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Descripció de la iniciativa

La Verdinada és una setmana verda que es fa 
durant el mes de març dedicada a la sosteni-
bilitat i al medi ambient. Està oberta a la ciu-
tadania en general i està impulsada pels Lluï-
sos de Gràcia juntament amb un ampli grup 
d’entitats vinculades al barri. L’any 2007 els 
Lluïsos van posar en marxa la primera Ver-
dinada i des de llavors la iniciativa s’ha anat 
consolidant cada vegada més i, any rere any, 
incorpora nous espais d’activitats i associa-
cions de la vila que se sumen al projecte.

La Verdinada representa un projecte 
d’activitats que gira al voltant del medi am-
bient amb la intenció de crear consciència i 
actuar de manera sostenible en el nostre en-
torn. És per aquest motiu que s’inscriu com 
una bona pràctica de l’objectiu 1. Biodiversi-
tat. Tot i que les accions que es proposen te-
nen un caràcter temporal, la repetició anual 
de l’esdeveniment i l’efecte de conscienciació 
ambiental que proposa s’ajusten als concep-
tes d’una ciutat més verda i diversa. Durant 
una setmana es programen tallers i activitats 
de contingut ambiental, destinats a promoure 
una consciència plena sobre la importància de 
preservar l’ambient i fomentar la sostenibili-
tat. L’objectiu d’aquesta setmana verda és fo-
mentar la sostenibilitat, conscienciar sobre la 
importància de preservar el medi ambient i els 
nostres recursos naturals, i, en conseqüèn-
cia, també oferir alternatives de consum més 
ecològiques i respectuoses amb el medi.

Verdinada
Una setmana verda, dedicada a la sostenibilitat 
i al medi ambient.

L’edició del 2015, que es va celebrar entre l’1 
i el 24 de març a la vila de Gràcia, va incloure 
més d’una vintena d’activitats adreçades a tot 
tipus de públic. S’hi van fer tallers infantils, 
exposicions, xerrades sobre ecologia i con-
sum responsable, tallers d’hort urbà, camina-
des per boscos urbans i caminades solidàries, 
d’identificació d’ocells, sortides de coneixença 
de fonts, d’albirament de cetacis, conferències 
de residu 0 i alternatives de consum, cinefòrum, 
tallers de recursos ambientals i consells soste-
nibles, mercat d’intercanvi de llibres, tallers al 
voltant de la reutilització, calçotada ecològi-
ca... La gran majoria d’actes van ser gratuïts i 
no van requerir inscripció prèvia. Les activitats 
es podien dividir en dos blocs: 

•  Sensibilitzadores (exposicions, accions edu-
catives, etcètera)

•  Ludicoeducatives (tallers, jocs, etcètera)

En la darrera edició hi van col·laborar entitats 
del districte de Gràcia, així com altres orga-
nitzacions, en què el comú denominador és la 
sostenibilitat, amb l’objectiu de treballar en 
xarxa i ser més eficients a l’hora de treballar 
per objectius comuns. Ja hi sumen l’Espai Jove 
La Fontana, els Castellers de la Vila de Gràcia i 
Depana, la Comissió de Festes del carrer de la 
Llibertat, el Jardí del Silenci i la Societat Ca-
talana d’Educació Ambiental (SCEA). A més, 
hi col·laboren activament la colla de diables 
La Vella de Gràcia, La Fàbrica del Sol, el Banc 
del Temps de Gràcia, Plataforma Delta Viu, la 
Fundació de Prevenció de Residus i Consum, 
Ajudafrica i El Cargol Graciós.
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Una col·laboració important és la de Depana, 
que des de fa anys dedica part de la seva ac-
tivitat a les reforestacions i que prepara ini-
ciatives de dinamització per donar a conèi-
xer la natura i estar-hi en contacte, com al 
bosc urbà de Turull. Una d’aquestes activi-
tats és la que proposen amb alzinars. Amb 
els aglans que es recullen durant la tardor, 
es planten per aconseguir arbrets, per des-
prés tenir arbres més grans; els que ja havien 
plantat altres anys es van trasplantar en tes-
tos o en recipients més grans per poder-los 
replantar en el futur a Collserola.

Al bosc de Turull, Depana hi té un petit viver 
de plantes forestals que després es replan-
ten a Collserola. Algunes d’aquestes plantes 
que serviran per reforestar el bosc de Coll-
serola són les que plantaran els participants 
durant la Verdinada.

La voluntat de la Verdinada és que la vila de 
Gràcia sigui un referent del medi ambient 
urbà durant el mes de març.

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Soste-
nibilitat: 1. Biodiversitat: del verd urbà a la re-
naturalització de la ciutat

Durada: De l’1 al 24 de març de 2015. Des de 
l’any 2007 s’ha fet una edició anual.

Valors destacables de la bona pràctica: 
Col·laborativa, treball en xarxa, associativa, 
pedagògica.

Experiència enriquidora perquè fa créixer un 
sentiment de protecció de l’entorn i de res-
pecte de l’espai, per donar un futur a les ge-
neracions futures, amb valors naturals, agrí-
coles i patrimonials.

Impulsors: A la Verdinada del 2015 a la vila 
de Gràcia hi van participar, a més dels Lluï-
sos de Gràcia, l’Espai Jove La Fontana, els 
Castellers de la Vila de Gràcia i Depana, or-
ganitzadors d’activitats en l’edició anterior. 

A banda, s’hi sumen aquest 2015 la Comissió 
de Festes del carrer de la Llibertat, el Jardí 
del Silenci i la Societat Catalana d’Educació 
Ambiental (SCEA). A més, hi col·laboren ac-
tivament la colla de diables La Vella de Grà-
cia, La Fàbrica del Sol, el Banc del Temps de 
Gràcia, Plataforma Delta Viu, la Fundació de 
Prevenció de Residus i Consum, Ajudafrica i 
El Cargol Graciós.

Contacte: David Montfort Craver | Plaça del 
Nord, 7-10; 08024 Barcelona | 932 183 372 | 
projectes@lluisosdegracia.cat

1Indicadors associats

22 activitats realitzades

5 entitats organitzadores i 
11 entitats col·laboradores 


