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1. Dades de l’entitat  

Nom: Associació d’educació i participació ambiental Barnamil. 

Entitat Resident al Centre Cívic Parc Sandaru, amb conveni de col·laboració per la 
dinamització ambiental al propi centre.  

Nom del projecte: Projecte d’educació i participació ambiental “Mis parques cheveres, 
junt@s prevenimos los residuos”, als parcs de Trinitat Vella i de Poblenou de 
Barcelona. 

Domicili: Centre Cívic Parc Sandaru c/ Buenaventura Muñoz, 21 (cantonada c/ Nàpols)  

08018 Barcelona.  

Nif: G62014618 

Telèfon de contacte: 669087960 

Correu electrònic: llarsverdes@gmail.com 

Web: http://barnamil.net/ 

2. Breu història de l’entitat  

Breu descripció de l’entitat   

Barnamil va constituir-se com a campanya ciutadana per promoure la difusió de 
l’energia solar tèrmica a la ciutat el juny de 1997, i va establir-se formalment com 
entitat de segon ordre (formada per Acció Ecologista, APERCA, CEPA, DEPANA, 
FAVB i Trèvol) el juny del 1999.  

Al 2005 es proposa reconvertir l’entitat, i la seva composició, adoptant com nom i nova 
fita pública el de l’Energia Neta. Durant aquest any Barnamil va portar a terme la 
campanya, “Diguem si a Kioto”, que ja va recollir aquest nou repte més global adquirit 
per l’entitat. Al 2006 s’inicia el nou projecte “Veïns i veïnes amb l’energia neta” 
(2006- 2008), que es centrà en la realització d’una campanya d’investigació –acció – 
participació a diferents barris de Barcelona amb l’objectiu de fomentar una nova cultura 
de l’energia. L’objectiu de la campanya era desenvolupar un procés de coneixement i 
millora de la gestió de l’energia, mitjançant la realització d'ecoauditories energètiques i 
activitats de formació i comunicació complementàries, que permetien la reflexió 
col•lectiva i individual sobre el nostre consum energètic i les possibilitats que tenim 
d’adoptar millores per a l'estalvi i l'eficiència.  

Al 2008 vàrem mantenir l’objectiu inicial, però vàrem modificar la metodologia i part 
dels continguts, adaptant-nos al programa “Hogares Verdes” que ha dissenyat i està 
impulsant el CENEAM (Centre Nacional d'educació ambiental). Llars Verdes, és un 
programa educatiu i d’aprenentatge col·lectiu que busca acompanyar als 
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participants en el procés de canvi cap a una gestió més responsable del seu 
habitatge, en els següents aspectes: 
- promovent l’autocontrol del consum domèstic d'aigua i energia.  
- introduint mesures i comportaments estalviadors, 
- ajudant a fer una compra més ètica i més ecològica,  
- promovent la mobilitat sostenible,  
- promovent la neteja ecològica a la llar. 

A partir del 2008 els projectes que ve desenvolupant Barnamil tenen com objectiu 
promoure el consum responsable i la ecologia practica a partir del treball educatiu, 
la sensibilització, l’aprenentatge i l’acció col·lectiva amb la ciutadania.  

A partir d’aquest treball es vol avançar en el procés de canvi cap una societat més justa i 
responsable amb el medi ambient i humà, fomentant la cohesió social, la participació i  
estils de vida respectuosos amb el nostre entorn i les persones. 

 
Principals projectes i/o serveis desenvolupats des del 2008  

A continuació es descriuen els principals projectes i/o serveis desenvolupats per 
Barnamil des del 2008 i les entitats col·laboradores: 

- “Llars Verdes un repte comú”, programa educatiu i de participació 
col·lectiva, dirigit a persones amb interés per mitigar l'impacte ambiental i social 
de la gestió domèstica de la seva llar. A partir de l’aprenentatge col·lectiu i un repte 
comú inicial aquest programa preten acompanyar als participants en el procés de canvi 
cap a una gestió més responsable del seu habitatge, reduint la petjada ecològica 
domèstica individual i grupal. A més a més es un programa que busca consolidar grups 
de persones amb interés per la millora ambiental, començant per l’àmbit domèstic i més 
proper, i intentant traslladar aquest cap aspectes ambientals més globals del seu barri, 
municipi, país, etc. D’aquesta manera Llars Verdes busca afavorir el desenvolupament 
d'un sentit individual i col·lectiu de corresponsabilitat en quant a l'estat i l'evolució del 
medi ambient a la nostra ciutat i al nostre planeta, i promoure un canvi de valors i 
comportaments necessari per consolidar socialment una nova cultura de l'aigua, de 
l’energia, de la promoció de la agroecología i una transició gradual cap a una societat 
amb un consum responsable i just.  

- "Clips Verds, jo estalvio amb eco-lògica domèstica", realitizació de vídeos 
senzills (Clips) a partir de “llars voluntàries” participants del programa Llars Verdes, a 
partir de les quals s’expliquen les bones pràctiques ambientals que tenen incorporades 
aquestes persones en el seu dia a dia. L’objectiu es difondre i facilitar la adopció 
d’aquestes bones pràctiques a la població en general, mitjançant un missatge 
audiovisual senzill i entenedor.  

- "Clips Verds amb Joves", realitizació de vídeos senzills amb alumnes d’ESO 
on ells són els creadors i els actors protagonistes per transmetre misatges ambientals que 
fan en el seu dia a dia. Web: http://www.clipsverds.org/ca/index.html.  

- "Mis Parques Chéveres, junts prevenim els residus", projecte de participació 
i sensibilització ambiental per la prevenció i la millora de la gestió dels residus als Parcs 
de la Trinitat i Poblenou amb població nouvinguda.  

- “Barri verd, treball local per la sostenibilitat”, projecte de participació i 
sensibilització ambiental on es preten treballar amb els diferents agents socials d’un 
barri per tal d’avançar de forma col·lectiva en la millora ambiental del seu entorn 
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proper, el barri. El barri és l’espai on vivim i compartim amb els altres veïns i veïnes la 
nostra vida quotidiana, és per tant l’espai més adient per aprendre, intercanviar i 
proposar-nos reptes col·lectius per avançar cap a un barri més verd. 

 

3. Breu història del projecte i objectius 

“Mis parques Chéveres, junt@s prevenimos los residuos”, és un projecte innovador que 
brota a l’àrea de participació i medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona, i que a 
càrrec de l’associació Barnamil s’ha desenvolupat durant el 2010, i que s’ha tornat a 
iniciar durant la primavera del 2011. 

El fi i objectiu de la proposta és enfortir la participació del col·lectiu nouvingut en les 
actuacions de millora ambiental de la ciutat, centrant-nos en l’àmbit dels residus. 
S’actua en un punt de trobada habitual d’aquests col·lectius, concretament a les zones de 
pícnic dels parcs de Trinitat i Poble Nou. En ambdós espais, també hi ha detectats 
problemes de sobreacumulació de deixalles, entre les que es troben majoritàriament 
productes d’un sol ús, com poden ser plats i gots de plàstic, o envasos alimentaris, 
evitables amb la utilització de vaixella reutilitzable o carmanyoles. 

Aquest projecte es desenvolupa a partir de dos processos paral·lels on un retroalimenta 
l’altre. Per un costat, un procés de formació de voluntaris ambientals que treballaran 
com “Agents Ambientals, especialitzats en prevenció de residus” amb persones d’origen 
principalment llatinoamericà. I per altre banda, un procés d’investigació i acció entorn a 
la problemàtica de la generació de residus a les zones de picnic de Trinitat i el 
Poblenou.  

Enguany treballarem conjuntament en un equip mixte, composat per agents ambientals 
contractats, que són els voluntaris de l’any anterior, i que aquest any estaran treballant 
tots els caps de setmana; en segon lloc, un nou equip de voluntaris, que col·laboraran 
sobretot en la planificació i realització de les activitats lúdico-festives, i finalment, 
l’equip de Barnamil que coordina tota la iniciativa, i facilita el desenvolupament del 
conjunt d’iniciatives.  

Durant els mesos de juliol, agost i setembre del 2011, s’estarà portant a terme aquesta 
campanya d’informació i sensibilització ambiental, que va des de la informació taula a 
taula repartint gots “de més d’un ús”, fins a la realització de tallers de manualitats i 
reciclatge, la filmació d’un “lip dup”o una actuació de teatre que representa un dia de 
picnic.  

4. Destinataris del projecte 

Destinataris del projecte:  

- Grup d’agents ambientals format per adolescents, joves i persones adultes del col·lectiu 
nouvingut del Barcelona, principalment d’origen llatinoamericà. 

- Usuaris/es dels parcs de Trinitat Vella i Poblenou. Principalment col·lectiu nouvingut de 
Barcelona, residents dels barris on es troben localitzats aquests parcs i en menor 
quantitat població dels diferents barris de Barcelona i àrea Metropolitana. 
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Destinataris indirectes:  

- El col·lectiu nouvingut de Barcelona, degut al procés d’empoderament d’aquest en 
temes socioambientals de la ciutat de Barcelona. En aquest projecte es treballa amb 
FEDELATINA, Federació d’Associacions Latinoamericanes de Barcelona i els centres 
de reagrupament familiar de Sant Martí i Sant Andreu, actors representatius del 
col·lectiu nouvingut de Barcelona. 

- A nivell de Ciutat: aquest tipus de projecte i procés participatiu de millora ambiental als 
parcs pot esdevenir un exemple de metodologia i treball del que es pugui aprendre i 
reproduir en altres indrets de Barcelona i Catalunya amb contexts similars. 

5. Metodologia de treball i Activitats  

Com s’ha comentat abans des de l’associació Barnamil  aquest projecte es realitza a partir de dos 
processos paral·lels on un es retroalimenta de l’altre: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Procés d’investigació-acció-participació entorn als 
residus als dos parcs.  

Durant el desenvolupament del projecte, es tracta de comptar amb la màxima col·laboració dels diferents 
actors implicats a l’espai, compartint amb aquests la problemàtica existent i les propostes de millora. 

A continuació es descriuen les fases en les que va consistir el procés d’Investigació-Acció-Participació en 
relació a la problemàtica de generació dels residus al les àrees de picnic dels parcs de Trinitat i Poblenou 
durant el 2010: 

 

 

Objectiu:  potenciar la participació 
del col·lectiu nouvingut, en concret el 
llatinoamericà, en les problemàtiques 

ambientals de la ciutat.  
Participar en un projecte d’educació 
ambiental és educatiu en si mateix. 

Objectiu:  reducció de la generació 
dels residus i millora en la gestió 

d’aquests, a les zones de pícnic dels 
parcs.  

A partir d’un projecte de 
sensibilització i educació ambiental 
amb els usuaris/es i actors implicats 

als parcs. 

  

Un procés de investigacció-acció-
participació entorn a la problemàtica 
de la generació dels residus a les zona 
de picnic de Trinitat i del Poblenou.  

Un procés de formació de monitors 
ambientals, “Agents Ambientals, 
especialitzats en prevenció de residus” 
amb persones d’origen principalment 
llatinoamericà. 
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Aquest esquema correspon a el funcionament tipic d’un procés d’investigació-acció-participació, amb 
diferents fases en les quals, l’obertura a la participació es dóna en diferent grau d’intensitat. Hi ha fases en 
què és necessari <<obrir-se>> a la participació per implicar, deliberar i identificar el màxim nombre de 
discursos i opinions diferents existents al territorio (fase diagnosis, fase d’elaboració de propostes, 
avaluació i detecció de nous simptomes), i d’altres en què és necessari fer un treball de concreció i 
definició de tot el que s’ha anat construint per part dels agents involucrats en el procés (definició de la 
problemática i definició de pla d’acció).  

Al principi i al final del projecte es van realitzar un miniqüestionari inicial per coneixer el perfil dels 
usuaris, els usos, la freqüencia i les pràctiques en materia de residus i un qüestionari final per valorar els 
comportaments finals dels usuaris/es un cop finalitzat el projecte.  

Fruit del procés de investigació-acció-participació durant el 2010 es van treure dos tipus de resultats, per 
una banda un diagnòstic acompanyat amb una proposta de millora per la gestió de la recollida selectiva 
als dos parcs i per l’altra banda resultats qualitatius en relació al treball de sensibilització i educació 
ambiental desenvolopat als dos espais i que tenen a veure amb la millora d’hàbits dels usuaris/es en 
materia de prevenció i recollida dels residus. 

Conclusions del procés d’investigació-acció-participació durant el primer any del projecte: 

Als dos espais s’hauria d’enfortir el treball de bones pràctiques per la prevenció dels residus alhora de fer 
pícnic i barbacoes, a més a més d’enfortir la recollida selectiva a aquest espais d’ús públic. La 
sensibilització entorn als residus i la adquisició de bones pràctiques s’han de centrar en els espais on es fa 
l’actuació però amb la intenció de que els usuaris/es ho incorporin en el seu dia a dia, a casa seva, a la 
feina o a qualsevol espai públic. Tal i com es recull en les conclusions de l’informe “Diagnosis i 
propostes de millora en la recollida selectiva al parc de la Trinitat i del Poblenou” (annex 1) la millora 
de les infraestructures per fer possible la recollida selectiva en aquestes àrees de pícnic on s’ha fet el 
projecte “Mis parques Chevéres, junts prevenim els residus” es un punt clau per donar consistència al 
treball de sensibilització fet i possible millores en els resultats de canvi d’hàbits, de cara a la continuació 
del projecte. Durant els mesos d’intervenció amb els usuaris/es s’ha percebut com una demanda important 
i bona predisposició per la separació dels residus al parc, amb l’objectiu de conservar el medi ambient i en 
concret els nostres parcs. A més a més si volem enfortir la cultura del reciclatge a l’àmbit domèstic cal 

- Comunicació  i diàleg en les reunions de la taula de treball 
del parc del Poblenou, convocades per l’Ajuntament de 
Barcelona 

 

-  Comunicació de les accions amb  els responsables dels districtes 
-  Observació de l’espai 
-  Entrevistes als usuaris del parc en relació als seus hàbits en relació 

als residus i coneixement del projecte 
-  Comunicació i  diàleg en les reunions de la taula de treball del parc 

del Poblenou, convocades per l’Ajuntament de Barcelona 
- Qüestionaris als usuaris del parc 
 

- Entrevistes a actors implicats en la gestió del parc  (Fedelatina, 
Ajuntament, Guardi Urbana, Serveis  de Parcs i Jardins) 

- Observació de l’espai 
- Qüestionaris als usuaris del parc (freqüència d’us del parc, activitats i 

tipus de residus) 
- Comunicació  i diàleg en les reunions de la taula de treball del parc 

del Poblenou, convocades per l’Ajuntament de Barcelona 

Posada en marxa del 
PLA D’ACCIÓ , 
AVALUCIÓ i detc. 
Nous símptomes 

Juliol -Octubre 

Deliberació de 
propostes i def. del PLA 
D’ACCIÓ  

Maig-Juny 

Fase de 
DIAGNÒSTIC i def. 
de problemàtica  

Març-Setembre 2010 
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que a tots els espais públics els ciutadans tinguin la oportunitat de fer una separació selectiva dels residus, 
s’ aconsegueix que el ciutadà se’n vagi acostumant a aquesta pràctica i se li doni la importància que té per 
part de la administració. 

5.2 Procés de formació d’”Agents ambientals” i pla d’acció   

Abans de començar 

Es van valorar dues possibilitats a l’hora de dissenyar el projecte educatiu:  

a.- Desenvolupar un projecte educatiu i de sensibilització ambiental, programat “a priori” per un equip 
tècnic.  

b.- Iniciar un procés més lent, però on l’esforç es centrés en la participació i implicació dels Agents 
Ambientals, de forma que la acció es fos definint com a fruit d’un procés de creació i reflexió conjunta 
amb els propis agents.  

Vam optar per la segona opció i ja que aixo permetria les següents avantatges: 

1/ el treballar amb un grup del col·lectiu llatinoamericà amb coneixement de la realitat  sociocultural dels 
usuaris/es de les zones de picnic dels parcs, permetiria fer una proposta educativa més ben dirigida a 
aquests col·lectius,  

2/ enfortir i capacitar al grup d’Agents Ambientals perquè a la llarga pogués funcionar de forma 
autònoma en altres accions ambientals en relació a problemes ambientals a la seva ciutà.  

Formació d’un grup d’Agents Ambientals 

Durant el mes de març-abril del 2010 l’equip de Barnamil va cercar persones interessades en formar-se 
com a agentes ambientales al Parc de Trinitat i el Poblenou entre entitats i col·lectius llatinoamericans. 
Aquest perfil correspon al dels principals usuaris del parc i d’aquesta forma els participants podrien estar 
més motivats per la iniciativa i connectarien i coneixerien millor la realitat de l’espai.  

Enguany hi ha un equip d’Agents Ambientals amb contractació i que van participar en el projecte del 
2010, a més  més d’un altre grup d’Agents Ambientals voluntàris. En la formació de aquest grup nou els 
antics agents ambientals han col·laborat de forma activa explicant la seva experiència i motivant a tot el 
grup. 

Algunes Imatges de la formació d’Agents Ambientals del 2010: 
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El treball desenvolupat amb els Agents Ambientals  

En el següent esquema queda reflectit el treball realitzat amb els Agents Ambientals dintre del projecte de 
sensibilització i educació ambiental per la prevenció i millora de la gestió dels residus als parcs durant el 
2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posada en marxa del Pla d’Acció entorn a la sensibilització i la educació ambiental per la prevenció 
i la millora de la recollida dels residus als parcs.  

En la edició del curs passat es van organitzar dos equips d’Agents Ambientals, un va actuar al parc de la 
Trinitat (8 joves de 16-22 anys) i un altre al parc del Poblenou (7 pesones de 19 a 60 anys). 

 

Equip d’Agents Ambientals del parc de Trinitat a la esquerra,  i equip del parc del Poblenou, a la dreta. 

Pla d’acció - 
Projecte educatiu 
entorn a la prevenció 
de residus i reciclatge 

Què volem fer? Es van crear grups de treball per definir els 
següents àmbits d’actuació: 
- Infraestructures de reciclatge 

- Informació i  Comunicació al parc en prevenció de residus i 
reciclatge, punt d’informació i taula a taula 

-Difusió del projecte 

-Vaixella, Gots Reutilitzables i Samarretes 

- Sensibilització i activitats educatives (jocs per infants, teatre 
social, tallers de reciclatge...) 

- Avaluació 

- Possible solucions i eines 

- Objectius i missatges que volem transmetre 
- Recursos 

Diagnòstic centrat en la prevenció dels residus i el reciclatge: 

- La problemàtica dels residus als parcs. 

- Usuari@s dels parcs, usos i hàbits 

Diagnòstic de la 
problemàtica  
a partir de la 
observació, entrevistes 
i qüestionaris 
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Les activitats que es van realitzar durant els caps de setmana de juliol, agost i setembre van ser les 
següents: 

Informació i comunicació: 

- Punt d’informació del projecte: es reparteix el tríptic (amb informació sobre l’impacte de la generació 
dels residus als parcs i les bones pràctiques per la seva prevenció i la seva recollida selectiva), s’explica el 
projecte i les bones pràctiques que podem realitzar per prevenir residus alhora de fer pícnic al parc així 
com alhora de fer una recollida selectiva, encara que no és possible al parc la poden fer a casa seva i 
avituar-se a aquesta pràctica que esperem que un futur es pugui realitzar en aquests espais.  

Cal remarcar que tant el logo del projecte, com el lema i el contingut del triptic es va treballar 
conjuntament amb tot l’equip d’Agents Ambientals. Tos els misatges a comunicar van sortir del propi 
grup i aixo va ajudar molt alhora de fer la comunicació i creure en la labor educativa que estaven fent. A 
més a més el lema “Mis parques Chéveres, junt@s prevenimos los residuos”, creiem que ha sigut molt bó 
ja que é smolt idoni pel tipus d’usuaris/es amb els que s’estava treballant. 

 

 

Triptic d’informació amb problemàtica de 
residus al parc i bones pràctiques per la 
prevenció i la recollida selectiva  

 

 

Els gots reutilitzables i el cartell amb bones 
pràctiques per la prevenció dels residus al punt 
d’informació 

 

Punt d’informació Trinitat  

 

Punt d’informació Poblenou  
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- Informació i comunicació taula per taula o grup per grup en el cas de Poblenou: es fa una 
comunicació directa a les persones que estan fent el pícnic o la barbacoa, explicant el projecte i les bones 
pràctiques per prevenir els residus i fer un abona gestió d’aquests alhora de fer pícnic. Aquesta 
sensibilització i comunicació es reslitza a partir del tríptic, i s’els obsequia amb gots reutilitzables com 
objectes primordials per començar a reduir residus al parc. En lloc de donar-lis directamente el got un cop 
explicat les bones pràctiques s’els fa un minicuestionari de 4 preguntes per que interioritzen el missatge 
abans de donar-lis els gots.  

Al principi i al final del projecte es van realitzar un qüestionari inicial sobre els usos, la freqüencia i les 
pràctiques en materia de residus (freqüencia d’utilització del parc, les activitats que realitzen, quin tipus 
de vaixella i recipients en porten, quin transport agafen per arribar al parc i com transporten el menjar fins 
al parc) i un qüestionari final per valorar els resultats (freqüencia d’utilització del parc, les activitats que 
realitzen, quin tipus de vaixella i recipients en porten, quin tipus de residus generen i on els llancen, si 
saben que significa la prevenció de residus, si han conegutel projecte Mis Parques CHéveres, si han rebut 
els gots reutilitzables, si coneixen algun tipus de campanya semblant, si reciqun a casa seva i comentàris). 
En l’apartat 3.4 es fa referència a aquests. 

 

Informant i fent qüestionaris taula 
a taula a Trinitat 

 

Gots reutilitzables  

Chanques educador ambiental 
repartitnt gots reutilitzables a la 
inaguració del projecte a 
Trinitat 

 

Informant i repartint els gots 
reutilitzables pels grups de picnic 
al Poblenou 

 

Informant i fent qüestionaris 
taula a taula a Poblenou 

 

Chanques educador ambiental 
repartitnt gots reutilitzables a la 
inaguració del projecte a 
Poblenou 

La gent de la zona de picnic dels parcs amb els gots reutilitzables: 
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Activitats d’educació i sensibilització ambiental: 

- Jocs per infants: “La rajuela del reciclatge”, “El basquet dels contenidors del recilatge”, durant els dies 
de la inaguració del projecte 10 i 11 de juliol també es va comptar amb el “Joc de la Orgànica” i el equip 
d’educadors proporcionat per l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Bastques del recilatge, Trinitat 

 

Basquet del recilatge, Trinitat 

 

Ratjuela del recilatge Trinitat  

 

Ratjuela del recilatge Trinitat  

 

Bastques del recilatge, Poblenou 

 

Ratjuela del reciclatge, Poblenou 

 

Ratjuela del recilatge Trinitat  

 

Joc de la orgànica Poblenou  
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-  Manualitats amb materials reciclats: 

  

  

- Teatre social a càrrec dels Agents Ambientals “Hombre Consumidor versus Hombre 
Responsable”. Els agents ambientals vam pensar la idea, el guió i van realitzar el teatre ells mateixos. 

 

Narradores de la obra de teatre 

 

 

 

Pares mares i infants mirant la obra 
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En la edició d’enguany del projecte, s’han disenyat noves formules per arribar a la gent i fer activitats 
ludicofestives de sensibilització. Com per exemple la gravació de’un “Lip-Dup” amb els agents 
ambientals i els usuaris del parc. La dotació de premis per un pícnic més ambiental a les taules que ho 
facin millor, etc. 

Al final del projecte de la edició del 2010 es va fer una cloenda on cadascun dels Agents Ambientals va 
rebre un diploma que acredita la seva formació en educació ambiental en concret en prevenció de residus 
i la realització de pràctiques dintre del projecte Mis Parques Chéveres. 

 

Els 15 Agents Ambientals de la ediciaó del projecte del 2010, es van mostrar molt satisfets i contents 
d’haver participat en aquest projecte tant a nivell professional com personal. Tots i totes varem voler fer 
comentaris i agraïments en el moment que se’ls va lliurar el diploma. 

 
 

 

 
 

Fotos lliurament de diplomes als Agents Ambientals. 
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Foto col·lectiva de tots i totes els assistents a la cloenda de Mis Parques Chéveres 2010. 

6. Beneficis que aporta a la societat el projecte  

Procés d’Investigació-acció-paritcipació entorn a la gestió dels residus: 

Millora de les condicions ambientals i en especial de la reducció i adequada gestió dels residus al Parc de 
la Trinitat i del Poblenou de Barcelona a través d’un procés de participació i formació amb els usuaris del 
parc i diferents actors del barri i el col•lectiu llatinoamericà, principal usuari d’aquestes àrees.  

• Facilitació de l’anàlisi i la reflexió de l’ impacte de la generació dels residus en l’estat de 
conservació del parc i de gaudi per part dels usuaris. 

• Relacionar el problema de la generació dels residus i la seva gestió al parc amb la problemàtica 
general dels residus en la nostra societat de consum. 

• Dinamitzar el teixit d’actors vinculats amb el parc en la prevenció i la millora de la gestió dels 
residus al parc.   

• Formar a persones del propi parc en tasques d’Educació Ambiental, especialment en prevenció 
dels residus. Per assegurar la continuïtat del programa educatiu al parc. 

• Proporcionar recursos educatius i materials que facilitin els objectius anteriorment mencionats: 
normativa de prevenció de residus per la zona de picnic, díptics i cartells explicatius, guies de prevenció 
dels residus i activitats educatives relacionades, contenidors i materials per la prevenció dels residus i 
recollida selectiva, etc.  

Procés de Formació i Sensibilització Ambiental de l’equip d’Agents Ambientals:  

Millora les condicions ambientals de la ciutat de Barcelona a través de la participació del col•lectiu 
llatinoamericà de Barcelona en diferents accions d’educació ambiental de la ciutat.  

• Formació a persones del col•lectiu immigrant de Catalunya en educació ambiental, 
especialitzant-se en l’àmbit dels residus. 

• Enfortiment de la implicació de les associacions d’immigrants en l’educació ambiental dels seus 
membres i en la posada en pràctica d’accions concretes en aquest sector.  

• Enfortiment de la integració dels criteris ambientals en zones d’oci i activitats festives del 
col•lectiu llatinoamericà de Barcelona.  

• Enfortiment del teixit associatiu i la participació entre els joves immigrants. 
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7. Perquè consideres que el projecte és especialment 
mereixedor d’aquesta dotació econòmica  

A continuació s’han recollit algunes de les reflexions i punts forts d’aquest  projecte desenvolupat durant 
el 2010. Hi ha unes primeres idees que fan referència al procés de informació-participació-acció entorn a 
la problemàtica de la generació dels residus als parcs i les altres que fan referència al treball col·lectiu i 
participatiu amb el grup d’Agents Ambientals. 

Punts forts del Procés d’informació-participació-acció per la prevenció i la millora de la gestió dels 
residus: 

- Fer reflexionar als usuaris/es del parc en relació a la prevenció dels residus al parc i a l’àmbit 
domèstic, a partir de persones del seu mateix col·lectiu i amb moltes ganes de comunicar, ha 
resultat ésser una bona estratègia per la comunicació ambiental,  la gent s’ha mostrat molt més 
receptiva i propera. 

- Començar a canviar els hàbits en la prevenció de residus a partir del got reutilitzable, facilita el 
canvi cap a hàbits més responsables. Te'n vas a casa amb un element bàsic per la prevenció dels 
residus  i a partir d’aquí pots  reflexionar  i introduir noves pràctiques més sostenibles. 

- La sensibilització entorn a la prevenció dels residus en un espai col·lectiu com el parc ha volgut 
anar més enllà de bones pràctiques ambientals en aquests espai, s’ha tractat de traslladar aquesta 
sensibilització i acció a tots els àmbits (domèstic, de feina...etc) dels usuaris/es d’aquests parcs. 

- Tot el disseny educatiu va ser pensat de forma col·lectiva amb el grup d’Agents Ambientals. 
Aquests es van apropiar del projecte i van crear jocs i teatres propis per sensibilitzar i arribar als 
usuaris/es del parc. En tot moment varem donar importància a que cada agent pogués aportar 
els seus coneixements i es sentís part del procés, fent aquest molt més ric i real. 

- En relació al reciclatge no es va poder fer una bona actuació educativa per promocionar-ho 
perquè falten les infraestructures necessàries. Per això Barnamil va redactar un informe amb 
tota la problemàtica de la gestió dels residus actual definint  propostes de millora enfocades a 
fer possible el reciclatge. En tot cas es va sensibilitzar en relació al reciclatge domèstic. 

- També es va voler ambientalitzar el bar de la Trinitat i del Poblenou amb col·laboració de 
Fedelatina, evitant els gots d’un sol ús. Però és difícil de solucionar, es necessitaria un 
rentavaixelles per rentar els gots reutilitzables. 

- La tasca de sensibilització i educació es fonamental en aquest tipus de projectes, però ha 
d’anar acompanyada d’infraestructures que facilitin els comportaments ambientals i que 
donin exemple. 

- En relació als resultats aconseguits en reducció de residus i millora de la recollida selectiva que 
s’avaluen per la millora de comportaments per par dels usuaris/es, es dificil de valorar ja que 
no vam poder fer qüestionaris a les mateixes persones al començament i al finalitzar el projecte, ja 
que la variabilitat dels usuaris/es cancia cada cap de setmana. El que si hem estret a partir de la 
realització de qüestionaris finals als dos parcs, algunes idees que ens mostren on hem de fer 
més esforç en el cas de continuar aquest projecte.  

- D’aquest anàlisis qualitatiu la idea principal és que encara queda molt camí per avançar en 
materia de prevenció de residus alhora de fer pícnic i barbacoes al parc de la Trinitat i del 
Poblenou, especialment alhora de potenciar la incorporació de la vaixella reutilitzable (gots, 
plats i coberts) ja que en la actulitat la majoria dels elements de la vaixella és de plàstic d’un sol ús. 
També s’ahuria de fer especial incidencià per tal de reduir el nombre de bosses de plàstic que 
s’utilitzen enfortin la utilització de bosses reutilitzables, motxilles i carrito. Igualmenet s’hauria de 
incentivar l’utilització de tupers o recipients reutilitzables per transportar el menjar i evitar els 
envassos plàstics, les bosses i el paper de plata. I per últim quedaria substituir les estovalles d’un sol 
ús de paper o plàstic per estovalles de roba o plàstic dur, aixi com els tovallons, encara que hi ha 
molta gent ja ho fa pel cas de les tovalles en el parc de Poblenou principalment.   
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Punts forts del Procés de formació,  grup d’Agents Ambientals: 

Més enllà de la formació i actuació educativa sobre prevenció de residus, hem pogut reflexionar sobre la 
problemàtica del parc, les possibles solucions i actuacions de forma conjunta i creativa a partir dels 
coneixements dels diferents integrants del grup.  

Això ens ha permet: 

- Sentir-nos protagonistes d’un projecte dissenyat de forma col·lectiva. 

-  Incentivar una opinió crítica i sensible cap als problemes ambientals i integrar els valors de la 
educació ambiental, dintre del grup amb el que hem estat treballant. Participar en un projecte 
d’Educació Ambiental concret amb uns objectius definits, ha resultat ser un procés educatiu 
en si mateix.  

-  Crear i enfortir relacions personals entre persones amb les mateixes inquietuds, a partir d’un 
projecte col·lectiu.   

-  Capacitar a aquest grup, format, motivat i unit per funcionar de forma independent en 
futures actuacions de caire ambiental dintre de la seva comunitat. 

8. Vídeo documental del projecte 

“Clausura Mis Parques Chéveres” 2010 

http://www.youtube.com/watch?v=8iiPp1Uvb5s  

Presentació projecte “Mis parques Chéveres” 2010 

http://www.youtube.com/watch?v=YNh6NqtOGlw 

 

 

 


