
Alimentem	el	Besòs-Maresme	
Generant	comunitàriament	un	sistema	alimentari	sostenible	innovador	promogut	des	de	
l'economia	social	i	solidària.	

						

1.Breu	descripció	del	projecte	
El	 projecte	 pretén	 generar	 una	 nova	manera	 d’enfocar	 l’alimentació	 al	 barri	
del	Besòs-Maresme	de	forma	comunitària	i	en	xarxa	a	par?r	de	impulsar	un	
espai	d’ar?culació	autoges?onat	al	barri.	 L’objec?u	és	desenvolupar	noves	
idees	 i	 pràc?ques	 fomentades	 des	 de	 les	 economies	 transformadores,	 i	
fer-ho	generant	un	procés	comunitari	a	on	par?cipin	els	agents	claus	
del	 barri,	 els	 serveis,	 l’administració	 i	 altres	 organitzacions	
vinculades	 amb	 la	 temà?ca.	 Des	 d’aquest	 treball	 en	 xarxa	 es	
reforçaran	 les	 inicia?ves	 existents	 i	 s’impulsaran	 noves	
experiències	per	 tal	 de	 trobar	 fórmules	que	millorin	 la	 seguretat	
alimentària	 i	 contribueixin	 a	 l’assequibilitat	 i	 accessibilitat	
d’aliments	de	qualitat.	Iniciar	un	procés	que	vinculi	la	salut	comunitària	
amb	l’acció	comunitària	i	l’economia	social	i	solidària	i	comunitària;	treballar	en	defini?va	cap	a	
un	sistema	alimentari	sostenible,	just,	saludable,	comunitari	i	innovador.	

2. Objec<us	

General:	 Generar	 comunitàriament	 un	 sistema	 alimentari	 sostenible	 innovador	 promogut	 des	 de	
l'economia	social	i	solidària	al	barri	del	Besòs-Maresme.	

Específics:	

1. Generar	un	mapeig	col·labora?u	d’agents,	experiències	i	programes	existents	al	barri.	
2. Recopilar	i	contactar	recursos,	serveis,	administracions	o	organitzacions	que	poden	sumar-se	al	

procés.		
3. Acompanyar	l’impuls	d’inicia?ves	que	fomen?n	millores	al	sistema	alimentari	al	barri.	
4. Cons?tuir	grups	de	treball	específics	per	a	desenvolupar	accions	i	inicia?ves	compar?des.	
5. Avançar	amb	els	grups	de	treball	cap	a	la	cons?tució	d’un	espai	d’ar?culació	del	barri	en	temes	

alimentaris.	
6. Definir	una	metodologia	d’intervenció	per	abordar	la	temà?ca	des	de	l’acció	comunitària.	

Període	d’execució:	Dic	2019	/	Juny	2020. 
Financiació:	Impulsem	el	que	Fas	2019	-	Barcelona	Ac?va	(80%	del	cost	total	del	projecte). 
Equip	de	treball:	Albert	Rojas	García	(CALMA	Transicions	Ecosocials),	Lucrecia	Olivari	(ANTÍGONA	
Procesos	par?cipa?vos). 
Donen	suport:	Pla	Comunitari	Besòs-Maresme,	Casal	de	Barri	Besòs-Maresme	i	l’Associació	de	
Menjadors	Ecològics	de	Catalunya.
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3.	Per	que	“Alimentem	el	Besòs-Maresme?	

Narra<ves	conjuntes,	estratègies	glocals	

Des	de	l'administració	municipal	(i	d’altres)	s'estan	donant	passos	que	impulsen	la	transició	cap	a	un	nou	
model	alimentari	urbà	a	través	de	plans	 i	programes,	però	aquestes	mesures	hauran	de	"aterrar-se"	a	
nivell	 de	barris.	 Per	 ser	 sostenibles	han	de	 comptar	 amb	 la	 complicitat	 i	 implicació	de	 col·lec?us	que	
vénen	 impulsant	 inicia?ves	orientades	a	un	 canvi	de	model.	 Les	 transicions	ecosocials	 cap	a	 sistemes	
alimentaris	 més	 saludables,	 justos	 i	 sostenibles	 necessiten	 d’una	 nova	 narra?va	 que	 generi	 canvis	 a	
par?r	d’experimentar	i	explorar	altres	formes	de	fer.	

Posicionar	el	tema	a	nivell	de	polí<ca	comunitària	al	barri	

Si	bé	el	tema	de	l’alimentació	sostenible	i	saludable	comença	a	posicionar-se	cada	vegada	amb	més	
força	 en	 l'agenda	 polí?ca,	 cal	 incorporar-lo	 a	 l'agenda	 dels	 barris.	 L’objec?u	 és	 ar?cular	 a	 les	
administracions,	 el	 teixit	 associa?u	 local	 i	 altres	 agents	 per	 començar	 a	 abordar	 la	 problemà?ca	 a	
par?r	de	les	par?cularitats,	fortaleses	i	debilitats	del	propi	territori.	
	

Necessitat	d'un	enfocament	holís<c	

Amb	Alimentem	el	Besòs-Maresme	pretenem	donar	els	primers	passos	d'un	procés	a	mig/llarg	termini,	
que	perme?	generar	i	consolidar	un	espai	d'ar?culació	al	voltant	de	l'alimentació	sostenible	al	barri.	Per	
garan?r	 un	 enfocament	 holís?c	 del	 tema,	 l'espai	 d'ar?culació	 hauria	 d'implicar	 a	 diferents	 àrees	 i	
programes	 impulsats	 des	 de	 l'administració	 així	 com	 a	 en?tats,	 col·lec?us	 i	 veïnat	 del	 barri	 amb	
inicia?ves	en	marxa	relacionades	amb	els	diferents	àmbits	i	dimensions	del	sistema	alimentari.	

A	 nivell	 temà?c,	 l'espai	 hauria	 de	 comptar	 amb	 l'assessorament	 en	 temes	 específics	 de	 Centres	 de	
Recerca,	 així	 com	 nodrir-se	 d'experiències	 innovadores	 que	 s'es?guin	 duent	 a	 terme	 en	 altres	 barris,	
ciutats	o	països,	que	serveixin	de	font	d'inspiració	per	a	potenciar	les	inicia?ves	en	marxa	o	impulsar-ne	
de	noves.	

Actuar	com	a	facilitadors/es	
En	 aquest	 procés,	 l'equip	 actuarà	 com	 a	 facilitador,	 generant	 ponts	 entre	 en?tats	 i	 agents	 locals.	 Al	
mateix	temps,	apropant	 i	posant	a	disposició	del	procés	grups	de	recerca,	experiències	 i	 informació	al	
voltant	 de	 projectes	 i	 plans	 d'actuació	 que	 s'estan	 treballant	 i	 poden	 cons?tuir	 oportunitats	 per	 a	 la	
millora	de	sistema	alimentari	al	barri.	
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4.	Pla	de	Treball	
Fase	I:	IDENTIFICACIÓ	

• Iden?ficar	de	inicia?ves	en	marxa,	relacions	i	sinèrgies	actuals	a	par?r	de	tres	nodes	(Escoles,	IES,	Llar	
d’Infants	/	Mercat	/	Menjador	Solidari)	en	coordinació	amb	el	Pla	Comunitari,	el	Casal	de	Barri	i	altres	
serveis	i	organitzacions.	

• Iden?ficar	 agents	 clau	 de	 cada	 node	 que	 puguin	 funcionar	 com	 a	 enllaços	 entre	 les	 diferents	
experiències.	

Fase	2:	ASSESORAMENT	TÈCNIC	I	FONTS	D’INSPIRACIÓ	

• Promoure	noves	sinergies	entre	els	nodes	que	potenciïn	les	inicia?ves	en	marxa	i	explorar-ne	noves.	

• Vincular	 centres	 de	 recerca	 que	 assessorin	 en	 temes	 específics	 a	 les	 inicia?ves	 i	 experiències	
innovadores	que	puguin	servir	com	a	font	d'inspiració.	

• Dissenyar	 i	 realitzar	 conjuntament	amb	actors	 locals	ac?vitats	 forma?ves,	de	 sensibilització	 i	difusió	
sobre	la	temà?ca	a	diferents	col·lec?us.	

Fase	3:	ACOMPANYAMENT	

• Acompanyar	als	grups	de	treball	que	s'hagin	cons?tuït	per	impulsar	i	reforçar	les	inicia?ves.	

• Definir	col·labora?vament	la	configuració	i	funcionament	de	l'espai	d’ar?culació.	

	5.	Cap	a	un	sistema	alimentari	sostenible	al	Besòs-Maresme	
El	projecte	que	presentem	és	una	primera	etapa	d'un	procés	a	mitjà	i	 llarg	termini.	Aquests	set	mesos	
són	 fonamentals	 i	 han	 de	 servir	 per	 posar	 els	 fonaments	 d'un	 SAS	 al	 Besòs-Maresme.	 La	 intenció	 és	
generar	 pe?tes	 transformacions	 estratègiques	 que	 alimenten	 el	 procés	 de	 transició	 cap	 a	 un	 sistema	
alimentari	 alterna?u	al	 barri.	 Algunes	de	 les	 accions	 concretes	que	poden	acompanyar-se	 en	 aquesta	
primera	 etapa	 per	 tal	 de	 ser	 desenvolupades	 en	 properes	 poden	 ser:	Mercat	 de	 Pagès,	 inicia?ves	 de	
cobertes	 verdes	 o	 d’agricultura	 urbana;	 malbaratament	 a	 l’escola;	 menjadors	 ecològics;	 estratègia	
d’educació	alimentària	i	nutricional;	compostatge	urbana;	etc.	

Les	línies	de	con?nuïtat	a	mitjà	i	llarg	termini	s'orientarien	a	
consolidar	 i	ampliar	 l'espai	d'ar?culació	que,	a	través	de	 la	
definició	 conjunta	 d'un	 pla	 d'acció	 per	 al	 barri,	 perme?	
cons?tuir	un	espai	autoges?onat	des	d'on	el	barri	pugui:	

• Prioritzar	 i	 impulsar	 projectes	 col·labora?us	 que,	 des	
d'un	 enfocament	 integral,	 redundin	 en	 la	 millora	 de	
l'alimentació	al	barri;	

• Sensibilitzar,	difondre	i	formar	sobre	una	nova	cultura	
alimentària;	

• Generar	nova	ocupació	verda.	

En	tant	laboratori	viu	es	pretén	que	aquesta	prova	pilot	esdevingui	una	font	d’inspiració	per	a	altres	
barris	de	la	ciutat.

Alimentem	el	Besòs-Maresme	2020	 	 	de	4 5



Alimentem	el	Besòs-Maresme	2020	 	 	de	5 5


	Generant comunitàriament un sistema alimentari sostenible innovador promogut des de l'economia social i solidària.

