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Es publica el quadern de Bones Pràctiques del
Projecte d’Adaptació Climàtica a les Escoles (UIA),
una de les sinèrgies de l’EDUSI Eix Besòs

ht ps:/ w w.edusi.barcelona/ca/sinergia/ daptacio-climatica- les-escoles-uia/
Consulta el projecte

ACTUALITAT

Participem a la cinquena edició del
Fòrum de les Ciutats de Madrid
IFEMA
L’Ajuntament de Barcelona ha explicat la seva

El projecte EDUSI Eix Besòs s’ha pogut compartir a la

experiència en el projecte EDUSI Eix Besòs al Fòrum de

temàtica “Ciutat integradora: Analitzant les estratègies

les Ciutats de Madrid que s’ha celebrat del 14 al 16

de desenvolupament urbà sostenible i integrat”, dins l’eix

d’aquest mes de juny. El Responsable tècnic i de

de planiﬁcació urbana. Durant la sessió, entre d’altres

comunicació del projecte ha pogut mostrar el cas de

ponències s’han realitzat les presentacions de diferents

Barcelona i participar en un debat obert amb altres

casos i un debat obert entre diferents ciutats EDUSI.

responsables de projectes EDUSI.

Salamanca, Sevilla, Murcia i València han estat

El Fòrum de les Ciutats de Madrid és un punt de trobada i
intercanvi d’idees, projectes i visions sobre el camí que
han de seguir les ciutats per convertir-se en espais més

compartint una taula rodona amb Barcelona, moderada
per tècnics de l’equip de treball del Projecte InURBA i del
Grup d’Investigació GIAU+S.

habitables, sostenibles, inclusius, participatius i
resilients. Així doncs, es tracta d’un espai de treball tant
per aquelles ciutats que ja han iniciat aquest camí com
per aquelles que volen començar-lo.
L’edició d’enguany ha comptant amb la participació de 70
ciutats de la península, més de 200 ponents i més de
1.500 assistents entre experts, tècnics representants de
l’administració, acadèmics i societat civil. El Fòrum s’ha
organitzat en 4 eixos de treball: la planiﬁcació urbana, la
renaturalització, ciutats per habitar i l’economia circular.
D’aquests 4 eixos han sorgit 24 temàtiques urbanes a
tractar i s’han realitzat més de 50 taules rodones de
debat i intercanvi d’experiències.

CONEIX MÉS SOBRE EL PROJECTE EDUSI

Els objectius temàtics i les línies
d’actuació
CONSERVAR I PROTEGIR EL MEDI AMBIENT I
PROMOURE L’EFICIÈNCIA DELS RECURSOS (OT6)
La memòria de l’aigua (LA 08):
Articular al voltant del riu Besòs actuacions de diversa
índole amb un elevat grau de participació social i
integració de les entitats i empreses de la zona al llarg
del mateix ﬁl conductor físic i conceptual: el riu com a
font de vida, s’integren mesures dirigides a la seva
revalorització com a espai lúdic, esportiu, d’intercanvi
ciutadà, de divulgació de valors,…
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