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Context geogràfic i climàtic

El clima mediterrani i el canvi



L’aridesa mediterrània



L’aridesa segons el 
canvi climàtic



El futur...



• Augment de l’aridesa     
(majors necessitats de reg i menor disponibilitat)

• Pluja més torrencial                                    
(menor infiltració i emmagatzematge)

• Augment del nivell del mar                             
(risc de salinització de pous litorals)

• Menor innivació als Pirineus                       
(menor acumulació primaveral als pantans) 

Conseqüències pràctiques



Context paisatgístic: el jardí mediterrani

La celebració del regadiu

La moderació en el reg



La universalització del reg

El jardí centreeuropeu esdevé tècnicament viable
Els consums es disparen



• Sequera 1.0
• Sequera 2.0
• ...

Contradicció del segle:

“Quan disposem de la millor tecnologia de 
reg, més aigua gastem i més problemes 
tenim per a regar”



Situació actual: Cap a on va el sector?



El paper de les administracions com a 
generadors de normatives i promotors 
d’espais verds

• Decret de sequera (excepc. 1): 
restriccions arbitràries, discriminatòries, 
mal definides i per tant, mal aplicades

• Aprofitament d’aigües depurades: la 
normativa arriba tard (BOE desembre 
2007) i és altament restrictiva

• Planificació urbanística laxa o inexistent 
en l’àmbit dels espais verds públics i 
privats



El paper dels redactors de projectes 
com a generadors d’espais verds

• Virtuosisme visual en el disseny de 
jardins: formes extravagants, pendents 
forçades...

• Manca de coneixement del material 
vegetal i les seves necessitats

• Generalització de la gespa com a 
entapissant universal (és tan fàcil!)



El paper de les empreses de jardineria 
com a constructors i gestors d’espais 
verds

• Generalització de la gespa com a 
entapissant universal (és tan comercial!)

• Excés de reg (per si de cas) mitjançant 
els programadors automàtics

• Mentre hi hagi aigua barata (o la pagui 
algú altre) l’estalvi no interessa



Situació post-crisi:   I ara què fem?



Situació post-crisi:   
Les administracions

• Planificació i construcció de xarxes d’aprofitament 
alternatives a l’aigua potable (depurades, freàtiques...)

• Racionalització de les restriccions en temps de sequera
• Planificar el consum de les zones verdes a priori

(públiques i privades)
• Racionalització de l’ús de les gespes i introduir espècies 

de baix consum 



Situació post-crisi:   
Les administracions

• Acceptar el cost estètic temporal de les mesures d’estalvi 
d’aigua en jardineria pública

• Formació: definir la titulació de muntador de xarxes de reg
• Incrementar el preu de l’aigua, fent que la pagui tothom 

(inclosos els Ajuntaments)



Situació post-crisi:   

Els redactors de 
projectes

• Integrar els principis d’estalvi d’aigua als projectes 
• Ampliar coneixements en l’ús de la vegetació i agrupar-la 

als jardins segons els seus requeriments hídrics
• Dissenyar les formes dels jardins i parterres tenint en 

compte l’eficiència dels sistemes de reg



Situació post-crisi:   

Els redactors de 
projectes

• Plantejar el “no reg” com a alternativa viable: No sempre 
cal un sistema automàtic!

• Aprendre a plantejar espais agradables i frescos amb 
baixos consums hídrics

• Integrar les millores tecnològiques als projectes de reg



Situació post-crisi:   

Les empreses de 
jardineria

• Acceptar el canvi: integrar l’estalvi d’aigua entre els 
objectius de l’empresa

• Abandonar l’ús indiscriminat de les gespes, reduint 
superfícies a favor d’altres tipologies i utilitzant les 
espècies de baix consum disponibles al mercat

• Modificar mals hàbits de reg habituals al sector, com la 
mala programació en dosis petites i freqüents



Situació post-crisi:   

Les empreses de 
jardineria

• Recuperar el reg manual com a tècnica temporal 
acceptable durant el període d’implantació, per a un 
posterior “no-reg”

• Millorar la formació dels instal·ladors de reg i dels 
responsables de la programació i manteniment

• Integrar el cost de l’aigua dins els balanços econòmics 
del manteniment



Conclusions
• Cal superar les prohibicions per planificar un canvi de 

model, que ha de ser gradual però que ha de ser.



Conclusions
• Cal superar les prohibicions per planificar un canvi de 

model, que ha de ser gradual però que ha de ser.
• Aquest model no pot ser un desert: la xerojardineria ha 

d’oferir una festa pels sentits, al mateix temps que 
optimitza l’aigua.
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