
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:

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 11 ciutats d’Europa, Àfrica, 
Amèrica Llatina i de l’Est Asiàtic, acompanyada per un potent equip d’experts 
de les administracions locals, 10 ONG, 4 PIME i 11 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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Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació 
Horizon 2020 de la Unió Europea amb referència núm 776665.
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Les Ciutats Comestibles ofereixen solucions
Cada cop més ciutadans produeixen, distribueixen i consumeixen menjar a les ciutats 
creant Solucions per a les Ciutats Comestibles (ECS).

Taller d’horticultura als horts urbans 
del Carrer General Manso.

Treballant els horts socials del Carrer 
del Pla.

Estudiants participant al horts 
escolars.

Solucions per a les Ciutats Comestibles
•  Fes que Sant Feliu de Llobregat sigui més saludable, més verda i 

amb millor qualitat de vida
• Genera negocis i llocs de treball sostenibles
• Empodera les comunitats locals per afrontar els problemes socials

Fixa’t en el Laboratori Viu de ECS al costat de casa. 
Co-dissenya les ECS per a la teva ciutat.

Participa a la teva ciutat!
Els Laboratoris Vius són oberts a tothom. Vine, 
visita’ls i crea la teva pròpia ECS. Troba informació 
local, activitats   contactes a:

Crea la teva ECS!
Sigues part d’un moviment urbà: Cria d’abelles o ovelles, horts 
en teulats, granges d’interior basades en l’última tecnologia, 
trobades gastronòmiques, botiges i restaurants que ofereixen 
menjar de proximitat. Tu pots fer-ho! Troba com a:

Inspira’t amb les nostres PIME i ONG. Els experts en ECS del projecte t’ofereixen 
assessorament professional.

El mercat de les ECS: assessorament
EdiCitNet està construint un mercat per exposar i generar 
negocis basats en ECS. Participant pots aconseguir eines 
i oportunitats per planificar, fer realitat i promoure les 
teves idees. Et vols inspirar? Troba més informació a:

Produeix menjar a la teva ciutat Uneix-te a City-Team Sant Feliu de Llobregat Emprèn un negoci amb les ECS

edicitnet.com/ca/crea-la-teva-propia-ecs-cat edicitnet.com/ca/uneix-te-a-la-teva-ciutat-comestible-cat edicitnet.com/ca/sigues-un-emprenedor-amb-les-ecs-cat

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 gent amb idees afines i 
comparteix! Planta, tingues cura i recol·lecta 
juntament amb d’altres.
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