
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TALLER PARTICIPATIU:  
El brunzit de la comunitat: Jornada Apiteca  
 
 
 

Març 2022 

 
Participació Ciutadana  

Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  



INTRODUCCIÓ  

La Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer participa en la iniciativa The Europe Challenge, que 

connecta les comunitats locals i el coneixement.  

En aquesta iniciativa les biblioteques es proposen com l’espai per a col·laborar amb la 

ciutadania en la identificació de desafiaments i solucions.  

La biblioteca de Sant Boi participa amb el projecte “APITECA: El brunzit de la comunitat", en què 

les abelles fan de fil conductor en el llançament d’un dels grans reptes de les societats actuals: 

viure en un entorn més verd, sostenible i saludable.  

Per compartir idees per elaborar a la biblioteca i des de la biblioteca en relació a aquest repte,  

es programa una jornada participativa. 

 

OBJECTIUS 
 

La jornada participativa té com a finalitat:  

 

o Deliberar i recollir propostes per visibilitzar les biblioteques, com un espai per 

crear i compartir coneixement.  

o Pensar i compartir idees per desenvolupar des de la biblioteca una comunitat 

que impulsi accions relacionades amb el repte d’assolir un entorn més verd, 

sostenible i saludable.   

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA JORNADA   
 

Data: 12 de març de 2022  

Hora: 9:00 hores  

Durada: 3 hores  

Participants: En total van participar 18 persones  

 

Desenvolupament:  
1. Introducció a la sessió i projecte europeu 

2. Xerrades formatives 

3. Taller participatiu  

 

1. Introducció a la sessió i projecte europeu  
A càrrec de la directora de la biblioteca, Maria Montia que explica els objectius i la finalitat 

de la sessió emmarcant la jornada dintre del projecte europeu.  
 

2. Xerrades 
Intervencions que introdueixin i concreten el tema i objectiu de la jornada.   

-Biodiversitat a càrrec de Laura Palau, tècnica de patrimoni natural i verd urbà de 

l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  

-Abelles i apicultura a càrrec d’Albert Graus, apicultor local. 

-Apicultura urbana i Apiteca, a càrrec de Mel·lis.  

 

 



 

3. Taller participatiu 
La dinàmica de treball en dos grups, està organitzada en tres parts al voltant de tres 

preguntes:  

 

1. Què pots fer tu i la gent que t’envolta per millorar el teu entorn?  

2. Quines propostes, activitats es poden impulsar des de la biblioteca per crear un entorn 

més verd, més sostenible i més saludable?  

3. Què podem fer per crear un grup, una comunitat que doni continuïtat al projecte 

Apiteca?  

 

 
RESULTATS DEL TALLER PARTICIPATIU  
 

GRUP 1 
 

Què pots fer tu i la gent que t’envolta per millorar el teu entorn? 
 

- Seguir fent el que es fa ara i si és possible augmentar-ho: reciclar, tenir cura i respecte (per 

exemple: no embrutar), no comprar productes envasats, no consumir productes amb 

contaminats, disminuir consum de plàstics, comprar productes de temporada i de proximitat,  

 

- Convertir els espais que tenim a les cases, a les feines, en espais que facilitin la biodiversitat 

urbana amb plantes adequades, abeuradors, hotels d’insectes... 

 

- Convertir-nos en persones prescriptores sobre biodiversitat urbana per influenciar en les 

persones més properes com la família, els amics i amigues, els companys i companyes de 

feina.... 

 

- Participar en accions comunitàries 

 

Quines propostes, activitats es poden impulsar des de la biblioteca per crear un 
entorn més verd, més sostenible i més saludable? 
 

-Projectes amb participació ciutadana: 

- Activitats: excursions per plantar mel·líferes, jornades, tallers de conscienciació, 

pràctics (caixes niu)... 

- Treballar amb escoles, casals, entitats 

- Crear un racó amb tot el material associat el projecte 

- Divulgació: ser presents en jornades especials com fires i festes, buscar canals 

de divulgació 

 

-Activitats concretes:  

 

- Crear un itinerari al Parc de la Muntanyeta sobre les abelles 

- Diada per plantar mel·líferes 

- Fer formació 

- Trobades intergeneracionals: col·laboracions escoles amb casals de gent gran, 

residències 

- Trobades d’apicultors  

 



Què podem fer per crear un grup, una comunitat que doni continuïtat al projecte 
Apiteca? 
 

- Prioritzar línies de treball i demanar complicitats  

 

- Anar a buscar públic diana, cercar persones interessades 

 

- Creació d’un grup motor 

 

- Generar compromís a partir de la creació de vincles amb algun objecte/material perquè la 

gent se’l faci seu i tingui la responsabilitat de col·laborar   

 

- Trobades temàtiques: on els temes són decidits en grup, amb la gent interessada en 

col·laborar en el projecte, en calendari fixat 

 

- La difusió, la crida per afegir-te a la comunitat ha de ser molt destacada i sempre present al 

web de la biblioteca i d’altres serveis que hi vulguin col·laborar 

 

 

 

GRUP 2 
 

Què pots fer tu i la gent que t’envolta per millorar el teu entorn? 
 

- El primer de tot: conèixer i tenir interès 

 

- Afavorir la biodiversitat des de casa amb hortets, nius i abeuradors als balcons  

 

- Reduir els residus, la mobilitat a motor, la utilització de productes amb químics, el consum en 

general 

 

- Comprar productes de proximitat, apostar per una alimentació sostenible  

 

- Contractar a empreses amb valors, fer servir la força com a consumidors  

 

- Neteja activa de l’espai públic 

 

Quines propostes, activitats es poden impulsar des de la biblioteca per crear un 
entorn més verd, més sostenible i més saludable? 
 

- La biblioteca hauria de sortir i oferir serveis a les entitats de Sant Boi i les entitats i la 

ciutadania hauria d’anar a la biblioteca a crear coneixement  

 

- Crear i difondre coneixement a partir de projectes de ciència ciutadana, on les persones, 

entitats i escoles s’impliquen en obtenció de dades i els resultats  

 

- Implicar les escoles en la programació d’activitats  



 

-Activitats concretes:   

- Conferències sobre llibres de temes ambientals amb els i les autores 

- Cinefòrum 

- Cercles 

- Scape Room 

- Visites guiades amb persones expertes per l’entorn natural 

- Plantada d’arbres  

- Recollida de residus 

- Caixes niu i anellament 

- Ensenyar a mirar el nostre entorn 

 

-Generar vincle entre persones usuàries de la biblioteca i l’entorn del parc de la Muntanyeta 

que aportaran coneixement i estima i repecte. Participar en la conservació dels espais dels 

voltant.  

 

Què podem fer per crear un grup, una comunitat que doni continuïtat al projecte 
Apiteca? 
 

- Adreçar-nos a col·lectius i persones interessades i crear una xarxa de contactes 

 

- Fer un mecanisme de recollida de propostes 

 

- Demanar la col·laboració d’altres experiències en creació de comunitats.  

 

- Tenir clar que li demanem a la comunitat, l’objectiu ha d’estar ben definit  

  

- Les trobades haurien de ser més sistemàtiques 

 

- Proposar trobades temàtiques: Ocells, amics de la Muntanyeta... 

 

- Tenir un retorn del què es faci, que es conegui que s’obté quan es col·labora  

 

- Els canals de comunicació han de ser clars i estables  

 

 



 
 
 
 
 
DIFUSIÓ I PARTICIPACIÓ 

 

Aquesta activitat ha estat adreçada a la ciutadania de Sant Boi en general, però d’una manera 

especial a les persones que ja són usuàries de la biblioteca.   

 

S'ha fet difusió en les xarxes pròpies de la biblioteca, de Cultura i de l’Ajuntament a part de 

convidar expressament a les persones usuàries de la biblioteca.  

 

S’ha creat un espai propi a la plataforma Decidim Sant Boi.  

 

La jornada és una de les primeres activitats que es realitzen en format presencial després del 

període de restriccions a causa de la crisi sanitària per la COVID-19. 

 

Aquest fet està fent que costi que la ciutadania torni a participar en activitats que ofereixen les 

biblioteques, com així ens comuniquen des del Servei de Biblioteques de la Diputació de 

Barcelona.  

 

 

 


