Grup de Treball Verd i Biodiversitat

ACTA DIVITENA SESSIÓ GRUP DE TREBALL VERD I BIODIVERSITAT
Data
Lloc
Horari reunió

8 d'octubre de 2020
Jitsi_Decidim (Virtual)
16 a 17.30h

Assistents
Excusats

5 persones
2 persones

1. LLISTATS ENTITATS I PERSONES ASSISTENTS I EXCUSADES

Entitat assistent
Aigües de Barcelona
Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB
La Fàbrica del Sol
TerràtiKa
Xarxa per a la Conservació de la Natura

Entitat excusada
Som Natura
Institut de ciències del mar
2. Objectiu de la sessió
Arran de la XVI sessió amb el gerent de Medi Ambient i serveis Urbans, Frederic Ximeno, per
aclarir i enfortir el discurs sobre naturalització i promoure l'actuació conjunta de l’Ajuntament i
les entitats en aquest camp, es convoca aquesta trobada per plantejar una estratègia com a
grup per enfortir el discurs sobre la naturalització i els seus beneficis.
3. Desenvolupament
Es fa una pluja de propostes per dur a terme des del grup:










Carta a la Biennal del paisatge
Carta a Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona
Carta a Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Barcelona
Reunió amb diferents departament de l'Ajuntament per reclamar que hi hagi més
coordinació interna i que el verd i la biodiversitat també estiguin presents als projectes
d’urbanisme. (Tècnics, gerents o comissionats de: Ecologia Urbana, Urbanisme, Salut,
Agenda 2030, ...)
Participació en el Procés Participatiu del nou Pla del Verd
Seguiment de l'execució del Corredor verd de Pi i Maragall
Cartes al director de diferents diaris
Organitzar una activitat gran per explicar el tema de naturalització a la ciutadania
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Oferir diverses xerrades per generar corrents d’opinió a universitats, col·legis
professionals, associacions de veïns/es...
Crear diversos materials per acompanyar les activitats, xerrades o intervencions del GT
(presentació, argumentari...)
Presentar-ho als Grups polítics (es pot aprofitar que en breus hi haurà les eleccions de
de Catalunya).
Contactar amb els CAPS perquè potenciïn el discurs salut i natura

Al final s’acorda fer:
Proposta
Carta a la biennal de paisatge
(finalment és al departament
d'urbanisme de la UPC, però
per ser replicada a altres
espais)
Reunió amb diversos
departaments de l’Ajuntament

Crear un argumentari per
futures reunions o actes on
presentarem el grup
Utilitzar les xarxes socials

Responsable
Annalisa

Gabriela i
Maria

Tasca concreta
Comparteix la Carta pel Drive amb la resta
del grup perquè acabin de fer aportacions:
https://drive.google.com/file/d/1mMmPon
ehNWb4GXzCRi4mHNAQAwi6IkmM/view?
usp=sharing
Ho consulten amb la Marta Cuixart i la
Marga Parés i miren amb qui podrien
parlar per organitzar la trobada.
Organigrama ajuntament:
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/organ
igrama-municipal/arbre-jerarquic
Crear un document al Drive amb la
informació que ja s’havia treballat perquè
la resta del grup l’acabi d’omplir
Activar el document amb proposta de tuits:
https://docs.google.com/document/d/1NA
r0uyXGYrtA9V0w098xgchW-qOmhUSfyYNNBlysbc/edit?usp=sharing

Mònica

Anna

4. Propera reunió:
S’acorda anar treballant on-line, a través dels documents compartits al Drive i del correu
electrònic, i posar més endavant una data, quan trobem la necessitat de reunir-nos (en unes 3
setmanes).
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