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Eina de dinamització comunitària  
enforteix i dinamitza la xarxa ciutadana de Barcelona 

Què? 

Cristina  
Junyent 



Per què un mapa? 

Per què? 



900 communities 
65 countries 

Think Global, Map Local! 

DIRECTIONS TO A SUSTAINABLE FUTURE  
http://www.opengreenmap.org 

 

 

 

 

http://www.opengreenmap.org/


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 



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 



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 



Mapa virtual i interactiu          i app per a smartphones.  

 

bcnsostenible.cat 

bcnsostenible.org


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 



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 



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 
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Mapa  

Relats, 
fotografies 

Col·laboradors 

Actualitat i 
agenda 









El mapatge  
de Sarrià:  

una experiència 
veïnal 

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

2014 



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 



Presencial 

Bloc i 
xarxes 

visibilitat 
global 

xarxa veïnal 

* experiències 
* propostes 



informatives 

tallers 

itineraris 

presentacions 

exposicions 

aliances 



http://mapaverd.casaorlandai.cat 

http://mapaverd.casaorlandai.cat/


GRÀCIES! 

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

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

http://bcnsostenible.cat/
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