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1. Introducció 
 
Els canvi climàtic i altres impactes socioambientals del sistema agroindustrial, sumats al 
declivi energètic, plantegen la necessitat d'una transformació radical dels sistemes de 
proveïment alimentari; una transformació orientada a la sobirania alimentària. 
 
Aquesta necessària relocalització dels circuits alimentaris és materialitzarà a través de 
polítiques público-comunitàries ambicioses, transversals i transterritorials. Només el 
treball en xarxa pot fer escalar el impacte de les iniciatives pioneres. Per fer-ho, cal 
reactivar i posar en primer pla unes polítiques alimentàries municipals que han estat 
majoritàriament desmantellades al llarg del darrer segle. Així com incidir en l'evolució de 
institucions consolidades, però de funcionament ambivalent, com Mercabarna, els Mercats 
Municipals o la Compra Pública. 
 
Com a part d'aquesta dinàmica de creixement, Agròpolis es planteja com un portal de 
referència en l'àmbit agroecològic a escala municipal, orientat a donar a conèixer i 
enxarxar la diversitat d'experiències actuals i futures. La sensibilització, la informació, 
la formació, l'assessorament i els recursos materials han de formar part de la caixa d'eines 
d'Agròpolis. 
 
L'objectiu és sumar múscul logístic i dotar de paraigües conceptual una política 
alimentària municipal reorientada cap a la relocalització, en el marc de la lluita per 
frenar, mitigar i adaptar-se al canvi climàtic. Aquestes polítiques han de projectar-se 
tant cap a dins la ciutat -promovent una «reruralització» que reverteixi la desconnexió 
urbana envers el món rural- com cap enfora, impulsant un proveïment a gran escala 
basat en el cinturó agrari metropolità i els circuits curts de comercialització (CCC).  

 

 
 
En aquest marc, Agròpolis entès com a xarxa-portal de les polítiques alimentàries, és 
una  eina de comunicació, un segell per federar tant iniciatives comunitàries 
agroecològiques urbanes com equipaments vinculats a les polítiques alimentàries 
municipals. Ens referim a espais com horts municipals, horts comunitaris, mercats de 
pagès, comerços i restaurats agroecològics, paradistes verds, grups i cooperatives de 
consum, aules ambientals agroecològiques, aules vives, fires i aplecs, horts escolars, 
menjadors ecològics, espais logístics, distribuïdores o espais de formació. Agròpolis 
esdevé així un referent de les polítiques alimentàries municipals per una alimentació 
justa, saludable i sostenible.  
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El plantejament és crear una estructura de gestió co-produïda impulsada i gestionada 
tant des del teixit agroecològic com des de l'administració. Els seus marcs de referència 
dins l'estructura municipal han de ser l'Estratègia d'Impuls a la Política Alimentaria 
(EIPA) i l'Estratègia d'Agricultura Urbana, amb els que ja s'estan establint vies de 
coordinació per posar en comú eines i objectius. 
 
Agròpolis es proposa també i en paral·lel com un espai/s de referència físic/s, obert al 
públic, dotat de recursos pràctics i inspirador en el seu propi funcionament. Aquest doble 
concepte d'Agròpolis -xarxa i espai físic- s’inspira en el que ja existeix en àmbits 
complementaris que compten amb recursos i equipaments de referència. En el camp 
de l’ESS, podem citar Coopolis, els Ateneus cooperatius o el Far. En el camp de 
l’associacionisme, Torre Jussana o el CRAJ. En el camp de la sostenibilitat i l’educació 
ambiental, la Fàbrica del Sol. 
 
 
2. Objectius 
 
Nombrosos programes i plans municipals (o metropolitans) tenen com a objectiu 
impulsar les polítiques de sobirania alimentària. Entre aquests plans destaquen: 
 

 Pla Clima i l'Energia 2030 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 Pla d'Acció per a la Transició Agroecològica de Collserola 2018-2020, Consorci 

del Parc de  Collserola. 
 Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de 

la Serra de Collserola 2018 (PEPNat), Consorci del Parc de Collserola. 
 Pla Clima de l'Ajuntament de Barcelona (2018-2030). 
 Pla d'Impuls a l'Economia Social i Solidària (2016-2019) de l'Ajuntament de 

Barcelona. 
 Estratègia d'Impuls a la Política Alimentaria 2016-2019 (EIPA) del Comissionat 

d'Economia Social i Solidària i Consum (CESSC), Ajuntament de Barcelona. 
 Secretaria de l'Eix Muntanya del CESSC, Ajuntament de Barcelona. 
 Pla del Verd i la Biodiversitat de l'Ajuntament de Barcelona (2012-2020). 
 Estratègia d'Agricultura Urbana de l'Ajuntament de Barcelona (2018-2030). 
 Programa de Patrimoni Urbà d'ús i gestió comunitàries 2018, Ajuntament de 

Barcelona. 
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Els objectius d'Agròpolis són: 
 

1. Donar a conèixer les accions locals i metropolitanes per a la Sobirania Alimentària. 
 

2. Federar una xarxa de referència en l’àmbit de la sobirania alimentària i 
l’agroecologia. 

 
3. Fomentar la intercooperació i la retroalimentació entre espais diversos. 

 
4. Visibilitzar la realitat agroecològica de la ciutat mitjançant un segell comú. 

 
5. Posar recursos pràctics a l'abast dels veïns i veïnes. 

 
6. Sumar capacitat logística a una política alimentària municipal reorientada cap a la 

SbA. 
 

7. Apostar pel creixement dels recursos financers i tècnics dedicats a polítiques 
alimentàries. 

 
8. Ampliar la co-producció entre l’administració i l'àmbit agroecològic generant un 

espai comú de treball i dinamització. 
 

9. Impulsar l’assessorament i la incubadoria de projectes productius en totes les 
baules de la cadena alimentària adoptant els criteris de la SbA i l’ESS. 

 
10. Oferir formació en àmbits com l’agricultura urbana i periurbana, la dinamització de 

projectes comunitaris, la gestió del cicle de l’aigua o el compostatge. 
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3. Agròpolis 
 
Considerem que Agròpolis ha de començar a caminar en les seves dimensions de xarxa, 
de portal, de segell o d'espai amb un treball co-produït. D'aquesta manera, el seu 
creixement serà orgànic i es pot modular segons els recursos disponibles i en paral·lel al 
dinamisme del moviment agroecològic local. 
 
3.1 Agròpolis xarxa 

 
En aquesta primera fase plantegem aquestes tasques: 
 
Branding 

 
Creació d'una imatge pròpia que reflecteixi les seves funcions i les doni a conèixer de 
forma eficaç i entenedora. Cal escollir un nom definitiu pel projecte i fer el disseny gràfic 
d'un logo. Cal també analitzar com utilitzar el logo com a segell, tot reforçant iniciatives 
diverses, autònomes però vinculables. 
 

 Escollir nom definitiu 
 Dissenyar Logo-Segell 

 
Aquesta tasca -junt amb la creació d'eines digitals i audiovisuals descrita més endavant- 
cal  emmarcar-la en una estratègia comunicativa global. 
 
Mapeig 
 
L'enxarxament comença amb un diagnòstic del territori. No és una feina que parteixi de 
zero,  sinó de la base de mapetjos ja realitzats, com ara: 
 

 Barcelona Sostenible 
 Pam a Pam 
 Reruralitzem 
 Eix Muntanya 

 
La feina de mapeig produeix un mapa virtual interactiu per la web i un mapa en suport de 
paper, que incorpora altres informacions i contactes, i serveix de targeta de presentació 
física d'Agròpolis per distribuir a centres municipals, associacions, activitats 
agroecològiques, etc. 
 
Creació de la xarxa 
 
El procés de mapeig no és passiu, sinó que esdevé una oportunitat per contactar els 
diferents projectes i involucrar-los en la dinàmica. Això inclou també una primera ronda de 
contactes i la celebració d'una trobada per generar aquest espai de treball co-produït.  
Sobre aquesta base de co-disseny el projecte evolucionarà per dinamitzar els objectius 
comuns. 
 
Recursos online 

 
La xarxa-portal d'Agròpolis necessita una targeta de presentació: la web. Aquesta es 
complementarà amb l'edició d'un vídeo que descriuria l'agroecologia a Barcelona i el 
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projecte d'Agròpolis. Al mateix temps, la web ha de donar informació i recursos. 
Orientativament és pot organitzar amb aquestes seccions; les mateixes que organitzen la 
informació del mapa:   
 

 on cultivar 
 on formar-se 
 on compostar 
 on conèixer 
 on associar-se 
 on treballar 
 on comprar 

 
I la web és complementa amb diferents eines de comunicació integrades al mateix portal: 
 

 bústia 
 agenda 
 borsa 
 meetup 
 app 
 xarxes socials 

 
Formacions agroecològiques urbanes 

 
La vessant formativa del projecte es pot iniciar des del primer moment encara que no es 
disposi d'un espai de referència, ja que actualment ja hi ha diversos espais que tenen les 
condicions necessàries per dur endavant aquest tipus d'activitats. Plantegem les 
formacions com una primera llavor concreta i pràctica del projecte d'Agròpolis. A l'annex I  
descrivim les formacions ja previstes per la primavera 2019, així com les esbossades per 
la tardor 2019. 
 
En l'àmbit formatiu específicament orientat a infants ja existeix força oferta en l'actualitat, 
però considerem interessant que Agròpolis ajudi a impulsar les aules vives, un projecte 
pioner que combina àmbit escolar amb intervenció al carrer i que pensem que seria 
interessant extrapolar a d'altres territoris de la ciutat. Actualment hi ha una Aula Viva ja en 
marxa als Jardins d'Emma, a l'eixample esquerra. A l'annex III la proposta es descriu amb 
més detall. 
 
 
3.2 Agròpolis-Espai 
 
Aquesta segona fase del projecte pot ser gairebé simultània o més o menys posterior, en  
funció de l'evolució paral·lela que s'està donant a diversos espais potencialment 
agroecològics de la ciutat, reclamats pels veïns però encara en fase de planificació. 
 
Actualment, debatem si és millor ubicar aquest espai físic en un sol edifici o és millor 
repartir-ne les funcions entre diversos espais urbans orientats a l'agroecologia. En tot cas, 
considerem que aquests espais de referència han d'ubicar-se prioritàriament a l’Eix 
Muntanya, degut a les seves característiques de perifèria urbana amb accés a les àrees 
agrícoles, ramaderes i forestals de Collserola i el Besòs. També cal tenir en compte que 
en aquesta àrea ja existeixen espais de referència de l'agroecologia urbana, com el Bosc 
Turull, Can Masdeu o Can Pujades, fet que incrementa les sinergies i pot reforçar un 
enfoc descentralitzat d'Agròpolis. 

https://www.youtube.com/watch?v=cB3EwFc9YSo
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Hi ha quatre espais que tenen un potencial interessant per establir un o varis centres de 
referència.  
 
La Ponderosa i Granja Montserrat 
Vallbona, Nou Barris 
 

 
 La Ponderosa 

 
A favor: L'espai compta amb terres agrícoles, espais verds, zones de pastura i un edifici 
rehabilitable, la granja Montserrat (o del Ritz), l'última masia construïda a Barcelona. És el 
darrer espai agrícola comercial de la ciutat i per tant ofereix moltes sinergies i possibilitats 
demostratives, que s'incrementen si es connecta amb el Rec Comtal i les zones agrícoles 
de Montcada. Però sobretot, cal destacar que el Consorci del Besòs i l'Ajuntament de 
Barcelona han decidit ubicar el projecte AgroVallbona dins el Pla Director de la zona. I 
que en aquest projecte ja s'està plantejant incloure-hi alguns dels serveis previstos per 
Agròpolis-Espai. 
 

 
        Granja Montserrat o del Ritz 
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En contra: La granja Montserrat està en runes i encara que sembla que es comença a 
articular un finançament, la possibilitat d'utilitzar l'espai seria a mig o llarg termini. D'altra 
banda, la zona està bastant allunyada dels veïns, inclús els de la Zona Nord, i Vallbona 
només té 1200 habitants. No obstant, és una zona força  ben comunicada. 
 
Can Soler 
Sant Genís dels Agudells, Horta 
 
A favor: És un espai ja rehabilitat, amb un tros de terra agrícola i el projecte d'afegir-ne a 
l'àrea circumdant. Actualment acull l'Aula de Natura i hi participen col·lectius amb vocació 
agroecològica, com el Col·lectiu Agudells, Argelaga o la Fundació Tres Turons. Segons 
quines siguin les condicions del proper concurs de cessió de l'edifici, podria donar-se una 
oportunitat per proposar-hi usos vinculats a Agròpolis. Tot i que no es tracta d'una zona 
tan cèntrica com Can Valent i es troba al final d'una pujada considerable, tampoc està tan 
allunyat com AgroVallbona. 
 

 
 
 
En contra: Cal clarificar els usos de Can Soler, doncs també hi ha altres idees per l'espai, 
com la d'ubicar-hi un Centre d'interpretació de Collserola. En tot cas, l'ús definitiu de 
l'espai hauria d'esperar, doncs està previst que les obres acabin el 2020. No és una zona 
amb molts veïns ni amb parada de metro, però si s'hi ubiquen -tal com està previst- horts 
comunitaris municipals, oferirà sinergies interessants. 
 
Can Valent 
Porta, Nou Barris 
 
A favor: El projecte de l'Oasis Agroecològic -projectat per substituir el pàrquing 
provisional del cementiri de Sant Andreu- pot ser un pol de dinamització de tota la zona;  
que ja compta amb projectes com els horts comunitaris del Programa Pla Buits de 
l'Ajuntament: Can Valent i Porta'm a l'Hort. També hi està ubicat al barri el local d'ASIA 
Associació Salut i Agroecologia, membre d'Ecologistes en Acció. A més, és l'emplaçament 
més purament urbà i, per tant, fàcilment accessible per un nombre més gran de veïns, 
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especialment de Nou Barris i de Sant Andreu. D'altra banda, Can Valent és de propietat 
municipal. 
 

 
 
En contra: L'edifici de Can Valent està bastant deteriorat, pendent de rehabilitació i 
actualment sense cap inversió prevista. En un sentit més estrictament agrícola, la zona no 
compta tampoc amb molt terreny agrícola, tot i que la conversió del pàrquing en horts 
comunitaris podria ser suficient per emplaçar alguns dels recursos demostratius 
d'agricultura urbana. 
 
Sant Llàtzer 
Vall de Can Masdeu, Nou Barris-Horta 
 

 
 
A favor: És un gran edifici en desús i que porta molts anys desaprofitat. Tot i això, no té 
danys estructurals greus. Si se n'utilitza només un sector aquest podria ser operatiu sense 
grans inversions. L'Ajuntament ja té sobre la taula una proposta encarregada el 2017 pel 
comissionat d'Ecologia, i ara està pendent de planificar-hi potencials usos. A més, està 
situat a la Vall de Can Masdeu, una àrea amb una xarxa de projectes pioners 
d'agroecologia urbana, com ara el Punt de Interacció de Collserola o els horts comunitaris. 
També és en aquesta zona que, dins l'Eix Muntanya, s'està proposant un projecte pilot de 
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franja agroforestal. A tocar també hi està ubicat un altre Pla Buits: l'hort social i comunitari, 
“Horta amb gràcia”. Finalment, a menys de dos kilòmetres es troba el Centre de Formació 
de Parcs i Jardins del Laberint d'Horta, especialitzat en jardineria i amb cursos 
d'agroecologia aplicada. 
 
En contra: La magnitud de l'edifici planteja dubtes sobre el seu impacte ambiental en cas 
de ser utilitzat. No es té cap certesa de si seria possible utilitzar-ne només una part o 
quina és la planificació global pel conjunt de la vall. La propietat de Sant Llàtzer és 
pública-privada, gestionada per una fundació privada (la MIA de l'Hospital de Sant Pau), i 
per tant caldria una cessió d'us o altres fórmules. D'altra banda, encara que a la zona hi 
ha molts horts, Sant Llàtzer no compta amb terra agrícola pròpia, tot i que si té unes 
terrasses amb gran potencial per a instal·lacions demostratives d'agricultura urbana. 
 
 
En cas de que cap d'aquests espais fos viable, altres espais amb potencial per ubicar-hi 
serveis d'Agròpolis són Can Mestres i Can Cadena, finques municipals que actualment ja 
acullen activitats d'educació agroecològica i horts comunitaris. A favor s'han de es tracta 
d'equipaments ja existents, orientats a l'agroramaderia i cèntrics. En contra, que ja tenen 
una ocupació important i que no formen part de l'Eix Muntanya ni són de gestió 
comunitària. 
 
 
Projectes 
 
Aquests són els projectes que considerem que no existeixen actualment a Barcelona, 
però que oferirien recursos detectats com a necessaris i que poden constituir Agròpolis: 
 

1. Centre de Recursos per la Sobirania Alimentària 

 
 Oficina de Repoblament i Dinamització Agrària Metropolitana 
 Banc de Recursos 
 Agrobotiga 

 
2. Centre de Formació d'Agroecologia i Permacultura Urbana 

 
 Sala Polivalent i Aules formatives 
 Espai de Nova Cultura de l'Aigua 
 Espais demostratius d'agricultura urbana 

 
3. Oficines municipals (EIPA i AU) 
4. Empreses tractores d'ESS agroecològica 

5. Centre de compostatge comunitari i gestió de biomassa 

6. Masoveria social rurbana 

 
La descripció d'aquests projectes es troba a l'annex II 
 
En conjunt, aquests espais es poden dinamitzar combinant aquests quatre elements: 
 

 Gestió comunitària 
 Empreses tractores d'Economia Social i Solidària 
 Serveis Municipals 
 Masoveria social rurbana 
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Cal especificar que la proposta  de masoveria social rurbana es planteja en relació a les 
característiques rurals d'alguns dels espais proposats. Es tracta -allà on les condicions 
físiques ho permetin- d'introduir la figura del masover rurbà, agent que viu al projecte i que 
combina tasques de consergeria amb tasques de dinamització. 
 

 
 
 
4. Gestió i organització 
 
Entenem Agròpolis com un bé comú rurbà, un ecosistema comunitari, públic i 
cooperatiu sota el denominador comú de l'Economia Social i Solidària i l'agroecologia. 
 
Tant per Agròpolis Xarxa com per Agròpolis-Espai, proposem un espai gestionat de forma 
democràtica, horitzontal i assembleària, articulat en diferents nivells d'organització, presa 
de decisions i execució. L'estructura compartida de governança es reuniria de forma 
periòdica, tot respectant l'autonomia de cada actor. 
 
 
Coherència i curadania 

 
La funció d'Agròpolis com a espai virtual i físic que busca respostes les problemàtiques 
climàtiques i socioambientals es reforçarà i adquirirà consistència si, al mateix temps que 
alberga continguts i promou accions cap al conjunt de la societat, és constitueix també 
com espai demostratiu i inspirador per si mateix. 
 
Els objectius de projecte  s'han de reflectir doncs en totes les dimensiones del projecte: 
 

 Continguts de cada un dels projectes ubicats. 
 Rehabilitació i manteniment dels espais associats. 
 Dinàmiques internes relacionals i laborals. 
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Si Agròpolis es dota d'espai físic, aquest ha de ser visitable, didàctic i demostratiu. 
Panells informatius, espais demostratius i pantalles interactives poden ser alguns dels 
recursos a utilitzar. 
 
La cadena alimentària, la construcció i el transport són els tres sectors de major consum 
energètic, i també els principals responsables de l'efecte hivernacle. Rehabilitar l'edifici 
amb criteris integratius, oferir tallers de bioconstrucció o agricultura ecològica, facilitar 
l'accés no-motoritzat privat, etc. són per tant estratègies de sostenibilitat que els espais 
Agròpolis han de promoure. 
 
L'ecosistema d'Agròpolis ha de promoure dinàmiques de mobilitat sostenible, així com una 
restauració basada en dietes baixes en consum de carn i altes en productes de proximitat. 
A l'annex IV descrivim alguns dels principals criteris de la rehabilitació integrativa. 
 
Entenem que les dinàmiques relacionals i laborals també han de ser material 
d'experimentació a l'intern del projecte. La conciliació familiar i la reducció i repartiment del 
treball han de formar part de les estratègies d'Agròpolis, des d'un plantejament basat en la 
"curadania". La curadania implica un dret a cuidar, a no tenir cura per obligació i ser 
cuidat/da, sense que això signifiqui subordinació per a les dones. "La curadania no pot 
excloure, perquè tota persona ha de ser, o pot ser, part d'una xarxa àmplia i horitzontal de 
cures; o de múltiples xarxes col·lectives i autogestionades. La curadania és universal"1. 
 

 
 
A l'escala d'Agròpolis es tracta de facilitar les cures, la sostenibilitat i l'autogestió de la 
salut, esdevenir un «equipament cuidador», saludable i accessible. Mesures tangibles, 
com establir espais que faciliten les tasques de criança, habitacions de descans o 
escriptoris on es pot treballar de peu, es complementarien amb mesures intangibles, com 
evitar el monocultiu en les tasques, implementar les “reunions passejades” o limitar 
l'especialització jerarquitzada. Per exemple, les tasques de neteja poden ser zonificades i 
rotades; o les especialitzacions es poden equilibrar amb jornades de treball col·lectiu i la 

                                                 
1
 Junco, Pérez Orozco i del Río, 2004 
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participació de tots els membres del projecte en tasques de rehabilitació. 
 
 

Avaluació i Balanç Comunitari 

 
Els objectius genèrics del projecte s'han de veure reflectits i materialitzats en totes les 
facetes del projecte. La governança horitzontal, l'avaluació continua i el disseny de tots els 
aspectes del projecte en sintonia amb els objectius són les eines que ho han de fer 
possible. 

 
Proposem una avaluació regular, horitzontal i col·laborativa. Els mecanismes d’avaluació 
han d'estar adreçats i ser gestionats des dels projectes però també pels i per les usuàries, 
així com per tot el teixit comunitari. I han d'anar orientats tant de cara a l'intern dels 
projectes com en relació al seu impacte sobre les comunitats del territori. 
 
Considerem que la metodologia del balanç comunitari, derivada del Balanç Social de la 
Xarxa d'Economia Solidària, ha de ser el principal instrument d'avaluació i seguiment. 
Creiem interessant integrar en una sola eina l'avaluació de tots els aspectes socials, 
mediambientals, organitzatius i polítics, però també econòmics, ja que es tracta d'enfortir 
l'autonomia financera, i fer-ho amb criteris de l'Economia Social i Solidària. 
 
Tres instruments han de vehicular aquest balanç: 
 

 Assemblees i reunions. 
 Enquestes periòdiques amb indicadors d’activitat, qualitat i impacte. 
 Recollida i sistematització de dades globals. 

 
L’autoavaluació i l’anàlisi d’impacte han de ser els principals indicadors per valorar la 
qualitat i èxit del projecte. 
 
 
5. Viabilitat  
 
Agròpolis es planteja com una estructura de gestió comunitària co-produïda. Els seus 
marcs de referència dins l'estructura municipal són l'Estratègia d'Impuls a la Política 
Alimentaria (EIPA) i l'Estratègia d'Agricultura Urbana, amb els que actualment s'està 
establint vies de coordinació per posar en comú objectius. 
 
El suport públic en un marc de co-producció és essencial. Si en una segona fase es 
disposa d'edifici/s, aleshores serà viable establir un finançament mixte, mitjançant 
mesures com la matrícula de les formacions o el lloguer de sales per empreses tractores 
d'ESS i agroecològica. 
 
Una possibilitat a estudiar és vincular el projecte amb Coopolis -formant part de l'Eix 
Consum- de manera que en constituiria la “branca agroecològica”.   
 
 
Pressupost 
 
El pressupost correspon a la dinamització de la primera fase: Agròpolis Xarxa. Es 
desglossa en les següents tasques, realitzades per treballadors/es autònoms/es amb un 
salari brut de 15 euros/hora durant 6 mesos a partir del inici del projecte. En determinats 
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casos es sumen despeses no vinculades al salari, com servidor web, materials d'edició o 
materials formatius. 
 
La primera part del pressupost, destinada a Agròpolis Xarxa, és provisional, perquè 
algunes de les tasques aquí planificades poden ser finalment realitzades per 
treballadors/es externs/es ja contractats pel Comissionat d'ESS de l'Ajuntament de 
Barcelona: Secretaria de l'EIPA i Secretaria de Comunicació. 
 
 
Agròpolis-Xarxa 
 

 Branding i campanya de comunicació: 125 hores – 1875 euros 
 Materials en paper :  65 hores + impressions – 1875 euros 
 Mapeig i enxarxament: 180 hores – 2700 euros 
 Web i manteniment: 270 hores + despeses servidor – 4250 euros 
 Altres recursos online: 190 hores – 2550 euros 
 Vídeo:  130 hores – 1950 euros 
 Coordinació, seguiment i planificació Fase 2: 320 hores – 4800 euros 

 
TOTAL: 20.000 euros 
 
 
Formacions agroecològiques urbanes 
 
El pressupost correspon al curs previst per a la primavera 2019, excepte el quart apartat, 
que forma part dels mòduls previstos per a la tardor 2019. 
 
La part del pressupost destinada al pagament dels talleristes és cobreix amb el preu de la 
matrícula dels alumnes (aproximadament de 100 euros per persona). La gestió de les 
inscripcions es cobreix des dels espais comunitaris que acullen el curs. Per tant, aquí 
recollim només les despeses no cobertes per les matrícules ni pels espais comunitaris: 
 

 Beques / 700 euros 
 Materials de difusió / 40 hores + impressions – 1200 euros 
 Materials formatius / 50 hores materials lectius + materials agrícoles – 1100 euros 
 Organització del cicle de mòduls especialitzats / 90 hores – 1350 euros 

 
TOTAL: 4.350 euros 
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6. Col·lectius, cooperatives i entitats impulsores 
 

Grup promotor:                       ReBrots 

 
Entitats col·laboradores 
 

 

 

    Aula     

         viva 

 

 
 

ReRuRalitzem 
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Annex I: Formacions Agroecològiques Urbanes 

 
Context 
 
Actualment s'ofereixen formacions agroecològiques per adults a la ciutat a través 
d'associacions com Tarpuna, EducaHorts, Remenat, Permacultura Barcelona i altres. 
També hi ha centres cívics i casals de barri que ofereixen regularment tallers d'hort al 
balcó. I la Fàbrica del Sol i les aules ambientals programen regularment tallers 
agroecològics de curta durada, com les d'horts verticals o de compostatge. 
 
Escoles+Sostenibles ofereix un curs de Naturalització d'horts i jardins escolars i un curs 
de Compostatge al Bosc Turull, orientats a formació de professorat. També hi ha un mòdul 
d'agricultura ecològica al Centre de Formació del Laberint d'Horta, ofert per Santi Soto; 
així com el curs de jardí medicinal i comestible de Clara Gutiérrez. 
 
Al mateix temps, hi ha una oferta minoritària però creixent de formacions laborals de llarga 
durada, com els graus mitjos i superiors en agricultura ecològica, gestió forestal o 
paisatgisme i medi rural. Aquestes formacions s'ofereixen a diferents instituts de l'àrea 
metropolitana com l'IES el Prat o l'INS Castellar. A Barcelona ciutat es poden cursar a 
l'Institut Rubió i Tuduri, a Montjuïc. Finalment, a l'ESAB de Castelldefels es poden cursar 
estudis superiors com «enginyeria agroambiental i del paisatge», «enginyeria de ciències 
agronòmiques» o «enginyeria agrícola», tot i que aquestes carreres no incorporen un 
enfocament agroecològic o ho fan de manera parcial. 
 
Proposta 
 
Des del grup promotor volem utilitzar el portal d'Agròpolis per col·laborar en la difusió 
d'aquesta oferta, però també pensem que cal  complementar-la en dos aspectes 
específics: 
 
 Una major territorialització: ampliar l'oferta als barris colze a colze amb les 

associacions locals. 
 Un aprofundiment en dimensions específiques urbanes: cicle de l'aigua, 

dinamització d'horts comunitaris, llavors i planter, autogestió de la salut, tècniques 
de fertilització, aula viva, etc. Cal complementar l'oferta actual de formacions de 
curta durada -tallers d'unes poques hores- amb tallers de mitja durada que 
permeten ampliar coneixements. 

 
I si proposem enriquir l'oferta formativa urbana sota el impuls de l'Eix Muntanya i com a 
llavor d'Agròpolis és per donar resposta a dues necessitats: 
 
 D'una banda, impulsar Agròpolis i l'Eix Muntanya amb una primera ronda de 

cursos i fent-ho precisament a equipaments agroecològics del territori de l'Eix 
Muntanya, buscant així sinergies en el propi territori i generant dinamització local 
agroecològica. 

 
 De l'altre, fer un pas endavant amb el suport institucional per arribar a públics 

diversos, tant per superar les condicions de precarietat laboral de les formadores 
com per afavorir la presència de col·lectius en risc d'exclusió a través de beques. 

 
 
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/naturalitzacio-dhorts-i-jardins-escolars
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/compostem-i-aprenem
https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/cursos-monografics/hort-ecologic—criteris-i-tecniques-de-conreu.
https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/cursos-monografics/hort-ecologic—criteris-i-tecniques-de-conreu.
https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/cursos-monografics/jardi-medicinal-i-comestible
http://rubioituduri.cat/ca
https://esab.upc.edu/ca
https://esab.upc.edu/ca
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Formacions 
 
Actualment estem treballant en quatre propostes. La primera d'elles ja es troba en fase 
d'execució, tot i que el seu format s'haurà d'adaptar al finançament. 
 
Curs d'Agricultura Urbana 
 
Es tracta d'un curs orientat a la dimensió agrícola, complementat amb aspectes 
d'alimentació i autogestió de la salut. Està pensat per adquirir una formació general però 
completa. També inclou l'opció d'apuntar-se a mòduls específics -setmanals- per aquelles 
persones que no tinguin temps per fer tot el curs o només estiguin interessades en una 
àrea, com pot ser professorat o persones amb experiència prèvia. 
 
Calendari: 
 
12-16 març - Bosc Turull: Sobirania alimentària i transició agroecològica / Tècniques de 
fertilització. 
 
26 març - Bosc Turull / 30 març - Can Masdeu: Maneig de l'hort ecològic: disseny, 
manteniment i reg. 
 
2 abril - Casa de l'Aigua / 6 abril - Can Masdeu: Maneig de l'hort ecològic: collita, 
conservació i hort al balcó.  
 
9-13 abril - Casa de l'Aigua: Multiplicació Vegetal Aplicada.  
 
27 abril-4 maig – Can Soler: Prevenció i tractament de problemes i malalti 
 
14 maig – Can Valent - Porta'm a l'Hort / 18 maig - Can Masdeu: Alimentació i autogestió 
de la salut a través del jardí medicinal, aromàtic i condimentari.  
Dimarts 18:30 - 20:15 i Dissabtes 09:40 – 14:00 (la última sessió inclou un dinar col.lectiu) 
 
Total: 38 hores. Es prioritza la gent que fa tot el curs, però també es podrien escollir blocs 
específics setmanals. 
 
El curs té una orientació pràctica, per això la majoria de sessions, especialment els 
dissabtes, es fan en espais agrícoles urbans. 
 
El curs també està pensant com a ruta per l'agroecologia local, com una manera de 
conèixer una vessant agrícola de l'Eix Muntanya que segurament és desconeguda per 
moltes barcelonines. Bosc Turull, Casa de l'Aigua, Can Soler, Can Valent i Can Masdeu 
són els espais que es donaran a conèixer. 
 
Es reservaran places preferents per treballadors/es municipals o professorat, que poden 
tenir el curs becat. També es proposa tenir beques per col·lectius en risc d'exclusió i 
estudiants, especialment per immigrants, que precisament sovint tenen més vincles 
culturals i pràctics amb l'agroecologia que molts nadius. 
 
Canals de difusió: 
 

 La xarxa de comunicació interna de l'Eix Muntanya 
 Canals de difusió dels espais participants en el curs. 
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 Escoles+Sostenibles 
 Coopolis 
 Barcelona Sostenible 
 EIPA 
 Comissionat d'Ecologia 
 Meetup d'Agricultura Urbana. 

 
Mòduls especialitzats 
 
Es tracta d'oferir mòduls especialitzats en un tema per poder-hi aprofundir, impartits per 
experts en cada matèria. Són mòduls pràctics de varies hores, a realitzar en dissabte. Es 
poden començar a la tardor del 2019. 
 
Aquesta és la borsa actual de talleristes i les seves propostes: 
 

 Biochar (Biocarbon) 
 Fertilitat regenerativa i biofertilizants (Biocarbon) 
 Microbiologia beneficiosa: Compost i te de compost (Biocarbon) 
 Tractament i prevenció de plagues i enfermetats (Xavi Fontanet) 
 Disseny de l'hort permacultural (Alfred Decker) 
 Depuració d'aigues i/o recollida d'aigues (La Gota) 
 Extractes vegetals (L'ERA) 
 Aquaponia (Aquabarris) 
 Multiplicació de llavors autòctones i ecològiques (Les Refardes) 
 Autogestió de la salut amb plantes remeieres (Remenat) 
 Hàbits de salut naturals (Remenat) 
 Anàlisis de Sols amb el mètode Herody (Biocarbon) 
 Compostatge urbà (SCEA) 
 Hotel d'insectes (EducaHorts) 
 Hort Vertical (EducaHorts i Renadivola) 
 Aula Viva (Aula Viva) 
 Crear projectes d'ESS agroecològica (Coopolis i Queviure) 

 
Aquestes formacions seguirien canals de co-organització, finançament, coordinació i 
difusió semblants als proposats pel curs de la primavera 2019. 
 
Cicle de xerrades de pagesos/es i pastors/es 
 
Aquesta proposta encara està pendent de definició, i forma part dels plantejaments 
proposats per la secretaria tècnica de la Estratègia d'Impuls a la Política Alimentària. 
Consisteix en dur pagesos i pastores agroecològics a parlar de les seves experiències a la 
ciutat. Es planteja com un cicle de xerrades que busca la transmissió oral d'experiències i 
coneixements poques vegades difós i conegut en l'entorn urbà. Pot tenir lloc a diferents 
centres cívics, al CCCB i altres espais de referència, per així accedir a diferents públics. 
 
Aula Viva 
 
L'Aula Viva és una proposta que transmet als nens i nenes continguts d'educació 
ambiental, nutricional i agroecològica fora de l'aula escolar, peatonalitzant l'espai públic, 
però dins del currículum i l'horari lectiu. A l'annex III s'explica el projecte. 
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Annex II: Projectes per agròpolis-Espai  

 
Aquí presentem les propostes de forma juxtaposada, però l’objectiu és crear ecosistemes 
integrats vertebrats per la intercooperació interna i externa. No tots els projectes han 
d’existir des del minut zero ni en el mateix edifici, poden ser construïts i modificats a partir 
de les dinàmiques que es vagin generant. Alguns dels projectes presentats ja s'estan 
proposant i desenvolupant a AgroVallbona (Zona Nord de Nou Barris). 
 
Els projectes aquí descrits reprenen el fil de la Proposta d’un espai de referència de 
l’agroecologia urbana integrat en les estratègies d’adaptació i mitigació al canvi 
climàtic, realitzat per Remenat el març del 2018, per encàrrec del Comissionat Ecologia. 
 
1 - Centre de Recursos per la Sobirania Alimentària 

 
 Oficina de Repoblament i Dinamització Agrària Metropolitana 
 Banc de Recursos 
 Agrobotiga 

 
La sobirania alimentària implica crear un ecosistema social, econòmic i cultural atractiu 
tant al món rural com a les zones periurbanes i rurbanes metropolitanes. Un ecosistema 
que no pot ser definit exclusivament en termes de rendibilitat comercial i que ha de ser 
valorat des de la multifuncionalitat. 
 
Una mancança notable a Catalunya és la d'oficines de repoblament i dinamització 
agrària, un tipus d'institució orientat a posar en contacte persones d'entorns urbans amb 
professions agroramaderes, a nova pagesia amb terres assequibles i a pages@s amb 
distribuïdors. Aquests tipus de servei, present a pràcticament tots els països d'Europa i a 
diferents regions de l'Estat, és inexistent a la regió de Barcelona. 
 
Terre en Vue, a Brussel·les, o Regionalwert AG, a Freiburg, són possibles referències 
d'espais molt centrats en l'entorn metropolità. A València, el Pla d'Acció de l'Activitat 
Agrària impulsa el portal «ens estem quedant sense mans», que a través d'un Banc de 
Terres, un Banc de Palla i molts altres projectes busca recuperar la centralitat de l'activitat 
agrícola. Si s'avança en la creació d'un banc de terres metropolità i un banc de terres a 
Collserola, aquests han d'esdevenir els aliats naturals d'aquest projecte. Aquest espai pot 
oferir els següents serveis: 
 

 Programa de voluntariat a granges metropolitanes. 
 Assessorament i acompanyament de projectes d'ESS agroecològica urbana i rural. 
 Banc de terres i masies. 
 Informació sobre recursos col·lectius disponibles. 

 
Proposem que Agròpolis aculli també un Banc de Recursos. Aquest tindria dues 
branques: 
 
 Centre de documentació per la sobirania alimentària -biblioteca, revistes 

especialitzades i continguts multimèdia- destinat a incentivar la investigació, la 
divulgació i l'activisme agroecològic. 

 
 Banc de recursos per l'agricultura urbana i periurbana: llavors autòctones, planter 

ecològic, eines agrícoles, compost i materials. 
 

https://terre-en-vue.be/?lang=fr
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En aquest marc, una agrobotiga i/o un espai de restauració poden enriquir l'ecosistema. 
Es tractaria  d'un projecte d'ESS de distribució agroecològica basat en els circuits curts i el 
Km0. 
 
Inspiracions: Terre de Liens (França) / Sense Mans (València) / Terra Franca 
(Catalunya)/ Terre en Vue (Bruselles, Bèlgica) / Regionalwert AG (Freiburg, Alemanya) / 
Abraza a la Tierra (Palencia, Lleó, Terol, etc.) Banc de Terres i CoopCamp (Catalunya) 
Can Comes-Parc Agrari del Llobregat (Catalunya). 
 
2 - Centre de Formació d'Agroecologia i Permacultura Urbana 

 
 Aules formatives 
 Espais demostratius d'agricultura i ramaderia urbana 

 
Les Aules formatives han d'acollir formació orientada a la materialització de les 
estratègies de transició per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic en el cicle dels 
aliments i el cicle de l'aigua. 
 
El marc conceptual d'aquestes formacions és l'agroecologia, la permacultura, l'ESS i 
l’economia feminista. Les línies formatives han d'estar orientades a generar nova cultura 
agrícola, nova cultura de l'aigua, nova cultura nutricional, nova cultura de la gestió forestal 
i nova cultura de la construcció. Tots ells són els aspectes interrelacionats del maneig 
agroecològic, però al mateix temps són línies de treball útils en altres dimensions 
paral·leles de la transició ecològica urbana no directament vinculades a la producció 
d'aliments. Estaríem parlant de la rehabilitació, la bioconstrucció, la gestió d'aigües grises, 
la cura del verd urbà, el reciclatge, el reaprofitament alimentari, el compostatge o els 
hàbits nutricionals per la prevenció de la salut. 
 
Les línies formatives han de ser aquelles pròpies d'un context urbà, rurbà o periurbà, 
incloent la derivació a d'altres centres amb formacions especialitzades en agricultura, 
ramaderia, silvicultura, paisatgisme, gestió hídrica, etc. En aquest sentit, cal traçar línies 
de col·laboració amb centres com l’ERA (Espai de Recursos Agroecològics), el Centre de 
Formació del Laberint d'Horta, l'Escola Agrària de Manresa, l'INS Castellar, l'Institut 
Salines de El Prat, La Fàbrica del Sol, la Red de Permacultura. L'ESAB, l'Escola de 
Pastors o l'Institut Rubió i Tudurí. També caldrà dissenyar plans d'ocupació que passin a 
formar part de l'oferta de Barcelona Activa i les Cases d'Oficis. 
 

Agròpolis ha de comptar també amb espais demostratius d'agricultura i ramaderia 
urbana. Proposem  un ventall de micro-projectes adaptables a diferents contexts i 
orientats tant a la formació com a la experimentació: 
 

 Feixes agrícoles experimentals (seguiment de tècniques) 
 Horts elevats 
 Basses de cultiu d'espirulina 
 Instal·lacions d'aquapònia (cria de peixos i cultiu de verdures combinada) 
 Taules de cultiu 
 Cultiu de bolets 
 Jardí de papallones 
 Compostadors 
 Sistemes de biochar 
 Sistemes de lombricompostatge 
 Hivernacles 

http://rebelion.org/noticia.php?id=237482
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 Sistemes de recollida i reaprofitament d’aigua de pluja 
 Sistemes de gestió d'aigües grises 
 Jardí d'aromàtiques 
 Apiaris 
 Cuines i assecadors solars 
 Plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques 
 Jardí d'aromàtiques i mel·líferes 
 Apiaris 
 Hotels d'insectes 

 
3 - Oficines municipals (EIPA i AU) 
 
El increment de programes, recursos, personal i finançament és imprescindible per 
avançar polítiques alimentàries municipals en clau de sobirania alimentària a Barcelona. 
 
Agròpolis pot collir també diferents oficines municipals. Per exemple, serveis de suport a 
l'agricultura urbana, una Agrupació de Defensa Vegetal, la secretaria de l'Estratègia 
d'Impuls a la Política Alimentària o la secretaria de l'Estratègia d'Agricultura Urbana. 
 
4 - Empreses tractores d'ESS agroecològica 

 
De les diferents baules de la cadena alimentària, la de distribució és segurament la més 
important en un entorn urbà i, per tant, consumidor. La ciutat necessita estimular projectes 
d'agroecologia i consum responsable com supermercats cooperatius i altres iniciatives 
d'economia col·laborativa vinculades a la formació, la sensibilització, la producció o el 
compostatge. Alguns d'aquests projectes podrien tenir les seves oficines a Agròpolis, 
col·laborant així en el seu finançament mitjançant el pagament del lloguer i enriquint 
l'ecosistema. 
 
La dimensió agroecològica dels projectes seria doncs un factor de priorització, però altres 
projectes d'ESS i d'economia del procomú poden també optar a ubicar-se en l'edifici. Al 
mateix temps, les empreses tractores poden ser les pròpies dinamitzadores de projectes 
interns de l'edifici, en forma de cooperatives i altres formules de l'ESS. És el cas de 
l'obrador, l'espai de restauració, l'agrobotiga o el punt de processament de biomassa. El 
projecte pot incloure també un espai de coworking que fomenti l'intercooperació i faciliti els 
usos més nòmades i puntuals de les instal·lacions. 
 
5 - Centre de compostatge comunitari i gestió de biomassa 

 
La biomassa dels boscos propers i la neteja de marges als horts es pot utilitzar sobretot 
per produir diversos materials, com ara l'encoixinat, el FRF (BRF en l'original francès) i el 
biochar. El sentit d'aquest espai seria sobretot formatiu i comunitari, però també podria 
cobrir les necessitats de fertilització dels horts propers. 
 
L'FRF (Fusta Ramificada Fragmentada) -del terme francès BRF és un mètode de 
fertilització basat en la fragmentació de branques fresques, amb el que s'obté un compost 
fúngic de gran potència. 
 
El biochar (també anomenat agrichar o terras pretas) és una degradació tèrmica de la 
biomassa per piròlisi (oxidació lenta), mètode basat en una tècnica indígena de «tala i 
carbonització» que consisteix a sotmetre la fusta a una combustió incompleta a baixa 
temperatura (i diferent de la «tala i crema» usada pels agricultors brasilers actuals, on 

http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_Ferti/Ferti_2008_33_26_29.pdf
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/05/11/91490
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només queda cendra). Aquesta tècnica, utilitzada per a la producció de bioenergia a partir 
de residus orgànics de tota mena, deixa un subproducte anomenat biochar. 
 
El compostatge de la biomassa es pot fer amb restes d'hort i bosc, a les que es pot afegir 
la fracció orgànica recollida als barris propers (mercats de pagès, horts urbans, escoles, 
etc). Aquest sistema és el que genera el percentatge d'impropis menor de tot l'Estat, 
facilitant i reduint la feina al punt de compostatge. Per incentivar la participació, a Madrid 
Agrocomposta es bonifica amb una reducció del preu de les verdures de 1'25 euros per 
cada 5 kg recollits.. A Hernani, el projecte Ximaurpila ha aconseguit una rebaixa 
substancial del cost que l'administració pública paga pel processament de cada tona de 
restes orgànics. Ho ha fet combinant restes forestals i fracció orgànica domèstica, tot 
d'origen local. El processament el realitzen amb tècniques d'agricultura regenerativa. 
 
Annexa a aquest espai s'incorpora un centre circular de gestió de deixalles, destinat 
tant a reciclar correctament per la xarxa urbana de recollida de residus com a una 
estratègia de residu zero. 
 
6 - Masoveria Social Rurbana 

 
En funció de les condicions físiques de l'espai/s escollit/s, es pot plantejar un espai de 
residència de masovers; on entre 1 i 4 persones visquin de forma permanent, sota 
condicions que caldrà detallar amb més profunditat i en el marc de la legislació vigent. 
 
Aquestes persones exercirien un rol habitual en l'entorn rural, el del masover; es a dir, la 
suma de consergeria, manteniment i vigilància. Però aquesta seva funció s'enriquiria amb 
altres funcions,  pròpies d'una «masoveria social» i vinculades a la dinamització del 
centre. D'aquesta manera, tenim treballadors/es que donen vida i continuïtat a l'espai al 
mateix temps que reduïm les despeses, ja que una part important del seu salari és un troc 
residencial. 
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Annex III: Aula Viva 
 

El projecte pilot de l'Aula Viva es troba als Jardins d'Emma, a l'Avinguda Roma, 
(Eixample Esquerra), realitzat per l'equip d'Aula viva junt amb l’Escola Llorers. 
En aquest enllaç trobaràs una descripció completa i gràfica del projecte. 
 
Jardins d'Emma 
www.jardinsdemma.org 
 
Projecte Aula Viva 
http://jardinsdemma.org/wp-content/uploads/2018/05/aula-viva_quadern-verd-
3rt_complet.pdf 
 

Objectius 
 

 Posar en contacte a l’alumnat amb l’entorn a transformar i treballar en un espai 
públic exterior. Participació ciutadana en la transfomació urbana. 

 Donar eines i formació en els àmbits de l’Agroecologia, Permacultura, Art, 
Disseny, Planificació, entre altres. 

 Millorar l’entorn a través de l’anàlisis que generi propostes adequades per 
l’espai i així poder intervenir. 

 Empoderar a l’alumnat i al profesorat en matèria. 
 Facilitar el benestar de l’alumnat a través d’aquestes metodologies 

pedagògiques: aprenent des de la vivencia. 
 
Metodologia 
 
1 - Agroecologia Urbana (Verd Urbà) 
 

 L’Aula Viva neix de la necessitat de la ciutadania de generar més verd a la ciutat, 

de crear espais naturals per poder integrar el ritme urbà amb el ritme de la natura. 

 A través de les intervencions amb els/les alumnes/as de l’escola, dels seus/seves 

tutors/es i de l’Equip de treball de l’Aula Viva, aconsegueix transformar el paisatge 

urbà inert en un paisatge viu i actiu, creant nous ecosistemes que enriqueixen el 

barri. 

2 - Pedagogia Ambiental 
 

 A l’Aula viva es treballa integrant totes les activitats als CV transversals de l’escola, 

dins de l’horari lectiu i a través de fitxes de temàtiques diferents. 

 Utilitzem materials pedagògics de diferents autors com: German Llerena (llibre 

“Agroecologia Escolar”), Jordi Mateu (Educació Viva). També ens inspirem en altres 

experiències similiars a altres llocs i fem que un dels nostres fils conductors sigui la 

Permacultura. 

 Promovem  l’Aula Viva a les Escoles Verdes, i als centres educatius que mostren 

interés en aquesta metodologia pedagògica. 

 L’esquema de les fitxes que utilitzem a casa sessió és el següent: 

http://jardinsdemma.org/
http://jardinsdemma.org/wp-content/uploads/2018/05/aula-viva_quadern-verd-3rt_complet.pdf
www.jardinsdemma.org
http://jardinsdemma.org/wp-content/uploads/2018/05/aula-viva_quadern-verd-3rt_complet.pdf
http://jardinsdemma.org/wp-content/uploads/2018/05/aula-viva_quadern-verd-3rt_complet.pdf
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1ª part) Cercle de benvinguda: Temps per prendre contacte amb el grup. Acollida. 
2ª part) Teoria: dediquem un temps a explicar alguns conceptes que treballarem 
durant la sessió o durant algunes sessions. 
3ª part) Pràctica: posem en pràctica la teoria aplicant els principis de la 
permacultura, l’agricultura ecològica, l’acompanyament respectuós. 
4ª part) Cercle de tancament: fem un petit repàs del que hem treballat durant la 
sessió. Salutacions. 
 
Cal destacar que existeix un fil conductor entre sessions i que les temàtiques que 
treballem es relacionen entre elles. 
 

Programa pedagògic 
 

 Bloc 1: Coneixement 

 Bloc 2: Disseny col·laboratiu 

 Bloc 3: Acció 

 Bloc 4: Manteniment participatiu 

 Bloc 5: Manteniment estiu 

3 - Consciència emocional 
 

 Els cercles de l’inici de les sessions ens donen consciència de com estem. 

 Els cercles, o reunions finals, ens permeten detectar els canvis emocionals, per 

petits que siguin. Com hem arribat a l’Aula Viva i com sortim de l’Aula Viva? 

 Treballant des de la Permacultura i l’Educació Viva, volem transmetre benestar als 

participants de l’Aula Viva. 

 
Pressupost 
 
Per disposar d'una guia detallada és pot consultar el pressupost del projecte dels Jardins 
d'Emma contactant amb info@jardinsdemma.org. 
 

Coordinació i comunicació 

Tècnic/a 6 hores/semana- 6 mesos 2.490 euros 

Educadors/es i Ecologia Urbana 

2 educadors/es 10 hores/semana- 6 mesos: 9.050 euros 

Recursos materials 

Material transversal 1.360 euros 

Material sessions 4.900 euros 

Total 17.800 euros 

 
:  
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Preparant l’Aula Viva... 
 
 

          
 
           

Plantant escocells... 
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Annex IV: Rehabilitació Integrativa 
 

El disseny integratiu segueix el disseny a través de la vida sencera del projecte, des del 
pre-disseny (avantprojecte) fins a l'ocupació i el funcionament, amb una visió holística i 
orientada a la sostenibilitat. 
 
Metodologia de Treball 
 

Avant-projecte / Disseny conceptual / Propostes 
 

 Establir objectius 
 Pluja d'idees 
 Investigar / afinar 
 Establir criteris de rehabilitació sostenible: bioclimàtica i energies renovables 
 Sinergies 
 Mesurar / Implementar Anàlisis de Patologies 

 

Procés Integratiu / participatiu 
 

 Mapatge amb punts a decidir 
 Reunions amb diferents actors 
 Enfocament ample, participatiu i integrador 
 Sortir de la zona de confort 
 Iniciar durant la fase d'avantprojecte i desenvolupar durant la fase de disseny 
 Sistemes relacionats a l'energia: Desenvolupar una anàlisi de modelació energètica 

preliminar tipus “simple box”. 
 

Anàlisi del cicle de vida 
 

Costos directes+costos indirectes (vida útil de l'edifici) = Anàlisi del cicle de vida (ISO 
14040) 
 

Innovació 
 

 Pràctiques i dispositius sostenibles que puguin millorar el rendiment de l'edifici. 
 Desenvolupament de programes educatius per a la sensibilització del públic. 
 Realitzar un pressupost dels gasos d'efecte hivernacle per demostrar els efectes 

neutres del carboni en les operacions del projecte. 
 

Estratègies de rehabilitació sostenible 
 

Opimització del cicle de l'aigua 
 

Desenvolupar una anàlisi prèvia de costos i consums d'aigua abans de finalitzar el 
“schematic design” que explori com reduir el consum d'aigua: 
 

 Transport d'aigües residuals i /o sistemes de tractament in situ. 
 Quantitat d'aigua pluja i sistemes de gestió de qualitat. 
 Jardineria, reg i els elements del lloc. 
 Sistema de sostres i /o forma de l'edifici i la geometria i altres sistemes. 

 

Eficiència hídrica: 
 

a) Per aconseguir eficiència en l'ús de l'aigua, cal reduir l'ús de l'aigua potable a 
l'interior, reduir l'ús d'aigua potable a l'exterior i mesurar i avaluar el consum 
d'aigua. 

 

b) Reducció d'ús d'aigua exterior:  Limitar o eliminar l'ús d'aigua potable o altres fonts 
naturals d'aigua. Si optem per enjardinat al perímetre, les pràctiques d'irrigació del 
terreny consumeixen grans quantitats d'aigua potable. 

 

c) Reducció d'ús d'aigua interior. Mesuradors de consum d'aigua. Gestionar de 
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manera permanent el consum d'aigua de l'edifici permet als usuaris corregir mals 
funcionaments o consums innecessaris. Instal·lar comptadors d'aigua permanents 
que mesurin el total d'aigua potable usada. Les dades mesurades han de ser 
manuals o automàtics i ser compilats en sumaris anuals i mensuals. Instal·lar 
comptadors permanents d'aigua per 2 o mes dels següents subsistemes: Reg, 
lampisteria i instal·lacions, ACS, calderes amb ús d'aigua projectada, aigua 
recuperada, altres processos. 

 

Us del sol 
 

Maximitzar els espais verds i protegir els hàbitats. 
 

Abans de la construcció de nous paviments, rehabilitar els que ja existeixen. 
 

Evitar la creació de noves infraestructures. Conservar el terreny natural i protegir la vida, 
l'hàbitat salvatge i els cultius mitjançant la promoció del desenvolupament urbanístic amb 
infraestructures vials existents de baix impacte. 
 

Protegir els hàbitats especialment al voltant dels cossos d'aigua, els escorrenties etc... 
 

Espais oberts: Promoure la biodiversitat proporcionant un alt percentatge d'espais oberts. 
Una petjada de l'edifici més reduïda és més eficient des del punt de vista energètic i de 
costos. Un min de 25% de la superfície exterior ha de ser de zona verda. 
 

Limitar la interrupció de la hidrologia natural mitjançant la reducció de superfície 
impermeable, l'augment de la infiltració, la reducció o eliminació de la contaminació del 
vessament d'aigües pluvials. Els sistemes naturals de drenatge poden integrar-se amb 
menys inversió econòmica. 
 

Reutilitzar l'aigua capturada en canalització per cisternes, reg, etc. 
 

Reduir les illes de calor per minimitzar el seu impacte sobre els microclimes i hàbitats 
humans i la vida silvestre. Reduir la illa de calor amb l'ús correcte dels paviments. El cost 
inicial per a material d'alta reflectància pot ser alt, però també augmenta els nivells de llum 
en la nit amb un menor LPD (light powerdensity). 
 

Reducció de la contaminació lumínica 
 

Minimitzar l'expansió de llum de l'edifici i del lloc. Opció: BUGrating method (Backlight-
Uplight-Glare) No excedir els ràtios de lluminàries “uplight” segons es defineix en IES T-
15-11, Addendum A. 
 

Energia 
 

El consum energètic als edificis és el resultat d'una complexa sèrie d'interrelacions. El 
primer que cal fer es recopilar informació bàsica: Dades climàtiques, cost d'energia, fonts 
d'energia disponible (Energy star Targetfinder) 
 

Desenvolupar solucions alternatives de disseny (procés de disseny integratiu): Ús, clima, 
sistemes bioclimàtics actius, sistemes bioclimàtics passius, disseny. Instal·lar sistemes 
passius (hivernacles solar, envolupant contínua, mur trombe, parets vegetals caducifòlia, 
etc). Dissenyar les noves funcions com energèticament autosuficients. 
 

Producció d'energies renovables. Reconèixer potencialitats i estimular instal·lacions 
d'energia renovable i la reducció d'impactes ambientals i econòmics. Instal·lar sistemes de 
generació d'energies renovables (cobertes verdes amb plaques fotovoltaiques i solar 
tèrmic, calderes de biomassa, bombes d'aigua solars etc.) 
 

Comprovar que els sistemes del projecte relacionats amb l'energia s'han instal·lat, estan 
calibrats i funcionen d'acord amb els requisits del projecte, la base del disseny i la 
documentació. Consum total d'energia /m2 (electricitat, gas natural, KBTU/m2/any). 
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Consumir menys energia redueix els impactes nocius relacionats. Anàlisi del clima: 
Definició climàtica segons ASHRAE 90,1-2010 
 

Mesuradors de nivells d'energia: gestionar de manera permanent l'eficiència energètica de 
l'edifici en el temps. Instal·lar comptadors d'energia nous o ja existents o subcontadors 
que puguin proporcionar dades del consum total d'energia de l'edifici (electricitat, gas 
natural, aigua calenta, vapor, fuel, propà o biomassa). 
 

Maneig de refrigeració. Reduir l'esgotament de la capa d'ozó. El CFCs utilitzat en 
equipaments de refrigeració danyen de manera important la capa d'ozó. No usar 
Chlorofluorocarbon (CFC) en els refrigerants en els sistemes de HVAC & R.: 
 

 Calefacció 
 Ventilació 
 Aire condicionat 
 Refrigeració 

 

Demanda-resposta. Incrementar la participació de les tecnologies de resposta a la 
demanda. Dissenyar edificis i equipaments que permetin participar en programes de 
demanda-resposta. 
 

Materials i recursos 
 

Els edificis generen una gran quantitat de residus durant el seu cicle de vida (construcció, 
operació, demolició). Aquesta quantitat es pot reduir a través d'una política “responsable” 
de selecció de materials naturals que generen un impacte ambiental casi nul i a través de 
programes de reciclatge (durant l'obra, l'ús i la demolició), com els sistemes constructius 
en sec. 
 

Facilitar la reducció d'escombraries generades pels ocupants de l'edifici que és 
transportada i dipositada en abocadors. 
Optar per la recol·lecció i magatzematge de reciclables. A la planta subterrània proposem 
un espai per a la recol·lecció i magatzematge de materials per reciclar de tot l'edifici.  Com 
a mínim, els materials que han de reciclar-se són: 
 

 Paper 
 Cartró corrugat 
 Vidre 
 Plàstics 
 Metalls 
 Bateries 
 Llums amb mercuri 
 Residus electrònics 

 

Reducció de l'impacte del cicle de vida dels materials emprats en l'edifici: reutilitzar o 
rescatar materials del lloc de demolició o construcció en un percentatge de la superfície 
(25%, 50% o 75%) 
 

Revelació del producte i optimització (Declaració ambiental del producte) 
 

Qualitat ambiental interior 
 

Implementar estratègies per millorar la qualitat ambiental interior tenen el potencial de 
millorar la qualitat de vida dels ocupants de l'edifici. Les estratègies són: 
 

 Millorar la qualitat de l'aire interior 
 Proveir un confort tèrmic alt 
 Proveir il·luminació eficaç i eficient 
 Integrar una bona acústica 
 Espais ventilats mecànicament 
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 Espais ventilats naturalment 
 Sistemes d'entrada (filtrat) 
 Control del fum del tabac: Prohibit fumar a l'edifici. Prohibir fumar a menys de 25 

peus (8m) de totes les finestres practicables, portes i les entrades d'aire 
 Materials de baixes emissions: reduir la quantitat de contaminants de l'aire interior 

que tenen mala olor, són potencialment irritants/o prejudicials per a la comoditat i el 
benestar dels instal·ladors i ocupants. VOC (Volatileorganic compound) 

 Durant la construcció, pla de maneig de la qualitat d'aire interior: reduir els 
problemes generats per la qualitat de l'aire interior (IAQ)com a conseqüència dels 
treballs de construcció i/o renovació. Promoure el confort i el benestar dels 
treballadors i ocupants d'un edifici. 

 Protecció de sistemes de ventilació 
 Sortides de ventilació separades 
 programació d'activitats per obtenir un numero adequat de recanvis d’aire 
 Control de fonts de contaminació 
 Neteja diària. 

 
Confort tèrmic 
 
Proporcionar un ambient tèrmic confortable per als ocupants, promovent així la 
productivitat i el benestar dels mateixos. 
 
Opció 1: Dissenyar un sistema de HVAC que compleixi amb ASHRAE 55-2010 (Thermal 
Comfort Conditions for Human Occupancy) 
 
Opció 2: Instal·lar controls de confort almenys el 50% de les zones d'ocupació individual i 
a tots els espais compartits o muti-ocupants (sales de reunió, menjadors, etc). 
 
Il·luminació 
 
Proporcionar un alt nivell de control del sistema d'il·luminació per a ocupants individuals o 
grups als espais de multi-ocupació. 
 
Opció 1: Control de llum: Instal·lar controls d'il·luminació individuals pel 90% dels 
ocupants. Proveir controladors d'il·luminació per a totes les zones d'ús compartit. 
 
Opció 2: Qualitat de la llum; combinació d'elements per millorar la qualitat (intensitat, 
adreça, origen, llindars de reflectància). 
 
Llum natural: Proveir una connexió entre espais interiors i exteriors a través de la 
introducció de llum natural als espais regularment ocupats. Acurada il·luminació natural 
implica un equilibri entre el guany de calor, control de lluentor, qualitat visual, la 
disponibilitat i les variacions en la llum del dia. 
 
Prendre mesures físiques per mostrar que la llum interior natural està entre 300 lux i 3000 
lux. 
 
Vistes de qualitat 
 
Avaluar el confort ambiental dels ocupants de l'edifici a través del temps. Disposar de 
bones vistes a l'exterior de l'edifici millora el confort emocional dels ocupants. 
Proporcionar vistes a l'exterior en el 75% dels espais ocupats. Localitzar les àrees de 
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treball prop de l'exterior per maximitzar vistes per a tots els ocupants. 
 
Rendiment acústic 
 
Proporcionar espais de treball i aules que promoguin la salut, productivitat i comunicació 
efectiva dels seus ocupants a través d'un disseny acústic efectiu. 
HVAC so de fons, aïllament sonor, temps de reverberació, reforç del so i masking. 
 
Obra sostenible 
 
Prevenció de contaminació en les activitats de la construcció, implementant un pla de 
control de l'erosió i la sedimentació durant la rehabilitació. 
 
Dimensió comunitària: obra-taller 
 
Es planteja el disseny participatiu facilitat per professionals amb l'objectiu d'incloure totes 
les necessitats de les diferents categories d’usuaris. Els tallers participatius es realitzaran 
en el marc conceptual de la inclusió, l’accessibilitat i els criteris  de la gestió espacial 
propis de l’urbanisme feminista. 
 
Obra-taller amb l'objectiu de donar a conèixer tècniques de bioconstrucció i empoderar 
persones interessades a través de l'aprendre-fent. En la fase d'obra es vol involucrar al 
veïnat i totes les persones interessades en la construcció, a través de jornades de treball 
comunitàries. Obra amb empreses de construcció per als treballs que requereixen més 
coneixements i qualificació professional. Obra amb formacions ocupacionals o estudiants. 
 

 
 
 
 

 


