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BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?  

1. Nom de l’actuació: 
Disseny d'espais renaturalitzats,  
socials i biofílics 

  
 

 

Nom de 
l’organització: 

Estudi MataAlta 

 

 

   

Breu descripció: Com a estudi pluridisciplinar, apliquem solucions 
basades en la natura per generar espais 
renaturalitzats, socials i biofílics. Mitjançant l'ús de 
l'enginyeria, l'arquitectura, el paisatgisme o la 
biologia, construïm llocs que potencien la 
biodiversitat i alhora alberguen usos socials en 
equilibri. Com a exemple: Els Terrats d'en Xifré, 
projecte guanyador del concurs de cobertes verdes 
2017 de l'Ajuntament de Barcelona. Un projecte que 
renaturalitzarà gairebé 5000m2 de terrats del conjunt 
monumental dels Porxos d’en Xifré. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

Durada: Tot l’any, per molts anys! 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 

1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 2.3, 3.9, 4.3, 4.4 i 4.5 

  

Més informació: 
https://www.bcnsostenible.cat/web/punt/terrats-den-xifre 
 www.mataalta.com i https://www.instagram.com/mataaltastudio/ 

 

Beneficis: 

 

 

 

 

   

☒ Ambientals ☒ Socials ☒ Econòmics 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.bcnsostenible.cat/web/punt/terrats-den-xifre
http://www.mataalta.com/
https://www.instagram.com/mataaltastudio/
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Indicador/s: el millor indicador per avaluar l'èxit de l’actuació pot ser que sigui el guardó de 
guanyador del concurs de cobertes verdes als Terrats d’en Xifré. Altres indicadors que 
s'estan avaluant en col·laboració amb centres de recerca de la UPC són: augment de la 
biodiversitat, millora de l'aïllament acústic i tèrmic de l'edifici, millora de l'escorrentia, 
autosuficiència energètica i de recursos hídrics.  

 

Valors: Biofílica, creativa, innovadora, regenadora, col·laborativa, socio-veïnal, saludable, 
asilvestrant 

 
 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: Estudi MataAlta 

 

Breu descripció: Com a estudi pluridisciplinar, apliquem solucions basades en la natura per 
generar espais renaturalitzats, socials i biofílics. Mitjançant l'ús de 
l'enginyeria, l'arquitectura, el paisatgisme o la biologia, construïm llocs que 
potencien la biodiversitat i alhora alberguen usos socials en equilibri. com a 
exemple, Els Terrats d'en Xifré, projecte guanyador del concurs de cobertes 
verdes 2017 de l'Ajuntament de Barcelona 

  

 

  

Dades de contacte: 
 

Carrer Girona 24 

 651053516 

 
 sergio@mataaltaestudio.com 

 
 

www.mataalta.com 

 

Data de signatura del (CCS): 26 Juliol 2018 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

