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Espai Ambiental
Espai Ambiental som una cooperativa de treballadores sense ànim de lucre que va 
néixer el 2004. Treballem per la transició ecològica urbana a través del 
desenvolupament de projectes comunitaris amb vessant ecosocial. 

Els nostres valors
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ODS
La nostra activitat es pot relacionar amb els següents Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.
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Formem part de

Consulta:

El nostre balanç social 2020 aquí

Les memòries d’activitats anteriors al 2020 aquí
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https://espaiambiental.coop/wp-content/uploads/2020/09/Balan%C3%A7-Social.pdf
https://espaiambiental.coop/transparencia/


Educació i cultura per 
la Sostenibilitat



Aula Ambiental Sagrada Família
Gestió del Programa d’Educació Ambiental del  
Districte de l’Eixample i de l’equipament, des del 
2004, l’objectiu del qual és el desenvolupament 
de les polítiques públiques de l’Ajuntament de 
Barcelona en matèria d’educació ambiental al 
Districte de l’Eixample, destinades a fer avançar 
Barcelona en el camí cap a una ciutat més 
sostenible. 143 activitats executades amb 2.400 
participants.
aulambiental.org

La vida de les joguines
La vida dels jocs i de les joguines és 
una campanya de sensibilització que es 
desenvolupa des del 2018 per educar a 
la població en un consum sostenible i 
responsable de jocs i joguines.

lavidadelesjoguines.org
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https://aulambiental.org/
https://lavidadelesjoguines.org/


Joguines sense plàstic
Adaptació per a les escoles del manifest Les 
joguines sense plàstic sobre prevenció del 
consum de plàstic en joguines. Projecte 
complement de La vida de les joguines. Creació 
d’un vídeo sobre el manifest a l’abast de tota la 
ciutadania. 

Vídeo manifest de les joguines

Joguines responsables a Sabadell
Projecte per la prevenció de residus de joguines. 
Elaboració d’una sèrie de tallers educatius amb 
l’objectiu de la co-creació d’una guia sobre el 
consum responsable de joguines, amb els infants 
de cicle superior de 6 escoles de primària al 
municipi de Sabadell.
Joguines responsables
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https://www.youtube.com/watch?v=6K7silLP7_o&ab_channel=EspaiAmbiental
https://espaiambiental.coop/joguines-responsables-sabadell/


Mapa B+S
Desenvolupament de les accions dins el grup  
d’impuls del Mapa B+S, una eina participativa i  
interactiva que recull totes les iniciatives de  
Sostenibilitat de la ciutat de Barcelona.  
bcnsostenible.cat

Cromos Mapa B+S
Elaboració col·laborativa, juntament amb Rezero 
i Raons, de la primera col·lecció de cromos del 
Mapa B+S, juntament amb un centre escolar del 
Districte de Sant Andreu. Dins d’aquest projecte, 
per una banda, es promou i es dona a conèixer el 
mapa B+S i es vincula a un territori mitjançant un 
joc de cartes i per l'altre ofereix a la xarxa de les 
Escoles + Sostenibles un recurs d’aprenentatge 
de l’entorn més proper. 
Primera col·lecció cromos
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https://www.bcnsostenible.cat/
https://espaiambiental.coop/cromosbs/


Agroecologia 
Urbana



Compostadors comunitaris
Posada en marxa i gestió dels compostadors  
comunitaris del barri de l’Esquerra de 
l’Eixample. Gestió i dinamització comunitària 
dels compostadors del Fort Pienc, Raval i 
Sagrada Família: més de 160 famílies i  
generació d’uns 200kg de compost anual. 
femcompost.org/compostatge-comunitari

Cercles compostaires
Dinamització de la comunitat compostaire a 
Sant Martí i curs pilot Mestre Compostaire. 
Projecte conjunt amb UPF i Tarpuna 
Cooperativa. 
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https://femcompost.org/compostatge-comunitari


Compost Tiana
Seguiment del projecte de compostatge al 
municipi de Tiana. Visites als veïns i veïnes que 
compten amb unitats de compostatge municipals 
als seus domicilis, un total de 146 unitats en 
funcionament.
tiana.cat

Formació en compostatge i 
vermicompostatge BCN Activa
Formació de 14 h teòriques i 3,5 h pràctiques, en 
el marc del curs d’Educació Ambiental de BCN 
Activa. L’objectiu del curs: formar als i les 
alumnes en gestió de residus municipals, 
competències curriculars treballades amb el 
compost i eines educatives arrelades als 
processos de compostatge. 
barcelonactiva.cat
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https://www.barcelonactiva.cat/


CompostFest
Celebració del 4t CompostFest, enguany en 
format online: taller d’iniciació al compostatge i 
sessió de preguntes i respostes després de la 
visualització, conjuntament amb La Torre la 
Sagrera i EducaHorts. 

femcompost.org/compostfest
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https://femcompost.org/compostfest-2020


Consum
Responsable
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Espai Consum Responsable
Gestió de l’equipament referent en consum  
responsable a Barcelona des del 2019 (705 
usuaris, 292  entitats i més de 80 activitats) i de la 
Setmana del Consum  Responsable (2.600 
persones, 120 activitats programades i 92 entitats 
organitzadores i 43 entitats col·laboradores).  
ajuntament.barcelona.cat

VI Fira CRESS
Gestió i dinamització del punt informatiu i la carpa  
Consum Responsable a la Fira de Plaça Catalunya  
de Consum Responsable i Economia Social i  
Solidària, per tercer any consecutiu: 32 casetes 
ocupades per entitats i comerços de l’Economia 
Social i Solidària. 
ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria

https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/espai-consum-responsable
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/fira-de-consum-responsable
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Multiplica
Neix al 2020. Un programa d’estudis especialitzat 
en la capacitació professional per a la promoció i 
divulgació del consum conscient. Una proposta 
pionera que busca cobrir el buit d'oferta 
formativa i personal qualificat en un àmbit en 
expansió. Impuls conjuntament amb Opcions, en 
col·laboració de Coòpolis, XES i Grup Ecos, i amb 
el suport de l’Ajuntament de Barcelona i IGOP -
UAB.
multiplica.coop

https://multiplica.coop/


Ciutats i Comunitats
Sostenibles



Park(ing) day
Dinamització de la jornada: durant un dia més de 
65 entitats ocupen i transformen en espai públic 
fins a 115 places d’aparcament esteses per tots 
els districtes de la ciutat. Dins les places es 
programen diverses activitats i s’hi poden trobar 
diverses iniciatives, des de parades amb 
informació sobre qualitat de l’aire i mobilitat 
sostenible, fins a tallers de dibuix o de cuina a 
l’aire lliure. 
parkingdaybcn.org

Cullera i agulla 
Projecte que treballa la sobirania alimentària i 
tèxtil al barri del Poblet (Sagrada Família) de 
l’Eixample. Disseny d’activitats, enxarxament 
amb el territori i coorganització per la creació del 
Punt Circular de Roba. 
coopoblet.org/projectes
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https://parkingdaybcn.org/
https://www.coopoblet.org/projectes


Renova
Dinamització de la Xarxa d’intercanvi de roba i 
joguines. Organització de les edicions online del 
Renova la teva roba i Renova la roba jove i 
Renova les teves Joguines. Al 2020 l’edició va ser 
online. 
ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana

PDC Sagrada Família 
Gestió del Pla Comunitari: una xarxa de persones; 
veïns i veïnes, entitats, equipaments i serveis que 
treballen plegades per transformar i millorar la 
qualitat de vida del barri en diferents aspectes: 
feminismes, salut, interculturalitat...
pdcsagradafamilia.cat
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https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-zero/reutilitzacio/renoves
https://pdcsagradafamilia.cat/
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Aprofitament a Safa
Creació de la xarxa de cuina i aprofitament del 
barri de Sagrada Família i elaboració de la “Guia 
per crear una xarxa d’aprofitament alimentari 
comunitària”.
Veure la guia

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121746/1/Guia per crear una xarxa d'aprofitament alimentari comunit%c3%a0ria.pdf


ESS i Transició
Ecosocial
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Oportunitats i pràctiques de 
l’economia social i solidària dins 
l’economia verda i circular
Realització de l’estudi sobre l’estat i les bones 
pràctiques de l’economia social, solidària i verda a 
l’AMB, fent un mapeig, i detectant els sectors de 
l’economia verda que ofereixen oportunitats 
actualment, amb el posterior anàlisi sobre les 
dificultats que té el sector per enfortir-se.
espaiambiental.coop/recerca-oportunitats-ess-
economia-verda-circular/

Coòpolis
Gestió tècnica de la línia estratègica 
d’ambientalització: la transformació ecològica de 
l’ESS. Coòpolis és l’Ateneu Cooperatiu de 
Barcelona de foment i promoció de l’ESS. 
Intercooperació economia circular
Intercooperació educació ambiental

https://espaiambiental.coop/recerca-oportunitats-ess-economia-verda-circular/
https://espaiambiental.coop/intercooperacio-economia-circular-ess/
https://espaiambiental.coop/trobada-intercooperacio-educacio-ambiental/

