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https://www.youtube.com/watch?v=rnfexU-LLM8&feature=emb_imp_woyt
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Ecologia Urbana

Districtes

Altres àrees municipals

- Centre de la Platja

- Servei de Documentació 
Ambiental

- Laludo del Parc de la Ciutadella

- Bicihub

- Equipaments ambientals del 
districte (10 AA)

- Centres Cívics

- Casals de barri

- Espai Consum Responsable

- Ateneu de Fabricació Digital de la 
Fàbrica del Sol 

- Resta d’Ateneus de la ciutat (XAF)

- Biblioteques municipals Barcelona

Equipaments municipals

Xarxa Equipaments 
Ambientals de 

Barcelona (XEAB)

Xarxa 
Centres 
Cívics

Xarxa Casals 

Xarxa Ateneus 
de Fabricació

Xarxa 
Biblioteques

Xarxes equipaments 
municipals

Xarxa d’Equipaments Ambientals 

Oficina del Canvi Climàtic i Sostenibilitat

- Tècnics/ Programa Barris+ Sostenibles
- Xarxa B+S

- Secretaria Tècnica XEAB

Altres direccions Ecologia Urbana

- Tècnics experts (diferents àmbits temàtics)

- Tècnics Comunicació

- Tècnics de Participació.

Direcció de Serveis a les Persones

- Tècnic de Sostenibilitat
- Tècnics de barri

- Tècnic d’Educació

- Tècnic de Centres Cívics

- Tècnic de Comerç

- Altres..

Altres direccions del districte:

- Llicències i Espai Públic

- Serveis Generals i Comunicació

Xarxa Referents Sostenibilitat de 
Barcelona

Gerència de Coordinació Territorial
- Taules de treball

Diferents àrees i instituts municipals:

- Instituts i Consorcis (ICUB, IMPD, CBB....)

- Àrees municipals (Polítiques Alimentàries i Consum 

Responsable, XAF...)

- Àrees municipals transversals (Joventut, dones, 

Interculturalitat...)

Mapa d’actors municipals



1. ACTIVITATS PRÒPIES
Disposen d’una línia de programació amb activitats
que treballin les diferents temàtiques de
sostenibilitat i el clima

2. CELEBRACIÓ D’EFEMÈRIDES AMBIENTALS
Participen (amb diferents graus d’implicació)
aportant activitats pròpies en algunes de les
efemèrides que formen part del calendari anual de
dies i setmanes ambientals proposat per la
Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana i/o
el nostre Ajuntament.

3. CICLES D’ACTIVITATS
Preparació de 1-2 cicles/any a partir d’activitats co-
creades conjuntament entre tots els equipaments
de la XEAB

ACTIVITATS DE LA XEAB
+ Creació 
individual

+ Co-creació



1. Contribució individual dels equipaments de la XEAB
• Generar una major conscienciació ciutadana envers les problemàtiques ambientals

que es treballen a nivell de ciutat (a partir de la programacions ambientals)

• Participar en diferents reunions conjuntes amb la resta dels 16 equipaments de la
xarxa (reunions de 2 hores als matins):

• Trobades conjuntes de la xarxa (6/any)
• Preparació cicle (1/any

Es proposarà la inclusió dels equipaments en micro-xarxes de treball (vinculades a
diferents temàtiques o a especificitats geogràfiques) per fomentar el treball més
especialitzat

• Fer difusió als butlletins de cada equipament de les activitats de ciutat més
emblemàtiques en temes de clima i sostenibilitat (ex: el concurs de roses del Parc
Cervantes)

2. Aportacions de la Secretaria Tècnica de la XEAB
• Coordinació i seguiment de tots els processos conjunts que impliquen als diferents

equipaments (inclosos els processos de co-creació i el treball en micro-xarxes)

• Assessorament expert en la preparació d’activitats sobre temàtiques pròpies de la
XEAB

• Gestió del catàleg de recursos educatius gratuïts que es posen a disposició de tots
els equipaments de la Xarxa (poden ser inclosos en les diferents programacions)

• Difusió específica dels cicles i efemèrides (cartellera pròpia)

• Difusió de les programacions dels diferents equipaments de la XEAB a través del
butlletí de la XEAB (Agenda + Sostenible amb 3mil inscrits actualment)

• Detecció i treball de les necessitats individuals dels diferents equipaments en les
matèries abordades per la XEAB

• Treball conjunt amb altres xarxes municipals per aprofitar sinèrgies de treball

QUÈ APORTEM AL TREBALL CONJUNT?



Per reduir de manera contundent les emissions cal repensar tots els nostres hàbits i per tant el 
model de ciutat per aconseguir una nova cultura climàtica a través de les següents activitats 
agrupades per temàtiques: 

Energia: promoure la transició energètica és clau per a la lluita contra el canvi climàtic, els tallers 
del carrega’t d’energia permeten apropar estratègies individuals i col·lectives per aconseguir-ho. 
Aquestes activitats es relacionen amb les línies d’acció del Pla Clima i l’emergència climàtica que 
promouen un Nou model d’estalvi i generació d’energia.

https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/carregat-denergia/tallers-grups

o Desmuntant les factures del gas i l’electricitat

o Mesures per a la millora energètica de la llar
o Renovables a la llar
o Tot el que s’amaga en un comptador digital

o Calculadora energètica: quanta energia utilitzes 
a casa?

o Redueix la despesa energètica del teu comerç

o Amb l’energia no s’hi juga
o Redueix la despesa i millora el confort de la teva 

escala

o TO-Llar sostenible

TALLERS COMPLEMENTARIS

https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/carregat-denergia/tallers-grups


Verd i Biodiversitat: per tal de donar valor al verd de la ciutat s’ofereixen un seguit de visites i tallers 
per poder apreciar d’aprop els beneficis que aporta a les persones. Aquestes activitats es relacionen 
amb les línies d’acció del Pla Clima i l’emergència climàtica que promouen un Nou model urbà.

https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/com-funciona-barcelona-grups-
dadults/verd-i-biodiversitat

TALLERS COMPLEMENTARIS

https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/com-funciona-barcelona-grups-dadults/verd-i-biodiversitat


1 2
El Parc de la Ciutadella X Ciutat Vella
Taller uns veïns ben vius X Ciutat Vella
La Dreta de l’Eixample X L'Eixample
L’Esquerra de l’Eixample X L'Eixample
Laribal, Grec, Umbracle i Aclimatació X Sants-Montjuïc
Hort amics del Jardí Botànic X Sants-Montjuïc
Els Jardins del Palau de Pedralbes X Les Corts
El Roserar del Parc de Cervantes X Les Corts
Els Jardins de la Tamarita X Sarrià-Sant Gervasi
Vil·la Cecília i Vil·la Amèlia X Sarrià-Sant Gervasi
El Turó Park X Sarrià-Sant Gervasi
Avinguda Diagonal X Sarrià-Sant Gervasi
El Parc del Castell de l’Oreneta X Sarrià-Sant Gervasi
La Creueta del Coll X Gràcia
El Parc del Laberint X Horta-Guinardó
El Parc del Guinardó X Horta-Guinardó
Hort escola Rel X Horta-Guinardó
El Parc de la Guineueta X Nou Barris
El turó de la Peira X Nou Barris
Hort del solar del carrer Piferrer 122 X Nou Barris
El Parc de la Pegaso X Sant Andreu
El Parc de Diagonal Mar X Sant Martí
El Parc del Centre del Poblenou X Sant Martí
El Parc de Sant Martí (Can Cadena) X Sant Martí

- L’art de visitar un jardí (1) són un seguit 
de propostes per conèixer entorns 
naturals dels diferents districtes de la 
cuitat. 
- Les activitats de Cultivant (2) la ciutat 
permeten treballar tant aspectes del verd 
com del model de consum sostenible que 
propicia el menjar de temporada, vegetal 
i Km0. 

TALLERS COMPLEMENTARIS



Consum responsable-economia circular: rutes, visites i tallers per conèixer com reduir 

els residus que es generen a diari (minimització, reparació, reaprofitament, etc.) i quin 

tractament se’n fa a la ciutat. Aquestes activitats es relacionen amb les línies d’acció 

del Pla Clima i l’emergència climàtica que promouen un Nou model d’economia i 

consum

https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/com-funciona-

barcelona-grups-dadults/de-residu-recurs

Visites:

• Punts verds de barri

• Ecoparc Zona Franca i planta de reciclatge Papeles Allende

• Ecoparc Besòs amb planta de valorització energètica de residus
• Taller Recuina d’aprofitament

PROGRAMA RENOVA LA TEVA ROBA I RENOVA JOGUINES: punts d’intercanvi de roba 

i de joguines a centres culturals de la ciutat al maig i al setembre (setmana europea de 

prevenció de residus).

Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-

zero/reutilitzacio/renoves/renova-la-teva-roba

TALLERS COMPLEMENTARIS

https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/com-funciona-barcelona-grups-dadults/de-residu-recurs


Camins d’aigua: Parc de la Ciutadella, gòtic, ciutat vella Ciutat Vella
Camins d’aigua: dreta de l’eixample L'Eixample
Camins d’aigua: la muntanya de Montjuic, Sants-Montjuïc
Camins d’aigua: Sant Andreu Sant Andreu
Camins d’aigua: parc Diagonal Mar Sant Martí
App de fonts de Bacn Tots els districtes

Aigua: tallers, visites i rutes per descobrir l’ús i l’estratègia de la gestió dels recursos hídrics de la ciutat. 
Aquestes activitats es relacionen amb les línies d’acció del Pla Clima i l’emergència climàtica que 
promouen un Nou model de salut i benestar:

https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/com-funciona-barcelona-grups-
dadults/el-cicle-de-laigua-la-ciutat

TALLERS COMPLEMENTARIS

https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/com-funciona-barcelona-grups-dadults/el-cicle-de-laigua-la-ciutat


Taller transversal: s’ofereix també de manera gratuïta la 

possibilitat de dinamitzar a través de les aules ambientals un 

recurs format per 7 activitats que poden funcionar de manera 

conjunta o independent. Està pensada per a totes les edats, 

especialment per a famílies amb infants d’entre 6 i 12 anys. 

Els 7 eixos que es poden treballar són:

• bcnVIUre: Beneficis dels espais verds a la ciutat

• bcnCONVIUre: Problemàtiques ambientals i bones 

pràctiques per a mitigar-les

• bcnTRANSFORMAr: Cocreació d'una ciutat per a les 

persones, més habitable i sostenible 

• bcnMULLA't: Impactes positius i negatius dels hàbits 

personals en el cicle de l'aigua

• bcnGENERA't: Reducció del consum i camí cap a la 

transició energètica a partir dels hàbits i les millores en 

eficiència

• bcnMOU-te: Petjada ecològica dels diferents mitjans de 

transport i millors pràctiques possibles

• bcnCREA't: L'economia circular com a exemple de model 

de producció i consum

TALLERS COMPLEMENTARIS



I per ambientalitzar tot l’equipament i altres activitats diverses 
que ja s’estiguin fent en l’equipament tot pensant en el canvi 
climàtic, es recomana la guia 

Fem pinya contra el canvi climàtic: 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/1170
3/115872/1/guia_canvi_climatic_2019.pdf

FEM PINYA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/115872/1/guia_canvi_climatic_2019.pdf


Moltes gràcies!!

Més informació:
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/
serveis/la-ciutat-funciona/cultura-de-sostenibilitat

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/
equipaments-educacio-ambiental

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/cultura-de-sostenibilitat
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/equipaments-educacio-ambiental

