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RECULL DE PROPOSTES DE LA SESSIÓ PARTICIPATIVA DEL PLA NATURA BCN 2030 

Dia: dimarts 27 d’abril de 2021 
Hora: 18.00h 
Lloc: de forma telemàtica al següent enllaç: 
https://ajuntamentbarcelona2.webex.com/ajuntamentbarcelona2/j.php?MTID=m4d98487d520b4be31b4f6720b2446fa6 

Assistents:  

Marc Gallardet – Parc Zoològic de Barcelona 
Bernat Rovira – Aigües de Barcelona 
Júlia Alpiste Gruas – Universitat de Barcelona (estudiant) 
Cecilia Giménez Herrera – Universitat de Barcelona (estudiant) 
Berta Cerezo – Universitat de Barcelona (estudiant) 
Mireia Cornudella – Oficina del Litoral  
Laura Ronquillo – Congrés Nacional del Medi ambient i amb Solucions basades a la Natura 
Liz Castro – Eskocells 
David Perpiñán - Societat Catalana d’Herpetologia 
Valentina Li - arquitecta especialitzada en bioconstrucció 
Audrey Thenard - consultora ambiental 
Marina Nerín - especialitzada en educació ambiental 
Sílvia Martinez Ramos – El globus vermell (actua com a secretària de la sessió) 

Representants de l’Ajuntament:  
 
Eloi Badia, regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica 
Marga Parés -   Programa de Biodiversitat. Ajuntament de Barcelona 
Coloma Rull  - Programa de Biodiversitat. Ajuntament de Barcelona 
Joan Bernat  - Programa de Biodiversitat. Ajuntament de Barcelona 
Octavi Borruel  - Programa de Biodiversitat. Ajuntament de Barcelona 
Maite Peris – Direcció de Comunicació i Participació d’Ecologia Urbana 
Gabriela Pérez – Xarxa Barcelona + Sostenible 
Anna Masclans – Xarxa Barcelona + Sostenible 
Francesc Roma – Departament Participació d’Ecologia urbana 
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ORDRE DEL DIA:  
1. Obertura de la sessió. Eloi Badia 
2. Presentació del Pla Natura. Marga Parés + Coloma Rull 
3. Propostes 
S’organitzen dos grups de participació i s’obre el torn de paraula als assistents.  

 

Les propostes que han sortit al grup 1 són les següents: 

1. Laura Ronquillo. Projectes de ciència ciutadana: barreja entre recollir dades i educació 
ambiental i divulgació com podria ser el projecte Liquen City, que ara s’ha posat en marxa per 
un grup d’investigació del CSIC a Barcelona: https://liquencity.org/  

L’Octavi Borruel explica que també existeix l’urban BMS (uBMS) coordinat pel CREAF, de 
monitorització voluntària de papallones: http://ubms.creaf.cat/ 

El Marc Gallardet apunta que des del Zoo fan diversos projectes de ciència ciutadana i que la 
gent ho desconeix. Des de l’Ajuntament s’hauria d’ocupar de difondre més aquests projectes, 
perquè la ciutadania no els coneix. Alhora proposa que aquestes eines de participació en el 
monitoratge (aplicacions mòbils, per exemple) siguin intuïtives i fàcils d’utilitzar perquè la gent 
participi i aconseguir més dades. 

 
2. Bernat Rovira. Calen més projectes de divulgació i conscienciació sobre la convivència amb 
la natura a la ciutat abans d’aprofundir en com fer més participació. 

La Coloma Rull recolza que perquè la gent participi en aquests projectes hi ha d’haver un canvi 
de sensibilització pel que fa a la concepció del que és el verd urbà espontani (per exemple en 
l’aspecte). 

El Joan Bernat apunta que fins i tot per als jardiners mateixos hi ha hagut molt d’aprenentatge 
en la nova vegetació que apareix de forma espontània als escocells i als jardins. S’ha de posar 
en valor aquesta vegetació espontània. 

 

3. Bernat Rovira. Provar en un punt de la ciutat urbà (i no en parcs només) l’aplicació més 
salvatge i intensa de la natura, inclosa l’aigua, perquè la gent la conegui. Fer com una mena de 
laboratori o mostrari en un entorn urbà per provar mesures i ensenyar la natura a la 
ciutadania. Podria estar relacionat amb els refugis climàtics. 

 

4. Mireia Cornudella. Incorporació més present del blau del mar i la biodiversitat marina al Pla 
Natura, que és una natura molt present a Barcelona: hi ha molts quilòmetres de litoral, fa poc 
es van trobar tortugues i ous de tortuga a la platja, es podria parlar dels parcs d’esculls de 
Barcelona, etc. 

En l’apartat del Pla de l’avaluació de l’impacte global de la natura, o als apartats on es parla de 
salut, el mar pot aportar molt. Quan es parla de l’aigua al Pla només es té en compte l’aigua de 
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dins la ciutat i no la del mar.  

Com a aportacions concretes, a l’acció 16 s’hi podrien sumar les associacions que treballen en 
l’entorn del mar. A l’acció 5 (conservar els hàbitats i les espècies aquàtiques) també s’haurien 
de tenir en compte les espècies del mar.  

Alhora, s’estan fent dos projectes que podrien servir d’exemple per incorporar al Pla: un és 
Barcelona Mar de Ciència amb l’Institut de Ciències del Mar, per treballar la ciència ciutadana 
lligada al mar i l’altre és el centre expositiu que el Centre de la Platja planeja tenir dins de 
l’ampliació del Port Olímpic per parlar del coneixement ambiental del mar. 

El Marc Gallardet afegeix que a l’atlas es podrien tenir en compte el verd que habita a l’aigua 
per augmentar el recompte de verd de la ciutat. 

6. Marc Gallardet. Incorporació de propostes educatives a les escoles que puguin servir com a 
monitoratge de la biodiversitat de la ciutat. Com a exemple, l’il·lustrador Àlex Mascarell va 
repartir unes làmines amb dibuixos d’ocells que serveix com a aprenentatge i també pot servir 
com a sensibilització per la participació ciutadana en els infants. 
https://twitter.com/Eduard_batista/status/1382777471028895747?s=20 

 
7. Júlia Alpiste. Informar el jovent de que existeixen aquests processos participatius on la 
ciutadania pot aportar les seves propostes. Si es fan servir canals i xarxes que utilitzin els joves 
com Spotify o Instagram. Un anunci que recorden molt és un que es va fer sobre el masclisme, 
que venia de l’Ajuntament de Barcelona que es va fer a través de Spotify. També fer 
campanyes amb missatges potents com la de reciclatge «envàs on vas». 
 
Les propostes del grup 2 són les següents: 
 
8. Valentina Li, arquitecta especialitzada en bioconstrucció. Interessada en la implicació 
ciutadana. Al Poble Sec, on viu, hi ha experiències de plantació espontània d’escocells i d’horts 
urbans. Importància d’empoderar a les persones.  
 
9. Marina Nerín, especialitzada en educació ambiental amb infants, adolescents i gent gran. 
Iniciativa Coverd_BCN per enverdir finestres de les façanes. Col·labora en plantació d’escocells. 
Proposa que l’ajuntament incrementi les façanes vegetals i cobertes verdes. Als casals d’avis 
es pot promoure el tenir cura del verd en els locals i els seus patis. 
https://www.instagram.com/coverd_bcn/   

 
10. Liz Castro, Eskocells. Ha creat un grup de WhatsApp de persones interessades en la 
plantació d’escocells. Interessada en la reutilització i el reciclatge de llavors. N’ha recollit de 
Montjuic i les ha plantat als escocells. Necessita terra per als escocells i proposa elaborar 
compost. Vol saber quin suport pot donar Parcs i Jardins amb facilitar els permisos, facilitar 
llavors i plantes. Demana que l’ajuntament faci campanya comunicativa perquè els escocells 
deixin de ser pipi-cans, cendrers o que no s’aboquin les galledes d’aigua amb sabó. Valora 
l’experiència de la recollida de taronges de Sant Andreu i proposa poder plantar aliments als 
escocells, analitzant la terra i donant confiança. Sol·licita que hi hagi un sistema per demanar 
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l’autorització per plantar escocells com es fa a París o Estrasburg. Sol·licita un servei de suport 
adreçat a la ciutadania particular més enllà de les escoles o dels projectes municipals. 
https://eskocells.blogspot.com 

https://www.instagram.com/eskocells 

https://www.twitter.com/eskocells 

 

11. David Perpiñán, Societat Catalana d’Herpetologia, especialitzat en vídeos de natura en els 
espais naturals propers https://vimeo.com/296814508Barcelona pot tenir una influència 
positiva als municipis de l’Àrea Metropolitana amb les seves bones pràctiques.Proposa 
elaborar més documents en vídeo sobre la biodiversitat per a usos pedagògics.   

 
12. Audrey Thenard, consultora ambiental. Valora degradació als parcs, en especial al Parc del 
Guinardó on s’ha treballat més per la jardineria que per la biodiversitat. Proposa que les 
escoles gestionin millor els seus espais verds inclús per obrir-los a la ciutadania.  
 
Gabriela Pérez explica resumidament la Xarxa Barcelona + Sostenible i els programes Escoles + 
Sostenibles i Ciutadania + Sostenible. Destaca els projectes de compost comunitari. Convida a 
les participants a vincular-se a la Xarxa.  
 
Marga Parés explica que des de Parcs i Jardins s’està creant el Departament de Mans al Verd 
per a la promoció de tots aquests projectes d’escocells i de l’agricultura urbana.  
 
 
Finalment es reagrupa la sessió, es fa un breu resum de les propostes que han sortit a cadascun 
dels grups i el Francesc Roma tanca la sessió a les 19.40h. 
 
 


