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El mapatge de Sarrià: una experiència veïnal. 
Dins la presentació del Mapa Barcelona més Sostenible. 
Cristina Junyent 
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Presentem un exemple territorial del mapa Barcelona 
més sostenible. El mapa del barri de Sarrià, que 
promovem entre alguns veïns.  
 
 

Novembre 2012

• Iniciativa de l’ecocomissió per fer un mapa de Sarrià, 
recull inquietuds diverses ja encetades dels veïns: història 
natural + sostenibilitat + participació social

Primer trimestre 2013

• Trobades x consensuar mapes, preparar itineraris arbres

• Març: MBCN+S i participem eina

• Juny: primer itinerari: baix Sarrià

• Novembre: Segon itinerari: Sarrià oest

 

Des de l’any 2009, i amb la creació de l’ecocomissió –una 
de les comissions que regeixen les activitats de la Casa 
Orlandai- els veïns que hi participem teníem intenció de 
dur a terme accions per a promoure una transició al barri, 
amb l’objectiu de fer-lo més sostenible. Per aquesta raó 
vam fer alguna trobada que, després de diverses anades i 
vingudes va concloure en l’elaboració d’un mapa verd del 
barri que compartia els tres eixos principals del mapa 
Barcelona més sostenible: la història natural, la 
sostenibilitat i la participació ciutadana. 
Des del novembre de 2012, estem elaborant diversos 
àmbits en què treballar i el que ens va resultar més fàcil 
va ser el de realitzar itineraris per mapar els arbres 
singulars del barri. 
Coincidentalment, ens vam adonar que a nivell de ciutat 
també s’estava preparant un mapa per a la sostenibilitat. 
Així que les nostres activitats van tenir lloc en paral·lel a 
l’establiment de bases del Mapa Barcelona més 
Sostenible. 

Presencial

Bloc i 
xarxes

visibilitat 
global

xarxa veïnal

* experiències
* propostes

 

El Mapa Verd. Sarrià més sostenible té, doncs, tres potes. 
Per una banda, recull els punts pel mapa segons els 
criteris del Mapa Bcn+S. Amb ells tenim una visibilitat 
global. Però volem enfortir la xarxa veïnal amb activitats 
presencials, que tinguin un component de debat i 
didàctic.  
També hem anat a diverses entitats per trobar aliances 
en aquest projecte. 
Quant a les xarxes; en un blog recollim convocatòries, 
experiències i propostes, a més d’emprar xarxes socials 
per a fer-nos conèixer. 



2 
 

experiències itineraris
per mapar

sessions
temàtiques

propostes itineraris
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tallers
in/formatius

Activitats presencials

 

Les activitats presencials han estat itineraris per mapar i 
sessions temàtiques. I, de les experiències, hem elaborat 
propostes.  
Així, amb els itineraris que preparem per mapar és fàcil 
elaborar-ne per als veïns. 
Ara, en els casos en què els punts venen bolcats 
directament del mapa-guia de Barcelona, com són els 
punts de recollida selectiva del barri, no hem organitzat 
itineraris, sinó sessions formatives (que en el cas dels 
residus de Sarrià hi ha molta feina a fer per les 
característiques especials de la recollida “porta a porta”); 
i, aquestes sessions formatives les hem transformades 
en tallers. 

Itineraris per conèixer els arbres singulars de Sarrià

 

El maig passat, vam realitzar el tercer itinerari per a 
mapar arbres singulars del barri. El criteri per incloure els 
arbres singulars ha estat el catàleg d’arbres d’interès 
local de Barcelona, els arbres de la memòria, el catàleg 
d’arbres monumentals de Catalunya (no n’hi ha cap de 
Sarrià) i els criteris dels participants a l’ecocomissió. 
Hem seguit unes directrius científiques per a recollir les 
característiques descriptives de cada exemplar. 

Itineraris: arbres singulars

3. Sarrià de Dalt

2. dels Caputxins al 
Tenis Barcelona 

1. de la Casa Orlandai
als Caputxins

 

Gràcies a na Pepa Tort, tenim tres itineraris proposats per 
trobar els arbres singulars del barri. En els itineraris 
trobarem petges del passat forestal, agrícola i residencial 
del barri. Tothom en pot fer ús. 

11 octubre
accessibilitat

Caminada a cegues
+ escola de música 

L’Antàrtida

Festa Major

 

Un altre itinerari que farem per sensibilitzar els veïns és 
una caminada a cegues, seguint la iniciativa que va fer 
l’escola de música L’Antàrtida, a través de la plataforma 
del gel. 
Acompanyats d’un grup de música, farem una caminada 
a cegues (amb ulls embenats, oïdes tapades i, si trobem, 
cadires de rodes) a fi d’adonar-nos de les dificultats 
d’algunes persones per circular pel barri. Coincidirà, altre 
cop, amb la festa major del barri. Hi sou convidats! 
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22 març: Informació ambiental del barri

 

S’han fet diverses sessions, com ara una per prendre 
mesures ambientals del barri, per exposar què és i què 
significa la capitalitat del voluntariat que enguany té 
Barcelona... 

Comparant cistelles
Festa del Comerç Just: 10 de maig

 

I també una sessió comparativa de comerços, vinculada a 
la festa del comerç just que es va fer el deu de maig. 
Aquesta comparativa entre origen dels aliments, comerç 
just, preu... també es transforma en un taller. 
 
 

Tallers

• Gestionar els residus
• Facturem l’electricitat 
• Compra verda

adreçats a:
• Entitats
• Escoles
• Grups
• Esplais 

 

Els tallers que proposem a entitats, escoles, grups, 
esplais... a partir de la tardor de 2014 són sobre la gestió 
de residus, l’electricitat i la compra verda.  
 
 

www.mapaverd.casaorlandai.cat

 

El blog comença amb un formulari per a rebre 
suggeriments dels veïns, que trobaran les entrades sobre 
convocatòries, activitats fetes o propostes (a més de 
documentació complementària), tant per la categoria 
temàtica corresponent, com pel tipus de contingut de 
l’entrada. 
 
 



4 
 

Xarxes

https://www.facebook.com/mapaverdsarria

@MapaVerdSarria

 

Les plataformes facebook i twitter ens serveixen per a 
promoure les convocatòries i el projecte del mapa verd. 
 
 

Xarxa veïnal: presentacions El Mapa Verd de Sarrià
Buscant aliances

• Febrer: Regidoria
• Taller d’Història de Sarrià
• Arquitectes de Sarrià
• Associació de veïns
• Dissabte: 10 de maig: Passejada x Sarrià (Primavera de les Associacions)
• Centre Assís
• Dimecres 21 de maig: Mercat de Tecnologia (euss)
• PENDENT: Escoles del barri
• Associació de comerciants
• Can Fàbregas

• Divendres 13 de juny: Espai Gardenyes 
• Dilluns 16 de juny: Comissió Consultiva de règim intern, seguretat i 

mobilitat 

 

Són moltes les aliances que encara ens manquen. 
Des de la regidoria hem tingut el suport d’enllaçar amb 
els tècnics corresponents en cada àmbit. 
 
 

Equip tècnic

• Assistent  Xavier Querol

• Assessor Jordi Bigues

• Dinamitzador Raimon Carreras

• Coordinadora Cristina Junyent

contacte: mapaverd@casaorlandai.cat

Ajut 2014
 

El 2014 ha pogut actuar un equip tècnic gràcies a un ajut 
de l’Obra Social de La Caixa. 
 
 

GRÀCIES!

www.mapaverd.casa orlandai.cat
mapaverd@casaorlandai.cat
https://www.facebook.com/mapaverdsarria
@MapaVerdSarria

 

Volem agrair la vostra atenció i animar els veïns que 
participin en el Mapa Verd. Sarrià més sostenible i en el 
Mapa Barcelona més sostenible. 
 
 

 


