
 
Cap a la naturalització. 
 
L’1 de gener de 2010, vam deixar de fer servir productes herbicides i fitosanitaris 
(pesticides) a la majoria d’espais públics. Aquesta és una molt bona notícia per a la vostra 
salut, la qualitat de l’aigua, el medi ambient i la biodiversitat. 
 
Amb aquesta important decisió hem hagut d’adaptar i canviar els nostres mètodes de 
manteniment i, com no podia ser d’una altra manera,  ha canviat l’estètica dels nostres 
espais públics. Aquests canvis són positius i tots ens en beneficiem ! 
 
Els espais verds, les voreres, els camins i les vores de les carreteres han canviat d’aspecte 
durant aquets anys de transició. Han aparegut prats florals, zones més herbàcies i plantes 
espontànies per arreu. 
 
El fet de no utilitzar productes químics és la gran oportunitat per revisar el lloc reservat a la 
natura al nostre territori. Què passa si les restriccions es converteixen en una oportunitat 
per actuar més globalment en favor del nostre entorn ? 
 
En l’actualitat tot aixó és molt més visible, no d’una forma totalment voluntària, si no motivat 
per la crisis sanitària del Covid-19. En el moment que hem deixat d’actuar sobre l’espai 
públic i sobre els nostres espais verds, la natura reprèn el seu lloc i el seu espai. 
 
No volem perdre aquesta oportunitat per ensenyar i recordar a tothom que hem de formar 
part de la natura i que hem de poder conviure d’una forma més estreta i propera. Hem de 
treballar conjuntament amb ella i no contra ella. 
 
Les plantes espontànies, els prats sense segar, les fulles i les flors marcides, els insectes i 
ocells, els bulevards i passeigs herbats, les plantes en els murs, voreres, peus d’arbres... 
realment ens molesten tant? realment són lletjos i antiestètics? realment hem de considerar 
que tot aixó és brutícia?  
 
Atès que els recursos humans i econòmics del municipi no són il·limitats i que amb els 
nostres recursos humans no podrem mantenir amb la mateixa freqüència els espais 
públics, en l’actual moment, haurem de tolerar, tot plegats, que el seu nivell estètic a què 
estàvem acostumats potser variarà i possiblement força. Bàsicament, tindrem el nostre 
municipi més naturalitzat.  
 
Comptem amb vosaltres per recolzar-nos en aquesta forma de gestió que creiem positiva i 
que ens proporcionarà millores pel que fa a la preservació de recursos hídrics, en el 
desenvolupament i augment d’una certa biodiversitat urbana, en la qualitat de l’aire que 
respirem i sobretot, en la qualitat de vida. 
 
Gràcies per respectar els vostres espais verds més naturalitzats. 
 
Servei d’Espais Verds. 
Ajuntament de Malgrat de Mar 


