


PROPOSTA PER DESENVOLUPAR EL MAPA SARRIÀ + SOSTENIBLE

FASE PRÈVIA DE GESTIÓ
FASE Objectius Material Tasques Resultats

gestió
PARTICIPACIÓ EN GRUP CIUTAT PER PROVA PILOT

esquema d'ús

comunicació

icones

selecció d'experts

reunions generals

contacte i presentació
materials de difusió del mapa de Barcelona i 

de Sarrià

establir primer contacte per presentar el 

projecte i el cas

candidats a participar en el grup 

dinamitzador

PROPOSTA PROJECTE S+S  a la Casa Orlandai 

anar donant informació sobre la història 

natural
efemèrides

cercar hora sortida i posta Sol, fase de la 

Lluna (per setmanes) constel·lacions 

(mesos)

redacció projecte
projecte redactat: objectius, temps, 

pressupost

definir mapes a realitzar / categories llistat icones i criteris B+S llista de mapes seleccionada

presentació i aprovació per la junta i 

l'ecocomissió
projecte i proposta S+S acord d'aprovació en junta / ecocomissió junta / ecocomissió

web entrar material anterior web Mapa S+S

any voluntariat

ciutat educadora

districte coneixement

TANCAMENT PROJECTE

revisió de comptes

redacció memòria final

feina general
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PROPOSTA PER DESENVOLUPAR EL MAPA SARRIÀ + SOSTENIBLE

FASE Objectius i tasques Material Resultats Públic diana

organització PROSPECCIÓ PRELIMINAR DEL TERRITORI

Identificar els possibles agents del territori o del sector potencialment interessats

Llistar agents interessats en la creació i/o ús del 

mapa a nivell territorial o sectorial 
llistat de contactes al territori i sectorials

Convocar una sessió de presentació
persones i entitats del 

territori i/o sectors

IDENTIFICAR I CONTRETAR ELS DINAMITZADORS TERRITORIALS

Presentació del projecte Mapa B+S i del projecte S+S

Presentar marc i objectius per valorar necessitat 

de dur a terme un mapeig col·laboratiu

materials de difusió del mapa B+S i 

proposta S+S

candidats a participar en el 

grup dinamitzador de cada 

categoria

Presentació consell de barri…. consell de barri

Constitució del grup dinamitzador per la categoria a mapejar

Establiment del grup dinamitzador amb qui desitgi 

participar
acords de col·laboració

Preparar les categories a mapejar adequades a la 

realitat de Sarrià i elaborar calendari

tria de categories / tipologies, calendari 

d'acció  i públics diana

segons la categoria o 

tipologia

Altres interessats del barri en cada categoria a 

mapejar

Llistat de possibles demandes de 

col·laboració / suport: difusió, 

espai, rrhh, econòmics

acords de col·laboració

agents interessats en vincular 

l'objecte de treball en l'eix 

ambiental

PREPARAR EL TALLER DE MAPEIG

Cerca d'informació existent en el sector

Sol·licitar i abocar la informació ja existent dades ja georeferenciades especialistes sectorials

Cercar veïns amb desenvolupament de la 

categoria a mapejar

Mapa de prioritats col·lectives
Definir categories o zones prioritàries i proposar 

itineraris.
mapa de la zona

Preparació del taller

Sessió informativa: fer conèixer l'eina i el mapa 

(recursos mapejables, icones, validació i 

avaluació)

esquema d'ús genèric, icones, 

criteris validació i avaluació
material preparat i equip entrenat equip coordinador

Sessió formativa: coneixement de l'entorn relatiu 

a la categoria a mapejar. Cercar expert i convocar-

lo

informació específica de la 

categoria a mapejar
compromís amb expert

expert sectorial i equip 

coordinador

Sessió de debat: continguts i dinàmica per definir 

els criteris que s'aplicaran en l'itinerari

mapa de la zona, material 

complementari
material preparat i equip entrenat equip coordinador

Itinerari de mapeig: logística necessària, material 

complementari, permisos d'accès a espais

mapa de la zona, material 

complementari, permisos

material preparat i equip entrenat i 

permisos tramitats

equip coordinador i 

responsables accessos

Posada en comú: dinamització
material preparat (inclòs sistema 

d'avaluació) i equip entrenat
equip coordinador

Convocatòria als veïns / o grup seleccionat per a 

realitzar el mapeig de la categoria cas
pla de difusió

mails, telèfons, promoció institucional 

CO

equip coordinador, 

ecocomissió

convocar premsa i mitjans nota de premsa

esquema d'ús
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PROPOSTA PER DESENVOLUPAR EL MAPA SARRIÀ + SOSTENIBLE

FASE Objectius i tasques Material Resultats Públic diana

execució REALITZACIÓ DEL MAPEIG

Taller previ (pot ser en una jornada o en dues)

sessió d'informació: presentació del mapa i de 

l'eina tecnològica

esquema d'ús genèric, icones, 

criteris validació i avaluació

informar i consensuar el llistat d'icones i 

criteris
participants en el mapeig

sessió de formació: exposició de la categoria a 

mapejar i criteris de l'expert (aproximació a les 

qüestions ambientals que afecten a escala local i 

global, de la categoria a mapejar, i propostes 

existents per fer-hi front)

informació específica de la 

categoria a mapejar
exposició de l'expert participants en el mapeig

sessió de debat
mapa de la zona, material 

complementari

criteris a seguir, grups, material 

necessari, fitxa descriptiva
participants en el mapeig

Itinerari de descoberta del territori (pot ser el mateix dia que el taller o un altre)

identificar sobre el mapa quins punts compleixen 

els criteris i omplir la fitxa de descripció

 logística necessària (càmera, 

gravadora), material 

complementari, permisos d'accès a 

espais

recollir material per la crònica participants en el mapeig

Posada en comú del material elaborat (pot ser el dia de l'itinerari o un altre)

Fotos, relats, informació dels punts, itineraris i 

presa de decisió sobre la informació que es 

bolcarà

Debat generat per consensuar els punts 

per georeferenciar

recopilació del material
aglutinar la informació obtinguda en 

l'itinerari

Validació

Validació de la informació criteris i confirmació grup motor

Validació pels experts dels punts dubtosos criteris casos dubtosos

presentació 

pública
PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ VEÏNAL MÉS ÀMPLIA

bolcatge dels continguts a la web OGM

incorporació i visibilització dels punts i els relats 

acompanyats, a la web i app
punts i relats en mapa B+S

escriure article bloc post bloc

presentació pública del procès i resultats

sessió pública per donar a conèixer el mapeig 

realitzat, en una jornada rellevant: ecojornada, 

festa major, aniversari…

mapa elaborat informar els veïns que no han participat

organitzar itineraris per la ciutadania: en jornades

redactar un article de premsa article de premsa publicació mitjans de comunicació

dinamitzar eines virtuals: bloc, web, apps noves captures de fotos i relats

gestió ACCIONS COMPLEMENTÀRIES QUE SE'N DERIVEN

redacció i comprovació de tasques, pagament de 

participants
informe d'execució i ordres de pagament gestió Casa Orlandai / junta

elaborar el document informatiu, memòria tota la informació recollida memòria Obra Social de La Caixa

esquema d'ús
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