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ACTA SETZENA SESSIÓ GRUP DE TREBALL VERD I BIODIVERSITAT 

 

 

1. LLISTATS ENTITATS I PERSONES ASSISTENTS I EXCUSADES  

Entitat assistent 

Xarxa per a la Conservació de la Natura 

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

Institut de ciències del mar 

Aigües de Barcelona 

TerràtiKa 

Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Medi Ambient 

 

Entitat convidada 

Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat 

Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat 

 

Entitat excusada 

ICTA-UAB 

La Fàbrica del Sol 

Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB 

Som Natura 

Estudio MataAlta 

 

2. Presentació: Cap a la Gestió ecològica i la naturalització dels espais verds a la ciutat de 

Barcelona 

 

La Marga Parés, cap del Programa de Biodiversitat de la Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat, 

presenta la nova proposta de gestió ecològica i naturalització dels espais verds a la ciutat de 

Barcelona.  

Podeu veure la roda de premsa i la presentació que es va fe el 5 de juny a: 

https://www.youtube.com/watch?v=VsrpOMFWf7E&t=1234s  

En acabar la presentació explica que es planteja actualitzar el Pla del Verd i la Biodiversitat de 

cara a la primavera del 2021 i convida al grup de treball a participar i fer aportacions. 

 

Data 15 de Juliol de 2020 

Lloc Jitsi_Decidim (Virtual) 

Horari reunió 12 a 13.30 

Assistents 6 persones 

Convidats 2 persones 

Excusats 5 persones 

https://www.youtube.com/watch?v=VsrpOMFWf7E&t=1234s
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També s’explica que el programa Mans al Verd, on es vol potenciar la implicació ciutadana per 

enverdir la ciutat, està tornar a agafar forces i que ara mateix s’ha incorporat una persona 

nova a la direcció d’Espais Verds i Biodiversitat, per portar el projecte. Es comenta que de cara 

al setembre es podria fer una presentació d’aquest programa (encara no s’ha fet públic i s’està 

acabant de situar). 

Després ens quedem els membres del grup i es parlen de diversos temes: 

Manifest del Verd i Biodiversitat 

 Es proposa fer alguna sessió oberta amb la gent que ha signat el Manifest, per 

presentar les accions de Renatrualitzem, de Mans al vers i que també puguin fer 

aportacions a l’actualització del Pla del verd i la biodiversitat. 

 Es proposa enviar un correu a tota la gent que s’ha adherit al Manifest donant les 

gràcies per la seva adhesió i explicant que mes endavant els informarem de les 

novetats del Manifest. La Mònica fa proposta de tex i es posarà en el Drive per si algú 

vol fer aportacions, s’enviarà ala setmana del 27 de juliol. 

Xarxes socials 

 Es proposa que la gestió del Twitter sigui rotativa i que cada “x” temps el gestioni 

algun membre del grup. Es crearà una graella en el Drive perquè cadascú s’apunti les 

setmanes que vol gestionar-lo. 

Si voleu ja us podeu apuntat! 

https://docs.google.com/document/d/1NAr0uyXGYrtA9V0w098xgchW-qOmh-

USfyYNNBlysbc/edit?usp=sharing  

 Es proposa tenir uns criteris bàsics per com fer aquests tuits. El Jaume, ho consultarà 

amb la tècnica de comunicació que tenen a la seva organització per si ens pot passar 

alguna guia bàsica i la compartim i acabem de decidir entre tots els criteris bàsics 

(idioma, to, fotos...) 

 També es proposa mira alguns indicadors per veure l’efecte que tenen els tuits 

 

3. Propera reunió: 

Es proposa trobar-nos el setembre, per mirar com participem en el nou Pla del verd i de la 

biodiversitat 2021-2030, per com podem crear sinèrgies amb el programa Mans al Verd i com 

podem engrescar a la gent que ha signat el Manifest. 
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