A partir del dia 25 d’abril i fins l’11 de maig o fins esgotar
existències, podeu passar pel Punt Jove a buscar les vostres
flors per plantar a l’escocell del davant de casa vostra.

Horaris:
Matins: de dimarts a divendres de 9h a 13h
Tardes: de dilluns a divendres de 16h a 20h
Tel.: 938869320
@: puntjovegurb@diba.cat

POSEM
FLORS ALS
CARRERS

Us volem demanar la vostra col·laboració per portar a terme
la campanya “posem flors als carrers”. Es tracta que
cada veí planti unes flors a l’escocell “parterre de l’arbre” del
davant o pròxim a casa seva i les cuidi.
Des de l’ajuntament de Gurb fa uns anys que s’està treballant
per aconseguir un municipi més sostenible i per aquest motiu
volem gestionar els nostres escocells d’una forma diferent tot
aprofitant aquests avantatges:





Permet evitar l’ús d’herbicides
Evita feines de desbrossament
Té un efecte ornamental
Permet l’aprofitament de l’aigua de la pluja per part de
l’arbre
 Incrementa la biodiversitat floral i animal
 Ajuda a combatre plagues i malalties vegetals

Les flors i la terra us les proporcionarà l’Ajuntament.

Pere Miralpeix Ballús
Regidoria de Medi Ambient

Vols saber més?
És ben conegut per a tots la necessitat de tenir arbrat a
les nostres ciutats, uns arbres ben sans i verds que ajudin
a la salut de les persones i el medi ambient.
Per a tenir un arbrat amb bon estat sanitari és necessari
que estigui plantat en un bon escocell i normalment no
se li dóna prou importància. L’escocell és un espai
necessari per a la vida dels arbres a les nostres ciutats
però que sovint no sabem com gestionar i que acaba sent
un espai residual que no se sol valorar. Tant serveix de
paperera com de pipi-can, quan no és ple d’herbes
adventícies.
De forma generalitzada s’ha abusat d’herbicides per a
eliminar qualsevol herba que surti en aquest espai però
és necessari un canvi en la gestió d’aquests espais
aprofitant diferents beneficis que ens poden aportar.
Aquests espais poden convertir-se en una bona eina en
favor de la biodiversitat.
Això s’aconsegueix plantant espècies vegetals que ens
ofereixin floracions prolongades amb un contingut
nectarífer interessant i prou rústiques com per suportar la
pressió de l’entorn urbà.
Crearem així un microhàbitat que ens permetrà disposar
d’un reservori de fauna útil disposat a combatre les
plagues i malures presents en l’arbrat.

