


Qui som? 
Som una Associació integrada per empreses, 
emprenedors i entusiastes que junts, volem crear una 
comunitat de referència en projectes verds i 
d’agricultura urbana a Barcelona amb quatre objectius
principals:

1
Ser un espai de trobada per a compartir 
coneixements, aprendre i innovar en 
temàtica agroverd a les ciutats.

2
Fomentar els valors de col·laboració
i cooperació entre els membres, 
l’ecosistema agrourbà i el seu entorn.

3
Difondre la importància de l’agricultura
urbana i del verd a la ciutat i donar-ho
a conèixer als ciutadans, a les 
administracions públiques i privades.

4
Empoderar a la comunitat per a impulsar la 
sobirania alimentaria 
i una societat activa i ”prosumidora”
(productora + consumidora).



Qui som?: socios fundadores (I)

HUERTOS IN THE SKY • Adela Martínez - adela@huertosinthesky.com
Transformant els terrats de Barcelona en horts urbans socials i econòmicament sostenibles per a connectar amb la naturalesa, 
inspirar comunitats i generar ocupació.

GREEN IN BLUE • Loïc Le Goueff - loic@greeninblue.es
Empresa dedicada al desenvolupament i la implementació de sistemes de cultiu aquapònics per a promoure una agricultura urbana 
sana, sostenible i eficient.

ABONOKM0 • Diego Waehner • Miki Royan - hola0@abonokm0.com
AbonoKm0 aborda la problemàtica de les restes orgàniques creant un teixit digestiu urbà que transforma els orgànics en abonament
fèrtil, 100% ecològic i local.

MONTSE BONANY - monbonany@yahoo.es 
Entusiasta del verd. Dissenyadora gràfica de formació, actualmente plantant llavors en el món verd. Vull creure
que una ciutat més verda, amable i sostenible, és possible. Tots serem més feliços i la nostra salut ens ho agrairà!

INSTAGREEN • Remko Dirkmaat • Sònia Espigares • Anneke Stolk - anneke@instagreen.eu
L’hort urbà sostenible de Barcelona en el que conreem brots, desenvolupem sistemes de cultiu i ensenyem com conrear brots a 
emprenedors urbans per tot el món.

TECTUN GARDEN • Joan Rieradevall Pons - Joan.Rieradevall@uab.cat
Promou l’agricultura en ciutats per fer-les més verdes i sostenibles. Assessor científic del grup de recerca Sostenipra del ICTA UAB 
promotor de spin off agricultura urbana TECTUM GARDEN.

LUCIE GARCÍA - luciegarcia@gmail.com 
Apassionada de l'ecologia, horts urbans i alimentació amb focus en temes de proveïment local i de resiliència alimentaria

CONNECTHORT • Diego Arnold • Miki Royan - connecthort@gmail.com
Un hort urbà cultural on s'ofereix treva a la ciutat i es prioritza la biodiversitat, la permacultura i la trobada de sabers

MATAALTA STUDIO • Sergio Carratala - sergio@mataaltastudio.com
El nostre objectiu és naturalitzar les ciutats reintroduint espais vius sobre els construïts. El nostre treball es caracteritza per una forta
sensibilitat mediambiental i social, Projectem espais integrant biofília, paisatgisme, arquitectura, urbanisme i enginyeria amb
solucions basades en la naturalesa.

MONTSE BONANY

LUCIE GARCÍA

https://huertosinthesky.com/
https://greeninblue.es/es/
https://instagreen.eu/
https://www.eixverd.cat/
https://huertosinthesky.com/
https://greeninblue.es/es/
https://www.abonokm0.com/
https://instagreen.eu/
http://fertilecity.com/
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/plan-buits/espacios-en-activo/connect-hort
https://www.mataaltastudio.com/
https://www.abonokm0.com/
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/plan-buits/espacios-en-activo/connect-hort
http://fertilecity.com/
https://www.mataaltastudio.com/


VERDOPOLIS • Alba Núñez - hola@verdopolis.com
Tallers, productes i divulgació per a convertir les nostres ciutats en llocs més verds.

EIXVERD • Lidia Calvo - lidia@eixverd.cat
Empresa social que promou la sostenibilitat dels nuclis urbans amb projectes d’adaptació i mitigació al canvi climàtic mitjançant la 
implementació de propostes per a la resiliència de les ciutats i,la millora de la qualitat de la vida urbana.

LANDSCAPE ARCHITECT • Sigrid Ehrmann - sigrid.ehrmann@me.com
Arquitecta paisatgista i consultora, autora i traductora especialitzada en l'àmbit d'arquitectura, urbanisme i medi ambient.

ORGANIC BASKET BARCELONA • Marina Figueroa - hola@marinafigueroa.com
Club de consum orgànic. Cistella setmanal de vegetals amb els millors vegetals frescos eco certificats

URBAN FARMER @TheFarmerOnTheRoof • Robert L. Strauss - robertlstrauss@gmail.com
Projecte privat en un terrat escalonat de diverses altures en una casa particular a Gràcia, amb més de 30 m2.

ECO HUERTOS URBANOS • Diego Arnold - diego@ecohuertosurbanos.com
Plataforma per a transformar els balcons i terrasses de les ciutats en verds i comestibles. Enfocats en la formació i facilitant tot el 
necessari per a convertir el teu espai és un hort urbà.

TERRATIKA • Mari Pau Fernández Pombo - info@terratika.org
Entitat que acompanya la renovació d’espais construïts i la implementa per a agrupacions innovadores
i institucions del govern.

BALCONNECT • Adel Sarvary - asarvary@gmail.com 
Balconnect és un projecto construint una xarxa de propietaris de plantes exteriors, per a millorar la ecoliteracia urbana i la 
biodiversitat.

GROOTS • Joaquim Bas - joaquim@groots.eco
Solucions d'agricultura vertical per a un futur sostenible revolucionant la manera en la qual conreem, transportem i consumim els
nostres aliments.

ROBERT L. STRAUSS 

Qui som?: socios fundadores (II)

https://www.organicbasketbarcelona.com/%23home
https://verdopolis.com/
https://www.eixverd.cat/
https://lapinyabarcelona.com/
https://www.organicbasketbarcelona.com/%23home
https://www.instagram.com/thefarmerontheroof/
https://ecohuertosurbanos.com/
http://www.terratika.org/
https://www.groots.eco/
https://lapinyabarcelona.com/
http://www.terratika.org/
https://www.instagram.com/thefarmerontheroof/
https://ecohuertosurbanos.com/
https://www.eixverd.cat/
https://www.groots.eco/
https://verdopolis.com/


A POC A POC / NEST City Lab • Fabien Franceschini • Valerie Aubert - hola@apocapocbcn.com
La nostra missió en Apocapoc BCN és imaginar, crear i oferir espais sostenibles * que inspirin als seus membres a viure una vida més
sostenible i satisfactòria.

ALELLAGREENTECH - Martin Picard - mpwicard@gmail.com
Showroom interactiu de productes verds de caràcter innovador, suport de startups verds i centre d'innovació de sensors intel·ligents i 
automatització per a jardins i agricultura.

HUERTOCITY – Stuart Franklin- info@huertocity.com

Equip de jardiners i horticultors anglesos i espanyols que es dediquen a entapissar Barcelona i els seus voltants amb un mantell verd. 
Tenim una àmplia experiència en projectes d'horts urbans, jardineria i jardins verticals

EKOKOKE – Inés Sagrario- info@ekonoke.com

Cultiva cerca de ti hortalizas felices que te hacemos llegar vivas. En nuestro grow-room, en vertical, sin tierra.
Mini huertas de lechugas felices y microgreens 100% sostenibles.

ALELLA
GREEN TECH

Qui som?: socios fundadores (III)

https://www.apocapocbcn.com/en
http://alellagreentech.com/
https://huertocity.com/
https://www.ekonoke.com/
mailto:info@ekonoke.com
https://www.apocapocbcn.com/en
http://alellagreentech.com/
http://alellagreentech.com/
https://huertocity.com/


Altres Col·laboradors

PLANT ON DEMAND • Toni Tripiana - https://www.plantondemand.com
Solucions per a digitalitzar i optimitzar els processos de compra-venda de productes agroalimentaris.

AURORA SERRA CANTÍ - aurora.agriculturaiart@gmail.com 
Dinamitzadora i formadora en horts ecològics, especialitzada en compostatge, i experiència en horts socials. Graduada 
en enginyeria agrícola, i col·laboradora en tres projectes de cooperació internacional
ruralitzem.cat i agriculturaurbana.cat

SOM NATURA • Laia Botey - laia@somnatura.cat
Impulsem iniciatives per a viure connectades amb la naturalesa a la ciutat, com a font de salut i benestar.

KARMA FLORES ECOLOGICAS • Amandine Baillarguès • Aurora del Camp - karma.flores.ecologicas@gmail.com
Horta de flors ecològuiques a 20 km de Barcelona.

NICO GNECCI  - nico@wikifactory.com - nikoeleven@gmail.com
Em dedico a la fabricació digital i construcció ecològica i sóc molt apassionat de l'alimentació sostenible..

GROWINPALLET • Oscar Pascual - hola@growinpallet.com
És una empresa social i sostenible que proposa serveis d’instal·lació, manteniment i assessorament d’horts urbans
ecològics en els terrats i terrasses en desús de Barcelona.

TREES & CIRCLES • Verónica Lassus
Sentimos que es posible vivir una vida de alegría, asombro, belleza y amor en comunión unos con otros y con el mundo 
natural que nos rodea.

ENVERDIM BCN  • Jordi
Es un somni individual obert a tothom pel benestar collectiu. Salvo llavors que s'haurien perdut d'arbres de Barcelona, 
de fruites que m'he menjat, de llegums del rebost... i les deixo per la ciutat quan ja són plantes per qui les vulgui

KARMA FLORES 
ECOLÓGICAS

AURORA SERRA

NICO GNECCI

https://growinpallet.com/es
https://www.eixverd.cat/
https://www.plantondemand.com/
https://websomnatura.wordpress.com/
https://www.instagram.com/karma_flores_ecologicas/
https://growinpallet.com/es
https://www.treesandcircles.com/
https://enverdimbarcelona.cat/
https://www.plantondemand.com/
https://websomnatura.wordpress.com/


Què proposem?
Dins els actes de l’espai AGRÒPOLIS en el marc de la Capital Mundial
de l’Alimentació Sostenible Barcelona 2021, volem dur
a terme una proposta:

“Les 48 hores del verd i l’agricultura urbana”



Manifest Barcelona, inspirat en el de París, :

1. Ampliar espais conreats i espais verds a la ciutat durant tot l’any.
2. Agrupar als actors de l'agricultura urbana.
3. Fomentar el descobriment i l'acostament dels habitants al món agroverd.
4. Impulsar pràctiques sostenibles.
5. Sensibilitzar als habitants de les ciutats sobre els principals desafiaments del 
planeta.
6. Promoure els llaços socials, la solidaritat multicultural i transgeneracional a través 
del agroverd.

Després de diverses reunions mantingudes amb La Société d'Agriculture Urbaine
Généreuse et Engagée, “La Sauge”, Barcelona s’agermana amb la ciutat de París,
promotora des de fa més de quatre anys, de les “LES 48H AGRICULTURE
URBAINE” , i junt amb altres ciutats franceses, volem fer créixer aquesta activitat
a escala europea.

On ens hem inspirat, en el context europeu:

https://www.les48h.fr/


1. DEBAT:
Xerrades, taules rodones i streaming amb altres
ciutats (temàtica agrotech, alimentació sostenible, 
embalatge, horts urbans, residus, economía circular, etc...)

2. EXPERIÈNCIES:
Visites a projectes i llocs emblemàtics de la ciutat, 
relacionats amb el món verd, per crear moviment
de visitants.

PROGRAMA 24 i 25 d’abril



Persones de contacte:

Adela Martínez  /  adela@huertosinthesky.com / +34 691 608 427

Joan Rieradevall / Joan.Rieradevall@uab.cat /  +34 619 513 122

Lucie García / luciegarcia6@gmail.com  / +34 673 197 441

Montse Bonany / monbonany@yahoo.es / +34 699 185 97

Micky Royan / ing.royan@gmail.com/ +34 651 163 400

.


