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QUÈ OFERIM 

Una activitat dirigida a grups d’adults i infants, rutes per connectar a les persones 
participants amb la natura urbana a través de l'exploració activa per la ciutat de 
Barcelona, descobrint la seva propia creativitat i les eines que ens ofereix l’entorn. 

S'ofereixen dues rutes ambientals i creatives per a descobrir l'ecosistema urbà, espais i 
iniciatives locals, que es porten a terme en diferents espais de la ciutat:  
- RUTA MAR 
- RUTA MUNTANYA 

Les rutes són a l'aire lliure, on es fa la part d'exploració activa del medi, per a  continuació 
crear una peça col·lectiva a través d'un procés de COcreació per transformar la vivència 
personal, a través de les diferents eines i recursos creatius.  

La segona part de l'activitat la podem desenvolupar en un espai com una sala, aula, taller (si 
l'entitat contractant disposa d'una) ó en un espai públic.  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L’OBJECTIU 

Realitzant aquesta activitat es sensibilitza a les participants sobre la natura urbana que hi ha a 

Barcelona, a través d'eines i processos creatius, donant a conèixer la biodiversitat de la ciutat, 

així com els espais, plans i accions que s'hi realitzen des d'Ecologia Urbana, Ajuntament de 

Barcelona. Aquest objectiu està en línea amb les temàtiques del Compromís Ciutadà. 

VOLS QUE T’AJUDEM A INTEGRAR-HO AL MAPA B+S?  

Podeu col·laborar en el Mapa Barcelona + Sostenible afegint informació de la ruta que es 

realitzi, a les ja existents a l’aplicació del Mapa. D’aquesta manera col·laboreu amb la Xarxa 

Barcelona + Sostenible i aquesta informació será accesible a la ciutadania en general. 

A QUI VA DIRIGIT?  

El programa està dirigit a famílies i persones adultes, amb un màxim de 20 persones per ruta. 

En funció de la demanda es pot realitzar la ruta a un col·lectiu i espai específic. 

QUAN? 

Realitzem les rutes entre els mesos de setembre a desembre de 2019. Ens adaptem a les 

vostres necessitats, i podem realitzar la ruta qualsevol dia de la semana, sempre i quan es 

demani l’activitat amb un mínim de 20 dies d’antel·lació. La durada és de 2h 30 min. 
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COM HO FAREM? 

Durant el recorregut que es realitza, les guies i les persones participants s'organitzen en 

equips, amb els objectius de: 

1. Generar autonomia individual i col·lectiva, motivant a la participació i intervenció en la 

presa de decisions.  

2. Explorar els espais i els elements de la natura urbana, relacionant-se amb el medi a 

través dels 5 sentits (observació, sons que s'escolten, olors, tacte, etc.). 

3. Conèixer eines que podem obtenir del propi entorn (fulles, sorra, fang, llum, etc.). 

  

4. Fer ús d'eines digitals que s'ofereixen (aplicacions del mòbil o tauleta, fotografia, vídeo) i 

el joc o acció ciutadana (per exemple una neteja de fons marí o sorra). 

5. Descobrir diversos llenguatges artístics, a partir de diferents recursos creatius i 

performatius, com l'intervenció efímera dels espais, d'interpretació, el dibuix, el comic, la 

fotografia, l'escultura, etc. 
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COM TREBALLEM 
LES NOSTRES BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS 

S'incorporen criteris d'ambientalització en totes les activitats programades, així com en la 
gestió quotidiana de l'organització del projecte i de l’entitat, ja que volem servir d’exemple per 
als valors i principis que difonem.  

Aquesta bona pràctica es porta a terme a través de d'accions com per exemple: 

1. Reciclatge i reutilització de materials (es prioritza l'ús de material ecològic i compostable 
com el cartró i el paper, vidre, paper reciclat, etc.) 

2. Adquisició de material fungible sostenible (cartró reciclat i reutilitzat de botigues del barri, 
paper reciclat, teixits de cotó, etc.) 

3. Recomanació a les persones participants a les rutes sobre el consum de begudes en 
sortidors o en envasos retornables durant l’activitat. 

4. Prevenció de residus i la gestió i separació correcta dels mateixos (conjuntament amb les 
persones participants a les activitats) 

5. Reducció del consum d'energia durant les activitats ja que es generen principalment en 
espais amb molta llum natural o a l'aire lliure i de dia. 

6. Es promociona la mobilitat sostenible proposant fer les activitats en un horari que es 
disposi de transport públic per arribar als llocs on s’imparteixen els esdeveniments i 
indicant en la informació de la difusió com es pot arribar en transport públic. Per altra 
banda, les rutes es fan a peu i poden incloure transport públic. 
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COORDINEM EL PROJECTE 

El caràcter innovador d'aquest programa és la metodologia de les rutes “Exploradores 
Urbanos” d'Alehop Codisseny adaptada a la temàtica de la natura urbana, i el Pla del Verd i de 
la Biodiversitat, que es tracten en activitats actuals de l'Associació Animal Latitude. 

IRENE CERVERA BUISÀN, lidera l’Associació Animal Latitude, entitat que té l’objectiu de 
formar i informar sobre fauna i medi ambient, així com el desenvolupament de col·lectius de 
professionals del sector. Impulsa el treball en xarxa amb altres entitats i organitzacions, i 
genera projectes com Animals a la Ciutat, Jo també visc al Mediterrani, Trobades Animals, 
Animal Attitude, Actituds Animals, Desperta art i natura i les Rutes Ciutat Natura entre 
d’altres. 

La Irene és psicòloga especialitzada en organitzacions, intervencions educatives i socials. 
Dissenya i coordina projectes i esdeveniments, principalment vinculats a l'educació i 
sensibilització ambiental i social, a l'art i la naturalesa i al desenvolupament de persones i les 
seves competències actitudinals. 

+ informació animal latitude:  www.animallatitude.org 

ANITA GARCÍA,  lidera [alehop COdisseny] impulsa projectes de Disseny Social a partir de la 
seva metodologia RIZOMA [CO+eDU+eCO]. [exploradores urbanos] és una de les seves 
iniciatives que al costat de diferents col·laboradores de diferents camps i especialitats 
(artístiques, socials, científiques) ha creat 98 rutes creatives i 25 equips creant sinergies amb 
CCCB, Fundació Miró, entre altres. 

L'Anita és eco dissenyadora amb experiència professional en múltiples àmbits i disciplines. 
COcrea programes educatius, tallers, rutes creatives, accions artístiques, culturals, socials i 
mig ambientals. Coorganitzoa Jornades, Exposicions, Festivals i Conferències. 

+info info exploradors _Fundación Miró centrades en l'ARQUITECTURA I EL PAISSATGE: https://
youtu.be/p3X_99KLFAk 
+info info exploradors _LA INFINITAlh centrades en PAISSATGE SONOR: https://youtu.be/sIzLtRYVWTU 
+info info exploradors _CCCB centrades en ELS 5 SENTITS i L'ESPAI PÚBLIC: https://youtu.be/
BzkreEnABME 
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FITXA RESUM 
 

Organitza: Associació Animal Latitude i alehop! Exploradores urbanos   

Proposta dirigida: aules i equipaments ambientals, centres cívics, Socioculturals, educatius, 

biblioteques, organitzacions o grups a mida, dels mesos de setembre a desembre 2019. 

Tipologia: Ruta-Taller d'exploració creativa mar/muntanya 

Públic: Familiar i ciutadania en general 

Aforament màxim: 20 persones per ruta 

Temporalització de l'activitat: 2.30h 
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RESERVA UNA RUTA 

Una ruta s’ha de fer amb una reserva d’un mínim de 15 dies, per a la seva organització i 

gestió correctes. 

El preu d’una ruta és de 550€. Es compta amb una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona, i 

s’ofereix a organitzacions i entitats per 300€ (iva inclós). Si es fa una reserva de les dues 

rutes, el cost és de 500€. 

Inclou: reunió prèvia, preparació i adaptació de la ruta, *kit d’exploració i materials, 2 

dinamitzadores-guies per a la realització de l’activitat. 

*Adaptem el kit de la ruta ciutat natura a l’espai que ens demaneu, per tant fem un treball previ tenint en compte els 

requisits i necessitats de la ruta. 

EL pagament s’ha de realitzar per transferencia bancària al compte de l’associació animal 

latitude (per avançat s’ha de fer el pagamant del 50%, 15 dies abans de la realització de 

l’activitat. 

Contacte 

Irene Cervera Buisàn 

 projectes@animallatitude.org 

Tel. 656 842 087 
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