RETORN DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DELS
GRUPS DE TREBALL DE LA XARXA B+S
10 juliol 2018
Grup de treball: Verd i Biodiversitat

D’on partim?
En el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i com a resultat del
treball de la Convenció B+S 2018, el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat
convida les organitzacions membres de Barcelona + Sostenible a formar part de
3 grups de treball:

• Verd i biodiversitat
Incrementar i millorar la superfície de verd a la ciutat amb corresponsabilització
ciutadana.

• Energia i canvi climàtic
Protegir el clima. Reduir el consum energètic i les emissions de GEH. Prevenir i
gestionar les conseqüències del canvi climàtic.

• Residus
Implementar l’estratègia Residu Zero.

Amb els objectius de:
• Orientar l’acció de la xarxa  promoció i impuls d’activitats i projectes de la
xarxa.
• Incidir en polítiques públiques  seguiment de polítiques municipals,
aportació de propostes específiques.

Cròniques de les sessions de treball prèvies:
•
•
•

Convenció B+S (25/01/2018)
Sessió de treball: Dels reptes a les accions(4/05/2018)
Sessió de la Comissió permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat (15/5/2018)
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0) Documentació prèvia
•

Espai web de la Convenció B+S amb tot el procés i documents de referència

•

Espai web de l’Objectiu 1 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: Del verd urbà a la renaturalització de la ciutat (Biodiversitat)

•

Documentació específica de referència:
• Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020 [Pla estratègic]
• Mesura de govern per a impulsar terrats vius i cobertes verdes a Barcelona [Mesura de govern]
• El Pla de Barris de Barcelona [Pla estratègic]
• Arbres per viure: pla director de l'arbrat de Barcelona 2017-2037 [Mesura de govern]
• Programa d’impuls de la infraestructura verda de Barcelona [Mesura de govern]

• Pla de remodelació de parets mitgeres de Barcelona 2012-2014 [Mesura de govern]
• Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social) [Pla estratègic]
• Programa d'impuls de la infraestructura verda urbana [Mesura de govern]
•

Altres:
• Concurs de cobertes verdes
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1) EXPECTATIVES
Reflexió inicial del que s’espera d’aquest grup

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Acció conjunta al territori metropolità
Sumar-nos com a col·lectiu en la diversitat amb el focus comú del verd i biodiversitat
Buscar sinèrgies: amb la Taula per la implementació d’infraestructura verda de Barcelona
Reflexió sobre la feina que es fa des del Pla del Verd i Biodiversitat
Què demanaríem a una nova política del verd? (més enllà del 2020)
Demostrar el benefici del verd en la salut
Millorar la qualitat de l’aire
Valorar l’efecte beneficiós del verd i la biodiversitat urbana:
o Ambient (temperatura , humitat relativa, retenció de la contaminació)
o Salut
o Estalvi econòmic
Pont del coneixement a la pràctica (apoderament)
Incidir en la creació de més espais verds i normatives que promouen formalment
Accelerar la introducció del verd a la ciutat i que aquesta introducció sigui de qualitat. “Anem tard!”
Trobar espais d’actuació per “aselvatjar”
Augmentar el verd de la ciutat amb criteris de connectivitat amb els espai naturals propers
Compartir recursos, fer xarxa i ajudar a aquelles entitats que no hi treballen directament
Accions per implicar més a la ciutadana en la creació d’espais verds
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2) PUNT DE PARTIDA
Reptes i accions que s’han identificat en les sessions de treball anteriors

Reptes

Accions

- Fomentar les cobertes verdes i els jardins
verticals

- Creació d’un grup de pressió del verd urbà i
biodiversitat

- Naturalitzar les organitzacions i la ciutat

- Crear corredors verd a partir dels membres de la
xarxa B+S

- Augmentar els horts urbans a la ciutat i permetre
l’activitat productiva
- Convertir els espais buits en jardins i horts

- Promoure la custòdia urbana i apadrinament dels
espais verds

- Itineraris verds. Potenciar la natura que tenim
- Implicar als planificadors de la ciutat
(arquitectes, urbanistes i legisladors)
- Grup de treball de cobertes mosaic

- Protegir i conservar la fauna de la ciutat, amb
especial interès en les abelles
- Fer itineraris verds dins la ciutat, per donar-los a
conèixer i conscienciar a la ciutadania
- Promoure la compensació d’emissions a través
de la plantació d’arbres
- Sensibilitzar i conscienciar la ciutadania en
relació a la renaturalització urbana
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3) PROPÒSITS DEL GRUP (OBJECTIUS)
Pluja d’idees de què es vol aconseguir en 1 any

• Analitzar quines lleis afecten el verd (i urbanisme) i com podem canviarles. (Per exemple: introducció d’abelles, comercialització dels productes
dels horts urbans)
• Incrementar la bioreceptivitat de la ciutat: capacitat de que la vida es
desenvolupi
• Millorar el subsòl
• Reduir la contaminació electromagnètica
• Fer una campanya entre les entitats de la xarxa
• Analitzar el plans i les accions de l’Ajuntament i buscar confluències
Recerca i
informació
sobre
normativa
Impulsar un
projecte

Comunicar

Manifest al
Consell
Ciutadà per la
Sostenibilitat
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4) ROL DEL GRUP
Com orientem les accions principals del grup

Incidència política a través d’òrgans i activitats
o
o
o
o

Grups de treball, clústers
Posicionaments, declaracions, informes experts
Accions reivindicatives
Espais i dinàmiques de participació

Acció comunicativa per arribar al gran públic
o
o
o
o

Utilitzar el calendari anual d’iniciatives mundials
Campanya comunicativa atractiva per a la ciutadania
Presència als grans mitjans de comunicació
Aprofitament del potencial de la xarxa per fer difusió en cascada

Projectes col·laboratius
o
o
o

Accions amb agents propers i relació amb el territori
Accions en paral·lel compartides per les diferents entitats de la xarxa
Aprenentatge – servei
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5) IMPLICACIÓ DELS MEMBRES
Predisposició inicial dels participants: Grup motor (membre impulsor), Grup de treball (membre actiu), Xarxa B+S (no és membre del grup, només
rep informació general)
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6) ALTRES ACTORS
Organitzacions que es consideren d’interès per al grup







Institut Municipal de Paisatge Urbà
Equip de projecte pel Clima de Cobertes Mosaic
Associació d’horts comunitaris
Grup del verd d’AuS – Arquitectura i Sostenibilitat
Departaments de planejament de les diferents
administracions
 Districtes
 Xarxa de Custodia del Territori (XCT)
 ISGlobal
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7) ACTIUS
Actius disponibles per donar suport al grup








La xarxa B+S, gran i diversa, i les seves accions
El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat
L’Ajuntament
Els programes B+S
Les secretaries de B+S
Web informativa: (Objectius del GT, entitats membres i
documents públics)
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8) COM ENS ORGANITZEM?
Qüestions pràctiques de logística del grup

Quan i com ens veiem? A
partir de la segona quinzena
de setembre

Quin horari? A la tarda,
per ara a les 17.30 h és
bona hora.

Pendent de resoldre…
Amb quina freqüència?

Com incorporem nous
membres?

On?

Com compartim la
informació?

Quina relació tenim amb la
Xarxa i el Consell
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9) PROPER PAS

 Definir l’estratègia
 Trobar-nos al setembre per acabar de definir el
grup de treball i començar a planificar les
accions
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10) ENTITATS PARTICIPANTS
Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
Aigües de Barcelona
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Asociación Española de Cubiertas Verdes y Ajardinamientos Verticales (ASESCUVE)
Associació Vida Sana
Barcelona Cicle de l'Aigua
BIOHABITA!, SCCL
Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)
Col·legi Sant Ramon Nonat
Estudio MataAlta
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA, UAB)
Terràtika
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Oficina de Medi Ambient
Amb el suport de:
Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat
Secretaria Barcelona+Sostenible
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11) FORMAR-NE PART
Si vols formar part d’aquest grup de treball pots omplir el formulari per rebre la informació de
la següent convocatòria i els documents de treball que es vagin generant.
El plantejament inicial de treball és el següent:
•
•
•
•

Durada temporal d’un any (revisable)
Reunions de 2 h aproximadament, amb capacitat d’autogestió del grup
Suport de la Secretaria Barcelona + Sostenible
Acompanyament de l’Ajuntament

VULL FORMAR PART DEL
GRUP DE TREBALL
“Verd i biodiversitat”

Formulari d’inscripció
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