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El cas de Mollet del Vallès



EIN Gallecs 750 ha
450 a Mollet

Espais verds urbans
80 ha zones verdes
14.000 arbres

Mollet del Vallès

Ciutat compacta: 52.000 hab.
Metropolitana: 20 km de Barcelona



El guardó European Green Leaf, és un reconeixement de la UE del compromís ambiental de 
les ciutats de menys de 100.000 habitants i es va atorgar per primera vegada l’any 2015.



Per què plantegem la renaturalització urbana? 



Canvi de missió                       Nou model de gestió
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Nou paradigma  de renaturalització urbana



Renaturalitzar la ciutat:



ENTORN NATURAL

Infraestructura verda
Sistema d’espais verds
Conectivitat



Conclusions and 
recommendations

Importància de l’arbrat viari com a conector





Límit urbà
Interior de la ciutat

Estratègia diferenciada



Conexió ciutat- entorn natural

Protecció elements ambientals

Agricultura com a solució pel límit urbà



Gallecs

Can Borrell CEIP J.S.Papasseit



El Roure de l’Hospital

Protecció de l’arbrat i elements 
ambientals



Tractament del límit urbà mitjançant l’agricultura per 
acostar la natura a la ciutat.



Parc dels Pinetons



Processos de renaturalització:  La ciutat espai d’oportunitats
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Afavorir els processos naturals



Les plantes d’escletxa



Afavorir els processos naturals

Cobertes verdes



Comunicar canvi hàbits de manteniment





Apropar la natura als ciutadans



Participació ciutadana
Clau per entendre l’estrategia de renaturalització urbana.





Conclussions

La infraestructura verda urbana, sovint no ha estat concebuda des d’una 
perspectiva ambiental, dinàmica i evolutiva que consideri els cicles i processos de 
la natura.  

La renaturalització urbana i el foment de la biodiversitat, degut a la seva clara 
relació amb la salut pública i la mitigació dels efectes del canvi climàtic, exigeixen 
una visió del verd urbà més enllà dels aspectes estètics i ornamentals.

Hem d’introduir nous models de gestió, que permetin adaptar i transformar els 
espais verds existents i construir nous parcs pensant en activar els processos 
naturals que afavoreixin la renaturalització i la biodiversitat als entorns urbans, 
d’una manera sostenible i resilient.

Per tal de tenir èxit, cal establir una estratègia enfocada a aconseguir l’acceptació
per part de la ciutadania, del canvi de paradigma.



Moltes gràcies per la vostra atenció!

jmmompin@molletvalles.cat


