
  L’experiència consisteix en... transformar, en el marc del Pla de Barris del Coll (Gràcia, Barcelona), un terreny municipal pràcticament en desús en 
un nou equipament d’educació ambiental, i alhora un espai per a la protecció i millora de la biodiversitat urbana. Hi conflueixen ciutadania i grups locals amb 
interessos molt diversos: gent gran del barri, escoles i instituts de l’A21E, grups de formació ocupacional, associacions i entitats locals (defensa, estudi i la 
conservació del patrimoni natural; aavv; protectora d’animals; educació en el lleure; cooperativa de consum), etc.

     Per aconseguir… la cohesió i la dinamització socio-econòmica del 
barri, la renaturalització de la ciutat i la protecció i millora de la 
biodiversitat, a partir d’una xarxa d’actors que participen en 
- la descoberta i coneixement dels espais 
- La seva transformació sostenible: horts ecològics, jardins mediterranis, viver 
de planta forestal autòctona, bosc mediterrani relicte, ... 
-la dinamització d’activitats d’educació ambiental: formació de l’A21E, 
formació ocupacional, tallers de les entitats per a escoles i lleure, itineraris de 
coneixement de la vegetació i la fauna, treballs de recerca, etc. 
-Es pretén que en el futur l’equipament es pugui gestionar a través de la 
comunitat local.
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   Transforma el  territori perquè... on només hi havia un 
magatzem i uns horts per la gent gran, s’hi han creat noves expectatives 
centrades en la sostenibilitat urbana, la sobirania alimentària, el coneixement 
de l’entorn natural, les activitats d’educació ambiental i les actuacions de 
millora forestal i de conservació de la biodiversitat, entre altres. 

    Valorem l’experiència... molt jove, està aconseguint els primers 
resultats, agrupant les entitats i escoles al voltant de les diverses activitats que 
s’han començat a desenvolupar conjuntament. Les expectatives de tothom que 
s’hi acosta creixen ... Una educació per a l’acció, una acció transformadora del 
territori i la societat. Esperem que sigui només l’inici per aconseguir 
transformar en més justa i sostenible la ciutat!

     Els recursos utilitzats són... una inversió important del Pla de 
Barris en les obres, de la xarxa d’horts urbans (compostadors), i del districte de 
Gràcia en l’equipament, però actualment no hi ha pràcticament cap recurs 
econòmic per la dinamització dels espais ni de la xarxa. Destaquem els 
recursos humans: el tècnic de barri, la gent gran dels horts, l’Agenda 21 
Escolar i les escoles properes (Baldiri i Reixac, Coves d’en Cimany, La Farigola 
de Vallcarca, Mare de Déu del Coll, Montseny, Pare Poveda, Virolai i instituts 
Pere Bosch i Gimpera, Josep Serrat i Bonastre), el Centre de Serveis Socials i el 
Centre Cívic del Coll - La Bruguera, la Casa d’Oficis El Coll Sostenible (grups 
d’ecojardiners i d’eficiència energètica) i les entitats (Associació d’Amics del 
Bosc Turull, Depana, Esplai Sant Jordi, Fundació Silvestre, Galanthus, etc.).

Aula ambiental del Bosc de Turull (TOTES: preservació, participació, comunicació, intervenció, associacionisme  o formació)

Girona, 23 i 24 de febrer de 2013

Més informació: http://elcoll.blogspot.com.es/search/label/Bosc%20Turull  i http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/


