Grup de Treball Verd i Biodiversitat

ACTA DISSETENA SESSIÓ GRUP DE TREBALL VERD I BIODIVERSITAT
Data
Lloc
Horari reunió
Assistents
Convidats
Excusats

30 de setembre de 2020
Jitsi_Decidim (Virtual)
13 a 14.30
10 persones
8 persones
2 persones

1. LLISTATS ENTITATS I PERSONES ASSISTENTS I EXCUSADES

Entitat assistent
Aigües de Barcelona
Animal Latitude
Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB
Estudio MataAlta
La Fàbrica del Sol
Som Natura
TerràtiKa
World Nature
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Xarxa per a la Conservació de la Natura

Entitat convidada
Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat
Direcció d'Estratègia i Cultura de la sostenibilitat
Comunicació Ecologia Urbana
Consultora ambiental

Entitat excusada
Aula Ambiental Bosc Turull
ICTA-UAB
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Objectiu de la sessió
Per part de la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona, es vol
compartir amb les persones integrants del grup de treball Verd i Biodiversitat la nova gestió
ecològica i naturalització dels espais verds de la Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat així com
rebre suggeriments per a la seva implantació.
Presentació de la nova proposta de gestió ecològica i naturalització dels espais verds a la ciutat
de Barcelona:



Roda de premsa i la presentació que es va fe el 5 de juny a:
https://www.youtube.com/watch?v=VsrpOMFWf7E&t=1234s
Presentació del 15 de juliol:
https://drive.google.com/file/d/1VLh3bVxiZ2vppkmMZb4XHUwY9EvHDSx/view?usp=sharing.

A la ronda d’intervencions es fan els següents comentaris:
Laia Botey:
 Difondre la importància de la relació entre salut i la natura.
 Falta informació a la ciutadania sobre el paper de la natura a la ciutat.
 Tenir clar el posicionament de la ciutat sobre el verd privat.
 Indicacions a la ciutadania amb consells sobre quines plantes són més adients per a la
ciutat i el tipus de manteniment que necessiten.
Annalisa Giocoli:
 Relacionar el verd amb la mobilitat.
 Pensar en la funció que té el verd per unir l’espai públic
 Des de TMB s’ha fet una aliança amb els caps (comentari rebut pel xat).
Marta Cuixart:
 Aprofitar la xarxa B+S
 Aprofitar que hi ha ganes de treballar amb els escocells
Josep Melero:
 Dissenyar itineraris que relacionin salut i natura.
 Campanya de comunicació per explicar la naturalització.
 Potencial dels escocells i la gestió comunitària.
Anna Parisi:
 Connectar salut i natura però també bellesa. ‘El verd fa goig.’ Donar-li més valor a la
bellesa de la natura
 Promoure activitats tipus ‘ioga als parcs’.
 Concursos sobre la gestió privada del verd (ex. Uk concursos entre els jardins de veïns
o negocis).
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Mari Pau Fernández:
 Incloure indicadors que vinculin verd amb per exemple salut o captació de CO2
Jaume Piera:
 Parlar del blau.
Eulàlia Codinach
 Tres tipus de població: implicada, oberta i gens interessada. S’ha d’intentar arribar als
diferents tipus.
Sergio Carratalá:
 Aprofitar el moment conjuntural per implantar canvis.
 Que totes les actuacions tàctiques de “retirada del cotxe” estiguin vinculades amb el
verd.
 Tota revolució comença amb fricció, s’ha de minimitzar per no fer passes enrere.
 Incloure a les actuacions estratègiques de ciutat estructures verdes.
Recollint la proposta del gerent els membres del grup comenten:






És preocupant que el verd no estigui present o no suficientment al projecte de ciutat
per als propers 50 anys.
Tampoc se’n parla a la nova ordenació de l’Eixample.
Des del grup es poden contactar altres agents com per exemple la Biennal del Paisatge.
Escriure cartes als diaris expressant suport a la naturalització.
Fer investigació i trobar models urbanístics que tinguin el verd com a eix central en la
seva planificació.

2. Propera reunió:
Es proposa trobar-nos el dijous 8 d’octubre a les 16 h.
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