
 
ASSOCIACIÓ ANIMAL LATITUDE 
 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Dades de contacte: Irene Cervera 
Telèfon: 656 842 087 
email: icervera@animallatitude.org 
Web: www.animalsalaciutat.org 
Twitter: #animalsalaciutat 
Facebook: Animals a la ciutat 
Instagram: @animalsalaciutat 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Necessitem organitzacions 
que se sumin a aquest 
programa d’educació i 
sensibilització ambiental 



Trituradora de plàstic  
creada a partir de material en desús 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

Fins ara reutilitzem material en desús del barri de 
la Barceloneta, però amb una trituradora podríem 
començar a reciclar el plàstic del barri. El repte és 
que la màquina també sigui feta a partir de 
material de rebuig. 
 
• Xapes d’acer inox de 6 mm, 5 mm i 4 mm 

gruix per a l'hèlix que tritura  
 
• Motor de 700 wts o més, monofàsic a 220 v 
 
• Xapa metàl·lica per a cubeta, entre 0,5 mm i 

2 mm 
 
• Caixa reductora de velocitat 
 

Ateneu de Fabricació de la Fàbrica 
del Sol 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Dades de contacte: 
 
Telèfon 93 2564430 
Web http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat/  
Twitter 

http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat/


PERSONES QUE INTERCANVIIN  
HABILITATS I CONEIXEMENTS 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Persones que vulguin: Intercanvi de temps, 
compartir habilitats, coneixements, serveis, 
relacions i ajuda gratuïta, de manera puntual. 

• Difusió del Projecte del Banc del Temps 
(Xerrada/presentació. Punt d´informació. 
Xarxes socials). 

• Necessitem una fotocopiadora. 
• Formació de com treure més profit de les 

xarxes socials. 

 

BANC DEL TEMPS DRETA EIXAMPLE 
I  FORT PIENC 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Dades de contacte: 
 
bdtdretafortpienc@gmail.com 
Telèfon 670050048 
Facebook:bancdeltempsdretaeixampleifortpienc 
Twitter:BdTDretaFPienc 
Web:bancdeltemps.org 



CREAR UNA XARXA D’ASSOCIACIONS 
QUE TINGUIN CURA DE LA 
SOSTENIBILITAT DELS SEUS 
PROJECTES 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

 
• Trobar un espai en el que es pugui idear, 

projectar, construir i investigar connectant 
amb totes les persones que estan interessades 
en aquests temes 

  

CANYAVIVA 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Dades de contacte: 
 
Susana: 657 43 76 17 
Alessandra: 665 34 54 13 
http://canyaviva.com/ 
Fb: Canya Viva 

http://canyaviva.com/
http://canyaviva.com/


ENTITATS QUE TREBALLIN A NOU 
BARRIS 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

 
• Volem conèixer els signants que treballen al 

Districte de Nou Barris per poder fer 
col·laboracions i sinergies des del centre cívic 
Can Verdaguer dins l’àmbit de la sostenibilitat. 

 
 

 
CENTRE CÍVIC CAN VERDAGUER 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Dades de contacte: 
 
93 276 80 77 
www.canverdaguer.com 



COL·LABORADORS PER A REALITZAR 
ACTIVITATS SOBRE NATURA I MEDI 
AMBIENT 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

Les activitats anirien dirigides a divulgar la 
conservació de la biodiversitat a Catalunya. 
Busquem col·laboració per: 
 
• Tallers 
 
• Xerrades 

 
• Sortides en espais naturals 
  

CREATIBIO 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Dades de contacte: 
 
656972606 
www.creatibio.com 
Twitter: @creatibio 

http://www.creatibio.com/


COL·LABORACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Empreses, administracions, entitats 
gestores i comunitats de veïns que treballin 
en l’àmbit de l’Estalvi i l’eficiència 
energètica i la Qualitat ambiental a 
Catalunya 

• Projectes i idees per engegar de forma 
conjunta. 

• Il·lusió i ganes de treballar per la Qualitat 
ambiental! 
 

ENTORN XXI 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Dades de contacte: 
Estalvi i eficiència energètica 
 Lluïsa Arranz Diez 
Enginyera de l'Edificació  
Telèfon 659 40 18 24 
Web http://www.entornxxi.com/ 

Dades de contacte: 
Qualitat ambiental 
 Salvador Cid Murillo 
Consultor ambiental 
Telèfon 659 14 23 81 
Web  
http://www.entornxxi.com
/ 
 

http://www.entornxxi.com/
http://www.entornxxi.com/
http://www.entornxxi.com/
http://www.entornxxi.com/


DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Especialistes relacionats amb algun dels 
següents àmbits i amb experiència en fer 
tallers per a joves d’ESO per a participació 
puntual o assessorament: 

 

• Roba: cicle productiu i les seves repercussions 
• Casa: construcció, material, espai natural i 

sostenibilitat 

• Barri: relacions socials, culturals, 
econòmiques... 

• Món: relació d’allò local amb allò global  

ESPIRALS D’APRENENTATGE 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Dades de contacte: 
 
Telèfon  637 204 369 
Web  www.espirals.cat 
 



PROJECTES SOCIALS 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Empreses, administració pública i particulars 
del territori de Catalunya que vulguin donar 
directament en mà els seus dispositius digitals 
als projectes socials. 

• Entitats amb o sense ànim de lucre que 
impulsi programes d’interès social, inclosos 
centres educatius públics o privats, dins 
l’àmbit territorial de Catalunya. 

• Professionals que ofereixen serveis de 
preparació, instal·lació, manteniment per fer 
possible la reutilització de dispositius digitals 

 

REUTILITZA.CAT 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Dades de contacte: Raquel 
 
Telèfon 655 17 50 45 
Web www.reutilitza.cat 
 



DIFUSIÓ I PARTICIPACIÓ EN EL 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Entitats del barri El Coll-Vallcarca o properes 
que vulguin participar en el projecte. 

• Famílies que vulguin col·laborar. 

• Ajuda en la difusió del projecte. 
• Augmentar les aportacions al compostador 

comunitari. 

SOCIETAT CATALANA D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Dades de contacte: 
 
Telèfon: 93 213 39 45 
compostatge@boscturull.cat 

mailto:compostatge@boscturull.cat


EMPRESES I ORGANITZACIONS QUE 
VULGUIN EXPOSAR ELS SEUS SERVEIS 
I PRODUCTES A LA FIRA D’OCI 
SOSTENIBLE 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

Empreses i entitats que: 
• Treballin en l’àmbit del turisme sostenible i 

responsable 

• Ofereixin productes ecològics en el sector de la 
restauració 

• Ofereixin activitats d’oci en espais naturals 

• Ofereixin activitats d’oci en espais urbans 

• Ofereixin serveis de mobilitat sostenible a la ciutat 

 

ECO-UNION 
LOOM SUSTAINBLE EXPERIENCES  

ENTITAT 
DEMANDANT 

Dades de contacte: 
 
636847038 
www.festivalvilamon.com 
https://www.facebook.com/VilaMonBCN/ 

http://www.festivalvilamon.com/
https://www.facebook.com/VilaMonBCN/


ASSOCIACIÓ ANIMAL LATITUDE 
entitat dedicada a informar i formar 
sobre fauna i mediambient 
 

ENTITAT 
OFERTANT 

Persona de contacte: Irene Cervera 
 
Telèfon: 656 842 087 
email: icervera@animallatitude.org 
Web: www.animallatitude.org 
Twitter: @animallatitude 
 



DIFUSIÓ DEL VOSTRE PROJECTE 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Compartir estand informatiu. 
• Venir a fer xerrada/presentació   del vostre 

projecte. 

• Difusió en les xarxes socials. 
• Intercanvi de temps, compartir habilitats, 

coneixements, serveis, relacions i ajuda 
gratuïta, de manera puntual. 

 

BANC DEL TEMPS DRETA EIXAMPLE 
I  FORT PIENC 
 

ENTITAT 
OFERTANT 

Dades de contacte: 
 
bdtdretafortpienc@gmail.com 
Telèfon 670050048 
Facebook:bancdeltempsdretaeixampleifortpienc 
Twitter:BdTDretaFPienc 
Web:bancdeltemps.org 
 



ASSESSORAMENT, FORMACIÓ I 
MESURAMENTS PER A EDIFICIS 
SALUDABLES 
 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

 
• Assessorem projectes i obres, a 

professionals, empreses i particulars en temes 
de biohabitabilitat  

• Fem difusió i formació a través de xerrades, 
tallers i publicacions, adreçat al públic en 
general, a escoles i instituts i a professionals 
(metges,  arquitectes, etc.) 

• Mesurem els paràmetres físics a l’interior dels 
edificis: electro-contaminació, contaminants 
atmosfèrics (físics, químics i microbiològics), 
qualitat de la llum, el so, etc. 

 

BIOHABITA! ASSESSORIA EN 
BIOCONSTRUCCIÓ DE L’IEB  

ENTITAT 
OFERTANT 

Dades de contacte: 
 
Telèfon    +34 687 70 83 80 
Web       www.biohabita.net 
Twitter  



DISSENY I PRODUCCIÓ DE 
PRODUCTES PROMOCIONALS  
BASATS EN LA NATURA 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Producte promocional eco. 
• Recolzament a campanyes de comunicació i 

sostenibilitat 

• Foment de la biodiversitat. 
• Impacte positiu sobre el medi. 

• Impacte social positiu (col·laboració amb 
persones en risc d’exclusió laboral). 

• Dissenyat i produït a Catalunya.  

  
 

BRIDEPALLA 

ENTITAT 
OFERTANT 

Dades de contacte: Jon Marín 
637 738 679 
hola@bridepalla.com 
www.bridepalla.com 
@bridepalla 



RELACIÓ D’ESPAIS ÚNICS I 
SUGGESTIUS 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Cursos bàsics de construcció amb Arundo 
Donax (la canya) 

• Cursos avançats de construcció amb Arundo 
Donax (la canya) 

• Creació d’espais diferents i d’arquitectures 
efímeres.  

• Interès en la creació d’una xarxa que permeti 
l’intercanvi dels coneixements de cada nus de 
la xarxa. 

 

CANYAVIVA 

ENTITAT 
OFERTANT 

Dades de contacte: 
 
Susana: 657 43 76 17 
Alessandra: 665 34 54 13 
http://canyaviva.com/ 
Fb: Canya Viva 

http://canyaviva.com/
http://canyaviva.com/


COM FUNCIONA BARCELONA? 
EDUCACIÓ AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

 
• Activitats i propostes d’educació ambiental 

per a centres educatius. 

• Clavegueres, dipòsit de retenció d’aigües 
pluvials, font màgica, etc 

• Horts urbans, parcs i jardins 

• Punts verds 
• Estació de mesura de la qualitat de l’aire 

• Estació Instal·lacions d’energia renovable 
• Estació Tallers a l’aula 

• Col·laboració en projectes dels centres 
educatius. 

ECOLOGIA URBANA 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 

ENTITAT 
OFERTANT 

Dades de contacte: 
93 326 22 23 
www.barcelona.cat/ecologiaurbana/comfuncion
abarcelona  

http://www.barcelona.cat/ecologiaurbana/comfuncionabarcelona
http://www.barcelona.cat/ecologiaurbana/comfuncionabarcelona


SERVEIS DE COMUNICACIÓ EN 
TEMÀTICA DE NATURA I MEDI 
AMBIENT 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

El nostre equip té experiència en: 
 
• Redacció de continguts 

 
• Creació de butlletins informatius 

 
• Creació de contingut audiovisual 

 
• Gestió de xarxes socials 
 

CREATIBIO 

ENTITAT 
OFERTANT 

Dades de contacte: 
 
656972606 
www.creatibio.com 
Twitter: @creatibio 

http://www.creatibio.com/


SERVEIS AMBIENTALS 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

Oferim a empreses, administracions, entitats 
gestores i comunitats de veïns, solucions a mida 
per a les seves necessitats ambientals: 
 
Estalvi i eficiència energètica 
• Certificats d'Eficiència energètica 
• Rehabilitació energètica dels edificis 
 
Qualitat ambiental 
• Educació ambiental 
• Estudis d’impacte ambiental 
• Gestió d’espais naturals 
• Compostatge domèstic 
   

ENTORN XXI 

ENTITAT 
OFERTANT 

Dades de contacte: 
Estalvi i eficiència energètica 
Lluïsa Arranz Diez 
Enginyera de l'Edificació  
Telèfon 659 40 18 24 
Web http://www.entornxxi.com/ 

Dades de contacte: 
Qualitat ambiental 
 Salvador Cid Murillo 
Consultor ambiental 
Telèfon 659 14 23 81 
Web  
http://www.entornxxi.com/ 
 

http://www.entornxxi.com/
http://www.entornxxi.com/
http://www.entornxxi.com/


DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

 
• Acompanyem processos grupals per enfortir 

les relacions personals i organitzacionals 

 
 
ESPIRALS D’APRENENTATGE 

ENTITAT 
OFERTANT 

Dades de contacte:  
 
Telèfon  637 204 369 
Web  www.espirals.cat 



DISPOSITIUS DIGITALS 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Memòria de l’impacte social i ambiental de 
l’acte de reutilitzar, que s’incorpora l’acció de 
la seva RSC. 

• Accés a productes en bon estat amb un cost 
de gestió (trobar donant, preparació equips, 
etc.) de valor simbòlic. 

• Nous llocs de treball. 
 

REUTILITZA.CAT 
 

ENTITAT 
OFERTANT 

 
Dades de contacte: Raquel 
 
Telèfon 655 17 50 45 
Web www.reutilitza.cat 
 



FOMENTAR EL COMPOSTATGE 
FAMILIAR I COMUNITARI 
 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Formació i assessorament sobre el 
compostatge domèstic i comunitari (de jardí i 
vermicompostatge) 

• Oferir activitats de motivació i 
dinamització de programes comunitaris. 

• Divulgar i comunicar la importància del 
compostatge en la gestió del nostres residus 
orgànics. 

• Assessorament educatiu a centres escolars i 
entitats. 

• Col·laborar amb el Programa 
d’Autocompostatge de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 

 

SOCIETAT CATALANA D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL 

ENTITAT 
OFERTANT 

Dades de contacte: 
Telèfon: 93 213 39 45 
compostatge@boscturull.cat 
 

mailto:compostatge@boscturull.cat
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