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 PROPOSTA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE:  
ÚS DEL BIOCHAR 

 
 

TRASPÀS VIVENCIAL DE LA PROPOSTA A LA CIUTADANIA 

Agraïments: Al CCCB per la oportunitat de participar en aquest 

projecte i a Idària SCCL per subministrar el biochar 

BIOCHAR 
Material molt porós 

(80% buit) 

• Menys compactació del sòl (millora la penetració de les arrels, l’aeració 

i el drenatge 

• Més capacitat de retindre l’aigua i emmagatzemar nutrients  

• Efectes positius sobre la biodiversitat edàfica, cosa que promou una 

millor activitat biològica 

• Afavoreix a la descontaminació del sòl tot retenint metalls pesants i 

pesticides, i evitant que siguin absorbits per la planta 

• Millora del creixement de la planta i de la superfície foliar 

↑ qualitat del sòl 

L’ús del biochar  millora la qualitat del sòl i 

ajuda a combatre el canvi climàtic 

Reaprofitament de residus: Biomassa 

provinent de restes de poda, collita o d’altres 

residus orgànics.  

EXPOSICIÓ 
 

L’actuació per a la millora de sòls urbans va tenir lloc en el marc d’una 

exposició del CCCB, aquest espai era una clínica de salut ambiental 

anomenada Estació Ciutat.  

Plantació 

Tallers 

Jardins 
verticals 

Espai sostenible i inclusiu dissenyat per involucrar 

els ciutadans en activitats participatives. 

En l’espai de plantació, tres espècies (Ruda Graveolens, Salvia 

officinalis i Melissa officinalis) van ser plantades en sòls sotmesos a 

diferents tractaments consistents en afegir com a esmena: compost (C), 

biochar (B) o compost i biochar (CB) en diferents dosis: alta (H), mitjana 

(M), baixa (L).  

Els ciutadants van poder veure com posant una esmena de 

biochar i compost (qui aporta nutrients), augmenta 

significativament el creixement de la planta 

TALLERS 
 

En els tallers en que es duien a terme les anomenades Receptes dels 

doctors X, uns procediments creats per experts amb l’objectiu de que 

siguin fàcils d’aplicar per la ciutadania. https://estaciociutat.org/receptes/ 

Alumnes de primària i secundària van ser partícips d’un 

experiment real per millorar la salut ambiental  

BIOCHAR 
Millorant la 

capacitat de 

retenció de l’aigua 

del sòl 

RIZOTRÓ 
Observant l’efecte del biochar en l’augment de 

retenció hídrica, la disminució de la compactació i 

conseqüentment en la millora del creixement d’arrel i 

planta 

MILLORA DE LA QUALITAT DEL SÒL 

Segrest de C, 

incorporant-lo en 

el sòl com a C 

de llarga 

permanència 

Disminució de 

gairebé un 50% 

de CO2 emès a 

l’atmosfera 


