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Dossier de Premsa. Projecte PLANTA´M.

Aquest mes de març tindrà lloc en cinc municipis de la província de Barcelona la
primera edició del projecte PLANTA´M, promogut per Verd Natura (Verdvending) i
sota la direcció Tècnica de la Fundació Internacional Plant-for-the-Planet.
El projecte compta amb el suport i col·laboració tècnica de la Diputació de Barcelona
i amb el suport dels Ajuntaments del 5 municipis, l´Obra Social “La Caixa”, Factor
Energia i VERITAS.
És un projecte socioeducatiu de sensibilització mediambiental adreçat a nens, nenes,
joves i adults, amb un triple objectiu:
a. Transmetre el valor afegit que aporten els arbres
b. Involucrar en la temàtica a les empreses (RSC) i a les escoles
c. Lluitar plegats contra el canvi climàtic
Els municipis que hi participaran seran:


Manresa (9 de març)



Mollet del Vallès (16 de març)



Sant Sadurní d’Anoia (17 de març)



Olivella (23 de març)



Gurb (24 de març)

Alhora, i reforçant les plantades populars en les dates esmentades, es realitzaran cinc
Acadèmies Plant-for-the-Planet per la identificació de joves talents i lideratges en
canvi climàtic en els mateixos municipis en dates anteriors ( dijous o divendres, en
escoles seleccionades)
Les plantades populars aniran acompanyades dels Tallers de Dibuix on, sota el títol
“el món que vols”, els joves hauran de dibuixar el món que s’imaginen quan seran
grans. Es farà per categories: de 0-5 anys, de 6 a 10 anys, i de 11 a 15 anys.
Aquests dibuixos formaran part d’un estudi que farà posteriorment un grup d’experts
(psicòlegs, psicopedagogs, sociòlegs…) sobre la visió que tenen els joves del nostre
demà.

El per què de PLANTA´M

Si alguna de les necessitats socials del segle XXI pot ser qualificada de global, és a dir
d’interès per a tothom, és la lluita contra el Canvi Climàtic.
Al segle XX, les empreses eren mers espais de producció de béns i serveis. Avui són
altaveus de les voluntats de l’entorn en què desenvolupen les seves activitats. Ens
ajuden a deixar de fumar, promouen l’alimentació sana, incentiven la pràctica de
l’esport i, per què no, lluiten contra el canvi climàtic. Totes aquestes actuacions els
aporten un triple win-win-win: guanya el treballador, guanya l’empresa, guanya el
planeta.
D’altra banda, les Escoles. Els nostres fills es formen i eduquen en aquests conceptes,
incorporant-los com a valors fonamentals en les seves vides. Conseqüentment ens els
exigeixen en l’entorn familiar: “papa recicla”, “mama no fumis” …
Conclusió: rebem els mateixos missatges al treball (dels nostres caps) i a casa (dels
nostres fills). Per obligació o per convicció, qui ha d’acabar guanyant som tots.
PLANTA’M es defineix com a eina de transformació social en el marc socioeducatiu,
ressaltant la importància dels arbres en la lluita contra el canvi climàtic i involucranthi les empreses a través de les veus dels que demà seran els nostres governants, els
nens i nenes.

Projecte de sensibilització social dirigit a nens i nenes, joves i adults, així
com a

institucions i empreses amb un elevat contingut de

responsabilitat social i ambiental en el territori de Catalunya.

Objectius

 Transmetre els valors afegits que aporten els arbres en les
nostres vides i en el nostre entorn a la ciutadania dels 5 municipis
seleccionats.
 Apropar el projecte a les empreses i escoles del territori per tal
de que es consideri part fonamental de la seva transmissió de
valors i eina de transformació social.
 Lluitar plegats contra el canvi climàtic i detectar talent dintre del
col·lectiu més jove.

Promotors

PLANTA´M és un projecte impulsat per Verd Natura (VerdVending) que
actua com a promotor.
La Direcció Tècnica i la metodologia corre a càrrec de la Fundació Plantfor-fhe-Planet amb més de 100.000 col·laboradors a tot el món.
Així com, la Col·laboració Tècnica de la Diputació de Barcelona,
aportant assessorament tècnic en el contacte i l'organització de les
plantades amb els ajuntaments.
Patrocinen:
La Diputació de Barcelona
Ajuntaments de la província de Barcelona
Obra Social “La Caixa”
VERITAS
Factor Energia
Col·laboració tècnica:
La Diputació de Barcelona
Col·laboren:
Empreses col·laboradores en els 5 municipis

Criteris d’elecció dels Municipis

La Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha
participat en l’elecció dels municipis del projecte Planta’m tenint en
compte criteris
per a garantir una distribució territorial de les acadèmies (en
diferents comarques)
comptar amb diferents ambients per a les plantacions
populars (urbanes, en ambients fluvials i en zones afectades per
incendis forestals)
i reunir una representació de diferents tipus de municipis
(dels més petits als de més població).

Contingut

Dijous o divendres de 9 h a 14 h :

Acadèmia Plant-for-the-Planet

Taller coordinat per 1 formador i 3 monitors ( de la Fundació Plant-for
the-Planet), on s’impartirà la metodologia de Plant-for-the-Planet. La
durada dels tallers es de 3,5 hores amb un break per esmorzar (
productes ecològics de VERITAS) de 30 minuts.

Dissabte o diumenge de 10h a 14h:

Plantada Popular

Plantacions per part dels formadors i monitors de Plant-for-the-Planet i
xerrades sobre com i per què plantem arbres, per sensibilitzar als més
joves sobre els efectes del canvi climàtic i la seva defensa.
Taller de dibuix “el món que vols” per a tots els nens que ho desitgin
i que permeti posteriorment interpretar-los per part d’un comitè
d’experts i valorar com els nens i nenes de 2 a 17 anys “s’imaginen el
món quan siguin grans”.

Calendari

Acadèmia Plant-for-the-Planet

Municipi
Manresa

Olivella

Data
7 de març 2019

Escola /Institut
Institut Manresa
Sis

Adreça
Vivendes Pare Ignasi
Puig s/n, Barri del
Xup, 08241, Manresa

Escola Publica
Muntanya Del
Drac

Carrer Pare Ignasi
Puig, 08241
Manresa, Barcelona

14 de març 2019 Escola El Morsell Av/ Mas Milà s/n –
Urbanització Mas
Milà.
08818 Olivella

Mollet del Vallès 15 de març 2019 Col·legi Públic
Joan Abelló

Av. del Parc, 25,
08100 Mollet del
Vallès, Barcelona

Sant Sadurní
d’Anoia

21 de març 2019 Vedruna El
Carme

Carrer Santa
Joaquima de
Vedruna, 1, 08770
Sant Sadurní
d'Anoia, Barcelona

Gurb

22 de març 2019 Escoles de Gurb

C. Vallès, s/n
08503 Gurb

Arbres i plantes proposats per escoles i tècnics de medi ambient

Municipi
Manresa

Arbres
o 2 magraner
o 2 maçaneres
o 2 oliveres
o 2 salzes ( salix alba)
o Arbustives format
gran, espècies de la
zona per un talús de
terra gran que només
té pins

Observacions

Olivella

o Romaní (

30 aromàtiques i 25
arbustives

Rosmarinus
officinalis)
o Farigola (Thymus
vulgaris)
o Camamilla
(Santolina

chamaecyparissus)
o Espígol (Lavandula)
o Cirerers d'arboç
(Arbutus unedo)
o Arç blanc
(Crataegus
monogyna)
o Aladern de fulla
estreta (Phillyrea
angustifolia)
o Aranyoner (Prunus
spinosa)
o Aladern (Rhamnus
alaternus)

Municipi
Mollet del Vallès

Arbres
o 7 alzines
o 2 pereres
o 6 liquidambars

Observacions

Sant Sadurní d’Anoia

o 40 aromàtiques
o 2 taronger gran.
o 2 mandariners

Tenen 20 tests grans
de ceràmica i volen
posar aromàtiques,
i per un parterre que
tenen a l’entrada.

Gurb

o 40 plantes
aromàtiques grans
o 1 maçanera

Romaní, farigola,
espígol, camamil·la

Plantades

Municipi
Manresa

Data
9 de març 2019

Lloc
Adreça
Riera de Rajadell Arribada per
/ Barri del Xup
Carretera de
Manresa al Xup
(C-37z)
Entrada per Carrer
Pare Ignasi Puig,
32
08241 Manresa

Mollet del Vallès 16 de març 2019 Els laterals de
l’avinguda Rívoli,
al costat de
l’aparcament del
camp de futbol
Germans
Gonzalvo
Sant Sadurní
17 de març 2019 Can Mas de la
Entrada per carrer
d’Anoia
Riera
de la Diputació
amb carrer
Maresme. Zona
Riera de Lavernó
Olivella
23 de març 2019 Av. Mas Milà /Pl.
Catalunya
Gurb

24 de març 2019 Parc del carrer
de la Cerdanya

Entre avinguda
d’Osona, avinguda
Tarradellas i carrer
de la Cerdanya

Arbres i plantes proposats per ajuntaments i tècnics de medi
ambient

Municipi
Manresa

Arbres
o Verns, Alnus
o
o
o
o
o
o

Mollet del Vallès

glutinosa
Freixes, Fraxinus
angustifolia
Àlbers, Populus alba
Saücs, Sambucus
nigra
Sangrinyols, Cornus
sanguinea
Saulics, Salix
purpurea
Tamarius, Tamarix
gallica

o Pins pinyers, Pinus

pinea

o Alzines, Quercus ilex
o Roures martinencs,

Quercus pubescens
o Llentiscles, Pistacea
lentiscus
o Marfulls, Viburnum
tinus
o Aladerns, Rhamnus
alaternus
o Aladerns de fulla
estreta, Phillyrea

angustifolia

Observacions
37 arbres

59 arbres

Municipi
Sant Sadurní d’Anoia

Arbres
o Pins pinyers, Pinus

pinea

Observacions
128 arbres

o Alzines, Quercus ilex
o Roures martinencs,
o
o

Quercus pubescens
Salzes, Salix alba
Freixes, Fraxinus
angustifolia
Àlbers, Populus alba
Ametllers, Prunus sp

o
o
o Cirerers d’arboç,

Arbutus unedo
o Llentiscles, Pistacea
lentiscus
o Aladerns, Rhamnus
alaternus
o Aladerns de fulla
estreta, Phillyrea

angustifolia

Olivella

o Alzines, Quercus ilex 34 arbres
o Cirerers d’arboç,

Arbutus unedo

o Roures

Municipi
Gurb

Arbres
Observacions
o Alzines, Quercus ilex 16 arbres en port gran
o Roures martinencs,

Quercus pubescents
o Lledoners, Celtis
australis
o Til·lers, Tilia
plathyphyllos
o Nogueres o
Anouers, Juglans

regia

Característiques de les Plantacions Populars

Les espècies, quantitats i mides, que s’han escollit, han sigut a demanda
dels tècnics de Medi ambient del Ajuntaments, triades in situ a les visites
prèvies sobre el terreny que hem fet. En molts cassos, han prioritzat
posar-ne menys quantitat, però amb un port més gran.
A totes les plantacions proveirem els monitors, les eines, el substrat de
plantació (torba rossa abonada) per millorar l’aportació de nutrients a la
planta en la seva implantació, i ens hem coordinat amb els mitjans
municipals per tenir aigua aquell dia per a fer el primer reg.
També els hem demanat que ens ajudin a preveure l’acopi de residus
que es generin i que els participants trobin el dia de l’actuació, i la seva
posterior gestió.

Manresa

Data: 9 de març
Ubicació: Riera de Rajadell
Adreça: Arribada per Carretera de Manresa al Xup (C-37z). Entrada per
Carrer Pare Ignasi Puig, 32. 08241 Manresa.
Justificació: La nostra plantació millorarà l’ecosistema de ribera en un
tram de la mateixa que toca el barri del Xup. Aquesta zona disposa d’un
itinerari per a fer caminant i que utilitza gran part de la ciutadania de la
zona. Aportarem una gran varietat d’espècies autòctones tant arbòries
com arbustives. L’ADF local ens portarà una cuba amb aigua per a fer el
reg.
Plantació: (37 arbres)
- Verns, Alnus glutinosa
- Freixes, Fraxinus angustifolia
- Àlbers, Populus alba
- Saücs, Sambucus nigra
- Sangrinyols, Cornus sanguinea
- Saulics, Salix purpurea
- Tamarius, Tamarix gallica

Mollet
Data: 16 de març
Ubicació: Talussos al costat del camp de futbol Germans Gonzalvo
Adreça: Els laterals de l’avinguda Rívoli, al costat de l’aparcament del
camp de futbol Germans Gonzalvo.
Justificació: En aquesta ocasió es tracta de fer una plantació als talussos
que queden entre la zona esportiva (Camp de futbol) i la carretera. Són
uns talussos molt bonics, i amb una gran superfície, on actualment
només s’hi realitza alguna plantació arbòria de tant en tant. La nostra
actuació farà que aquests talussos tinguin una més ampla representació
de la vegetació autòctona local, i naturalitzaran encara més el seu
aspecte. Les plantes que utilitzarem tenen un port gran, tant en els arbres
com en les arbustives. En aquest cas, hi han boques de reg, i utilitzarem
cubells per fer el reg amb els participants.
Plantació: (59 arbres)
- Pins pinyers, Pinus pinea
- Alzines, Quercus ilex
- Roures martinencs, Quercus pubescens
- Llentiscles, Pistacea lentiscus
- Marfulls, Viburnum tinus
- Aladerns, Rhamnus alaternus
- Aladerns de fulla estreta, Phillyrea

angustifolia

Sant Sadurní d’Anoia
Data: 17 de març
Ubicació: Can Mas de la Riera
Adreça: Entrada per carrer de la Diputació amb carrer Maresme. Zona
Riera de Lavernó.
Justificació: Aquesta és una zona natural molt bella, al costat de zona
urbanitzada. En aquest indret treballarem en tres ambients diferents, tots
tres molt a prop. Per una banda una zona que es va cremar i on
plantarem arbres autòctons (pins, alzines i roures), una segona zona on
existeix una bassa per amfibis, i on plantarem arbres de ribera (salzes,
freixes i àlbers) i una tercera zona al costat d’una zona d’horts on
plantarem arbres autòctons que donen fruit, com ametllers i cirerers
d’arboç. També disposarem d’espècies arbustives per posar a totes tres
zones. L’ADF local prepararà els forats de plantació i aportarà el dia de la
plantació cubes d’aigua i cubells pels participants.
Plantació: (128 arbres)
- Pins pinyers, Pinus pinea
- Alzines, Quercus ilex
- Roures martinencs, Quercus pubescens
- Salzes, Salix alba
- Freixes, Fraxinus angustifolia
- Àlbers, Populus alba
- Ametllers, Prunus sp
- Cirerers d’arboç, Arbutus unedo
- Llentiscles, Pistacea lentiscus
- Aladerns, Rhamnus alaternus
- Aladerns de fulla estreta, Phillyrea

angustifolia

Olivella

Data: 23 de març
Ubicació: Av. Mas Milà /Pl. Catalunya
Adreça: Av. Mas Milà /Pl. Catalunya
Justificació: Treballarem en una zona que es va cremar al 2012 i
actualment es troba desarbrada, amb presencia d’uns quants pins. Hi
plantarem alzines per crear el bosc mixta com hi havia anys enrere. Així
mateix a la riera seca que es troba en el mateix indret, plantarem roures,
per donar continuïtat al parell que hi queden. Amb aquestes accions
també es pretén evitar l’abocament de runa incontrolada puntual que
s’hi fa. L’ajuntament prèviament de la plantada haurà netejat la zona.
Plantació: (34 arbres)
- Alzines (Quercus ilex)
- Roures (Quercus humilis)
- Cirerers d'arboç (Arbutus unedo)

Gurb

Data: 24 de març
Ubicació: Parc del carrer de la Cerdanya
Adreça: Entre avinguda d’Osona, avinguda Tarradellas i carrer de la
Cerdanya.
Justificació: Aquesta és una actuació en un parc urbà molt gran i bonic, i
molt utilitzat per les persones. Actualment només trobem alguns arbres
grans, i es pretén millorar la varietat d’espècies, generant bosquets amb
altres espècies autòctones de la zona. L’ADF local portarà cubes d’aigua
el dia de la plantació.
Plantació: (16 arbres)
- Alzines, Quercus ilex
- Roures martinencs, Quercus pubescents
- Lledoners, Celtis australis
- Til·lers, Tilia plathyphyllos
- Nogueres o Anouers, Juglans regia

Aportacions dels Ajuntaments

a. Actuació del seu equip de Jardineria en la plantació conjunta amb
l’equip de Plant-for-the-Planet ( coordinar activitat i selecció arbres
)
b. Compromís de manteniment dels arbres plantats ( el nombre
d’arbres és decidit pel Ajuntament, així com l’espai on es celebrarà
l’acte).
c. Facilitar els contactes amb les escoles del municipi per
seleccionar els participants dels tallers. Es faria conjuntament amb
Plant-for-the-Planet).

d. Facilitar el contacte amb el teixit empresarial i institucional per
fer-los partícips del projecte. Les empreses que ho desitgin es
podran significar i adherir al projecte involucrant a participar als
seus col·laboradors i familiars ( Plantada popular de dissabte o
diumenge)
e. Promoure la Comunicació i la difusió del esdeveniment en els
mitjans públics ( premsa, radio i TV).

Empreses dels Municipis

Les empreses interessades dels diferents municipis on es celebrin els
tallers de PLANTA´M podran participar-hi a través dels seus treballadors.
Es a dir, els treballadors de les diferents empreses rebran un “ Kit de
Pala” que els permetrà participar activament, junt amb els seus familiars,
de les activitats de dissabte ( plantació, tast de productes VERITAS
ecològic, taller de dibuix,...).
L’empresa col·laboradora, serà considerada com espònsors local del
projecte PLANTA´M, i

formarà part del photo-call , així com de les

diferents comunicacions a mitjans que es realitzin. Rebrà tants kits pala
com persones desitgi convidar.
Tanmateix,

podran

participar

en

els

programes

a

empreses

col·laboradores que li seran presentats per part de la nostra Direcció, i
que estableixen nexes i col·laboracions amb Verd Natura i VERITAS tot i
compartint una forma de entendre el món i el respecte per la natura.

Cartells de les poblacions

