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Cultura i Educació per la Sostenibilitat

Aula Ambiental Sagrada Família
Gestió del Programa d’Educació Ambiental del
Districte de l’Eixample i de l’equipament: més de
3.800 usuaris, 200 activitats, 300 consultes i
assessoraments i més de 100 actes
ambientalitzats.
aulambiental.org

Cicle d’activitats ambientals
Disseny i execució del cicle d’activitats anual
sobre sostenibilitat i justícia global del Centre
Cívic Matas i Ramis. 5 tallers per a més de 80
persones.
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/matasiramis

1

Cultura i Educació per la Sostenibilitat

Enlaira’t
Coordinació del projecte de sensibilització
escolar de la Plataforma Qualitat de l’Aire: 8
instituts, 300 estudiants i 32 curts sobre mobilitat
sostenible.
Notícia

Prova pilot Compartim un Futur
Disseny i prova pilot d’una nova activitat
educativa en la temàtica del sistema
alimentari per al programa d’educació ambiental
Compartim un Futur i l’Agència de
Desenvolupament Econòmic de l’AMB. 12 centres
escolars, 30 tallers i més de 700 infants.
Notícia
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Agroecologia Urbana

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

Assessorament en compostatge
Campanyes per a diferents Ajuntaments de
Catalunya: 220 visites a compostaires particulars
per a valoració i seguiment.
femcompost.org/som-una-administracio
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Agroecologia Urbana

Compostfest
Tercera edició d’aquesta trobada comunitària al
voltant del compostatge, enguany dedicada a la
potencialitat com a eina pedagògica i de
transformació social del compostatge comunitari:
6 ponents i 40 participants.
femcompost.org/compostfest

Xarxa de compostatge
comunitari
Enfortiment i creixement de la xarxa a la ciutat de
Barcelona: 27 espais catalogats.
femcompost.org/xarxa-de-compostatge-comunitari-a-barcelona
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Agroecologia Urbana

Tallers i formacions
2 tallers de compostatge per a diferents
Administracions i participació en taules rodones i
debats.
femcompost.org

Comunitat d’aprofitament i cuina
del poblet
Dinamització de la xarxa del barri de Sagrada
Família i impuls de la creació de la comissió de
sobirania alimentària de Coopoblet: 7 accions
amb diferents entitats i equipaments del barri i
un total de 382 kg d’aliments recuperats.
coopoblet.org
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Consum Responsable

Espai Consum Responsable
Gestió de l’equipament referent en consum
responsable a Barcelona (624 usuaris, més de 180
entitats i 42 activitats) i de la Setmana del Consum
Responsable (2.600 persones, 73 activitats i 48
entitats coorganitzadores).
ajuntament.barcelona.cat

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: 2.542 persones participants en les 51
activitats realitzades per 86 entitats; més de 470
assessoraments.
ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria
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Consum Responsable

La Vida dels jocs i les joguines
Gestió de la campanya de conscienciació sobre
alternatives de consum responsable de jocs i
joguines: millora del web i estrena del blog,
participació en jornades i ponències i execució de
tallers (10) i punts informatius (5, en diverses fires)
i la festa zerowastetoys.
lavidadelesjoguines.org

Joguines Vives
Estudi i prova pilot de preparació per a la
reutilització de joguines de fusta destinades al
rebuig: 90kg de joguines reparades de diferents
materials, 80% introduïdes de nou al mercat.
lavidadelesjoguines/#joguinesvives
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Consum Responsable

Xarxes d’Intercanvi de Barcelona
Secretaria tècnica de Renova la Teva Roba, Renova
la Roba Jove i Renova les Teves Joguines: dues
edicions anuals amb 80 entitats participants i més
de 4.800 usuaris.
ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana
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Ciutats i Comunitats Sostenibles

Park(ing) day
Dinamització a Barcelona de l’acció reivindicativa
a nivell mundial, Park(ing) Day: 60 entitats
participants, 70 instal·lacions i 1.500m2 de places
de pàrquing reconvertides.
parkingdaybcn.org
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Ciutats i Comunitats Sostenibles

Mapa Barcelona + Sostenible
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, i
organitza activitats i esdeveniments relacionats.
bcnsostenible.cat

Coopoblet
Dinamització de la Xarxa local d’Economia Social i
Solidària al Barri de Sagrada Família, juntament
amb altres entitats territorials i el recolzament
del Pla Comunitari de Sagrada Família.
coopoblet.org
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Ciutats i Comunitats Sostenibles

BiciHUB
Dinamització del BiciHUB, juntament al grup
d’entitats: un centre incubador d’idees, projectes
i aliances per a la implementació de la mobilitat
sostenible amb bicicleta a través del model
cooperatiu i del teixit social.
bicihub.barcelona

Fira Nadal Responsable a
Sabadell
Dinamització de tallers sobre consum
responsable al Nadal, punt informatiu sobre
consum responsable i economia social i solidària i
el punt d’embolcalls sostenibles.
Notícia
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ESS i Transició Ecosocial

2es Jornades d’Economia
Socioambiental i Solidària
Organització de les Jornades enguany amb la
mirada en el paper de l’Economia Social i Solidària
en la transició ecològica: 14 ponents i 65
participants d’organitzacions de l’ESS i col·lectius
ecologistes.
Crònica

Comissió d’Ecologia de la XES
Dinamització de la Comissió d’Ecologia de la Xarxa
d’Economia Solidària de Catalunya amb l'objectiu
principal de potenciar el valor de l’ecologia i la
sostenibilitat com a línia transversal dins l’ESS.

xes.cat/comissions/ecologia
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Ingressos i despeses

Subvencions i donatius:
Campanya crowdfunding -> La Vida de les Joguines: 3.866€
Ajuntament de Barcelona -> Economia Social i Solidària: 5.500€ + 2.160€
Ajuntament de Barcelona -> Ecologia Urbana: 14.080,00€
Generalitat de Catalunya -> Agència de Residus: 21.622,50€

