el jardí que no
malbarata l’aigua
CONSELLS PRÀCTICS PER A UN BON ÚS DE
L’AIGUA DE REG EN EL JARDÍ

FUNDACIÓ DE L’ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA

NORMES TECNOLÒGIQUES
DE JARDINERIA I PAISATGISME

EL JARDÍ QUE NO MALBARATA L’AIGUA

CONSELLS PRÀCTICS PER A UN BON ÚS DE L’AIGUA DE REG EN EL JARDÍ
Aquesta publicació està concebuda perquè sigui d’utilitat per a totes aquelles persones que
tenen sota la seva responsabilitat un espai enjardinat, ja siguin propietaris, polítics, gestors,
tècnics, paisatgistes, jardiners, constructors, promotors o simplement ciutadans, que participen en la gestió de la ciutat i en el disseny, la construcció o el manteniment d’un jardí, petit o
gran, privat o públic. A tots ells els volem encoratjar a fomentar el canvi de model de concepció i de gestió dels jardins, especialment en tot allò que comporta l’ús de l’aigua. Pretesament
hem volgut simplificar una qüestió complexa, que s’ha d’enfocar des de diversos vessants, tot
esperant que el resultat sigui entenedor i pràctic. Finalment, creiem que també pot ser molt
útil com a material didàctic en centres de formació.
Edita:
Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana, Comissió de les Normes Tecnològiques de
Jardineria i Paisatgisme (NTJ)
Enamorats, 62-64, baixos
08013 BARCELONA
Tel. 93 246 15 17
Fax 93 237 81 33
E-mail: ntj@ntj-feac.org
www.ntj-feac.org

Textos:

Xavier Argimon
Joaquim Bosch
Lorenzo Correa
Carme Farré
Amb el suport de:

Dibuixos: FEAC – Comissió de les NTJ i Carme Farré
Fotografia de la portada: Carme Farré
Fotografies de l’interior i de la coberta posterior: Xavier Argimon, Carme Farré i
Joaquim Bosch
Impressió: Gràfiques Molero
1ª edició, febrer de 2009
ISBN: 978-84-96564-10-7
Dipòsit legal: B-12131-2009
Copyrigh©: Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana

Des de l’administració de l’aigua de la Generalitat de Catalunya, treballem en la planificació i en implementació de
mesures de gestió, concordants amb les directives europees,
que marquen una fita i un camí sense retorn a l’hora de planificar, introduint en el nostre ordenament jurídic un nou marc
normatiu més exigent i integrador, avalat per noves visions i
propostes en la praxis política i científica, que interaccionen
amb l’alè social.
La pedagogia social i la transparència en la informació són
aspectes claus per aconseguir una sincera implicació de tots
els usuaris de l’aigua, adoptant bones pràctiques en cada
tipus d’ús, en un marc d’eficiència (obtenint més amb el mateix), basat en l’autèntic valor de l’aigua, el valor patrimonial.
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La publicació d’una sintesi de consells pràctics en l’ús de
l’aigua de reg en el jardí ha de ser sempre rebuda amb satisfacció i recolzada per l’administració de l’aigua de Catalunya. La gestió de l’aigua en el nostre àmbit ha estat històricament marcada per la dificultat de donar les suficients
garanties de subministrament per a tots els usos, sobretot en
les èpoques de més demanda que coincideixen sempre amb
les de menors aportacions d’aigua a causa de les característiques naturals del nostre clima. Per tant, evitar en la mesura
possible el malbaratament dels recursos hídrics (també als jardins), és una tasca de tots i un objectiu prioritari de la nostra
gestió integrada.
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Pròleg
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Només amb eficiència, aconseguirem incrementar les nostres
reserves de patrimoni comú, així com la nostra futura capacitat
de canviar a millor el rumb del planeta que compartim.
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Publicacions com aquesta contribueixen enormement a divulgar les millors pràctiques i tècniques disponibles, en aquest cas
destinades a gaudir d’un entorn vegetal agradable, sostenible
i amè, garantint l’ecoeficiència i contribuint així a mantenir i
incrementar si s’escau el nostre patrimoni comú, aspecte de
gran importància per a tots els usuaris d’un bé públic. Cal ressaltar també la seva contribució a informar sobre les mesures
d’estalvi i reducció de consum, ja que és de vital importància
mantenir sempre una actitud vigilant i mantenir un comportament solidari.
I contribueixen també a potenciar els processos de aprenentatge social per aconseguir la implicació activa que indica la
Directiva marc de l’aigua amb el major grau d’implicació possible dels usuaris: noves formes i noves relacions en un procés
en el qual tots aprenen de forma constructiva, creant capacitats socials per enfrontar-se als problemes comuns en el context
ambiental i institucional en que es desenvolupen les activitats:
aprendre junts per gestionar junts.

Manuel Hernández

Director de l’Agència Catalana de l’Aigua
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L’escassetat d’aigua potable és un problema general, de tot el
planeta, que es dóna a qualsevol clima, ara bé en climes com
el mediterrani eixut, el problema és especialment sever, ja que
quan les aportacions naturals són escasses –a l’estiu– és quan
hi ha més demanda i llavors la fragilitat de l’aigua i la seva
vulnerabilitat qualitativa és més gran.
Impedir l’explotació il·limitada dels recursos hídrics és un objectiu bàsic a assolir a través de diverses actuacions coordinades entre totes les administracions amb competències en la
gestió de l’aigua. Cal regular estrictament l’ús i la qualitat de
les aigües superficials i subterrànies. L’aigua és un bé col·lectiu
i no es pot malbaratar ni contaminar.
Una d’aquestes actuacions, de gran importància, és la relativa a l’estalvi d’aigua en els parcs públics, en els jardins
domèstics i en la neteja de paviments.
Convé canviar de model de jardí ideal, deixar de banda el
jardí verd tot l’any inspirat en els jardins propis de climes temperats, com els anglesos, i amb barreja d’espècies de climes
tropicals, ambdós grans consumidors d’aigua.
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Encara que la diversitat de climes a Catalunya és gran i en algunes conques les aportacions naturals d’aigua són més grans
que en altres, l’estalvi d’aigua ha de ser un comportament rutinari i assumit per tots els habitants del país, independentment
de la conca de la seva zona de residència.
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Introducció
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És fonamental valorar el paisatge mediterrani i les seves espècies, cal inspirar-s’hi en inventar el jardí del nostre futur.
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Cal promoure la utilització d’aigua procedent de fonts alternatives: recollir l’aigua de pluja, separar les aigües grises i
negres i reciclar-les, utilitzar les aigües residuals regenerades.
Convé divulgar la importància de la gestió eficient de l’aigua
tant des d’una perspectiva ambiental com urbana. Cal dur a
terme una gestió integral i mantenir en bon estat els rius, els
aqüífers, els llacs i les zones humides, tant pel seu valor intrínsec com per la seva capacitat depuradora.
Fer un ús racional de l’aigua, proporcionat a la disponibilitat
real del recurs, és una pràctica que s’havia anat perdent. I
això malgrat que la cultura de l’estalvi i el maneig amb cura
de l’aigua ha estat durant molt de temps un dels trets característics del pobles mediterranis. Cal esmerçar esforços en el
manteniment i optimització de les xarxes d’abastament i sistemes de reg.
S’han de retornar al medi les aigües utilitzades en les condicions inicials, sense contaminants químics ni biològics, és una
qüestió de salut col·lectiva i de preservació del patrimoni natural, dos aspectes íntimament lligats. Cal evitar la contaminació
de les aigües superficials i subterrànies, instal·lar sistemes de
reciclatge i depuració eficients.
La implantació de la nova cultura de l’aigua reclama, entre altres qüestions, que acceptem espais verds amb prats o gespes
resistents a la sequera que tenen una latència estiuenca que
comporta una pèrdua del color verd durant una part de l’any.
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El cicle natural de l’aigua
0,01% atmosfera i biosfera

97,4%
mars
i oceans
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2,59% rius i llacs

Esquema del cicle natural de l’aigua

Es considera que el volum d’aigua que hi ha avui en
el planeta Terra en les seves diverses formes és aproximadament el mateix que hi havia quan es va formar.
La humanitat, en formar part del planeta Terra, ha d’aprendre
a intervenir en el cicle natural de l’aigua amb el màxim respecte i a tenir cura de la seva qualitat, garantint la preservació del patrimoni hídric llegat pels nostres avantpassats.
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L’aigua potable: el cicle
dels serveis de l’aigua

Per a molts usuaris el cicle de l’aigua comença a l’aixeta i
s’acaba al forat de desguàs. Això que pot semblar còmic és
en realitat tràgic, perquè provoca una manca de consciència
de l’usuari sobre l’origen i la disponibilitat de l’aigua com a
recurs i del seu cost real.
L’aigua potable abans d’arribar a l’aixeta recorre un llarg
trajecte, i de l’aixeta fins al riu o al mar tot un periple. A més
a més, tant per a la seva potabilització com per a la seva depuració, s’utilitzen nombrosos materials, dipòsits, xarxes de
distribució i una quantitat elevada d’energia.

Com l’aigua dolça és un recurs limitat, l’aigua potable
s’hauria d’utilitzar estrictament per la nutrició i la higiene.

Catalunya
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Recorregut de l’aigua potable per a l’abastament:

Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana

7
El jardí que no malbarata l’aigua

1. Captació de l’aigua d’un riu, embassament, aqüífer, pou, del mar o d’un llac.
2. Transport a través de canonades, mitjançant bombeig i/o per gravetat, fins a
la planta potabilitzadora.
3. Tractament de l’aigua a la planta potabilitzadora (en un procés de fins a dotze
etapes).
4. Transport a través de canonades, mitjançant bombeig, fins als dipòsits 		
d’emmagatzematge.
5. Distribució a través de canonades, mitjançant bombeig, fins als habitatges o
equipaments públics.
6. Utilització de l’aigua potable.
7. Transport a través de canonades del clavegueram fins a l’estació depuradora.
8. Depuració mitjançant una sèrie de processos complexos (físics, químics i biològics).
9. Reutilització i transport de l’aigua reciclada per canonada fins als nous usuaris.
10. Transport a través de canonades fins al riu o al mar.

L’aigua i les plantes
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L’aigua de reg en el jardí

Per lògica l’aigua per regar els parcs i els jardins i per
netejar els paviments i els carrers ha de ser, sempre
que sigui possible, o bé aigua de pluja recollida
o bé procedent d’aigües reciclades.
S’ha d’anar també molt en compte en les extraccions d’aigua
del freàtic mitjançant pous i de les rieres o llacunes. En el
primer cas, perquè per exemple una extracció excessiva pot
suposar-ne la salinització en entrar aigua salada del mar. I
en el segon cas, ja que són aigües que sustenten sistemes naturals ja fragilitzats per les extraccions per a usos agrícoles,
urbans i industrials i molt susceptibles, especialment en època
d’eixut estival.
Cal no oblidar la importància de les basses, els boscos de
ribera, les llacunes i els aiguamolls com a patrimoni, com a
reserva de diversitat biològica i per la funció que tenen de
depuració de la contaminació.
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• L’aigua de pluja s’ha fet servir tradicionalment, és
la millor aigua per regar.
• Les aigües superficials, com ara les de les rieres,
els rius o els llacs, estan sotmeses a concessions
administratives, en formar part del Domini Públic
Hidràulic.
• Les aigües procedents de pous o mines estan
sotmeses a autoritzacions o concessions
administratives, en formar part també del Domini
Públic Hidràulic.
• Les aigües reciclades són aigües grises o negres
depurades mitjançant tècniques industrials o
mitjançant processos naturals.
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Cal recordar que:



L’aigua i les plantes

Consells pràctics per a un bon ús de l’aigua de reg en el jardí

4

El clima mediterrani i la
disponibilitat d’aigua

La disponibilitat d’aigua potable és un dels grans problemes del món. La conca del Mediterrani no n’és una
excepció, ans al contrari, la distribució irregular de
les pluges i de la demanda provoca sovint problemes
d’escassetat.
A l’estacionalitat de les pluges cal afegir l’augment de la demanda a l’estiu deguda a la calor i al turisme. Això provoca fortes oscil·lacions en el consum durant les vacances, els
ponts i els caps de setmana.
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Zones del món de clima mediterrani. El clima mediterrani arreu del món es
caracteritza per una època prolongada d’eixut estival, que coincideix amb les
temperatures més elevades, i per uns hiverns suaus.
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L’aigua representa entre el 70-90 % del pes dels teixits
de les plantes, i la majoria de les reaccions químiques
i dels processos biològics tenen lloc en un medi aquós,
i per tant podem dir que sense aigua no hi ha
vida activa.
Les plantes de la regió mediterrània s’han adaptat al llarg
de l’evolució per poder viure i reproduir-se en condicions de
sequera, i predominantment són plantes llenyoses i de fulla
persistent.

Adaptacions de les plantes mediterrànies a les condicions de sequera:
• Sistema radical extens capaç de penetrar en el sòl a
través de les fissures de les roques, fins a uns quants
metres de profunditat en alguns arbres, i utilitzar l’aigua
d’aquestes capes pregones de sòl.
• Disminució de l’evapotranspiració a través de la presència de ceres, pèls i espines i de la reducció o protecció
dels estomes per minimitzar la pèrdua d’aigua de les
fulles, com és el cas de les plantes esclerofil·les com ara
l’alzina (Quercus ilex).
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Les espècies mediterrànies
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• Reducció de la superfície foliar mitjançant esquames,
com en el tamariu (Tamarix sp.) o la savina (Juniperus
phoenicea); o acícules, com en els pins (Pinus sp.).
• Presència de tiges amb funció clorofíl·lica que substitueixen a les fulles, com a la ginesta (Spartium junceum)
o d’espines com a la gatosa (Ulex parviflorus).
• Pèrdua del fullatge a l’estiu, coincidint amb l’estació
eixuta, com a la lleterassa (Euphorbia dendroides).
• Capacitat de les fulles de perdre aigua, arrugant-se
o assecant-se a l’estiu, i de recuperar-se en arribar
l’estació humida (malacofíl·lia), com a l’estepa borrera
(Cistus salviifolius).
• Formació de teixits suculents com en els crespinells
(Sedum sp.).
• Presència de resines, com en el llentiscle (Pistacia
lentiscus) i altres substàncies aromàtiques, com en el romaní (Rosmarinus officinalis) o la farigola (Thymus vulgaris).
• Formació de masses denses de manera que es fan
ombra unes plantes a les altres.
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La millor aigua per regar –i la més barata– és l’aigua
de pluja, tant la que cau directament i aprofita la
planta, com la que podem emmagatzemar en aljubs,
basses o dipòsits.

Qualitats de l’aigua de pluja:
•
•
•
•

És aigua dolça, sense sals dissoltes.
Té un pH lleugerament àcid, al voltant de 6.
Es troba a la temperatura ambient.
Està ben airejada i per tant amb el contingut d’oxigen
adequat per a les plantes.
• És gratuïta, no consumeix energia i es reparteix sola.
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Recollir l’aigua de la pluja
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Però s’ha de tenir en compte que:
• Si l’aigua es recull de les teulades i s’ha d’utilitzar a través d’un sistema de reg amb degoters, cal filtrar-la ja que
aplega pols, fullaraca i altres residus que el podrien malmetre.
• Pel mateix motiu, s’han de netejar els dipòsits on 		
s’emmagatzema i tractar adequadament els residus produïts.
• A la proximitat de zones industrials o urbanes molt denses, l’aigua de pluja pot contenir contaminants que recull
de l’atmosfera o pot esdevenir tan àcida que danyen les
plantes (pluja àcida).
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Utilitzar l’aigua de pous
i mines

Sotmeses a autorització prèvia, han d’estar legalitzades i per
tant disposar d’una concessió o d’una autorització per part de
l’organisme apropiat (Agència Catalana de l’Aigua en les
conques internes, Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
en la conca catalana de l’Ebre).

És el tipus d’aigua que més s’ha utilitzat a hortes i jardins
rurals, juntament amb les aigües superficials (rieres, rius). De
totes maneres cal considerar que no totes tenen les mateixes
característiques i que poden no ser adequades per a qualsevol tipus de plantes.
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L’aigua de pous i mines:
• Són aigües de qualitat molt variable: poden ser des de
molt dures i calcàries fins a molt dolces.
• Les de pous poden ser salobres, si es troben a prop del
litoral, a causa de la intrusió de l’aigua del mar.
• Poden estar contaminades. Són freqüents les contaminacions químiques per nitrats o per pesticides i les biològiques per microorganismes patògens.
• Les de pous i mines surten més fresques, entre 8 i 15 ºC,
cal tenir-ho en compte perquè a les plantes no els convenen els canvis bruscos de temperatura.
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Reutilitzar les aigües
grises

Són les aigües provinents de la dutxa, la banyera i els
rentamans que, un cop depurades, es poden utilitzar
per regar el jardí o per netejar el cotxe o els paviments.
La recuperació d’aquestes aigües pot suposar un estalvi molt
interessant de fins al 35 %. També suposa un estalvi a la
col·lectivitat perquè sinó van a les depuradores on s’han de
tractar barrejades amb aigües contaminades. També té beneficis per al medi ambient ja que una part s’infiltra en el terreny
i nodreix rieres, rius i nivells freàtics.
Les aigües grises s’han de depurar mitjançant un sistema químico-industrial homologat i/o mitjançant un sistema biològic.
En el mercat existeixen diversos sistemes químico-industrials
homologats i amb les corresponents garanties, que només
ocupen l’espai d’un dipòsit. L’aigua que surt es pot utilitzar
per a regar les plantes, amb reg localitzat, preferentment enterrat, i també per a la neteja.
Per utilitzar aquestes aigües cal prendre mesures complementàries per evitar riscos per a la salut pública.
Cal emprar productes de neteja com ara sabons que siguin
biodegradables, per tal de poder reciclar correctament aquestes aigües.
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Consisteix en imitar els mecanismes que ja es donen
a la natura, també d’eficàcia contrastada.
Consta d’una instal·lació hidràulica que es basa en la capacitat de depuració d’algunes plantes pròpies de llocs humits
com per exemple el canyís (Phragmites sp.) i la boga (Typha
sp.). Per realitzar la depuració a través de plantes convé disposar de diversos recipients o basses on hi han les plantes.
L’aigua es fa circular a través dels dipòsits o basses. Es necessita una superfície proporcionada a l’aigua que cal depurar.
S’han de crear dos circuits separats, per un dels quals circula
l’aigua potable que ve de la xarxa i per l’altre les aigües
grises depurades. Cal senyalitzar les aixetes i altres sortides,
i fins i tot les canonades, d’aigua no potable de manera diferent de les d’aigua potable.
Les aigües grises depurades es poden fer servir per regar les
plantes del jardí aplicant sistemes de reg com el degoteig.
Per al reg per aspersió o regant amb mànega cal que l’aigua
s’hagi desinfectat mitjançant raigs UV.

Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana

Consells pràctics per a un bon ús de l’aigua de reg en el jardí

Depuració mitjançant un
sistema biològic
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Utilitzar aigües depurades

Les aigües residuals són les aigües negres i les de processos agroalimentaris i industrials. Són una matèria
primera amb components no desitjables que una
vegada depurades es poden reutilitzar en usos
sanitàriament acceptables excepte l’abastament humà.
A nivell domèstic es poden tractar amb sistemes homologats
que es troben fàcilment al mercat, i una vegada depurades
se’n pot fer el mateix ús que les aigües grises.
En polígons industrials o establiments aïllats, la seva instal·lació
pot resultar econòmica, perquè s’evita portar les aigües fins
a la depuradora municipal o comarcal, a través de canonades de diversos kilòmetres de llarg. En el cas dels polígons, a
més es facilita la correcta gestió de les aigües brutes i de l’ús
de l’aigua depurada. Cal encarregar un estudi específic i un
projecte tècnic.
L’origen de les aigües depurades:
• Les residuals domèstiques o aigües negres, les procedents dels vàters i de les piques de la cuina.
• Les d’activitats agrícoles i ramaderes, així com les
d’activitats industrials, excepte aquelles que per reglamentació requereixen un tractament especial.
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En els ambients naturals les plantes es distribueixen
entre altres maneres segons la disponibilitat d’aigua
del medi. En el jardí senzillament cal fer el mateix.
Cal canviar el model de jardí amb arbres i gespa sempre
verda, que es correspon al de climes humits, amb disponibilitat d’aigua tot l’any, per un model de jardí tant o més
atractiu i més interessant, on les textures del fullatges, els jocs
d’ombres, els colors i les olors siguin els dominants.

Dissenyar aprofitant al màxim l’aigua de pluja:



• Treballant la morfologia del terreny, recollint l’aigua
dels camins i cobertes, en safareigs i basses i distribuint-la suaument pels parterres.
• Recuperant la idiosincràsia del jardí mediterrani on
l’element aigua és de vital importància.

També es pot replantejar un jardí existent per disminuir-ne el
consum. Pot ser un bon motiu per introduir canvis, renovar el
jardí i simplificar-ne el manteniment.
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Un jardí integrat en el
paisatge mediterrani
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Dissenyar procurant un baix consum d’aigua:

El jardí que no malbarata l’aigua

20



• Escollint les espècies millor adaptades al clima i a un
baix manteniment.
• Evitant les grans superfícies amb espècies d’alt requeriment hídric, com ara les gespes tradicionals.
• Assumint que hi haurà èpoques en què el color verd
passarà a groc o a marró, com també fan alguns arbres
a la tardor.
• Emprant gespes de gramínies de baix consum: Zoysia
sp., Cynodon dactylon.
• Sembrant prats florits de temporada o substituint gespes
per plantes entapissants.
• Plantant platabandes d’arbustos baixos o de plantes
herbàcies adaptades.
• Reduint la superfície de gespa o substituint-la per un paviment, graves o encoixinats orgànics.
• Usant geotèxtils, pedres i roques.

Construir el jardí per estalviar aigua:



• Plantant sempre abans de les pluges, a la tardor o a
finals de l’hivern, i no plantant poc abans dels inicis de
l’estació seca.
• Prenent totes les mesures que calguin per assegurar la
supervivència de les plantes durant l’estiu: usant en
coixinats del sòl, posant pantalles tallavents, fent clots
de reg, instal·lant sistemes de reg de baix consum per a
casos d’emergència.
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La selecció de les plantes ha de variar en funció del
clima de cada zona i del microclima del lloc.
A Catalunya, atesa la seva gran diversitat geogràfica,
tenim els climes mediterrani litoral, mediterrani continental, mediterrani de muntanya i atlàntic de muntanya.
A cada zona li correspon una pluviositat i unes temperatures
màximes i mínimes, de manera que són aquests factors els
que determinen principalment si una espècie pot viure o no
en un lloc, a més de nombroses altres variables com el tipus
de sòl, la presència de vent, l’exposició al sol, etc.
És convenient tenir les dades climàtiques del lloc per saber
sobre tot a quines temperatures mínimes s’arriba a l’hivern, a
quines màximes a l’estiu, la direcció i la força del vent i si el
període de eixut estival sol ser llarg.
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Criteris de selecció de les
plantes adaptades
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El jardí sense reg

Es pot dissenyar un jardí que, un cop establert, no calgui regar mai. Llavors la selecció de les espècies s’ha
d’establir segons la seva resistència a la sequera.

El ventall de plantes que hi ha actualment en el mercat, entre
les quals les autòctones, és prou ampli com per dur-ho a terme. Cal a més potenciar el mercat de les plantes que estalvien
aigua.
La inspiració en el paisatge vegetal dels voltants és una bona
mesura, veurem quines i com són les plantes del lloc i quines
estratègies utilitzen. Moltes d’aquestes espècies es poden utilitzar en el jardí.
Això és especialment interessant a l’hora de plantejar les tanques que envolten el jardí i les grans masses d’arbustos. S’hi
poden utilitzar espècies soles o barrejades com ara el llentiscle, l’aladern, l’arç blanc, els rosers de bardissa, que a més
serviran de refugi al ocells i altra fauna local.
Una bona selecció de plantes acompanyada d’unes pràctiques de conreu adequades com el treball i el manteniment del
terreny en bones condicions ens permetran gaudir d’un jardí
o d’un balcó extraordinaris.
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Hem d’adquirir les plantes en vivers de confiança,
evitant les ofertes fora de temporada i les plantes
criades en hivernacles o en climes més suaus, ja que
no tindran temps d’aclimatar-se i probablement hi
haurà nombroses baixes.
Les plantes que comprem han de ser de qualitat, és a dir
han d’estar sanes i endurides, ben formades, han de mantenir
una proporció equilibrada entre la part aèria i la subterrània,
no estar envellides ni presentar defectes, no han d’haver estat
forçades. Les arrels dels arbres i arbustos no han de formar
una espiral densa sobre les parets del test. Han de tenir capacitat per a la represa i no ha de perillar-ne el desenvolupament futur.

La planta endurida és aquella que ha estat sotmesa
a unes condicions meteorològiques normals en la
darrera etapa de producció en el viver a fi que, una
vegada plantada, pugui ser capaç de resistir sense
protecció especial unes condicions semblants
en el lloc de plantació.
Cal comprovar també el tipus de substrat: la barreja de terra
de conreu ha de ser similar a la que trobaran al jardí i cal
rebutjar les plantes conreades només amb torba.
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Plantes endurides i
de qualitat
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Plantar a l’època adequada

Plantar a la bona època és essencial, perquè
dóna temps per a què les plantes arrelin en les
millors condicions.
L’època més desfavorable per a les espècies vegetals és
l’estiu, quan la sequedat i les altes temperatures dificulten les
seves funcions vitals. S’ha de plantar per tant fora d’aquesta
estació, essent la tardor la millor per plantar les plantes herbàcies i els arbres i arbusts de fulla persistent, mentre que els de
fulla caduca es començaran a plantar a mitjans de novembre.
En canvi, per a les palmeres és millor a la primavera.
Plantant a la tardor tenen tot l’hivern i la primavera per desenvolupar unes bones arrels en profunditat que permetran absorbir l’aigua durant l’eixut estival.
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Evitar, resistir i tolerar són les estratègies utilitzades per
les espècies vegetals per sobreviure en ambients àrids.
Si comprenem els mecanismes que fan servir aquestes
plantes podrem aprendre com dissenyar i mantenir un
jardí o una terrassa de baix requeriment hídric.
Les plantes anuals eviten tota activitat en època de sequera; completen el cicle vital en un any i per tant a l’estiu es
troben en forma de llavor que germinarà quan les condicions
siguin les favorables. Exemples: la rosella (Papaver rhoeas) i
l’ull de bou (Chrysanthemum segetum).
També defugen l’eixut estival les plantes gèofites, que inclouen les bulboses i les rizomatoses, amb òrgans de reserva
o estructures subterrànies. Aquestes espècies desenvolupen
la seva activitat a la tardor, a l’hivern o a la primavera, mentre que a l’estiu sovint la part aèria desapareix. Exemples: el
ciclamen baleàric (Cyclamen balearicum) i els narcisos (Narcissus sp.).
Per resistir els períodes de sequera altres plantes desenvolupen sistemes radicals molt extensos en superfície –fins a 5 o
10 vegades l’alçada de la planta– per tal de captar molta
aigua després d’una pluja, o molt profunds, que les permet
anar a buscar l’aigua de frèatics profunds –fins a 60 m en el
desert!– i aguantar la sequera estival.
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requeriment hídric
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Les plantes suculentes han desenvolupat teixits rics en aigua
on emmagatzemen les seves reserves per passar els llargs períodes sense pluja, com ara els crespinells (Sedum sp.) o les
atzavares (Agave sp.).

El jardí que no malbarata l’aigua
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Les espècies esclerofil·les han optat per disminuir
l’evapotranspiració a l’estiu, recobrint les fulles amb ceres
que protegeixen els estomes. Són plantes de fulles persistents,
planes, dures, coriàcies, gruixudes i no excessivament grans,
com ara l’arboç (Arbutus unedo), l’alzina (Quercus ilex) o la
murta (Myrtus communis).
Altres espècies disposen d’altres estratègies amb la mateixa finalitat: tenen fulles estretes i endurides com el romaní (Rosmarinus officinalis), fulles aciculars com els pins (Pinus sp.), fulles
minúscules com la savina (Juniperus phoenicea), fulles piloses
com la sàlvia de Jerusalem (Phlomis fruticosa), fulles grises
com l’herba de Sant Pelegrí (Stachys byzantina); disposen
d’espines protectores com els cactus, o adopten formes arrodonides semblants a coixins, com l’eriçó (Erinacea anthyllis).

Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana

L’estalvi d’aigua en el disseny i construcció del jardí

Agrupar les plantes segons les seves necessitats
hídriques és la simple aplicació del seny al
disseny del jardí.
L’agrupació per necessitats hauria de ser una pràctica habitual d’estalvi d’aigua en el disseny de qualsevol jardí. D’altra
banda en el disseny s’han de tenir en compte les funcions
previstes per a cada zona.

Zones amb funcions especials:
• l’entrada del jardí, que n’és la presentació de cara al
públic.
• els camins i les zones de circulació.
• les zones de descans i de lleure, pèrgoles, terrasses,
porxos...
• les zones de joc.
• les piscines i els estanys.
• els serveis: caseta d’eines, zona de compostatge, de
recollida d’aigua de pluja...
• les plantacions: grups d’arbres d’ombra, masses arbustives, platabandes de flors, tanques de separació,
horta...
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Agrupar espècies segons
necessitats
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Una vegada determinats els trets importants del jardí podem
passar a establir els tipus de plantacions. És en aquest moment que hem de considerar les necessitats hídriques de les
plantes i agrupar-les en funció d’aquest criteri. Hi haurà una
zona –petita– on les plantes necessiten regs freqüents i altres zones –més àmplies– de menys requeriments hídrics. Així
aconseguirem una optimització tant del sistema de reg com de
la freqüència de les aportacions d’aigua.
En els balcons i terrasses es poden agrupar els testos, i a més
de ser una manera pràctica i una composició estètica permet
optimitzar el sistema de reg. Es poden combinar els tipus de
testos, col·locar-los per alçades, contrastar els tipus de fulla i
barrejar els colors de les flors.
Les plantes d’interior i d’ombra també es poden agrupar per
crear un microclima amb una elevada humitat ambiental que
n’afavorirà el creixement. El control del vent mitjançant pantalles és en aquests casos imprescindible.

Cal tenir en compte que la major part de plantes que
es moren a casa ho fan per excés d’aigua
i no per manca.
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Des de fa anys s’estan aplicant politiques de substitució de
les gespes per altres tipus d’elements paisatgístics més respectuosos amb aquest recurs escàs, com ara prats, plantes entapissants, masses d’arbustos baixos i encoixinats amb fusta
triturada o àrids, i de prohibició o restricció de l’ús d’aigua
potable per al reg. I a la vegada s’encoratja la utilització de
fonts d’aigua alternatives (residual depurada, de pluja, subterrànies).
Cal ser conscients que les gespes tot i que permeten un manteniment relativament senzill consistent en un reg per aspersió
i una sega periòdica, per mantenir-les amb bones condicions
cal esmerçar-hi moltes hores de feina, molts materials i sobre
tot molta aigua.
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La gespa consumeix una gran quantitat d’aigua, sovint
potable i això és una dinàmica que cal canviar. Si la
mitjana de consum d’aigua d’una llar catalana és de
130 litres per dia i persona, en les cases amb jardí
s’arriba als 400 litres. Un metre quadrat de gespa
consumeix 25 litres cada setmana, per tant un jardí
amb una superfície de gespa de 100 m2 gasta més
que l’equivalent d’una llar amb dues persones.
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• Utilitzant espècies i varietats que consumeixen menys
aigua i siguin molt resistents a l’aridesa extrema com
ara el gram (Cynodon dactylon), el gram de Bahia (Paspalum notatum) o el fenàs de bou (Festuca arundinacea).
• Disminuint la superfície de gespa deixant només unes
àrees per al joc o per al lleure, evitant així grans extensions de gespes.
• Deixant zones sense segar, sobre tot els racons, sota
els arbres, els talussos i al voltant de les masses arbustives, d’aquesta manera s’afavoreix la diversitat d’insectes
i d’ocells.
• Utilitzant sistemes de reg localitzat enterrat que optimitzen el recurs.
• Optimitzant els sistemes de reg, incorporant dispositius
com ara sensors d’humitat, sensors de pluja o interruptors de vent.
• Duent a terme una instal·lació, gestió i un manteniment
correctes, repassant la xarxa i reparant les fuites.
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Sistemes de reg eficients

Davant la poca eficiència pel que respecta al consum d’aigua
dels sistemes de reg per inundació (reg a tesa o a manta),
i del reg aeri per aspersió, per difusió i reg a mànega, cal
considerar els sistemes de reg localitzats com els òptims en les
zones àrides i molt especialment el reg localitzat per degoters
enterrats.
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Esquema d’una instal·lació tipus de reg localitzat
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• És preferible regar copiosament, profunda i poc freqüent que sovint i amb poca aigua. D’aquesta manera
s’assegura que l’aigua arribi a les arrels sobretot dels
arbres i arbustos.
• Cal evitar regar quan fa molta calor i quan fa vent.
• A l’estiu la millor hora per regar amb regs aeris és al
voltant de les sis del matí. És l’hora en què la terra està
més fresca, i quan les plantes disposen de més temps
per absorbir-la i hidratar-se.
• Cal omplir l’escocell diverses vegades en un mateix
reg per tal que l’aigua penetri, afavorint el desenvolupament de les arrels en profunditat.
• Cal recollir en dipòsits o basses l’aigua de pluja quan
és abundant, per poder-la utilitzar per exemple a l’estiu
en regs d’emergència.
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El reg localitzat pot ser superficial o per degoters
enterrats. És idoni per al reg de la vegetació arbòria i
arbustiva, de plantacions herbàcies o de jardineres.
S’aplica en superfície o soterrat de forma localitzada en una
zona pròxima a les arrels de la planta, utilitzant uns cabals i
pressions més baixos que el sistema de reg aeri.

Avantatges del reg localitzat:



• Té una eficiència d‘un 85-90% ja que l’aigua no
s’evapora ni es perd per escorriment.
• Es pot distribuir molt bé i s’aplica molt a prop del sistema radical.
• Funciona amb baixa pressió.
• Presenta menys riscs sanitaris en l’ús d’aigües residuals
depurades.
• Manté el fullatge sec i per tant provoca menys malalties.
• Amb aigües salines, s’evita cremar les fulles.
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Els regs localitzats
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Desavantatges del reg localitzat:

• Requereixen un maneig qualificat. Els jardiners, quan
fan tasques de manteniment com l’entrecavada al voltant de les plantes, l’exposen a trencaments.
• Presenten més facilitat d’obturació que els emissors del
sistemes de reg aeri.
• Els no enterrats es poden veure més afectats per gelades i per actes vandàlics.

El jardí que no malbarata l’aigua
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Detall dels emissors de reg localitzat
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El reg aeri per aspersió és el que s’ha utilitzat més
per regar les grans extensions uniformes com
ara les gespes.
Avantatges del reg aeri:



• És idoni per a superfícies grans (aspersors) i mitjanes
(difusors).
• La major separació entre els emissors permet un estalvi
d’instal·lació.
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El reg aeri per aspersió
i difusió

Desavantatges del reg aeri:



• En temps calorós i en presència de vent és poc eficient ja
que perd molta aigua per evaporació i per deriva.
• Com que requereix una pressió i uns cabals elevats, necessita una estació de bombament i un dipòsit d’aigua.
• Afavoreix la proliferació de plantes adventícies i de moltes malures lligades a la humitat elevada com els fongs.
• Degut a l’ampli abastament és difícil segregar el tipus de
reg segons les necessitats de les diferents espècies.
• Sovint és difícil d’evitar que es mullin les fulles i els troncs
de plantes sensibles als fongs, provocant danys greus.
• Necessita superfícies regulars i ortogonals, no sempre
viables.
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L’estalvi d’aigua amb les tècniques de cultiu
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El sòl: el fonament
del jardí

Conèixer el sòl del jardí és essencial car les plantes
tenen una estreta dependència amb el sòl: n’és el
suport físic i en treuen l’aigua i els nutrients.

Tipus principals de sòls:
• Sòls sorrencs o arenosos: hi ha molts espais lliures
entre partícules, l’aigua s’infiltra ràpidament i no es queda retinguda, són lleugers i fàcils de treballar.
• Sòls argilosos: els espais entre partícules són molt petits, retenen bé l’aigua i els nutrients, quan s’assequen
es clivellen i els costa rehidratar-se.
• Sols llimosos: amb una gran capacitat d’infiltració
però amb tendència a formar una crosta superficial que
cal trencar.
• Sòls francs: contenen una proporció equilibrada dels
elements anteriors i són els més aptes per al conreu.
• Sòls calcaris: no totes les plantes suporten els sòls calcaris. Altres requereixen sòls neutres o àcids per al seu
bon desenvolupament.
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En els sòls de textura més gruixuda, els arenosos i els francoarenosos, convé regar amb més freqüència i amb menys
quantitat, per tal d’evitar l’excessiu rentat dels nutrients. A través de l’aportació de materials al terreny, com ara les esmenes orgàniques, se’n pot modificar les característiques i sobre
tot millorar la capacitat de retenció d’aigua.
Una bona preparació del sòl i la incorporació d’adobs orgànics o d’encoixinats actuen positivament sobre la interfase sòlplanta, facilitant la vida microbiana i afavorint les micorrizes
que augmenten la superfície d’absorció de les arrels de les
plantes.
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Els encoixinats

L’encoixinament (angl. mulching) és l’aplicació en
superfície d’una capa de palla, fulles, restes de poda o
altres materials orgànics o minerals –els encoixinats–
al sòl per conservar-ne la humitat, protegir-lo de
l’erosió i de la compactació de la pluja, millorar-ne
l’aireig, esmorteir-ne els canvis de temperatura
i evitar el creixement d’herbes.
Optimització de l’ús de l’aigua amb
l’encoixinament :



•
•
•
•

Conservant la humitat del sòl
Disminuint l’evaporació
Augmentant la infiltració d’aigua
Augmentant la captació d’aigua per condensació de la
humitat ambiental
• Augmentant la retenció d’aigua per l’increment de matèria orgànica del sòl (els orgànics)
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• La fullaraca convé si prové del mateix jardí. Si predominen les fulles de pi s’ha de dosificar per tal de no acidificar massa el sòl.
• Les branques triturades, l’ideal és triturar en el mateix
lloc les restes de poda.
• L’escorça triturada, es pot comprar arreu, en sacs o a
granel. Ha de ser finament triturada i no en grans porcions com és habitual.
• La palla o el fenc són materials econòmics.
• Les pedres poden ser les del mateix terreny, les graves
poden ser de pedrera o de gravera.
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Fer un manteniment
adequat

Algunes mesures de manteniment que
estalvien aigua:



• Cal espaiar les segues dels prats rústics i de les gespes.
Calibrant la segadora a l’alçada màxima no s’estimularà
el creixement i la demanda d’aigua serà menor.
• Pensar en deixar zones sense segar durant uns mesos,
com ara sota els arbres i a les zones menys transitades.
A més s’afavoreix la presència d’insectes i d’ocells,
molts dels quals són depredadors naturals de les plagues i uns valuosos aliats dels jardiners.
• Cal evitar les podes abusives i l’adobament excessiu
que provoquen un gran creixement vegetatiu i fan augmentar la demanda d’aigua.
• Abans de marxar de vacances es poden pinçar les plantes de flor per endarrerir la floració i contenir la planta
per tal de disminuir la demanda d’aigua mentre som
fora.

Simplificar el manteniment del jardí pot comportar realitzar
algunes modificacions com replantejar-ne el disseny, la substitució d’espècies d’alt consum d’aigua, o sensibles a malalties
per altres de més adaptades o menys sensibles.
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Des de finals de primavera i durant tot l’estiu, cal evitar
l’aplicació de fertilitzants que estimularia el creixement
de les plantes i el consegüent consum d’aigua.
A més correm el risc de provocar “cremades” a algunes espècies si el fertilitzant és d’alliberament ràpid i es concentra per
efecte de l’evaporació de l’aigua.
La utilització d’adobs naturals com ara els composts, els fems,
la banya o els adobs verds durant l’any, garanteixen el bon
estat nutritiu de els plantes durant l’època mes crítica que és
l’estiu. L’avantatge des adobs naturals és el seu lent alliberament i per tant el seu efecte també es perllongat.
Si és menester l’aplicació d’adobs químics, és preferible usar
els d’alliberament lent, encara que siguin més cars.
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L’ombra com a aliat

És molt important tenir en compte les condicions
microclimàtiques pròpies del jardí i conèixer com
varien al llarg de l’any, al cap del temps i el seu
efecte sobre les plantes.
Un d’aquests aspectes és l’ombra. La pròpia casa projecta
ombra, els arbres de fulla perenne fan ombra tot l’any i els
de fulla caduca a l’estiu, hi ha arbres d’ombra densa i fosca i
arbres d’ombra lleugera.
L’ombra proporciona un bon ajut al jardí de baix consum
d’aigua, ja que fins i tot plantes de ple sol agraeixen una
mica d’ombra durant els mesos de més insolació. La disminució de la insolació, la reducció de la temperatura, una humitat
més elevada i el fet de minvar la força del vent fan reduir les
pèrdues d’aigua.
També ajuda a arrelar a les plantetes acabades de plantar.
Per a aquest fi podem fer servir branques que resulten de la
poda dels arbres i arbustos, gelosies fetes amb canyes o malles d’ombreig.
També és útil emprar tallavents i plantes enfiladisses sobre
pèrgoles, reixes o entramats de fusta, com ara glicines, parres o rosers englantiners. En els horts seran les mongeteres,
les carbasses o les tomaqueres les que projectaran ombra a
les espècies més delicades plantades al seu costat.
Cal recordar que els paviments durs acumulen l’escalfor, assequen el seu voltant, i augmenten l’evapotranspiració de les
plantes del voltant.
Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana
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• Racionalitzar el consum de l’aigua, evitant l’ús abusiu
de l’aigua potable com ara per regar els jardins i parcs o
per netejar els carrers, i modificant la freqüència dels regs.
• Tendir cap a un nou model de jardí, més propi de la
mediterrània, diversificat i adaptat al clima del lloc, inspirat en el paisatge de l’entorn i que incorpori els conceptes
de la nova cultura de l’aigua. Això comporta un canvi
profund en la manera de concebre el jardí i en la relació
entre l’aigua i el jardí.
• Assumir que l’aigua és un recurs escàs sota els règims
de pluja mediterranis i que s’ha de compartir.
• Reprendre tècniques tradicionals com ara recollir
l’aigua de pluja en dipòsits, basses i aljubs, utilitzar tallavents i zones d’ombra, invertir en la qualitat del sòl i de les
plantes, respectar les característiques naturals del terreny.
• Aplicar tècniques actuals eficients com ara incorporar
encoixinats, recuperar les aigües usades, depurar mitjançant sistemes biològics.
• Desenvolupar tècniques noves per aprofitar les aigües
grises, i en alguns casos l’aigua del mar.
• Substituir les grans superfícies de gespa per plantes
entapissants de baix consum d’aigua, per prats rústics que
no estaran verds tot l’any però que no cal regar, per platabandes arbustives, per sauló, grava o similars.
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Quines accions hem
de prendre
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• Alternar zones del jardí regades i altres on no cal regar,
o només ocasionalment.
• Proposar el disseny de jardins sense reg.
• Optimitzar els sistemes de reg per no malgastar l’aigua
que hi destinem.
• Replantejar el disseny dels nous espais enjardinats i remodelar els existents emprant aquests criteris.
• Aprofundir en el coneixement de les espècies que convenen a cada jardí, així com del tipus de sòl i dels factors
limitants que depenen de la climatologia, com ara les fortes calors, els vents dominants, la quantitat i distribució de
les pluges.
• Seleccionar les espècies adaptades a cada jardí.
• Associar les plantes amb els mateixos requeriments
hídrics, administrar les zones d’ombra i les de sol, preparar el jardí per l’època d’eixut estival.
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Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ):
NTJ 01I: 2002 Recomanacions de projecte d’infraestructures
de reg.
NTJ 04R Part 1: 2003 Instal·lacions de sistemes de reg: regs
aeris per aspersió i per difusió.
NTJ 04R Part 2: 2005 Instal·lacions de sistemes de reg: regs
localitzats superficial i enterrat.
NTJ 05A: 2004 Encoixinats.
NTJ 07V: 1997 Plantes autòctones per a revegetació.
NTJ 14G: 1997 Manteniment de gespes no esportives i prats.
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