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Estratègia d’Alimentació Sostenible Barcelona 2030 

Document de resultats de la trobada “Fem créixer l’agricultura urbana 
a la ciutat” 

 

Introducció 

El procés d’elaboració de l'Estratègia d'Alimentació Sostenible Barcelona 2030, que es 

va iniciar a finals de 2021 i finalitzarà a la tardor de 2022, pretén identificar quins són els 

objectius estratègics prioritaris i compartits així com les línies a treballar perquè la ciutat 

pugui impulsar i assolir  un sistema alimentari més sa, just i sostenible. Es tracta d'un 

procés en el que participen diversos agents de la quíntuple hèlix: la societat civil, 

l’administració pública, el món científic, els mitjans de comunicació, i el teixit econòmic. 

Aquesta multiplicitat d’agents aporta la seva visió, expertesa, experiència i 

coneixements al procés amb la voluntat d'aglutinar veus i força, i poder així impulsar 

conjuntament la necessària transformació del sistema alimentari.   

Per a l’elaboració d’aquesta Estratègia s’estan organitzant diversos espais de treball: un 

espai de plenari de ciutat, trobades de tipus sectorial o temàtic i un procés participatiu 

obert a la ciutadania, en el marc del qual es realitzen diverses trobades temàtiques com 

la que es detalla en aquest document de resultats. 

El present document recull els resultats relatius a la trobada temàtica sobre Agricultura 

urbana: “Fem créixer l'agricultura urbana a la ciutat!” 

 

Data, horari i ubicació 

31 de maig de 2022 de 17.30h a 19.00h a l’Aula Ambiental Bosc Turull 

 

Agenda de la sessió. 

17.30h a 18.05h: Benvinguda i introducció al procés i a la sessió. 

18.10h a 18.15h: Explicació dels objectius i metodologia de la sessió i del punt de partida 

de la sessió. 

18.15h a 18.25h: Dinàmica 1: Debat entorn de les preguntes per a la reflexió. 

18.25h a 18.55h: Dinàmica 2: Aportació idees línies de treball i posada en comú. 

18:55 a 19.00h: Conclusions, properes passes i tancament de la trobada. 

 

Persones participants 

Van assistir un total de 12 persones a la trobada, de les quals 5 eren estudiants d’un 

projecte vinculat a una entitat. En total eren 8 dones (66%) i 4 eren homes (33%). 



 
 

2 
 

 

 

Resultats de la sessió 

 

Dinàmica 1: Debat entorn de les preguntes per a la reflexió 

L’objectiu de la dinàmica era, a través d’un conjunt de preguntes plantejades, obrir el 

debat entre les persones participants per tal de donar resposta no només a les preguntes 

que es presentaven, sinó també, proposar dificultats i reptes a superar, i experiències 

que ens poden inspirar. La dinàmica ha consistit a fer llançar dues preguntes clau per a 

la reflexió personal, i després generar un debat entorn de les preguntes. 

Es presenta l’estratègia d’Alimentació Sostenible Barcelona 2030 i, per la estreta relació 

que té amb la temàtica, en aquesta sessió es presenta l’Estratègia d’agricultura urbana 

de Barcelona (EAU).  

Preguntes plantejades: 

● Què creus que cal fer des de la ciutat per protegir i recuperar espais per 

l’agricultura urbana? 

 

● Quines accions es poden fer per impulsar el que planteja l’EAU? 

 

Resultat del debat: 

Legislació  

● Es considera important revisar els requisits mediambientals al moment de donar 

llicències d’obra. Revisar l’eficiència energètica dels nous edificis. 

● Caldria ampliar/modificar el marc legal per facilitar la creació de negocis en 

l’àmbit agroecològic. Especialment, en el cas de les llicències d’activitat de venda 

de productes alimentaris. 

● Caldria ampliar la protecció d’espais agraris en l’àmbit urbà ja existents (ex. Finca 

La Ponderosa). 

Conscienciació i aprenentatge 

● Es podria facilitar espai a l’àmbit urbà i periurbà per a l’aprenentatge sobre 

agricultura i autoconsum. Generar espais verds a terrasses, terrats d’edificis, 

marquesines d’autobusos…que afavoreixin la biodiversitat a l’entorn urbà (ex.: 

espai per a cultiu d’abelles). 

● Cal generar consciència sobre la crisi climàtica en grans esdeveniments de la 

ciutat o activitats que impliquin a moltes persones. Incidir en l’activitat turística. 

● És important fer complir les mesures per a l’emergència climàtica, referendades 

per la ciutat de Barcelona en diferents compromisos municipals. 
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Dinàmica 2: Identificació i priorització d’idees 

L’objectiu de la dinàmica era, a través de l’ús d’unes fitxes de treball, que les persones 

participants fessin aportacions que permetin donar una resposta concreta a les 

preguntes plantejades. La metodologia utilitzada s’ha basat en una primera part on les 

persones participants han omplert una o dues fitxes estrella, i una segona part, on 

progressivament, les persones han anat presentant les seves propostes al grup.  

L’objectiu de l’activitat era realitzar una pluja i recollida d’idees, pel que els resultats que 

es mostren a continuació no són el consens de tot el grup i no es troben ordenades per 

prioritat.  

 

Facilitar l’accés a espais de cultiu: 

Títol de la idea: promoure i recuperar l’agricultura urbana del parc agrari del Llobregat i 

la finca La Ponderosa 

● Descripció: aquests espais han de ser impulsats especialment per l’Ajuntament 

de Barcelona i els ajuntaments de cinturó metropolità de Barcelona. 

 

 

Títol de la idea: Accés gratuït a terreny per al cultiu a la zona urbana i periurbana de 

Barcelona 

● Descripció: facilitar l’accés a espais per cultivar, aportant la formació “in situ”, si 

calgués, abans de cedir el terreny a la persona beneficiària. 

L’accés a terreny públic amb una formació prèvia sobre agricultura ecològica 

garanteix la seguretat alimentària, l'absència de robatoris i el mal ús dels espais 

públics i cultivables. 

● Agents clau: Ajuntament  

Govern  

Agents claus del municipi 

Ciutadania 

 

Títol de la idea: Facilitar informació  

● Descripció: Fer més accessibles  les oportunitats que existeixen per fer 

agricultura urbana a Barcelona.  

● Agents clau: Ajuntament  

Govern  

Agents claus del municipi 

Ciutadania 

 

Títol de la idea: Promoure i professionalitzar els organitzadors de l’agricultura urbana a 

la ciutat. Comprar solars 

● Descripció: Incentivar i invertir en l’agricultura urbana per promoure l’ocupació 

digne, no dirigir-la tan sols a persones voluntàries. 

 

● Agents clau: Ajuntament  
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Govern  

Agents claus del municipi 

Ciutadania 

 

Títol de la idea: Aturar el creixement urbà 

● Descripció: No construir més habitatge nou. Fer servir terrats d’edificis per 

agricultura urbana. 

● Projectes vius: Eduard Abbey; PHS tree tenders, Philadelphia; Casey trees, 

Washington DC. 

 

Títol de la idea: Cooperativa agrícola en els terrats 

● Descripció: Els propietaris dels terrats dels edificis cedeixen el dret d’ús a una 

empresa per al cultiu de verdures. A canvi, els propietaris reben verdures i una 

part dels beneficis econòmics obtinguts de l’ús de l’espai. Es fa necessari crear 

un tipus de llicència d’activitat per a la producció de vegetals/verdures. 

● Agents clau: Comunitats de propietaris. 

● Projectes vius: Brooklyn Grange Farm 

 

Títol de la idea: Jardins/horts dels ciutadans 

● Descripció: Fer horts on la ciutadania pugui plantar les seves pròpies verdures, 

flors… 

● Agents clau: persones afectades pels deserts alimentaris 

 

Títol de la idea: Xarxa de compostatge comunitari 

● Descripció: Instal·lar compostadors a cada hort urbà o barri. Professionalitzar la 

feina dels mestres compostadors. 

 

Títol de la idea: Promoure l’organització de mercats de pagès a cada barri o districte 

● Descripció: Promoure l’organització de mercats de pagès en cada barri i districte 

de la ciutat i dinamitzar els espais tant de compostatge com de mercat de pagès. 

● Agents clau: estudiants, activistes per al clima. 

 

 

Sensibilització de la ciutadania sobre agricultura urbana, sostenibilitat i crisis climàtica 

 

Títol de la idea: Incentivar la participació  

● Descripció: Aconseguir que sigui millor la participació en els processos 

participatius. 

 

Títol de la idea: Residència de pastors a Sant Llàtzer 

● Descripció: el col·lectiu recuperem Sant Llàtzer té un projecte de rehabilitació de 

l’antic hospital. S’hi hauria de poder fer una residència de “regeneradors-

agricultors-pastors” que treballarien pel parc natural de Collserola. També podria 

ser un Hub d’innovació ecològica. 
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Títol de la idea: Fer servir els grans esdeveniments per generar consciència 

mediambiental 

● Descripció: Especialment en esdeveniments de tipus internacional (P. ex.: 

Mobile World Congress), fer consciència sobre la crisi climàtica actual, 

especialment sobre el perill d’extinció de les abelles i altres insectes. 

 

Títol de la idea: Xarxa d’equipaments ambientals 

● Descripció: Consolidar i ampliar la xarxa d’equipaments ambientals de la ciutat. 

● Agents clau: Ajuntament de Barcelona, ciutadania, administració pública. 

 

Títol de la idea: Ampliar l’ecotaxa 

● Descripció: Ampliar la quantitat de l’ecotaxa per portar a terme accions de 

sostenibilitat cap als agents i comunitat, per fomentar la biodiversitat i 

agroecologia. Explicar als turistes perquè s’ha d’incrementar l’ecotaxa. 

● Agents clau: Ajuntament de Barcelona i administració pública. 

 

Títol de la idea: Educar al públic sobre problemes ambientals 

● Descripció: amb l’educació al públic sobre temes mediambientals, se sentiran 

més motivats per solucionar-ho. 

● Projectes vius: sistemes que recompensin les bones pràctiques mediambientals. 

 

Títol de la idea: Unir a la comunitat per fer un gran canvi 

● Descripció: unir a la comunitat el més possible per fer un gran canvi; integrar la 

natura a la vida quotidiana. 

 

Títol de la idea: Permacultura per a la cura de Barcelona 

● Descripció: Donar a conèixer a la ciutadania què és la permacultura. 

 

 

 

Properes passes 

● Visitar la web Decidim Barcelona per fer seguiment del procés.  

● Les aportacions recollides en el procés participatiu es treballaran per a elaborar 

la versió definitiva de l’Estratègia.  

● En els propers mesos es farà la presentació de l’Estratègia definitiva. 

 

 


