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7 I 8 de Maig 2019 
LA FÀBRICA DEL SOL. BARCELONA 

 
La ciutat de Barcelona vol augmentar en 1m² de 
verd per habitant en l’horitzó del 2030. Aquesta 
xifra equival a 160 hectàrees de nous espais verds. 
Per aconseguir-ho, l’Ajuntament ha definit, 
d’entre altres, el “Programa d’Impuls a la 
Infraestructura Verda Urbana”, una mesura de 
govern que té per objectiu millorar la qualitat de 
vida de la ciutadania a partir de l’increment del 
verd a la ciutat. És a les ciutats on es concentra la 
major part de la població mundial però no només 
a les ciutats s’haurà de prendre consciència de les 
conseqüències físiques i tangibles que el canvi 
climàtic comportarà en breu. 

Paral·lelament a aquest fet les escoles de tot el 
nostre territori estan vivint un moment de reflexió 
i canvi dels seus espais exteriors vers un model 
més natural i d’alt contingut pedagògic.  

Per fer aquestes transformacions, els centres 
educatius han d’iniciar els projectes amb 
processos incerts, impulsats per l’energia i la 
il·lusió de fer-ho, ja que no disposen d’un canal 
clar i àgil que doni resposta, a través de les 
administracions, a la manera d’actuar en termes 
legal administratius, a qüestions pràctiques 
comunitàries o pedagògiques, o a termes de 
disseny, sostenibilitat i medi ambient.  

 

Tot i això, cada centre va donant resposta als canvis i 
transformacions que necessita amb les seves 
estratègies i creativitat. Cada vegada hi ha un major 
nombre de bons exemples, projectes implementats i 
recursos. 

Les Jornades pretenen establir un marc d´actuació i de 
referència basat en la renaturalització dels espais 
escolars, tant a nivell legal-administratiu com en 
qüestions pràctiques d´acció comunitària, pedagógica i 
de disseny. I, que al mateix temps, promoguin la cura 
del medi ambient i ens permetin desenvolupar 
ambients més sostenibles. 

Tenen com  a objectiu principal donar a conèixer els 
processos de transformació d’altres escoles, posar a 
l’abast mètodes de disseny com la permacultura, 
solucions compromeses mediambientalment i les bases 
pedagògiques del canvi. 

Amb l’objectiu general d’activar la consciència 
col·lectiva per construir ciutats eficients i saludables, 
que tendeixin a disminuir la dependència energètica, i, 
en conseqüència, fer front a nous escenaris produïts 
pel canvi climàtic, tal com marquen els objectius 
establerts al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022. 

 
Les Jornades són gratuïtes. El contingut  i experiències 
estaran a disposició de la ciutadania a través de la 
pàgina web. 
 

Inscripcions: www.educapermacultura.org 
 



 
 
 

 
 

DIMARTS 7 DE MAIG 
 

15:00 
ACCÉS A LES JORNADES 
 
15:15 
TRANSFORMACIONS FÍSIQUES DELS ESPAIS 
EDUCATIUS 
Mamen Artero. El globus vermell 
 
15:30 
FONAMENTS PEDAGÒGICS I FÍSICS DE LA 
RENATURALITZACIÓ DELS ESPAIS EDUCATIUS 
 
- Connexions entre natura i educació 
  Heike Freire, pedagoga 
 
- Observacions sobre la transformació d’espais de joc 
  Anna Serra, antropòloga 
 
- Revisió de les normatives d’infraestructura escolar 
  Arnau Albert Genero. Dept d’Educació 
 
Modera 
Mamen Artero. El globus vermell 
 
Fila zero 
- Maite Mínguez. Cap del Servei de Gestió 
de  Construccions Escolars Dept. d’Educació 
- Mariona Genís. Gredits 
- Mireia Pou. Escoles + Sostenibles 
 

17:00 
LA PERMACULTURA COM A EINA DE DISSENY AL SERVEI 
DE L´EDUCACIÓ 
 
- Què és permacultura?  
  Oriol Ferrando. PermaculturaActiva 
  
- Bases de la permacultura social  
  Tato Peña. AGRhumus 
 
- Aportacions de la permacultura a l’àmbit educatiu   
  Aline Van Moerbeke, Mandy Merklein i  
  Julio Cantos. PermaMed 
  
18:00 
CONNEXIONS I DISSENY COL.LABORATIU A L´ESCOLA 
 
- Joan Colin. Art amb caliu  
- Oriol Ferrando. PermaculturaActiva 
- Alessandro Ardovini. Permacultura Barcelona 
- Aline Van Moerbeke, Mandy Merklein, Julio Cantos.   

PermaMed 
- Tato Peña. AGRhumus 
- Juan Pedro Franco. Permacultura Íbera 
 
19:00 
COMUNITATS I ESPAIS EN TRANSFORMACIÓ 
- Visita comentada exposició 
  Pitu Fernández i Carme Cols. El Nou Safareig 
 

DIMECRES 8 DE MAIG 
 
15:00 
ACCÉS I REGISTRE A LES JORNADES 
  
15:15 
EINES PER A LA TRANSFORMACIÓ 
Mamen Artero. El globus vermell 
  
15:30 
LA RENATURALITZACIÓ DE LA CIUTAT I ELS SEUS 
EQUIPAMENTS EDUCATIUS 
  
- Beneficis de l'exposició al verd urbà 
  Mireia Gascón. ISGlobal 
  
- Programa Biodiversitat de la ciutat de Barcelona 
  Octavi Borruel. Dept. Ecologia Urbana . 
  
- Xarxa de refugis climàtics a la ciutat. Projecte pilot 
  Jaume Barnada. Dept. Ecologia Urbana 
  
Modera 
Mamen Artero. El globus vermell 
  
Fila zero 
Antoni Garcia. Director d’Equipaments Educatius del 
Consorci d'Educació de Barcelona 
Sandra Bestraten. COAC 
 

17:00 
PERMACULTURA I LA GESTIÓ D´UN PROCÉS DE GRUP  
- Juan Pedro Franco. Permacultura Íbera 
- Núria Rosés. Biòloga i Màster en Sostenibilitat 
  
18:00 
EL PAPER DE LA FACILITACIÓ EN EL TREBALL 
COMUNITARI 
 
- Oscar Gussinyer. Academia de Permacultura Íbera 
- Kai Martinez. Academia de Permacultura Íbera 
  
19:00 
HISTÒRIA BALLADA DEL PLAYGROUND 
Mònica Planas i Melània Henrich 
 
 

 

Organitzat per: 

Col.laboren: 

 

 

 


