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1. Introducció
L'aplec és una proposta per a fer xarxa entre els actors que treballen en l'àmbit de l'agricultura
urbana a Catalunya amb l'objectiu principal de donar a conèixer a la població en general els
projectes i propostes d'agricultura a les ciutats.
Aquesta sisena edició de l’Aplec ha estat una oportunitat per organitzar la trobada fent sinèrgies
amb el primer Mercat de Pagès de la Sagrera, que l’organitzen veïns del Barri junt amb el Menjador
de Ca la Rosa.
Actualment a la Sagrera hi ha una situació inestable vers el valor de l’habitatge a causa de la futura
estació de tren, el parc i els blocs de pisos nous que l’acompanyaran. Aquestes obres porten en
marxa uns deu anys i van molt a poc a poc i amb pauses entremig. Això ha generat per una banda
persones amb ganes d’especular i per altre una sensació de confusió i inestabilitat que para
l’activitat i moviment urbanístic (https://www.viaempresa.cat/economia/estacio-sagrera-obresbarcelona-crisi-infraestructures_2074662_102.html).
Amb aquesta problemàtica, dins del barri de la Sagrera ens trobem amb varis col·lectius amb unes
fortes ganes d’activar l’agroecologia fent arribar aliments de qualitat a traves d’un mercat de pagès
i activitats per transformar l’alimentació del barri i l’interès pel medi ambient i l’agricultura urbana.
L’habitatge i l’agricultura urbana tenen un gran factor en comú, i és el sòl. L’habitatge té un fort
interès econòmic, a més de cobrir necessitats i l’agricultura urbana té la capacitat d’omplir racons
“buits” fer-ne un oasis d’aliments i flors.
Amb aquests arguments que ens han anat explicant i hem anat compartint ens hem endinsat al Barri
de la Sagrera col·laborant amb la Torre de la Sagrera, l’associació de veïns i veïnes de la Sagrera que
porten l’hort del carrer de Camp de Ferro, amb el menjador de Ca la Rosa i amb els organitzadors
del Mercat de Pagès, també hem conegut l’apreciada Plaça Masadas. Un dels objectius ha estat
donar a conèixer aquests espais, fent activitats in situ. També reflexionar sobre el compostatge
comunitari al barri i ressaltar el Mercat de pagès i l’agricultura urbana en aquest, perquè es
converteixin en quotidianitats del barri. I els objectius generals, apropar l’agricultura urbana,
l’aliment de proximitat i de qualitat, la biodiversitat i conèixer la importància d’aquesta, al barri de
la Sagrera.
Ha estat una setmana molt moguda a nivell polític, i hem anat realitzant les activitats decidint-ho el
mateix dia realitzant-les totes menys el divendres 18 que ens vam sumar a la vaga general. El dia
fort, el diumenge 20, hem comptat amb TV3 i btevé i una forta fluctuació de persones gaudint dels
tallers i xerrades per a grans i petits.
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1. Activitats realitzades
1.1.

Preparació

En el següent llistat hi ha les entitats de les quals ha participat activament a la comissió
organitzadora que s'ha reunit en plenari 5 vegades durant el 2019:
●
●
●
●
●
●

Leaatelier http://leaatelier.com/
Connect Hort www.connecthort.wordpress.com
Conect-e https://conecte.es/index.php/es/
Educahorts https://educahorts.wordpress.com/
Anar fent http://nafent.info/wordpress/
Tarpuna www.tarpunacoop.org

A més cal afegir les entitats interessades del barri que han participat cedint l’espai, col·laborant en
l’organització i coordinació. Les entitats que han participat són:
Mercat Pagès La Sagrera. Hort la “Ferroviària”, gestionat l’associació de veïns i veïnes del barri
https://avvlasagrera.com/. Menjador de Ca la Rosa http://menjadorcalarosa.cat/, La Torre de la
Sagrera https://torrelasagrera.org/

1.1.

Programa d'activitats

L’Aplec i es realitza en dos blocs. El primer és la jornada del 20 d’octubre que és la trobada principal,
amb activitats lúdiques i divulgatives, pensada per a la ciutadania en general. El segon és la setmana
anterior, amb activitats més concretes, diverses i que responen a les necessitats dels diferents actors
interessats.
1.1.1. Setmana de l'Aplec
Dilluns 14 d’octubre de 10 a 12h i de 17 a 19h
Lloc: Barceloneta
Visita guiada a “huertos in the sky”, hort al terrat d’un edifici de la Barceloneta, projecte novell que
s’està instal·lant al barri. Al matí de 10 a 12h i a la tarda de 17 a 19, a la tarda es va fer més curta la
ruta al hort per pluja, i vam acabar debatin sobre agricultura urbana i la complexitat dels projectes
en un bar.
Dimarts 15 d’octubre a les 19h
Taula rodona d’experiències en agricultura urbana i xarxes
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Lloc: RAI / Ecoconcern Innovació social. c/Carders 12, ppal. Barcelona
L’Agricultura urbana arreu està creixent i consolidant-se des de fa uns anys, per això hem reunit
persones de Madrid, Alacant i Barcelona que ens han explicat com ha anat creixent i quines
dificultats i èxits han anat tenint. Tanmateix, entre el públic persones vinculades d’alguna manera
amb l’àmbit han aportat preguntes i més experiències. L’enllaç del resum de l’activitat:
http://www.agriculturaurbana.cat/ja-ho-tenim-el-resum-de-la-taula-rodona-dexperienciesdagricultura-urbana-i-xarxes-aplec2019/
Dimecres 16 d’octubre a les 19h
Lloc: Casal de Barri Torre de la Sagrera
Alternativa comunitària a la gestió de residus orgànics. Col·loqui xerrada de com abordar la gestió
de la matèria orgànica al barri de la Sagrera de forma més sostenible.
A càrrec de: Raúl Paxarín amb col·laboració de Ca la Rosa i Tarpuna.
Dijous 17 d’octubre a les 18:30h
Lloc: Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms.
Xerrada sobre com recol·lectar les llavors de les plantes de l’hort per reproduir-les, navegant en
quines formes tenen les plantes de reproduir-se i quins detalls hem de tenir en compte per recollir
llavor i per guardar-la. Una xerrada molt interactiva entre públic i ponent.
A càrrec de Joan Casals de la Fundació Miquel Agustí.
Divendres 18 d’octubre a les 17:30 desplaçat al 15 de Novembre a la mateixa hora
Lloc: Plaça Montoriol, el Clot, Barcelona
A càrrec de: càrrec de Maria Toral d’Educahorts amb la col·laboració del Centre Cívic Espai Antoni
Miró Peris.
Escocells que un dia van ser començats i que no han tingut un bon apadrinament i manteniment ara
cauen, per això Maria decideix fer el taller d’un d’ells, aixecament i plantació entre totes, nens,
nenes, pares i mares del barri mans a la Terra!
Dissabte 19 d’octubre a les 11h fins 17:30h
Lloc: ConnectHort, c/Doctor Trueta 100, Poblenou.
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Aquest any hem introduït un taller de aprendre a fer cobertes verdes i no gratuït, ja que ha estat un
taller llarg i profund. Per incrementar la biodiversitat és necessiten més espais enverdits, i a la ciutat
hi ha molt d’espai als sostres.
A càrrec de Elena Climent.
Dissabte 19 d’octubre a les 10h
Lloc: Casal la Torre de la Sagrera.
Taller pràctic per a fer un hort urbà en taules de cultiu, per aprendre a fer-ho i saber quines plantes
beneficien a l’hort i a la biodiversitat.
A càrrec de Josep Maria de Tarpuna.

1.1.1. Diada de l'Aplec
El diumenge dia 20 d’octubre convidem a tothom a participar d’una jornada lúdica i festiva, amb
activitats gratuïtes per a totes les edats durant tot el dia, que es realitzen a la plaça Massades al
barri de la Sagrera.
El programa del diumenge ha estat el següent:
•

De 10h a 14h, Plaça Massades. Amb activitats diverses durant tot el matí,
El Mercat de Pagès, un Taller del petit hort urbà, plantem enciam i planta aromàtica en
recipients reciclats. Un espai d’Intercanvi de llavors, un altre espai per repensar el
compostatge comunitari i estan de la organització “Extincion Rebelion”.

•
•
•

•
•
•

11 a 12h Taller de ioga a través de les varietats locals, per a petits i grans. Lloc: Hort de la
Ferroviària, c/Camp del Ferro 17.
12h Taller d’extracció de llavors, Associació l’ERA.
13h Speaking Corner – Exposicions breus de diversos projectes, d’horts, de gestió
comunitària de tallers d’eines, de xarxes d’horts, de recollida de coneixement tradicional
agrícola, ...
13.30h Contes de l’hort, per a tota la família.
14.30 h Dinar de paella amb opció vegetariana, Menjador de Ca la Rosa.
15.30h Taller d’escocells Creatius, amb Educahorts.
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2. Resultats
2.1.

Participants

S’estima que van participar en alguna activitat unes 550 persones directament, i unes 700
indirectament, passant pel mercat de pagès i llegint i formant part activament a les xarxes socials.
Els participants actius han estat repartits de la següent manera:

Taller/ Curs/ Xerrada/ Coloqui
Visita a un hort a la coberta “horts mirant el cel”

Num. de participants
23

Taula rodona Experiències d’agricultura urbana

32

Alternativa comunitària a la gestió de residus orgànics

10

Meetup Com produir les teves llavors de l’hort

25

Naturalitzem la plaça Monturiol! Plantació escocell

32

Taller de cultius en terrats: quines plantes ajuden a mantenir
l’hort més viu?

30

Meeup visita a l’hort dels Lluísos

24

Meetup control de plagues

24

Taller d’autoconstrucció d’una coberta verda

11

Diumenge 20 activitats APLEC
TOTAL

350
550

A la jornada del 20 d’octubre hi van participar unes 600 persones. Algunes van assistir a més d’un
taller, d’altres van passar pel mercat de pagès i van fer un cop d’ull alguna paradeta, compostatge,
intercanvi de llavors, “extincion rebelion”, d’altres només van estar des del matí fins al dinar popular
o des de mig matí fins a les activitats de la tarda.
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2.2.

Impacte als mitjans

Un dels impactes més importants ha estat sortir a les notícies de TV3. També ha sortit a Btvé, hi ha
hagut una entrevista al la revisa virtual sostenible.cat, a nivell radiofònic hem sortit publicitats a RNE
Radio 4, a la COPE, Catalunya Radio i Onda Cero, a mitjans digitals i de paper com el Periódico i la
Vanguardia. A l'annex d'impacte als mitjans hi ha la informació detallada.

2.3.

Impacte a les xarxes socials i web

A les estadístiques web de l'any s'observa que hi ha hagut una lleugera reducció del nombre de
visites durant l'any respecte al 2017, però, en canvi, durant els mesos de celebració de l'Aplec, les
visites han estat de l'ordre del 30% superiors i el tràfic també. Les visites del 2017 havien tingut una
pujada molt important del 40% respecte les del 2016, i tenien un % significatiu de l'estranger, la qual
cosa pot indicar que la col·laboració amb el projecte internacional Madre va ajudar aquests nivells
de tràfic superiors durant tot l'any. Es considera, per tant, que malgrat aquesta baixada, els
indicadors són molt positius.
Xarxes socials:
• Facebook (www.facebook.com/Aplecagriculturaurbana./ amb 755 seguidors.
• Twitter (@agriurb), amb 798 tweets, 875 seguidors i 617 seguint.
• El butlletí de l’aplec compta amb 400 correus electrònics que inclouen les persones i entitats
participants i les inscripcions al mateix web d’agricultura urbana.
• Pàgina web ( www.agriculturaurbana.cat ) que ha assolit 33.912 visites durant l'any (27% més que
l'any anterior). A diferència d’altres anys el nivell de visites ha estat força constant durant l’any tot
i que, com és lògic, hi ha més activitat durant el setembre i octubre.
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2.4.

Documentació

Hi ha 120 fotografies de l’aplec que es poden visualitzar i baixar al següent enllaç:
https://www.flickr.com/photos//

2.5.

Valoració dels participants

S'ha fet arribar una Enquesta d'Avaluació a totes les persones inscrites. Hi ha hagut 81 respostes i
els resultats són els següents:

Activitats avaluades

Mitjana 1 al 10

Taula rodona Experiències d’agricultura urbana

8

Meetup Com produir les teves llavors de l’hort

9

Alternativa comunitària a la gestió de residus orgànics

9

Taller de cultius en terrats: quines plantes ajuden a mantenir l’hort més viu?
Avaluació global (del 1 al 10)

8,9
8,75
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3. Conclusions dels tallers i grups de treball
3.1.

Visita a “Huertos inthesky” i taller de Coberta Verda

Dins de l’agricultura urbana hi ha una part molt important i interessant, i són els espais, i entre
edificis i voreres a la ciutat sovint costen de trobar. Espais on posar-hi herbes, plantes, arbres, pintar
de verd l’espai i oxigenar l’aire. Més espais verds fan la biodiversitat més espontània i possible, la
varietat d’insectes i animals apareixen per si sols amb ganes de viure-hi i reproduir-s’hi.
Adela, mare del projecte de l’hort a la coberta de la Barceloneta ens ensenya i explica com ha
aconseguit l’espai per a posar-hi l’hort, i tot va començar per la confiança entre ella i els propietaris
de l’edifici, entre converses van connectar necessitats amb solucions d’una i dels altres. L’exemple
d’ella fa pensar, quants espais poden estar sent utilitzats però ningú ha preguntat si els podem
utilitzar… L’hort de l’Adela és un niu de vida al sostre d’un bloc de pisos, on varietat de plantes i
insectes hi conviuen junt amb antenes i sortides d’aire calent.
En la mateixa línia, Elena Climent, va fer un taller de construcció de sostres verds, amb tot tipu de
plantes, no només hortícoles. Vinculant-ho amb la capacitat que tenen tants sostres dins la ciutat
de aportar biodiversitat i un ambient més net i agradable. Un taller amb bases sòlides i la pràctica
de la construcció del sostre in situ. Aprenent a barrejar l’arquitectura amb la jardineria tot fent una
jornada de paisatgisme.
Ha estat la única activitat de pagament del l’Aplec al ser una activitat més llarga i elaborada.

3.2.

Taula Rodona: experiències d’Agricultura Urbana

La taula rodona d’experiències d’agricultura urbana s’ha realitzat amb l’objectiu de veure’ns les
cares amb persones que executen la agricultura urbana a diferents llocs de la península. A més a
més, les persones convidades no només són practicants de l’Agricultura Urbana sinó que també
formen part de les xarxes que s’han generat al voltant de horts i hortets. És una part a tenir en
compte i donar-li valor el trobar-nos per conversar i explicar-nos el que estem fent als nostres llocs,
el que ens està anant bé i el que no sabem com resoldre, perquè conjuntament és resolen aspectes
que d’altre forma són més lents, així que altre cop la biodiversitat genera vida, en aquest cas, la
biodiversitat de pensaments i persones.
La jornada va ser heterogènia, entre el públic persones que venien d’àmbits diferents dins
l’agricultura urbana van fer que parléssim de molts temes, des de horts en escoles, fins a
l’agricultura reconeguda com a ús terapèutic, centrant-nos molt en els horts i els diferents agents
que fan que un hort funcioni, des de les persones de a peu de carrer fins l’ajuntament. A continuació
hi ha l’article resum de la jornada:
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http://www.agriculturaurbana.cat/ja-ho-tenim-el-resum-de-la-taula-rodona-dexperienciesdagricultura-urbana-i-xarxes-aplec2019/

3.3.

Meetup i taller de llavors de l’hort pràctic

En aquesta edició li hem donat molt protagonisme a les llavors i sobretot llavors locals per la
importància que tenen dins de la biodiversitat i el manteniment d’aquesta, on els pagesos guarden
llavors pròpies cultivant i seleccionant reservoris genètics.
A l'edició del 2018 de l'Aplec d'Agricultura Urbana vam iniciar un grup de meetup. Meetup.com és
una plataforma col·laborativa que gestiona grups de persones interessades en alguna temàtica i que
organitzen trobades periòdiques. L'èxit del meetup ha estat molt positiu. Actualment hi ha 314
membres.
Durant l’any s’han realitzat 5 trobades de meetup que es poden visualitzar a
https://www.meetup.com/es/Agricultura-Urbana/:
7 de març: control de plagues i malalties de l’hort.
22 de maig: visita guiada a un hort de terrat a Barcelona
17 d’octubre: produeix les teves llavors i crea un hort únic.
A més, hi ha dues trobades més fora del calendari del projecte. En total en un any s’han realitzat 5
trobades amb 255 assistents.
El meetup del 17 d’octubre va coincidir amb la setmana de l’aplec i el convidat ha estat en Joan
Casals, membre investigador de la Fundació Miquel Agustí, dedicats a la genètica de les plantes i
llavor autòctona. Perquè ens expliqués com extreure llavors de les plantes de l’hort, que hem de
tenir en compte per fer-ho, tècniques per a conservar,... La tarda va ser molt prolifera i interessant
per a totes ja que en Joan va fer una xerrada molt participativa on va convidar als assistents a
explicar i preguntar des de les seves experiències hortelanes. Va tenir un toc tècnic amb les
explicacions la qual cosa es valora positivament per a fer arribar a peu de carrer nou vocabulari i
una altre perspectiva del mon vegetal.
Les enquestes han tingut bona valoració i els comentaris han estat molts amb ganes de fer visites a
una biblioteca de llavors, Fundació Miquel Agustí, i altres amb demanda de taller pràctic. Amb
l’última demanda, vam informar que el diumenge de l’APLEC teníem un taller més pràctic sobre
l’extracció de llavors, amb la Xènia Torres de l’associació de l’ERA.
El taller del diumenge va ajuntar unes 50 persones sota una carpa vermella, tots escoltant,
observant i tocant verdures i les seves llavors. En aquest cas, la pràctica la realitzava la Xènia i la
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resta de persones escoltaven i tocaven algunes verdures i les seves llavors que anaven circulant de
mà en mà. Va ser un taller de dues hores repassant cada verdura de l'hort i la forma en com treure,
guardar i tornar a reproduir les seves llavors.
Aquests dos tallers han estat importants per ressaltar la part de biodiversitat de plantes i com
nosaltres som portadors d’aquesta diversitat en sistemes agrícoles com en els horts. I han estat
complementaris en quan a la part tècnica i la part pràctica els dos ponents, i han donat dues visions
diferents de com fer la mateixa cosa.

3.4.
Alternativa a la Gestió Comunitària dels residus orgànics a la
Sagrera
El compostatge és una forma de tractament dels residus orgànics senzilla i versàtil. És una tecnologia
simple, robusta, i que es pot adaptar a una gran diversitat de contextos urbanístics i socials: des de
llars amb jardí fins a barris de blocs de pisos, des de balcons individuals fins a jardins comunitaris,
horts escolars o altres espais urbans.
L’autocompostatge i el compostatge comunitari permeten la implicació i la participació individual i
col·lectiva de la ciutadania en la gestió dels seus residus. Tècnicament no es considera prevenció de
residus (es considera una forma de tractament in situ), però és evident que suposa una millora de
la gestió dels residus de les ciutats, millorant els índexs de recollida selectiva.
De fet, pensem que mentre en altres tipus de residus la responsabilitat de la recollida i gestió ha de
recaure més en els productors (envasos, residus electrònics, etc...) en el cas de la gestió de la matèria
orgànica, podem demanar a la ciutadania que sigui corresponsable i s’impliqui en la gestió de les
restes orgàniques que tots generem.
Aquest any, amb la visió fixa i la confiança plena en el compostatge comunitari ens endinsem a la
Sagrera per a debatre com podria portar-se a terme al barri, qui s’hi implicaria i com és podria arribar
a una gestió comunitària compatible amb els ritmes diàries de les persones del barri.
Dins d’aquesta jornada han sortit dubtes i reflexions per a integrar i seguir buscant la fórmula per a
dur-ho a terme, tenint molt present que perquè això passi i quedi instal·lat en el temps és necessària
la implicació de moltes persones i estrats, ajuntament, veïns i veïnes, comerços, restauració, …

3.5.

Escocells

Els escocells tenen al igual que les cobertes verdes la funció d’ocupar un espai fins ara poc optimitzat
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a nivell ecològic, a més de tenir un caire comunitari, el fet de que la gestió i la cura sigui a càrrec de
les persones que hi viuen a prop i ho puguin tenir al seu gust. D’aquests petits i abundants espais
hem realitzat dos tallers, duts per Maria Toral, experta en el tema. Els dos en places, un a la Plaça
Masadas junt amb les activitats del diumenge i l’altre a Plaça Monturiol, recuperant un dels escocells
fets fa temps i abandonat en el present, fent participar a tota la mainada amb una activitat on es
toca des terra fins a claus i fustes, martells i plantes. Al realitzar l’activitat s’aprofita per explicar
quines plantes aporten biodiversitat i protecció a les plantes del nostre hort, quines són més
convenients al costat d’altres per necessitats d’aigua i de llum, i de quines ens beneficiarem si tenim
un constipat.
Aquesta activitat és molt atraient per a molts públics i dona uns resultats entusiastes pel fet de que
és molt experimental i vivencial.

4. Conclusions i futur de l’aplec
L'equip de coordinació considera molt positiu els resultats de l'aplec i té la intenció de seguir
realitzant-lo. L'avaluació s'ha recollit en un DAFO:
DAFO
Debilitats Treballar amb antelació per poder
dur a terme una bona coordinació. Mantenir el
contacte amb els horts de la ciutat entre aplec i
aplec, i potenciar el facebook i la web durant
l’any, fent un espai virtual on qui faci
esdeveniments es pugui divulgar

Amenaces Coordinació amb el mercat de pagès
i que els espais de mercat de pagès hi hagi
permís per a fer el dinar a la plaça. Renovació
de l’equip de coordinació i necessitat
d’obertura a altres persones entitats a
participar activament. Ser itinerants ens implica
un plus d’energia i una constant adaptació.

Fortaleses Diversitat de tallers, Intercanvi
d'experiències, sinergia amb el Mercat de
Pagès, Dinar popular amb "Speaking corner"
com espai per compartir experiències d’hort i
projectes molt diferents. Intercooperació entre
les entitats que hi participen. Setmana
completa de coneixements i diversió a través de
la biodiversitat i l’agricultura urbana.

Oportunitats Divulgar l’agricultura urbana
entre els barris de la ciutat, donar valor a
l’agricultura en aquesta societat. Aprofundir en
el debat que genera el “speaking corner “ entre
assistents. Fer enllaços i potenciar la xarxa.

Recomanacions per a properes edicions:
- Analitzant les enquestes, respondre als interessos i propostes del públic per les següents
programacions, seguir configurant les activitats de la setmana a demanda de col·lectius interessats.
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- Generar enquestes pels col·laboradors, persones que fan els tallers, xerrades i altres.
- Continuar implicant a representants i coordinadors de les entitats del barri a on es faci.
- Continuar fent l'Aplec en un Mercat de Pagès i millorar la coordinació amb aquest.
- Establir una ciutat convidada cada any.
- Fer una trobada peninsular d’agricultura urbana.
- Treballar l'Aplec 2020 amb més anticipació, amb un pla de treball pautat a partir de gener.

5. Recull de premsa
5.1.

Televisió

TV3 programa “Tot es Mou” del 4 d’octubre de 2018 http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-esmou/com-fer-compostatge-a-casa/video/5789817/
Betevé programa “Àrtic” del 4 d’octubre de 2018

5.2.

Ràdio

Catalunya Radio informatiu del 20 d’octubre del 2019
La COPE, la Llanterna Catalunya
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linterna-copecatalunya-i-andorra/audios/barcelona-acull-edicio-laplec-dagricultura-urbana-20191011_882166

Onda Cero programa La Brúixola del 14 de novembre de 2019
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/bruixola/la-bruixola14112019_201911145dcdcc9d0cf235cf951b650a.html
Ràdio Nacional d’Espanya en directe a R4 15 d’octubre i 10 d’octubre a Vida Verda.
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http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-15-doctubre-2019-1ahora/5410500/
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SVIDAVR/mp3/1/5/1569928252251.mp3

5.3.

Premsa escrita

Entrevista a sostenible.cat, revista online.
www.sostenible.cat/entrevista/aurora-serra-un-dels-aspectes-de-la-naturalitzacio-a-banda-de-labiodiversitat-es
La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/politica/20191014/47962303645/barcelona-acoge-la-sextaedicion-del-aplec-de-agricultura-urbana.html
Time out
https://www.timeout.es/barcelona/es/que-hacer/aplec-dagricultura-urbana-2019
Xarxanet
http://xarxanet.org/ambiental/noticies/ciutats-mes-sostenibles-amb-agricultura-urbana
Ajuntament de Barcelona
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/556/agriculturaurbana-per-una-ciutat-mes-sostenible
Ecologia Urbana Ajuntament de Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/noticia/laplec-dagricultura-urbana-posa-elfocus-en-la-biodiversitat_864809
El Periódico 11 d’Octubre del 2019
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AMB blog
http://blogs.amb.cat/agenciaeconomica/ca/2019/10/04/aplec-dagricultura-urbana-2019/
La DIBA
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/-/aplec-d-agricultura-urbana
La Fàbrica del Sol
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/noticia/laplec-dagricultura-urbana-posa-elfocus-en-la-biodiversitat
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6. Recull de fotografies
Es
poden
visualitzar
totes
les
fotografies
https://www.flickr.com/photos/127909562@N03/

de

l'Aplec

2019

a

Taller de cobertes verdes

17

Grup de treball sobre reciclatge de residus

18

Meetup sobre conservació de llavors de tomàquet

Taller d’escocells

Taller d’escocells
Taller d’escocells

19

Taula rodona sobre horts comunitaris

Taller de ioga a l’hort

Speaking córner

20

Activitats a la plaça Massades

21

22

7. Annex: llistat impactes als mitjans
RECULL IMPACTES MEDIÀTICS 6è APLEC AGRICULTURA URBANA - 2019
MITJÀ

PROGRAMA/SECCIÓ

EMISSIÓ/PUBLICACIÓ LINK A LA NOTÍCIA/ARXIU
http://xarxanet.org/ambiental/noticies/ciutats-mes-sosteniblesXARXANET
NOTÍCIES
30/09/2019
amb-agricultura-urbana
01/10/2019 (Del minut https://mediavodRNE - RÀDIO 4
VIDA VERDA
29:18 al 38:59)
lvlt.rtve.es/resources/TE_SVIDAVR/mp3/1/5/1569928252251.mp3
I arxiu adjunt
http://blogs.amb.cat/agenciaeconomica/ca/2019/10/04/aplecAMB
AGRICULTURA URBANA
4/10/2019
dagricultura-urbana-2019/
CADENA COPE
LA LLINTERNA CATALUNYA
10/10/2019
BARCELONA + SOSTENIBLE BUTLLETÍ
10/10/2019
BARCELONA.CAT
ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 10/10/2019
LA VANGUARDIA
CAT. AGRICULTURA URBANA
14/10/2019
DIPUTACIÓ DE BARCELONA SOSTENIBILITAT
14/10/2019
https://mediavodRNE - RÀDIO 4
EN DIRECTE A RÀDIO 4
15/10/2019 (Del minut lvlt.rtve.es/resources/TE_SENDIR4/mp3/8/7/1571137578678.mp3
31:39 al 47:22)
I arxiu adjunt
BETEVÉ
AGENDA
17/10/2019
SOSTENIBLE.CAT
NOTÍCIES
17/10/2019
TIME OUT paper
COSES PER FER
17/10/2019
PDF adjunt
BETEVÉ
SOSTENIBLE.CAT
EL PERIÓDICO
BETEVÉ
CATALUNYA RÀDIO

ÀRTIC
ENTREVISTA
SOCIEDAD
INFORMATIUS MIGDIA
INFORMATIU

17/10/2019 (Minut 17)
18/10/2019
18/10/2019
20/10/2019
20/10/2019

TV3

NOTÍCIES 324

20/10/2019 (Minut
16:20)

TIME OUT online
LA FÀBRICA DEL SOL

QUÉ HACER
NOTÍCIES

ONCA CERO

LA BRÚIXOLA

octubre 2019
octubre 2019
14/11/2019 (De 1:15 a
1:21)

PDF adjunt

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/canal-32421102019/video/5942026/
I arxiu adjunt
https://www.timeout.es/barcelona/es/que-hacer/aplecdagricultura-urbana-2019

I arxiu adjunt
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