
EdiCitNet per un món millor. Pas a pas. L’equip del projecte EdiCitNet

La Xarxa de Ciutats Comestibles està implementant Solucions per a les Ciutats 
Comestibles (ECS, en les seves sigles en anglès) amb aquest senzills passos:

Solucions
per a Ciutats
Comestibles
per un món millor

Els Equips de Ciutat són la columna vertebral del 
projecte, connectant ciutadans, PIME, ONG i altres 
organitzacions a cada ciutat per trobar les millors 
solucions mitjançant la creació compartida.

Els Laboratoris vius són espais temporals on els 
ciutadans, representats pels Equips de Ciutat, poden 
provar diferents ECS en condicions reals per enfortir 
la resiliència social, ecològica i econòmica de les 
ciutats.

Els plans estratègics s’elaboren mitjançant eines de 
planejament col·laboratiu amb els Equips de Ciutat 
per dissenyar i implementar les ECS i fer que les 
ciutats siguin més atractives pels seus habitants.

EdiCitNet permet compartir coneixements amb altres 
persones i xarxes que també volen canviar el món.

El cor del projecte és una xarxa de comunitats a 12 ciutats d’Europa, Àfrica, 
Amèrica Llatina i de l’Est Asiàtic, acompanyada per un potent equip d’experts 
de les administracions locals, 5 ONG, 5 PIME i 10 centres de recerca, tots 
compromesos a col·laborar per millorar la qualitat de vida a les ciutats gràcies 
a les ECS.
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Les ECS són experiències relacionades amb el menjar per fer 
front a reptes socials de forma inclusiva i participativa, les quals 
generen nous llocs de treball i oportunitats de negoci i per tant, 
fomenten l’economia local i la cohesió a la comunitat. Per exemple:
• Horts de barri.
• Criar bestiar o tenir abelles
• Projectes de distribució innovadores
• Façanes verdes o granges d’interior tecnològiques
• Trobades gastronòmiques
• Botigues i restaurants que ofereixen menjar de proximitat

Horts a les teulades a Rotterdam Trobada culinària a Oslo Criança d’ovelles a Andernach

ECS per a la qualitat de vida a les ciutats
•  Les ECS fan que les ciutats siguin més saludables, verdes i acollidores
• Les ECS creen negocis i llocs de treball verds
•  Les ECS empoderen les comunitats locals per afrontar 

problemes socials

13 països, 12 ciutats i molts actors urbans són 
pioners a la xarxa:

EdiCitNet és una iniciativa global i una xarxa en creixement per 
convertir les ciutats en llocs millors per viure donant suport i difonent 
les Solucions per a Ciutats Comestibles (ECS).

Els objectius de les Ciutats Comestibles són:

Comparteix idees i oportunitats: Una xarxa en creixement d’empreses i 
associacions com a nucli d’experts per al desenvolupament d’una economia 
basada en les ECS:

Nabolagshager: Nabolagshager ha establert una 
col·laboració amb un institut de secundària per 
explorar l’emprenedoria a les ciutats comestibles 
entre la joventut, que inclou la gestió d’un 
hort en una teulada, serveis de compostatge i 
l’organització d’activitats comunitàries.

Mundraub: Troba persones que pensen com tu 
i comparteix! Planta, tingues cura i recull els 
fruits juntament amb altres persones.

El mercat de les ECS: suport i assessoria.
El mercat d’EdiCitNet serà un aparador per promoure 
negocis basats en ECS. Inspirat en transferir i valoritzar 
el concepte d’ECS, els serveis i els negocis.

Solucions per a Ciutats Comestibles d’arreu del món Uneix-te a la xarxa mundial de Ciutats Comestibles Emprèn un negoci

Fomentar la 
cohesió social per 
millorar la salut i 
els benestar.

Promoure 
creixement en 
l’economia verda 
local, creant 
nous negocis i 
llocs de treball 
sostenibles.

Provocar un canvi 
de paradigma cap 
a un ús sostenible 
dels recursos.

Connectar 
persones, ciutats, 
empreses, 
associacions, 
centres de recerca 
i iniciatives 
basades en ECS.

Millorar 
els serveis 
ecosistèmics que 
proveeix la ciutat.

Havana 
Letchworth 
Lomé 
Montevideo 
Oslo 
Rotterdam

Andernach
Berlin
Carthage
Sant Feliu de Llobregat 
Šempeter pri Gorici 
Souzhou
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