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Versió Març de 2019 

 

Proposta per generar un Oasi Climàtic d'Agroecologia Comunitària 
(Barri de Porta - Districte de Nou Barris - Barcelona) 

 Projecte dissenyat per a la Convocatòria de la UE Horizon 2020:  
Solucions visionàries i integrades per a millorar la salut i el benestar a les ciutats 

 

 

1- Presentació de la proposta 

La proposta que presentem promou la conversió d'un pàrquing provisional1 en un oasi 
climàtic, agroecològic i comunitària per tal de millorar la salut i el benestar del veïnat i la de la 
ciutat. És una oportunitat per desenvolupar un projecte referent que transformi una zona que 
suposa una "illa de calor" i convertir-la en un oasis verd atemperador. En paral·lel donaria 
resposta a altres problemàtiques que formen part de les Agendes Globals (2030, Habitat III i 
COP21) i locals: canvi climàtic, augment de les temperatures, salut i benestar de la població, 
economia social i solidària i de les cures, reduir l'empremta ecològica, mobilitat sostenible, 
noves pautes de producció i consum, gestió de l'aigua, sobirania alimentària, urbanisme 
sostenible, foment de la biodiversitat, etc. La proposta parteix dels nous paradigmes de l'ONU  
per definir les ciutats del segle XXI i de les polítiques de l'Ajuntament per a la transició 
ecosocial i resilient.  

Paral·lelament la Comissió Europea està obrint convocatòries del programa Horitzó 2020 que 
financien propostes d'aquest tipus. Això permetria articular un treball en xarxa a nivell local  
durant quatre anys que es coordinaria amb altres experiències similars d'altres ciutats 
europees o d'altres països. Aquest procés contribuiria a generar una ciutat més ecològica, 
sostenible, resilient i justa amb uns espais públics accessibles i segurs, i amb un major grau de 
salut i benestar. Al mateix temps, permetria estudiar l'evolució del projecte, generant 

                                                             
1
 Contigu al Cementiri de Sant Andreu és un espai asfaltat amb una capacitat de 300 cotxes i situat al Barri de Porta, al Districte de 

Nou Barris. 
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indicadors del seu impacte que servirien per millorar i replicar l'experiència en d'altres parts de 
Barcelona o a d'altres ciutats i pobles. 

2. Nous Paradigmes per les ciutats del segle XXI 

A 2015 l'ONU va aprovar l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Existeixen 17 
objectius (ODS) que són una eina de planificació tant a nivell global, com a nivell europeu, 
nacional i local. L'Agenda fa una especial menció al paper clau de les ciutats donat que al 2050 
està previst que hi visquin un 70% de la població mundial. L'ODS 11 parla de ciutats i 
comunitats sostenibles. Al 2016 l'ONU va promoure a Quito (Equador) la Conferència sobre 
Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible Hàbitat III a on es va signar la Nova Agenda 
Urbana 2016-2036, document que defineix com han de ser les ciutats que necessitem. Les 
ciutats han de ser resilients al canvi climàtic i regeneratives, amb una mobilitat ecològica, una 
economia sostenible i generant espais verds que fomentin la salut i el benestar. També cal 
destacar el Pacte Global d'Alcaldes/ses pel Clima i l'Energia; aliança global de ciutats i governs 
locals voluntàriament compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic, reduint els seus 
impactes i facilitant l'accés a l'energia sostenible i assequible per a totes/s. Aquest Pacte es 
deriva de la Cimera del Clima de París de 2015 (COP21) i l'Ajuntament de Barcelona ha estat 
un membre molt actiu en la seva creació. La proposta que presentem pot donar resposta a 13 
dels ODS i a bona part de les indicacions, objectius i mesures d'Habitat III i del Pacte Global pel 
Clima. 

A nivell local, l'Ajuntament de Barcelona (i també l'Àrea Metropolitana de  Barcelona) ha posat 
en marxa diferents plans i mesures encaminades a aconseguir els ODS, a millorar la vida a la 
ciutat (salut i benestar) i fer-la més sostenible, més justa, més resilient i amb menys petjada 
ecològica. Cal destacar tres accions de govern realitzades en els darrers anys: el Pla de Clima 
2018; el Pla del Verd i de la Biodiversitat, 2012-2020; i la mesura de govern amb el nom de 
Programa d'Impuls de la Infraestructura Verda Urbana 2017-2030. La proposta formulada 
concreta i desenvolupa bona part dels objectius plantejats en els tres documents esmentats. A 
més, està en sintonia amb altres plans i mesures de govern de l'Ajuntament: Pla d'Impuls de 
l'Economia Social i Solidària; Programa per al desenvolupament territorial dels espais 
comuns urbans; Pla per a la Justícia de Gènere; Pla de Mobilitat; Pla de Salut Mental; 
Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària; Pla de prevenció de Residus; Pla per la millora 
de la Qualitat de l'Aire; Pla Director de l'Arbrat; Pla Municipal d'Acció Comunitària; 
Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats, Pacte del Temps, etc. 

3. Oportunitat: Convocatòria Unió Europea Horitzó 2020 

En aquest document fem una descripció de la proposta partint de la convocatòria europea 
Horizon 2020 ("Solucions visionàries e integrades per a millorar el benestar i la salut a les 
ciutats") amb la qual la proposta té una gran sintonia. La convocatòria europea tenia com a 
data límit el 19 de febrer de 2019 però en properes convocatòries tornarà a sortir-ne de 
similars. S'hauria de presentar i treballar amb altres ciutats europees o d'altres països amb els 
que es té conveni. Des de la UE proposen que el mínim que es demani sigui de 10 milions de 
euros (a repartir entre els membres de la xarxa). El 20% de la quantitat rebuda pot ser 
utilitzada en infraestructures. Dels quatre exemples que exposa la UE la proposta que 
presentem desenvolupa tres: horts terapèutics (socials, veïnals, comunitaris, etc.), sales 
urbanes (Àgrora, espai de cures) i carrers creatius. 

Les accions haurien d'oferir solucions visionàries i integrades en la intersecció de la innovació 
social, cultural, digital, basades en la naturalesa per augmentar la salut i el benestar de la 

https://www.google.com/search?newwindow=1&q=Estrat%C3%A8gia+d%27inclusi%C3%B3+i+de+reducci%C3%B3+de+les+desigualtats+de+Barcelona+2017-2027&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiUz_GfzZDhAhVQA2MBHU99AwAQBQgpKAA
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-2019.html
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ciutadania. Aquestes solucions han d'abordar els determinants socials, culturals, econòmics i 
ambientals de la salut i el benestar i donar suport a les comunitats urbanes per reduir la seva 
exposició als riscos climàtics, la contaminació (inclòs el soroll), l'estrès ambiental i les tensions 
socials, inclosos els efectes negatius de la "gentrificació". Les accions també haurien de 
demostrar com la integració d'aquestes solucions en la gestió innovadora de l'ús de la terra, el 
disseny urbà i la planificació podria reduir les càrregues ambientals relacionades amb la salut 
en barris socialment desfavorits; fomentar l'accés equitatiu als espais públics, millorar la seva 
qualitat i ús i promoure patrons de mobilitat urbana sostenible. Les accions han de provar nous 
enfocaments de gestió de la transició, nous models de governança i marcs legals, mecanismes 
de finançament per redisenyar els espais públics i els béns comuns urbans i avaluar la seva 
contribució per millorar la salut i el benestar. Han de ser promogudes per múltiples parts 
interessades, el compromís de la ciutadania, la co-creació i la copropietat dels espais públics. 

4.Descripció de l'espai 

 

L'espai està annex al cementiri de Sant Andreu; esplanada d'uns 250 metres per uns 25-40, 
d'uns 8000 m2. L'Ajuntament té projectat que el futur Corredor Verd (Mar a Collserola) passi 
per aquí. Una resolució judicial de 2018 ha dictat que aquest espai a de passar a ser verd tal 
com diu e Pla General Metropolità (PGM). Durant molts segles aquestes terres van  rurals 
vinculades a la Masia de Can Valent i passava la riera de Sant Andreu. Van ser horts fins als 
anys 60-70 quan va passar a ser un espai de barraques i als 80 va passar a ser un descampat. 
Cap al 1990 va començar a ser utilitzat com a pàrquing i es va asfaltar al 2010. L'espai ha tingut 
usos condicionats per les prioritats de cada època: horts (menjar), barraques (habitatge), 
pàrquing (cotxe). Ara proposem que tingui usos climàtics, agroecològics i comunitaris 

La Masia de Can Valent és de propietat municipal des de 1985. En diverses ocasions s'ha 
projectat una rehabilitació de l'edifici com a equipament. L'equip de govern actual ha 
manifestat que la reforma haurà de fer-se a la propera legislatura2. Des de l'AVV, l'Assemblea 
d'Aturats/des de 9B i altres col·lectius del barri i del Districte es reivindica que la Masia passi a 
ser un espai de referència en Agroecologia urbana i Jardineria Ecològica. Des de la tardor de 
2016, al costat de la masia, trobem l'Hort Comunitari de Can Valent; un "Espai Buit" de 
l'Ajuntament gestionat per l'Assemblea d'Aturats/des de 9B a on desenvolupen un projecte 
d'horta ecològica i comunitària, una compostadora veïnal i activitats socials i culturals.  

                                                             
2 El rescate de la masía municipal de Can Valent salta al próximo mandato; La Vanguardia, 5 de juny de 2018. 

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180604/443954279512/masia-can-valent-porta-nou-barris.html
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En el mateix espai es troba l'antic camp de futbol de la Fundació Damm que és propietat de la 
Funerària Àltima que tenia intenció de construir un tanatori. Ara el Districte, està estudiant la 
possibilitat de que el Tanatori es pugui fer al lateral del cementiri que toca a l'Avinguda Rio de 
Janeiro. Per fer-ho, estan estudiant la fórmula d'una permuta entre els dos terrenys. En 
qualsevol cas, no sembla que la situació canvií en els propers mesos o anys.  

  
 

Podem parlar de que actualment s'ha generat una "illa de calor"3 provocada per els següents 
ingredients: el pàrquing d'asfalt, carrers i cotxes, cementiri (tant la paret com l'interior són de 
maó, ciment i asfalt), edificis d'habitatges, la Ronda del Mig i el complex comercial4 

 

 Serveis socials de Porta, Vilapicina i Torre Llobeta , 
Turó de la Peira i Can Peguera 

 
Proposta d'ubicació dels horts socials ecològics 
de Porta 

 Banc d'Aliments de Nou Barris (DISA)  
Masia i Horta Comunitària de Can Valent 
(Assemblea d'Aturats/des de Nou Barris) 

 Camp de la Damm (actualment propietat de la 
Funerària Àltima) 

 
Proposta d'ubicació del nou tanatori (segons el 
Districte de Nou Barris) 

 

                                                             
3
 L'illa de calor és una situació urbana, d'acumulació de calor per la immensa mole de formigó, i altres materials absorbents de 

calor; i atmosfèrica que es dóna en situacions d'estabilitat per l'acció d'un anticicló tèrmic.  
4
 Som Multiespai, El Corte Inglés, Hotel Ibis i edificis d'oficines. Els aires condicionats d'aquests edificis reforcen a l'estiu la pujada 

de temperatures en aquesta zona.  
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5. Proposta d'Oasis Verd Climàtic i d'Agroecologia Comunitària 

La proposta és convertir l'actual pàrquing en un oasi verd climàtic i d'innovació Agroecològica i 
Comunitària de Ciutat. Això contribuiria a millorar una zona degradada, contaminada 
(ambientalment, acústicament, etc.) i que promou el canvi climàtic en un pulmó verd de 
producció ecològica on millorar la salut i el benestar comunitari del veïnat i l'empremta 
ambiental de la ciutat. Un dels objectius és fer-ho a partir d'una planificació eco-urbanística 
participada que desenvolupi un disseny i una gestió dels espais públics com a comuns urbans. 
Serà un espai verd connectat sistèmicament amb altres a partir del corredor verd fomentant la 
mobilitat sostenible. També, serà un espai de trobada obert a tothom amb especial atenció al 
dret a la ciutat amb perspectiva de gènere (cuidar a les que cuiden). Per últim, serà un espai 
terapèutic que nodreixi a moltes famílies i que aporti al Banc d'Aliments verdures ecològiques 
de qualitat; a on es podran experimentar noves formes de generar bens i productes per 
millorar la salut i benestar i aprofitar millor els recursos naturals. Amb tot es poden generar 
nous llocs de feina amb nous perfils professionals: pagesia urbana i altres nous oficis. 

El passat 5 de desembre es va realitzar una reunió de presentació del projecte a l'Ajuntament 
de Barcelona. A la reunió varen assistir les Àrees de Model Urbà, Drets Socials, Ecologia 
Urbana, l'Agència de Salut Pública i el Comissionat d'Economia Social i Solidària. El Districte de 
Nou Barris estava convocat però no va poder assistir. Varen participar alguns socis de la 
proposta: l'Assemblea d'Aturats i Aturades de Nou Barris, ISGlobal, Notus i Calma, Transicions 
Ecosocials. Es va acordar generar un grup de treball específic en el que incloure l'Àrea 
d'Internacional. Els objectius d'aquest grup de treball és millorar la proposta, trobar un 
finançament adequat i ciutats estratègiques per a treballar-ho. 

Les diferents temàtiques i espais que es poden desenvolupar són: 

Hort Comunitari de 
Can Valent 

Ja existeix. Hort ecològic, espai de trobada veïnal amb projectes d'economia 
comunitària i verda (compostadora comunitària), activitats socials i culturals, etc. Espai 
amb vocació de generar nova ocupació d'Economia Social i Solidària. 

Hort Social 
Vinculat a serveis socials, podrà ser un recurs de cara a aconseguir els objectius dels 
plans de treball individuals i familiars. Parcel·les familiars amb suport professional. Es 
vincularan tallers de cuina per millorar la nutrició de les famílies. 

Hort Veïnal 
Parcel·les per a famílies del barri, una part poden ser persones i famílies derivades pel 
CAP (recepta social) o pel Centre de Salut Mental. Parcel·les familiars amb suport 
professional. Es vincularan tallers de cuina per millorar la nutrició de les famílies. 

Hort Comunal 
Treballat fonamentalment per les famílies dels horts socials i veïnals com a compensació 
de tenir un hort. La producció anirà directament al Banc d'Aliments o similar a on es 
faran tallers de cuina per tal d'introduir les verdures a les dietes de les famílies. 

Hort Formatiu 
Dedicat a millorar destreses dels hortolans/es, a difondre l'agricultura i jardineria 
ecològica i el seu paper en el clima i la resiliència a la ciutat. També serà el lloc per a la 
capacitació de nova pagesia urbana. Vinculat als futurs usos de la Masia de Can Valent. 

Espai experimental i 
obrador 

Espai on poder posar en pràctica altres formes de cultiu (horts verticals, hidropònics, 
espirulina i altres). També serà el lloc on realitzar conserves, sabons i altres productes. 

Fruiters, herbes 
remeieres i flors  

Es poden plantar fruiters, herbes remeieres, aromàtiques i flors ornamentals. L'hort pot 
esdevenir una "botica" per aprendre remeis i per cuinar i una fruiteria. 

Àgrora 
Sala urbana comunitària: espai multifuncional de trobada veïnal i convivència. Ocupa 
l'espai central d'arbrat i tindrà una orientació cap a les cures (i cuidar a les que cuiden). 

Corredor Verd 
En el disseny haurà d'estar integrat el tram de corredor verd per promoure una 
mobilitat sostenible des de Collserola al Mar. 

Carrer creatiu 
Es disposa d'un mur de 225 metres per 6 d'alçada que pot ser utilitzat per experimentar 
amb cobertes verdes, jardins i horts verticals, murals artístics i altres. 

Aigua de Collserola 
Pel mateix carrer passa una canonada amb aigua de Collserola. Es pot aprofitar aquesta 
aigua bona i experimentar sistemes de rec tradicional amb noves tecnologies. 

Energies renovables 
Pot ser un espai d'experimentació amb petites instal·lacions per captar energia solar, 
eòlica, hidràulica, biomassa i d'altres i poder aportar-la a la distribuïdora municipal. 
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Masia Can Valent 
En un futur podria convertir-se en un equipament dedicat a l'agroecologia urbana i la 
jardineria ecològica. 

 

6- Objectius 

6.1- Objectiu general: 

- Crear un oasis verd climàtic, agroecològic i comunitari que millori la salut i el benestar del veïnat de 
Nou Barris i de la ciutat. 

6.2- Objectius específics:  

1.1 Transformar l'actual pàrquing en un oasi climàtic,  verd i d'agroecologia comunitària. 

1.2 
Realitzar un procés d'Investigació, desenvolupament i innovació que permeti estudiar l'impacte del projecte a 
nivell ambiental, de salut, benestar, social i comunitari, etc.  

1.3 Crear i desenvolupar horts socials, veïnals, comunals, comunitaris, formatius d'agroecologia urbana. 

1.4 
Realitzar un procés de disseny urbà i planificació participativa de l'ús de la terra, la gestió comunal de l'espai 
públic, la mobilitat sostenible, etc. 

1.5 Habilitar un espai d'accés universal, segur, inclusiu i amb dimensió de gènere que promogui el Dret a la Ciutat. 

1.6 
Crear un espai de trobada comunitària (Àgrora) intergeneracional i intercultural dinamitzat amb la lògica de 
l'ètica i l'economia de les cures. 

1.7 
Revertir els condicionants socials, culturals, econòmics i ambientals dels barris desfavorits a partir de 
l'agroecologia urbana comunitària i fomentant estils de vida sostenible. 

1.8 
Contribuir a la transició ecosocial de la ciutat per aconseguir que sigui més resilient, més sostenible, amb més 
qualitat de vida i més justa tal com queda recollit en el Pla del Clima Municipal. 

1.9 Treballar en xarxa amb altres ciutats que promoguin projectes similars de forma coordinada i retroalimentada.  

1.10 
Desenvolupar un projecte innovador i referent que pugui replicar-se en d'altres espais de la ciutat i altres 
ciutats (AMB i DIBA) 

 

7- Dimensions de la proposta: 

1. Salut i Benestar 

Millorar la salut i benestar de persones i famílies de Nou Barris en seguiment de serveis socials a partir d'horts socials. 
Millorar la salut i benestar de persones i famílies de Nou Barris (vinculades al CAP) a partir d'horts veïnals. 
Millorar la salut i benestar de persones i famílies de Nou Barris  a partir de l'hort comunitari de Can Valent. 

Millorar la salut i benestar de persones i famílies dels horts i del Banc l'Aliments, o similars, a partir d'introduir verdures 
ecològiques a les seves dietes.  

Crear accions formatives de nutrició, cuina i salut. 

Millorar la salut i benestar de les persones i famílies a partir de generar un espai de trobada comunitari i veïnal ("Àgrora") 
dedicat a les cures i les cuidadores.  
Creació d'horts adaptats (persones amb dependència e infants). 

Millorar la salut i benestar del veïnat proper a l'espai a nivell ambiental, relacional i convivencial. 

Millorar la salut i benestar del veïnat reduint els contaminants (fums i sorolls) i atemperant les zones colindants. 

2. Investigació, desenvolupament i innovació 

Investigar i generar indicadors de l'impacte dels horts en la salut i benestar de les persones i famílies que participen i 
treballen als horts socials, veïnals i comunitaris: salut mental, salut física, nutrició ecològica, despesa en fàrmacs, etc. 

Investigar i generar indicadors de l'impacte dels horts, del verd en general i de l'espai de trobada (Àgrora) en la salut i 
benestar de les persones (cuidades i cuidadores). 

Investigar i generar indicadors de l'impacte en la salut i benestar del veïnat dels entorns: contaminació ambiental, 
contaminació acústica, temperatures màximes, etc. 

Investigar i mesurar l'actual impacte de l'espai (pàrquing i cementiri) i els entorns (Ronda del Mig, Centres comercials, 
edificis dels voltants, etc.) i comparar-lo amb l'impacte un cop desenvolupat l'oasi. 
Investigar i generar indicadors que contribueixin a innovar en el dret a la ciutat a partir de la Teoria de l'Economia 
Feminista, de la Cura i Ecofeminista. 

Desenvolupar innovacions i indicadors d'impacte en gestió de l'aigua de Collserola, energies renovables, cobertes verdes, 
introducció de fruiters, permacultura,  gestió agroecològica, bioconstrucció, compostatge comunitari, etc. 

Utilitzar metodologies e instruments per al monitoratge i supervisió: la participació ciutadana i els observatoris ciutadans, 
Big Data, xarxes de sensors, mapes GIS, programes d'observació (GEOSS i Copernicus), etc. 
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3. Social i Comunitari 

Generar un espai de trobada intergeneracional, intercultural, amb perspectiva de gènere, segur i inclusiu on fomentar 
d'ètica i l'economia de les cures i promoure el Dret a la Ciutat. 

Aportar aliments ecològics conreats de forma comunitària per al Banc d'Aliments de Nou Barris. 

Aprofitar els horts com a instruments clau en els plans de treball social inividuals i familiars del Centre de Serveis Socias i 
en les "receptes socials" del Centre d'Atenció Primària de Salut i del Centre de Salut Mental. 

Estudiar fórmules jurídiques per a la gestió dels "bens comuns urbans" a partir de la cocreació i copropietat de l'espai 
públic amb la implicació de l'administració, el teixit associatiu, el veïnat, altres institucions (universitats, instituts, 
fundacions, etc.) i sector privat. Nous models de governança. 

4. Ambiental 

Millorar la qualitat de l'aire dels entorns, l'atemperació de la zona i la petjada ecològica urbana. 
Promoure la Sobirania Alimentària a la Ciutat a partir d'innovar en noves formes de producció i consum d'aliments i altres 
productes. Reduir la contaminació derivada pel transport d'aliments i altres bens. 

Revertir l'augment de  temperatures degut a l'asfalt, el mur, els cotxes i als centres comercials per l'efecte atemperador 
de l'oasi agroecològic. 

Ampliar la biodiversitat a la ciutat tot promovent la reintroducció d'algunes espècies en perill (per exemple pardals). 

Estudiar l'impacte dels centres comercials propers i proposar millores a partir de la Responsabilitat Social Corporativa 
(RSC) per reduir els efectes de l'illa de calor i cofinançar l'oasi verd. 

5. Urbanisme, planificació i mobilitat 

Generar una primera fase de definició participativa de l'espai i del corredor verd a partir del treball compartit de veïnat, 
teixit associatiu, tècnics municipals, experts en les diferents dimensions, etc. 

Dissenyar i urbanitzar un tram del Corredor Verd corresponent al Barri de Porta. 

Generar un carrer  creatiu: introducció d'arbres i flors ornamentals, cobertes verdes i murals al mur del cementiri, 
estructures en bioconstrucció (canyes, adob, etc), paisatgisme d'agricultura urbana, etc. 

Definició i creació d'una sala urbana inspirada en les cures comunitàries. 

Estudiar els possibles riscos que pot generar l'espai en quant a incentivar la gentrificació. 

6.Ocupació d'Economia Social i Solidària 

Generar nous llocs de feina vinculats amb la gestió i cura dels horts,pagesia urbana, compostació urbana, dinamització 
comunitària de les cures, la sensibilització i formació mediambiental, agroecològica i de jardineria ecològica. 
Impulsar processos de capacitació de nous/ves pagesos urbans agroecològics, jardiners ecològics, gestió d'aigües, 
especialistes en cobertures verdes, etc. 

Promoure la producció i consum de verdures ecològiques i altres productes de la ciutat. 

7. Coordinació i Administració 

Coordinació tècnica i estratègica dels diferents agents presents al projecte: associacions de barri i districte; tècnics 
municipals; serveis; instituts d'investigació; cooperaitives i altres empreses, etc. 
Promoure i coordinar el projecte des del Districte de Nou Barris i les diferents Àrees de l'Ajuntament implicades.  

Coordinar el projecte amb la Diputació de Barcelona (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat) i l'AMB per tal 
d'amplificar el seu impacte i nudrir-se de les experiències similars. 

Coordinació amb una xarxa de ciutats europees i d'altres països que estiguin desenvolupant projectes similars. 

 

8- Àrees de l'Ajuntament de Barcelona i socis locals actuals: 

Àrees de l'Ajuntament de Barcelona 
Drets Socials Agència de 

Salut Pública 
Ecologia 
Urbana 

Economia Social 
i Solidària 

Internacional Model Urbà Districte de Nou 
Barris 

 

Socis locals 

CALMA, Transiciions 
Ecosocials 

Assemblea 
d'Aturades/ts de Nou 

Barris 

Institut de Salut 
Global de Barcelona 

Cooperativa 
d'Ingeniers/es 

Aiguasol 

Arran de Terra Associació Rebrots 
Cooperativa 

d'Arquitectes Les 
Voltes 

Cooperativa la Fàbrica 
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9. La proposta i les agendes internacionals 

Aquest projecte s'inspira en els Objectius de l'Agenda 30 per al Desenvolupament Sostenible i 

dona resposta a la major part d'ells. També  respon a bona part de les línies d'acció impulsades 

des de la Nova Agenda Urbana, Habitat III. A continuació volem reflectir quins són els ODS de 

la Agenda 2030 que es desenvolupen a la proposta: 

 

Posar fi a la pobresa en 
totes les seves formes en tot 
el món. 

Amb els horts socials es busca que les persones que es troben en situació de 

vulnerabilitat social puguin iniciar tota una sèrie de canvis que els ajudin a 

millorar la seva situació vital. 

 

Posar fi a la fam, aconseguir 
la seguretat alimentària i la 
millora de la nutrició i 
promoure l'agricultura 
sostenible 

Els horts socials són una resposta a situacions de malnutrició i desnutrició per 

part de famílies que actualment tenen poc o nul accés a menjar fresc (sobretot 

verdures). El projecte vol iniciar un procés a nivell de ciutat per promoure i 

assolir un major grau de Sobirania Alimentària i millorar la nutrició.  

 

Garantir una vida sana i 
promoure el benestar per a 
tots en totes les edats 

Amb els horts es millora la salut i benestar del veïnat des de diferents nivells 

d'intervenció i d'incidència: de les persones i famílies vinculades als horts a 

partir de l'exercici físic, alimentació i relació; i del veïnat per les repercussions 

positives en la qualitat de l'aire, el soroll, la mobilitat, etc. 

 

Garantir una educació 
inclusiva, equitativa i de 
qualitat i promoure 
oportunitats d'aprenentatge 
durant tota la vida per a tots 

Aquest espai agroecològic vol té també un paper educatiu i formatiu. Per una 

banda per a les persones que participen als horts socials, veïnals i comunitaris. 

L'espai d'hort formatiu i de capacitació vol ocupar tenir un paper en que es 

puguin donar noves oportunitats al llarg de la vida: pagesia urbana. 

 

Aconseguir la igualtat entre 
els gèneres i donar poder a 
totes les dones i les nenes 

La perspectiva de gènere és un dels eixos transversals del projecte. Es vetllarà 

de forma activa pel dret a la ciutat i a que no existeixi cap forma de 

discriminació per qüestions de gènere amb una mirada interseccional. Es 

pretén posar al centre del funcionament de l'espai l'ètica de les cures i la 

sostenibilitat de la vida.  

 

Garantir la disponibilitat 
d'aigua i la seva gestió 
sostenible i el sanejament 
per a tots 

L'aigua i la seva gestió sostenible és un dels objectius de projecte. Es vol 

aconseguir un ús eficient dels recursos hídrics emprats en el rec dels horts 

utilitzant aigua de Collserola i experimentant la recuperació d'aigües pluvials. Es 

pretén comptar amb col·laboracions tècniques per introduir tecnologies que 

permetin una gestió intel·ligent i eficient. 

 

Garantir l'accés a una 
energia assequible, segura, 
sostenible i moderna per a 
tots 

Aquesta dimensió es pot desenvolupar amb suport d'entitats que treballen la 

innovació de noves formes de producció d'energia de petit format. Existeix la 

possibilitat de posar en pràctica enginys per aprofitar l'energia derivada de 

l'aigua, del sol, de l'aire o la biomasa. Aquesta producció podria sumar-se a 

l'energia produïda per l'Ajuntament (Barcelona Energia).  

 

Promoure el creixement 
econòmic sostingut, inclusiu 
i sostenible, l'ocupació 
plena i productiva i el treball 
decent per a tots 

Es vol promoure la creació d'ocupació de qualitat d'economia verda i per a la 

sostenibilitat. Poden generar-se nous perfils professionals: gestió de l'espai 

agroecològic, formadors/es d'horts, dinamització socio-comunitària, etc.  

També es vol apostar per a que persones dels horts socials puguin capacitar-se 

per poder esdevenir pagesos agroecològics de ciutat.  

 

Reduir la desigualtat en i 
entre els països 

El projecte vol promoure la inclusió social, econòmica i política de les persones i 

famílies en situació de vulnerabilitat i la resta de veïnat. Es treballarà sempre 

per a que no existeixin discriminacions per qualsevol causa o diversitat. 

 

Aconseguir que les ciutats i 
els assentaments humans 
siguin inclusius, segurs, 
resilients i sostenibles 

Aquest espai agroecològic vol ser al mateix temps un referent de corredor verd 

de mobilitat sostenible; un espai d'accés universal a un espai verd públic, segur, 

inclusiu i accessible; i una nova forma de planificar el urbanisme de la  ciutat i 

de gestionar l'espai públic. La proposta és plenament coherent amb la Nova 

Agenda Urbana, Habitat III. 

 

Garantir modalitats de 

consum i producció 

sostenibles 

El projecte planteja una forma de producció i consum sostenible a partir d'un ús 

eficient dels recursos, la terra i l'energia. És un procés que rebaixarà els costos 

econòmics, socials i ambientals tot reduint la pobresa. Una aspiració és 

augmentar el grau de Sobirania Alimentària de la ciutat produint i consumint a 

la mateixa ciutat. 
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Adoptar mesures urgents 
per combatre el canvi 
climàtic i els seus efectes 

Convertir un espai d'asfalt amb 300 cotxes en un oasi verd és en si una acció 

per el clima. Que un nombre concret de famílies passin a consumir els seus 

propis productes obre les portes a la Sobirania Alimentària i a la reducció 

d'emissions per transport. Incentivar la mobilitat sostenible és una altra. 

Reutilitzar les aigües un altra. Transformar una illa de calor en un oasi ver 

atemperador vinculant a les empreses i la ciutadania. 

 

Promoure l'ús sostenible 
dels ecosistemes terrestres i 
lluitar contra la 
desertització, detenir e 
invertir la degradació de les 
terres i frenar la pèrdua de 
diversitat biològica. 

Un espai verd d'aquestes característiques contribueix a millorar els ecosistemes 

i la biodiversitat a la ciutat. Així, augmenta el nombre d'insectes i d'ocells. És 

pot realitzar una actuació específica per a recuperar la presència de pardals 

donat el seu descens en els darrers anys. 

 

A continuació volem destacar alguns dels articles d'Habitat III que la proposta desenvolupa: 

5. Al reorientar la manera en què es planifiquen, es dissenyen, es financen, es desenvolupen, 

s'administren i es gestionen les ciutats i els assentaments humans, la Nova Agenda Urbana 

ajudarà a posar fi a la pobresa i la fam en totes les seves formes i dimensions, reduir les 

desigualtats, promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, aconseguir la 

igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones i les nenes a fi d'aprofitar plenament la 

seva contribució vital al desenvolupament sostenible, millorar la salut i el benestar humans, 

fomentar la resiliència i protegir el medi ambient. 

13. Imaginem ciutats i assentaments humans que:  

b) Encoratgen la participació, promouen la col·laboració cívica, generen un sentiment de 

pertinença i propietat entre tots els seus habitants, atorguen prioritat a la creació d'espais 

públics segurs, inclusius, accessibles, verds i de qualitat que creen les condicions adequades 

per a les famílies, contribueixen a millorar la interacció social i intergeneracional, les 

expressions culturals i la participació política, segons escaigui, i fomenten la cohesió social, la 

inclusió i la seguretat en societats pacífiques i pluralistes, on es satisfan les necessitats de tots 

els habitants, reconeixent les necessitats específiques d'aquells en situacions de vulnerabilitat; 

h) Protegeixen, conserven, restableixen i promouen els seus ecosistemes, recursos hídrics, 

hàbitats naturals i diversitat biològica, redueixen al mínim el seu impacte ambiental i transiten 

cap a l'adopció de modalitats de consum i producció sostenibles. 

73. Ens comprometem a promoure la conservació i la utilització sostenible de l'aigua 

mitjançant la rehabilitació dels recursos hídrics a les zones urbanes, periurbanes i rurals, la 

reducció i el tractament de les aigües residuals, la reducció al mínim de les pèrdues d'aigua, el 

foment de la reutilització de l'aigua i l'augment del seu emmagatzematge, la seva retenció i la 

seva recàrrega, tenint en compte el cicle hidrològic. 

100. Donarem suport a la instauració de xarxes ben dissenyades de carrers i altres espais 

públics segurs, ecològics i de qualitat que siguin accessibles per a tots i estiguin lliures de 

delinqüència i violència, en particular lliures d'assetjament sexual i violència per raó de gènere, 

tenint en compte l'escala humana, i l'adopció de mesures que facin possible una utilització 

comercial òptima de les plantes baixes dels edificis, fomentin el comerç i els mercats locals, 

tant formals com informals, així com les iniciatives comunitàries sense ànim de lucre, permetin 
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reunir les persones en els espais públics i promoguin la circulació a peu i en bicicleta amb 

l'objectiu de millorar la salut i el benestar. 

123. Promourem la integració de la seguretat alimentària i les necessitats nutricionals dels 

residents de les zones urbanes, especialment els pobres de les zones urbanes, en la planificació 

urbana i territorial amb vista a posar fi a la fam i la malnutrició. Promourem la coordinació de 

polítiques sostenibles de seguretat alimentària i agricultura a les zones urbanes, periurbanes i 

rurals, per tal de facilitar la producció, l'emmagatzematge, el transport i la comercialització 

d'aliments als consumidors en formes adequades i assequibles i així reduir les pèrdues 

d'aliments i prevenir i reutilitzar els residus de menjar. 

10. La proposta i els diferents Plans Municipals 

Pel que fa als objectius marcats pels diferents plans i mesures de govern de l'Ajuntament 

volem destacar les que tenen a veure amb el Pla del Clima. El projecte també respon, en major 

o menor mesura, a altres plans o mesures de govern com són els del Pla Verd i la Biodiversitat i 

el Programa d'Impuls de la Infraestructura verda; el dels Comuns Urbans; el de Justícia de 

Gènere; el d'Acció Comunitària; i el d'Economia Social i Solidària. 

Del Pla del Clima destaquem les línies de treball en les que el projecte incideix: 

Línies d'Acció (LA) Descripció 

LA1: Tenir cura de tothom 
Habilitar l'espai de trobada, "Àgrora", com espai de cures des d'una perspectiva 
comunitària. Es posarà especial incidència en les cuidadores. 

LA3: Prevenir la calor Habilitar l'espai com un refugi climàtic davant onades de calor. 

LA5: Recuperar els terrats 
Realitzar intervencions de cobertura verda als murs del cementiri de Sant Andreu i 
generar serveis socioambientals de valor afegit en les diferents possibilitats 
(verda, comestible, freda, activa, etc.). 

LA6: Planificar en Clau 
Climàtica 

L'objectiu de la proposta és realitzar un procés de planificació participativa que 
defineixi l'espai en les seves diferents dimensions (horts, espai comunitari, 
corredor verd, cobertura verda, etc.) amb la transversalitat climàtica. 

LA7: Molt més verd 
Es pretén fer un disseny i una planificació participativa del corredor verd Collerola 
- Mar en clau climàtica, de sobirania alimentària i de resiliencia. 

LA8: Ni una gota perduda Reutilitzant aigües de Collserola i fent-ne una gestió eficient. 

LA9: Renovables en l'espai 
públic 

Hi ha la possibilitat d'experimentar amb petits artefactes per produir electricitat a 
partir de l sol, el vent, l'aigua i la biomassa. 

LA10: Moure'ns bé Promovent el Corredor Verd on prioritzar la mobilitat sostenible: bici o a peu. 
LA12: Cercle Virtuós. 
Elaborar una estratègia 
d'economia verda i circular 

Promovent noves ocupacions vinculades amb agroecologia urbana, la 
compostació comunitària, conserves, sabons i altres productes. 

LA13: Consum responsable 
El mateix espai promou el consum de productes ecològics i socials promovent la 
salut i un estil de vida sostenible. 

LA14: Residu Zero 
Promovent i ampliant la compostadora comunitària i experimentant amb altres 
reutilitzacions (sabons, conserves, etc.). 

LA15: Sobirania Alimentària 
La proposta és fonamentalment Sobirania Alimentària com a forma de millorar a 
vida dels veïns i veïnes preservant el medi ambient. 

LA16: Acció cultural pel 
clima 

L'espai Àgrora, els horts comunitari i de formació/capacitació i la pròpia 
dinamització socio-cultural i comunitària han de ser claus per fer arribar aquest 
sentiment col·lectiu i de pertinença. 

LA17: Cooperació Climàtica 
La participació a la Xarxa europea de ciutats de països més vulnerables contribuirà 
a entendre la nostra petjada ecològica i a aprendre altres formes de fer. 

LA18: Organitzem-nos 

L'espai agroecològic serà un espai de sostenibilitat i resiliència co-creat, co-produit 
i co-gestionat per la ciutadania organitzada, entitats públiques i privades i 
l'administració municipal. Servirà per generar indicadors que es podran utilitzar en 
altres espais i per generar sinèrgies amb d'altres experiències d'altres ciutats. 

 


