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A CASA ESCALA DE VEÏNES/INS AL CARRER
A l’hort comunitari
ESPAI GARDENYES

CASA ORLANDAI ESCOLA ORLANDAI

Plantar enfiladisses als costats
de les portes dels balcons

Aprofitar la comunitat i els
espais comuns. Posar plantes 

als replans i a l'entrada
Okupar escocells

Hotel d'Insectes, abeurador
d'ocells

Al bar, penjar plantes de la 
barra

Anar a les altres escoles a 
explicar la seva experiència 

Plantes a dins de casa i a fora

Si hi ha poca llum, i es molt
estreta, una opció seria posar 

potus a la part de dalt que 
creixen bé

Delimitar amb marques uns
recintes per posar plantes al 

carrer, per part dels veins/es, 
que respectin persones 

invidents i de mobilitat reduïda

Planter per fer horticultura als
balcons /terrats

Testos als balcons i a l'espai de 
la vorera a la cantonada

Salvar llavors dels dinars

Plantes medicinals (farigola, 
romaní, etc)

Posar plantes a les entrades de 
les cases i als espais comuns

Escollir un dia i regalar una 
planta a cada veí/na (la podem
fer d'esqueix perquè la posin

davant de casa o al balcó!)

Intercanvi de llavors/plantes Hotel d'insectes
Hotel d‘insectes, abeurador

d'ocells

Abeuradores d'ocells als balcons
Convèncer veïns/es per 

enverdir els carrers

Posar més arbres amb
jardineres com en els llocs

turístics (arbres en test)
Posar enfiladisses a la tanca Menjadora i abeurador d’ocells Les grades amb més verd

Hort al balcó Regalar plantes
Jardineres davant les portes per 
fer més espai per vianants (i així

evitar pàrquing de vehicles)

Obrir l'espai en horari de la Casa 
Orlandai perquè tohom en 

pugui gaudir
Regalar esqueixos

Posar testos a les voreres dels
bancs del davant de l'escola

Posar menajdores d'ocells a 
l'hivern

Penjar plantes del sostre
Acció puntal: Baixada de plantes 

al carrer
Enjardinar l'espai no pavimentat
de davant de l‘Espai Gardenyes

Taller de caixes niu per ocells i 
de menjadores

Guardar i regalar llavors
Apadrinar jardineres i escocells

de davant de casa
Petits parterres amb flors o 

plantes per evitar escombraries
Baixar l'alçada de la tanca

Oferir tallers de jardineria i 
horticultura domèstica (per 

grans i petits)

BOTIGA
Posar plantes exhuberants als

portals, patis i finestres de 
planta baixa

Testos penjats a la façana o a 
les faroles

Fer una volta un dia per l‘Espai
Gardenyes perquè la gent de 

Sarrià s'animi a plantar plantes
Posar enfiladisses a la tanca

Regalar plantes a les botigues
Obrir les portes dels portals i 

patis
Treure carrils de cotxes: posar 

de bici i espai per plantes
Fer-hi un espai perquè hi juguin

els nens i nenes del barri

Biblioteca de jardineria i 
horticultura domèstica

Fer el premi "simbòlic" a la 
botiga més florida

Plantar enfiladisses en les reixes
i tanques

Posar nius d'ocells als arbres / 
hotels d‘insectes

Fer viver
Banc del Temps - oferta de 

temps per tenir cura de plantes 

Flors i plantes on es pugui
Suport mutu per regar les 

plantes durant les vacances
Posar arbres. Parking Day 

d'arbres mòbils
Espai d'intercanvi de 

coneixements
Compra col·lectiva de plantes, 

testos, terra, etc.

Segell “botiga amiga” del Camí
Escolar Verd

Intercanvi de plantes, esqueixos
i coneixements entre veïns

Plantar escocells de davant de 
casa

Espai d'intercanvi d'esqueixos

Vendre plantes per a 
pol·linitzadors

Compra col·lectiva de plantes, 
testos, terra, etc.

Fer testos on hi hagi també un 
espai per llençar la brossa. 

Fer un concurs per premiar 
compra a granel

Cobertes verdes, hort compartit
a les cobertes

Tallar els vehicles al tram del C/ 
Jaume Piquet (davant Casa 

Orlandai ) amb testos. 

Idees recollides en la trobada participativa “Enverdim els carrers” en el marc del Camí Escolar Verd, el dia 14 de Novembre 2019 a Casa Orlandai
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