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L'arbre urbà, recurs de futur, Josep Selga

Quin és el paper del verd urbà? Ornamental?
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Els nostres pobles i les nostres ciutats 

son habitables?

No es tracta només de fer més agradable el paisatge urbà, 

sinó de fer-lo habitable. Es a dir, convertir un 

territori en un “hàbitat” adequat per la vida dels humans en 

plenitud.
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"La salut és un estat de benestar 

físic, mental i social, i no únicament 

l'absència d’afeccions o malalties". 

Organització Mundial de la Salut, OMS.

“Trastorn per Dèficit de Natura”

“Natura propera i estrès infantil”

Los puntos/líneas muestran Medias
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La depressió és la primera causa 
mundial d'incapacitat i afecta a més de 
350 milions de persones de totes las 
edats en tot el mòn.

Hi ha una relació 
significativa entre els 
espais verds i una bona 
salut mental.
The European Centre for Environment & 
Human Health

Cada vegada és més evident que la qualitat del medi ambient urbà és un 

ingredient clau de la regeneració econòmica de les 

ciutats europees. L’alta qualitat ambiental ha estat un factor clau en 

l'atracció d'inversions i la creació d'avantatges competitius. La 

congestió urbana i la mala qualitat de vida, d'altra banda, allunyen les 

inversions de les ciutats. La renovació de les zones urbanes amb zones 

verdes augmenta la qualitat de vida de la població en general 

i ajuda a reduir l'exclusió social, tenint el major efecte en els membres 

més vulnerables de la societat. L'espai verd urbà pot ajudar a constituir 

un marc en què la societat urbana i la cultura poden desenvolupar-se i 

augmentar la identitat i el sentit de comunitat. 

Projecte d’investigació de la Unió Europea dins del Cinquè Programa Marc

Els espais arbrats 

donen identitat, 

estructura i 

significat al 

paisatge urbà. 

L’arbrat és 

l’element urbà 

que més 

contribueix al 

confort del 

espai públic.

Els espais arbrats són llocs que possibiliten la diversitat 

d’usos i afavoreixen la trobada i la permanència, és a 

dir, fan més humana la ciutat.
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Quantitat vs Qualitat

Hem d’invertir el procés i en comptes de preguntar 

què podem plantar en un carrer, una vegada ja està tot 

decidit, cal introduir les necessitats de l’arbrat como un dels 

condicionants del projecte.

Si tenim verd al voltant hi ha necessitat de tenir verd al poble?

El verd urbà pot esdevenir la clau de volta que cohesioni la 
trama urbanística i la connecti amb l’entorn.

La riquesa d’un poble està associada al seu paisatge.

Moltes gràcies per la 

seva atenció.

Josep Selga
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