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ABANS

DESPRÉS

INTRODUCCIÓ
Descripció dels treballs realitzats amb la jornada de voluntariat amb NOVARTIS al carrer de
la Verneda, al costat del riu Ripoll a Barberà del Vallès consistents en la realització d’accions
per a la millora de la biodiversitat de l’àmbit.
Els treballs consistien en:
- La construcció de dos bancs amb troncs reutilitzats de l’àmbit.
- La construcció d’un hotel per insectes i zona de refugi naturalitzat.
- La construcció d’una espiral d’aromàtiques i la plantació de la mateixa.
El grup de voluntaris, format per aproximadament 60 treballadors de NOVARTIS es van
desplaçar a peu des del lloc de treball fins a l’àmbit on es durien a terme els treballs.
Allà es van fer les primeres explicacions per situar-los en les tasques que farien i escoltar les
explicacions de la tècnica de Naturalea que va guiar la Jornada, juntament amb dos
treballadors especialitzats
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Jornada de voluntariat amb Novartis
Explicacions tècniques als participants

Imatges del grup de voluntaris, treballadors de NOVARTIS en el procés explicatiu de la jornada al inici de la mateixa

Descripció dels treballs realitzats
Construcció d’un hotel per insectes i zona de refugi naturalitzat.
Va consistir en l’ancoratge d’un pal de fusta de pi al terreny i l’obertura de forats en el mateix a 20cm
de la cota del terreny fins a l‘extrem superior del mateix. Aquests forats es van fer amb diverses
broques per obtenir diferents diàmetres.
A la base del mateix es van colꞏlocar pedres de la zona apilades i troncs i branques per generar un
punt de refugi.
Imatges de Zona 1 i Zona 2

Procés constructiu al a zona 1 / Zona de refugi acabada a la Zona 2
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Construcció d’una espiral d’aromàtiques i la plantació de la mateixa.
Per a la construcció de l’espiral d’aromàtiques es van utilitzar rolls de fibra de coco sense vegetar per
retenir la terra i fer-hi la plantació de les aromàtiques.

Explicacions per a la construcció de l’espiral amb els rotlles de fibra de coco / Replanteig de les espècies per a la plantació

Imatges de transformació dels espais abans i després de les actuacions

Abans i després de la zona 1 (zona de refugi i espiral d’aromàtiques)

Imatges de detall de l’espiral d’aromàtiques i el refugi per insectes un cop finalitzats els treballs
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Abans i després del marge del camí amb la zona de refugi construïda.

Detall de la zona de bancs / detall de l’espiral d’aromàtiques

PARAULES CLAU: voluntariat, aromàtiques, biodiversitat, integració.
TÈCNIQUES APLICADES: espiral d’aromàtiques, zona de refugi per fauna.
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