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ACTA DINOVENA SESSIÓ GRUP DE TREBALL VERD I BIODIVERSITAT 

 

 

1. LLISTATS ENTITATS I PERSONES ASSISTENTS I EXCUSADES  

Entitat assistent 

Som Natura 

Estudio MataAlta 

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

Àrea Metropolitana de Barcelona 

Institut de ciències del mar 

 

Entitat excusada 

ICTA - UAB 

Aigües de Barcelona 

 

Entitat convidada 

Direcció Espais Verds - Ajuntament de Barcelona 

 

 

2. Tasques que teníem pendents 

 

 Carta urbanisme: El grup decideix tancar la carta per enviar al departament 

d'urbanisme i ordenació del territori de la UPC (càtedra del paisatge). L’@Annalisa 

modifica una mica la proposta i l’envia al grup de correu. Si a tothom li sembla bé des 

de Bcnsostenible enviem la carta als contacte que ens passa l’Annalisa. Si tenim 

resposta la traspassem al grup. 

 

 

 

 

 

 

Data 26 de novembre de 2020 

Lloc Jitsi_Decidim (Virtual) 

Horari reunió 16.30  a 18 h 

Assistents 5 persones 

Excusats 2 persones 
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 Twitter: Es torna a debatre que s'hauria de tenir uns criteris clars de com gestionar el 

Twitter. Es proposa obrir un debat en el document Drive sobre twitter, i a la següent 

reunió tancar el tema. Definir qui porta el compte, que hi volem posar i sobre quins 

temes volem parlar. 

Document per posar propostes: 

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

USfyYNNBlysbc/edit?usp=sharing 

En @Jaume ens compartirà uns documents que tenen a la seva entitat sobre 

estratègies de comunicació, que ens poden servir per la definició de com treballarem 

amb les xarxes socials. 

3. Plataforma Decidim 

S’ha creat un espai a la Plataforma decidim amb tota la informació del Grup de treball: 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/verdbiodiversitat 

S’ha d’afegir una pestanya amb la informació dels membres del grup, es proposa posar els 16 

membres  que formen actualment part del GT, que estan en el grup de correu obert:  

 

Francesc Baró Porras ICTA-UAB 

Laia Botey Cumella Som Natura 

Sergio Carratala Estudio MataAlta 

Irene Cervera Buisán Associació Animal Latitude 

Eulàlia Codinach Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

Artur Degollada  World Nature 

Mari Pau Fernández Pombo TerràtiKa 

Anna Florensa UAB. Oficina de Medi Ambient 

Annalisa Giocoli Àrea Metropolitana de Barcelona 

Josep Antoni Melero Sánchez Ciutadania + Sostenible 

Màrian Navarro Navarro Consorci del Parc Natural de Collserola 

Anna Parisi XCN 

Jaume Piera Institut de ciències del mar 

MÒNICA RUBIO CARRERA AIGÜES DE BARCELONA 

Lara Saiz Merás Aula Ambiental Bosc Turull 

Ester Salgado Navarro Aigües de Barcelona 

Es comenta que aquesta plataforma té moltes opcions i que es pot mirar de adaptar a les 

necessitats del grup, hi ha una opció de fer targetes on la gent pot votar, comentar o seguir, 

que permet la interacció de la ciutadania (com el PAM o els pressupostos participatius), la Laia 

proposa mirar l’opció de poder utilitzar aquets espai per poder visibilitat les lluites del verd 

urbà que s'estan duent a terme a la ciutat. 

 

https://docs.google.com/document/d/1NAr0uyXGYrtA9V0w098xgchW-qOmh-USfyYNNBlysbc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NAr0uyXGYrtA9V0w098xgchW-qOmh-USfyYNNBlysbc/edit?usp=sharing
https://www.decidim.barcelona/assemblies/verdbiodiversitat
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4. Conversa amb Marga Parés i Coloma Rull 

Venen com a convidades la Marga Parés i la Coloma Rull de la Direcció d'Espais Verds i 

Biodiversitat. Expliquen al grup com s'estan organitzant i treballant amb els altres 

departaments de l'Ajuntament i els projectes que estan fent que van en la línia de les 

demandes del GT. També parlen de com el grup pot participar en el Procés participatiu del Nou 

Pla del Verd i Biodiversitat. 

Com estan treballant amb altres departament: 

 Relacions amb altres departaments de l’Ajuntament: 

o Carta del Verd i Biodiversitat: Guia de criteris tècnics i de disseny a tenir en 

compte a l’hora de projectar els espais verds i l’arbrat urbà.  L’estan elaborant 

amb Barcelona Regional, hi haurà un document tècnic i una versió més 

comunicativa per la ciutadania. 

o Pla del Verd: Sessions de treball amb agents implicats de l’Ajuntament 

(Urbanisme, participació, altres àrees de Ecologia Urbana, Agència de salut 

pública,...) 

o Periòdicament es coordinen amb diferents departament per tractar el nou 

model de ciutat reflexionant sobre el paper del verd. 

 

 Nou pla del Verd i la Biodiversitat: 

o S’està preparant el procés participatiu del Nou pla del Verd i la Biodiversitat, es 

contemplen diverses fases: 

 Co-disseny intern: sessions internes amb diversos departaments de 

l’Ajuntament 

 Fase intermitja: Sessions de treball amb representats de l’Ajuntament i 

altres institucions vinculades a l’Ajuntament: Museu de ciències 

naturals, .... 

 Procés participatiu: Sessions on pot participar tota la ciutadania 

(encara s’han de definir). 

o Es volen engegar diversos projectes “Tractor” 10 o 12, que siguin factibles i 

significatius, per prioritzar la seva implementació. 

o També s’està preparant la comissió de seguiment del procés participatius, des 

de Participació d’ecologia Urbana es proposa que algun membre del Grup de 

treball en formi part, a la propera reunió del GT s'intentarà convidar al 

Francesc Roma, que és la persona responsable d’aquet procés perquè expliqui 

en que consisteix. 

o Des el grup es comenta que volen tenir algun pes en el procés, que poden 

aportar una expertesa i que no encaixen gaire en les sessions generalistes 

enfocades a la ciutadania, i que es pugui trobar alguna manera de poder 

participar-hi de manera més significativa. 
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5. Com continuem? 

Des de B+S farem un correu de retorn de la sessió  i un Doodle per mirar de trobar-nos la 

setmana del 14 de desembre 

https://doodle.com/poll/gbf72yze3uirnh26?utm_source=poll&utm_medium=link

