El mapa Barcelona + Sostenible
El Mapa Barcelona + Sostenible és una oportunitat única per visualitzar la contribució
que tots nosaltres aportem per millorar la nostra ciutat, des d’iniciatives petites i incipients
fins a projectes grans i consolidats. També és una eina de reconeixement comunitari, de
comunicació i de sensibilització.

Per què un Mapa Barcelona + Sostenible?
Després d’un extens procés participatiu, Barcelona va concretar la seva Agenda 21 en el
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012, un document àmpliament consensuat
que definia principis, objectius i línies d’acció per avançar vers una ciutat millor.
El Compromís ha estat durant deu anys el full de ruta de la ciutat. Amb més de 800
organitzacions implicades, la xarxa de signants ha treballat per assolir els objectius
compartits, amb un ventall ampli d’iniciatives transformadores dutes a terme per les
empreses, les associacions cíviques i professionals, els sindicats, les fundacions, les
universitats, les escoles i els diferents àmbits i districtes de l’Administració municipal.
Durant aquest temps, hem après un nou llenguatge i hem desenvolupat una cultura
comuna, hem fet evolucionar les idees sobre el que és bo per la ciutat i com aconseguirho, hem engegat projectes col·laboratius i hem assolit avenços indiscutibles. Potser el
més important és que els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona compartim valors nous i
que aquests s’han començat a integrar en la planificació.
Però encara ens queden objectius pendents, en aquest temps han emergit reptes
importants i sensibilitats noves i cal que ens seguim implicant en la construcció del futur
de la nostra ciutat. L’any 2012 Barcelona va redefinir el seu Compromís ciutadà per la
Sostenibilitat, que marca el full de ruta envers una ciutat més equitativa, pròspera i
autosuficient per als propers 10 anys. Entitats, empreses, organitzacions i ciutadans ja fa
anys que treballem junts en aquesta direcció, però encara tenim el repte d’estendre els
valors del Compromís.
Per disposar d’una xarxa àmplia de ciutadans, d’agents socials i ambientals de la ciutat
compromesos i connectats que treballen conjuntament per una Barcelona més sostenible,
neix el mapa B+S, un mapa interactiu, realitzat de forma col·laborativa entre ciutadans,
empreses, entitats i administració. El mapa B+S mostra iniciatives i recursos que
contribueixen a la millora de l’entorn urbà, a la construcció d’una estructura social més
equitativa i inclusiva i a l’enriquiment del teixit comunitari i veïnal. Alhora, el mapa B+S vol
ser una eina clau per donar a conèixer espais i itineraris que poden tenir un interès turístic
alternatiu, més local i sostenible, i vol posar en valor els llocs d’interès patrimonial
ambiental, cultural i social menys coneguts de la ciutat.
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Què és el Mapa Barcelona + Sostenible?
És un mapa interactiu de la ciutat de Barcelona, realitzat de forma col·laborativa entre
ciutadans, empreses, entitats i administració que mostra iniciatives i recursos que
contribueixen a la millora de l’entorn urbà, a la construcció d’una estructura social més
equitativa i inclusiva i a l’enriquiment del teixit comunitari i veïnal.
El mapa actualment proporciona informació pràctica sobre punts d’interès (per exemple:
botigues ecològiques, allotjaments, equipaments i infraestructures) i itineraris, alhora que
permet que els ciutadans hi afegeixin informació a cada punt com relats, fotografies i
activitats. Els usuaris poden accedir al mapa partir d’una pàgina web, que avui presentem
i posem en marxa, i una aplicació gratuïta pel mòbil (App), que es posarà en marxa
després de l’estiu.
El mapa es construeix amb les aportacions de les persones, de forma col·lectiva, a través
dels tallers de mapatge, i de forma individual, amb la possibilitat d’afegir-hi fotos i relats.
El Mapa Barcelona+Sostenible és la contribució de la ciutat a la iniciativa internacional
Open Green Maps, en la que hi participen més de 850 ciutats de 65 països en tot el món.

Els principis fonamentals del mapa B+S
Missió
Dinamitzar la cultura de la sostenibilitat de Barcelona a través d’un mapa interactiu,
realitzat de forma col·laborativa entre ciutadans, empreses, entitats i administració que
mostra iniciatives i/o recursos que contribueixen a la millora de l’entorn urbà, a la
construcció d’una estructura social més equitativa i inclusiva i a l’enriquiment del teixit
comunitari i veïnal
Visió
Disposar d’una xarxa àmplia de ciutadans i agents socials i ambientals de la ciutat
compromesos i connectats que treballen conjuntament per una Barcelona més sostenible.
Valors
Principis bàsics i ètics sobre els que ens basem:
1. Sostenibilitat
2. Coresponsabilitat
3. Equitat
4. Inclusió
5. Innovació
6. Transparència
7. Proximitat
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Objectius del mapa:








Avançar en el compromís del teixit social i empresarial envers la sostenibilitat i la
cultura col·laborativa, creant espais d’intercanvi, participació i trobada comunitària
en el territori.
Fomentar el comportament responsable: la mobilitat sostenible, producció i
consum responsable, el respecte pel patrimoni natural i cultural, etc.
Ser un portal de referència per a la ciutadania i esdevenir un element de consulta
habitual del patrimoni natural i social i una eina per dinamitzar l’economia verda.
Disposar d’una eina oberta a la participació de la ciutadania i al dinamisme propi
de la transformació de la ciutat, recollint i posant en valor les experiències i el
coneixement de l’entorn dels veïns i veïnes.
Esdevenir una eina que les entitats ambientals i els equipaments d’educació
ambiental vegin útil com a mètode per facilitar l’educació ambiental per la
sostenibilitat entre la ciutadania.

Les iniciatives que s'inclouen en el mapa Barcelona + Sostenible tenen en comú la
vocació de millorar la sostenibilitat de Barcelona, aporten beneficis socials i ambientals,
disposen d’un reconeixement comunitari o es basen en implicació ciutadana.
És una eina que constitueix una nova manera de fer educació ambiental, ja que permet
reflexionar sobre el que entenem que és un criteri de sostenibilitat i el que no ho és.
La voluntat és que el mapa sigui inclusiu i reflecteixi també processos de millora.
Els elements inclosos poden representar una petita o una gran contribució, un brot
incipient o un projecte consolidat. Per ser incorporats al mapa B+S, els elements han
d’incloure algun dels criteris recollits en les icones i no poden contradir els principis
fonamentals del mapa.

Qui som?
El mapa Barcelona + Sostenible és una eina de dinamització comunitària, un projecte
compartit entre l’administració, empreses i entitats del tercer sector. Ha estat
conceptualitzat en un inici per la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA), el
Centre de Recerca i Informació sobre el Consum (CRIC) i l’equipament municipal de La
Fàbrica del Sol (LFdS).
Però el Mapa B+S, és un mapa dinàmic i obert a tothom. A mesura que es construeix, les
entitats del tercer sector i altres organitzacions s’hi poden anar incorporant. És un projecte
participatiu que pretén fomentar la sostenibilitat de la ciutat i enfortir i dinamitzar la xarxa
ciutadana de Barcelona. A juny de 2014 també hi col·laboren altres entitats com Ciència
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en societat, Espai ambiental, Casa Orlandai, Barnamil i la Fundació per a la prevenció de
residus.
Durant els mapatges col·laboratius hi intervenen també els següents actors:


Coordinadors: agents ambientals i socials que faciliten la realització dels tallers de
mapatge col·laboratiu en un territori o sobre un sector a través de l’organització de
sessions de formació, de la identificació dels agents clau del territori i la cerca dels
recursos necessaris. També s’encarreguen del bolcatge dels mapatges al web.



Dinamitzadors territorials: equipaments i entitats dels barris amb participació activa
en el territori, que faciliten la infraestructura, difonen el projecte a nivell territorial i
donen suport per realitzar un mapatge col·laboratiu en el seu entorn o àmbit de
treball.



Ciutadania: persones que participen en els mapatges col·laboratius. Aporten nous
punts i itineraris d’interès socioambiental, fotografies, relats, etc. en el mapa.



Experts: persones o institucions de referència en un àmbit que amplien i validen la
informació dels punts d’interès que s’han proposat per a mapar.

Què és un mapatge col·laboratiu?
Són trobades entre persones i organitzacions per identificar els recursos d’interès ambiental
i elaborar els itineraris temàtics que es podran consultar al web del mapa B+S. Si vols saber
si hi ha un mapatge programat al teu barri, només has de consultar l’Agenda B+S. Si vols
organitzar algun mapatge o creus que el mapa B+S pot incloure algun itinerari ja existent,
pots contactar amb La Fàbrica del Sol, secretaria del projecte.
La Fàbrica del Sol
Pg. Salvat Papasseit, 1 - 08003 Barcelona
Tel.: 932 564 430
C/e: lafabricadelsol@bcn.cat

Com puc mapar?
Les iniciatives incloses en el mapa són seleccionades a través de processos de participació
ciutadana, mitjançant l’organització de jornades on es mapegen de manera col·laborativa els
punts d’interès i els itineraris dels diferents barris de Barcelona. A títol individual també es
poden proposar punts d’interès i afegir fotografies i relats dels punts mapats.

4

Programa de l’acte
Presentació del mapa Barcelona + Sostenible
Data: dimecres 18 de juny
Horari: de 9.30 a 11 h
Lloc: Centre Cultural Casa Orlandai (Carrer de Jaume Piquet, 23)

Programa:

9.30 h Benvinguda i presentació del Mapa B+S
Irma Ventayol, Ajuntament de Barcelona.
Oriol Giménez, Societat Catalana d'Educació Ambiental
9.50 h Visions complementàries
- Mapatge de Sarrià: una experiència veïnal. Cristina Junyent, Fundació
Ciència en Societat i Casa Orlandai
- El mapa com a eina didàctica per a les escoles. Marta Vilar, Agenda 21
Escolar
- Mapant les iniciatives de consum responsable des dels barris. Jennifer
Coronado, Espai Ambiental, i Raquel Nuñez, Barnamil

10.40 h Torn de preguntes

11 h

Cloenda
Joan Puigdollers, regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de
Barcelona

Col·laboren: Ajuntament de Barcelona, Barnamil, Casa Orlandai, Centre de Recerca i
Informació en Consum, Fundació Ciència en Societat, Associació Espai Ambiental,
Societat Catalana d'Educació Ambiental, Fundació de Prevenció de Residus i Consum
Responsable i Open Green Map.
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