Memòria d’activitats
2017

1. Gestió de l’Aula Ambiental
Sagrada Família

L‘Aula Ambiental de la Sagrada
Família és un equipament públic
d’informació i educació
ambiental del districte de
l’Eixample. Situat al Punt Verd de
Barri, ofereix serveis i recursos
dirigits a la ciutadania per
fomentar la cultura de la
sostenibilitat.
•Un Punt Informatiu sobre la cultura de la sostenibilitat i, especialment, sobre els residus, la recollida
selectiva, les bones pràctiques ambientals i el consum responsable.
•Una programació d’activitats trimestrals (tallers, xerrades, exposicions…) obertes a tothom i gratuïtes,
entorn els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat – Agenda 21 de Barcelona.
•Visites comentades al Punt Verd de barri de la Sagrada Família, tant per a grups com per a particulars.
•Activitats per escoles i entitats de lleure.
•Un Punt d’Intercanvi de Llibres (PILL).
•Cessió de sala i de materials amb finalitat educativa.

2. Mapa Barcelona més Sostenible:
participació en el grup motor
i mapatges sobre moda sostenible

El món de la moda i el tèxtil és un
dels sectors econòmics més
importants i presenta un gran
impacte ambiental i social en tot el
cicle vida dels seus productes. Amb
els comerços i iniciatives visitats i
mapats a Gràcia i a Ciutat Vella,
juntament amb un taller previ, vam
donar a conèixer el concepte de
moda sostenible i els múltiples
criteris als que es pot acollir,
donant visibilitat als comerços i
tallers que ofereixen serveis i
productes relacionats.

El mapa Barcelona + Sostenible és una eina
de reconeixement comunitari, de
comunicació i de sensibilització dins el
context del programa municipal
Barcelona+Sostenible.

3. Projecte “Tòxics Sense llar”

Aquest projecte, a partir de tallers
i altres activitats i accions
informatives vol sensibilitzar sobre
els productes perjudicials per a la
salut i el medi ambient habituals
en una llar, en l’àmbit de la
higiene, els cosmètics i els estris de
cuina i donar alternatives
pràctiques i senzilles.

4. Campanya “De Menjar no en
llencem ni mica”: dinar de sobrats
al barri de Sant Andreu de Barcelona
i tallers d’aprofitament alimentari
Els projectes d’aprofitament alimentari d’Espai
Ambiental lluiten contra el malbaratament a
la ciutat. La campanya “De menjar no en
llencem ni mica”, des del 2012, dóna a conèixer
la problemàtica, fomenta el reconeixement
dels valors dels aliments i promociona el
consum crític i conscient.

5. Gestió de la secretaria tècnica de la
campanya "Renova la teva roba“, “Renova
la roba jove” i 'Renova les teves Joguines'‘
del maig i del novembre i desembre
Renova la teva roba, renova la teva
roba jove i renova les teves joguines
són iniciatives per fomentar el
consum responsable, la
sostenibilitat i la prevenció de
residus, promoguda per entitats,
associacions i equipaments de la
ciutat amb el suport de
l’Ajuntament.

6. Gestió del compostador comunitari
del barri de la Barceloneta
El compostatge constitueix una forma de reciclatge kilòmetre zero, i
l’autocompostatge i el compostatge comunitari permeten la implicació i
participació individual i col·lectiva de la ciutadania en la gestió dels seus
residus. A més a més és una manera molt efectiva de naturalitzar la
ciutat, ja que permet tancar el cicle de la matèria orgànica i potencia la
funció ecològica dels espais verds.

7. Acompanyament en el disseny d’un espai
de referència per al consum responsable
a l’OMIC

L’Espai Consum Responsable sorgeix del
desplegament de l’Estratègia d’Impuls del
Consum Responsable 2016-2019, sota el
nou paradigma de considerar el consum
com a part pro-activa del model
socioeconòmic. Pretén ser l’espai referent
de la ciutat especialitzat en consum, que
treballa en xarxa amb les iniciatives i
entitats ja existents, i que incorpora nous
serveis d’atenció a les persones
consumidores.

8. Projecte sobre consum responsable de
joguines “La vida dels jocs i les joguines”

Aquest projecte sensibilitza a les
famílies de forma
intergeneracional sobre la
problemàtica socioambiental
associada a l’actual model de
consum de jocs i joguines. El
manifest i la guia “La Vida dels
jocs i les joguines”, a més dels
punts informatius, visites i tallers
de reparació donen alternatives
reals i pràctiques.
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Subvencions

Altres despeses
d'explotació
77%

94%

Subvencions:
Ajuntament de Barcelona -> Ecologia Urbana: 4.900€
Ajuntament de Barcelona -> Departament de Consum: 1.000€
Ajuntament de Barcelona-> Suport a l'Economia Social i Solidària: 615,77€

