A la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Pere Casas Zarzuela en la seva qualitat de regidor del grup municipal de la CUP Capgirem
Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i representació.

Manifesta

Que el Viver Tres Pins està integrat a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins. I des de fa a prop
d'un segle ha produït i abastit les plantes que enjardinen els espais verds de Barcelona.
Actualment s'ha deixat de produir aquelles plantes úniques i emblemàtiques, que formen part
de la cultura del nostre paisatge, ja que aquestes ja no es troben al mercat. A canvi s'està
incorporant espècies foranies amb criteris mercantilistes per part dels productors externs que
les subministra.
Que l'hivernacle, com els obradors de treball es troben en un aspecte lamentable que fa
perillar la reproducció i preservació dels amfibis protegits que encara es troben a les basses
aquàtiques i la colònia d’orquídies silvestres, úniques a Barcelona.
Que actualment el Viver Tres Pins s’ha convertit en un espai degradat i completament
descuidat, dedicat únicament a l’emmagatzematge de les plantes subministrades per
empreses externes.
Que hi ha constància d'un projecte de gran transformació per enderrocar tots els edificis que
es troben al viver, incloent-hi l’hivernacle, l’antiga masia i tots els obradors per convertir-lo en
un parc mòbil de “Parcs i Jardins”.
Que fem constància del també lamentable estat dels jardins de Petra Kelly. Un espai, ubicat al
costat del viver i que no fa honor a l'activista i ecologista que va defensar la pau i el medi
ambient. Un lloc on només hi ha parterres deserts i deixalles de jocs d'infants desmantellats
dels parcs públics de Barcelona.
Per tot això,

Proposició
Que per garantir la preservació del viver Tres Pins com a espai de recuperació de producció
pròpia i de subministrament per tots els jardins públics i zones verdes de la Ciutat, així com
d'espècies vegetals d'interès per la ciutat i centre educatiu per a la biodiversitat que el Viver
Tres Pins s'estableix com a:
1. El servei municipal de manteniment, recuperació i producció de plantes que abasteixi
totes les zones verdes públiques de la ciutat, assegurant així la recuperació dels
amfibis i orquídies silvestres. D'acord amb el Pla del verd i de la biodiversitat de
gestionar els parcs i jardins i la resta d’espais verds amb criteris d’eficiència i
sostenibilitat i a favor de la biodiversitat.
2. Centre d'Educació mediambiental, i segons l'aplicació del Pla del verd i de la
biodiversitat de Barcelona 2020, sigui un espai d'interès per les escoles i diferents
centres educatius, apropant-los a la natura, història i cultura de Barcelona.

3. Que el jardí Petra Kelly sigui inclòs en aquests projectes.

Pere Casas

Barcelona, Països Catalans, 12 març 2019

