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L’entrevista

Primer de tot, ens podries explicar 
què és l’AMB?
És un conjunt d’ens públics que gestio-
nen determinats serveis d’àmbit supra-
municipal. Aquests ens serien la Man-
comunitat de Municipis, l’Entitat del 
Medi Ambient i l’Entitat del Transport.

A la ciutat de Barcelona, majorità-
riament, qui fa la gestió dels espais 
verds és l’Institut Municipal de Parcs 
i Jardins. Però qui s’encarrega del 
Jardí Botànic és la Mancomunitat.
Sí. Juntament amb el Jardí Botànic His-
tòric, gràcies a un conveni entre l’Ajun-
tament de Barcelona i la Mancomunitat.
El Jardí es considera un espai singular, 
com ho són altres espais, sobretot pel 
seu caràcter històric, com els parcs de 
Can Vidalet o el de Torreblanca.
A més, el Jardí es considera capçale-
ra de tots els equipaments que ges-
tioneu. Què hi feu?

Al Jardí hem tingut l’oportunitat d’ex-
perimentar i aplicar tècniques que 
després hem posat en marxa també 
als altres parcs. Un exemple seria el 
tractament d’aplicació d’encoixinats o 
mulch, mitjançant triturats de podes 
o altres materials, amb els quals s’ha 
aconseguit millorar l’aportació de nu-
trients a les plantes, evitar l’evaporació 
de l’aigua i, per tant, disminuir el reg i 
reduir la presència de males herbes.

I també en feu el manteniment?
Des de la Mancomunitat gestionem la 
conservació integral del Jardí. A més, el 
manteniment del Jardí té la singularitat 
de ser intensiu, pràcticament es fa plan-
ta a planta. La Mancomunitat hi aplica 
un control de qualitat, com a la resta de 
parcs metropolitans, i això ens permet 
fer un seguiment molt proper de totes 
les incidències i eventualitats i millorar 
la qualitat dels parcs que gestionem.

Jordi Bordanove i Richart, cap de parcs
Biòleg especialitzat en Botànica que ocupa el càrrec 
de cap de secció de Parcs de la Mancomunitat de Mu-
nicipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 
Sempre s’ha dedicat a la construcció de jardins i es-
pais verds i a la restauració del paisatge, primer en 
l’empresa privada i darrerament des de la dimensió 
pública. El seu vincle amb el Jardí Botànic data del 
2002, quan coordinava l’obra d’ampliació de la xarxa 
de reg per degoteig de la zona d’Austràlia o treballava 
en la millora dels substrats dels parterres del Jardí.
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I la manera de treballar, de coordi-
nar-vos amb el personal del Jardí, 
quina és?
Segons el conveni vigent, les atribu-
cions de cadascú queden molt clares. 
El projecte científic el marca el Jar-
dí. La Mancomunitat fa una gestió 
integral, que inclou aspectes com la 
mateixa conservació de la vegetació, 
la redacció de projectes, la realitza-
ció d’obres de millora, la promoció 
exterior...

Per exemple, es va fer així en l’ober-
tura de la nova zona d’Austràlia del 
Jardí?
Sí, és clar. Es va obrir una nova hectà-
rea d’aquesta zona al públic, segons els 
criteris científics definits pel Jardí, i la 
Mancomunitat va realitzar el projecte 
constructiu i va aportar els recursos 
econòmics per a la direcció i execució 
d’aquesta actuació. Aquesta era la se-
gona fase del projecte del Jardí. A curt 
termini està previst enllestir i obrir al 
públic la tercera fase amb la urbanit-
zació dels camins de les zones de Ca-
lifòrnia i Xile. I, per últim, quedarà la 
millora del viver, l’hivernacle i, en ge-
neral, la zona de serveis del Jardí.

I, fora de la gestió de l’espai, altres 
projectes de col·laboració amb el 
Jardí?
Ara mateix està a punt d’editar-se una 
guia de visita del Jardí, i, com a repte 
de futur, participar en el disseny d’ex-

posicions temporals del Jardí per fer 
possible la seva itinerància en la xarxa 
de parcs de l’àrea metropolitana.

Com a coneixedor privilegiat dels 
parcs d’aquesta xarxa, quins espais 
recomanaries veure i per què?
Fer una tria és difícil, perquè parlar 
d’un vol dir deixar de parlar d’un altre. 
Però, endavant. El Jardí Botànic s’ha 
de visitar, és clar. Té la gràcia de tenir 
moltes plantes referenciades, plantes 
que trobem en el nostre entorn. Ens 
permet, a més, fer l’aprenentatge de 
les Mediterrànies del món. 
Així com el Jardí Botànic és tot color, 
llum, vida…, el Jardí Botànic Històric 
també s’ha de visitar, però per altres 
motius. És un espai ombrívol. És un 
microclima. Permet una passejada 
ben tranquil·la entre arbres monu-
mentals de la nostra ciutat.
De la Xarxa de Parcs Metropolitans 
destacaria el Parc de la Solidaritat, el 
de la Muntanyeta o el de la Riera Ca-
nyadó, que es poden visitar pel seu 
disseny. Els de la Torreblanca i el de 
Can Solei-Ca l’Arnús, per la seva ve-
getació singular i per ser parcs histò-
rics, amb els seus jardins i llacs ro-
màntics. I d’altres, com el Parc Nou, 
Can Zam i els Pinetons, són molt ido-
nis per a les famílies.
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