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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 2021 aquí

Les memòries d’activitats anteriors al 2021 aquí
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https://espaiambiental.coop/wp-content/uploads/2021/09/Infografia-Balanc-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. Espai 

Ambiental li dona una visió transformadora i 

comunitària. 206 activitats executades amb més 

de 3.200 participants - aulambiental.org

Aula Ambiental Sant Andreu
Equipament recentment incorporat en els serveis 

de la cooperativa. Gestió del programa d’Educació 

Ambiental del Districte de Sant Andreu. D’ençà de 

la incorporació s’està apostant per tenir una 

vinculació territorial més ferm i millorar el servei 

d’assessorament i ambientalització per a entitats. 

100 activitats executades amb 1.000 - web Sant 

Andreu
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https://aulambiental.org/
http://participants.ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/serveis-i-tramits/aula-ambiental
http://participants.ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/serveis-i-tramits/aula-ambiental


La vida dels jocs i 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. Enguany ha evolucionat 

cap a la metodologia d’Aprenentatge i Servei i s’ha 

extès en el territori - lavidadelesjoguines.org

- Renovació de la Guia de consum responsable 

de jocs i joguines de Barcelona amb 

metodologia d’Aprenentage Servei i la 

participació de centres escolars de tota la 

ciutat.

- Creació de l’exposició de consum responsable 

de joguines per a l’Ajuntament de Sabadell, 

mitjançant els tallers de laboratori de joguines 

amb els centres escolars de la ciutat, i basada 

en la Guia creada l’any anterior.

- Tallers per a diferents públics i en diferents 

formats per escoles de Martorell, el Centre 

Cívic Vil·la Urània i l’Ajuntament de Ribes de 

Freser.
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https://lavidadelesjoguines.org/


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

Ampliació de la col·lecció de Cromos del Mapa B+S, 

juntament amb Rezero i Raons, amb temàtica de 

prevenció de residus, col·laborant amb un centre 

escolar del Districte de Sant Andreu - col·lecció de 

cromos Sant Andreu
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https://bcnsostenible.cat/
http://bcnsostenible.cat/web/relat/61965e44940cd79d748b4567?search=cromos&t=1649951957969
http://bcnsostenible.cat/web/relat/61965e44940cd79d748b4567?search=cromos&t=1649951957969


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 70 persones - Matas i 

Ramis 

Formacions i xerrades
Formacions i xerrades sobre pedagogia i lleure amb 

mirada de transició ecològica: Formacions per a 

docents amb l’objectiu de reflexionar i donar eines 

per incorporar els valors ecològics amb la mirada 

transformativa en el currículum escolar i el lleure 

educatiu. Per l’Escola El Sol, la SCEA i el COAMB.
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http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/matasiramis
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/matasiramis


Dinamització del Consell 
d’Infants de Sant Joan Desvern 
El projecte s’emmarca en el pla participatiu 

d’emergència climàtica de l’Ajuntament. Les sessions 

es van centrar en recollir la veu dels infants i joves 

per a la priorització de les accions per part de 

l’administració. 

FAADA
Cicles d’activitats coorganitzades amb l’entitat FAADA 

en escoles de la ciutat de Barcelona per a infants de 

primària. En aquestes, es parla del benestar animal i 

el respecte amb les altres espècies d’éssers vius que 

conviuen amb nosaltres. 
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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 CR i ESS de Plaça 
Catalunya, des del 2018, i exposició de la 
Cuina-Laboratori.  
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/
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Setmana ciutadana de 
l’alimentació sostenible
Dinamització i organització d’una setmana 
d’activitats per a  entendre la relació entre els 
hàbits alimentaris i aspectes transversals com la 
crisi climàtica, el desenvolupament econòmic 
local, la cultura, la política, els drets socials i la 
salut: 76 entitats involucrades. 
alimentaciosostenible.barcelona/ca/setmana-ciut

adana

https://www.alimentaciosostenible.barcelona/ca/setmana-ciutadana
https://www.alimentaciosostenible.barcelona/ca/setmana-ciutadana


Ciutats i Comunitats
Sostenibles



Park(ing) day
El Parking Day s’ha celebrat aquest 2021 encara 

estat influït per la situació generada per la 

pandèmia. S’ha pogut executar el projecte 

adaptant-se a les mesures de seguretat. Tota la part 

de preparació (reunions de coordinació i reunions 

amb entitats) s'ha gestionat en línia. El format de 

les activitats dels Parks ha estat presencial, però 

amb activitats expositives. Un total de 63 col·lectius 

han participat.

parkingdaybcn.org

Cullera i agulla 
S’ha finalitzat el projecte de xarxes comunitàries a 

la Sagrada Família sobre sobirania alimentària 

(cullera) i tèxtil (agulla).  Xarxes, experiències 

d’aprofitament o recirculació de materials… 

projectes que en algun cas han arrelat al barri.

coopoblet.org/projectes
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https://parkingdaybcn.org/
https://www.coopoblet.org/projectes


Renova
El Renova la Roba i el Renova Joguines han 

recuperat l’activitat normal amb activitats 

presencials i intercanvis, després d’un 2020 marcat 

per la pandèmia. Tot i això el nombre de centres 

participants i intercanvis no s’ha recuperat de 

l’aturada Covid. 

ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana

Sant Cugat
Dinamització de la Secretaria Tècnica del Pla 

d’Emergència Climàtica de Sant Cugat. Creació 

d’una xarxa d’agents per a la posada en marxa i 

seguiment del Pla d’Emergència Climàtica amb el 

que la ciutadania i les entitats de Sant Cugat poden 

participar i impulsar accions.
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https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-zero/reutilitzacio/renoves
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PDC Sagrada Família 
El PDC ha finalitzat la segona anualitat del 

programa 2020-2021. El Covid i la situació 

econòmica i social derivara va obligar a 

adaptar-se a una situació nova i imprevista pèro 

ens ha demostrat la solidesa del projecte. En 

general, es pot dir que durant el 2020 es va fer 

una tasca de coordinació, cohesió i planificació, 

que va donar els seus fruits al 2021. Es van 

reforçar línies prioritàries (acollida i cures), es van 

crear de noves (criança) i es van posar en marxa 

nous projectes més enfocats a l’acció directa. La 

experiència d’aquests dos anys permet orientar 

l’acció futura reforçant les línies d’Economia 

Social i Solidària, feminismes, cures, etc. 

pdcsagradafamilia.cat

https://pdcsagradafamilia.cat/
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Projectes de compostatge
S’ha celebrat la primera edició del Curs de Mestre 

Compostaire, en conveni amb Tarpuna, amb un 

nivell de participació molt satisfactori. En paral·lel 

hem dinamitzat la creació d’una comunitat 

compostaire a Sant Andreu-La Sagrera i s’ha fet 

seguiment i dinamització de la xarxa d’espais 

comunitaris de compostatge de la ciutat.

El CompostFest per dificultats organitzatives 

aquest any no s’ha pogut executar com estava 

previst.



ESS i Transició
Ecosocial



5  ESS i Transició Ecosocial

Espurna Verda
Impuls d’aquest programa-itinerari innovador de 
formacions i acompanyaments especialitzat en la 
promoció de projectes emprenedors d’economia 
ecològica, social i solidària, amb la mà de Labcoop 
- espaiambiental.coop/espurnaverda/

Coòpolis
Lideratge del cercle de transició ecosocial de 
l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, un dispositiu 
de foment i promoció de l’Economia Social i 
Solidària a la ciutat de Barcelona.
bcn.coop/

https://espaiambiental.coop/espurnaverda/
https://www.bcn.coop/
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Agropolis
Dinamització d’aquest espai publico-comunitari 

participat entre agents socials i l’Administració 

pública amb l’objectiu d’impulsar una transició 

agroecològica a Barcelona.

alimentaciosostenible.barcelona/ca/que-fem/agr

opolis

https://www.alimentaciosostenible.barcelona/ca/que-fem/agropolis
https://www.alimentaciosostenible.barcelona/ca/que-fem/agropolis

