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Pla Verd i de la Biodiversitat 

de València

Taller amb Gilles Lecuir
12 novembre 2021 / Palau de l’Exposició, Albufera de València

13 novembre 2021 / Horta de Carpesa, Benicalap (Grow Green)

Aprofitant la visita a la ciutat de Gilles Lecuir, cap 
d’estudis de l’Agència Regional de Biodiversitat de 
Île-de-France, que va ser inicialment convidat a 
l’esdeveniment Transfira (Las Naves) es va organitzar 
un taller per a compartir experiències i coneiximents 
al qual es va convocar al grup motor del Pla Verd i de 
la Biodiversitat de València.

01. Context

02. Assistència

Equip redactor del Pla Verd
Marta García
Lucía Moreno
Santi H. Puig

Secretaria Jardineria sostenible
José Ignacio Lacomba Andueza

Servici de Coordinació d’Obres i Manteniment 
d’infraestructures 
María José Magraner

Servici de Projectes Urbans
Miguel Angel Martínez Sanchis

Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins
Juan José Herrero

Ecologistes en Acció
Paula Re

Seo Birdlife
Anna Valentín
Antonio Castelló

Associació ASFPLANT
Jaume Alagarda

Com a col·lectius convidats a aquesta jornada també 
van acudir:

Asociación Española de Jardinería Ecológica 
(AEJeco)
Francisco Marco Rubio

Per l’Horta
Josep Gavaldà
Lorena Mulet
Manel Alemany
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03. Programa

La jornada matutina en el Palau de l’Exposició es va 
desenvolupar de la següent manera:

• Presentació de Nacho Lacomba sobre diversos 
projectes desenvolupats per l’Ajuntament de 
València en matèria d’infraestructura verda i 
biodiversitat urbana duts a terme en els últims 
anys (Grow Green, Pla Verd, Pla d’Agricultures 
Urbanes, apicultura urbana, etc.)

• Presentació del document “Pensar en Verd”, 
redactat pel col·lectiu Per l’Horta i explicat pels 
seus principals autors Josep Gavaldà i Lorena 
Mulet.

• Debat al voltant del document sobre les 
dificultats tècniques i normatives que planteja 
la posada en marxa de determinades estratègies 
urbanes de lluita contra l’emergència climàtica, 
en concret, de millora de la infraestructura verda.

• Presentació de Gilles Lecuir sobre estratègies 
generals i experiències concretes de foment 
de la biodiversitat urbana en diferents ciutats 
franceses. Posterior debat sobre les oportunitats 
que es plantegen en el cas de la ciutat de 
València.
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Posteriorment, en una planificació coordinada amb 
el servei de Jardineria Sostenible de l’Ajuntament de 
València i amb la representant del projecte Grow Green 
de las Naves, es van realitzar les següents activitats:

• Visita a la reserva del Tancat de la Pipa (Servici 
Devesa-Albufera. Acció Ecologista-Agró)

• Passeig per l’Horta de Carpesa (Manel Alemany - 
Càtedra Horta de València - UV)

• Visita al projecte Grow Green de Benicalap 
(Francisca Hipólito)


