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1.1 Impuls d’iniciatives

Xarxa local d’ESS Coopoblet
Vol fomentar la promoció i reforç de 
l’ESS a la ciutat, mitjançant 
l’enxarxament, dinamització, 
visibilització, enfortiment, 
sensibilització i acompanyament.

Comissió d’ecologia a la XES
Com a conseqüència de les 
conclusions extretes en les 1es jornades 
sobre economia socioambiental i 
solidària, organitzades per Espai 
Ambiental amb suport de la XES. 
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1.1 Impuls d’iniciatives

Grup d’Impuls del Mapa B+S
Participació en aquesta eina de 
reconeixement comunitari, de 
comunicació i de sensibilització dins 
programa municipal 
Barcelona+Sostenible.

Plataforma Aprofitem els 
Aliments
Vol fomentar la promoció i reforç de 
l’ESS a la ciutat, mitjançant 
l’enxarxament, dinamització, 
visibilització, enfortiment, 
sensibilització i acompanyament.
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1.2 Participació

Fira de Consum Responsable i 
ESS 
Gestionant els punts informatius de 
l’Espai Consum Responsable i del 
projecte La Vida dels Jocs i les 
Joguines.

Fira FESC
Mitjançant punts informatius i 
xerrades, presentant els projectes la 
Vida dels Jocs i les Joguines,s
autocompostatge i compostatge 
comunitari, mapa B+S, Aula Ambiental 
Sagrada Família i Espai Consum 
Responsable.
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Compostadors comunitaris
Posada en marxa i gestió dels 
compostadors comunitaris de la 
Barceloneta i del Raval. 

Assessorament en compostatge 
urbà
50 visites en horts urbans i 95 visites a 
particulars en diferents ajuntaments 
de l’AMB.

Compostfest
Segona edició d’aquesta trobada 
comunitària al voltant del 
compostatge, enguany vinculada amb 
l’Aplec d’Agricultura Urbana.

Autocompostatge i compostatge comunitari



2 Autocompostatge i compostatge comunitari

Xarxa de compostatge 
comunitari
Enfortiment i creixement de la xarxa a 
la ciutat de Barcelona: 26 espais 
catalogats.

Tallers i formacions
En equipaments i cicles de temàtica 
ambiental a diferents municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona: 7 
tallers i formacions. 



3 Consum responsable

Campanyes Renova la teva roba i 
Renova les teves Joguines
Aquestes xarxes d’intercanvi promouen 
el consum conscient de roba i joguines i 
la prevenció de residus: 95 entitats 
participants i més de 4.500 usuaris.

La Vida dels jocs i les joguines
Aquesta campanya dona alternatives 
de consum responsable de jocs i 
joguines: creació de la web, ampliació 
de la xarxa de col·laboradors,  
participació en jornades i ponències i 
execució de tallers i punts informatius: 7 
tallers, 3 punts informatius, més de 
1.000 fulletons repartits i premi Rezero a 
la categoria empresa. 



3 Consum responsable

Jornada #ZeroFoodWaste
Gestió de l’espigolada urbana,a
comunicació i suport en l’organització: 
2.500 kg d’aliments recuperats i més 
de 1.500 racions servides.

Tallers d’aprofitament
En diferents municipis de l’AMB.



Gestió d’equipaments i programació d’activitats

Aula Ambiental Sagrada Família
Gestió del Programa d’Educació 
Ambiental del Districte de l’Eixample i 
de l’equipament: més de 3.000 usuaris, 
més de 150 activitats, 400 consultes i 
assessoraments, 100 actes 
ambientalitzats, 65 activitats amb 900 
infants.

Espai Consum Responsable
Posada en marxa i gestió de l’Espai de 
Consum Responsable i el servei 
d’assessorament especialitzat: 460 
usuaris i més de 100 entitats. 
Dinamització de la carpa Consum 
Responsable de la Fira de Consum 
Responsable i ESS.
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Programa Compartim un Futur 
Disseny de noves activitats i prova 
pilot per a l’AMB, en l’àmbit del 
Sistema Alimentari: 25 tallers i 500 
infants.

Cicles i programes d’activitats
Disseny i execució del cicle d’activitats 
“Del riu a la llauna“ per a l’equipament 
d’educació ambiental La Fàbrica del 
Sol, i de la programació d’activitats 
ambientals del Centre Cívic Matas i 
Ramis.
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Enjardinament d’escocells
Renaturalització de la ciutat 
mitjançant l’enjardinament d’escocells 
al Districte de l’Eixample, des de l’Aula 
Ambiental Sagrada Família: 15 entitats 
en xarxa.

Park(ing) day
Dinamització del Park(ing) Day 
Barcelona: 40 entitats participants i 64 
places de pàrquing reconvertides.

Enlaira’t 
Coordinació del projecte de 
sensibilització escolar de la 
Plataforma Qualitat de l’Aire: 10 
instituts i 20 tallers.
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Formació i
cooperativisme

Impostos a l'activitat

Subvencions:

Ajuntament de Barcelona -> Economia Social i Solidària: 5.144,23€
Ajuntament de Barcelona -> Ecologia Urbana: 2.300€ + 6.000€
Generalitat de Catalunya -> Departament de Treball: 4.717,85€


