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El mapa verd,
un camí vers la transició

Cristina Junyent
23 de febrer 2015

Programa
- OGM: Open Green Map
- BCN+S: Mapa Barcelona més sostenible
- Criteris i icones a Vall d’Hebron

- MVS: Mapa Verd de Sarrià
- ACCO: Associació Cultural Casa Orlandai
- PGC: Plataforma de Gestió ciutadana

Think Global, Map Local!
DIRECTIONS TO A SUSTAINABLE FUTURE

Since 1995 Green Maps has engaged over 900
communities in 65 countries.
Green living, nature and culture with adaptable tools
and award-winning icons.
http://www.opengreenmap.org

L’Open Green Map de BCN
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Per què un mapa?
Visualitza la contribució que cadascú de nosaltres aportem
per millorar la nostra ciutat, des d’iniciatives petites
incipients a grans projectes ja consolidats.
Eina de reconeixement comunitari de la tasca realitzada i de
comunicació i sensibilització.

És un projecte
col·laboratiu,
dinàmic, obert a
tothom. A mesura
que es construeix,
més entitats del
tercer sector i altres
organitzacions s’hi
poden anar
involucrant.

El Compromís ciutadà per la Sostenibilitat, 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.

http://bcnsostenible.cat
Reuneix iniciatives sòcio-ambientals
rellevants de la ciutat.

Mapa virtual i interactiu (web i app) i una xarxa social per smartphones.

Mapa

Relats,
fotografies

Actualitat i
agenda
Col·laboradors
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És una eina de dinamització comunitària
que enforteix i dinamitza la xarxa ciutadana de Barcelona,
un projecte participatiu que pretén fomentar la sostenibilitat de la ciutat.
Organitzacions socials i ambientals

Ciutadania

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.

Valors
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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sostenibilitat
Coresponsabilitat
Equitat
Inclusió
Innovació
Transparència
Proximitat

Patrimoni social i natural sobre sostenibilitat

Objectius estratègics
• 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.

Iniciatives seleccionades principalment a través de processos de participació ciutadana
(MAPATGES)
A títol individual també es poden introduir punts d’interès (que caldrà validar), fotografies i
relats.
Coordinador

Fase 1.
Organització

Coordinador /
Dinamitzador territorial

Coordinador

Fase 3.
Presentació
pública

Fase 2.
Mapeig

1.1 Prospecció
preliminar del
territori

2.1 Informació /
formació

1.2 Identificació
dinamitzadors
territorials

2.2 Excursió de
descoberta del
territori

1.3 Preparació dels
tallers de mapeig
(formació, etc.)

2.3 Validació i
posada en comú

3.1 Bolcatge

Grup motor /
experts
Validació punts
dubtosos

3.2
Presentació
pública
3.3 Avaluació i
definició de
noves accions

+ Persones, empreses i
entitats a títol individual
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El Mapa Barcelona + Sostenible
COM FUNCIONA?
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Com puc involucrar-me?
Districte

Formant part del
grup motor
Coordinant un
mapatge

Ciutadà /
organització a
títol individual

Fent d’agent
territorial en un
mapatge

Participant com a
expert

Ciutadà i/o organitzacions
participant en un
mapatge

Debat: a qui podem incloure?
Criteris a favor i criteris en contra

Coordinador

Ciutat Vella

LFdS

Eixample esq.

Espai Ambiental

Sants-Montjuïc

SCEA

Les Corts

A21

Dinamitzadors Territorials
Tècnics Dcte
Pla Comunitari Barceloneta
Altres entitats Barceloneta
Aula Ambiental Sgda Flia
Entitats del Disticte
Coordinadora entitats Poble Sec
Centres Cívics
Entitats del Districte
Aula Ambiental Can Deu
Altres equipaments i entitats d’aquests barris

Temàtica
Comerç proximitat
Punts interès turístic Sostenible
Comerços verds

Juny 2014

Cooperatives

Darrer trimestre

Superilla del barri de Sant Ramon
Maternitat)

A concretar

Plans i programes
marc que
poden incorporar l’einaDiversos
del mapa
Ciència en Societat
Casa Orlandai
temes: arbres d’interès local,
patrimoni cultural i natural...
• Programa Superilles
Gràcia
SCEA
Aula Bosc Turull
Actualitzar
• Plans de
turisme de districtes
A21E
Consell Sostenibilitat Gràcia
Mapa Ecològic Gràcia
• Eina educativa per les escoles
Congrés Ciutats Educadores
Iniciatives sostenibilitat
Sarrià Sant Gervasi

Horta Guinardó

SIBOC

Sant Andreu

CRIC

Nou Barris

Fundació Catalana per la
Prevenció Residus i el
Consum Responsable

Sant Martí

Espai Ambiental i Barnamil

Data 2014
Darrer trimestre

Tot 2014
Darrer trimestre

Torre Jussana(Consell Assoc. Bcn)
Casal Roca Guinarda
Entitats juvenils
Comissió 7 Verd
POU
A concretar

Aigua (Patrimoni Cultural i Natural)
Darrer trimestre
Ruta de la muntanya a la platja (rieres)

Temàtica per concretar

Darrer trimestre

Grodema
Pla Comunitari...
EAmbiental
Casal Ton i Guida
Pla comunitari Roquetes
Casa d’aigua Trinitat
Altres entitats i equipaments del Districte
Parc Sandaru

Iniciatives de consum responsable

Darrer trimestre

Comerços verds
turisme

Maig, Juny 2014

Quins criteris cal tenir en compte per a incloure un punt al mapa?
A favor

En contra

• Empresa que estimula valors relacionats amb el mapa verd, però
que té afany de lucre.
Ex. Lloguer de bicicletes, circuits per Barcelona (verds,
corrents...).
• Empresa de tendència monopolística que té un servei de
comunicació ambiental.
Ex. Fecsa-endesa, Gas natural…
• Entitat sense afany de lucre que propugna idees fascistes o
restrictives.
• Entitat sense afany de lucre que segueix pràctiques semisectàries, semi-abusives amb els treballadors.
• Cadenes i franquícies de menjar ecològic o botigues de reparació
de roba.

Quins criteris cal tenir en compte per a incloure un punt al mapa?

•
•
•
•
•
•
•

Sostenibilitat
Corresponsabilitat
Equitat
Inclusió
Innovació
Transparència
Proximitat

• Estimular la participació
d’altres
• Ajudar tècnics
compromesos

En contra
Cal posar línia vermella?
Només signants del Compromís
Desprestigi
Haver tingut una sentència
mediambiental
• No vulguin donar informació
• Si fa publicitat enganyosa
• Multinacionals
•
•
•
•

MAPATGE

A favor
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2012 Novembre Iniciativa de l’ecocomissió per fer un mapa
de Sarrià, recull inquietuds diverses ja encetades dels veïns:
història natural + sostenibilitat + participació social

Sarrià més sostenible
www.mapaverd.casa orlandai.cat
mapaverd@casaorlandai.cat

2013 Primer trimestre Trobades x consensuar mapes,
preparar itineraris arbres
• Març: MBCN+S i participem eina
• Juny: primer itinerari: baix Sarrià
• Novembre: Segon itinerari: Sarrià oest

Mapa Verd. Sarrià més sostenible
dins Mapa Barcelona més sostenible

El mapatge
de Sarrià:
una experiència
veïnal

coneguda i consolidada com a
dinamitzador territorial a Sarrià MB+S.
Referent per als veïns.

2014
www.mapaverd.casaorlandai.cat
mapaverd@casaorlandai.cat

coordinadora MVS 2014
i interlocutora amb el grup Mapa B+S
tasques desenvolupades: esquema d’ús
comunicació
avaluació

bcnsostenible.org

visibilitat
global
Presencial

Bloc i
xarxes

xarxa veïnal

* experiències
* propostes

Totes les
categories
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22 març: Informació ambiental del barri

informatives

tallers
itineraris
exposicions

presentacions

aliances

Itineraris: arbres singulars

Itineraris per conèixer els arbres singulars de Sarrià

1. de la Casa Orlandai
als Caputxins

2. dels Caputxins al
Tenis Barcelona

3. Sarrià de Dalt

Festa Major
11 octubre
accessibilitat
Caminada a cegues
+ escola de música
L’Antàrtida
Comparant cistelles
Festa del Comerç Just: 10 de maig
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www.mapaverd.casaorlandai.cat
Novembre
Exposició il·lustracions naturalístiques
15/11 Taller: Dibuix naturalístic
Eduardo Sáiz
Tallers: el metabolisme de la ciutat
13/11 Compra verda
20/11 Gestionar els residus
27/11 Facturem l’electricitat
Jordi Bigues

Xarxes
https://www.facebook.com/mapaverdsarria

@MapaVerdSarria

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
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Recull informes
per a MB+S
mapatges i itineraris
del MVS.
INDICADORS. Omplir
només
lesdecaselles
amb sombrejat
Tota Mitj

BENEFICIARIS
Mapa verd. Sarrià més Sostenible
Menors
Joves
Adults
Famílies
TOTAL

20
20
1570
45
1655

Inclou totes les activitats: participatives, presentacions i visites a
les exposicions.

Número de tallers
Número de participants totals
Encaix del que es pretenia fer i el que finalment s’ha pogut fer
De l’1 al 10, com valoraries el taller?
Nombre de contactes realitzats amb dinamitzadors territorials
Nombre de dinamitzadors territorials finalment involucrats
Nombre d’experts consultats
Nombre d’entitats participants als tallers
Nombre de persones participants als tallers
Nombre d’itineraris proposats
Nombre de punts d’interès proposats
Nombre de punts d’interès dubtosos
Nombre de punts d’interès descartats
Nombre de punts d’interès consensuats i bolcats al mapa
Nombre d’icones bolcades al mapa
Hores equivalents destinades a coordinació
Hores equivalents destinades a fer els mapatges
Hores equivalents destinades fer bolcatge i avaluació
Eficiència: nombre de punts d’interès bolcat per hores equivalents destinades

12 1,20
293 29,30
8,40
8,30
40 4,00
27 2,70
19 1,90
30 3,75
210 21,00
16 1,60
162 16,20
0 0,00
18 1,80
84 8,40
133 13,30
259 25,90
99 9,90
46 4,60
3,04

Punts del barri al Mapa B+S entrats el 2014
entrats exclusivament pel

MVS 103

Comerç, serveis i turisme sostenibles
Empreses i organitzacions sostenibles
Informació i educació ambiental
Instal·lacions ambientals i d'ecoinnovació
Mobilitat i accessibilitat
Participació i innovacions comunitàries
Patrimoni ecològic i cultural

P
I
T
120 152 272
30 21 51
2
8 10
9 10 19
10 33 43
2 10 12
7 14 21
60 56 116

(P) Punts són els llocs georeferenciats
(I) Icones: un punt pot tenir més d’una icona, perquè compleix criteris en totes les categories.
(T) total: suma de punts i icones de la mateixa categoria.

Equip tècnic
•
•
•
•

Assistent Xavier Querol
Assessor Jordi Bigues
Dinamitzadors Raimon Carreras/Núria Ramis
Coordinadora Cristina Junyent

Activitats presencials

experiències

itineraris
per mapar

sessions
temàtiques

propostes

itineraris
proposats

tallers
in/formatius

contacte: mapaverd@casaorlandai.cat

Ajut 2014
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Tallers
• Gestionar els residus
• Facturem l’electricitat
• Compra verda

Propostes concretes
Gran Mapatge Barcelona més sostenible: 22 de març
(Trobada: dimecres 28 de gener a les 16h a la Fàbrica del Sol)
Projecte presentat als ajuts de l’Ajuntament: CenS, ACCO i NutCreatives
Denominació d’Origen Sarrià Sant Gervasi.
Exposició per la Setmana de la Ciència: Gent del barri

adreçats a:
• Entitats
• Escoles
• Grups
• Esplais

Moure exposició Sarrià, un fragment de món, pel districte
Itineraris i mapatges pel Parc de l’Oreneta i altres punts.

Inauguració: 2007
Centre Cultural Casa Orlandai és un equipament de titularitat municipal gestionat
per l’Associació Cultural Casa Orlandai, segons la fórmula de la gestió ciutadana.
Com a centre cultural del barri de Sarrià, està obert a la participació de totes les
persones i entitats que se sentin identificades amb els seus objectius.

Socis
Assemblea
Junta
Comissions

Equip tècnic

Pla estratègic 2011-2015
Pla estratègic 2016-2020

Plataforma de Gestió Ciutadana
Gestió Ciutadana: figura prevista a la Carta Municipal de Barcelona,
però no desenvolupada sota cap normativa.
Plataforma d’entitats i persones del barri, a través d’un conveni amb
l’Ajuntament.
Plataforma de Gestió Ciutadana: agrupa les diferents entitats que
fem aquest tipus de gestió en la ciutat´. Té com a objectiu de
compartir les experiències i articular una veu conjunta de cara a
negociar amb l’Ajuntament un marc normatiu que acabi amb la
precarietat i heterogeneïtat d’aquest model de gestió.

Manifest de gestió ciutadana
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Plataforma de Gestió Ciutadana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associació Casal Font d’en Fargues (Casal Font d’en Fargues)
Associació Cultural Casa Orlandai (Casa Orlandai)
Associació Juvenil Sociocultural de Prosperitat (Casal de Joves de Prosperitat)
Associació Juvenil Sociocultural Roket Project (Kasal de Joves de Roquetes)
Associació Sociocultural La Cosa Nostra (La Cosa Nostra)
L’Harmonia, Federació d’Entitats de Sant Andreu de Palomar (Ateneu Harmonia)
Bidó Nou Barris (Ateneu Popular 9Barris)
Consell d’Associacions de Barcelona (Torre Jussana)
Consell de la Joventut de Barcelona (Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de
Barcelona – CRAJ)
Coordinadora d’Entitats del Poble Sec (Sortidor)
Federació d’Entitats Clot – Camp de l’Arpa (La Farinera del Clot i Espai Antoni Miró Peris)
La Masia de la Guineueta, Associació de Lleure (La Masia de la Guineueta)
La Prosperitat Cultura en Acció 2 – PECA (Casal Barri Prosperitat i Poliesportiu Municipal
Valldaura)
Plataforma d’Entitats de Roquetes (Ton i Guida)
Plataforma d’Entitats Juvenils de Gràcia (Espai Jove La Fontana)
Plataforma la Lleialtat Santsenca (Lleialtat Santsenca)
Secretariat Entitats Sants, Hostafrancs i La Bordeta (Cotxeres Sants i Casinet Hostafrancs)
Turó Acció Socio Cultural-TASC (Can Basté)

GRÀCIES!

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