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Vull donar les gràcies als companys del Mapa Barcelona més 
sostenible, per haver confiat en que jo el podia presentar. 
Dirigeixo la Fundació Ciència en Societat, que ha estat una de les 
entitats que participa en el grup motor del mapa b+s. 
Què és el mapa Barcelona més sostenible? 
El Mapa Barcelona més sostenible. 
Es tracta d’una eina de dinamització comunitària, que enforteix i 
dinamitza la xarxa ciutadana de Barcelona; 
un projecte participatiu que pretén fomentar la sostenibilitat de la 
ciutat. 
Es basa en els tres pilars de la transició: història natural (verd i 
biodiversitat), sostenibilitat (metabolisme de la ciutat en energia, 
aigua, residus…) i iniciatives socials (associacionisme, alternatives 
econòmiques i solidàries). 

Per què un mapa?

Σ
Per què?

 

Per què un mapa verd de Barcelona?  
Un Mapa sobre la Sostenibilitat visualitza la contribució que 
cadascú de nosaltres aportem per millorar la nostra ciutat, des 
d’iniciatives petites incipients a grans projectes ja consolidats. Eina 
de reconeixement comunitari de la tasca realitzada i de 
comunicació i sensibilització. 
Ja ho deia el Capità Enciam: “Els petits canvis són poderosos”. 

900 communities
65 countries

Think Global, Map Local!

DIRECTIONS TO A SUSTAINABLE FUTURE

http://www.opengreenmap.org

 

El Mapa Barcelona més sostenible està vinculat a la xarxa Green 
Map, que reflecteix la sostenibilitat global. Pensa globalment, actua 
localment. 
Green Maps (1995) 900 communities in 65 countries. 
Green living, nature and culture with adaptable tools and award-
winning icons. 
El mapa proporciona informació pràctica sobre punts d’interès 
(p.ex., botigues, allotjaments, equipaments i infraestructures), 
itineraris senyalitzats amb codis QR, i experiències ciutadanes 
(relats, fotografies, activitats) a la ciutat. 
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El Mapa Barcelona més 
sostenible

va ser iniciat per entitats i es 
va buscar i trobar la 

col·laboració de l’Ajuntament. 

A mesura que es construeix, 
més entitats del tercer sector 

i altres organitzacions 
s’hi poden anar involucrant.

És un projecte col·laboratiu, 
dinàmic, obert a tothom.

bcnsostenible.cat

 

És un projecte col·laboratiu, dinàmic, obert a tothom. 
Va ser iniciat per entitats i es va buscar i trobar la col·laboració de 
l’Ajuntament.  
A mesura que es construeix, més entitats del tercer sector i altres 
organitzacions s’hi poden anar involucrant. 
També hi participen professionals de diversos camps. 
Les iniciatives que s'inclouen en el mapa Barcelona + Sostenible 

tenen en comú la vocació de millorar la sostenibilitat de Barcelona. 

Missió
Dinamitzar la cultura de la sostenibilitat de Barcelona 

a través d’un mapa interactiu, 
realitzat de forma col·laborativa

entre ciutadans, empreses, entitats i administració 
que mostra iniciatives i/o recursos 

que contribueixen a la millora de l’entorn urbà, 
a la construcció d’una estructura social més equitativa i inclusiva 

i a l’enriquiment del teixit comunitari i veïnal.

Visió
Disposar d’una xarxa àmplia de ciutadans i agents socials i ambientals de 

la ciutat compromesos i connectats 
que treballen conjuntament 

per una Barcelona més sostenible. 

Valors
Sostenibilitat

Coresponsabilitat
Equitat
Inclusió

Innovació
Transparència

Proximitat

bcnsostenible.cat

 

segons la visió i valors descrits en aquest document.  
Missió: Dinamitzar la cultura de la sostenibilitat de Barcelona a 
través d’un mapa interactiu, realitzat de forma col·laborativa entre 
ciutadans, empreses, entitats i administració que mostra iniciatives 
i/o recursos que contribueixen a la millora de l’entorn urbà, a la 
construcció d’una estructura social més equitativa i inclusiva i a 
l’enriquiment del teixit comunitari i veïnal. 
Visió: Disposar d’una xarxa àmplia de ciutadans i agents socials i 
ambientals de la ciutat compromesos i connectats que treballen 
conjuntament per una Barcelona més sostenible.  
Valors 

Comerç, serveis i turisme sostenibles

Empreses i organitzacions sostenibles

Informació i educació ambiental

Instal·lacions ambientals i d’ecoinnovació

Mobilitat i accessibilitat

Participació i innovacions comunitàries

Patrimoni ecològic i cultural 

xxxxxx

bcnsostenible.cat

 

En concret, el mapa proporciona informació pràctica sobre punts 
que poden ser complir els criteris per a ser referenciats en icones 
definides i consensuades amb especialistes, que s’agrupen en set 
categories: les descrites a la diapositiva. 

 Comerç, serveis i turisme sostenibles: botigues de reparació 
o de segona mà, allotjaments i restaurants  

 Empreses i organitzacions sostenibles 

 Informació i educació ambiental 

 Instal·lacions ambientals i d’ecoinnovació: equipaments i 
instal·lacions de generació o aprofitament d’energies netes, 
gestió de residus, tractament d’aigua... 

 Mobilitat i accessibilitat 

 Participació i innovacions comunitàries: com ara bancs del 
temps, mercats d’intercanvi 

 Patrimoni ecològic i cultural: arbres d’interès local que 
permeten de fer itineraris, jardins... 
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Mapa virtual i interactiu i app per a smartphones. 

bcnsostenible.cat

 

El mapa va associat a una aplicació per a smartphones que permet 
trobar la informació o bé entrar-la com a usuari. 
 
 

Com puc involucrar-me?

Ciutadà / 
organització a 
títol individual

Ciutadà i/o 
organitzacions 

participant en un 
mapatge

Participant com 
a expert

Fent d’agent 
territorial en un 

mapatge

Coordinant un 
mapatge

Formant part 
del grup motor

 

Coordinadors: Agents ambientals i socials que faciliten la realització 
dels tallers de mapatge col·laboratiu en un territori (per exemple el 
Campus de Sant Pau) o sector (per exemple els comerços que 
reparen petits electrodomèstics) a través de l’organització de 
sessions de formació per fer els tallers, identificant els agents clau 
del territori i buscant els recursos necessaris. També realitza el 
bolcat dels mapatges a la web. 
Dinamitzadors territorials: Equipaments i entitats dels barris amb 
participació activa en el territori, que faciliten la infraestructura, fan 
la difusió del projecte a nivell territorial i donen suport per realitzar 
un mapatge col·laboratiu en el seu entorn o àmbit de treball. 

projecte participatiu que pretén fomentar la sostenibilitat de la ciutat

Ciutadania Organitzacions socials i ambientals

Patrimoni social i natural i iniciatives de sostenibilitat

bcnsostenible.cat

 

Ciutadania: Persones que participen en els mapatges 
col·laboratius. Aporten en el mapa nous punts i itineraris d’interès 
sòcio-ambiental, fotografies, relats, etc.  
Experts/referents: Persones o institucions expertes en un àmbit 
que validen els punts dubtosos que s’han proposat per a mapar a 
petició del grup de treball. 
La ciutadania pot participar bé com a usuària, exclusivament, o bé 
afegint-se a grups de mapatge. 
 
 



 
 

4 

Fase 1. 
Organització

1.1 Prospecció 
preliminar del 

territori

1.2 Identificació 
dinamitzadors 

territorials

1.3 Preparació dels 
tallers de mapeig 
(formació, etc.)

Fase 2. 

Mapeig

2.1 Informació / 
formació

2.2 Excursió de 
descoberta del 

territori

2.3 Validació i 
posada en comú

Fase 3. 
Presentació 

pública

3.1 Bolcatge

3.2 
Presentació 

pública

3.3 Avaluació i 
definició de 

noves accions

Coordinador
Coordinador / 

Dinamitzador territorial

Validació punts 
dubtosos

Grup motor 
/ experts

+ Persones, empreses i entitats a títol individual

Esquema d’ús
Coordinador

bcnsostenible.cat

 

Des del grup motor i diferents subgrups hem elaborat una carpeta 
pel mapador on se suggereix un esquema per a realitzar mapatges. 
 
 

bcnsostenible.cat

 

Cal donar-se d’alta, com a usuari (trobant informació sobre els 
punts del mapa i afegint fotografies i/o relats) o com a coordinador 
(capacitat d’entrar punts, que caldrà que siguin validats). 
 
 

Mapa 

Relats, 
fotografies

Col·laboradors

Actualitat i 
agenda

 

A la portada es veu el mapa, alguns punts suggerits, amb les 
fotografies que els identifiquen, una agenda i les entitats 
col·laboradores. 
 
 

 

Els punts venen identificats amb una icona descriptiva de l’activitat 
principal, i poden tenir altres icones que expliquin quins altres 
paràmetres de sostenibilitat també hi ha. Aquest mecanisme 
permet de controlar la sostenibilitat d’un lloc, i també pot servir 
per a valorar l’estat d’empremta ecològica i poder-la millorar. 
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Els usuaris poden afegir imatges. 
 
 

 

Els usuaris poden afegir relats. S’hi val tot: memòria històrica, 
anècdotes, poemes… 
 
 

El mapatge 
de Sarrià: 

una experiència 
veïnal

http://mapaverd.casaorlandai.cat
mapaverd@casaorlandai.cat

2014

 

Presentem un exemple territorial del mapa Barcelona més 
sostenible. El mapa del barri de Sarrià, que promovem entre alguns 
veïns, i al qual, gràcies a un ajut de l’obra social de La Caixa, hem 
pogut desenvolupar totes les categories descrites amb anterioritat. 
 
 

Mapa Verd. Sarrià més sostenible
dins Mapa Barcelona més sostenible

coordinadora i interlocutora amb M B+S
tasques desenvolupades: 

esquema d’ús
comunicació
avaluació

consolidada com a 
dinamitzador territorial a Sarrià MB+S. 
Referent per als veïns.

bcnsostenible.cat

 

Hi ha participat tres entitats: cadascuna amb un rol. 
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Presencial

Bloc i 
xarxes

visibilitat 
global

xarxa veïnal

* experiències
* propostes

 

El Mapa Verd. Sarrià més sostenible té, doncs, tres potes.  
Per una banda, recull els punts pel mapa segons els criteris del 
Mapa Bcn+S, que li ofereix una visibilitat global.  
Volem enfortir la xarxa veïnal amb activitats presencials, que 
tinguin un component de debat i formatiu.  
Quant a les xarxes socials; en un blog recollim convocatòries, 
experiències i propostes, i també reculls de bones pràctiques, a 
més d’emprar xarxes socials per a fer-nos conèixer. 

informatives

tallers

itineraris

presentacions

exposicions

aliances

 

Detall de les activitats de primavera i de tardor. Com hem dit, hem 
treballat totes les categories, però segons cadascuna hem fet servir 
diversos formats, segons ens ha semblat més oportú: itineraris, 
sessions formatives, activitats de sensibilització al carrer, tallers… 
I, el més valuós, ens ha permès d’establir aliances amb entitats del 
veïnat i de la ciutat. 
 

http://mapaverd.casaorlandai.cat

 

El blog comença amb un formulari per a rebre suggeriments dels 
veïns, que trobaran les entrades sobre convocatòries, activitats 
fetes o propostes (a més de documentació complementària), tant 
per la categoria temàtica corresponent, com pel tipus de contingut 
de l’entrada. 
 
 

GRÀCIES!

http://bcnsostenible.cat
mapaverd@gmail.com

http://mapaverd.casaorlandai.cat
mapaverd@casaorlandai.cat

 

Volem agrair la vostra atenció i animar els veïns que participin en el 
Mapa Verd. Sarrià més sostenible i en el Mapa Barcelona més 
sostenible. 
Us hi apunteu? 
 
 


