 
 
Joc que permet conèixer la problemàtica sobre les 
l lavors transgèniques i  les tècniques utilitzades per les 
grans companyies “Monsanto”. 
 
 
 

• Viridi, Ice Water games. 
 
Joc de simulació a temps real on ens hem de fer 
càrrec d’un petit jardí de plantes crasses, les ideals, ja 
que tenen un baix manteniment i  necessitats 
hídriques però que ens permet veure el seu 
creixement i  les seves etapes. 
 
 
 

• Viva Piñata, Microsoft game studios, Rare. 
 
Joc de simulació que ens obliga a construir un jardí i  
comprendre així la seva relació amb la biodiversitat i  
tots els beneficis que pot aportar en un món 
fantàstic. 
 
 
. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://turnfollow.itch.io/a-good-gardener
http://stardewvalley.net/
http://www.tiltfactor.org/game/profit-seed/
http://www.icewatergames.com/viridi/
https://turnfollow.itch.io/a-good-gardener�
http://stardewvalley.net/�
http://www.tiltfactor.org/game/profit-seed/�
http://www.icewatergames.com/viridi/�
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6. Formació, visites i activitats 
 
Diversos llocs on aprendre i conèixer més. 

 
Aula Ambiental de la Sagrada Família 
Tel.:   93 435 05 47 A/e: info@aulambiental.org 
L’Aula Ambiental de la Sagrada Família és el servei d’educació i  
informació ambiental de referència al Districte de l’Eixample. 
Ofereix serveis i  recursos dirigits a la ciutadania per fomentar la 
sostenibilitat. Entre les activitats que ofereixen hi ha que estan 
relacionades amb les cobertes verdes. 
 
 
BCN Escoles + Sostenibles 
Tel. 93 256 25 91 A/e: escolessostenibles@bcn.cat 
Des d’aquest programa s’assessora a les escoles de la ciutat que 
volen transformar al seu espai enverdint-lo ja sigui usant 
pèrgoles, transformant cel oberts o instal·lant horts i  jardins 
verticals. Durant els darrers tres cursos s’ha portat a terme aquest 
projecte a les escoles. Podem fer dels espais exteriors una aula 
d’experimentació viva que té molt bona acollida entre alumnes i  
professors. 
 
 
Eixverd 
Tel.:   657 288 256 A/e: info@eixverd.cat 
Eixverd promou solucions sostenibles a l 'embolcall de l 'edifici. En 
específic dissenya, instal·la i  fa el manteniment de murs verds, 
cobertes verdes, cobertes aromàtiques i  també cobertes 
agrícoles. Per poder recomanar solucions provades han dissenyat 
i  instal·lat una coberta demostrativa i experimental a un edifici de 
la UPF. Allà estan l iderant un experiment, junt amb la UPC i  la 
UAB, per quantificar els beneficis en diferents sistemes de 
cobertes verdes, aromàtiques i  agrícoles. Aquesta es pot visitar 
contactant amb la Fàbrica del sol. 
 
 
Programa Com funciona Barcelona 
Tel.:   93 326 22 23 A/e: comfuncionabarcelona@bcn.cat 
Educació especial, infantil , primària, secundària obligatòria i  
postobligatòria. Dins el programa “Com funciona Barcelona?” 
s’ofereix una àmplia oferta d’activitats i  visites a diversos parcs, 
jardins i  horts urbans de la ciutat de Barcelona. 
 
 
 
Renadívola, Taller d’Arquitectura Natural 
A/e: renadivola@renadivola.cat 
L’entitat Renadívola es centra en l’educació ambiental per a nens i 
adults a través de tallers i  activitats sobre la jardineria vertical i  la 
bioconstrucció. Tanmateix, fan tallers a escoles de primària i  de 
cicles formatius.  En aquest enllaç posa informació de l’entitat i  
alguns exemples dels tallers que fan. (Els tallers de jardineria 
vertical estan publicats al facebook). 

 

http://aulambiental.org/
mailto:info@aulambiental.org
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles
mailto:escolessostenibles@bcn.cat
http://www.eixverd.cat/
mailto:info@eixverd.cat
http://lafabricadelsol.bcn.cat/inscripcions/
mailto:comfuncionabarcelona@bcn.cat
mailto:comfuncionabarcelona@bcn.cat
http://www.renadivola.cat/
mailto:renadivola@renadivola.cat
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Els materials i recursos seleccionats es troben al Servei de 
Documentació d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
 
Es poden consultar i demanar en préstec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fàbrica del Sol 

Pg. Salvat Papasseit, 1   -   080003  Barcelona 

Tel. 93 25 6 25 92 

documentacioambiental@bcn.cat 

www.barcelona.cat/documentacioambiental 
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