Memòria d’activitats
2015

Presentació de l’entitat
L’activitat d’Espai Ambiental es porta a terme a través de dues organitzacions
sense ànim de lucre:
• Associació Espai Ambiental
• Espai Ambiental SCCL
Missió:
Assolir la sostenibilitat de la societat entesa en un sentit ampli, tant en els
aspectes ambientals com en els socials. Donar a conèixer les problemàtiques
ambientals i implicar de forma individual o col·lectiva els ciutadans i
ciutadanes de Catalunya en la seva resolució.
Visió:
• Visió global i transversal dels temes ambientals.
• Comunicació ambiental com a eina per assolir canvis.
• Participació ciutadana en les activitats que es desenvolupen.
• Sinergies amb altres entitats i agents ambientals i d’altres sectors.

Imatge gràfica
Redisseny de la imatge gràfica identificativa de l’entitat

Què ha fet l’associació
aquest 2015?

De menjar no llencem ni mica és una campanya que lluita
contra el malbaratament alimentari.
Donem a conèixer el problemàtica. Fomentem el
reconeixement del valors dels aliments a través d'altres
campanyes que és realitzen a Catalunya.
www.facebook.com/nollencemnimica/
nollencemnimica.org/
@nollencemnimica

És un projecte de la Fundació ENT, Associació de Naturalistes de Girona i Associació
Espai Ambiental per visibilitzar les causes del malbaratament alimentari relacionades
amb la pèrdua de valor ambiental, cultural i econòmic dels aliments. Volem
sensibilitzar a la població sobre la importància que té el tipus de consum que fem
sobre el malbaratament alimentari i la pèrdua de valor dels aliments.
El projecte va rebre el finançament del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Espigolada popular
Activitat amb voluntariat amb l’objectiu de recuperar aliments del camp i
sensibilitzar els participants sobre aquesta pràctica. Fi de l’activitat amb
un taller de cuina per aprendre a aprofitar l’aliment recollit.
Data: 11 de juliol
Lloc: Parc Agrari del Baix Llobregat (Gavà) i taller a Can Comas
Participants: 25
Quantitat recollida: 1.000 kg de pastanagues
Destí dels aliments: Botiga Solidària de Cornellà
www.elvalordelsaliments.cat

• Servim més de 200 racions amb aliments
recuperats de comerços del barri.
• 40 persones ajuden a organitzar un dinar
amb un menú d’onze plats elaborats amb
ingredients aprofitats.
• 366 kg d’aliments recuperats
• 223 kg d’aliments de llarga durada
recollits al recapte solidari destinats a
Bona Voluntat en Acció.
• Col·laboració d’entitats i equipaments: CC
El Sortidor, Slowfood, El Divan de los
Sentidos, Coordinadora d’Entitats i
Castellers de Poble Sec, Plataforma
Aprofitem els Aliments.
• Activitat finançada per l’Ajuntament de
Barcelona.

El repte Aprofi-Tapa
Nou taller d’aprofitament alimentari que
posa en pràctica de forma participativa i
vivencial bons hàbits per evitar
malbaratar.
Més enllà de continguts teòrics es
presenta una dinàmica en la que dos
grups “competiran” per elaborar la millor
recepta aprofitant allò que solem
descartar en la cuina del dia a dia.
Taller pilot:
13 d’octubre al Centre Cívic del Sortidor

El Park(ing) Day és un esdeveniment anual que es realitza a més de 200 ciutats de tot
el món, on diverses entitats ambientals, d’arquitectura, artístiques, socials, veïnals,…, i
la ciutadania en general, transformen de forma temporal places públiques
d’aparcament de cotxes en parcs, jardins i altres formes d’espai públic, amb l’objectiu
de donar a conèixer la necessitat d’un model de ciutat:
•
•
•
•

MÉS VERDA, AMB MÉS PARCS I JARDINS, I AMB MÉS BIODIVERSITAT
AMB MÉS ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT (DISSENYAT PER A LES PERSONES, NO PER
ALS COTXES)
CONSCIENCIADA I ACTIVA PER LA REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
QUE APOSTI PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Resultats del projecte: 35 instal·lacions repartides en 9 districtes
52 col·lectius
Participació aproximada de 1500 persones
en totes les places

Participació d’Espai Ambiental al Parking Day
• Coordinació de l’esdeveniment:
– Sol·licitud de subvenció a
l’Ajuntament de Barcelona
– Participació i dinamització de les 6
comissions treball: comunicació
interna i externa, gestió i
coordinació, logística, dinamització i
voluntariat, continguts i filosofia.
• Disseny i execució de la plaça de
Park(ing): Recreació d’una plaça amb
elements verds, mobiliari urbà,... que
vam anomenar la Plaça de la Revolució
Verda, on hi vam celebrar una festa
popular.

Projecte Tox! Tox! Qui hi ha?
Nou projecte d’Espai Ambiental que,
mitjançant tallers presencials interactius,
pretén aportar informació entenedora
sobre l'existència de diverses substàncies
químiques que es poden trobar a la llar,
sobre els riscos que s'hi associen, així com
dotar-la d'eines i criteris per poder fer un
consum conscient dels productes que
acostumen a contenir aquestes substàncies.
Taller pilot:
14 de maig al Centre Cívic Parc Sandaru
Dins el Cicle de Sant Ponç

Coordinació i redacció de continguts
de la revista ".ambiental" del COAMB
Es coordinen i redacten els continguts de la revista “.ambiental” del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya per quart any consecutiu. Durant el 2015 s’han
redactat i publicat els números:
Núm. 18: Gener - març 2015.
Fiscalitat ambiental
(redactat al 2014)
Núm. 19 Abril - juny 2015.
Turisme sostenible
Núm. 20: Juliol - setembre 2015.
Educació ambiental
Núm. 21: Octubre - desembre
2015. Serveis ambientals

Tallers puntuals
“Fes-te del barri” del Parc i la Llacuna
del Poblenou
13 de maig
Taller d’ecocoets en contraprestació de
l’ús del Centre Cívic Parc Sandaru.

Festival de la infància de Martorell
17 de maig
Taller d’ecocoets i dinamització del
l’Oca de l’energia

Formem part de:
- Com a membres de la junta, tasques de
tresoreria
- Comissió de comunicació: renovació de
la web
- Col·laboració en l'esdeveniment
"Tejiendo redes"

- Participació al Grup Motor
- Participació al grup de treball d’Icones
- Presentació del Mapa B+S a les
jornades Paneuropees d’Educació
Ambiental

Formem part de:
- Participació a les reunions de treball
- Participació en la 5a Taronjada
Resilient
- Signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat
- Membres de la Xarxa Barcelona +
Sostenible

- Participació al grup motor

Què ha fet la cooperativa
aquest 2015?

Projectes
• Gestió de l’Aula Ambiental de la
Sagrada Família.
• Dinamització del Punt Verd de la
Barceloneta.
• Secretaria de la xarxa d’intercanvi de
roba “Renova la Roba”
• Disseny de set activitats combinades
de visites a instal·lacions i
equipaments de gestió de residus pel
programa “Com Funciona Barcelona”.

• Projecte “Valorem el que
mengem” a Sant Cebrià.
• Dinamització de l’Estand de
l’AMB “Bon Aprofitament”.
• Redacció del pla de Comunicació
de la Plataforma Logística APQ.
• Dinamització d’activitats
educatives a espais infantils del
Districte de l’Eixample.

Altres activitats
• Dinamització d’un Fotocol al Fòrum
de Medi Ambient i Món Local de la
Diputació de Barcelona.
• 5 Tallers “Atrapatapa” i 4 tallers
“Allarguem la vida de la roba” en el
context de la Setmana Europea de
Prevenció de Residus.
• Xerrades sobre malbaratament
alimentari al municipi d’Olost i a
l’entitat Grodema.

• Taller d’economia domèstica a
Sant Boi de Llobregat.
• Tallers infantils per la
dinamització del Parc Joan Miró
(Projecte Camí Amic).
• 4 tallers sobre aprofitament
alimentari pel Consell Comarcal
del Vallès Occidental.

