01 BIODIVERSITAT: del verd urbà a

la renaturalització de la ciutat

“Avançar cap a la sostenibilitat
implica una visió holística que
integri tots els àmbits de la
societat i els seus actors”

Roada,
projectes
educatius
i ambientals

Les evidències que ens mostren la necessitat de caminar cap a unes ciutats més
sostenibles, cada dia es fan més presents (contaminació atmosfèrica, generació
de residus, canvi climàtic...). La ciutat de Barcelona va emprendre aquest camí
amb l’adhesió a la Carta d’Aalborg el 1995 i el posterior Compromís Ciutadà
per a la Sostenibilitat 2002-2012. Però per tal d’abordar aquests reptes, la
comunicació i l’Educació Ambiental es converteixen en elements indispensables
per generar aquests canvis i augmentar el grau de consciència social.
Així doncs, amb l’objectiu de reflexionar i generar debat, entomem els següents
reptes marcats per a la ciutat de Barcelona, a través dels deu punts del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, i posem el focus en aquelles entitats i
pràctiques que avui en dia contribueixen a la sostenibilitat ambiental i social.
Roada, projectes educatius i ambientals ofereix serveis i desenvolupa projectes
que encaixen en el primer punt del Compromís: Biodiversitat: del verd urbà
a la renaturalització de la ciutat. La seva diversificació els permet arribar a
molts sector de la societat diferents i això “facilita realitzar una tasca educativa
i de conscienciació en totes les franges d’edat”, asseguren. A més, en alguns
casos el contacte amb les persones participants s’allarga en el temps ja que
assisteixen de forma regular a les activitats i han comprovat que “això afavoreix el
desenvolupament de la consciència ecològica”.
Les pràctiques que desenvolupa Roada giren al voltant de la renaturalització,
fomentant la creació d’horts urbans ecològics a nivell particular, amb entitats o
en centres educatius i equipaments; el coneixement de la biodiversitat urbana
i l’entorn, amb rutes per Collserola; programes específics en centres educatius,
com per exemple Escoles+Sostenibles i Barcelona+Sostenible; el foment del
compostatge i finalment la participació en fires i esdeveniments relacionats amb
el medi ambient, la sostenibilitat, l’agricultura urbana i la sobirania alimentària.
Tanmateix, tal i com s’indica en aquest apartat del Compromís “encara tenim
molts reptes pendents. Hem de fer que la natura penetri i interactuï amb la ciutat”
i en aquest sentit des de Roada participen de la implementació d’aquestes
pràctiques, canvis i compromisos que es tradueixen en accions concretes.
L’apartat sobre Biodiversitat del Compromís continua: “Hem d’entendre el
verd com una infraestructura ecològica que relliga urbs i territori, i que aporta
serveis ambientals i socials. Hem de renaturalitzar la ciutat, estenent el verd i
la biodiversitat a tots els seus racons i de manera equitativa, i aprofitant totes
les oportunitats d’espai (cobertes, murs, balcons, terrasses, espais temporalment
desocupats, etc.). Hem de salvaguardar i posar en valor els retalls d’ecosistemes
naturals que encara sobreviuen dins la ciutat”.
Per tot això, a Roada tenen clar que “avançar cap a la sostenibilitat implica una
visió holística que integri tots els àmbits de la societat i els seus actors, i que
les accions de cadascun d’ells interaccionin de forma sinèrgica per avançar i
assolir nous reptes”. I tal i com conclou el primer apartat del Compromís: “Ens cal
apreciar més la natura amb la qual convivim a la ciutat”.

De la teoria a la pràctica
Una pràctica del vostre dia a dia que contribueixi a la sostenibilitat?
Treballar en un hort urbà ecològic amb un grup de gent gran.
Amb l’educació ambiental aconseguirem....
...veure el dia a dia de la nostra vida particular, social i laboral d’una forma més optimista alhora que exigent per afrontar nous reptes.
Un repte assolit?
Arribar a diferents col·lectius socials per apropar-los a temes de medi ambient i sostenibilitat.
Un repte pendent?
Contribuir encara més a millorar la qualitat de vida a les ciutats.
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