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Mapa Barcelona + Sostenible 
L’Open Green Map de BCN 



Història 
natural 

Sostenibilitat 

Participació 



És un mapa col·laboratiu 
 

hi participen: 
administració + empreses + entitats 3r sector 

és projecte participatiu  
dinàmic, obert a tothom, mai no s’atura, creix. 

 
BUSQUEM ALIANCES 

 
 



Què aconseguirem?  
Un mapa educatiu que fa xarxa 

 

 
amb aquesta eina de dinamització comunitària  

es vol fomentar la sostenibilitat de la ciutat i 
millorar l’entorn urbà 

+ enfortir i dinamitzar la xarxa ciutadana de 
Barcelona, de forma equitativa i inclusiva 

 
 



Open Green 
Map 

Presencial 

Bloc i 
xarxes 



Open Green Map: 
 - àmbit mundial 

 - història natural + sostenibilitat + participació ciutadana 
 - criteris consensuats per grup motor assessorat per experts 
 
 
Presentació: 18 de juny a les 9:30h a la Casa Orlandai, sala Talitha. 
Hi sou convidats! 
 

http://bcnbeta.gironalabs.com/
http://bcnbeta.gironalabs.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presencials 
 
 

Activitats         Itineraris         Xerrades 

Donar a conèixer el projecte! 



Bloc 
www.mapaverd.casaorlandai.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xarxes 
https://www.facebook.com/mapaverdsarria Twitter: @MapaVerdSarria 
 

http://www.mapaverd.casaorlandai.cat/
https://www.facebook.com/mapaverdsarria
https://www.facebook.com/mapaverdsarria
https://www.facebook.com/mapaverdsarria


Categories que inclouen les icones 
 

1. comerç, serveis i turisme sostenibles 
2. empreses i organitzacions sostenibles 
3. mobilitat i accessibilitat 
4. instal·lacions ambientals i d'ecoinnovació 
5. participació i innovacions comunitàries 
6. Informació i educació ambiental 
7. patrimoni natural i cultural 



comerç, serveis i turisme sostenibles 

comerç 

serveis 

turisme 

Mercats, fires, grups de consum 

Productes de proximitat, a granel 

Comerç just 

Menjadors solidaris i de proximitat 
Allotjament sostenible 

Reparació i 2a mà 



Comparativa de productes 
Festa del Comerç Just: 10 de maig 



empreses i organitzacions sostenibles 

Empreses d’economia social 

Empreses i organitzacions signants del 
Compromís per la Sostenibilitat 

Finances ètiques 

Organitzacions amb certificació ambiental 



Informació i educació ambiental 

Museus, biblioteques, centres d’exposicions 

Escoles signants de l’Agenda 21 Escolar 

Centres de Recerca 

Control de contaminació 
Estació meteorològica 



22 març: Informació ambiental del barri 
21 maig: EUSS 

Educació ambiental:  
pendent contacte amb escoles interessades en el MVS+S. 
Interessats escriviu a mapaverd@casaorlandai.cat 



instal·lacions ambientals i d'ecoinnovació 

Urbanisme i edilícia 

Energia 

Residus 

Aigua 

Centres d’ecodisseny i innovació 





mobilitat i accessibilitat 

Vehicle sostenible 

Mobilitat en bicicleta 

Accessibilitat 

Zones de pacificació vial 



Accessibilitat 
Caminada a cegues 
+ escola de música 
L’Antàrtida 

Festa Major 

Mobilitat 
itineraris pel barri x conèixer patrimoni 



participació i innovacions comunitàries 

Bancs del temps, moneda social  

Voluntariat social i participació 

Centres d’acollida, menjadors socials 



10 abril: Xerrada 
Francina Alsina (FCVS) 

2014 Barcelona, capital europea del voluntariat 

10 maig: Fòrum: primavera 
de les Associacions 



patrimoni natural i cultural 

Jardins, parcs, corredors... 
jardins verticals, terrats verds... 
itineraris 

Flora, fauna... 

Patrimoni cultural 



Itineraris per conèixer els arbres singulars de Sarrià 

3r itinerari d’arbres,  
visitem jardins de les escoles: 
Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia 
Padre Damián-Sagrados 
Corazones 



Novembre 2012 

• Iniciativa de l’ecocomissió per fer un mapa de Sarrià, 
recull inquietuds diverses ja encetades dels membres. 

• Trobades per consensuar mapes i preparar els 
itineraris d’arbres 

• Primer itinerari: baix Sarrià (juny 2013) 

• Segon itinerari: Sarrià oest (novembre 2013) 



Aliances 
 
Entitats del barri amb afinitat 
ideològica o de funcionament en 
algun dels aspectes 
 
BUSQUEM ALIANCES 
29 de juny a les 19h Casa Orlandai 



Equip tècnic 

Coordinació 

• Coordinador (Cristina Junyent) : 

– impulsa el mapeig  

– enllaç amb el grup motor de ciutat 

• Assistent  (Clàudia Serrahima > Xavier Querol): 
comparteix feina amb coordinador 

• Facilitador (Jordi Bigues): suport 

• Dinamitzador (Raimon Carreras):  

 

contacte: mapaverd@casaorlandai.cat 



Subvenció de l’Obra Social de La Caixa 
per a la prova pilot 

Des de la Casa Orlandai es presenta una 
sol·licitud al programa d’ajuts a Projectes 
d’Iniciatives Socials i es concedeix un ajut per 
desenvolupar un projecte durant el 2014. 



Mapa B+S 
 

Ha estat conceptualitzat per  
- Societat Catalana d’Educació Ambiental 
- Centre de Recerca i Informació sobre el Consum (CRIC)  
- equipament municipal de la Fàbrica del Sol.  

 
A maig 2014, les següents organitzacions formen part del 

grup de treball que impulsa la realització del mapa: 
 
 
 



GRÀCIES! 


