
	
	
	
														
	

	
	
	

														
Proposta	per	a	ser	inclosa	dins	del	procés	participatiu	Decidim	Barcelona	
	
	
DESCRIPCIÓ	BREU	
	
Rehabilitar	 una	 nau	 i/o	 solar	 per	 crear	 un	 espai	 polivalent	 on	 establir	 un	 hort	
comunitari	com	a	eix	vertebrador	per	a	la	promoció	d'una	ciutat	sostenible	i	inclusiva.	
		
Solars/espais	identificats:		 	
C/	Trinxant	28		
C/	Pallars	217			
Passatge	Ayma	14		
‘La	Escosesa’	a	C/	Pere	IV		
	
	
DESCRIPCIÓ	AMPLIADA	
	
La	 crisis	 que	està	 causant	 la	 pandèmia	del	 COVID-19	ha	 incrementat	 encara	més	 les	
desigualtats	 socials	 a	 la	 ciutat.	 Ens	 trobem	 davant	 d'un	moment	 on	 la	 ciutat	 ha	 de	
donar	resposta	als	reptes	globals	entre	els	quals	es	troba	el	medi	ambient	i	la	inclusió	
social.		
	
Per	 tot	 això,	 presentem	 una	 iniciativa	 que	 vol	 transformar	 algun	 dels	 espais	 buits	 o	
naus	en	desús	en	un	espai	autogestionat	pels	veïns	i	veïnes	del	barri	 i	entitats	socials	
que	 tingui	 com	 a	 eix	 vertebrador	 la	 creació	 d'un	 hort	 comunitari	 des	 del	 qual	 es	
portaran	 a	 terme	 activitats	 i	 esdeveniments	 culturals,	 donant	 resposta	 així	 a	 alguns	
dels	 problemes	 que	 planteja	 el	 canvi	 climàtic	 i	 abordant	 el	 pacte	 "Cap	 a	 un	
Poblenou22@	més	inclusiu	i	sostenible".		
	
D’aquesta	 manera	 el	 barri	 disposarà	 d’un	 espai	 polivalent	 autogestionat	 on	 l'hort	
permetrà	 l'aprovisionament	 de	 l'aliment	 produït	 i	 l'intercanvi	 de	 sabers	 i	 vivències	
relacionats	 amb	 l'horticultura	 i	 l'art.	 Xerrades,	 formacions,	 tallers	 culinaris,	 projectes	
artístics	 i	esdeveniments	culturals	 seran	altres	de	 les	utilitats	que	podran	 tenir	 lloc	a	
l'espai.	
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PERSPECTIVA	DE	GÈNERE	
	
S’adopta	la	perspectiva	de	gènere	en	tant	en	quant	totes	les	accions	i	processos	estan	
orientats	 a	 fomentar	 l’apoderament	 de	 les	 dones	 participants	 en	 el	 conjunt	 de	 les	
accions	i	a	contribuir	a	la	igualtat	de	gènere.	Durant	la	fase	d’identificació	i	diagnòstic	
han	participat	tant	dones	com	homes,	així	com	representants	d’entitats	integrades	per	
dones,	per	tal	de	tenir	en	compte	la	situació	de	vulneració	i	discriminació	de	drets	que	
viuen	les	persones	segons	el	gènere.		
	
El	 100%	 del	 personal	 de	 la	 fundació	 que	 ha	 conduit	 les	 reunions	 de	 diagnòstic	 són	
dones.	 A	 nivell	 organitzatiu	 es	 vetllarà	 per	 l’equitat,	 no	 tan	 sols	 en	 el	 personal	 sinó	
també	en	la	paritat	en	les	preses	de	decisions.		
	
Així	mateix,	 les	 activitats	 es	 dissenyaran	 tenint	 en	 compte	 la	 perspectiva	 de	 gènere,	
fomentant	valors	com	la	igualtat	de	gènere	i	l’apoderament	de	les	dones.		
	
	
IMPACTE	ESPERAT	
	
El	projecte	 tindrà	un	 impacte	en	diversos	àmbits.	El	primer	en	 termes	ambientals,	 ja	
que	està	comprovat	que	més	espais	verds	a	la	ciutat	ajuden	a	contrarestar	els	efectes	
del	 canvi	 climàtic.	 Espais	 oberts	 i	 verds	 permeten	 reduir	 l’impacte	 de	 l’escalfament	
antropogènic	que	es	concentra	a	les	ciutats,	reduint	així	la	vulnerabilitat	dels	ciutadans	
i	ciutadanes	dels	impactes	del	canvi	climàtic.	Un	espai	verd	millora	la	permeabilitat	del	
sòl,	 la	 regulació	 ecològica	 de	 l’aigua	 i	 redueix	 l’efecte	 illa	 de	 calor	 a	 les	 zones	
vulnerables.		
	
El	projecte	 també	es	presenta	com	a	eina	educacional	al	barri,	 tindrà	un	compromís	
amb	 la	ciutadania	en	accions	climàtiques	 i	 s’abordaran	temes	de	 justícia	climàtica,	 la	
necessitat	 d’adaptació,	 gestió	 energètica,	 noves	 maneres	 d’organització,	 convertint	
així	els	ciutadans	i	ciutadanes	en	subjectes	actius	del	canvi.		
	
Per	 als	 veïns	 i	 veïnes	 del	 barri	 serà	 un	 espai	 de	 cura,	 d’apoderament	 personal	 i	
col·lectiu	 on	 podran	 transmetre	 la	 seva	 cultura,	 els	 seus	 sabers,	 creences	 i	
coneixements.	A	més,	 l’espai	afavorirà	el	sentiment	de	pertinença	a	 la	comunitat.	En	
relació	 al	 pacte	 “Cap	 a	 un	 Poblenou	 22@	més	 sostenible	 i	 inclusiu”,	 l’espai	 serà	 un	
altaveu	dels	interessos	dels	diferents	agents	socials	i	veïnals.		
	
	
AGENTS	A	IMPLICAR	EN	EL	PLANTEJAMENT	O	DESENVOLUPAMENT	DEL	PROJECTE	
	
Fundació	Guné,	NouSol	ONG,	ADIS,	Associació	Dëkkandoo,	AHCAMA,	CASC	


