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La veritable revolució és dir al món que, encara que hàgim creuat els límits, aquesta és la nostra casa i la de les futures 
generacions per venir. Rebutjar l’extinció és la més alta de les revolucions.

Vandana Shiva

... acumulació de béns, pèrdua de sòl fèrtil, llavors propietàries, contaminació generalitzada i explotació laboral perma-
nent. Tot el nostre sistema agrícola és un malbaratament energètic que no pot perdurar. Gastem 15 calories per cada 

caloria que ingerim. 

Sergi Caballero

1. Introducció

1.1 Què ens impulsa?

Sant Llàtzer, buit des de fa mig segle, és una oportunitat que la ciutat pot aprofitar. La proposta que 
tens entre les mans és la plasmació d’objectius, intuïcions i desitjos sorgides al voltant d’aquesta 
premissa i des de diferents processos complementaris. 

D’una banda, la proposta entronca amb els plantejaments de determinats plans d’acció de 
l’Ajuntament de Barcelona. En concret, el Pacte de Milà, el Pla d’impuls de la política alimentària, el 
Pla Clima, El Pla de verd i biodiversitat, l’Eix Muntanya, el Pla d’impuls de l’economia social i solidària 
i l’Estrategia d’impuls al consum responsable. Al final del segon capítol i especialment a l’Annex 1 
detallem aquestes i altres referències. 

De l’altre, la proposta beu d’un procés que ve dels anys 90, amb l’oposició veïnal al trasllat del Zoo 
de Barcelona o la presó de La Model a Sant Llàtzer, i que enllaça amb la visió agroecològica dels 
projectes de la vall de Can Masdeu. Actualment, l’impuls d’una part del teixit comunitari de Nou 
Barris i Horta s’està dirigint a tres camps d’acció sinèrgics: l’agroecologia urbana, la preservació de 
Collserola i la dinamització de l’ESS als barris. La visió de Reruralitzem Nou Barris i la reivindicació 
per donar un ús públic a l’Hospital de la campanya “Ressuscitem Sant Llàtzer?” en són els principals 
referents. 

El projecte per Sant Llàtzer que aquí proposem sorgeix com a resposta local al dèficit de serveis 

http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/pla-clima/que-es-el-pla-clima
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/11/14/barcelona-elabora-i-posa-en-marxa-un-pla-dimpuls-de-leconomia-social-i-solidaria-a-barcelona-2016-2019/
https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/estratgia-dimpuls-del-consum-responsable-20162019
http://llaurantbarcelona.info/reruralitzem-districte-nou-barris/
http://ressuscitemsantllatzer.wordpress.com/
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agroecològics als barris i des del desig d’aprofitar el potencial de l’edifici: una infraestructura en 
desús ubicada en un entorn favorable.

Barcelona, ciutat densa, deficitària d’espais verds i assetjada per l’especulació, viu d’esquenes al 
món rural. Però no es tracta d’una problemàtica exclusiva de la nostra ciutat. El 23 de maig de 
2007 la població urbana mundial va superar en nombre a la població rural. Al llarg dels darrers dos 
segles, despoblament rural i creixement de les megàpolis són fenòmens que han anat de la mà 
amb la industrialització de l’agricultura, procés intensificat des de la segona guerra mundial per 
una “revolució verda” que ha incrementat els rendiments però s’ha basat en el domini oligopòlic i 
l’augment exponencial en l’ús d’energia fòssil. 

Aquesta crisis estructural s’ha vist aprofundida per la crisis econòmica i ecològica de la darrera 
dècada. Avui assistim a un increment en l’acaparament de terres, l’especulació amb els aliments, la 
concentració dels negocis agrícoles i l’eclosió de controvertides tècniques de manipulació genètica 
i control del clima.

No obstant, el 70% de la població mundial segueix obtenint el seu menjar de petits agricultors, els 
quals només consumeixen el 25% de dels recursos agropecuaris. Una pràctica per tant molt més 
sostenible que la d’una agricultura industrialitzada que alimenta el 30% però acapara el 75% dels 
recursos 1 

La cadena agroindustrial emet el gruix dels gasos d’efecte hivernacle -entre el 44% i el 57% de 
totes les emissions (Grain, 2012)- i provoca una creixent  pèrdua de diversitat genètica i de qualitat 
nutricional dels aliments. De fet, en internalitzar els seus impactes, descobrim que per cada dòlar 
que es paga per un aliment industrialitzat el conjunt de la població en paga dos més relacionats amb 
els danys ambientals i sobre la salut de les persones. 

Segons el discurs dominant, la situació a la regió metropolitana Barcelona és òptima, ja que es 
concentra en els segments més rentables de la divisió del treball mundial: serveis, industria, recerca. 
Però aquesta situació duu implícita una vulnerabilitat invisible, ja que importem de zones llunyanes 
la major part dels aliments que consumim, inclòs el ferratge destinat a la carn de producció local. 
En contrast, l’agricultura urbana global proveeix el 15% de tots els aliments consumits a les àrees 
urbanes, xifra que es duplicarà en els propers 20 anys i que ens assenyala el camí a seguir.

Què Barcelona hagi eliminat gairebé per complet l’agricultura urbana dins el seu terme municipal i 
segueixi perdent zones agrícoles en totes les anelles del seu cinturó agrícola no és doncs una història 
d’èxit, sinó un dels danys derivats de la inserció en la globalització capitalista. 

La recuperació d’una xarxa productiva periurbana i concèntrica, sumada al foment de l’agricultura 
urbana ja iniciat, han de ser objectius prioritaris de ciutat, un acte de resiliència que enllaça amb 
l’oposició al TTIP, el CETA i altres tractats de lliure comerç; obstacles tots ells per l’exercici de la 
sobirania alimentària.

1 ETC group, Quien nos alimentará? La red campesina alimentaria o la cadena agroindustrial?,  2017.

http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc-quiennosalimentara-2017-es.pdf
http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc-quiennosalimentara-2017-es.pdf
http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc-quiennosalimentara-2017-es.pdf
https://www.grain.org/article/entries/5100-la-soberania-alimentaria-5-pasos-para-enfriar-el-planeta-y-alimentar-a-su-gente
https://www.grain.org/article/entries/5100-la-soberania-alimentaria-5-pasos-para-enfriar-el-planeta-y-alimentar-a-su-gente
https://www.grain.org/article/entries/5100-la-soberania-alimentaria-5-pasos-para-enfriar-el-planeta-y-alimentar-a-su-gente


El Districte de Nou Barris (Il. De Constancia Verde)

Horts urbans a Horta - Guinardó i Nou Barris (Il. M.Laura Del Tento)
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1.2 En poques paraules

La sobirania alimentària ha estat definida com “el dret de 
cada nació a mantenir i desenvolupar els seus aliments, 
tenint en compte la diversitat cultural i productiva”. 
L’agroecologia apunta a materialitzar aquest objectiu, en 
la mesura que «encoratja l’autoabastiment de les regions, 
respecta la biodiversitat i potencia els canals curts de 
comercialització”2. L’agroecologia va doncs més enllà 
dels aspectes tècnics de l’agricultura ecològica; és una 
proposta transformadora que engloba aspectes socials, 
laborals, de gènere i de gestió del territori.

Sant Llàtzer pot sumar-se a la xarxa de projectes que busquen articular respostes locals a l’erosió 
de la sobirania alimentària dels territoris des de l’Economia Social i Solidària (ESS). L’ESS és una 
visió econòmica compromesa amb una economia per la vida, en la que primen la creació d’ocupació 
de qualitat i la centralitat de valors com la responsabilitat, la participació, la sostenibilitat i la igualtat.  

A Barcelona, el conjunt de l’economia social i solidària està aixecant estructures de promoció i 
acompanyament, però valorem que hi ha un déficit d’espais i polítiques d’orientació específica 
agroecològica  dins l’estructura municipal. A la xarxa urbana d’espais agroecològics l’hem anomenada 
Agròpolis i considerem que Sant Llàtzer pot ser un dels seus nodes principals, amb l’Eix Muntanya 
com a marc geogràfic i conceptual. 

Proposem articular Sant Llàtzer des de la gestió comunitària, creant un espai on hi convisquin 
iniciatives empresarials cooperatives, teixit associatiu, economies comunitàries, espais de formació, 
serveis municipals i masoveria rurbana. 

El projecte pretén també posar d’acord diferents agents que operen al territori: les administracions, 
els usuaris actuals de la vall, projectes vinculats a l’economia social i cooperativa, el teixit associatiu 
comunitari i actors del sector agroecològic. També hauria  de coordinar-se amb un possible equipament 
de teràpia dual previst per la Fundació de Patrimoni de l’Hospital de Sant Pau, propietària de la vall. 

Sant Llàtzer pot ser al mateix temps un referent de ciutat i un equipament de territori, 
promocionant els valors de l’economia social i cooperativa en l’entorn més immediat, impulsant 
la gestió agroforestal i la rehabilitació de les infraestructures de la vall, i dissenyant programes de 
formació per a la població dels barris propers.

2 Daniel López García y Mireia Llorente Sánchez, La agroecología: hacia un nuevo modelo agrario, 2010.

Proposem per Sant Llàtzer un 
equipament comunitari vertebrat 
per l’agroecologia i altres usos 
complementaris, amb la sobirania 
alimentària com a eix principal, 
tant pels seus valors intrínsecs 
com pel rol central que aquesta ha 
de tenir en les estratègies d’adap-
tació i mitigació del canvi climàtic.
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1.3 Ubicant Sant Llàtzer

Sant Llàtzer és un antic hospital abandonat situat a la vall de Can Masdeu. La vall està ubicada a la 
solana de Collserola i forma part de la conca del Besòs. La presència de torrents d’aigua, de fonts que 
brollen des de la capa subterrània i d’un extens recobriment forestal confereixen a aquesta regió un 
important valor biofísic. D’aquesta zona de transició entre serra i ciutat en neixen diverses valls, sent 
la vall de Can Masdeu la més propera al Besòs. 

Per accedir-hi es pot anar a peu/bici des de parades properes de bus (42, 82, 27 i V27); o des de les 
parades «Canyelles» i «Valldaura» de la Línia 3 de Metro. (veure mapa pág.9)

Un espai travessat per diferents regulacions urbanístiques

La vall està dividida entre el districte de Nou Barris (barri de Canyelles) i el districte d’Horta (barri 
d’Horta). La parcel·la de la Masia de Can Masdeu i la pertanyent a l’hospital abandonat responen a 
la qualificació urbanística 7a (veure mapa pág.10). La clau 7a representa els equipaments públics 
existents i els privats. Aquestes claus responen al Pla General Metropolità (PGM), però la vall de Can 
Masdeu també es veu afectada per la Modificació del PGM per a la regulació del desenvolupament 
dels sòls d’equipament en la zona d’influència del Parc de Collserola, pel Pla Especial d’Ordenació i 
Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (PEPCo) i pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), 
per lo qual aquestes parcel·les tenen la qualificació de sòl no urbanitzable.

El 2010 es crea el Parc Natural de la serra de Collserola, del que la vall en forma part. En les paraules 
dels seus promotors, «els principals objectius del Parc són conservar els valors naturals de l’entorn, 
evitar que la pressió urbanística el malmeti i fer compatibles les activitats econòmiques i socials que 
s’hi desenvolupen”. 

L’ordenació i la planificació d’aquest nou Parc Natural de la Serra de Collserola s’ha de portar a 
terme mitjançant el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 
Serra de Collserola (PEPNat),  tal com ho preveu la Llei 12/1985. Segons queda recollit al Decret, 
aquest pla hauria d’haber estat aprovat en un termini de dos anys des de la seva publicació, és a dir, 
abans de desembre de 2012. No obstant, no és fins l’any 2014 que s’activa el procés participatiu i 
actualment encara no s’ha aprovat.

http://www.canmasdeu.net/com-arribar/
http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/Normes_mod/NUM-Barcelona-12.pdf
http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/Normes_mod/NUM-Barcelona-12.pdf
http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/Normes_mod/NUM-Barcelona-12.pdf
http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/Normes_mod/NUM-Barcelona-12.pdf
http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/Normes_mod/NUM-Barcelona-12.pdf
http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/Normes_mod/NUM-Barcelona-12.pdf
http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/Normes_mod/NUM-Barcelona-12.pdf
http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/Normes_mod/NUM-Barcelona-12.pdf
http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/Normes_mod/NUM-Barcelona-12.pdf
http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/Normes_mod/NUM-Barcelona-12.pdf
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=72492&fromPage=load
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=72492&fromPage=load
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=72492&fromPage=load
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=72492&fromPage=load
http://parcnaturalcollserola.cat/pages/pein
http://www.parcnaturalcollserola.cat/
http://www.parcnaturalcollserola.cat/
http://www.parcnaturalcollserola.cat/
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/pepnat-collserola
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/pepnat-collserola
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/pepnat-collserola
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/pepnat-collserola
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/pepnat-collserola
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/pepnat-collserola


Transport públic (Il. de Constancia Verde)



Destinació urbanistica (Il. de Constancia Verde)



Ús del sol (Il. de Constancia Verde)



Topografía i hidrología (Il. de Constancia Verde)
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Espai de Regulació Especial

Quan el 2010 es declara el Parc Natural determinades zones queden subjectes a una regulació 
espacial. Són les àrees anomenades Espais Periubans de Regulació Especial (EPRE), definides per 
l’Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya com a “sectors amb una vinculació 
major a la trama urbana, ja sigui per la presència d’edificacions, ja sigui per les seves característiques 
d’àmbits d’enllaç entre els sistemes naturals i els espais verds de la ciutat”. Segons l’observatori, 
l’objectiu d’aquests EPRE és “permetre l’establiment d’una regulació urbanística especial que 
garanteixi la relació harmònica entre la ciutat i el parc, ordenar l’ús públic i dignificar el caràcter dels 
espais periurbans, així com permetre actuacions d’interès públic, social o comunitari, sempre de 
manera coherent amb la seva naturalesa d’espai natural de protecció especial”. 

El Decret estableix per la vall de Can Masdeu la categoria EPRE 2, reservada a espais “que formen part 
del sistema general d’espais lliures, aptes per a la contenció del creixement urbà, i que es configuren 
com a portes d’entrada al parc amb un ús social”. 

Des de la vall de Can Masdeu, les entitats aglutinades al voltant del Manifest de la Solana i la 
Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola s’han vist amb recel alguns d’aquests EPRE’s, al 
considerar que podien arribar a donar cobertura legal a transformacions urbanístiques perjudicials 
per la preservació de Collserola.

Un ecosistema mediterrani entre muntanya i ciutat

En el límit urbà, la Vall de Can Masdeu comparteix característiques del món rural i el món urbà. La 
cobertura del sòl està dominada per prat sabanoide, boscos de pins i vegetació de ribera. Prop de les 
rieres dominen comunitats vegetals com el bardissar o el canyissar.

El prat s’estructura en dos estrats herbacis, d’interès ecològic; un denominat prat sabanoide 
d’albellatge, que pot superar el metre d’alçada, i un altre més baix, definit pel llistó, el qual pot ser 
molt dens i ocupar tots els espais lliures. En aquests estrats també hi trobem abundància de fonoll, 
ruda, cap d’ase, ginesta, argelaga, escabiosa, bruc, lletsó, olivarda, calcida blanca, blet, fenàs, ripoll, 
plomall, caps blancs i diferents varietats d’estepes. Aquests prats, en èpoques de sequera, junt amb 
els pins, predisposen la formació d’incendis, i de fet gairebé cada any es crema una part d’algunes 
de les valls de solana. 

L’altre component de l’àrea que voreja la vall és la massa de boscos de pins, «aquests corresponen 
a boscos mixtos en què el pi blanc i el pi pinyer formen l’estrat superior, i les alzines, els roures, els 
aladerns i altres espècies rebrotadores, l’inferior. Aquests arbres, a més de nodrir el sòl i preservar la 
biodiversitat, ofereixen la possibilitat de ser utilitzats com fusta per fusteria i llenya, sent la fusta del 
pi lleugera i flexible òptima per a aquests usos»3.

La masia de Can Masdeu i l’Hospital de Sant Llàtzer es troben envoltats d’espais agrícoles, forestals 
i de riera. El sòl de l’eix central de la vall, especialment als bancals cultivats des d’antic, és ric en 
humitat i microorganismes.

Conformada per pràctiques agrícoles, culturals i de lleure, la vall s’ha conceptualitzat com un espai 
rurbà, a cavall entre el món rural i el món urbà. Com a tal, comparteix característiques peculiars 

3 María Constancia Verde, Paso a paso. La periferia como espacio de transición hacia la transformación del 
modelo urbano actual.

http://territori.scot.cat/
http://canmasdeu.net/
http://canmasdeu.net/
http://www.collserola.org/manifest_Solana.html
http://www.collserola.org/index_persim.html
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amb altres zones similars: profusió de xarxes de distribució elèctrica de baixa, mitja i alta tensió, 
proximitat amb el transport públic i els serveis del barri, presència abundant de fauna salvatge, 
perill d’incendis, limitació a l’accés motoritzat, infraestructures hídriques independents de la xarxa 
urbana, etc.

La xarxa hidrogràfica de la serra, a més de les rieres, «consta d’una important circulació d’aigua 
subterrània que aflora a la superfície per nombroses fonts, mines i pous. Això es deu a la presència 
d’un ampli recobriment forestal i a la impermeabilitat de la roca dominant a la serra, característiques 
que afavoreixen la retenció de l’aigua a terra i una lenta vessament cap a les rieres». 

Una vall, dos edificis

La vall de Can Masdeu 
compta amb dos edificis: 
l’hospital abandonat 
de Sant Llàtzer i l’antiga 
leproseria de Can Masdeu. 

L’hospital abandonat de 
Sant Llàtzer està ubicat 
a la Vall de Can Masdeu, 
100 metres al nord-oest 
dels horts comunitaris i de 
la masia de Can Masdeu. 
Després de més de mig segle 
en desús, està degradat 
però estructuralment 
estable, i compta amb 
guardes de seguretat i 
càmeres de vigilància. 
L’Hospital disposa de 5 
plantes i una superfície de 
5500 metres quadrats. Ni la xarxa de proveïment d’aigua potable per ús domèstic ni la xarxa de 
clavegueram urbà arriben a servir cap dels dos edificis. 

L’edifici de Sant Llàtzer, així com la masia de Can Masdeu i el conjunt de la vall, pertanyen a la Molt 
Il·lustre Administració (MIA) de la Fundació de Patrimoni de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; 
institució governada per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Arquebisbat de 
Barcelona. 

Can Masdéu és una masia des del segle XV. Segons el bloc Memòria dels barris, “els orígens i els noms 
dels propietaris de Can Masdeu, ens fa pensar que no es tractava pas d’una casa d’origen noble i si 
d’aquella antiga pagesia que fins no fa pas tant, poblava la vesant oriental de Collserola. Pel que es 
coneix, de primer es va anomenar Can Poch”. El 1639 l’adquirí Francesc Pla, “passant desprès a Enric 
Masdeu i Farrera, i d’aquest a la seva filla Clara Masdeu i Pla”. L’octubre del 1901 va ser adjudicada 
per subhasta a l’Hospital de la Santa Creu, que hi va ubicar una leproseria. 

El bloc de la història de Santa Creu i el Sant Pau explica que “els residents de Can Masdéu eren 
de tots dos sexes i no excedien en nombre de 25. Portaven una vida de llibertat dins del recinte, 

http://www.santpau.cat/
http://memoriadelsbarris.blogspot.com.es/2013/01/historia-de-can-masdeu.html
http://desantacreuasantpau.blogspot.com.es/2011/06/can-masdeu-i-lhospital-de-sant-llatzer.html
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conreaven petites parcel·les de terreny per al seu propi ús i l’hospital organitzava diferents actes 
lúdics per a la seva distracció”. Però el 1929 el nou director “manifestà la necessitat de construir un 
nou hospital per considerar que la vella masia era absolutament impròpia i perillosa en no reunir cap 
condició per als leprosos i estar infectada de bacteris de la lepra”. 

El 27 de març de 1931 s’aprova així la construcció del nou Hospital de Sant Llàtzer. Després d’uns 
anys d’estira i arronsa, en que les obres s’han de parar per manca de finançament, la Generalitat 
sufraga la meitat de les despeses i es reinicien, fins que la guerra civil les torna a aturar. Quatre 
anys després, acabat el conflicte, les obres es reprenen finançades per les almoines, acabant-se el 
1951. No obstant, durant aquests anys “la vella leproseria de Can Masdeu havia millorat molt en 
habilitació i confort, i els mateixos malalts demanaven que no se’ls traslladés al nou perquè s’hi 
trobaven molt a gust, per la qual cosa s’havia de trobar un nou fi a l’edificació. En aquella època, la 
tuberculosi feia grans estralls entre la població i hi havia manca d’hospitals per poder combatre-la 
pel que es va decidir destinar el nou Hospital de Sant Llàtzer a sanatori antituberculós ”. Així, el 1955 
s’inagura Sant Llàtzer com a «Sanatori de la Santa Creu per a Nens Tuberculosos».

Pocs anys després, el 1961, els darrers leprosos de Can Masdeu són traslladats al Sanatori de Fontilles 
de València, quedant Can Masdeu abandonat. El 1974 tanca també el sanatori de Sant Llàtzer, ja 
que només hi quedaven dos infants i l’Hospital volia aprofitar les instal·lacions per encabir-hi una 
residència psiquiàtrica on traslladar els pacients de l’Institut Mental. Aquest  projecte mai es va 
materialitzar i l’edifici quedà buit.

D’aquesta manera, quan un grup de joves vinculats a moviments ecologistes i veïnals ocupen la 
masia de Can Masdeu l’any 2001, ja fa 40 anys que l’edifici està buit. Des d’aleshores, s’ha rehabilitat 
i omplert d’activitat, esdevenint un espai de referència pels barris, els moviments agroecològics i la 
defensa de  Collserola.

En quant a Sant Llàtzer, ha estat utilitzat durant aquestes dècades per poc més que activitats puntuals 
(anys 80), com a residència del vigilant i com a magatzem de l’Hospital de Sant Pau durant les obres 
de reforma del recinte modernista.

http://desantacreuasantpau.blogspot.com/2011/05/linstitut-mental-de-la-santa-creu-1885.html
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2.Diagnòstic col·lectiu

2.1 L’agroecologia com a estratègia davant el canvi climàtic

El principi de zonificació configura les nostres ciutats, en especial des de la Segona Guerra Mundial, 
quan l’urbanisme aposta per delimitar espais especialitzats en “habitar, treballar, recrear-se/
consumir o circular” (CIAM, 1933). D’aquí se’n «deriva en un model urbà i territorial que desterra 
els espais i processos agrícoles, forestals o naturals fora de la ciutat, fet que expandeix el domini de 
la mirada urbanocèntrica sobre tot el territori»4 i potencia els efectes de la industrialització de totes 
les baules de la cadena alimentària. (veure Annexe 4)

En resposta, està emergint un nou paradigma basat en un enfoc relocalitzador i ecològic de 
l’alimentació. I les ciutats hi juguen un paper clau. D’aquí que Barcelona signi el Pacte de polítiques 
alimentàries a Milà l’octubre del 2015, juntament amb altres 140 alcaldesses de ciutats europees. 

No obstant, tal com destaca Llaurant Barcelona, «la sobirania alimentària, els circuits curts o el 
kilòmetre zero són paraules de moda, però el repte logístic i econòmic que impliquen és gran. 
Vivim un moment en què hi ha més consciència i demanda de producte de proximitat que pràctica 
generalitzada i consolidació dels circuits curts»5. 

És una situació ambivalent, en que aquestes potencialitats contrasten amb el preocupant estat 
de l’agricultura i l’alimentació a casa nostra. «El denominador comú en tots els sectors és un 
potent control per part de poques i grans empreses en paral·lel a la desestructuració i progressiva 
desaparició de la petita pagesia. Les polítiques de lliure comerç han afavorit la concentració de 
poder de les grans corporacions alimentàries, que controlen les llavors, els insums, la transformació, 
la comercialització i la deslocalització de la producció (...) Els darrers 10 anys han desaparegut a 

4 José Luis Fernández Casadevante i Nerea Morán Alonso, Ciutat i aixada s’escriuen en femení. Agricultura 
urbana, ecofeminisme i sobirania alimentària a la ciutat

5 Llaurant Barcelona, Mesures per construir Sobirania Alimentària a Barcelona.

http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
http://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/56-numero-25/356-una-reflexion-sobre-los-vacios-en-la-distribucion-alternativa
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Catalunya 6.800 finques agrícoles de petita i mitjana escala; la proporció de població activa agrària 
és d’un 1,6% i la contribució de l’agricultura al PIB ha baixat fins al 0,86%».

A la Regió Metropolitana de Barcelona s’ha perdut entre un 30% i un 50% de la superfície agrícola 
des del 1990. En el conjunt de Catalunya el 60% del menjar que ens emportem a la boca és importat. 

Al mateix temps, la crisi alimentària és causa i efecte d’una crisis ecològica més àmplia, de la 
que el canvi climàtic i la crisis energètica en constitueixen els reptes més importants. El sector 
alimentari és una font molt important d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Segons el document 
“Canvi Climàtic i Sobirania Alimentària“, les diferents etapes de la cadena alimentària representen a 
Catalunya «entre el 15-30% de les emissions totals de GEH».

Al mateix temps, el sistema agroindustrial és altament energivor. Depèn dels combustibles fòssils 
en totes les seves fases; i depèn dels fosfats per la producció de fertilitzants. Ambdues són matèries 
primes en fase d’estancament o declivi, fet que introdueix un important factor de vulnerabilitat i de 
inseguretat alimentària.

Recuperar la terra, recuperar els circuits curts

Segons Sònia Callau i Josep Montasell, 
«si introduïm la correlació entre consum 
de sòl agrari i creixement demogràfic, 
observem com l’increment de la població 
en l’àmbit metropolità ha anat lligat a la 
disminució de superfícies conreades i, per 
tant, a un augment de la fragilitat de la 
capacitat alimentària, mesurada en funció 
de la disponibilitat de terres cultivades 
per habitant. Catalunya disposa d’una 
ràtio relativament baixa, molt inferior a la 
del valor mitjà de països europeus»6. 

A Catalunya hi ha dos projectes de llei estretament vinculats a l’evolució d’aquesta situació: un és la 
“llei de territori”, que està redactant el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’altre és la futura 
“llei del sòl d’ús agrari”, que està desenvolupant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació i que implicarà començar a considerar l’espai agrari com un actiu territorial estratègic. 

Malgrat les dificultats i contradiccions d’aquestes normatives, «cada cop està més estesa i és més 
compartida la idea que seria important, en la futura Àrea Metropolitana de Barcelona, reactivar 
l’espai agrari metropolità en tots els seus vessants: des dels horts d’autoconsum de tota la vida 
als nous horts urbans socials; de les agricultures comunitàries a les agricultures professionals; de 
l’explotació sostenible dels boscos a la reintroducció de la ramaderia extensiva; de la transformació 
dels productes de proximitat a la seva distribució i comercialització en l’àmbit local”7.

6 Sònia Callau, Josep Montasell, L’agricultura metropolitana a Barcelona: marginalitat resistent o protagonismes 
emergents? Evolució i estat actual de l’espai agrari i l’agricultura periurbana a la Regió Metropolitana de 
Barcelona.

7 Annalisa Giocoli, L’activitat agrària a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: reptes i oportunitats per al 
planejament urbanístic des d’una visió agroecològica.
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Del que es tracta és de revertir la pèrdua de terres i pages@s, procés que només pot donar-se en 
paral·lel al creixement de la distribució de proximitat. Segons Llaurant Barcelona, «el potencial 
de consum agroecològic de la ciutat és enorme, però està ofegat per colls d’ampolla que afecten 
tant la producció metropolitana -encara molt insuficient- com l’articulació dels Circuits Curts de 
Comercialització (CCC) de la ciutat 8. Això ens duu a la necessitat de fer créixer en paral·lel tant la 
producció com la distribució. Fent-ho, no només millorarem la seguretat alimentària i la sostenibilitat 
de la ciutat, sinó que generarem un efecte rèplica positiu sobre la resta del territori». 

Dels moviments socials al municipalisme agroecològic

Dos iniciatives exemplifiquen l’articulació de la intel·ligència col·lectiva al voltant dels plantejaments 
de l’agroecologia urbana. 

La Carta per una sobirania alimentària 
des dels nostres municipis, nascuda al   I 
Congrés Internacional d’Economia Social 
i Solidària (Saragossa, 2014), vol orientar 
als ajuntaments que han començat a 
plantejar-se la necessitat d’incidir en 
els circuits agroalimentaris. En aquest 
document s’estableixen un seguit de mesures a implementar des de les institucions locals en l’àmbit 
de la governança alimentària, la protecció i gestió territorial, la dinamització del sector agroalimentari, 
la gestió dels recursos productius, la comercialització i el consum de proximitat, i el canvi cultural. 

Posteriorment, durant els anys 2015 i 2016 Llaurant Barcelona dinamitza des dels moviments 
agroecològics i per encàrrec municipal un procés per aterrar els principis de la Sobirania Alimentària 
a Barcelona. Per fer-ho, compta amb la complicitat del sector agroecològic i recull aportacions de 
diferents actors. Fruit d’aquest treball sorgeixen diferents documents, entre els que destaquen 
la proposta del Consell Alimentari i el document col·laboratiu Mesures per construir sobirania 
alimentària a Barcelona.

8 Per Circuits Curts de Comercialització (CCC) s’acostuma a entendre aquelles formes de circulació 
agroalimentària que es caracteritzen per la presència d’un sol intermediari entre el producte final i el 
consumidor. Però els CCC són més que això. Són sobretot espais comercials on la producció i el consum 
tenen un alt poder de decisió respecte a què i com es produeix, compartint la responsabilitat i reinstaurant 
la confiança entre el productor i el consumidor, més enllà dels nombre d’esglaons que tingui la cadena de 
distribució (veure Annexe 4).

http://llaurantbarcelona.info/construint-circuit-alimentari-agroecologic/
http://llaurantbarcelona.info/construint-circuit-alimentari-agroecologic/
http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_PER_UNA_SOBIRANIA_ALIMENTARIA.pdf
http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_PER_UNA_SOBIRANIA_ALIMENTARIA.pdf
https://www.llaurantbarcelona.info/
http://llaurantbarcelona.info/resultats/
http://llaurantbarcelona.info/resultats/
http://llaurantbarcelona.info/content/uploads/2017/01/Cap_al_Consell_Alimentari_de_Barcelona-cat-b.pdf
http://llaurantbarcelona.info/content/uploads/2017/01/Cap_al_Consell_Alimentari_de_Barcelona-cat-b.pdf
http://llaurantbarcelona.info/mesures-per-construir-sobirania-alimentaria-a-barcelona/
http://llaurantbarcelona.info/mesures-per-construir-sobirania-alimentaria-a-barcelona/
http://llaurantbarcelona.info/mesures-per-construir-sobirania-alimentaria-a-barcelona/
http://llaurantbarcelona.info/mesures-per-construir-sobirania-alimentaria-a-barcelona/
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2.2 L’impuls municipalista metropolità

La relocalització (o regionalització) de l’economia és un instrument central per afrontar amb èxit 
els reptes de la sostenibilitat i la cohesió social. Aquest objectiu és incorporat progressivament 
per les diferents administracions, especialment les locals, com horitzó vertebrador de les polítiques 
públiques. L’objectiu és exercir una funció de contrapès a les dinàmiques més insostenibles de la 
globalització, construint sobirania energètica, residencial, de mobilitat o alimentària mitjançant 
mesures com les municipalitzacions de serveis, l’impuls a l’ESS, la gestió comunitària d’equipaments 
o la recuperació de circuits curts de producció, distribució i consum. 

A la ciutat de Barcelona el teixit social impulsa aquestes mesures (veure el mapa Pam a Pam) i 
l’administració municipal incorpora conceptes com economia circular, sobirania alimentària, 
recuperació dels comuns (o procomú), emprenedoria col·lectiva, economia col·laborativa, feminisme, 
municipalització o estratègies de transició, des dels quals s’arriba a co-produir plans d’acció amb el 
teixit social.

Objectius metropolitans compartits

A escala metropolitana, els principals marcs on cal impulsar les polítiques públiques agroecològiques 
són:

• Llei del sòl d’ús agrari

• Llei de territori

• Pla Director Urbanístic Metropolità

Segons l’anàlisis compartit pel sector agroecològic és especialment important blindar i fer créixer 
el cinturó agrari metropolità. La Carta de l’agricultura periurbana (2010) posa les bases d’aquesta 
operació de recuperació de l’espai agrari. La seva concreció depén de les polítiques de cada municipi 
i de com es pugui incidir en la redacció del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU).

Altres canals de l’administracio pública per fer avançar aquesta agenda es troben en el programa 
Smart Rural de la Diputació de Barcelona o la Xarxa de Productes de la terra.

La Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària és un altre dels nous espais de coordinació 
institucional on aquestes polítiques poden prendre forma. La Xarxa està constituïda per Barcelona 
i 30 municipis més, i té per objectiu «promoure, reforçar i consolidar l’economia social i solidària, 
fixar objectius i estratègies comunes i fomentar la cooperació i l’acció conjunta alhora d’impulsar 
polítiques públiques». 

Barcelona també forma part de la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia dins la Red de Ciudades por 
la Agroecologia, espai de coordinació estatal que té per missió facilitar l’intercanvi i donar suport al 
treball de les ciutats que opten per promoure i implantar sistemes sostenibles i territorialitzats de 
producció-comercialització i consum local d’aliments.

http://pamapam.org/ca
file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/intentos/./SANT%20LL%C3%80TZER%20/Llei%20del%20s%C3%B2l%20d%E2%80%99%C3%BAs%20agrari
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/ordenacio_del_territori/projectes_normatius/llei_de_territori/llei-de-territori-avantprojecte_llei/
http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/pdu
http://llaurantbarcelona.info/?p=637
http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/pdu
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/bcn-smart-rural-una-iniciativa-de-desenvolupament-del-territori-no-metropolita
http://xarxaproductesdelaterra.diba.cat/
http://xarxaproductesdelaterra.diba.cat/
http://xarxaproductesdelaterra.diba.cat/
http://xmess.cat/
http://www.ciudadesagroecologicas.eu/el-proyecto-de-red/
http://www.ciudadesagroecologicas.eu/el-proyecto-de-red/
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Objectius municipals compartits

A escala municipal de Barcelona ciutat, aquests són els plans més importants vinculats a la visió de 
Sant Llàtzer: 

• Pacte de Milà

• Estratègia d’impuls de la política alimentaria 2016-2019

• Pla Clima 2018-2030

• Estratègia d’Impuls del Consum Responsable 2016-2019

• Pla d’impuls de l’economia social i solidària

• Pla del Verd i la Biodiversitat 2020

• Diagnòsis participativa d’Economies Comunitàries

• Pla de Barris

A l’Annex 1 recollim totes aquelles accions i objectius d’aquests plans que coincideixen amb els 
plantejaments de la nostra proposta i justifiquen d’idoneïtat del projecte de Sant Llàtzer.

El Pla Clima i l’Eix Muntanya com a marc 

El Pla Clima de Barcelona presentat a principis del 2018 estableix una serie d’objectius compartits 
amb els que aquí proposem per Sant Llàtzer. S’hi proposa per exemple «facilitar l’ocupació de les 
persones en sectors econòmics emergents vinculats a l’economia verda, solidària i circular», així 
com «fomentar les cobertes productives», «incrementar la generació fotovoltaica» o «potenciar la 
recollida i la reutilització de les aigües pluvials als edificis». També destaca la necessitat de «repensar 
i adaptar criteris en els protocols de projectes i obres», «potenciar l’ús de les aigües grises o «planificar 
d’una manera participativa la xarxa de corredors verds urbans». Tots ells, objectius que integrem en 
la proposta de rehabilitació de l’hospital de Sant Llàtzer i de intervenció global a la vall.

En l’aspecte agroalimentari, el Pla Clima es proposa «potenciar la visió agroecològica» i «conscienciar 
a la ciutadania de la important contribució de l’alimentació al canvi climàtic», mitjançant mesures 
encaminades a «promoure el consum de productes alimentaris ecològics i de proximitat entre la 
ciutadania».

L’Eix Muntanya ha estat impulsat per l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Pla d’impuls de 
l’economia social i solidària (PIESS) i actualment s’està posant en marxa la seva secretaria tècnica. 
Un dels seus objectius és enllaçar els plans comunitaris de barri d’aquesta zona de la ciutat amb els 
altres plans d’impuls a les noves economies citats anteriorment. 

Can Pujades (Vallvidrera), Can Solé (Sant Genís), Sant Llàtzer (Horta) o La Ponderosa (Vallbona) han 
de ser nodes centrals d’aquest Eix Muntanya. A la Casa de l’Aigua, la Ponderosa i la granja del Ritz hi 
podem establir el punt de intersecció entre l’Eix Muntanya i l’Eix Besòs.

L’Eix Muntanya planteja l’ESS com un dels seus elements vertebradors. Aquí esdevé clau l’articulació 
de Sant Llàtzer amb altres projectes de promoció de l’ESS, com els Ateneus Cooperatius del 
programa AraCoop -en especial l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonés Nord- o bé projectes municipals 
com Coopolis i el Far. Hem realitzat reunions amb Coopolis per estudiar quines sinergies es poden 

http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/pla-clima/que-es-el-pla-clima
https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/estratgia-dimpuls-del-consum-responsable-20162019
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/11/14/barcelona-elabora-i-posa-en-marxa-un-pla-dimpuls-de-leconomia-social-i-solidaria-a-barcelona-2016-2019/
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020.pdf
http://eldigital.barcelona.cat/wp-content/uploads/2016/07/Memo<0300>ria-Diagnosi-Economies-Comunita<0300>ries_Juny-2016.pdf
http://pladebarris.barcelona/
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establir entre Sant Llàtzer, Coopolis i el concepte més ampli d’Agròpolis. L’Eix Muntanya sembla el 
marc geogràfic indicat per materialitzar alguns d’aquests continguts.

En paral·lel, dos processos més vinculats al Parc Natural de la Serra de Collserola afectarien els usos 
de Sant Llàtzer:

D’una banda, el Pla de transició agroecològica de Collserola, que es centra en els aspectes productius 
i de distribució de la cadena alimentària, establint sinergies entre la protecció del territori, la 
preservació del paisatge i la dinamització local agroecològica. 

De l’altre, la declaració del Parc Natural l’any 2010 fa necessària la redacció del Pla Especial de 
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) que 
substituirà l’encara vigent Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola 
(PEPCo) de l’any 1987. Les entitats aglutinades al voltant de la Plataforma Cívica en Defensa de 
Collserola han fet les seves aportacions en el marc del procés participatiu de l’avanç del Pla Especial. 
Aquesta última fase del procés s’allarga des del 2015 i ha de concloure durant el 2018.

Finalment, l’Estratègia d’Impuls a la Política Alimentària (EIPA) i el Pla del Verd i de la Biodiversitat 
són els altres dos marcs en el que s’insertaria el projecte de Sant Llàtzer.
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2.3 Collserola, un marc per la transició agroecològica

Des de l’alba dels temps, la serra de Collserola ha alimentat i donat aixoplug a denses xarxes de 
comunitats humanes. Fa uns 4.500 anys algunes d’aquestes comunitats van adoptar l’agricultura i 
la ramaderia; nombroses generacions després, les nostres àvies gestionaven el llegat d’un paisatge 
productiu, ric i divers; un mosaic de pastures, boscos, camps, fonts, rieres, torrents, vinyes, horts, 
corrals i masies. Però des de principis del s. XX, i especialment a partir dels anys 60, el creixement 
desmesurat dels antics nuclis de població i la construcció d’infraestructures metropolitanes ha 
degradat i fragmentat la serra, condemnant-la a un perillós aïllament. I tanmateix, gairebé 9.000 
hectàrees, una part important i prou representativa del conjunt, s’han mantingut relativament ben 
conservada fins a l’actualitat.

Collserola és actualment una peça clau per obtenir els “serveis ecològics” que el Pla Estratègic de la 
vessant Barcelonina (2003) resumia en “regulació de la composició atmosfèrica, regulació hídrica, 
control de l’erosió, generació de sòls fèrtils, destoxicació dels contaminants que produïm i alliberem 
a la biosfera, generació i manteniment de la biodiversitat”. 

La progressiva protecció de l’espai, que es reforça amb la declaració de Parc Natural l’any 2010, 
camina en paral·lel a una evolució dels criteris de gestió dels espais naturals en general. D’una visió 
proteccionista que tendeix a excloure tota intervenció humana dins l’espai protegit, es passa a una 
concepció més mixta dels usos, posant en valor les pràctiques sostenibles en ramaderia, agricultura 
o silvicultura. Així, actualment el Consorci del Parc de Collserola -del que l’Ajuntament de Barcelona 
en forma part- està impulsant el Pla de Transició Agroecològica de Collserola. Un pla que també 
afecta la vall de Can Masdeu i tot l’Eix Muntanya.

La Vall i els horts (Il. de Constancia Verde)

https://www.forgasarquitectes.com/cat/collserola.html
https://www.forgasarquitectes.com/cat/collserola.html
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2.4 Custòdia del territori a la vall

Per dinamitzar un territori, en aquest cas de perifèria 
rurbana, cal reconèixer el territori, identificar les seves 
potencialitats, conèixer la seva història i entendre la 
seva estructura biofísica i climàtica. Per gestionar-
lo de manera comunitària cal actuar com a veïns 
proactius i productius que li donen forma mitjançant 
l’organització social. Aquesta ha estat la dinàmica 
que la xarxa de projectes articulada al voltant de la 
comunitat de Can Masdeu ha implementat a la vall 
de Can Masdeu els darrers setze anys; una custòdia del territori basada en la gestió comunitària 
agroforestal i sociocultural.

La relació dels projectes de la vall amb el seu entorn s’ha donat especialment en cinc àmbits: la 
pròpia vall, el districte de Nou Barris, la serra de Collserola, el teixit associatiu de Barcelona i l’àmbit 
agroecològic català. 

La proposta de Sant Llàtzer recull aquesta tradició, l’enllaça amb necessitats de ciutat i també 
assumeix que calen nous actors si es volen fer créixer els projectes de la vall.

El projecte que neix a la vall l’any 2001 es planteja, en les seves pròpies paraules, “crear un espai de 
relativa autonomia alimentària a tocar de la ciutat depenent”. L’espai reuneix les característiques 
adequades i la recuperació dels usos tradicionals es dona principalment a partir de dos iniciatives 
integrades. D’una banda, la comunitat que habita la masia comença a cultivar petites parcel·les 
d’hort d’autoconsum. De l’altre, s’impulsa la creació de l’Assemblea dels Horts Comunitaris, espai 
d’agregació veïnal que neix la tardor del 2002. Altres projectes de socials i agroecològics es sumaran 
amb els anys. El suport d’aquesta xarxa informal resultarà crucial per contenir les diferents amenaces 
judicials activades des de l’inici del projecte (veure Annex 2).

Aquestes dues iniciatives pioneres sumen actualment més d’un centenar de veïns i veïnes dels barris 
propers, repartits en 35 parcel·les, assumint des de la gestió comunitària el manteniment de canals, 
bancals, basses, camins, escales, mines, pou i dipòsits. La seva feina ha permès rehabilitar un sistema 
centenari de canalització d’aigua o recuperar les feixes agrícoles i els murs de contenció.

L’objectiu és promoure una concepció dels horts com una activitat de lleure, però també productiva, 
convivencial, educativa i política. Es reivindica una agricultura d’escala familiar i d’autoconsum que 
resintonitza amb els cicles de la vida i s’articula com a comunitat intergeneracional; una experiència 
d’autoaprenentatge que complementa la dieta diària de les famílies amb aliments locals i ecològics.

Els principis bàsics de funcionament dels Horts Comunitaris són:

• Practicar l’agricultura ecològica aprofitant els propis recursos i sense utilitzar productes 
químics.

• Construir la comunitat entre totes, assistint a les assemblees mensuals i assumint tasques i 
responsabilitats.

A la pràctica agrícola s’hi sumen activitats com la reforestació, amb successives plantades d’arboç, 
arç blanc, alzina surera, coscoll, llentiscle, ullastre i sobretot arbres fruiters. I, des de l’any 2011, 
destaquen les aportacions de nous permacultors urbans en projectes com el Bosc Comestible o 

http://canmasdeu.net/
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l’Hort Permacomunal. També s’han anat construint diferents compostadors de biomassa que 
tanquen el cicle dels nutrients i aporten substrat pels horts i els fruiters.

Altres projectes de la vall, com els obradors de pa, cervesa, mel o remeis naturals, enriqueixen aquesta 
gestió agroecològica i participen d’un disseny permacultural orientat a la gestió sostenible dels cicles 
de l’energia, els materials, l’aigua i la mobilitat. En aquest sentit, podem citar les latrines seques, els 
vehicles compartits, el taller de reparació de bicicletes, la tenda gratis, la xarxa de magatzems per a 
la reutilització, els panells solars tèrmics o la utilització de les aigües grises per regar fruiters.

La vall està dinamitzada actualment per una xarxa de cinc projectes:

• Assemblea dels Horts Comunitaris

• Comunitat

• PIC, Punt de Interacció de Collserola (inclou Oficina Rurbana i Tenda Gratis)

• Educació Agroecològica

• Projectes de permacultura

El model de gestió de la vall combina gestió comunitària amb masoveria social i està basat en el troc. 
Es a dir, accés i ús de l’espai a canvi de dinamització social, rehabilitació i manteniment. 

Cada un dels cinc projectes opera amb diferents nivells d’autonomia, i la comunitat que resideix a 
la masia exerceix el rol de pal de paller. En ella hi viuen 30 persones, entre adults i menors. El seu 
estil de vida comunitari enllaça amb la dinàmica de la comunitat de leprosos que hi va habitar al 
llarg de la primera meitat del s.XX. I les feines agrícoles que exerceixen donen continuïtat als usos 
tradicionals que ha tingut la finca en els darrers 5 segles.

En conjunt, la xarxa actua de forma coordinada sobre el territori. En les seves pròpies paraules, 
reivindica “la defensa agroecològica de Collserola i una gestió pública de la vall,  però entenent 
allò públic sobretot com a recuperació dels comuns, es a dir, espais i recursos sostrets a la lògica 
mercantil i autogestionats per la comunitat”.

En la vida quotidiana de la vall es busca experimentar i difondre tot allò relacionat amb «l’educació 
lliure, el consum responsable, l’agricultura urbana, la facilitació de processos o l’autogestió de la 
salut». Les seves pràctiques estan orientades a la reutilització, el reciclatge, l’estalvi energètic, el 
tancament circular dels cicles, les tecnologies apropiades de baix impacte o la col·lectivització de 
recursos.

En defensa de la serra els projectes de la vall han col·laborat amb la Plataforma Cívica en Defensa 
de Collserola i co-organitzat campanyes com L’Eix de Nou Barris (2004), la campanya “Defensem la 
Solana” (2007), la “Marxa popular en defensa de Collserola” (2008), les mobilitzacions per aturar el 
Pla Caufec o la crítica als ERPE’s (2009). 

La continuïtat i la sinèrgia conceptual i logística entre els projectes actuals de la vall 
de Can Masdeu i el projecte proposat per a Sant Llàtzer és clara, i també desitjable. 
L’activitat de custòdia del territori exercida els darrers setze anys entronca amb 
les iniciatives municipals orientades a la relocalització dels circuits alimentaris, 
així com amb els plans per impulsar l’ESS als barris  i l’agroecologia a Collserola.

http://www.canmasdeu.net/horts-comunitaris/
http://www.canmasdeu.net/horts-comunitaris/
http://www.canmasdeu.net/horts-comunitaris/
http://www.canmasdeu.net/horts-comunitaris/
http://www.canmasdeu.net/horts-comunitaris/
http://www.canmasdeu.net/comunitat/
http://www.canmasdeu.net/pic/
http://www.canmasdeu.net/pic/
http://www.canmasdeu.net/pic/
http://www.canmasdeu.net/pic/
http://www.canmasdeu.net/pic/oficina-rurbana/
http://www.canmasdeu.net/pic/tienda-gratis/
http://www.canmasdeu.net/educacio-agroecologica/
http://www.canmasdeu.net/permacultura/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652610000211
http://www.collserola.org/
http://www.collserola.org/
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La visió d’aquesta xarxa de projectes sobre el present i el futur de la vall es recull al Manifest de la 
Vall. En relació a Sant Llàtzer, destaca la demanda de que l’”Hospital de Sant Llàtzer esdevingui un 
espai d’ús públic pels districtes d’Horta i Nou barris (o sinó que torni el bosc)”, mitjançant un “procés 
realment participatiu a l’hora de definir i decidir qualsevol nova transformació a la vall”. Destaca 
també la reivindicació de que “no s’asfalti el camí de Sant Llàtzer i es rehabiliti la bassa gran per a 
l’agricultura, la fauna i el lleure”. El manifest demana també que es “canvii la qualificació de varies 
zones de la vall de zona d’equipaments (7a) a agrícola i forestal”. I conclou: “no es tracta de pujar la 
ciutat a la muntanya, sinó de baixar la muntanya a la ciutat”.

Baixar la muntanya a la ciutat; el concurs de les 16 portes

L’any 2011 els projectes 
de la vall impulsen la 
campanya “Baixem 
Collserola a la ciutat, 
defensem  la solana”,  que 
junta tècnics i associacions 
crítics amb el concurs 
municipal de les “16 
portes”. Però al mateix 
temps es presenten al 
concurs i en resulten co-
guanyadores de la Porta de 
Canyelles, en un projecte 
co-dinamitzat amb Raons 
Públiques i La Col (veure 
Annex 3).

Segons els seus promotors, el concurs municipal de les 16 portes busca “posar en valor Collserola, 
enfortir la presència del parc natural, fer baixar la natura a la ciutat i apropar-la als ciutadans”. 

Algunes entitats, entre ells els projectes de la vall de Can Masdeu, observen amb recel la proposta 
i organitzen una campanya crítica (el bloc ja no existeix, però es poden veure alguns documents en 
aquest altre enllaç). Durant una roda de premsa, els seus membres expressen que “després de veure 
el que l’especulació ha fet al litoral barceloní, confiem poc en un destí millor per Collserola (…) No 
volem que Collserola sigui el nou interès turístic; s’ha aconseguit tant turisme que la ciutat no el pot 
absorbir”.

No obstant, i en paral·lel, algunes de les entitats impulsores de la campanya decideixen participar 
en el concurs per posar en valor els seus conceptes de gestió del territori. Es presenten a la “Porta 
de Canyelles” mitjançant un procés d’urbanisme participatiu impulsat per Can Masdeu i Raons 
Públiques. La cooperativa d’arquitectura La Col redactarà la proposta urbanística. Durant aquest 
procés s’escolta per primer cop la idea de recuperar Sant Llàtzer per usos agroecològics, modificant 
el marc conceptual de les propostes històriques per l’hospital, que desvinculaven els usos de l’edifici 
de les necessitats d’un espai natural protegit com és el Parc Natural de Collserola.

Finalment, aquest serà un dels dos projectes guanyadors de la Porta de Canyelles. Els projectes 
guanyadors són recollits en un llibre, però desconeixem quina aplicació pràctica han tingut. Sabem 
que a la Porta de Canyelles no s’hi ha intervingut des de les administracions, però la gestió comunitària 

Baixem (La Col Arquitectura cooperativa)

http://www.canmasdeu.net/manifest/
http://www.canmasdeu.net/manifest/
https://raonspubliques.org/portfolio/collserola/
https://raonspubliques.org/portfolio/collserola/
http://www.lacol.coop/.
https://portescollserola.wordpress.com/
https://raonspubliques.org/portfolio/collserola/
http://www.lacol.coop/projectes/baixem-16-portes-collserola/
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si s’ha fet càrrec d’algunes de les propostes recollides en aquell projecte.

Ressuscitem Sant Llàtzer?

Davant la possibilitat de que s’estableixin nous usos per l’Hospital de Sant Llàtzer, diversos col·lectius 
de la ciutat, i en especial de la Vall de Can Masdeu i els barris propers, s’han ajuntat “per fer sentir la 
nostra veu proposant els nostres projectes per 
revitalitzar l’espai”.

La demanda veïnal entronca amb diferents 
iniciatives exitoses anteriors, com l’oposició a 
ubicar-hi el zoo de Barcelona, el trasllat d’una 
part de la presó de La Model o la construcció 
d’una residència privada per metges jubilats 
del Col·legi de Metges. 

La campanya «Ressuscitem Sant Llàtzer?» 
neix l’any 2016, plantejada com un espai 
d’agregació i reivindicació, reclamant donar un 
ús públic, comunitari i agroecològic a l’hospital 
abandonat. Sorgeix esperonada per la intenció 
de la Fundació Sanitària de l’Hospital de la Sant 
Creu i Sant Pau d’ubicar un centre de Teràpia 
Dual a Sant Llàtzer. 

Actualment, els debats sobre la compatibilitat 
i idoneïtat d’ambdós projectes segueixen oberts. La campanya expressa al seu bloc que “com que 
desconeixem els detalls i el possible impacte ambiental i social dels projectes que està valorant 
l’Hospital de Sant Pau no tenim encara una posició al respecte”.

https://ressuscitemsantllatzer.wordpress.com/projectes/
http://ressuscitemsantllatzer.wordpress.com/
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2.5 Urbanisme veïnal a Nou Barris i Horta

De Reruralitzem Nou Barris a la coordinadora agroecològica de Nou Barris i Horta

El projecte de Sant Llàtzer tampoc es pot entendre 
sense el precedent de Reruralitzem Nou Barris. 
Aquest projecte, redactat el 2016 per AlterNouBarris, 
aterra el concepte de ruralització de la ciutat a l’àmbit 
del districte de Nou Barris per “reruralitzar des de 
l’agroecologia i l’economia social i solidària”. 

Els redactors de la proposta de reruralització de 
Nou Barris introdueixen la paraula “reruralitzar” per 
enfatitzar l’enllaç entre el passat agrícola de la zona 
i els darrers espais oberts que encara romanen. I 
estructuren la proposta en tres eixos territorials:

• Eix rec comtal 

• Eix Masies de la riera de Sant Andreu 

• Eix Collserola

A l’extrem nord-oest d’aquest darrer eix, proposen 
que l’hospital abandonat “albergui un Centre de 
Recerca i Formació en Agroecologia, Permacultura i 
Sobirania Alimentària”. D’aquesta llavor en germina 
el projecte que teniu entre mans.

El 24 de novembre del 2017 neix la coordinadora 
agroecològica Reruralitzem Nou Barris i Horta. 
El nom, provisional, sintetitza l’àmbit temàtic 
i territorial d’acció. El primer objectiu, de cara 
endins, és l’ajuda mútua. De cara enfora, es busca 
l’organització conjunta d’accions i l’elaboració d’un 
mapa de projectes i espais reivindicats. 

La segona trobada-acció té lloc el 16 de desembre, en 
el marc de la reivindicació dels horts de la Maladeta 
com eix verd, en uns terrenys propietat de Núñez i 
Navarro. Les entitats del barri de Porta reivindiquen 
des de fa 10 anys l’espai autogestionat, amenaçat per 
la construcció de pisos en un dels barris més densos 
de la ciutat. A la trobada s’exerceix el que anomenen 
“urbanisme de resistència” i es planten fruiters i 
altres plantes al sud del solar. La tercera trobada-
acció és una bicicletada pels diferents projectes el 
8 d’abril del 2018. Les propostes territorials de la 
coordinadora estan recollides en un mapa interactiu 
on-line.

Reruralitzem 
Coordinadora  

Agroecològica de  Nou 
Barris i Horta

- Date una Huerta

- Ecovincles

- Can Valent

- Porta’m a l’Hort

- Hort de la Neus

- Horts de Maladeta 

- Horts Comunitaris de Can Masdeu

- Horta amb Gràcia

- Hort de la Taxonera

- Horts Espais Buits Centre Caliu

- Hortelanos en Acción

- Casa de l’Aigua 

- EnriquezArte

- Cooperativa La Cebolla Roja

- Cooperativa de Consum Guineueta

- Cooperativa Vinya de Roquetes

- Cooperativa Userda

- Cooperativa El Llevat

- Ateneu La Bòbila

- ASIA

- Acció comunitària de Can Peguera

- El Rec Comptal es mou

- AAVV Porta

- Vallbona viu

- Comunitat de Can Masdeu

- Ressuscitem Sant Llàtzer?

- Col.lectiu Agudells

- La Experimental

http://llaurantbarcelona.info/reruralitzem-districte-nou-barris/
http://llaurantbarcelona.info/reruralitzem-districte-nou-barris/
http://llaurantbarcelona.info/reruralitzem-districte-nou-barris/
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ca&hl=ca&mid=1U4EVR-k03lZ_sFoWGBvozcuUvvXhJi8x&ll=41.44671670967613,2.1751964000000044&z=13
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Reivindicacions de Reruralitzem

Productes de proximitat. Necessitem que les administracions co-impulsin els circuits  curts a la 
ciutat, amb mesures com el cinturó agrari metropolità o la taula de compra pública agroecològica.

Espais agroecològics. La Ponderosa, junt amb la granja del Rich, ha d’esdevenir la gran finca 
d’agricultura ecològica de Barcelona. L’Hospital abandonat de Sant Llàtzer és un espai idoni per 
acollir nous projectes i impulsar la transició agroecològica a Collserola. Les feixes agrícoles de 
Trinitat Nova poden ser cultivades de nou. Els horts, especialment els amenaçats, han de ser 
respectats i ampliats. A Can Valent proposem ubicar una escola de jardineria ecològica. El camp 
de futbol de la Damm, reconvertir-lo en horts socials. A Porta, Sant Genís dels Agudells i Ciutat 
Meridiana reivindiquem espais d’educació ambiental i agroecològica. I proposem revitalitzar el 
mercat Núria ubicant-hi una cooperativa de consum.

Productes de proximitat. Necessitem que les administracions recolzin els circuits curts a la ciutat, 
amb mesures com el cinturó agrari metropolità o la taula de compra pública agroecològica.

Menjadors escolars ecològics. Cal estendre aquest model a totes les escoles bressol i de primària 
dels nostres barris, abastint prioritàriament amb verdures dels horts periurbans i evitant els 
models de gestió corporatius.

Pla Buits permanent. Els horts del Pla Buits han de poder consolidar-se més enllà de le cessions 
actuals i amb un criteri de continuïtat.

Corredors verds. Practiquem urbanisme de resistència per aconseguir corredors verds que 
connectin els barris amb Collserola i enllacin la trama d’horts urbans. Volem parcs enjardinats 
amb espècies autòctones i prats naturals que, juntament amb els horts, potenciïn la biodiversitat 
i els pol·linitzadors.

Mercats de Pagès. Per impulsar i accedir a la venta directa de proximitat i ecològica ens calen 
mercats regulars a diferents punts dels nostres districtes.

Ramaderia rurbana. Els ramats que pasturen a Collserola han de tenir més presència a les valls 
de la solana i han de ser el mètode principal de gestió forestal i control d’incendis.

Ordenances municipals. Cal modificar-les per facilitar la venta directa d’aliments de proximitat 
i permetre activitats ramaderes urbanes com la pastura, l’apicultura o l’avicultura.

Espais d’assessorament i incubació. Ens calen més espais per impulsar, assessorar i acompanyar 
projectes d’economia social i solidària agroecològica.

Banc de Llavors. Volem un banc públic i municipal orientat a la protecció i accés a una 
agrodiversitat de proximitat, que potencii les varietats autòctones i sensibilitzi en el control 
democràtic i camperol de la diversitat genètica davant el domini de les grans corporacions 
agroalimentàries.
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2.6 Complicitats

Les relacions que nodreixen aquest projecte s’han establert amb espais comunitaris i amb institucions 
públiques:

Agents de l’administració:

• Comissionat d’Economia social, solidària i cooperativa

Secretaria tècnica d’Impuls de la Política Alimentària

Secretaria tècnica de l’Eix Muntanya 

Secretaria tècnica de Consum Responsable

•  Comissionat d’Ecologia Urbana

Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat

Departament d’Innovació i Cultura de la Sostenibilitat

• Districte de Nou Barris 

• Districte d’Horta

• Consorci del Parc Natural de Collserola

• Consorci del Besòs

Agents comunitaris:

• Coordinadora agroecològica de Nou Barris i Horta

• Campanya “Ressuscitem Sant Llàtzer?”

• Projectes de la vall de Can Masdeu

• Plataforma Cívica en Defensa de Collserola

Altres agents:

• MIA – Fundació de Patrimoni de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

• Coòpolis

• Grup Motor del Pla de Transició Agroecològica de Collserola

• Escola d’Art i Superior de Disseny Deia 

Durant aquest procés hem establert diferents nivell de retroalimentació i de recollida de dades, 
diagnòstics i propostes:

• Reunions bilaterals i multilaterals

• Enquesta d’usos per Sant Llàtzer

• Trobades amb el teixit comunitari

• Investigació -benchmarking- sobre projectes afins i inspiradors

• Prospecció de plans i projectes municipals vinculats

• Contactes informals 
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3. Motivacions

3.1 Estratègies de relocalització

El canvi climàtic i la crisis alimentària no són reptes senzills i estan interrelacionats. L’agricultura 
industrial i el transport d’aliments representen aproximadament el 50% de les emissions de gasos 
hivernacle a escala mundial i el 30% a Catalunya. La destrucció del sol és per si mateixa una important 
font d’emissió de CO2. 

El canvi climàtic implica una gran incertesa futura, agreujada per una crisis ecològica més àmplia i per 
la crisis energètica. Cal mitigar-lo, però també cal establir estratègies d’adaptació a un escalfament 
que ja està aquí i posa en crisis recursos hídrics, agrícoles i forestals. 

La magnitud del repte i la pressió per resoldre altres problemes més immediats posterga, rebaixa 
o dificulta les accions dels planificadors públics i privats. Però l’Acord de Paris compromet cada 
territori ha fer la seva part per mitigar els efectes del canvi climàtic. Les múltiples estratègies a 
implementar tenen en comú la necessitat d’augmentar la resiliència dels ecosistemes preservant el 
seu equilibri natural. Com afirma Vandana Shiva, «sense diversitat genètica no podem sobreviure 
al canvi climàtic». En l’àmbit agroramader, això es tradueix en una agrodiversitat que el monocultiu 
industrial posa en risc. 

S’han investigat i experimentat moltes estratègies complementàries per fer front a la situació, però 
les solucions impulsades pels actors dominants de la nostra societat de mercat global tendeixen a ser 
mercantilitzadores i a confiar-ho tot a la tecnologia. Un exemple paradigmàtic és el Règim Comunitari 
de Comerç d’Emissions de la Unió Europea (RCCDE), integrat al mercat global de carboni. Per l’Estat 
espanyol i la gran indústria es tracta del mecanisme perfecte per «apostar per un creixement 
econòmic que comporta una alta intensitat d’emissions; externalitzant responsabilitats mitjançant 
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la compra de crèdits de compensació»9. Es a dir, s’evita reduir les emissions a canvi de subvencionar 
projectes de compensació a l’exterior mitjançant fons públic-privats. No obstant, aquests projectes 
sovint es tradueixen en destrucció socio-ambiental per a les comunitats local sense ni tan sols arribar 
a reduir les emissions. Una altre exemple és la geoenginyeria, un ampli i controvertit espectre de 
tècniques de manipulació a gran escala dels sistemes de la terra per combatre el canvi climàtic.

A la manipulació del clima i a la compra-venta de gasos s’hi afegeixen altres modalitats de gestió de 
la crisis dels recursos que operen des de la lògica de la despossessió, englobats sota l’etiqueta sovint 
equívoca de l’«economia verda». Ens referim a dinàmiques com l’especulació amb els aliments, la 
privatització dels serveis públics, la mercantilització de l’aigua, la biopirateria dels recursos genètics 
o l’explotació insostenible dels recursos. 

Davant d’aquesta situació, les estratègies de relocalització emergeixen com alternativa democràtica 
amb el potencial de resituar les persones en el centre de l’economia i contrarestar el domini de les 
grans corporacions sobre cada cop més aspectes dels cicles vitals. 

Com analitza Serge Latouche, «la relocalització vol dir: menys transport, cadenes transparents 
de producció, invitació a una producció i consums sostenibles, menys dependència dels fluxos de 
capitals i de les multinacionals, fer prevaldre les relacions socials davant del consum desaforat i una 
major seguretat en tots els sentits del terme. Regionalitzar i reinserir l’economia en la societat local 
ajuda a conservar el medi ambient que, en darrer terme, és la base de tota economia».

L’agricultura ecològica i de proximitat forma part de la caixa d’eines del paradigma de la relocalització. 
Un augment gradual de la superfície agrícola sota gestió ecològica a la UE, passant del 6% actual al 
50% el 2030, reduiria entre un 10 i un 15% el total d’emissions de gasos d’efecte hivernacle10. Al 
mateix temps, tindria l’efecte d’incrementar la resiliència davant fenòmens adversos associats al 
canvi climàtic, permetent una major biodiversitat i resistència a les plagues, així com beneficis tant 
per la salut de les persones com per als productors.

Les ciutats com Barcelona, grans consumidores, tenen la responsabilitat i l’interès d’incidir en 
les baules de producció, elaboració i distribució d’aliments. I de fer-ho dins i més enllà del seu 
terme municipal, ja que els fluxos metropolitans que la nodreixen són regionals i globals. D’aquesta 
necessitat neixen polítiques locals com el Pla Clima o el Pacte de Milà.

Aquestes polítiques locals compten amb el bagatge conceptual generat durant les darreres dècades 
pels moviments socials i el món acadèmic. En el camp de l’alimentació i el canvi climàtic parlem 
d’emergència alimentària i reivindiquem la sobirania alimentària, la ruralització de la ciutat, els 
circuits curts o l’agricultura urbana i periurbana. I com a paraigües econòmic de tota aquesta 
estratègia: l’ESS.

9 Carbon Trade Watch, Castillos en el Aire, El Estado español, los fondos públicos y el mercado de carbono de 
la Unión Europea.

10 FIBL e IFOAM, Agricultura ecológica, mitigación del cambio climático y más allá. Reducción de los impactos 
medioambientales de la agricultura de la UE.
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3.2 Agròpolis, un marc per Sant Llàtzer

Som conscients de que el marc 
del concepte «Agròpolis», tal com 
l’entenem, sobrepassa els límits 
d’aquest encàrrec, però l’hem generat 
i l’integrem en aquest document per 
dues raons:

• La relocalització dels circuits alimentaris va molt més enllà de les possibilitats d’un 
equipament, inclús d’un terme municipal. Es tracta de polítiques transversals i 
transterritorials. Només el treball en xarxa pot fer escalar l’impacte d’aquestes iniciatives, 
així com influir en infraestructures público-privades ja consolidades però de funcionament 
ambivalent (Mercabarna, Mercats Municipals, Compra Pública). Sant Llàtzer pot esdevenir 
un node de referència en agroecologia i canvi climàtic dins la xarxa d’Agròpolis.  

• Davant la incertesa sobre si Sant Llàtzer serà l’espai on finalment s’encabirà aquest projecte, 
veure les necessitats en xarxa i no tant en relació a quatre parets específiques ens pot 
ajudar a dissenyar amb flexibilitat, reubicant i repartint funcions en una lògica modular.

Agròpolis és doncs una proposta de paraigües conceptual per les polítiques alimentàries de la ciutat, 
però també una estratègia de comunicació. 

Agròpolis pot esdevenir la marca de les polítiques alimentàries municipals, un segell que identifiqui 
els equipaments municipals vinculats a l’EIPA; des d’horts municipals a horts comunitaris, de parades 
del mercat a mercats de pagès, d’aules ambientals a espais temàtics agroecològics, d’espais logístics 
a centres de formació. 

Una segona opció seria emprar el nom d’Agròpolis exclusivament per el projecte de Sant Llàtzer, 
emulant l’espai de Coopolis a Can Batlló. En tot cas, això posa sobre la taula un debat que està obert 
i que no hem volgut tancar en aquest document: ¿quin nom li posaríem al projecte de Sant Llàtzer?

El concepte d’Agròpolis s’inspira en el que ja existeix en àmbits complementaris que compten amb 
una xarxa d’equipaments de referència. En el camp de l’ESS, podem citar Coopolis, els Ateneus 
Cooperatius o el Far. En el camp de l’associacionisme, Torre Jussana o el CRAJ. En el camp de la 
sostenibilitat i l’educació ambiental, la Fàbrica del Sol, el Bosc Turull, la Casa de l’Aigua, les Aules 
ambientals de Districte, etc.

El diagrama (veure pag.35) recull espais ja existents a la ciutat i els relaciona tant amb espais 
buits reivindicats com amb funcions que no tenen espai. Agròpolis no pretén però recollir tots els 
programes, circuits i sinergies de la política alimentària municipal, sinó que fa referència sobretot als 
espais físics: la xarxa d’equipaments. 

Agròpolis és una proposta de marc conceptual a materialitzar als diferents districtes de la ciutat. No 
obstant, la geografia indica que els districtes implicats en l’Eix Muntanya són espais preferents on 
ubicar serveis agroecològics. Establir una orientació prioritàriament agroecològica en el disseny de 
l’Eix Muntanya pot ajudar a reactivar i posar en primer pla unes polítiques alimentàries municipals 
orientades a la sobirania alimentària que han estat desmantellades al llarg del darrer segle (amb 
l’excepció parcial dels mercats municipals).

Agròpolis: una xarxa d'espais municipals de 
referència en l'àmbit agroecològic, alguns dels 
quals ja existeixen, tot i que encara no formen part 
d'una política integrada.
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Els objectius d’Agròpolis es poden resumir en:

• Crear una xarxa d’equipaments de referència en l’àmbit de la sobirania alimentària i 
l’agroecologia.

• Fomentar l’intercooperació i la retroalimentació entre els diferents equipaments 
municipals: horts urbans i escolars, projectes d’educació ambiental, casals i ateneus, 
mercats municipals, menjadors ecològics, punts de compostatge, espais d’impuls a l’ESS i 
el futur pavelló ecològic de Mercabarna.

• Fomentar l’intercooperació i la retroalimentació entre la xarxa municipal i altres iniciatives 
comunitàries o del sector privat vinculades a l’agroecologia, com ara cooperatives de 
consum, mercats de pagès, horts comunitaris o empreses de l’ESS en general.

• Establir sinergies entre espais buits i funcions pendents, ubicant serveis agroecològics avui 
inexistents en els edificis i terres identificats pel teixit associatiu i/o l’Ajuntament. 

• Aportar múscul logístic a una política alimentària municipal reorientada cap a la 
relocalització/regionalització, basada en l’impuls al cinturó agrari metropolità i als circuits 
curts de de comercialització (CCC).

• Apostar pel creixement dels recursos financers i tècnics dedicats a polítiques alimentàries 
en els diferents nivells administratius, municipals, metropolitans i nacionals; així com per 
la creació d’espais de trobada entre l’administració i el sector agroecològic.

• Impulsar l’assessorament i la incubadoria de projectes productius en totes les baules de la 
cadena alimentària adoptant els criteris dels CCC i l’ESS.

• Impulsar la formació en àmbits com l’agricultura urbana i periurbana, la dinamització de 
projectes comunitaris, la gestió del cicle de l’aigua o el compostatge.

Agròpolis, com a xarxa d’equipaments municipals, seguiria les directrius de l’Estratègia d’Impuls de 
les Polítiques Alimentàries (EIPA), que el Secretariat Tècnic per l’Impuls de la Política Alimentària està 
aprofundit en aquestes línies de treball:

• Mercats de Pagès

• Centre Logístic

• Menjadors escolars ecològics

• Banc de Terres

Pensar en el marc mental d’Agròpolis, l’Eix Muntanya i l’EIPA permet concebre globalment les 
necessitats i ubicar les diferents funcions segons d’idoneïtat i disponibilitat dels diferents espais 
de ciutat. Es a dir, no totes les propostes d’aquest document s’han d’ubicar necessàriament dins 
l’hospital de Sant Llàtzer, però si es tracta de funcions necessàries detectades pel teixit associatiu 
i pels propis diagnòstics municipals.



Diagrama Agropolis (Il. M.Laura Del Tento)
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3.3 Valors

Proposem Sant Llàtzer com un equipament de referència per a la ciutat de Barcelona i l’àrea 
metropolitana. Els següents valors haurien d’impregnar totes les accions i programes:

• Ecoeficiència: Sant Llàtzer parteix d’un disseny permacultural, aplicat a la gestió dels 
recursos, l’optimització dels processos i el disseny circular dels seus fluxos.

• Accessibilitat sostenible: La ubicació de Sant Llàtzer dins el Parc Natural implica riscos 
d’hiperfreqüentació dins l’espai protegit. Cal dissenyar el projecte mantenint limitacions a 
l’accés motoritzat i excloent les iniciatives que impliquin un flux massiu i intensiu d’usuaris.

• Integració a l’entorn: Sant Llàtzer no es limita a l’edifici. Diferents projectes descrits en 
aquesta proposta van més enllà de les seves parets i es desenvolupen en altres espais de 
la vall. La relació entre projectes actuals, projectes residents i projectes a la vall ha de ser 
harmònica, consensuada i sostenible.

• Connectivitat: Sant Llàtzer ha de ser un equipament vinculat amb l’entorn i amb projectes 
que desenvolupin activitats afins. 

• Compromís i coherència: El compromís amb els principis de la sobirania alimentària i l’ESS 
es materialitza en tots els nivells del projecte, ja sigui en projectes impulsats, relació amb 
els barris, inserció al parc natural, mobilitat, relacions laborals, economia de cures o gestió 
dels recursos físics. Es tracta de buscar sempre una coherència entre els valors i les accions. 

• Transparència: La transparència és un dels valors centrals en l’economia social i cooperativa, 
també ho ha de ser en la gestió, els processos i els resultats de Sant Llàtzer.

• Incidència i permanència: Sant Llàtzer vol acollir ocupació de qualitat i duradora en el 
temps i arrelada al territori, així com estimular i recolzar economies comunitàries. 

• Intercooperació: Sant Llàtzer ha de de defugir l’endogàmia o l’aïllament; es tracta 
d’enxarxar-se amb experiències afins per impulsar l’Agròpolis metropolitana. Es busca 
afavorir processos d’intercooperació entre serveis municipals, empreses de l’ESS, iniciatives 
incubades i altres projectes ubicats dins o fora de Sant Llàtzer. Sant Llàtzer pot jugar un rol   
dins del mercat social català. 

• Diversitat: Sant Llàtzer es focalitza en l’agroecologia i el canvi climàtic, però també inclou 
projectes socials d’altres àmbits que enriqueixen l’ecosistema intern.

• Replicabilitat: L’establiment d’un vincle de cooperació entre administracions, territori 
i economia social per la promoció d’experiències agroecològiques és una experiència 
pionera. El seu èxit pot inspirar projectes semblants a altres territoris o estimular la 
transformació agroecològica de recursos ja existents a la ciutat.
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3.4 Objectius

A continuació detallem els objectius proposats per l’equipament de Sant Llàtzer, dividint-los entre 
objectius generals del projecte, objectius específics de l’edifici i objectius per a altres zones de la vall. 

Objectius globals del projecte

• Esdevenir un espai d’impuls a les estratègies de transició per a la mitigació i adaptació al 
canvi climàtic, articulat al voltant de la seva dimensió agroalimentària.

• Vincular la problemàtica global climàtica i alimentària amb el context local.

• Plantejar Sant Llàtzer com un equipament d’equipaments. Les dimensions de l’edifici i les  
zones complementàries en altres punts de la vall permeten ubicar-hi diferents projectes.

• Esdevenir un equipament de referència de l’agroecologia cooperativa als districtes d’Horta 
i Nou Barris, així com el conjunt de Barcelona i a la seva regió metropolitana.

• Oferir un entorn obert i permeable, però en equilibri amb les necessitats d’un espai 
protegit, contenint l’hiperfreqüentació i l’accés motoritzat.

• Constituir-se com un espai públic comunitari amb característiques rurbanes i vocació de 
baixar la muntanya a la ciutat, no el contrari.

• Esdevenir espai  de formació, assessorament i acompanyament de projectes en l’àmbit de 
l’agroecologia i la permacultura.

• Incidir directament en la recuperació econòmica del conjunt dels barris dels districtes 
d’Horta i Nou Barris amb l’objectiu d’esdevenir un centre facilitador d’iniciatives 
comunitàries i socioempresarials. 

• Generar llocs de treball i un marc de relacions laborals basat en l’ESS, fomentant l’ocupació 
en sectors estratègics, especialment en el camp de l’agroecologia i el consum responsable. 

• Establir relacions d’intercooperació amb els projectes que actualment es desenvolupen a 
la vall i amb el possible Centre de Teràpia Dual.

• Promoure el repartiment de les feines manuals, intel·lectuals i reproductives del projecte, 
posant l’economia de les cures i la conciliació familiar al centre. 

• Fer sostenible la base material del projecte, conjugant una diversitat de fórmules de 
finançament i sota un model de co-gestió.

• Esdevenir un espai de coneixement i d’acumulació de sabers, pràctiques i metodologies.

• Desplegar estratègies de comunicació i elaboració d’imaginaris.
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Objectius per l’edifici de Sant Llàtzer

• Ubicar-hi empreses tractores de l’ESS agroecològica, així com espais d’assessorament.

• Integrar un model innovador de masoveria dinamitzadora, establint un nucli resident de 
masovers a Sant Llàtzer que promogui les activitats del centre i coordini el manteniment 
de l’edifici.

• Dissenyar l’espai com un exemple de transició ecològica. El funcionament del centre i la 
rehabilitació de l’edifici són en si mateixos el missatge: “el canvi comença al llindar de la 
teva porta”.

• Rehabilitar amb criteris de sostenibilitat i materials de bioconstrucció. Dissenyar amb 
criteris de permacultura els cicles de l’aigua, l’energia i els materials.

• Impulsar una gestió adaptada als condicionants climàtics que esdevingui una referència 
per altres edificis públics i privats.

• Promoure una alimentació conscient i de proximitat en el propi edifici, habilitant l’estructura 
necessària.

• Assolir la sostenibilitat en tots els nivells del projecte; rehabilitació, accés, logística, 
projectes residents, projectes impulsats a la vall i projectes acollits. Sant Llàtzer s’orienta 
a minimitzar el consum d’energia, aigua i materials, així com l’emissió de calor i residus no 
integrats en un disseny circular.

Objectius per la vall

• Establir una retroalimentació productiva i amb criteris de sostenibilitat entre l’edifici de 
Sant Llàtzer, els projectes actuals de la vall i altres espais de la vall: bassa gran, camí de Sant 
Llàtzer, feixes al nord del CF Canyelles, rieres i espai forestal.

• Desenvolupar activitats productives agroecològiques.

• Redissenyar l’accés a la vall prioritzant la mobilitat a peu. Apostar per la restricció de l’accés 
motoritzat en vehicle privat i dissenyar alternatives.

• Promoure les relacions intergeneracionals. 

• Restaurar la bassa gran al nord-est de Sant Llàtzer i el seu perímetre.

• Fer intervencions de millora a les rieres. 

• Concebre el límit entre la vall i la ciutat la nord de la carretera alta de Roquetes com una 
zona coixí. 

• Millorar la connectivitat entre la ciutat i la muntanya mitjançant corredors verds.

• Aprofitar la biomassa de la zona.
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Node d'Agròpolis i Eix Muntanya. Espai de referència de les polítiques de sobirania alimentària  
en formació, conscienciació, capacitació o acompanyament de projectes.

Equipament de Dinamització Local Agroecológica que exerceix la custòdia del territori i del 
comú urbà en col·laboració amb els projectes actuals de la vall de Can Masdeu i en sintonia 
amb les funcions del Parc  Natural de la Serra de Collserola.

Centre de gestió comunitària en el que l’associacionisme, l’ESS, la masoveria, les economies 
comunitàries i els serveis socials conviuen de forma sinèrgica.

Espai rurbà que promou el diàleg entre entre productors i consumidors des d’una visió 
permacultural. Referent simbòlic d’una ciutat que es posa com a objectiu promoure una 
relació equilibrada amb el medi rural.

En conclusió, la visió que tenim per Sant Llàtzer és la d’esdevenir centre de referència en quatre 
dimensions complementàries:
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4. Descripció del projecte 
Com ja hem esmentat, la planificació de Sant Llàtzer forma part d’una planificació més àmplia, amb 
mirada de districte, mirada de ciutat i mirada metropolitana. Cal doncs seguir harmonitzant-la amb 
les visions i els plans recollits a l’Annex 1, en especial amb l’Eix Muntanya, el Pla Clima, l’Estratègia 
d’Impuls de la Política Alimentària i el Pla del Verd i de la Biodiversitat.

4.1 Propostes per Sant Llàtzer

Malgrat que aquí presentem les propostes de forma juxtaposada, l’objectiu és crear a l’edifici de 
Sant Llàtzer un ecosistema integrat, un espai de referència de l’agroecologia vertebrat per la 
intercooperació cara endins i cara enfora.

L’elecció d’aquests projectes s’ha fet en base al context actual. En funció de com evolucioni el disseny 
de l’Eix Muntanya i del Pla de Transició Agroecològica de Collserola, així com de les prioritats que 
impulsi l’EIPA, pot ser indicat fer canvis en aquest disseny.

Els projectes aquí proposats impliquen espais físics que en alguns casos són comuns a tots els 
projectes (sales polivalents, aules formatives, alberg, etc.) i en altres estan més especialitzats.

Esmentar també que al final de la descripció d’alguns dels projectes hem afegit un llistat breu i 
preliminar de referències inspiradores en d’àmbit català, estatal, europeu o mundial. Aquest procés, 
que caldrà aprofundir en properes fases, s’anomena benchmarking. Es tracta d’una tècnica de 
prospecció d’experiències similars o rellevants per l’objecte de l’estudi per cercar quins elements 
se’n poden extreure o replicar.

No tots els projectes que aquí projectem per l’edifici han d’existir des del minut zero del projecte o 
han adquirir la seva versió més madura des del primer dia; poden ser construïts i modificats a partir 
de les dinàmiques formatives, associatives o empresarials que es vagin generant a la vall.



42

Centre de Formació d’Agroecologia i Permacultura Urbana

Sala Polivalent i Aules formatives

Espai de Nova Cultura de l’Aigua

Feixes experimentals i taules de cultiu

Pis mostra de consum responsable 

Espai d’educació en el lleure

L’objectiu d’aquest centre és oferir una ventall d’opcions formatives d’orientació pràctica, vinculades 
a la materialització de les estratègies de transició per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

Les següents idees-força vertebren la proposta:

• Un marc comú basat 
en l’agroecologia, la 
permacultura, l’ESS i 
l’economia feminista, i en les 
seves afinitats conceptuals. 
Per exemple, l’agroecologia 
és una manera d’abordar 
les cadenes alimentàries i 
les finques agroramaderes 
que comparteix objectius 
amb l’economia feminista i 
principis de disseny amb la 
permacultura11.  

• La priorització de totes aquelles línies de treball pròpies d’un context urbà, rurbà o periurbà, 
així com l’exercici d’un rol de pont entre camp i ciutat, derivant a altres centres els usuaris 
que busquin formacions més especialitzades en agricultura, ramaderia, silvicultura, 
paisatgisme, etc.

• El funcionament del projecte i la pròpia estructura física de l’edifici com a font d’inspiració 
i material educatiu en si mateix: l’edifici demostratiu.

• La vinculació de les formacions amb el propi procés de rehabilitació i restauració. 

• La vinculació del centre amb els altres projectes de Sant Llàtzer. En especial, l’assessorament 
i acompanyament a la creació de projectes d’ESS agroecològica des de l’Oficina de 
Repoblament.

Aquesta formació ha de desenvolupar-se en tres formats prioritaris: 

• Educació agroecològica per escoles i altres grups organitzats d’infants i d’adults. Es 

11 La permacultura és el disseny d’hàbitats humans sostenibles que, imitant la naturalesa, incrementen la 
diversitat i productivitat dels ecosistemes. No es doncs exclusivament una tècnica agrícola, és una visió 
transversal aplicable a qualsevol procés de disseny, execució i avaluació de processos, ja siguin agrícoles, 
industrials, relacionals, urbanístics, de cures, paisatgístics, logístics, etc.

http://rebelion.org/noticia.php?id=237482
http://rebelion.org/noticia.php?id=237482


Diagrama proposta Sant Llàtzer (il. M.Laura  Del Tento)
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a dir, sessions d’unes poques hores, seguint el model de l’actual projecte d’Educació 
Agroecològica de Can Masdeu i en col·laboració amb aquest. Les visites recorren l’edifici 
com a espai demostratiu, així com altres racons de la vall: feixes, boscos, sistemes d’aigua, 
etc. L’enfoc és vivencial i experimentador.

• Formacions no reglades i formacions reglades. Cursos que poden ser de poques sessions 
fins a mòduls formatius de 1-2 anys (grau mitjà, grau  superior o postgraus). Formacions 
generades pel propi centre o per iniciativa externa. Aquí senyalem la importància d’establir 
protocols de col·laboració amb centres com l’ERA (Espai de Recursos Agroecològics), el 
PIC (Punt de Interacció de Collserola), El Centre de Formació del Laberint d’Horta, l’Escola 
Agrària de Manresa, l’INS Castellar, l’Institut Salines, la Red de Permacultura o l’Escola de 
Pastors.

• Plans d’ocupació derivats per Barcelona Activa o altres administracions.

Els àmbits temàtics que proposem per les formacions esmentades han d’estar impregnats i orientats 
per les estratègies d’adaptació i mitigació al canvi climàtic. Serien els següents:

• Nova cultura de l’aigua. Entenent aquesta com un aspecte estratègic en relació al canvi 
climàtic. 

• Nova cultura forestal, vinculada a la gestió forestal de la solana de Collserola i el Punt de 
Processament de Biomassa.

• Nova cultura de l’agricultura urbana. Aclarir en primer lloc que formar agricultors ecològics 
professionals no es planteja com un objectiu del centre, ja que a l’àrea metropolitana hi ha 
diverses ofertes formatives. En concret, a l’AMB hi ha 5 escoles de formació universitària 
en l’àmbit de la producció, la transformació i la gastronomia, 3 centres amb cicles formatius 
en agricultura ecològica i agroecologia, viticultura i enologia, 4 centres de recerca bàsica i 
aplicada i 14 entitats d’assessorament a la pagesia (a través de les ADV). A l’Institut les 
Salines d’El Prat del Llobregat ofereixen un  grau mitjà de producció agroecològica i un grau 
superior de paisatgisme i medi rural. Al INS Castellar de Castellar del Vallès s’imparteix el 
grau superior de Paisatgisme i Medi rural i el grau mitjà de Producció agroecològica. 
Plantegem que es poden establir col·laboracions amb aquests centres, però que a Sant 
Llàtzer s’han de desenvolupar prioritàriament capacitacions vinculades a  àmbits propis de 
l’agricultura urbana i el verd urbà: formadors/es en horts escolars, tècnics en compostatge, 
tècnics en tractament de plagues habituals en el context urbà, dinamitzadors/es d’horts 
comunitaris, promotors/es del cultiu i ús de les plantes medicinals, etc.. 

• Nova cultura de la construcció. A nivell 
mundial, les obres civils i la construcció 
d’edificis consumeixen el 60% de les matèries 
primeres extretes de la litosfera. Resulta 
doncs evident la necessitat d’una nova cultura 
arquitectònica i urbanística sostenible i circular. 
Ensenyar bioconstrucció significa fomentar 
l’empoderament i la sostenibilitat de les 
comunitats. Aquí plantegem una formació 
teòrica i pràctica de bioconstrucció, propera a 
l’ús de tecnologies apropiades. 

http://www.canmasdeu.net/educacio-agroecologica/
http://www.canmasdeu.net/educacio-agroecologica/
http://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/viewFile/1203/1336
http://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/viewFile/1203/1336
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Els temes que s’abordarien serien: mètodes de disseny eficient dels edificis, materials naturals i 
el seu cicle de vida, bioclimàtica  i sistemes d’estalvi d’energia, sistemes actius i passius, confort 
ambiental, biohabitabilitat, etc. En la part més practica es plantegen mòduls de formació 
especifica en construcció amb terra, construcció amb fusta, construcció amb palla, arrebossats 
naturals, etc.

• Nova cultura nutricional. Establint la connexió entre salut personal i salut dels ecosistemes; 
aprofitant els recursos propis del centre, com l’obrador col·lectiu o les verdures/aromàtiques 
de les feixes agrícoles. 

Plantegem que aquest centre estigui vinculat a altres centres per facilitar i assessorar itineraris 
formatius personalitzats a cada usuari.

Aquest centre de formació inclou diferents espais:

Sales Polivalents i Aules formatives

Les sales polivalents i aules formatives son els espais físics on desenvolupar una part de les formacions 
ofertes pel centre. Al mateix temps, la demanda de sales polivalents és una reivindicació recollida 
per la campanya “Ressuscitem Sant Llàtzer?”.

Aquests espais han d’estar també disponibles per projectes d’economia comunitària vinculats a la 
vall o als barris propers.

Espai de Nova Cultura de l’Aigua

Totes les línies didàctiques anteriorment 
esmentades haurien de ser descrites 
amb més profunditat en futurs estudis 
i són transversals al conjunt del Centre 
de Formació, però proposem un espai 
diferenciat en l’àmbit de la gestió de 
l’aigua per la seva importància en relació 
als efectes del canvi climàtic a la regió 
mediterrània. 

Proposem doncs un espai de formació 
que inclogui la planificació hidrològica, 
la gestió forestal orientada a la reducció de l’erosió i la retenció d’aigua a les zones altes de la 
ciutat (swales, disseny en línia clau...), la minimització de l’ús i contaminació de l’aigua en el cicle 
agrícola, la gestió i protecció dels aqüífers, la depuració amb sistemes biològics de les aigües grises, 
la planificació urbana/territorial a partir de la capacitat de càrrega del territori, etc...

Considerem que aquestes temàtiques han d’esdevenir prioritats municipals per la propera dècada, 
com a part de l’esforç d’adequació al marc de sequera intensificat pel canvi climàtic. Actualment 
Barcelona torna a estar en pre-alerta, i no és probable que es modifiqui la tendència, ja que assistim 
a una intensificació del canvi climàtic, amb l’avanç de la desertització a tota la conca mediterrània 
i episodis greus tan de sequera com de inundacions. Situacions vinculades al canvi climàtic i a una 
mala gestió de l’aigua comencen a colpejar diferents metròpolis del món. Un exemple esfereïdor és 
el de Ciutat de Cap, a Sud-àfrica. 

Disseny del paisatge amb Keyline design

https://www.ara.cat/societat/sequera-obliga-reutilitzar-aigua-depuradora-consum-boca-area-metropolitana-Barcelona_0_1927607389.html
http://rebelion.org/noticia.php?id=237355
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Simultàniament, no podem obviar que un dels efectes col·laterals del model alimentari globalitzat 
és l’impacte sobre el balanç global dels recursos hídrics. Això es fa evident en la contaminació dels 
aqüífers, una lacra que arrossega el sector porcí català, però també en altres aspectes més invisibles 
com el transport d’algunes tipologies d’aliments importats en que gairebé un 90% del pes del 
producte és aigua12.

El 84,3 de l’aigua a l’Estat espanyol es dedica a l’agricultura. El 15% de la terra cultivada és de regadiu, 
i la xifra s’incrementa cada any, al contrari que les pluges (descens del 15% el 2017). La pèrdua de 
disponibilitat d’aigua porta a l’abandó de les terres, i l’abandó de les terres accentua l’erosió, i amb 
ella la pèrdua de fertilitat. El CEDEX (Centro de Estudios y de Experimentación en Obras Públicas) 
estima una reducció de la capacitat de recàrrega dels aqüífers d’un 8% fins a 2040 i d’un 27% fins a 
2100.

El Observatorio de la Sostenibilidad adverteix que assistim a “més irregularitat en les precipitacions 
i menys quantitat d’aigua en els ecosistemes per l’augment de la temperatura atmosfèrica, la major 
evotranspiració i el us intensiu al que sotmetem el recurs aigua” 13. Afegeix que «les sequeres s’han 
de deixar de veure com quelcom catastròfic i integrar-les en la planificació hidrològica” i conclou que 
cal «restringir l’oferta, especialment en sector agrícola i en sector turístic». L’observatori reclama la 
paralització de tot nou regadiu, un pla per la disminuir-los, un augment de la depuració i regeneració 
d’aigües, no destinar recursos hídrics a producció energètica i emprendre la transició energètica a 
les renovables.

L’Ajuntament disposa del Pla tècnic per a l’aprofitament de recursos hídrics alternatius (2017) i del 
Protocol per situació de sequera (2017), i també, des de la perspectiva del control públic dels bens 
comuns, co-impulsa un procés ciutadà per la remunicipalització de l’aigua. Al mateix temps, l’ACA 
ha generat el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i Programa de mesures. 2016 
– 2021.

A la zona de Sant Llàtzer, els efectes d’aquesta evolució climàtica són palpables, amb la intensificació 
de les escorrenties i l’erosió, la reducció del nivell de l’aqüífer i la manca de captació d’aigua.

Diferents espais de recerca i 
formació aborden els reptes de la 
crisis hídrica, però detectem un 
cert dèficit en formació integral 
que combini els coneixements de 
diferents disciplines: enginyeria de 
l’aigua, enginyeria forestal, geologia, 
planificació urbana o permacultura. 
D’aquí la inclusió d’aquesta proposta 
en aquest document.

També caldria investigar una possible col·laboració amb centres d’investigació afins com Oasis Design 
o Ocean Arks, o espais acadèmics com l’Institut Flumen de l’UPC, el consorci EuroAquae o el grup 
Calagua de la Universitat Politècnica de València.

12 Laura Gomez, Canvi climàtic i Sobirania alimentària; Anàlisi dels efectes del canvi climàtic al sistema 
alimentari i propostes d’adaptació i mitigació a la ciutat de Barcelona”. 

13 Observatorio de la Sostenibilidad “Reclamaciones a las administraciones, a las empresas y a la sociedad ante 
la sequía

Restauració del paisatge amb franges d’infiltració

http://www.observatoriosostenibilidad.com/
http://www.observatoriosostenibilidad.com/
http://www.observatoriosostenibilidad.com/
http://www.aiguaesvida.org/remunicipalitzem-laigua-a-barcelona-no-faltis-el-proper-15d-suma-thi-fes-ten-federatariaria/
https://aca-web.gencat.cat/aca/documents/Pla_de_gestio/2n_cicle/PdG/Document_sintesi_PdG_2ncicle_ca.pdf
https://aca-web.gencat.cat/aca/documents/Pla_de_gestio/2n_cicle/PdG/Document_sintesi_PdG_2ncicle_ca.pdf
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L’idea, en definitiva, és oferir una formació reglada i no reglada en diferents tècniques vinculades a 
la nova cultura de l’aigua; des de la depuració d’aigües grises domèstiques (aspecte que el Pla Clima 
vol estendre per la ciutat abans de 2030) fins a la minimització de l’ús d’aigua en agricultura: paisatge 
de retenció d’aigua de Sepp Holtzer, don’t disturb gardening, hügelkultur, encoixinats, agricultura 
sinèrgica, waterbox, agricultura regenerativa, hort de bales de palla, pluja sòlida, etc. 

Aquest espai ha de reforçar també les capacitacions tècniques in situ, en aspectes com la canalització 
de les aigües pluvials a l’edifici de Sant Llàtzer, la rehabilitació de la bassa gran o un estudi integral del 
sistema centenari de mines d’aigua de la vall.

Feixes experimentals i taules de cultiu

Determinades feixes agrícoles experimentals 
de la vall i les taules de cultiu que s’instal·larien 
a les terrasses de Sant Llàtzer esdevenen en 
la nostra proposta espais d’experimentació 
i formació. Es tracta de mostrar diferents 
mètodes per preservar la fertilitat i minimitzar 
l’ús d’aigua: horts en bales de palla, horts amb 
tractor gallines, horts amb encoixinat, horts 
amb BFR, etc. 

Es pot plantejar a l’assemblea dels Horts 
Comunitaris de Can Masdeu i a la Xarxa 
d’horts urbans de Barcelona la utilització les 
feixes agrícoles encara abandonades al fons de la vall i al llarg de la riera de Can Masdeu, amb fins 
formatius i de recerca.

No obstant, cal remarcar aquí què, tot i que un dels aspectes centrals de la gestió d’aquests horts 
seria l’estalvi d’aigua, els horts actuals ja estan al límit de l’aprofitament d’aquest recurs, que el 
canvi climàtic està fent progressivament més i més escàs. La prioritat doncs és estudiar sistemes de 
captació d’aigua i optimització, obrint en tot cas nous horts a mesura que l’abastiment dels horts 
actuals es veu garantit. 

Pis mostra de consum responsable 

Un pis de mostra podria formar part dels recursos demostratius del centre. Es tracta d’un espai-
prototip on es poden visualitzar i experimentar aquelles instal·lacions, mobiliari i organització de 
l’espai domèstic que considerem exemplars i inspiradores en clau de consum responsable.

Espai d’educació en el lleure

Casals infantils, agrupaments escoltes o esplais pateixen 
sovint una mancança de locals o estan ubicats en 
entorns urbans molt densos, malgrat que sovint tenen 
la vocació d’educar en el coneixement del medi natural 
i fer activitats a l’exterior. Si algun projecte d’aquest 
tipus al districte de Nou Barris o Horta vulgues ubicar-
se a l’hospital abandonat, afavoriria també la vocació 
intergeneracional i la barreja d’usos amb la que es vol 
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dotar l’ecosistema de Sant Llàtzer. 

Una altre opció seria que es disposés de forma rotativa d’una sala polivalent per visites d’esplais 
i agrupaments de la ciutat, tal com ja ha succeït durant anys a Can Masdeu a través del projecte 
d’Educació Agroecològica.

Al igual que les sales polivalents o l’alberg associatiu descrit més endavant, és evident que un 
espai d’aquestes característiques no és circumscriu només a una funcionalitat agroecològica, però 
considerem molt interessant la mixtura d’usos i la barreja intergeneracional que propicia. 

Benchmarking (veure Annex 6)

Escola de Pastors

Espai de Recursos Agroecològics (ERA)

La Fàbrica del Sol

Ocean Arks

Obrador col·lectiu polivalent - Cuina comunitària

Un obrador col·lectiu polivalent és 
un taller agroalimentari gestionat 
per un col·lectiu de productors 
en què els productors dominen la 
manera en què es processen els seus 
productes, coneixen les receptes 
i els processos de fabricació i 
assumeixen (en part o en la seva 
totalitat) el processament.

L’obrador col·lectiu es diferencia 
de la cooperativa de processament 
tradicional perquè cada agricultor 
conserva el control sobre el processament i la comercialització dels seus productes. La col·lectivització 
del recurs també permet una important reducció de despeses, facilitats per complir els estrictes 
criteris legals i la visibilització d’una tasca tradicionalment realitzada per les dones rurals (per auto-
proveïment o per donar sortida comercial a petites produccions). Es tracta d’un espai tant formatiu 
com orientat a l’ESS. 

Els productes d’un obrador col·lectiu polivalent ubicat a Sant Llàtzer s’inseririen en circuits de 
proximitat i la relació prioritària seria amb els pagesos i pastors del Parc Natural. Diferents iniciatives 
d’economies comunitàries també podrien ser-ne potencials usuaris. 

Cal valorar però si l’obrador té sentit dins el conjunt de serveis agroecològics que s’estan dissenyant 
actualment per Collserola i la seva àrea d’influència. Altres projectes d’obrador s’estan planificant 
en zones properes. Caldrà doncs tenir una mirada de conjunt i coordinar-se dins el marc del Pla de 
Transició Agroecològica de Collserola.

Cal estudiar també possibles col·laboracions amb les estratègies del Projecte Tractor, Barcelona 
Garantia social, concretament en la línia de treball del «Model col·laboratiu per garantir el dret 

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/garantiasocial.html
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/garantiasocial.html
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a una alimentació adequada a la ciutat de Barcelona». I és que l’obrador pot ser al mateix temps 
una cuina comunitària. O bé es pot tractar de dos projectes annexes. Un exemple modèlic de cuina 
comunitària pública és el del projecte “Més amb menys” de Roquetes, però les limitacions d’accés 
de Sant Llàtzer desaconsellen aplicar a Sant Llàtzer aquest model de menjador social obert.

La cuina si podria funcionar en paral·lel a una central de compres de la vall, que abastiria els projectes 
de l’edifici i la vall, acompanyada d’una cuina i un espai de restauració per oferir menú ecològic i de 
proximitat als membres i usuaris dels projectes de l’ecosistema de Sant Llàtzer. Aquest servei seria 
compartit amb el possible centre de Terapia Dual. 

Benchmarking

Xarxa francesa d’obradors col·lectius

Centre de Recursos per la Sobirania Alimentària

Oficina de Repoblament i Dinamització Agrària Metropolitana

Porta de Collserola

Agrobotiga / Espai de Restauració

Banc d’Eines

Una mancança notable a Catalunya és la d’una oficina de repoblament i dinamització agrària, un tipus 
d’institució orientat a posar en contacte persones d’entorns urbans amb professions agroramaderes, 
a nova pagesia amb terres assequibles i a pages@s amb distribuïdors. Aquests tipus de servei, 
present a pràcticament tots els països d’Europa i a diferents regions de l’Estat, és inexistent a la regió 
de Barcelona. Sant Llàtzer, per la seva ubicació rurbana i l’ecosistema de projectes agroecològics que 
acull i pot acollir, esdevé un indret indicat.

Barcelona ha rebut el darrer segle un flux constant i desproporcionat de població rural; actuar des 
de la ciutat i institucionalment en direcció contrària a aquest flux té un potencial de reequilibri 
demogràfic limitat, però pot  jugar un rol important en el reequilibri territorial i en l’augment 
d’un abastiment de proximitat. En el context postindustrial actual, la revalorització de les tasques 
agroramaderes i forestals, la gestació d’una nova cultura camperola o un impuls molt més decidit 
als serveis agroecosistèmics són tasques que no poden quedar només en mans de les institucions 
locals d’àmbit rural que ja estan treballant en aquesta transició, sinó que afecten al conjunt de la 
ciutadania, àrees metropolitanes incloses. La sobirania alimentària passa per crear un ecosistema 
social, econòmic i cultural atractiu a les masies, llogarets i pobles postindustrial del s.XXI, un 
ecosistema que no pot ser definit exclusivament en termes de rendibilitat comercial i que ha de ser 
valorat des de la multifuncionalitat. 

Terre en Vue, a Brussel·les, o Regionalwert AG, a Freiburg, institucions público-privades, són possibles 
referències d’espais molt centrats en l’entorn urbà. A València, el Pla d’Acció de l’Activitat Agrària 
impulsa el portal «ens estem quedant sense mans», que a través d’un Banc de Terres, un Banc de 
Palla i molts altres projectes busca recuperar la centralitat de l’activitat agrícola. 

Si s’avança en la creació d’un banc de terres metropolità i un banc de terres a Collserola, aquests han 
d’esdevenir els aliats naturals d’aquest projecte. Tant el banc de terres de Collserola com un futur 
banc de terres metropolità poden tenir les oficines i espai d’atenció al públic a Sant Llàtzer. 

https://terre-en-vue.be/?lang=fr
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L’impuls a un programa de voluntariat en finques metropolitanes també podria formar part de les 
funcions d’aquest servei. 

Una altre objectiu seria establir una vinculació estreta amb el centre de formació i altres centres de 
formació per exercir una funció d’assessorament i acompanyament; un pont rurbà entre camp i 
ciutat en sinergia amb els serveis de suport a l’ESS de Coòpolis, el Far o l’Ateneu Cooperatiu del 
Besòs.

Proposem que aquesta àrea de 
Sant Llàtzer aculli també un centre 
de recursos per la sobirania 
alimentària; que comptaria amb 
biblioteca, revistes especialitzades i 
continguts multimèdia. La proposta 
és oferir un espai que doni eines 
per l’activisme agroecològic, així 
com posar a disposició dels usuaris 
recursos per a la repoblació rural o 
l’agricultura urbana.

Aquestes funcions s’han de situar a la zona més accessible de l’edifici. Així, l’espai esdevindria 
simultàniament una porta de Collserola especialitzada en aspectes agroramaders, de gestió 
forestal i de coneixement de la solana. La importància d’aquest enfoc es reforça si recollim una 
de les conclusions del Diagnòstic per la Transició Agroecològica de Collserola, on s’apunta que «La 
ciutadania no percep Collserola com un espai de producció agrària».

En aquest marc, una agrobotiga i un espai de restauració podrien enriquir aquesta funció de punt de 
informació i de porta d’entrada a la Collserola agroecològica, en coordinació amb les agrobotigues 
de Can Puig (El Papiol) i Can Calopa (Barcelona). Es tractaria  d’un projecte d’ESS de distribució 
agroecològica.

Finalment, un banc d’eines de districte, orientat a la xarxa d’horts urbans i altres entitats o 
persones a títol individual, pot col·lectivitzar determinats recursos i oferir-los en préstec: motoserra, 
biotrituradora, llavors de varietats ecològiques i autòctones, etc.

Proposem també estudiar la ubicació d’un taller de reparació de bicicletes, ja sigui com a projecte 
comercial o com a projecte d’auto-reparació, per donar servei als nombrosos ciclistes que freqüenten 
la vall, funcionant al mateix temps com a nexe entre el centre i aquest perfil d’usuaris.

Benchmarking

Terre de Liens (França)

Sense Mans (València)

Terra Franca (Catalunya)

Terre en Vue (Bruselles, Bèlgica) 

Abraza a la Tierra (Palencia – Lleó)

Banc de Terres i CoopCamp (Catalunya)
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Empreses tractores d’ESS agroecològica

De les diferents baules de la cadena alimentària, la de distribució és segurament la més important en 
un entorn urbà, i per tant consumidor. La ciutat necessita estimular projectes d’agroecologia i consum 
responsable com supermercats cooperatius, iniciatives d’economia col·laborativa o l’escalabilitat 
de les cooperatives de consumidors. Alguns d’aquests projectes podrien tenir les seves oficines a 
Sant Llàtzer, col·laborant així en el seu finançament mitjançant el pagament del lloguer i enriquint 
l’ecosistema de l’edifici. 

La dimensió agroecològica dels projectes 
seria doncs un factor de priorització, però 
altres projectes d’ESS i d’economia del 
procomú poden també optar a ubicar-se en 
l’edifici.

Al mateix temps, les empreses tractores 
poden ser les dinamitzadores de projectes 
interns de l’edifici, en forma de cooperatives 
i altres formules de l’ESS. És el cas de 
l’obrador, l’espai de restauració, l’agrobotiga 
o el punt de processament de biomassa

Aquest projecte pot incloure també un espai de coworking que fomenti l’intercooperació i faciliti els 
usos més nòmades i puntuals de les instal·lacions. 

Benchmarking    

Coòpolis

Parc Agrari del Llobregat / Can Comes

Zona residencial 

Alberg associatiu

Residència masoveria

Alberg associatiu

Disposar d’instal·lacions polivalents i d’espai residencial per gent que vingui a trobades i seminaris 
de més d’un dia pot facilitar la logística d’aquestes trobades i especialitzar el centre en aquest tipus 
d’iniciatives. Les trobades vinculades als programes de formació del centre tindrien prioritat.

L’alberg està plantejat per a persones que participen en activitats de Sant Llàtzer o bé per persones 
que participen en iniciatives del teixit associatiu de la ciutat. I Pot donar servei a associacions de la 
ciutat que treballen amb gent vinguda de l’estranger per un període curt de temps, com ha plantejat 
el Servei Civil Internacional (SCI). En tot cas, cal estudiar i delimitar els criteris d’admissió amb més 
profunditat. 

Dos grups potencials podrien també fer ús de l’alberg: 

D’una banda, l’alberg pot esdevenir un centre d’acollida de refugiats per un període de transició, 

https://www.sci-cat.org/
https://www.sci-cat.org/
https://www.sci-cat.org/
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mentre es busquen solucions més estables per l’itinerari vital dels usuaris.

De l’altre, es pot plantejar com espai de coliving d’innovació social, una eina d’economia 
col·laborativa que es basa en el ús temporal d’habitatge compartit -amb elements d’ús comú com 
mobles o estris de cuina- articulada al voltant de projectes d’innovació social i destinat a nòmades 
digitals. Els períodes de residència solen oscil·lar entre un mes a un any. Aquesta opció  s’hauria de 
vincular a les necessitats dels projectes interns de Sant Llàtzer i comptaria amb l’espai de coworking.

Residència masoveria

Annexe a l’alberg proposem un espai de residència de masovers; on entre 2 i 4 persones visquin 
de forma permanent, sota condicions que caldrà detallar amb més profunditat i en el marc de la 
legislació vigent.

Aquestes persones exercirien un rol habitual en l’entorn rural, el del masover. Es a dir, la suma de 
consergeria, manteniment i vigilància. Però la seva funció s’enriquiria amb funcions pròpies d’una 
«masoveria social» vinculades a la dinamització del centre. D’aquesta manera, tenim treballadors/
es que donen vida i continuïtat a l’espai al mateix temps que reduïm les despeses, ja que una part 
important del seu salari és en troc residencial.

Oficines municipals

Sant Llàtzer pot acollir també diferents oficines municipals o del Parc de Collserola. Per exemple, 
serveis de suport a horts escolars o de suport a l’agricultura urbana, l’ADV del parc o el Banc de 
Terres de Collserola. 

L’opció principal que proposem és encabir-hi les oficines del Secretariat Tècnic per l’Impuls de la 
Política Alimentària. L’increment de programes, recursos, personal i finançament és imprescindible 
per avançar polítiques alimentàries municipals en clau de sobirania alimentària a Barcelona. Des de 
la llavor de l’actual secretariat tècnic fins a properes extensions, ubicar les oficines de coordinació a 
Sant Llàtzer fomentaria les sinergies de l’ecosistema resident.

Terrasses vives

Aquest projecte enllaça especialment 
amb el Pla de verd i Biodiversitat de 
Barcelona. Tot i que l’entorn de Sant 
Llàtzer ja és ric en biodiversitat, l’edifici 
com a tal és una massa de pedra sense 
cap presència de verd. Els murs interiors 
vegetals o l’aprofitament de les seves 
grans terrasses poden revertir aquesta 
situació i esdevenir de pas un exemple 
inspirador per altres actuacions en la 
trama urbana. 

D’acord amb la Mesura de govern per impulsar terrats vius i cobertes verdes a Barcelona (2014), els 
terrats i les façanes esdevenen escenaris potencials per proporcionar serveis socio-ambientals de 
valor afegit. La Guia terrats verds ajuda a fer els projectes tècnics que fan possibles aquests serveis.

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020. Resum.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020. Resum.pdf
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/14168?user_id=CATALA
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/14168?user_id=CATALA
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/86542
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Aquests són els “Criteris de façanes vives que donen serveis ecològics” que recull l’esborrany del Pla 
Clima:

• Generar energia renovable (coberta energètica)

• Augmentar el verd i la biodiversitat (coberta verda)

• Cultivar aliments (coberta comestible)

• Emmagatzemar aigua (coberta aljub)

• Refredar la ciutat (coberta freda)

• Socialitzar el seu ús (coberta activa)

Sant Llàtzer té la peculiaritat de tenir una gran superfície de coberta plana orientat al sud i ocupant 
l’espai central de l’edifici. Aquesta coberta actualment resulta una font de pèrdua de calor al hivern i 
una gran absorció de calor al estiu; pensem que cal aprofitar aquesta superfície com una oportunitat 
per: 

• Fer l’edifici més sostenible millorant l’aïllament de la part de l’edifici que genera més 
dispersió tèrmica (el sostre) i instal·lant sistemes solars de generació d’electricitat i 
escalfament d’aigua. 

• Fer servir les terrasses com espais demostratius de agricultura urbana de petita escala

• Experimentar tècniques de cultiu innovadores especifiques per a terrats. (molts important 
en una ciutat com Barcelona amb nombroses cobertes planes)

• Utilitzar l’espai com zona d’esbarjo i formació.

• Millorar la integració paisatgística de l’edifici en el context del parc natural.

• Augmentar la biodiversitat.

• Fer una aportació bioclimàtica al edifici.

Per la magnitud de l’espai i el caràcter experimental del projecte, proposem  un disseny que incorpori 
un ventall d’estils de cobertes verds, adaptables a diferents contexts:

• Horts amb substrat lleuger

• Hivernacles

• Basses de cultiu d’espirulina

• Instal·lacions d’aquaponia (cria de peixos i cultiu de verdures combinada)

• Taules de cultius

• Jardí de papallones 

• Sistemes de lombricompostatge

• Vivers de planter de petita escala
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• Sistemes de recollida d’aigua de pluja per fer servir com reg a les mateixes terrasses 
(coberta aljub, dipòsits d’aigua, basses etc.)

• Jardí d’aromàtiques i apiaris 

• Taules-hort

• Cuines solars i assecadors solars

• Plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques

• Jardins d’aromàtiques i mel·líferes 

• Apiaris

Cal fer esment de que la producció agroindustrial 
destrueix als pol·linitzadors naturals, de manera que una 
tercera part dels seus cultius requereixen avui del costós 
servei de ruscs comercials. Les pèrdues de productivitat 
s’estimen entre 235.000 i 577.000 milions de dòlars 
anuals. La reintroducció de les abelles i especialment 
l’activisme social i institucional contra l’ús de pesticides, 
principal causa de la disminució dels pol·linitzadors- són 
mesures necessàries i en aquest sentit Sant Llàtzer pot 
fer la seva petita aportació.
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Propostes per el Vall (Il. M.Laura Del Tento)

4.2 Propostes per la vall de Can Masdeu

No tots els projectes que aquí esmentem han d’existir des del minut zero del projecte o han adquirir 
la seva versió més madura des del primer dia; poden ser construïts i modificats a partir de les 
dinàmiques formatives, associatives o empresarials que es vagin generant a la vall. D’acord amb els 
principis de l’arquitectura i l’urbanisme feminista, entenem la intervenció sobre el territori com un 
procés. 
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Pastura regular de ramats

Els ramats han de tornar a la solana. La seva reintroducció 
és especialment rellevant en aquest moment en que 
s’estan aplicant controvertides i costoses polítiques 
de neteja forestal a tota la franja que separa els barris 
de muntanya de Collserola. Tal com es recull a l’article 
“Pastors a Barcelona?”, la pastura aporta diversos 
serveis ecosistèmics:

• Redueix el risc d’incendi en aclarir la vegetació herbàcia i el matollar, fent més fàcil passar 
pel bosc per les tasques d’extinció en cas de foc. 

• Estalvia diners vers una eliminació mecànica amb desbrossadora. 

• Facilita el cicle de la matèria. No s’han de treure les restes vegetals perquè simplement 
les ovelles i les cabres se les mengen i les transformen en excrements que ràpidament 
s’incorporen al sòl en forma de nutrients per a les plantes. Això és molt positiu perquè 
quan s’extreuen les restes vegetals també s’eliminen els nutrients que hi contenen, amb la 
qual cosa el sòl es fa més pobre. La pastura és economia circular en estat pur. 

• Diversifica el paisatge en crear zones obertes que potencien la biodiversitat. 

• Afavoreix algunes plantes en detriments d’altres. Algunes llavors germinen millor en passar 
pel sistema digestiu de les ovelles i cabres. 

• Produeix carn d’excel·lent qualitat en no tractar-se d’animals estabulats i estressats. 

• Forma part del patrimoni cultural i ecològic de la conca mediterrània.

Actualment però, una ordenança municipal prohibeix en principi el pasturatge al terme de Barcelona, 
el que es suma a la manca de valoració de la feina de pastor, la baixa rendibilitat, la presència de 
gossos sense lligar que estressen les ovelles fins produir avortaments, etc...  L’article ens explica 
que “a la zona est del Parc de Collserola un pastor de Nou Barris, el senyor José Montoya, ha deixat 
de pasturar el seu ramat pels voltants de Canyelles, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova i Ciutat 
Meridiana pels problemes amb els gossos i ha marxat cap a Montcada“.

Els efectes es deixen notar. L’any passat va haver un incendi que va cremar una vintena d’hectàrees a 
Canyelles, a una zona on habitualment portava les seves ovelles. No es pot garantir que no s’hauria 
produït l’incendi si la zona hagués estat pasturada, però de ben segur que hauria sigut molt més fàcil 
apagar-lo”.

A les valls de la solana, i molt especialment a la zona de la vall de Can Masdeu, els prats sabanoides 
són abundants, però sense gestió ramadera acaben sent ocupats per arbusts piròfils com la ginesta 
fins desaparèixer. 

El consorci del Parc Natural és conscient de tots aquests beneficis i actualment tres ramats pasturen 
Collserola, però cap d’ells a la vall de Can Masdeu i els turons i valls veïnes. Reintroduir-los i dissenyar 
estratègies de comercialització per a que els seus productes siguin venuts directament als barris 
limítrofs  tindria beneficis en múltiples sentits.

Cal aclarir que no ens referim a tenir pastures limitades a la vall. Un projecte d’aquestes característiques 

http://www.bcnsostenible.cat/web/noticia/pastors-a-barcelona?page=2
http://addient.com/eac/pdf/cast/normativas/bar/OMAIIAA.pdf
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només té sentit al llarg de la franja de transició entre el parc i la ciutat. També s’haurà d’estudiar on 
cal ubicar en tota aquesta franja les instal·lacions necessàries que puguin requerir els animals segons 
les normatives.

Mobilitat sostenible

Un dels perills ja esmentats d’ubicar nous projectes a la vall és el d’incentivar un excés de presència 
humana, provocant el que es coneix com hiperfreqüentació, especialment delicada si una part 
significativa d’aquesta freqüentació és motoritzada. Tècnics del parc consultats, consideren que la 
freqüentació ja és elevada en aquest sector. 

Actualment passegen per la vall, i en especial pel camí de Sant Llàtzer,  excursionistes, ciclistes, 
recol·lectors d’espàrrecs, usuaris d’un punt de gay-crossing informal situat a l’inici del camí, participants 
a les activitats de la vall, membres de la comunitat de Can Masdeu i dels horts comunitaris, així com 
de la família que exerceix la consergeria de Sant Llàtzer.

Per fer sostenible l’increment dels flux caldrà combinar diferents mesures:

• No ubicar serveis i projectes que necessitin tràfic constant i excessiu de vehicles. Instal·lar 
un porter automàtic a l’inici del camí, on actualment hi ha la cadena que marca l’entrada al 
Parc Natural, així com sistemes de regulació i limitació dels vehicles privats.

• Distribució de la freqüentació repartint-la durant tota la setmana de forma equilibrada (els 
diumenges ja hi ha actualment un volum important de visites a la vall).

• No asfaltar el camí de Sant Llàtzer. Es poden fer millores amb graves i altres sistemes. 
Estudiar com canalitzar l’aigua que, durant les tempestes, és la principal causa d’erosió i 
degradació  de la pista. I estudiar com incrementar la seva recollida i emmagatzement.

• Posar una petita àrea d’aparcament a la carretera alta de Roquetes, en el límit amb l’inici 
del Parc. Actualment, els dies de partit al CF Canyelles o de grans trobades a Can Masdeu, 

Proposta moblitat sostenible (Il. M.Laura Del Tento)
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ja és habitual veure un excés de  cotxes amuntegats a la carretera.  Caldria doncs regular les 
zones d’aparcament  a la zona, reservant una petita àrea delimitada amb places  reservades 
pels treballadors de Sant Llàtzer i sobretot promovent el transport públic existent a 5-10 
minuts a peu: Metro L3 Canyelles i Valldaura, així com 42, 82. 27 i V27 de bus.

• Instal·lar un servei llançadora de minibús elèctric amb capacitat per portar persones però 
també materials. Aquest servei podria traçar una ruta pel barri de manera que l’opció zero 
de vehicle privat fos viable amb opcions intermodals de transport públic. 

• Incentivar l’accés a peu i en bicicleta. Es pot estudiar 
la senyalització de vies diferenciades per vianants i 
ciclistes, ja que en l’actualitat alguns ciclistes a gran 
velocitat posen en perill als vianants. Dissenyar 
el projecte de tal manera que l’entrada funcional i 
l’aparcament de bicicletes estiguin a peu de pista. 
Facilitar l’aparcament de bicicletes i disposar de 
dutxes i vestuari. Instal·lar un punt de recàrrega per 
bicis elèctriques.

• Remodelar l’edifici de tal manera que l’entrada principal estigui prop de l’entrada principal 
de serveis.

• Instal·lar il·luminació a la pista d’accés. Des d’una perspectiva d’urbanisme feminista, 
«la seguretat té una component real -aquells punts de la ciutat que són veritablement 
perillosos pels col·lectius que els ocupants, però també té una component percebuda. 
La dona no només ha d’estar segura, sinó que ha de sentir-se segura» 14. Però alhora, al 
tractar-se d’un espai natural que es vol preservar al màxim, és important que aquesta 
il·luminació sigui tènue, mínima i espaiada. 

Corredor verd: Connectivitat i franja agroforestal

Entenem que millorar la connectivitat entre la ciutat i la muntanya mitjançant corredors verds (una 
de les mesures recollides al Pla del verd i la Biodiversitat de Barcelona) facilita l’accessibilitat a peu 
de la ciutat a la muntanya, amb el que això implica de pacificació de la mobilitat. 

En aquest cas, es tractaria de la connexió entre el Parc Central de Nou Barris, des de la seu del 
districte, fins el nord de la Carretera Alta de Roquetes i la Ronda de Dalt, on comença el Parc Natural 
i s’ubica la vall de Can Masdeu. 

Cal doncs estudiar l’aplicació de diferents mesures combinades, com regularitzar els horts que hi ha 
entre la Ronda de Dalt, el carrer Letamendi i la riera de Can Carreres; o millorar la connectivitat entre 
el passeig Valldaura i el Parc Central de Nou Barris mitjançant un nou espai públic a l’illa delimitada 
entre Ronda de Dalt, Passeig Universal i Passeig Valldaura. 

Aquestes dos mesures implicarien un corredor verd que aniria des de la Maladeta a Porta, continuaria 
pel Parc Central de Nou Barris i, des del mig del parc, es bifurcaria en dos ramals. Un pujaria pel horts 
de Can Carreres -que també caldria regularitzar- prolongant-se pels horts del carrer Letamendi i els 

14 «La perspectiva de género en el urbanismo. Una aproximación conceptual adaptada», Susana García 
Bujalance y Lourdes Royo Naranjo

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020. Resum.pdf
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horts de la Font Baliarda. L’altre continuaria des del nord del Parc Central, seguint per la rotonda Karl 
Marx i prolongant-se al nord del CF Canyelles i la finca de Can Masdeu, fins arribar als horts de de la 
riera de Sant Genís, a l’est de la vall.

Entenem l’inici de la vall com una franja de transició entre Collserola i la ciutat. Tal com recollia la 
proposta guanyadora de la Porta de Canyelles, es pot “concebre el límit entre la vall i la ciutat la nord 
de la carretera alta de Roquetes com una zona coixí”. Això pot dur a ubicar-hi un punt de lleure, així 
com a estudiar la plantació de vinya o fruiters de secà a les feixes que hi ha al nord del CF Canyelles. 
També es pot estudiar la implementació d’aquest tipus de cultius a l’esplanada del nord-oest de la 
vall, al marge de la carretera del cementiri (veure mapa pag.52).

Amb l’assessorament de Xavi Fontanet, tècnic agrònom de l’Institut Les Salines, hem arribat a la 
conclusió de que un projecte de verger mediterrani -amb una combinació d’olivera, garrofer, figuera, 
nesprer i magrana- oferiria un espai de gran interès pel veïnat i els usuaris de la vall. L’objectiu seria 
triple:

• Controlar l’erosió i els incendis. Es tracta d’una zona en perill d’erosió i incendi on hi abunda 
l’argelaga, una espècie piròfila. Una intervenció realitzada amb tècniques de paisatgisme 
permacultural pot afavorir la retenció d’aigua, la substitució d’espècies i el control del perill 
d’incendis. 

• Otorgar a la franja un caràcter atractiu com a zona de lleure agroecològic pels passejants.

• Produir en ecològic en un volum suficient per donar rendibilitat econòmica als cultius i 
finançar el seu manteniment. No ho plantegem com una finca comercial, ja que les 
condicions del terreny (especialment la manca d’aigua) fan difícil la seva viabilitat a 
preu de mercat. Es tracta més aviat de complementar els objectius anteriors i facilitar la 
sostenibilitat del verger.

Un projecte d’aquestes característiques podria ser impulsat inicialment a partir del disseny del 
alumnes i professors dels graus de paisatgisme de l’Institut les Salines. En una segona fase, aquests 
alumnes i/o un mòdul ocupacional de dos anys, podrien intervenir sobre el territori amb la plantació 
d’arbres, la sembra d’adobs verds, la sembra d’arbusts no-piròfils, la conversió d’una part de l’argelaga 
en encoixinat i la protecció dels arbres joves amb perímetres de seguretat. Per necessitats puntuals 
de reg durant els primers tres anys de creixement dels arbres plantegem comptar amb un punt 
d’aigua al CF Canyelles.

Bassa gran

Com a part d’aquesta gestió integral del cicle de 
l’aigua -i per restaurar una zona amb gran potencial 
pel lleure i la biodiversitat- cal estudiar la restauració 
de la bassa de contenció d’aiguats que els habitants 
de la vall anomenen la “bassa gran”. 

Netejar, condicionar i restaurar la bassa, optant per 
reconstruir-ne només la part més exposada a la 
filtració d’aigua des de la riera, podria ser una opció per 
disposar d’una bassa que no només fos de contenció, 
sinó també de recàrrega i per emmagatzemar.

http://www.lacol.coop/projectes/baixem-16-portes-collserola/
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La idea és canalitzar l’aigua que recull el camí cap a la riera que va cap a la bassa. Un terç d’aquesta 
bassa seria rehabilitada (per minimitzar l’evaporació). Aquest terç rehabilitat tindria una capacitat 
de 1200 m3.

Restauració de rieres

Fer microintervencions de millora a les rieres és una altre proposta del projecte guanyador de la 
Porta de Canyelles que recuperem. 

La nostra proposta parteix de la bioenginyeria del paisatge, i ens basem en les indicacions de Carles 
Palau, expert en restauració de rieres del viver Tres Turons. La bioenginyeria del paisatge forma part 
de les tendències de gestió actuals, encaminades a naturalitzar els rius i permeabilitzar la conca, 
revertint la política d’artificialització i impermeabilització de conques del s.XX. 

Les conseqüències estimades per l’efecte del canvi climàtic produiran menys pluges en molts punts 
i més torrencialitat en d’altres. Aquest fet té moltes conseqüències a nivell de gestió dels torrents i 
rieres. La xarxa fluvial del territori és un element clau en la gestió de l’aigua, tant a nivell hidrològic, 
com hidràulic, però també intervé en altres aspectes molt importants com la biogeoquímica. 

La bioenginyeria del paisatge aporta solucions tècniques per a gestionar els espais fluvials, 
especialment per a regular els processos d’erosió que s’hi donen i per a millorar la qualitat de les 
aigües, tot utilitzant materials naturals.

L’enginyeria convencional utilitza, principalment, materials com el formigó armat i les canonades per 

Proposta rehabilitació bassa gran (Il. M.Laura Del Tento)
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a ordenar els cursos fluvials. Aquests materials no tenen cap capacitat de resiliència després d’un 
col·lapse, no tenen possibilitat d’integració en el paisatge ni en l’ecosistema, no absorbeixen gens 
d’energia de les avingudes d’aigua i no creen habitat per a les comunitats d’organismes dels espais 
fluvials. En canvi, la bioenginyeria del paisatge aplicada als medis fluvials utilitza materials naturals, 
de vius i de secs, perquè:

• Tenen capacitat de resiliència després d’un episodi de col·lapse per trencament 
(principalment degut a la capacitat rebrotadora de les plantes de ribera), 

• Absorbeixen una bona part de la força de l’aigua en els episodis d’avingudes, degut a que 
els materials naturals i/o vius creen interfícies rugoses i esponjoses.

• S’integren en l’ecosistema i en el paisatge (fins el punt que en uns anys són estructures 
difícils de reconèixer a simple vista), 

• Creen espais d’hàbitat per a tot tipus d’organismes propis dels espais fluvials, els quals 
també participen de manera molt important en els processos biogeoquímics de depuració 
naturals de les aigües (especialment els bacteris i els vegetals).

A la vall, com a la majoria d’hàbitats mediterranis, caldrà estudiar l’eliminació de l’orunda donax, 
canya americana molt invasiva, omnipresent a les nostres rieres, que aclapara la biodiversitat i no fa 
una retenció del sòl de qualitat. Plantes més adients són per exemple l’aloc, molt propi de rambles i 
torrents litorals que ara estan plans de canya.

La idoneïtat i disseny d’aquestes intervencions s’hauria d’establir en col·laboració amb els tècnics del 
Parc Natural de Collserola. 

Punt de processament de biomassa

La tasca d’aprofitament de la biomassa i neteja del bosc l’han realitzada els darrers anys tant els 
tècnics del parc de Collserola com els projectes de la vall. Cal estudiar com optimitzar aquestes 
tasques, substituint les grans desbrossades de la franja per ramats, coordinant l’aprofitament de 
la biomassa amb projectes de la solana com Can Masdeu o Can Pujades, i investigant nous usos i/o 
tasques de reforestació. El projecte ha de formar part de l’Eix Muntanya, com una de les demandes 
recollides al Pla de Transició Agroecològica de Collserola.

Des de St. Llàtzer 
s’ha de treballar en la 
regeneració ambiental 
de tota la zona de 
contacte entre espai 
natural i la trama urbana 
dels barris de muntanya. 
L’aprofitament forestal 
s’ha de fer a la vall però 
també estendre’l a tota 
la franja. En alguns 
espais d’aquest franja de 
contacte la regeneració 
ambiental haurà consistir 
en desbrossar, netejar, 

https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2009/hdl_2072_42133/PFC_ElisabetMotaFreixas.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2009/hdl_2072_42133/PFC_ElisabetMotaFreixas.pdf
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recollir llenya, recuperar les parets de pedra seca i plantar fruiters de secà, vinya, potser bosc 
comestible, etc. En altres zones de contacte no hi ha bosc, o està molt degradat, pel que té sentit 
implementar una gestió forestal que acompanyi la successió ecològica. 

Es tracta de promoure la “silvicultura social”, es a dir, treballs forestals amb persones dels districtes 
limítrofs que es troben en situació de risc d’exclusió social. Ha de ser un espai formatiu i ocupacional, 
però també pot generar un projecte d’ESS, esdevenir un servei del Parc Natural i/o formar tècnics 
municipals.

La proposta és ubicar aquest projecte fora de l’edifici però annexe.

La biomassa del bosc i la neteja de marges als horts es pot utilitzar sobretot per produir diversos 
materials, com ara l’encoixinat, el FRF (BRF en l’original francès) i el biochar. El sentit d’aquest espai 
seria sobretot formatiu i experimental, però també cobriria les necessitats dels horts de la vall i 
inclús se’n podria plantejar la comercialització o la seva utilització a la xarxa d’horts urbans de la 
ciutat.

L’FRF(Fusta Ramificada Fragmentada) -del terme francès BRF- és un mètode de fertilització basat en 
la fragmentació de branques fresques, amb el que s’obté un compost fúngic de gran potència. 

El biochar (també anomenat 
agrichar o terras pretas) és 
una degradació tèrmica de la 
biomassa per piròlisi (oxidació 
lenta), mètode basat en una 
tècnica indígena de «tala i 
carbonització» que consisteix 
a sotmetre la fusta a una 
combustió incompleta a baixa 
temperatura (i diferent de 
la «tala i crema» usada pels 
agricultors brasilers actuals, 
on només queda cendra). 
Aquesta tècnica, utilitzada 
per a la producció de bioenergia a partir de residus orgànics de tota mena, deixa un subproducte 
anomenat biochar. 

Segons Juan José Ibáñez, investigador del Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC), apart 
de la seva aportació com fertilitzant hi ha dos aspectes crucials del biochar per a la pràctica d’una 
agricultura de mitigació del canvi climàtic. Un d’ells és que “permetria practicar una agricultura amb 
un elevadíssim potencial per al segrest de carboni, ja que la seva taxa de residència a terra supera 
amb escreix a la de qualsevol fertilitzant o esmena orgànica utilitzats per la nostra civilització». 
L’altre aspecte notable és que «la seva elevada capacitat i eficiència de retenir els nutrients del 
sòl evitaria aplicar les enormes quantitats de fertilitzants actuals de l’agricultura productivista, de 
manera que disminuiria dràsticament els problemes de contaminació de terres i aigües que generen 
(…) i l’estructura de les seves substàncies carbonoses és enormement porosa, afavorint la retenció 
de l’aigua en grans quantitats, pel que pot parlar-se d’una notable eficiència en l’ús dels recursos 
hídrics“.

El compostatge de la biomassa forestal es pot combinar amb els restes de fracció orgànica generats 

http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_Ferti/Ferti_2008_33_26_29.pdf
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/05/11/91490
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als diferents projectes de la vall. Cal estudiar si seria indicat incorporar també fracció orgànica 
recollida als barris propers (mercats de pagès, horts urbans, escoles, etc) seguint el model de Madrid 
Agrocomposta, pel qual es bonifica amb una reducció del preu de les verdures de 1’25 euros per 
cada 5 kg recollits. Aquest sistema és el que genera el percentatge d’impropis menor de tot l’Estat, 
facilitant i reduint la feina al punt de compostatge.

A Hernani, el projecte Ximaurpila ha aconseguit una rebaixa substancial del cost que l’administració 
pública paga pel processament de cada tona de restes orgànics. Ho ha fet combinant restes 
forestals i fracció orgànica domèstica, tot d’origen local. El processament el realitzen amb tècniques 
d’agricultura regenerativa.

Annexe a aquest espai caldria instal·lar un centre circular de gestió de deixalles, destinat tant a 
la xarxa urbana de recollida de residus com a una estratègia de residu zero. Ampliant el zoom, es 
tracta de dissenyar un concepte integral d’economia circular pels projectes de Sant Llàtzer, des de la 
minimització d’envasos i la compra a granel fins al compostatge dels residus orgànics i la reutilització/
reparació de residus. 

Benchmarking

Hernani, Ximaurpila

Madrid Agrocomposta «tu basura vale verdura»

https://www.facebook.com/pg/Ximaurpila-254999711349785/about/?ref=page_internal
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4.3 Projectes relacionats

Teràpia Dual 

L’equipament que proposem per Sant Llàtzer està condicionat pel possible Centre de Terapia Dual. 
El centre de Teràpia  Dual, proposta realitzada per la Fundació Sanitària de l’Hospital de Sant Pau, 
ocuparia aproximadament una meitat de l’edifici. 

Patologia dual és la denominació aplicada en el camp de la salut mental per a aquells subjectes que 
pateixen de forma simultània o al llarg del cicle vital d’una addicció i d’un trastorn mental. Catalunya 
és deficitària en centres públics de teràpia dual, d’aquí el interès per cercar ubicacions i finançament 
per projectes d’aquestes característiques.

Desconeixem les possibilitats d’execució d’aquest projecte però en qualsevol cas, un equipament 
d’aquestes dimensions i característiques ha de ser fruit d’acords amb el teixit associatiu de la vall 
i els barris propers. En paral·lel, cal un estudi d’impacte ambiental per determinar la sostenibilitat 
dins el parc natural d’un equipament d’aquesta tipologia, així com la sostenibilitat global de tots els 
projectes sumats; els actuals i els projectats. 

El Centre de Terapia Dual és una necessitat de ciutat, doncs hi ha una demanda creixent i alhora un 
notable dèficit d’espais públics d’aquesta naturalesa, però també és cert que les funcions sanitàries 
no formen part de la missió del Parc Natural. Cal doncs un debat més profund de pros i contres 
entre l’oportunitat d’ubicar un espai socialment necessari en un entorn saludable i els riscs de la 
intensificació de l’impacte humà al Parc Natural, on ja hi ha diversos equipaments sociosanitaris. Cal 
valorar també quina mida, nombre de usuaris i treballadors i modalitats d’accés són sostenibles dins 
el Parc. I cal fer-ho valorant no només l’impacte del centre de Teràpia Dual, sinó el de la suma de tots 
els usos de la vall combinats. 

No descartem l’opció d’una restricció de la superfície utilitzada, o inclús la demolició de l’edifici, si es 
preveu que els impactes sobre el territori serien excessius.

Finalment, si els dos projectes segueixen endavant seria necessari i interessant estudiar-ne les 
retroalimentacions. Per exemple, es podrien tenir alguns cavalls per fer equinoteràpia i que també 
aportessin femta pels horts. O bé els horts de la vall podrien ser espais on els usuaris del centre 
pugessin realitzar tasques físiques en contacte amb el medi natural. També, a nivell d’equipaments 
compartits, es proposa una cuina comú per tot l’edifici, abastida per productes de proximitat, 
prioritzant els de Collserola i els de la vall.

Porta de Collserola

Un altre debat relacionat és el de la “porta de Collserola”, projecte suggerit per Sant Llàtzer (o altres 
ubicacions) des d’algunes administracions i que es pot interpretar de diverses maneres.

A la pag.48 hem esbossat superficialment una proposta del que podria ser una «Porta de Collserola» 
entesa com espai vinculat a la dimensió agroecològica del Parc de Collserola i oberta a passejants, 
ciclistes i grups organitzats.
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5. L’edifici

5.1 Distribució d’espais

Proposem dividir l’edifici en vuit zones distribuïdes entre les seves cinc plantes i la zona annexa a 
l’edifici. Considerem que en la fase actual no té sentit definir usos habitació per habitació, doncs el 
projecte encara està en fase d’esborrany i exploració. Aquestes serien les zones:

• Zona molt accessible al públic dedicada al Centre de Recursos per a la Sobirania Alimentària.

• Zona central de formació: aules, sales polivalents, etc.

• Zona menys accessible i de menor dimensió dedicada a oficines.

• Zona d’alberg i masoveria situada a la part superior de l’edifici.

• Zona per 3-5 empreses tractor + sala coworking

• Zona del soterrani amb obrador col·lectiu i/o cuina comunitària 

• Zona d’experiments productius per entorns urbans, ubicada a les terrasses.

• Zona de processament biomassa i punt reciclatge; fora de l’edifici però annexe.
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Proposta distribució espais de l’edifici (M.Laura Del Tento)
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5.2 Rehabilitació integrativa

El disseny integratiu segueix el disseny a través de la vida 
sencera del projecte, des del pre-disseny (avantprojecte) 
fins a l’ocupació i el funcionament, amb una visió holística i 
orientada a la sostenibilitat. 

En el cas de Sant Llàtzer, les funcions proposades, així com la 
seva ubicació dins del Parc Natural de Collserola, fa que els 
criteris de rehabilitació de l’edifici i de integració en l’entorn 
hagin de ser especialment estrictes.

Metodologia de Treball

Avant-projecte / Disseny conceptual / Propostes

• Establir objectius

• Pluja d’idees

• Investigar / afinar 

• Establir criteris de rehabilitació sostenible: bioclimàtica i energies renovables

• Sinergies

• Mesurar / Implementar Anàlisis de Patologies

Procés Integratiu / participatiu

• Mapatge amb punts a decidir

• Reunions amb diferents actors

• Enfoc ample, participatiu i integrador

• Sortir de la zona de confort

Anàlisi del cicle de vida

• Costos directes + costos indirectes (vida útil de l’edifici) = Anàlisi del cicle de vida (ISO 
14040)

Conceptes bàsics per rehabilitar l’edifici de forma sostenible

Innovació

• Pràctiques i dispositius sostenibles que puguin millorar el rendiment de l’edifici. 

• Desenvolupament de programes educatius per a la sensibilització del públic.

• Realitzar un pressupost dels gasos d’efecte hivernacle per demostrar els efectes neutres 
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del carboni en les operacions del projecte. 

Procés integratiu

• Iniciar durant la fase d’avantprojecte i desenvolupar durant la fase de disseny

• Sistemes relacionats a l’energia: Desenvolupar una anàlisi de modelació energètica 
preliminar tipus “simple box”.

Avaluació d’estratègies 

• Les condicions del lloc: ombreig, llum interior i paisatgisme. 

• La massa i l’orientació: com a afecta als sistemes de HVAC (grandària), consum energètic i 
energies renovables. 

• Atributs bàsics de l’envolupant: valors d’aïllament, relacions de finestra a paret, vidres, 
ombreig o finestres operables. 

• Nivells d’il·luminació: reflectància de superfícies interiors i nivells d’il·luminació en espais 
ocupats. 

• Confort tèrmic. 

• Càrregues d’endolls: reducció dels endolls i procés de càrregues mitjançant equipaments, 
gestió o programació. 

• Paràmetres operacionals i programàtics: espais multiús, teleworking i reducció de superfície 
construïda.

Sistemes relacionats a l’aigua

Desenvolupar una anàlisi prèvia de costos i consums 
d’aigua abans de finalitzar el “schematic design” que 
explori com reduir el consum d’aigua:

• Transport d’aigües residuals i /o sistemes 
de tractament in situ. 

• Quantitat d’aigua pluja i sistemes de gestió 
de qualitat. 

• Jardineria, reg i els elements del lloc. 

• Sistema de sostres i /o forma de l’edifici i la geometria i altres sistemes.

Ús del sòl

• Maximitzar els espais verds i protegir els hàbitats. 

• Abans de la construcció de nous paviments, rehabilitar els que ja existeixen.

• Evitar la creació de noves infraestructures. Conservar el terreny natural i protegir la vida, 
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l’hàbitat salvatge i els cultius mitjançant la promoció del desenvolupament urbanístic amb 
infraestructures vials existents de baix impacte.

• Protegir els hàbitats especialment al voltant dels cossos d’aigua, les escorrenties, etc...

• Espais oberts: Promoure la biodiversitat proporcionant un alt percentatge d’espais oberts. 
Una petjada de l’edifici més reduïda és més eficient des del punt de vista energètic i de 
costos. Un mínim del 25% de la superfície exterior ha de ser de zona verda.

• Limitar la interrupció de la hidrologia natural mitjançant la reducció de superfície 
impermeable, l’augment de la infiltració, la reducció o eliminació de la contaminació del 
vessament d’aigües pluvials. Els sistemes naturals de drenatge poden integrar-se amb 
menys inversió econòmica. 

• Reutilitzar l’aigua capturada en canalització per cisternes, reg, etc. 

• Reduir les illes de calor per minimitzar el seu impacte sobre els microclimes i hàbitats 
humans i la vida silvestre. Reduir la illa de calor amb l’ús correcte dels paviments. El cost 
inicial per a material d’alta reflectància pot ser alt, però també augmenta els nivells de llum 
en la nit amb un menor LPD (light powerdensity).

Opció 1: Mesures per a espais sense sostre 

• Usar paviments reflectors (SR de 0,28 min).

• Proporcionar ombres mitjançant estructures arquitectòniques realitzades en materials 
d’alta reflectància o panells d’energia solar. 

• Sembrar noves plantes que proporcionin ombra sobre les zones pavimentades. 

• Instal·lar cobertes verdes (veure annexe 7)

Opció 2: Mesures per a espais amb sostre. Utilitzar materials de coberta són SRI mínim de 82.

Reducció de la contaminació lumínica

• Minimitzar l’expansió de llum de l’edifici i del lloc. Opció: BUGrating method (Backlight-
Uplight-Glare) No excedir els ràtios de lluminàries “uplight” segons es defineix en IES T-15-
11, Addendum A.

Eficiencia hídrica

Per aconseguir eficiència en l’ús de l’aigua, cal reduir l’ús de l’aigua potable a l’interior, reduir l’ús 
d’aigua potable a l’exterior i mesurar i avaluar el consum d’aigua.

Reducció d’ús d’aigua exterior: 

• Limitar o eliminar l’ús d’aigua potable o altres fonts naturals d’aigua. Si optem per enjardinat al 
perímetre, les pràctiques d’irrigació del terreny consumeixen grans quantitats d’aigua potable. 

Opció 1: Ús únicament d’aigua pluja per a la irrigació 

Opció 2: Utilitzar vegetació a la zona verda que o requereix irrigació permanent després de 2 
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anys d’implantació de la mateixa (ús de plantes endèmiques amb reduïda necessitat de reg). 

Reducció d’ús d’aigua interior:

• Mesuradors de consum d’aigua: Gestionar de manera permanent el consum d’aigua de l’edifici 
permet als usuaris corregir mals funcionaments o consums innecessaris. Instal·lar comptadors 
d’aigua permanents que mesurin el total d’aigua potable usada. Les dades mesurades han de ser 
manuals o automàtics i ser compilats en sumaris anuals i mensuals. 

• Instal·lar comptadors permanents d’aigua per 2 o mes dels següents subsistemes: Reg, lampisteria 
i instal·lacions, ACS, calderes amb ús d’aigua projectada, aigua recuperada, altres processos.

Energía

El consum energètic als edificis és el resultat 
d’una complexa sèrie d’interrelacions. El 
primer que cal fer es recopilar informació 
bàsica: dades climàtiques, cost d’energia, 
fonts d’energia disponible (Energy star 
Targetfinder).

Cal desenvolupar solucions alternatives 
de disseny (procés de disseny integratiu): 

• Ús, clima, sistemes bioclimàtics 
actius, sistemes bioclimàtics 
passius, disseny. Instal·lar sistemes 
passius (hivernacles solar, 
envolupant contínua, mur trombe, 
parets vegetals caducifòlia, etc). 
Dissenyar les noves funcions com 
energèticament autosuficients.

• Producció d’energies renovables. Reconèixer potencialitats i estimular instal·lacions d’energia 
renovable i la reducció d’impactes ambientals i econòmics. Instal·lar sistemes de generació 
d’energies renovables (cobertes verdes amb plaques fotovoltaiques i solar tèrmic, calderes de 
biomassa, bombes d’aigua solars etc.)

• Comprovar que els sistemes del projecte relacionats amb l’energia s’han instal·lat, estan 
calibrats i funcionen d’acord amb els requisits del projecte, la base del disseny i la documentació. 
Consum total d’energia /m2 (electricitat, gas natural, KBTU/m2/any).

• Consumir menys energia redueix els impactes nocius relacionats. Anàlisi del clima: Definició 
climàtica segons ASHRAE 90,1-2010

• Mesuradors de nivells d’energia: gestionar de manera permanent l’eficiència energètica de 
l’edifici en el temps. Instal·lar comptadors d’energia nous o ja existents o subcontadors que 
puguin proporcionar dades del consum total d’energia de l’edifici (electricitat, gas natural, 
aigua calenta, vapor, fuel, propà o biomassa). 

• Maneig de refrigeració. Reduir l’esgotament de la capa d’ozó. El CFCs utilitzat en equipaments 
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de refrigeració danyen de manera important la capa d’ozó. No usar Chlorofluorocarbon (CFC) 
en els refrigerants en els sistemes de HVAC & R.:

• Calefacció

• Ventilació

• Aire condicionat i refrigeració

Demanda-resposta. Incrementar la participació de les tecnologies de resposta a la demanda. 
Dissenyar edificis i equipaments que permetin participar en programes de demanda-resposta.

Materials i recursos 

Els edificis generen una gran quantitat de residus durant el seu cicle de vida (construcció, operació, 
demolició). Aquesta quantitat es pot reduir a través d’una política “responsable” de selecció de 
materials naturals que generen un impacte ambiental casi nul i a través de programes de reciclatge 
(durant l’obra, l’ús i la demolició), com els sistemes constructius en sec.

• Facilitar la reducció d’escombraries generades pels ocupants de l’edifici que és transportada i 
dipositada en abocadors. 

• Optar per la recol·lecció i magatzematge de reciclables. A la planta subterrània proposem un 
espai per a la recol·lecció i magatzematge de materials per reciclar de tot l’edifici.  Com a 
mínim, els materials que han de reciclar-se són:

• Paper

• Cartró corrugat

• Vidre

• Plàstics

• Metalls

• Bateries

• Llums amb mercuri

• Residus electrònics

• Pla de maneig de desaprofitaments de demolició i construcció:

• Si utilitzem materials ecològics ja estem reduint els residus més contaminants de l’obra. 
Pels altres casos, caldrà desviar els enderrocs de la construcció i demolició cap a abocadors 
i instal·lacions d’incineració. Redirigir els materials reciclables recuperats cap a un procés de 
reciclat. Redirigir els materials reutilitzables als emplaçaments adequats. Per a això es requereix 
desenvolupar i implementar un Pla de Gestió de Residus de Construcció i Demolició.

• Reducció de l’impacte del cicle de vida dels materials emprats en l’edifici.

• Reutilitzar o rescatar materials del lloc de demolició o construcció en un percentatge de la 
superfície (25%, 50% o 75%)
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• Revelació del producte i optimització (Declaració ambiental del producte)

• Fomentar l’ús de productes i materials que tenen la informació del seu cicle de vida disponible 
i que tenen impactes en cicle de vida mediambiental, econòmica i socialment acceptables. No 
usar productes amb ingredients contaminants. 

Opció 1: Usar almenys 20 productes d’instal·lació permanent que compleixin amb un dels següents 
criteris d’informació: 

• Product-specific declaration

• Environmental product declaration

• Programes aprovats pel USGBC

Opció 2: Usar almenys 20 productes que hagin fet públic un informe sobre els seus proveïdors de 
materials. Informes independents de sostenibilitat corporativa (CSR)

• Global reporting Initiative (GRI) SustainabilityReport

• O.N. Global Compact: Communication of Progress, etc 

Revelació del producte i optimització (ingredients dels materials). Usar productes que usen algun 
dels següents programes que demostren l’inventari dels químics usats:

• Health Product Declaration Open Standard

• Cradle to Cradle, etc.

Qualitat ambiental interior 

Implementar estratègies per millorar la qualitat ambiental interior tenen el potencial de millorar la 
qualitat de vida dels ocupants de l’edifici. Les estratègies són:

• Millorar la qualitat de l’aire interior

• Proveir un confort tèrmic alt

• Proveir il·luminació eficaç i eficient

• Integrar una bona acústica

• Espais ventilats mecànicament

• Espais ventilats naturalment

• Sistemes d’entrada (filtrat)

• Control del fum del tabac: Prohibit fumar a l’edifici. Prohibir fumar a menys de 8 metres de 
totes les finestres practicables, portes i entrades d’aire

• Materials de baixes emissions: reduir la quantitat de contaminants de l’aire interior que 
tenen mala olor, són potencialment irritants/o prejudicials per a la comoditat i el benestar 
dels instal·ladors i ocupants. VOC (Volatileorganic compound)
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• Durant la construcció, pla de maneig de la qualitat d’aire interior: reduir els problemes 
generats per la qualitat de l’aire interior (IAQ) com a conseqüència dels treballs de 
construcció i/o renovació. Promoure el confort i el benestar dels treballadors i ocupants 
d’un edifici. 

• Protecció de sistemes de ventilació

• Sortides de ventilació separades

• programació d’activitats per obtenir un numero adequat de recanvis d’aire 

• Control de fonts de contaminació

• Neteja diària.

Confort tèrmic

Proporcionar un ambient tèrmic confortable per als ocupants, promovent així la productivitat i el 
benestar dels mateixos. 

Opció 1: Dissenyar un sistema de HVAC que compleixi amb ASHRAE 55-2010 (Thermal Comfort 
Conditions for Human Occupancy) 

Opció 2: Instal·lar controls de confort almenys el 50% de les zones d’ocupació individual i a tots els 
espais compartits o muti-ocupants (sales de reunió, menjadors, etc).

Il·luminació

Proporcionar un alt nivell de control del sistema d’il·luminació per a ocupants individuals o grups als 
espais de multi-ocupació. 

Opció 1: Control de llum: Instal·lar controls d’il·luminació individuals pel 90% dels ocupants. Proveir 
controladors d’il·luminació per a totes les zones d’ús compartit.

Opció 2: Qualitat de la llum; combinació d’elements per millorar la qualitat (intensitat, adreça, 
origen, llindars de reflectància).

• Llum natural: Proveir una connexió entre espais interiors i exteriors a través de la introducció 
de llum natural als espais regularment ocupats. Acurada il·luminació natural implica un 
equilibri entre el guany de calor, control de lluentor, qualitat visual, la disponibilitat i les 
variacions en la llum del dia. 

• Prendre mesures físiques per mostrar que la llum interior natural està entre 300 lux i 3000 
lux.

Vistes de qualitat

• Avaluar el confort ambiental dels ocupants de l’edifici a 
través del temps. Disposar de bones vistes a l’exterior 
de l’edifici millora el confort emocional dels ocupants. 
Proporcionar vistes a l’exterior en el 75% dels espais 
ocupats. Localitzar les àrees de treball prop de l’exterior 
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per maximitzar vistes per a tots els ocupants.

Rendiment acústic

• Proporcionar espais de treball i aules que promoguin la salut, productivitat i comunicació 
efectiva dels seus ocupants a través d’un disseny acústic efectiu. 

• HVAC so de fons, aïllament sonor, temps de reverberació, reforç del so i masking.

Obra sostenible 

• Prevenció de contaminació en les activitats de la construcció, implementant un pla de 
control de l’erosió i la sedimentació durant la rehabilitació.

Dimensió comunitària: obra-taller

Plantegem diferents nivells 
complementaris de intervenció que 
interactuen durant el procés, abans i 
després de la inauguració de l’espai:

• Disseny participatiu de l’espai 
incloent entitats de la ciutat, 
en especial dels districtes de 
Nou Barris i Horta. Es planteja 
el disseny participatiu facilitat 
per professionals amb 
l’objectiu d’incloure totes les 
necessitats de les diferents 
categories d’usuaris. Els tallers participatius es realitzaran en el marc conceptual de la 
inclusió, l’accessibilitat i els criteris  de la gestió espacial propis de l’urbanisme feminista.

• Obra-taller amb l’objectiu de donar a conèixer tècniques de bioconstrucció i empoderar 
persones interessades a través de l’aprendre-fent. En la fase d’obra es vol involucrar al 
veïnat i totes les persones interessades en la construcció, a través de jornades de treball 
comunitàries. 

• Obra amb empreses de construcció per als treballs que requereixen més coneixements i 
qualificació professional.

• Col·laboracions amb Escola de Disseny de Deià, que es troba al mateix barri de Canyelles, 
i altres centres amb mòduls formatius en bioconstrucció, perquè l’obra sigui un lloc 
d’aprenentatge i experimentació per a alumnes i  retroalimenti les activitats del nou centre.
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6. Gestió i organització

Proposem que Sant Llàtzer esdevingui un bé comú rurbà, un espai físic on cristal·litzi un ecosistema 
comunitari, públic i cooperatiu sota el denominador comú de l’ESS i l’agroecologia.

Entenem Sant Llàtzer com un patrimoni ciutadà susceptible de formar part del Programa de Patrimoni 
Ciutadà d’ús i gestió Comunitàries, programa municipal que vol donar resposta a les reivindicacions 
i els nous marcs conceptuals impulsats per la ciutadania organitzada. En les paraules d’aquest 
programa, “allò públic pot esdevenir allò comú a partir de promoure noves formes d’interacció entre 
la institució pública municipal i iniciatives ciutadanes comunitàries, basades en el reconeixement del 
dret a la gestió i l’ús comunitaris d’allò públic per part de la ciutadania». Es a dir, es tracta d’estimular 
«pràctiques que esdevenen laboratoris ciutadans de democràcia, oferint eines i capacitació a les 
comunitats que puguin derivar en un apoderament de les mateixes». 

La nostra aposta és pensar Sant Llàtzer com un mosaic de modalitats de gestió, amb la gestió 
comunitària com a paraigües comú.

L’objectiu, seguint l’expressió del programa de patrimoni ciutadà, és «construir un nou pacte 
entre comunitats o col·lectius i l’Ajuntament, a partir d’un renovat model de conveni que, més 
enllà d’establir els termes formals del pacte (drets i obligacions de l’entitat a qui es fa la cessió i de 
l’Ajuntament, terminis de vigència de la cessió, procés i espai de coordinació de seguiment, causes 
d’extinció del conveni, etc.), es construeixi sota els principis de coresponsabilitat i reconeixement del 
valor de l’autogestió per part de les comunitats d’allò públic». 

Remarcar també que Sant Llàtzer no és actualment un espai que pugui ser definit com a públic en 
termes estrictament jurídics, ja que forma part del patrimoni de la Fundació Privada de l’Hospital de 
Sant Pau. No obstant, l’Hospital en realitat està finançat pel diner públic i a l’administració que en 
gestiona el patrimoni -la Molt Il·lustre Administració (MIA)- la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Barcelona n’ostenten 4 dels seus 6 membres.

http://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/files/documents/comunsurbans_doc_sm.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/files/documents/comunsurbans_doc_sm.pdf
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6.1 Modalitats de gestió

Un mosaic sinèrgic

Plantegem una convivència sinèrgica entre quatre modalitats de gestió complementàries: 

Equipament de gestió comunitària dinamitzat per treballadors/es i voluntaris, nodrit tant 
per fonts d’autofinançament com de subvencions públiques. Actua com a vector de les altres 
modalitats de gestió.

Empreses tractores d’ESS. Algunes d’aquestes poden tenir una activitat orientada a l’exterior, 
utilitzant l’edifici com a espai de treball intern, mentre que altres poden gestionar projectes 
interns de l’ecosistema de Sant Llàtzer 

Serveis Municipals vinculats a les polítiques agroalimentàries, ja siguin oficines de treball o 
espais oberts al públic.

Espai de masoveria social, orientat tant a tasques de consergeria  i manteniment com a 
tasques de coordinació/dinamització.

I proposem que les tasques del projecte/es es duguin a terme combinant: 

• Treballadors del projecte de gestió comunitària.

• Empreses d’ESS i economia del procomú.

• Treballadors municipals (serveis interns o externs).

• Masovers/es.

• Participants dels mòduls ocupacionals, espais formatius i altres serveis.

• Participants voluntaris del teixit comunitari.

• Altres

Entenent que aquests rols són intercanviables i dinàmics, i una mateixa persona en pot exercir varis 
en diferents fases del projecte.

Governança compartida

Proposem un espai gestionat de forma democràtica, horitzontal i assembleària, organitzat en 
diferents nivells d’organització, presa de decisions i execució. 

A escala de la vall proposem la Taula de la vall; un espai mancomunat en el que hi estiguin representats:

• Projectes de Sant Llàtzer

• Projectes que puguin generar-se en altres zones de la vall

• Departaments o plans municipals involucrats
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• Projectes agrupats al voltant de Can Masdeu

• Sector agroecològic

• Parc de Collserola

• Teixit associatiu local

Aquesta estructura es reuniria de forma periòdica i semestral per prendre decisions que afecten a 
tota la vall, tot respectant l’autonomia de cada actor.

A escala de l’edifici de Sant Llàtzer proposem una estructura encapçalada per l’Assemblea General. 
Les seves decisions han d’establir les grans línies de treball, articulades al seu torn per un Òrgan 
de Gestió (amb membres  rotatius) que és coordina amb els tècnics de cada projecte i del qual en 
poden penjar comissions de treball. La gestió comunitària seria doncs el paraigües comú, però els 
diferents projectes ubicats a Sant Llàtzer poden tenir modalitats de gestió diferents.

Desconeixem si un servei municipal -que podria ser la forma adoptada per algun dels projectes 
de Sant Llàtzer- pot operar sota un paraigües comunitari o si ho ha de fer de forma completament 
autònoma i separada. Cal estudiar les possibilitats de la legislació vigent més a fons. Sigui com sigui, 
una coordinació entre els espais serà necessària i positiva; amb l’assemblea general i l’òrgan gestor 
com a vectors.

La relació amb el possible centre de Terapia Dual s’ha d’estudiar també amb més profunditat. Si 
finalment es fa aquest equipament, apuntem aquí dos aspectes. D’una banda, la possibilitat de 
compartir equipaments i iniciatives (cuina comú, espais formatius, etc.). De l’altre, la necessitat 
d’incorporar el centre de Teràpia Dual dins la Taula de la vall, així com establir canals tècnics per 
coordinar les tasques comuns a l’edifici (manteniment, serveis bàsics, etc.)
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6.2 Viabilitat

Finançament

Si el projecte tira endavant caldrà desenvolupar un pla de viabilitat. Aquest ha de fer de la diversitat 
d’usos i modalitats de gestió un factor de resiliència i intercooperació. 

La nostra proposta orientativa és assolir un 50% d’ingressos propis i un 50% de fons públics 
(municipals, catalans i/o europeus) per cobrir les despeses comuns.

Dins el pla de viabilitat, una de les tasques principals serà fer una prospecció de possibles fonts 
de finançament. Aquestes poden ser autonòmiques o municipals, vinculades als diferents plans 
municipals que tenen objectius sinèrgics amb els de Sant Llàtzer. També poden provindre de fons 
europeus (programa Euromontana, programa Horitzó2020, etc.) o inclús de fons privats, a través de 
plataformes de donants com Terre Humaine. Caldrà també diferenciar el pressupost de rehabilitació 
del pressupost de posada en marxa i funcionament ordinari dels projectes, així com les seves 
possibles interconnexions. 

Entenem que les despeses de cada projecte les ha de gestionar cada projecte de forma independent 
i mitjançant fórmules diverses, però tots els projectes aportarien, per via monetària o amb treball, 
al fons comú.

El pagament de lloguer per part de les empreses tractor és una altre formula que cal estudiar amb 
més detall, dins el marc de la legislació actual i les normatives municipals.

El lloguer de serveis, l’agrobotiga, un espai de restauració, així com les formacions internes o externes 
són altres fonts de finançament de cada projecte en particular i del fons comú en general per les que 
caldrà establir criteris compartits d’ESS.

Una opció de reforç de la intercooperació dels projectes és la creació d’una «moneda de la vall», 
vinculable a la moneda ciutadana del Besòs. Aquesta opció també formaria part de la vocació 
d’experimentació social per la transició que té el projecte de Sant Llàtzer. 

Com afirma l’economista Susana Martin Belmonte, «comptabilitzar el temps que els ciutadans 
destinen al bé públic com a contribucions fiscals pot ser part de la resposta al fenomen contemporani 
de la disminució de la necessitat de mà d’obra, l’augment de l’atur i la disminució de les aportacions 
a la seguretat social (…) quan les autoritats reconeixen la utilitat pública d’aquestes activitats és el 
mateix que dir que una necessitat pública s’ha cobert sense fer despesa pública en euros. Perquè una 
cosa així fos sostenible en el temps, el reconeixement públic de la utilitat d’aquestes activitats podria 
consistir a acceptar aquesta moneda complementària com a pagament d’impostos. L’avantatge és 
que no necessitem tenir euros per fer la despesa ni per pagar els impostos, però podem satisfer les 
necessitats públiques igual. Potser no totes, però moltes». 

Remunerar la satisfacció de «necessitats públiques» a la vall amb una moneda pròpia o compartida 
amb altres espais de gestió comunitària de la ciutat, amb la que al mateix temps és pugessin pagar 
impostos municipals, és una possibilitat de mig-llarg plaç a estudiar.

Una altre possibilitat és establir criteris de matermoneda en el disseny de la moneda de la vall. Les 
matermonedes son monedes recolzades en recursos i eficiència naturals (de matèries primàries 
i secundàries) que fomenten així l’eficiència natural, sigui pel tancament de cicle de materials o 

https://www.terrehumaine.org/
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pel seu caràcter energètic renovable. En general es fonamenten en recursos no monetaritzats però 
fonamentals en la transició de model productiu, en la línia del que planteja l’ecofeminisme 15. 

Calendari 

Entenem que l’equipament proposat per Sant Llàtzer cobriria necessitats de la ciutat, fet que en du 
a proposar la co-producció de l’Ajuntament de Barcelona.

En cas de que no s’opti per comprar l’edifici ni sigui possible establir a curt plaç un conveni estable i 
definitiu, proposem pel curs 2018-2019 (o 2019-2020) una cessió provisional d’una zona de l’edifici. 
L’Ajuntament exerciria la mediació per assolir un acord entre la Fundació privada i l’entitat jurídica 
formada pels promotors del projecte comunitari. 

La proposta de cessió provisional busca també que el projecte comenci a caminar, tal com ha passat 
en anteriors experiències de gestió comunitària (Can Batlló, Ateneu de Nou Barris, etc.). Aquesta 
cessió estimularia un pol d’agregació, una plasmació concreta que donaria peu a nous passos i a un 
conveni més estable.

A mig plaç (a partir del curs 2019-2020), es tracta d’establir modalitats de cessió o compra que 
puguin consolidar el caràcter públic-comunitari de l’espai, que passaria així a ser municipal. 

L’objectiu és assolir un doble conveni. D’una banda, un conveni de cessió de l’espai més estable, 
d’entre 20 i 40 anys, que permeti consolidar l’ús públic de l’espai i evitar que la millora dels accessos 
i serveis a la vall estigui associada amb una futura acció privada amb afany de lucre. De l’altre, un 
conveni de col·laboració destinat a reconèixer d’utilitat pública de la tasca realitzada i la seva gestió 
sota la modalitat de la gestió comunitària. 

Proposem que aquest doble conveni incorpori els drets i deures derivats de la co-responsabilitat 
i la co-producció, així com els termes del co-finançament de les seves activitats. Aspectes com la 
rehabilitació, el manteniment de les instal·lacions o les subvencions a l’activitat han de quedar 
recollits.

Apuntar també que és fonamental, ja en la fase prèvia, un programa de comunicació potent, el 
primer pas de la qual ha de ser una proposta definitiva de nom per l’espai, així com un logo.

15 Les matermonedes plantegen la següent pregunta: ¿Què és més eficient, una legislació sobre economia 
circular sota l’actual sistema monetari (on estan incloses les monedes complementàries recolzades per la 
moneda oficial) o començar a emetre massa monetària sobre la recuperació de matèria secundària i/o la 
producció d’energia de fonts renovables?

Proposem un conveni provisional de cessió a tres bandes entre una entitat promotora del 
projecte, la MIA i l’Ajuntament de Barcelona.
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6.3 Avaluació

Els objectius genèrics del projecte s’han de veure reflectits i materialitzats en totes les facetes del 
projecte. La governança horitzontal, l’avaluació continua i el disseny de tots els aspectes del projecte 
en sintonia amb els objectius són les eines que ho han de fer possible.

Coherència i curadania

L’amenaça del canvi climàtic exigeix una intensificació de les mesures individuals i col·lectives que el 
poden mitigar. La funció de Sant Llàtzer com a espai que busca respostes a aquesta problemàtica es 
reforçarà i adquirirà consistència si, al mateix temps que alberga continguts i promou accions cap al 
conjunt de la societat, és constitueix també com espai demostratiu i inspirador per si mateix.

Els objectius de projecte de Sant Llàtzer s’han de reflectir doncs en totes les dimensiones del projecte:

• continguts de cada un dels projectes ubicats

• rehabilitació i manteniment de l’edifici i altres espais de la vall

• dinàmiques internes relacionals i laborals 

Tot en l’edifici ha de ser visitable, didàctic i demostratiu. Panells informatius i pantalles interactives 
poden acompanyar punts de l’edifici on s’hagin aplicat solucions sostenibles, especialment dins les 
àrees de lliure accés. 

La cadena alimentària, la construcció i el transport són els tres sectors de major consum energètic, i 
també els principals responsables del canvi hivernacle. Rehabilitar l’edifici amb criteris integratius, 
oferir tallers de bioconstrucció o agricultura ecològica, facilitar l’accés no-motoritzat privat, etc. són 
per tant estratègies de sostenibilitat que Sant Llàtzer hauria de promoure.

Les quatre accions individuals que tenen la capacitat de reduir de manera significativa la petjada de 
carboni d’un individu són16: menjar una dieta vegetal, evitar viatges aeris, viure sense cotxes i tenir 
famílies més petites. L’ecosistema de Sant Llàtzer ha de promoure doncs dinàmiques de mobilitat 
sostenible, així com una restauració basada en dietes baixes en consum de carn i altes en productes 
de proximitat. També ha de promoure una dimensió prioritàriament local, no orientada per exemple 
a atraure especialistes i estudiants provinents de països llunyans. 

Mantenir fluxos sostenibles i aprofitar els recursos locals estableix alhora una continuïtat amb les 
tasques de custòdia i dinamització agroecològica que han exercit els projectes de la vall en els darrers 
16 anys.

Entenem que les dinàmiques relacionals i laborals també han de ser material d’experimentació a 
l’intern del projecte. La conciliació familiar i la reducció/repartiment del treball han de formar part 
de les estratègies de Sant Llàtzer, des d’un plantejament basat en la curadania. La curadania implica 
un dret a cuidar, a no tenir cura per obligació i ser cuidat/da, sense que això signifiqui subordinació 

16  Investigació de la Universitat de Lund, Suècia,

Es tracta de promoure una reabilitació i funcionalitat en coherència amb els objectius del 
projecte, una convivència porosa, mútuament reforçada i en diàleg constant.

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa7541/meta
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per a les dones. “La curadania no pot excloure, perquè tota persona ha de ser, o pot ser, part d’una 
xarxa àmplia i horitzontal de cures; o de múltiples xarxes col·lectives i autogestionades. La curadania 
és universal”17. 

A l’escala de Sant Llàtzer es tractaria de facilitar les cures, la sostenibilitat i l’autogestió de la salut, 
esdevenint un «equipament cuidador», saludable i accessible. Mesures tangibles, com establir 
espais que faciliten les tasques de criança, habitacions de descans o escriptoris on es pot treballar 
de peu, es complementen amb mesures intangibles, com evitar el monocultiu en les tasques, fer 
reunions-passeig o limitar l’especialització jerarquitzada. Per exemple, les tasques de neteja poden 
ser zonificades i rotades; o les especialitzacions es poden compensar mitjançant jornades de treball 
col·lectiu i la participació de tots els membres del projecte en tasques de rehabilitació, etc.

Es tracta de posar més èmfasis en el procés que en el resultat. En el procés de rehabilitació, per ex, 
les alumnes de mòduls formatius sobre gestió d’aigua participen en la rehabilitació de la bassa o la 
restauració de rieres, o els integrants d’un mòdul ocupacional de bioconstrucció ajuden a l’adaptació 
bioclimàtica de l’edifici. D’aquesta manera, al mateix temps que s’incrementa la qualitat pedagògica 
de les formacions, es redueixen les despeses i la gestió comunitària s’enriqueix, evitant una separació 
massa rígida entre tasques manuals, aprenentatges teòrics i tasques de dinamització comunitària.

Balanç Comunitari

Un projecte de gestió comunitària ha d’exercir la rendició de comptes de cara al teixit comunitari, 
als usuaris, a l’Ajuntament i al Parc de Collserola. La rendició de comptes no és contrària, sinó 
complementària a l’autonomia.

Proposem una avaluació regular, horitzontal i col·laborativa. Els mecanismes d’avaluació han d’estar 
adreçats i ser gestionats des dels projectes de Sant Llàtzer, però també pels i les usuàries, així com 
per tot el teixit comunitari. I han d’anar orientats tant de cara a l’intern dels projectes com en relació 
al seu impacte sobre les comunitats del territori.

Considerem que la metodologia del Balanç Comunitari, derivada del Balanç Social, ha de ser el 
principal instrument d’avaluació i seguiment. Creiem interessant integrar en una sola eina l’avaluació 
de tots els aspectes socials, mediambientals, organitzatius i polítics, però també econòmics, ja que 
es tracta d’enfortir l’autonomia financera, i fer-ho amb criteris d’ESS.

• Tres instruments han de vehicular aquest balanç:

• Assemblees i reunions

• Enquestes periòdiques amb indicadors d’activitat, qualitat i impacte 

• Recollida i sistematització de dades globals

Fem nostre la reflexió del projecte de Coòpolis: «En una realitat canviant com l’actual, és necessari 
tenir capacitat per llegir i analitzar el moment, amb l’objectiu d’anticipar-se als esdeveniments i 
realitzar els canvis oportuns per no veure’s sorprès i superat. Per això és imprescindible que qualsevol 
projecte, present i futur, estableixi uns indicadors que li permetin avaluar aspectes diversos del seu 
funcionament i facilitin eines que permetin interpretar la seva situació i funció. Les valoracions 
realitzades a partir d’aquests indicadors han de permetre estudiar els punts febles del projecte - que 

17  Junco, Pérez Orozco i del Río, 2004

http://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/
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caldrà reforçar i redissenyar—, però també potenciar-ne els forts». 

L’autoavaluació i l’anàlisi d’impacte han de ser els principals indicadors per valorar la qualitat i èxit 
del projecte. Cadascun dels espais ha de comptar amb un seguit d’indicadors propis.

Les dades obtingudes han de ser centralitzades per un grup tècnic que les transformarà en informes 
valoratius destinats a l’òrgan gestor. Al seu torn, aquest ha de proposar línies de treball o estratègies 
per actuar sobre els resultats. 

En una fase més madura del projecte caldrà establir un llistat d’indicadors que permetin exercir 
amb rigor aquesta tasca de seguiment i avaluació. I caldrà incorporar els nous criteris establerts per 
l’Ajuntament en la cessió d’espais de gestió comunitària. 

En el marc d’aquests nous convenis entre l’Ajuntament de Barcelona i les entitats, els resultats del 
Balanç comunitari, junt amb les justificacions i memòries associades a les subvencions, han de 
constituir el material de retorn per legitimar i optimitzar la utilitat pública de l’activitat generada a 
Sant Llàtzer.



AGRAIMENTS
per la inspiració de la feina ben feta

Victoria Campos, María Constancia Verde , Llaurant Barcelona , Vall de Can Masdeu 
Juan Martín Solesio , Carles Palau, Viver 3 Turons., Xavier Fontanet, Institut Les Salines  

Reruralitzem Nou Barris i Horta, Campanya ‘Ressuscitem Sant Llàtzer?’ 
Art Ludwig, Oasis. 





85

ANNEXES 

A.1. Objectius compartits amb iniciatives comunitàries i plans d’acció 
municipal

Iniciatives Comunitàries

Manifest de la Solana (2008-2012)

(…) Demanem que l’Ajuntament de Barcelona es comprometi públicament a renunciar al projecte 
d’una “franja de transició urbanitzable” a la solana amb noves edificacions i zones enjardinades 
excloses del Parc Natural. Exigim una franja de  transició agro-forestal, d’ús comunitari, inclosa en el 
Parc Natural i connectada amb espais associats dins la ciutat. En aquest sentit reivindiquem el que 
és actualment la Vall de Can Masdeu com a exemple del que podrien ser els espais de transició entre 
la ciutat i el futur parc

(…) Que l’Ajuntament de Barcelona es comprometi a respectar el caràcter agroecològic, públic i 
autogestionat de la Vall de Can Masdeu. Que retiri la demanda judicial i que respecti l’autonomia 
dels sis projectes que actualment s’hi desenvolupen. Que desisteixi dels plans d’enjardinar la vall. 
Exigim que siguin les entitats, els veïns i veïnes d’Horta i Nou Barris i els col·lectius que gestionen i 
fan ús de la vall els que decideixin el futur de l’Hospital de Sant Llàtzer.

(…) La reducció de consum, ciment i velocitat és un imperatiu físic no només a l’Amazones, sinó 
també a casa nostra, ara i aquí. Collserola, malgrat el seu creixent aïllament, és una peça clau per 
obtenir els serveis ecològics que en la nostra ceguera destruïm (…) Per tot això i molt més: protecció, 
diversitat, biodiversitat i connectivitat biològica a Collserola, ara!

Re-ruralitzem Nou Barris (2016)

(…) Aquest document és una primera proposta per desenvolupar un procés de reintroducció dels 
horts i l’agricultura al Districte de Nou Barris. I diem reintroducció i reruralitzar perquè en els terrenys 
que ara ocupen blocs de pisos i l’asfalt dels carrers, no fa tants anys, hi havien camps de cultiu, cases 
pairals i zones de pastura. Inclús els boscos de Collserola eren espais cuidats on es feien diferents 
activitats recol·lectores i d’aprofitament dels seus recursos.

La proposta s’articula en 3 eixos (...) El tercer eix és l’Eix Collserola, que va de Canyelles (Can Masdeu), 
Roquetes, Torre Baró, Ciutat Meridiana fins a Vallbona.

(…) Aquest eix creuaria transversalment tots els barris de muntanya del Districte (Canyelles, 
Roquetes, Trinitat Nova, Torre Baró i Ciutat Meridiana). Collserola té tot un seguit de potencialitats 
a desenvolupar i necessita d’una regeneració integral. En aquest sentit tot el tema forestal és clau, 
com també les possibilitats agropecuàries que s’hi donen i altres fonts de dinamització econòmica 
relacionats amb un turisme respectuós amb el medi. 

Per començar, des de Can Masdeu proposen que l’antic Hospital de Sant Llàtzer, en desús des de fa 
dècades, albergui un Centre d’Informació del Parc Natural de Collserola. Aquest pot ser l’espai per 
a la interpretació i divulgació dels seus valors mediambientals, socials i patrimonials. Aquest centre 
podria dur a terme activitats complementàries a les merament informatives i de divulgació: podria 

http://www.collserola.org/manifest_Solana.html
http://llaurantbarcelona.info/reruralitzem-districte-nou-barris/
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incloure programes de sensibilització i educació ambiental que s’adreçarien preferentment als 
centres educatius dels districtes d’Horta i Nou Barris. Per altra banda, proposen que l’antic Hospital 
de Sant Llàtzer albergui també un Centre de Recerca i Formació en Agroecologia, Permacultura i 
Sobirania Alimentària. L’orientació de les activitats de recerca i formació que es desenvoluparien 
en aquest seria primordialment aplicada a la recuperació i la posada en funcionament dels espais 
naturals degradats de la Collserola de Nou Barris i Horta que fins fa poques dècades havien tingut un 
ús agropecuari. La proposta és, doncs, convertir Sant Llàtzer no només en una Escola d’Agroecologia, 
Permacultura i Sobirania Alimentària, sinó també en un pol d’activitat des del que: 

• Regenerar en base als principis de la Permacultura els agroecosistemes actualment 
degradats i en desús o infrautilitzats  amb que compten els barris de muntanya d’Horta i 
Nou Barris; començant per la gran bassa abandonada contigua a l’Hospital de Sant Llàtzer. 

• Fomentar per mitjà de l’Agricultura Social la inserció sociolaboral, l’apoderament i la millora 
de la dieta i satisfacció del dret a l’alimentació dels col·lectius vulnerables i les persones en 
risc de pobresa i/o exclusió social d’Horta i Nou Barris.

• Promoure la creació d’ocupació des l’Emprenedoria Cooperativa.

• Dinamització Local Agroecològica; desenvolupar, incentivar i monitorejar polítiques i 
programes de foment de la Sobirania Alimentària d’Horta, Nou Barris i la ciutat de Barcelona 
en el seu conjunt. 

Així mateix, el caràcter pioner i innovador del projecte, pel que fa als objectius i activitats que 
promouria, hauria d’anar acompanyat d’un model de gestió coherent amb els principis i valors que 
inspiren la proposta: un equipament 100% públic que funcioni en base al model de gestió comunitària. 

Està situat a la frontera del Districte i forma part d’Horta, la masia de Can Masdeu encara és Nou 
Barris.

Des de Can Masdeu entenen que aquesta doble proposta està del tot legitimada i és del tot coherent 
amb: 

• la missió social de la Fundació Hospital de Sant Pau, propietària de l’edifici i la finca on 
aquest s’emplaça (en aquest sentit, destaca el fet que, l’any 2002, la pròpia Fundació 
Hospital de Sant Pau conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona van proposar la creació 
a la Vall de Can Masdeu d’un Punt d’Informació de Collserola).

• els eixos programàtics de l’actual Govern Municipal de Barcelona en Comú (en concret, la 
proposta està totalment alineada amb el compromís de l’Equip de Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona de promoure l’economia social, solidària i cooperativa, l’ecologia urbana, la 
contenció i mitigació del canvi climàtic, la gestió comunitària d’equipaments i espais públics 
i la Sobirania Alimentària, àmbit aquest últim en el que l’Alcaldessa Ada Colau va signar la 
passada tardor el Pacte de Milà sobre polítiques alimentàries urbanes justes i sostenibles)

(…) Un altra temàtica de la Zona Nord, compartida amb les propostes de Can Masdeu i que també s’ha 
donat a Roquetes, Trinitat Nova i Canyelles, és tot el treball de neteja, manteniment i regeneració dels 
boscos de Collserola. Es planteja la possibilitat de desenvolupar plans d’ocupació que serveixin per 
promoure ocupació cooperativa que faci el manteniment continuat. Aquestes propostes sorgeixen, 
entre d’altres espais des de l’Associació Ciutat Aqüeducte vinculada al CEIP Mestre Morera de Ciutat 
Meridiana i des dels moviments veïnals de Roquetes Complementària amb l’anterior son propostes 
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vinculades al pastoreig com a element clau en la regeneració de Collserola, a part de ser un element 
clau per a la prevenció d’incendis. Ara mateix hi ha dos ramats al Parc. Un a Can Cuiàs i un altra a 
Sant Just. Es podrien acompanyar i promocionar a nous/ves pastors/es per a que desenvolupin més 
projectes que cobreixin tota la franja de muntanya. De fet hi ha veïns i veïnes de Nou Barris que 
s’han format a l’Escola de Pastors de Catalunya. Totes aquestes propostes haurien de coordinar-se 
i treballar-se en sintonia amb els altres barris d’altres districtes colindants de Collserola i amb els 
altres municipis que conformen el Parc. 

Mesures per construir sobirania alimentària a Barcelona (2016)

Aquest estudi és un dels fruits de la participació de Barcelona al projecte europeu Food Smart Cities 
for Development, a través d’una articulació entre l’Ajuntament de la ciutat i les organitzacions Revista 
Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas i la Fundació GRAIN. 

(…) El gruix d’aquest projecte ha consistit en la realització d’una sèrie de trobades, jornades i reunions 
de treball al llarg dels anys 2015 i 2016, en el marc del procés Llaurant Barcelona, els quals han 
permès consultar i debatre la situació del sistema agroalimentari metropolità amb una part important 
del teixit agroecològic local (productors, distribuïdors, comerciants, consumidors, activistes), 
representants dels petits comerciants de la ciutat i tècnics municipals de l’Àrea Metropolitana. El 
resultat d’aquest procés, que té com objectiu orientar el full de ruta de les properes actuacions del 
consistori, és el present document. 

Les mesures més vinculades als objectius de Sant Llàtzer en el marc d’Agròpolis, serien aquestes:

• Assignació de recursos financers i d’un departament tècnic.

• Establir l’Espai Agrari Metropolità com un actiu territorial estratègic dins del planejament 
urbanístic de l’AMB. Manca una voluntat política i un posicionament clar a l’hora d’incorporar 
aquests temes a l’agenda administrativa i executar competències.

• Enllaçar la formació (i incorporació) de la nova pagesia amb mecanismes facilitadors 
d’accés a la terra, mitjançant plans integrals o cooperacions amb incubadores de pagesos, 
altres programes formatius o d’integració social, i amb la conseqüent concessió d’espais 
per poder-los desenvolupar.

• Implementar una planificació agrícola urbana dins del terme municipal, partint dels 
plans agropecuaris del Parc de Collserola, les demandes dels horts comunitaris i els plans 
ciutadans que sorgeixen des dels barris, com ara el projecte Re-ruralitzem Nou Barris.

•  Crear Obradors Col·lectius Polivalents per fomentar la creació de petites empreses 
d’economia social i solidària (ESS) en l’àmbit de l’elaboració i la transformació alimentària. 
L’Ajuntament pot crear obradors polivalents que tramitin les llicències necessàries i on els 
usuaris haurien de pagar un lloguer. La fórmula de gestió podria ser la cessió de l’espai a un 
entitat o cooperativa. També caldria editar una guia o llibre blanc dels obradors polivalents 
d’ús col·lectiu.

• Recuperar recursos i tancar cicles. Es poden impulsar programes de recollida d’aigües 
pluvials a les teulades de la ciutat, producció de fertilitzants a partir de restes de cuina o 
orins, generació de biogàs a partir de metà, etc.  El 45% del pes dels residus, segons dades de 
la Generalitat (1995) és fracció orgànica, això ens duu a uns números aproximats de 500.000 
tones a l’any per l’AMB (250.000 a Barcelona ciutat). Aquesta fracció orgànica pot servir 

http://llaurantbarcelona.info/mesures-per-construir-sobirania-alimentaria-a-barcelona/
http://llaurantbarcelona.info/mesures-per-construir-sobirania-alimentaria-a-barcelona/
http://llaurantbarcelona.info/mesures-per-construir-sobirania-alimentaria-a-barcelona/
http://llaurantbarcelona.info/mesures-per-construir-sobirania-alimentaria-a-barcelona/
http://llaurantbarcelona.info/mesures-per-construir-sobirania-alimentaria-a-barcelona/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/project/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/project/
http://www.soberaniaalimentaria.info/
http://www.soberaniaalimentaria.info/
http://www.soberaniaalimentaria.info/
http://www.grain.org/es/pages/organisation
http://llaurantbarcelona.info/
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/pla-agropecuari
http://llaurantbarcelona.info/?p=515
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d’aliment animal o ser compostada per cobrir en una proporció elevada les necessitats de 
fertilització de la terra agrícola metropolitana (…) Aquest programa podria també aportar 
matèria orgànica per sistemes veïnals d’autoconsum, com els horts comunitaris.

• Crear un banc de varietats locals que impulsi la preservació i la difusió de les varietats 
locals agrícoles i ramaderes. Un model a seguir és el del Banc de Llavors del Vallès Oriental, 
exemple de sinergia entre l’administració i el teixit agroecològic. Seguint aquest model, 
es tracta de catalogar, recuperar i difondre l’agrobiodiversitat, així com d’incrementar la 
presència de varietats tradicionals en el mercat agroalimentari (…) Un banc de llavors 
municipal o metropolità també podrà proveir als horts comunitaris i els horts municipals 
de la ciutat.

• Cedir o llogar espais i equipaments municipals per instal·lar o incubar empreses d’ESS 
agroecològiques.

• Fomentar la bioconstrucció en la rehabilitació de masos i finques agrícoles a través 
d’assessorament tècnic i línies de finançament.

• Promoure formes de ramaderia urbana comercial, tot recuperant sistemes productius dins 
de la ciutat a partir d’algunes iniciatives pilot, aprofitant les excepcions que permeten les 
lleis europees i modificant les normatives municipals que actualment ho impedeixen. 

• Establir sinergies entre els actors de l’ESS i els instruments de planificació econòmica de la 
ciutat. Crear nous perfils laborals agroecològics dins els plans ocupacionals de Barcelona 
Activa i els districtes. Crear o enfortir escoles d’oficis vinculades a l’àmbit alimentari. Crear 
incubadores urbanes que donin formació i acompanyament a nous projectes en l’àmbit de 
la distribució, el consum i la divulgació agroecològica.

• Crear una xarxa de zones agrícoles municipals en règim de gestió comunitària, dotant-
les d’un reconeixement com a bé comunal. I fer-ho no només de forma provisional, com 
en el Pla BUITS, sinó de forma permanent, amb convenis amb zones privades i ús del sòl 
municipal (...)  Dins d’aquest pla, la Campanya Ressucitem Sant Llàtzer? planteja establir 
un Centre de Permacultura i Agroecologia aplicada en aquest hospital, abandonat des de 
fa més de mig segle.

• Promocinar els terrats vius i les cobertes verdes en la línia que ja promou la Guia de terrats 
vius i cobertes verdes de l’Ajuntament, aprofitant que la ciutat disposa de 1764 ha de 
cobertes transitables. Pot servir d’inspiració el pla de Paris Objectiu 100 hectàrees, orientat 
a vegetalitzar el patrimoni (equips municipals, edificis...) i acompanyar els propietaris 
i co-propietaris que desitgin “vegetalitzar” els seus espais (subsidis, assessorament 
professional...).

• Modificar les normatives i establir ajuts per a que els terrats puguin incorporar també la 
modalitat d’Horts Urbans Aquapònics, simbiosi d’aqüicultura i hidroponia, amb la qual es 
poden criar peixos comestibles i alimentar/regar verdures simultàniament (…) Els horts 
urbans aquapònics són sinèrgics amb l’apicultura urbana, proporcionant flors i abeuradors 
a les abelles i beneficiant-se de la pol·linització. També poden participar dels sistemes de 
recollida de residus orgànics per fer pinsos i granges d’insectes per als peixos a partir de 
residus orgànics urbans. Així com donar suport a la investigació. Un exemple inspirador és 
el de les Tres Mil Vivienda de Sevilla.

http://www.llavorsvallesoriental.cat/
https://ressuscitemsantllatzer.wordpress.com/
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/86542
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/86542
http://elpais.com/elpais/2015/07/01/planeta_futuro/1435761050_467308.html
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• Modificar ordenances municipals restrictives en la cria d’aus o conills, l’apicultura, els 
vivers comunitaris de plantes medicinals i aromàtiques, l’aquaponia, la fungicultura, etc., 
aprofitant les excepcions que permeten les lleis europees i modificant aquelles normatives 
que actualment ho impedeixen. Estudiar la instal·lació d’apiaris municipals o comunitaris, la 
cria de gallines, etc. Emplaçaments indicats serien tant les residències privades com alguns 
parcs, els cementiris, Collserola o centres comunitaris amb les condicions adequades.

• Coordinar un programa de voluntariat per facilitar que veïns de la ciutat puguin ajudar 
en les finques agroecològiques metropolitanes. En aquest àmbit pot ser inspiradora la 
proposta del Manchester Land Army.

Plans Municipals

Diagnosi i propostes per a l’economia social i l’emprenedoria social a Barcelona (2012)

Es tracta d’un estudi publicat el 2012 per Barcelona Activa i la XISL (actualment Xarxa d’Economia 
Social de Barcelona).

El document planteja que “cal eixamplar i prioritzar les aliances de l’economia social amb els territoris 
per fer propostes sòlides de desenvolupament local”. Es a dir, és necessari “interrelacionar les 
polítiques locals, l’economia social i el model de desenvolupament intern”, tot superant “els discursos 
econòmics centrats únicament en els resultat, el creixement i la competitivitat, per proposar altres 
paradigmes que activin els recursos locals amb criteris de sostenibilitat i responsabilitat social”. De 
les conclusions n’extraiem les més coincidents amb els objectius del projecte de Sant Llàtzer en el 
marc d’Agròpolis:

• Crear i consolidar les empreses d’economia social al territori. 

• Promoure la intercooperació entre empreses d’economia social. 

• Fomentar l’associacionisme i la concertació entre sectors i empreses. 

• Impulsar i donar suport al moviment associatiu de l’economia social.

• Difondre, sensibilitzar i estendre el coneixement de l’economia social i cooperativa entre 
la població general, i en particular als col·lectius amb necessitats especials (joves, dones, 
persones migrades i en risc d’exclusió social). Traslladar aquests coneixements i sensibilitat 
al conjunt de l’àmbit educatiu. 

• Potenciar la cultura de la innovació i la responsabilitat social.

Pacte de Milà (2015)

El compromís de l’equip de govern barceloní amb la sobirania alimentària s’inicia amb la signatura 
per part de l’alcaldessa Ada Colau del Pacte de polítiques alimentàries, firmat a Milà l’octubre del 
2015 juntament amb altres 140 alcaldes i alcaldesses de ciutats europees. 

Destaquem alguns dels objectius i mesures d’aquest pla vinculades al concepte de Sant Llàtzer en el 
marc d’Agròpolis, són aquestes:

• Treballar per desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, inclusius, resilients, 
assegurances i diversificats, per assegurar menjar sa i accessible a tots en un marc d’acció 

http://kindling.org.uk/landarmy
https://xesb.barcelonactiva.cat/documents/10180/28103/ECONOMIA_SOCIAL_SOLIDARIA_XISL_BCN_ACTIVA_DIAGNOSI FINAL.pdf
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
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basat en els drets, per tal de reduir les deixalles d’aliments i preservar la biodiversitat i, al 
mateix temps, mitigar i adaptar-se als efectes dels canvis climàtics;

• Promoure la coordinació entre departaments i sectors a nivell municipal i territorial, 
afavorint la inclusió de consideracions relatives a la política alimentària urbana dins de 
les polítiques, els programes i les iniciatives en camp social, econòmic i ambiental, que 
interessen, entre altres coses , la distribució i el proveïment alimentaris, la protecció social, 
la nutrició, l’equitat, la producció alimentària, la instrucció, la seguretat alimentària i la 
reducció de les deixalles.

• Involucrar tots els sectors del sistema alimentari (incloses les autoritats locals, els 
ens tècnics i acadèmics, la societat civil, els petits productors i el sector privat), per al 
desenvolupament, l’actuació i l’avaluació de polítiques, programes i iniciatives en camp 
alimentari.

• Revisar i modificar les polítiques, els plans i les normes existents a nivell urbà per afavorir 
la creació de sistemes alimentaris justos, resilients i sostenibles.

• A cada ciutat, emprar el Marc d’Acció com a punt de partida per organitzar el propi sistema 
alimentari urbà i compartir els avenços entre les ciutats participants, els governs nacionals 
de pertinença i les organitzacions internacionals, si escau.

Estratègia d’impuls de la política alimentària (2016-2019)

El document té com a objectiu “impulsar una política alimentària adreçada cap a la sobirania 
alimentària, el consum responsable, la producció agroecològica, els circuits curts de comercialització 
i la presència del producte agroecològic i de proximitat als mercats municipals, al mateix temps que 
es garanteix la seguretat alimentària i es lluita contra el malbaratament d’aliment”. 

A continuació, en destaquem les que enllacen amb el concepte de Sant Llàtzer en el marc d’Agròpolis:

• Donar suport a iniciatives que promoguin els bancs de terres per tal de facilitar l’accés i/o 
l’intercanvi perquè tinguin un ús agrari.

• Impulsar i difondre bancs de llavors de varietats locals.

• Donar suport a obradors col·lectius polivalents per fomentar la creació de petites empreses 
d’economia social i solidària (ESS) en l’àmbit de l’elaboració i la transformació alimentàries. 

• Facilitar l’accés al finançament d’iniciatives de producció agroecològica d’economia social 
i solidària. 

• Establir l’Espai Agrari Metropolità com un actiu territorial estratègic dins del planejament 
urbanístic de l’AMB. Empoderar i dotar de competències les estructures existents. 

• Impulsar la incorporació de nous perfils laborals agroecològics dins els plans de formació i 
ocupacionals de Barcelona Activa i els districtes.

• Impulsar el treball amb la comunitat/districte/Bcn Activa de desenvolupament econòmic 
local per promoure les botigues de queviures.

• Impulsar programes de formació en dinamització agroecològica i sobirania alimentària de 
funcionaris municipals i d’altres administracions de l’àmbit metropolità.

http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
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Actualment, la Secretaria de l’Estratègia d’impuls de la política alimentària treballa en dos direccions:

Co-creació d’un instrument de suport als Circuits de Comercialització de Proximitat que s’està 
impulsant des del PEMB (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona) per donar forma al Centre 
d’Intercanvi Agroalimentari de Proximitat (CIAP).

Sinergies agrourbanes, projecte vinculat al Parc Agrari del Llobregat i a l’Ecocentral de l’Hospitalet de 
Llobregat, orientat a abastir menjadors escolar/socials de la regió metropolitana.

Pla Clima (2018-2030)

Aquestes son algunes de les mesures recollides en el Pla Clima que convergeixen amb els objectius 
proposats per a Sant Llàtzer:

• Els terrats, que consisteixen en cobertes planes i lleugerament inclinades, representen un 
67% del total de superfície de cobertes de la ciutat, concretament 1.764,4 ha. Aquesta 
superfície sumada a la de les façanes esdevenen escenaris potencials per proporcionar 
serveis socioambientals de valor afegit.

• Potenciar la recollida i reutilització de les aigües pluvials als edificis (2030)

• Desenvolupar criteris de disseny i planificar els corredors verds urbans (2020)

• Reforçar les ajudes i subvencions per la generació d’energia a partir de l’aprofitament de 
l’energia solar (tant per instal·lacions noves com per a rehabilitació d’existents) en edificis, 
assegurant un compromís amb el manteniment (2018 – 2030)

• Transport públic baix en carboni a partir de 2025.

• Incorporar criteris de canvi climàtic al Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (2018).

• Repensar el sistema verd de la ciutat i transformar-lo en una malla que connecti els espais 
verds entre si i amb els espais naturals de l’entorn, reforçant expressament la funció del 
verd com a mesura d’adaptació als possibles efectes del canvi climàtic, i dissenyar-ho de 
forma participativa (2030)

• Potenciar l’ús de les aigües grises en els nous desenvolupaments d’habitatges o en les 
rehabilitacions i per a usos industrials, i estudiar la seva inclusió en futures revisions de 
l’Ordenança municipal de medi ambient urbà (2025)

• Instal·lar sistemes de captació d’aigües pluvials a Collserola que permetin la seva reutilització 
i valorar l’impacte de manteniment (2030)

• Construir basses de recàrrega en punts alts de la ciutat que facilitin la infiltració i generin 
un efecte de retenció i laminació del cabal d’avinguda (2030)

• Implementar i consolidar serveis relacionats amb la promoció dels vehicles elèctrics: 
consolidar taxi elèctric, serveis de repartiment de darrera milla amb vehicle elèctric, etc. 
(2018 – 2030)

• Impulsar l’autoproducció i autoconsum d’energies renovables per part de les empreses i 
entitats (2018-2030)

http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/pla-clima/que-es-el-pla-clima
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• Disposar d’un referent de sostenibilitat a cada districte amb visió estratègica dels temes 
ambientals i de canvi climàtic, amb una visió global dels agents que actuen en el territori i 
la capacitat d’oferir assessorament i suport (2020)

• Enfortir la participació del teixit social del territori en la definició de propostes urbanístiques, 
de verd i de mobilitat per pal•liar els efectes del canvi climàtic.

• Fer campanyes sobre el canvi climàtic i els seus efectes a través de mitjans efectius i divulgar 
àmpliament les opcions i els hàbits que ajuden a combatre’l, desmentint falsos mites.

• Fomentar l’eficiència i l’estalvi en el consum d’energia i aigua. 

• Impulsar l’autoproducció i l’autoconsum d’energia renovable. 

• Conscienciar per a un consum responsable, de proximitat i de productes de segona ma. 

• Promoure la mobilitat sostenible.

• Dissenyar una Estratègia municipal d’economia verda i circular (2020)

I en l’àmbit agroalimentari es proposen varis punts, dels quals en destaquem:

• Desenvolupar circuits curts alimentaris en col·laboració amb el Parc Agrari del Llobregat, 
Mercabarna, AMB i DIBA per reforçar l’agricultura ecològica i de proximitat i valorar la 
possibilitat de crear una central de compres de productes ecològics (2019) 

• Promoure el comerç de proximitat en l’àmbit del’ alimentació (2020) 

• Promoure la xarxa d’horts urbans de la ciutat (2020)

• Promoure la cuina de reaprofitament i la fabricació de conserves com a part del cicle 
integral dels aliments (2020)

• Participar en estudis sobre l’adaptació del sector alimentari al canvi climàtic, que prevegin 
accions de gran abast com la creació d’un banc de llavors, la promoció de sistemes de reg 
agrícola eficient, etc. (2020)

En paral·lel s’ha generat el document “Canvi climàtic i Sobirania alimentària; Anàlisi dels efectes 
del canvi climàtic al sistema alimentari i propostes d’adaptació i mitigació a la ciutat de Barcelona” 
(Laura Gomez)

L’informe descriu les condicions de la producció agroalimentària a Catalunya i com es veurà 
vulnerabilitzada pel canvi climàtic. Actualment “Catalunya depèn de l’exterior quant a cereals, llavors 
i farratges, mentre que exporta productes ramaders (...) Barcelona ciutat no produeix aliments, però 
l’Àrea Metropolitana, sí (...) L’autosuficiència alimentària de Catalunya és possible, però partint d’un 
canvi de dieta”.

En el document es cita l’article “L’auto-proveïment d’aliments a Catalunya” (2014), on Tuson proposa 
alguns canvis necessaris per adaptar-nos al canvi climàtic i reduir la dependència de les importacions: 

• Augment de la ració de cereals, que han de ser integrals. 

• Augment considerable de la ració de lleguminoses, també integrals. 
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• Disminució considerable de la ració d’aliments d’origen animal, especialment llet i derivats. 

• Augment de la ració d’hortalisses i de fruits secs.

Aquesta tasca formativa i logística cal fer-la en un context desfavorable, en que l’augment de la 
pobresa alimentària en la població catalana ha provocat canvis en els hàbits alimentaris, empitjorant 
la qualitat nutricional.

El document presenta una seria d’accions per revertir la situació, de les quals en destaquem les més 
clarament vinculades als objectius de Sant Llàtzer en el marc d’Agròpolis:

• Ampliar la xarxa d’Horts Urbans amb terrenys municipals en desús, convertint zones de 
Parcs i Jardins en horts i jardins alimentaris, estudiant l’adquisició d’espais adients que no 
siguin de propietat municipal, i protegint els horts autogestionats de la ciutat.

• Crear un banc de terres de l’AMB amb cessió d’ús.

• Impulsar la creació d’empreses públiques de producció primària i plantejar cessions o 
condicionament d’infraestructures per al seu ús públic (molí d’oli, escorxadors, espais 
de coworking, centres logístics, obradors i cuines). Oferir acompanyament a productors i 
elaboradors emprenedors.

• Facilitar la incorporació de persones joves i dones al sector, mitjançant plans formatius, 
cessió provisional d’habitatge, accés als recursos productius, etc..

• Crear un banc de llavors per recuperar llavors i espècies ramaderes autòctones, i fer front 
als cultius transgènics. Proveir als horts amb aquestes llavors.

• Oferir plans formatius sobre agroecologia, creació i maneig de cooperatives i entitats 
de l’economia social i solidària, circuits curts de comercialització, transformació 
agroalimentària, normatives sanitàries, etc. als centres cívics, espais joves, horts urbans...

• Oferir  formació en agroecologia a les persones empobrides perquè siguin capaces 
d’autoabastir-se.

Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona (2018-2020)

En paraules dels seus redactors, «El Pla del verd i de la biodiversitat és un instrument estratègic 
que planifica a llarg termini les actuacions necessàries per aconseguir una infraestructura ecològica 
capaç d’oferir serveis ambientals i socials; d’inserir la natura a la ciutat, amb la vida que conté; de 
connectar la ciutat amb el territori de l’entorn i, finalment, de fer la ciutat més fèrtil i més resilient, és 
a dir, capaç de superar la pressió i els reptes que ella mateixa genera». Concretament, «fer la ciutat 
més resilient davant dels reptes emergents com el canvi climàtic.

Això es concreta en línies d’acció. Les més vinculades al projecte de Sant Llàtzer ens han semblat 
aquestes:

• 2.2 Impulsar projectes d’àmbit fronterer i metropolità de connexió del verd i de conservació 
de la biodiversitat.

• 2.3 Desplegar el projecte de xarxa de corredors verds.

• 4.6 Potenciar el verd en cobertes, terrats, façanes i patis.

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020.pdf
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• 4.8 Impulsar l’agricultura ecològica en espais urbans i periurbans.

• 7.5 Fomentar la recerca dels efectes del canvi climàtic sobre el patrimoni natural

• 8.5 Promoure iniciatives ciutadanes per a la construcció col·lectiva i festiva de coneixement.

• 10.4 Potenciar el treball en xarxa amb les entitats i el seu compromís a favor de la 
biodiversitat.

• 10.6 Promoure el sistema de custòdia del territori com a instrument de conservació de la 
natura.

Estratègia d’Impuls del Consum Responsable (2016-2019)

Un dels 8 principis inspiradors d’aquest document és la Sobirania alimentària; orientada “cap al 
desenvolupament local integral agroecològic i el posicionament de l’Ajuntament com un agent 
socioeconòmic actiu que dóna suport a les iniciatives de dinamització local agroecològica ja existents 
o en gestació”.

Dins d’aquest àmbit es concreten varies accions en relació a l’agroecologia. Destaquem aquelles més 
vinculades als objectius del projecte de Sant Llàtzer en el marc d’Agròpolis:

• Propostes de millora per la logística de distribució de productes de proximitat, i agroecològics 
vinculats a un consum responsable. 

• Fomentar els horts urbans amb l’objectiu d’impulsar un canvi de consciència i afavorir 
l’autoconsum amb paràmetres de qualitat i seguretat alimentària.

• Programa de coordinació de continguts i difusió en consum responsable entre els diferents 
canals d’informació, webs municipals i equipaments d’educació ambiental: la Fàbrica del 
Sol, Espai lúdic ambiental Parc de la Ciutadella, Punt Verd Escolar, Centre de la Platja, 
mercats o l’Oficina d’Atenció en Consum.

• Programes educatius per un consum crític i responsable i afavorir el coneixement del 
comerç del barri.

• Plans d’ocupació i serveis d’impuls a la creació/enfortiment de cooperatives en diversos 
sectors vinculats al consum responsable (alimentari, energètic, segona mà i reparació, 
rehabilitació i reformes, etc.).

• Propostes de millora per la logística de distribució de productes de proximitat, i agroecològics 
vinculats a un consum responsable.

• Creació de l’Estratègia i Centre de Recerca Residu Zero.

• Aportar i condicionar espais físics i estructures de l’Ajuntament al sector de les altres 
economies a través de l’impuls de projectes emblemàtics: BiciHub a Can Picó, Coopolis, 
Can Calopa, rehabilitació antic patrimoni cooperatiu (Flor de Maig, Camp de l’Arpa, etc.).

• Impulsar els terrats vius i les cobertes verdes. Ajuts per a les obres de rehabilitació i/o 
renaturalització del terrat dels edificis que incloguin mesures d’estalvi energètic i/o 
enjardinament de la coberta.

https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/estratgia-dimpuls-del-consum-responsable-20162019
https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/estratgia-dimpuls-del-consum-responsable-20162019
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Diagnosis participativa d’Economies Comunitàries (2016)

Aquest espai de diàleg es convoca per reflexionar sobre “què esperen les Economies Comunitàries 
de l’Ajuntament  de Barcelona i quina relació volen establir per tal de promoure-les i reforçar la seva 
sostenibilitat”. 

Del el grup de treball dels Horts Comunitaris en destaquem algunes propostes que podrien coincidir 
amb els objectius de Sant Llàtzer, en el marc d’una possible ampliació de la zona d’horts actual de la 
vall per atendre necessitats formatives o productives dels projectes de Sant Llàtzer.

• Fer un Programa per cultivar Horts Comunitaris als terrats de la ciutat.

• Oficina d’Atenció a l’Agricultura Urbana: Co-gestió de tècnics més entitats.

• Facilitar l’anàlisi de terra.

• Aigua: Que es regui amb aigua pluvial o freàtica.

• Banc de recursos (penjat en un Blog) entre iniciatives per compartir: eines, fems, transport, 
trituradora, motocultor, anàlisi de terra.

• Formació en productes químics, varietats locals de llavors, compostatge, gestió comunitària 
i organitzativa.

• Oferir acompanyament tècnic (referent).

• Suport en cas de desallotjaments.

Pla d’impuls de l’economia social i solidària (2016-2019)

El Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona és una iniciativa municipal que 
“desplega una mirada socioeconòmica transformadora de la realitat urbana i un programa d’acció 
amb l’objectiu de contribuir a la reducció de les desigualtats socials i territorials i promoure una 
economia al servei de les persones i de la justícia social”.

En el mapeig-diagnòstic de l’inici del document trobem que Sant Andreu -amb 290 (6%)- i Nou Barris 
-amb 289 (6%)-, són els barris de la ciutat amb menys teixit cooperatiu. El document conclou doncs 
que “hi calen doncs accions específiques de promoció, divulgació i facilitació de l’ESS per fer néixer 
nous projectes”.

Del pla en destaquem les mesures més vinculades als objectius del projecte de Sant Llàtzer en el 
marc d’Agròpolis:

• Posar equipaments públics al servei de l’ESS.

• Donar suport a la creació d’infraestructures i recursos per al foment de l’ESS, amb caràcter 

• territorial i gestió comunitària.

• Fomentar l’ús sociocomunitari dels equipaments públics.

• Difondre l’ESS i sensibilitzar la ciutadania i les organitzacions per contribuir a la generació 
de canvis en les pràctiques de producció, distribució, consum i estalvi.

• Construir línies d’ajut per a la creació d’ocupació i activitat socioempresarial i 

http://eldigital.barcelona.cat/wp-content/uploads/2016/07/Memo<0300>ria-Diagnosi-Economies-Comunita<0300>ries_Juny-2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/11/14/barcelona-elabora-i-posa-en-marxa-un-pla-dimpuls-de-leconomia-social-i-solidaria-a-barcelona-2016-2019/
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sociocomunitària.

• Eix Muntanya: Impulsar i enfortir experiències d’ESS per contribuir a l’obertura de la 
muntanya a la ciutat.

• Posar en marxa mesures de suport a la creació de projectes d’economia comunitària i 
economia de les cures.

• Connectar les necessitats dels veïns i veïnes dels districtes amb persones del mateix 
territori interessades a emprendre des de l’ESS. 

• Dur a terme un cicle de xerrades sobre activació i funcionament d’economies comunitàries. 

• Dissenyar mesures d’ocupació dirigides específicament a dones. 

• Posar en marxa programes de suport a la contractació incorporant la visió de sostenibilitat 
futura dels llocs generats.

• Fomentar l’ocupació en sectors estratègics de l’ESS.

• Promoure un punt d’assessorament i incubadora o programes d’acceleració per a projectes 
d’ESS. Formar per a l’emprenedoria col·lectiva.

• Donar formació i tutoria a les persones que volen emprendre en clau social i cooperativa.

• Fomentar les sinergies entre veïnat i emprenedoria social, promovent la creació d’espais 
per a la intercooperació als barris.

• Promoure la resolució de les necessitats fonamentals a través de l’ESS (espais, finançament 
i sostenibilitat econòmica, fórmules jurídiques i formacions específiques).

• Impulsar el naixement de nous espais territorials de referència de l’ESS des de la perspectiva 
sociocomunitària.

• Donar suport a la gestió comunitària d’espais periurbans.

• Fomentar la reruralització urbana a través de projectes d’ESS.

Plans Montanya-Ciutat

Concurs de les 16 portes / Porta de Canyelles (2011-2012)

Aquestes van ser les demandes del veïns que van participar durant un intens procés de participació 
veïnal impulsat per Raons Públiques i que avui tenen molt a veure amb el que aquest document 
proposa per a la Vall de Can Masdeu i la seva connexió amb els barris de Canyelles, Guineueta i 
Horta:

• No urbanitzar més 

• No asfaltar més 

• Establir «zones coixí» 

• Recuperar les rieres 

http://ajuntament.barcelona.cat/portescollserola/
http://www.lacol.coop/projectes/baixem-16-portes-collserola/
http://raonspubliques.org/
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• Protegir els hàbitats 

• Fomentar usos socioecològics 

• Recuperar el patrimoni 

• Reduir l’erosió  

• Fomentar l’accés a peu i en bicicleta 

• Fomentar l’ús del transport públic 

• No ampliar les zones d’aparcament 

• Millorar la connectivitat 

• Equipar amb proximitat 

• Generar punts de trobada 

• Reduir la contaminació acústica 

• Fomentar l’autogestió 

• Apostar per la cessió d’espais 

• Fomentar la intergeneracionalitat 

• Potenciar la col·col·laboració 

• Treballar pel respecte a la natura 

• Augmentar la ocupació 

• Apostar per la rehabilitació 

El projecte guanyador conclou aconsellant una serie de microintervencions:

• Reconeixement del projecte agrícola comunitari de Can Masdeu.

• Recuperació i reconeixement del horts a la riera de Can Carreres.

• Pla de viabilitat d’usos per l’Hospital de Sant Llàtzer.

• Rehabilitació del camí de Sant Llàtzer i intervenció a la riera de Sant Genís

• Potenciació de la comunitat de ribera autòctona.

• Trasllat del camp de futbol del CF Canyelles a l’emplaçament previst pel PAD (?)

• Establir en aquest espai una zona coixí amb un punt de trobada.

• Reforestació d’aquest espai amb vegetació autòctona mitjançant hidrosembra.

• Regularització horts entre la Ronda de Dalt, el carrer Letamendi i la riera de Can Carreres.

• Millora de la connectivitat entre el passeig Valldaura i el Parc Central de Nou Barris.
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Pla de transició agroecològica de Collserola

El Pla d’Acció encara no està redactat, però després d’un procés de diagnòstic participatiu elaborat 
durant l’any 2017, s’ha publicat la diagnosi tècnica “Les experiències de producció agrària al Parc 
Natural de la Serra de Collserola”. 

Aquesta diagnosis ens diu que “en les darreres dècades, en un context general de crisi estructural 
del sector primari, la situació de l’activitat agropecuària que es desenvolupa dins els límits del Parc 
Natural de la Serra de Collserola (PNSC) s’ha anat fent cada cop més precària, fins el punt de comptar 
actualment amb un futur incert. (…) L’activitat agrària que es realitza dins els límits del PN es troba 
en una situació crítica:

• molt poca superfície cultivada 

• molt poques explotacions 

• molt poca pagesia 

• viabilitat precària de les explotacions 

En els últims anys, però, diversos agents socials vinculats amb Collserola han començat a unir 
esforços per fer front a aquesta situació, tractar de capgirar la tendència i promoure la recuperació 
de l’activitat agropecuària a la serra”. 

Per fer-ho, els redactors opten per la Dinamització Local Agroecològica (DLAe), “una estratègia 
innovadora de desenvolupament local orientada a promoure sistemes alimentaris i comunitats locals 
més justes i sostenibles”. Consideren que es possible “promoure la reactivació agrària a Collserola en 
base a oportunitats que hi ha en l’àmbit del Parc Natural i fortaleses de les explotacions en actiu”.

En el procés participatiu que ara s’inicia es redactarà el Pla D’acció. La propera cita és el 24 de febrer, 
data en que tindrà lloc una nova sessió amb l’objectiu de dissenyar un Pla d’Acció per promoure la 
transició agroecològica a Collserola. 

De la diagnosis tècnica en destaquem les propostes que més relació tenen amb els objectius de Sant 
Llàtzer en el marc d’Agròpolis: 

• Accés a la Terra: Es proposa crear un banc de terres per als projectes existents i per a la 
incorporació al sector agrari de més persones, amb la col·laboració del Consorci. Inventariar 
finques que siguin fèrtils i estiguin ben orientades, és a dir, que compleixin una sèrie de 
requisits i que siguin aptes per la producció 

• Incorporar nova pagesia: Incorporar persones al sector agrari dins el Parc facilitant l’accés 
a la terra i el finançament de les despeses d’instal·lació. Hi ha persones amb ganes 
de començar projectes agraris però no tenen recursos econòmics ni accés a la terra o 
infraestructures. Necessiten garanties d’estabilitat. Podria fer-se mitjançant «la creació 
de fórmules conjuntes: cooperatives, finançament de Coop 57» (…) En aquest sentit, la 
recuperació dels cultius de fruiters i vinya podria ser una bona opció per augmentar la 
superfície agrària del parc.

• Fertilització: Trobar recursos locals i econòmics per a la fertilització com per exemple 
«l’aprofitament de la massa vegetal triturada de les neteges forestals per a fertilitzar 
camps».

http://www.parcnaturalcollserola.cat/news/inici-del-proces-participatiu-per-promoure-la-transicio-agroecol
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• Comercialització conjunta: Crear punts de comercialització conjunts com per exemple 
un «mercat de pagès, crear una parada de producte de Collserola al Mercat de Pagès de 
Sant Cugat o crear un mercat itinerant a Collserola mitjançant una estructura cooperativa 
i alliberant una persona per a que se n’encarregui». Altres propostes associades a la 
comercialització conjunta són la planificació de cultius i la incorporació de més diversitat 
de productes. També es proposa realitzar una acompanyament en la comercialització a 
nivell local, per exemple en escoles i restaurants de la zona.

• Assessoria tècnica: Crear una ADV Ecològica de Collserola amb una persona tècnica de 
referència que assessori en temes de producció en l’àmbit de la serra. Depenent del perfil, 
també podria assumir algunes tasques de dinamització agroecològica.

Euromontana

Euromontana és una xarxa europea promou estratègies sostenibles en zones de muntanya.   

A Collserola pot ser una font de finançament de projectes d’economia social i solidària de dinamització 
d’agricultura periurbana i agroecologia en el marc de l’estratègia europea Horizon 2020. 

https://www.euromontana.org/
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A.2. Experimentació a la vall de Can Masdeu, 2001-2017

Des del l’any 2001, el projecte de Can Masdeu ha estat documentat per periodistes, investigadores 
o documentalistes que han deixat la seva mirada plasmada en tota mena de formats i mitjans de 
comunicació. Recollim aquí una breu selecció d’alguns d’aquests documents per captar diferents 
versions del que han estat els projectes de la vall de Can Masdeu els darrers 16 anys.

Per veure el llistat complet, anar a: www.canmasdeu.net/la-vall/reportatges.

Desallotjament frustrat de Can Masdeu (2002)

http://www.nodo50.org/derechosparatodos/Areas/AreaDC10.htm
http://elpais.com/diario/2002/05/03/catalunya/1020388049_850215.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20020503/51262754042/los-okupas-tachan-de-elitista-el-
plan-del-ayuntamiento-sobre-can-masdeu.html

Kor de Parallamps, d’Andreu Sotorra (Editorial Edebé). Novel·la infantil que evoca a l’activista penjat 
del parallamps de l’antiga leproseria durant l’intent frustrat de desallotjament (2003)
http://www.andreusotorra.com/altres/premsa/retalls14.html

Aturem la Guerra (2003)
http://www.youtube.com/watch?v=Ysva-csAg8A

Pleyades; reportatge fotogràfic (2004-2011)
http://www.flickr.com/photos/pleyades/sets/72157594522683091/

Making their own plans, llibre que inclou un capítol de Luke Cordingley sobre Can Masdeu (2005)
http://www.inthefield.info/doublebook.html

Free Soil; Article a la revista internacional d’agricultura ecològica Free Soil (2007).
http://www.free-soil.org/index.php?cat_id_rel=31&post_id=584

Dam nation: Dispatches from the Water Underground, editat per Cleo Woelfle-Erskine. Las polítiques 
de l’aigua son les polítiques de la supervivència humana. Aquesta antologia inclou un capítol de Del 
Corral sobre l’experiència de gestió comunitaria de l’aigua a la vall de Can Masdeu (2007)
http://www.treehugger.com/clean-water/grey-water-guerrillas.html

World Watch Institute. Can Masdeu s’inclou com a model de transició en el seu prestigió informe 
anual “L’Estat del Món” (2008)
h t t p : / / w w w 1 5 . g e n c a t . c a t / c a d s / A p p P H P / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&task=view&id=171&Itemid=43&ModulActualitat=0

Journal of Cleaner Production, article en aquesta publicació científica sobre dos experiències 
d’okupació rurbana a Barcelona i el seu impacte ecològic. (2010)

Revista Opcions, article sobre els horts col.lectius (2010)

El escarabajo Verde, “Una kasa en las afueras”. Serie de dos reportajes del programa de TV2 (2011)
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-kasa-afueras/1093620/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-kasa-afueras-
parte-2/1100657/

Horts urbans a Barcelona, reportatge de la televisió alemana SWR (2011) 
http://www.youtube.com/watch?v=R5-fHTsNBIE&feature=related 

http://www.nodo50.org/derechosparatodos/Areas/AreaDC10.htm
http://elpais.com/diario/2002/05/03/catalunya/1020388049_850215.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20020503/51262754042/los-okupas-tachan-de-elitista-el-plan-del-ayuntamiento-sobre-can-masdeu.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20020503/51262754042/los-okupas-tachan-de-elitista-el-plan-del-ayuntamiento-sobre-can-masdeu.html
http://www.andreusotorra.com/altres/premsa/retalls14.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ysva-csAg8A
http://www.flickr.com/photos/pleyades/sets/72157594522683091/
http://www.inthefield.info/doublebook.html
http://www.free-soil.org/index.php?cat_id_rel=31&post_id=584
http://www.treehugger.com/clean-water/grey-water-guerrillas.html
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=43&ModulActualitat=0
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=43&ModulActualitat=0
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-kasa-afueras/1093620/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-kasa-afueras-parte-2/1100657/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-kasa-afueras-parte-2/1100657/
http://www.youtube.com/watch?v=R5-fHTsNBIE&feature=related
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Via Verda; entrevista al programa d’ecologia de Radio4 (2012)
http://www.rtve.es/podcast/radio-exterior/vida-verda/

La Directa, quaderns d’Illacrua, desè aniversari (2011)

TV3, desè aniversari. Reportatge sobre el 10e aniversari (2011)
https://www.youtube.com/watch?v=-xDjo47OrOk

Revista Ateneu de Nou Barris, desè aniversari (2011)

Informe del Ministeri de l’Ecologia francés (2013)

La voz del Viento, semillas de transición. Reportatge col.lectiu que recull experiències concretes 
agroecològiques, entre elles la de Can Masdeu (2013)
http://vimeo.com/mosaicproject/lavozdelviento

Rodando el Cambio. Reportatge col.lectiu sorgit a l’escalf del 15M i que també recull propostes 
alternatives, com la nostra (2013)
http://rodandoelcambio.com/

Moins c’est mieux; reportatge sobre decreixement a Europa, amb Can Masdeu com un dels 
protagonistes, Arte TV (2013)
http://www.youtube.com/watch?v=7zRGyGJQFAE (en francés)
http://www.youtube.com/watch?v=eOoUg5-TYmI (en alemany)

Estructura de canyes a Can Masdeu
http://investigaciocanyera.wordpress.com/
http://investigaciocanyera.wordpress.com/2013/03/13/taller-a-can-masdeu/

Transgènics Fora (2003-2010)
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/greenpeace-apoya-las-reivindic/

Festival de Sopes (anar al minut 45) (2014)

Holistic view, una mirada desde el Xipre agroecològic (2014)

Can Masdeu, okupación rurbana, fotografia social d’Eduardo Porras (2014)

Can Masdeu, de Wil Weldon, documental sobre la vall als seus 13 anys (2014)

Conclusions Jornada Barris de Muntanya 15 Jul 2015 de Collserola (2015)

Documental sobre el futur de l’autora, Canyelles i Can Masdeu (2015)

Racons, lluites i espais a Relligant Nou Barris (2016)

El webdoc d’uns estudiants de comunicació audiovisual (2017)

La Vall de Can Masdeu des de l’aire (2017) 

http://www.rtve.es/podcast/radio-exterior/vida-verda/
https://www.youtube.com/watch?v=-xDjo47OrOk
http://vimeo.com/mosaicproject/lavozdelviento
http://rodandoelcambio.com/
http://www.youtube.com/watch?v=7zRGyGJQFAE
http://www.youtube.com/watch?v=eOoUg5-TYmI
http://investigaciocanyera.wordpress.com/
http://investigaciocanyera.wordpress.com/2013/03/13/taller-a-can-masdeu/
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/greenpeace-apoya-las-reivindic/
http://www.movement-of-life-cyprus.org/en/2014/08/a-holistic-view-of-barcelona-the-can-masdeu-experience/
http://ccobjectiubcn.bcn.cat/2014/mirada/can-mas-deu-okupacion-rurbana/
http://ccobjectiubcn.bcn.cat/2014/mirada/can-mas-deu-okupacion-rurbana/
http://vimeo.com/112992860
http://www.canmasdeu.net/wp-content/uploads/2014/01/Conclusions-Jornada-Barris-de-Muntanya-15-Jul-2015.pdf
https://vimeo.com/130309812
https://vimeo.com/130309812
https://www.youtube.com/user/relligantnb/videos?sort=dd&shelf_id=1&view=0
http://www.achangingmultimediaworld.com/multimedia/1617/can_masdeu/
https://map.openaerialmap.org/
https://map.openaerialmap.org/
https://map.openaerialmap.org/


A.3. Baixem 16 Portes de Collserola

Lamina de projecte (La Col Arquitectura Cooperativa i Raons públiques)





A.4. Diagrama dels Circuits Alimentaris





Metabolismo urbano lineal (Il. de Constancia Verde)

A.5. Metabolisme urbà lineal
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A.6. Benchmarking 

Escola de Pastors

www.escoladepastorsdecatalunya.cat

L’Escola de Pastors de Catalunya és un projecte formatiu que 
proposa un nou model de pagesia. Aquesta està produint i 
produirà canvis molt importants en el desenvolupament rural 
del nostre país. A través de la incorporació de noves generacions, 
molts cops alienes a una tradició familiar, es demostra que el 
sector primari, per si mateix, és un sector viable econòmicament. 
Amb una aposta per una producció a petita escala de base familiar 
i/o cooperativa; sostenible amb l’entorn i amb el sector. 

Espai de Recursos Agroecològics (ERA)

http://associaciolera.org

Treballem en la divulgació de pràctiques i tècniques 
de producció ecològica, energies renovables, 
bioconstrucció i autosuficiència en general, a 
partir de la publicació i distribució de materials, propostes de formació i xerrades. 
Cerquem, multipliquem, conservem i difonem les varietats locals que són pròpies del nostre territori 
perquè tornin a estar als camps, a les cuines i als nostres plats.

La Fàbrica del Sol

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol

Equipament municipal de referència d’educació ambiental de 
Barcelona, ubicat en un edifici demostratiu que ofereix una sèrie 
de serveis relacionats amb la sostenibilitat urbana i és també la 
seu d’un ateneu de fabricació.

Ocean Arks

www.oceanarksint.org

Ocean Arks International és una organització 
de recerca i de divulgació que té per objectiu de 
difondre les idees i pràctiques de sostenibilitat 
ecològica a tot el món. Entre els seus principals projectes es troba la protecció i restauració de les 
aigües del món.

Ximaurpila

https://www.facebook.com/pg/Ximaurpila-254999711349785/about/?ref=page_internal

Compartim i divulgem a través de tallers, cursos i trobades, diferents formes de regenerar el 

http://www.escoladepastorsdecatalunya.cat/
http://associaciolera.org/
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol
http://www.oceanarksint.org/
https://www.facebook.com/pg/Ximaurpila-254999711349785/about/?ref=page_internal
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sòl combinant els coneixements més avançats amb els 
coneixements ancestrals, revaloritzant la cultura camperola 
i les seves persones. La terra està composta per matèria 
orgànica, minerals i microorganismes. Sota aquesta premissa 
i unint sabers camperols, tecnologia comprovada i apropiada, 
l’observació i el constant aprenentatge, busquem aconseguir 
l’harmonia de les 3M (microorganismes, matèria orgànica, 
minerals), mitjançant la millora i la regeneració. Investiguem en 
composts remineralizats, inoculació de microorganismes locals, 
brous, macerats, aigua de mar, biofertilitzants, pastoreig racional, des d’una perspectiva holística.

Madrid Agrocomposta 

https://storify.com/COMUNICACIONEBR/piloto-madrid-
agrocomposta

Projecte de recuperació eficient de matèria orgànica urbana per 
al seu compostatge en horta agroecològica properes. Col·laboren 
amb la iniciativa de l’Associació d’Agricultors (AUPA) en una 
campanya que es denomina “tu basura vale verdura” que consisteix 
a comprar els biorresidus a 0’25 € per cada kg de deixalla orgànica 
ben separada, que es pot utilitzar en la compra de verdura en els 
mercaders agroecològics que organitza AUPA, els caps de setmana 
al districte Centre de Madrid.

ATC Ateliers de Transformation Collectifs 

www.ateliersdetransformationcollectifs.fr

Xarxa que engloba 150 obradors, coordinats i promoguts pels projecte Atomic (Ateliers de 
Transformation Modulaires Innovants et Collectifs)  Cada obrador col·lectiu és gestionat per un 
col·lectiu de productors. Cada agricultor conserva el control sobre el processament i la comercialització 
dels seus productes. Els obradors s’agrupen en 5 categories; des del tall i processament de carns 
especiades fins l’embalatge i processament de fruites i verdures, passant per tallers especialitzats en 
cereals, llet, mel, vi... 

Pla d’Activitat Agrària de València 

https://sensemans.info

Estratègia de l’Ajuntament de València per a promocionar 
l’activitat i el territori agrícola al municipi i les seues 
pedanies. El pla d’acció té com a objectiu defensar i 
revalorar el patrimoni agrícola municipal alhora que 
potència l’ofici de l’agricultura per a impulsar l’horta de 
València. Impulsen un Banc de Terres, un Banc de Palla, 
Obradors Col·lectius Polivalents, la creació d’un Parc Agrícola d’abast comarcal, la millora de la xarxa 
de reg, la revisió de la Llei de Protecció de l’Horta, la promoció de varietats locals o la creació de 
l’Observatori Ciutadà de l’Horta.

https://storify.com/COMUNICACIONEBR/piloto-madrid-agrocomposta
https://storify.com/COMUNICACIONEBR/piloto-madrid-agrocomposta
http://www.ateliersdetransformationcollectifs.fr/
https://sensemans.info/
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Terre de Liens

https://terredeliens.org/

Més de 200 explotacions desapareixen cada setmana a 
França, en particular a favor de granges agroindustrials cada 
vegada més grans. El moviment Terre de Liens té les seves 
arrels en aquestes preguntes: què hem fet amb la terra, 
aquest bé comú? Com, en pocs centenars d’anys, hem estat 
capaços d’escombrar milers d’anys de gestió de la terra en 
gran mesura col·lectiva, si no comuna? Com, en aquest 
context, les noves generacions poden assegurar la successió 
agrícola i la revitalització econòmica a les zones rurals? 
L’accés a terres agrícoles és un problema per a tots els ciutadans. Sense terres agrícoles, no hi ha 
agricultors i ramaders locals respectuosos amb el medi ambient i creant vincles. Per a Terre de Liens, 
l’erosió de la nostra riquesa agrícola, la pèrdua de biodiversitat i el deteriorament del camp no són 
inevitables: el futur pot oferir moltes altres perspectives per a la terra i l’agricultura camperola. Si 
ens donem els mitjans... És per això que Terre de Liens ha inventat solucions per alliberar les terres 
agrícoles, rehabilitar el seu estatus com un bé comú i fer-los oberts a la creació de noves activitats 
econòmiques i ecològiques. Actualment 365 granges estan actives dins la xarxa. 

Terra Franca

http://www.terrafranca.cat/

Terra Franca es va crear per establir nous models de 
relació per a la gestió del territori entre persones i/o 
entitats socials emprenedores que es volen instal·lar en 
el món rural i persones i/o entitats que tenen propietats 
i que desitgen incidir en la finalitat dels recursos de la 
seva finca per desenvolupar-hi un projecte agroecològic. Malauradament, aquest projecte acaba 
de suspendre la seva activitat. Però aprendre de les dificultats també forma part d’un treball de 
benchmarking, així que recollim les raons que els han dut a tancar el projecte.

1. La comprovació que les relacions contractuals de lloguer de la terra que es donen en l’actualitat 
responen a paràmetres de mercat encara molt allunyats de valors com l’agroecologia, la cultura i el 
patrimoni rurals, l’honestedat en les relacions i la dignitat en els oficis del camp.

2. La dificultat, al llarg del procés, de trobar propietaris sensibilitzats amb la creació de valors, riquesa 
social i ambiental a la seva finca. També han estat escasses les finques agrícoles amb entitat suficient 
per a dur a terme projectes viables.

3. La consideració que pocs portadors de projectes han mostrat suficient convenciment i satisfacció 
en les seves expectatives per a desenvolupar el projecte en les finques proposades.

4. La manca de suport institucional, tot i la urgència que existeix actualment d’implantar polítiques i 
eines per facilitar l’accés a la terra.

5. La manca de recursos econòmics i humans per part de Terra Franca abastar un àmbit territorial tan 
extens com Catalunya acompanyan més de prop els propietaris i portadors de projectes interessats.

https://terredeliens.org/
http://www.terrafranca.cat/
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Terre en Vue

Terre-en-vue reuneix a ciutadans, organitzacions i actors públics 
que volen facilitar l’accés a la terra a Bèlgica. Ho fa adquirint 
finques o facilitant acords entre propietaris i agricultors. Tres 
organitzacions estructuren les seves activitats: una associació 
sense ànim de lucre, una societat cooperativa amb finalitat social 
i una fundació. L’associació acompanya projectes d’instal·lació 
agrícola, anima una xarxa d’actors ciutadans i associatius i 
desenvolupa coneixements sobre l’accés a la terra. La cooperativa 
és una eina d’inversió ciutadana i de solidaritat. Permet als 
ciutadans i organitzacions que vulguin donar suport a les seves 
operacions adquirir accions. La fundació, en fase de formació, 
rebrà donacions i llegats, en espècie (terres agrícoles) i en efectiu.

Regionalwert AG desenvolupa una tasca semblant a la regió de Freiburg (Alemania)

Abraza la Tierra 

http://www.abrazalatierra.com

La xarxa Abraza la Tierra desenvolupa la seva tasca 
a les comunitats autònomes d’Aragó, Castilla i 
León, Madrid i Cantabria. Una de les seves fites 
principals ha estat la creació d’una xarxa d’Oficines 
d’Acollida de nous pobladores/emprenedors. La 
serva funció és informar, assessorar i donar suport al nou poblador emprenedor tractant de conjugar 
les seves necessitats personals i empresarials amb els recursos de l’entorn. Han elaborat un inventari 
de recursos (serveis i infraestructures), habitatges disponibles (lloguer o venda) i llocs de treball 
(reals i potencials) de cada poble. 

Banc de Terres del Baix Camp

http://www.alforjastark.com/banc-terres-baix-camp/

El Banc de Terres del Baix Camp sorgeix arrel de l’observació d’un 
sever problema de falta de relleu agrari, envelliment, despoblament i 
mobilitat laboral obligada als pobles d’interior i de muntanya. El Consell 
comarcal posa en contacte propietaris que vulguin llogar les seves terres 
i persones que vulguin terres per a cultivar-les. El Consell Comarcal del 
Baix Camp designa un AODL (Agent d’Ocupació i Desenvolupament 
Local) com a responsable de l’aplicació del Banc de Terres i per tant de 
la intermediació.

https://www.regionalwert-ag.de/
http://www.abrazalatierra.com/
http://www.alforjastark.com/banc-terres-baix-camp/
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Coòpolis

http://bcn.coop/

Situat al complex veïnal de Can Batlló, Coòpolis promou un ecosistema 
d’activitat socioeconòmica i formativa, de generació d’ocupació i d’impacte 
social. Un laboratori per la intercooperació i l’enfortiment econòmic 
local. Una eina per construir ciutats cooperatives: els nous territoris de la 
cooperació econòmica, social i solidària.

Can Comes, Parc Agrari del Llobregat

https://parcs.diba.cat/web/baixllobregat/oficina-del-parc

La masia de Can Comes acull el centre d’informació i les oficines del Parc Agrari del Llobregat, així 
com altres serveis inspiradors:  El Centre de gestió agroambiental, constituït per les Agrupacions de 
Defensa Vegetal (ADV) del Baix Llobregat: ADV de Fruita del Baix Llobregat i ADV d’Horta del Baix 
Llobregat; l’aula d’educació agroambiental o el servei de control de mosquits.

http://bcn.coop/
https://parcs.diba.cat/web/baixllobregat/oficina-del-parc




A.7. Abaco detalls constructius 

Proposta detalls constructius rehabilitació sostenible (Victoria Delgado)
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http://memoriadelsbarris.blogspot.com.es/2013/01/historia-de-can-masdeu.html

Can Masdeu i l’Hospital de Sant Llàtzer,  1902-1973
http://desantacreuasantpau.blogspot.com.es/2011/06/can-masdeu-i-lhospital-de-sant-llatzer.html

Carta de l’agricultura periurbana, 2010
http://llaurantbarcelona.info/?p=637

5 passos para enfriar el planeta i alimentar a su gente; GRAIN, 2012
https://www.grain.org/article/entries/5100-la-soberania-alimentaria-5-pasos-para-enfriar-el-
planeta-y-alimentar-a-su-gente

Una reflexión sobre los vacios en la distribución alternativa; Xavi Montanyès, 2015
http://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/56-numero-25/356-una-reflexion-
sobre-los-vacios-en-la-distribucion-alternativa

Dinamització de l’Espai Agrari Metropolità, una aproximació, 2016; Annalisa Giocoli 
http://llaurantbarcelona.info/dinamitzacio-lespai-agrari-metropolita/

Carta per una sobirania alimentària des dels nostres municipis, 2014
http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_PER_UNA_SOBIRANIA_ALIMENTARIA.pdf

Pacte de política Alimentària urbana de Milà, 2015 
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_
SPA.pdf

Mesures per construir Sobirania Alimentària a Barcelona; Llaurant Barcelona, 2016 
http://llaurantbarcelona.info/mesures-per-construir-sobirania-alimentaria-a-barcelona/

Estratègia d’impuls de la política alimentaria, 2016  
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf

Pla d’impuls de l’economia social i solidària, 2016  
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/11/14/barcelona-elabora-i-posa-en-marxa-un-pla-
dimpuls-de-leconomia-social-i-solidaria-a-barcelona-2016-2019/

Estratègia d’Impuls del Consum Responsable, 2016 
https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/estratgia-dimpuls-del-consum-responsable-20162019

http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/Normes_mod/NUM-Barcelona-12.pdf
http://www.collserola.org/manifest_Solana.html
https://www.forgasarquitectes.com/cat/collserola.html
http://www.parcnaturalcollserola.cat/news/inici-del-proces-participatiu-per-promoure-la-transicio-agroecol
http://www.parcnaturalcollserola.cat/news/inici-del-proces-participatiu-per-promoure-la-transicio-agroecol
http://memoriadelsbarris.blogspot.com.es/2013/01/historia-de-can-masdeu.html
http://desantacreuasantpau.blogspot.com.es/2011/06/can-masdeu-i-lhospital-de-sant-llatzer.html
http://llaurantbarcelona.info/?p=637
https://www.grain.org/article/entries/5100-la-soberania-alimentaria-5-pasos-para-enfriar-el-planeta-y-alimentar-a-su-gente
https://www.grain.org/article/entries/5100-la-soberania-alimentaria-5-pasos-para-enfriar-el-planeta-y-alimentar-a-su-gente
http://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/56-numero-25/356-una-reflexion-sobre-los-vacios-en-la-distribucion-alternativa
http://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/56-numero-25/356-una-reflexion-sobre-los-vacios-en-la-distribucion-alternativa
http://llaurantbarcelona.info/dinamitzacio-lespai-agrari-metropolita/
http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_PER_UNA_SOBIRANIA_ALIMENTARIA.pdf
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
http://llaurantbarcelona.info/mesures-per-construir-sobirania-alimentaria-a-barcelona/
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/11/14/barcelona-elabora-i-posa-en-marxa-un-pla-dimpuls-de-leconomia-social-i-solidaria-a-barcelona-2016-2019/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/11/14/barcelona-elabora-i-posa-en-marxa-un-pla-dimpuls-de-leconomia-social-i-solidaria-a-barcelona-2016-2019/
https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/estratgia-dimpuls-del-consum-responsable-20162019
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Pla del Verd i la Biodiversitat, 2020
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla del verd i de la biodiversitat 
de Barcelona 2020.pdf

Guia de terrats vius i cobertes verdes, 2017 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Guia_Terrats_i_Cobertes_
Verdes.pdf

Diagnòsis participativa d’Economies Comunitàries, 2016
http://eldigital.barcelona.cat/wp-content/uploads/2016/07/Memò ria-Diagnosi-Economies-
Comunitàries_Juny-2016.pdf

Llei del sòl d’ús agrari, 2015
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/281427/ca/govern-aprova-projecte-
llei-permetra-preservar-sol-dus-agrari-afavorir-produccio-agraria-catalunya.do

Avantprojecte de la Llei de territori, 2016 
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/ordenacio_del_territori/projectes_
normatius/llei_de_territori/llei-de-territori-avantprojecte_llei/

Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), 2017 
http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/pdu

Presentació del programa Smart Rural de la Diputació de Barcelona, 2016
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/bcn-smart-rural-una-iniciativa-de-desenvolupament-
del-territori-no-metropolita

Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i Programa de mesures. 2016 – 2021
https://aca-web.gencat.cat/aca/documents/Pla_de_gestio/2n_cicle/PdG/Document_sintesi_
PdG_2ncicle_ca.pdf

¿La tierra para le que la trabaja? Eduardo Bayona, 2016
http://www.publico.es/economia/tierra.html

Reutilització de l’aigua de la depuradora; ARA, 2017
https://www.ara.cat/societat/sequera-obliga-reutilitzar-aigua-depuradora-consum-boca-area-
metropolitana-Barcelona_0_1927607389.html

Pastors a Barcelona? BCN sostenible, 2017
http://www.bcnsostenible.cat/web/noticia/pastors-a-barcelona?page=2

Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona, 
2001
http://addient.com/eac/pdf/cast/normativas/bar/OMAIIAA.pdf

Así impiden las multinacionales que los pequeños agricultores usen sus propias semillas, 2017
http://www.eldiar io.es/desalambre/gobiernos-empresas-pequenos-agr icultores-
semillas_0_713929239.html

El BRF para regenerar la tierra; La Fertilidad de la Tierra, 2009
h t t p : / / w w w . m a p a m a . g o b . e s / m i n i s t e r i o / p a g s / B i b l i o t e c a / R e v i s t a s / p d f _
Ferti%2FFerti_2008_33_26_29.pdf

http://eldigital.barcelona.cat/wp-content/uploads/2016/07/Memo
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/281427/ca/govern-aprova-projecte-llei-permetra-preservar-sol-dus-agrari-afavorir-produccio-agraria-catalunya.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/281427/ca/govern-aprova-projecte-llei-permetra-preservar-sol-dus-agrari-afavorir-produccio-agraria-catalunya.do
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/ordenacio_del_territori/projectes_normatius/llei_de_territori/llei-de-territori-avantprojecte_llei/
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/ordenacio_del_territori/projectes_normatius/llei_de_territori/llei-de-territori-avantprojecte_llei/
http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/pdu
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/bcn-smart-rural-una-iniciativa-de-desenvolupament-del-territori-no-metropolita
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/bcn-smart-rural-una-iniciativa-de-desenvolupament-del-territori-no-metropolita
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/bcn-smart-rural-una-iniciativa-de-desenvolupament-del-territori-no-metropolita
http://www.publico.es/economia/tierra.html
https://www.ara.cat/societat/sequera-obliga-reutilitzar-aigua-depuradora-consum-boca-area-metropolitana-Barcelona_0_1927607389.html
https://www.ara.cat/societat/sequera-obliga-reutilitzar-aigua-depuradora-consum-boca-area-metropolitana-Barcelona_0_1927607389.html
http://www.bcnsostenible.cat/web/noticia/pastors-a-barcelona?page=2
http://addient.com/eac/pdf/cast/normativas/bar/OMAIIAA.pdf
http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_Ferti%2FFerti_2008_33_26_29.pdf
http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_Ferti%2FFerti_2008_33_26_29.pdf
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Terras Pretas: Propiedades y Fertilidad (Biochar o Agrichar); Juan Jose Ibáñez, 2008
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/05/11/91490

Aquaponia en las Tres Mil Vivienda de Sevilla; El País, 2015
http://elpais.com/elpais/2015/07/01/planeta_futuro/1435761050_467308.html

Concurs de les 16 portes, 2011-2012 
http://ajuntament.barcelona.cat/portescollserola/

Bloc no actualitzat de la campanya «Baixem Collserola a la ciutat», 2011
https://portescollserola.wordpress.com/

Procés participatiu Porta de Canyelles per Raons Públiques, 2011
https://raonspubliques.org/portfolio/collserola/

Proposta guanyadora Porta Canyelles, amb La Col, 2012
http://www.lacol.coop/projectes/baixem-16-portes-collserola/ 

Mapa interactiu Coordinadora agroecològica d’Horta i Nou Barris, 2017
https ://www. google .com/maps/d/u/0/v iewer?hl=ca&hl=ca&mid=1U4EVR-k03lZ_
sFoWGBvozcuUvvXhJi8x&ll=41.44671670967616%2C2.1751964000000044&z=13

Projecte d’Educació Agroecològica de la Vall de Can Masdeu, 2017
http://www.canmasdeu.net/educacio-agroecologica/

Reruralitzem Nou Barris 
http://llaurantbarcelona.info/reruralitzem-districte-nou-barris/

La perspectiva de género en el urbanismo. Una aproximación conceptual adaptada 
https://laboratoriodeurbanismo.wordpress.com/2012/06/24/la-perspectiva-de-genero-en-el-
urbanismo-una-aproximacion-conceptual-adaptada-7/

El cambio climático debe ser una prioridad en el currículum educativo
http://rebelion.org/noticia.php?id=237482

Programa de Patrimoni Ciutadà d’ús i gestió Comunitàries 
http://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/files/documents/
comunsurbans_doc_sm.pdf

60% del consum de matèries primes es destinen a la construcció
http://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/viewFile/1203/1336

Les quatre mesures individuals que ajuden a mitigar el canvi climàtic 
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa7541/meta

Projecte Tractor. Barcelona Garantia Social.
bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/garantiasocial.html

Tècniques d’eliminació i substitució de la canya americana
https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2009/hdl_2072_42133/PFC_ElisabetMotaFreixas.pdf

http://elpais.com/elpais/2015/07/01/planeta_futuro/1435761050_467308.html
http://ajuntament.barcelona.cat/portescollserola/
https://portescollserola.wordpress.com/
https://raonspubliques.org/portfolio/collserola/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=ca&hl=ca&mid=1U4EVR-k03lZ_sFoWGBvozcuUvvXhJi8x&ll=41.44671670967616%2C2.1751964000000044&z=13
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=ca&hl=ca&mid=1U4EVR-k03lZ_sFoWGBvozcuUvvXhJi8x&ll=41.44671670967616%2C2.1751964000000044&z=13
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=ca&hl=ca&mid=1U4EVR-k03lZ_sFoWGBvozcuUvvXhJi8x&ll=41.44671670967616%2C2.1751964000000044&z=13
http://llaurantbarcelona.info/reruralitzem-districte-nou-barris/
https://laboratoriodeurbanismo.wordpress.com/2012/06/24/la-perspectiva-de-genero-en-el-urbanismo-una-aproximacion-conceptual-adaptada-7/
https://laboratoriodeurbanismo.wordpress.com/2012/06/24/la-perspectiva-de-genero-en-el-urbanismo-una-aproximacion-conceptual-adaptada-7/
http://rebelion.org/noticia.php?id=237482
http://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/files/documents/comunsurbans_doc_sm.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/files/documents/comunsurbans_doc_sm.pdf
http://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/viewFile/1203/1336
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa7541/meta
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/garantiasocial.html
https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2009/hdl_2072_42133/PFC_ElisabetMotaFreixas.pdf
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Llocs web

Llaurant Barcelona - llaurantbarcelona.info

Parc Natural de la Serra de Collserola - parcnaturalcollserola.cat/

Planejament urbanístic Refós - geoportalplanejament.amb.cat

Vall de Can Masdeu - canmasdeu.net

Campanya “Ressuscitem Sant Llàtzer?” - ressuscitemsantllatzer.wordpress.com

La Fàbrica del Sol - ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol

Xarxa d’Economia Solidària - xes.cat

Programa Reempresa - reempresa.org

Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya - territori.scot.cat

Observatorio de la Sostenibilidad - observatoriosostenibilidad.com

Euromontana - euromontana.org

Programa AraCoop - acoop.coop

Coopolis - bcn.coop

Aigua es vida - aiguaesvida.org

Pla de Barris - pladebarris.barcelona

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - santpau.cat

Raons Públiques - raonspubliques.org

La Col - www.lacol.coop

Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària - xmess.cat

Ateneu Cooperatiu del Barcelonés Nord - ateneubnord.cat

Torre Jussana - www.tjussana.cat

Banc de Llavors del Vallès Oriental - www.llavorsvallesoriental.cat

Reempresa - www.reempresa.org/

Terra Franca - www.terrafranca.cat

Terre en Vue - terre-en-vue.be

Servei Civil Internacional - www.sci-cat.org

Xarxa de Productes de la Terra - xarxaproductesdelaterra.diba.cat

Pla d’Activitat Agraria de València - sensemans.info

Terre Humaine - www.terrehumaine.org

http://www.llaurantbarcelona.info/
http://www.parcnaturalcollserola.cat/
https://geoportalplanejament.amb.cat/
http://www.canmasdeu.net/
http://ressuscitemsantllatzer.wordpress.com/
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/es
http://www.xes.cat/
http://www.reempresa.org/
http://territori.scot.cat/
http://www.observatoriosostenibilidad.com/
http://www.euromontana.org/
http://www.aracoop.coop/
http://bcn.coop/
http://www.lacol.coop/
http://www.reempresa.org/
https://terre-en-vue.be/
https://www.sci-cat.org/
http://xarxaproductesdelaterra.diba.cat/
https://sensemans.info/
http://www.terrehumaine.org/
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