
GrowGreen,
un projecte per a ciutats 
més verdes que milloren 

la seua habitabilitat, 
sostenibilitat i 

oportunitats de negoci
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GrowGreen
GrowGreen té com a objectiu crear ciutats resilients al 
clima i a l’aigua, saludables i habitables mitjançant la 
inversió en solucions basades en la naturalesa (SBN). 
Aquest projecte permet que la naturalesa forme parte 
de l’entorn de vida urbana, millora la qualitat de vida de 
la ciutadania i ajuda a que les empreses prosperen. Els 
espais verds d’alta qualitat i les vies fluvials faciliten que 
la biodiversitat prospere, així com ofereixen solucions 
innovadores i inspiradores per a lluitar contra els principals 
desafiaments urbans, com són inundacions, estrés per calor, 
sequera, mala qualitat de l’aire o desocupació.

Amb la integració de les SBN en el planejament, el 
desenvolupament i la gestió de la ciutat, les àrees 
urbanes adquireixen un característica comuna permanent: 
l’existència d’espais verds i espais d’aigua, els quals creen 
harmonia entre les persones, l’economia i el medi ambient, 
en benefici de tots i totes.

GrowGreen atorga aquest protagonisme a la naturalesa en 
el planejament i el desenvolupament urbà, i a més, uneix 
forces amb diverses ciutats i persones expertes a Europa i 
a tot el món per a la implantació de solucions que brinden 
beneficis socials, ambientals i econòmics. L’ús efectiu del 
verd contribueix a la salut, redueix els impactes del clima 
i crea un entorn atractiu per a la ciutadania, les persones 
visitants i la inversió.

Evidenciar d’una banda que les solucions basades 
en la naturalesa a les ciutats són accions rendibles 
i replicables per a augmentar la resiliència al 
clima i a l’aigua; i per altra banda, que recolzar el 
desenvolupament de les polítiques de SBN i el 
mercat global de SBN, genera beneficis socials, 
ambientals i econòmics.

Desenvolupar un enfocament replicable fàcil 
d’usar per a donar suport al desenvolupament 
i implementació d’estratègies SBN en ciutats, 
alineat amb les prioritats existents de la ciutat.

Recolzar, impulsar i permetre la posada en 
funcionament d’estratègies SBN a les ciutats, 
mitjançant la sensibilització i el desenvolupament 
de capacitats, donant suport al desplegament 
de polítiques i models de negoci destinats a la 
inversió.

Els principals objectius de GrowGreen són:



En el centre del projecte estan els governs municipals, 
impulsors, de manera descentralitzada en els veïnats i en 

totes les ciutats participants, de valors com la promoció 
de solucions basades en la naturalesa i la participació de 

la ciutadania i d’empreses i associacions públic-privades. 
GrowGreen promourà l’aprenentatge, l’intercanvi i la rèplica 
de les solucions i estratègies basades en la naturalesa 

desenvolupades a les seues ciutats sòcies, i unirà forces amb 
altres xarxes, projectes i iniciatives rellevants per a crear un 
moviment global per a un futur urbà sostenible.

Socis de la ciutat: Manchester (Regne Unit), València 
(Espanya), Breslàvia (Polònia), Wuhan (Xina), Brest (França), Zadar 

(Croàcia) i Mòdena (Itàlia)

Socis acadèmics: University of Manchester (UK), University 
of Cambridge (UK), Wroclaw University of Environmental and Life 

Sciences (Polònia), Universitat Politècnica de València (Espanya)

Socis de la societat civil: Tecnalia (Espanya), International Union 
for Conservation of Nature, Greater Manchester Combined Authority 

(UK), Leitat (Espanya), Manchester Climate Change Agency (UK), 
Wroclaw Agglomeration Development Agency (ARAW) (Polònia), Las 

Naves (Espanya) i Paisaje Transversal (Espanya)

Socis comercials: Bipolaire (Espanya), Trinomics (The Netherlands), 
The Guinness Partenariat (UK), Paisaje Transversal (Espanya)

Per a més informació: www.growgreenproject.eu
Segueix-nos a Twitter: @GrowGreenCities

Aquest projecte ha rebut fons del programa d’investigació i innovació 
Horizon 2020 de la Unió Europea sota el Número d’acord de Subvenció: 730283.
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Socis del projecte
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