
QUI SOM? COM FUNCIONA BARCELONA? 
 
Programa d’educació ambiental per a centres d’educació formal (des de 0 
fins als 18 anys), amb l’objectiu d’educar en la sostenibilitat a partir del 
coneixement del “metabolisme” ambiental de la ciutat.  
 
Impulsat per l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

93 326 22 23  
comfuncionabarcelona@bcn.cat 
www.barcelona.cat/ecologiaurbana/comfuncionabarcelona  
 

COM FUNCIONA BARCELONA? 

El Com funciona Barcelona? és un programa d’educació ambiental amb un 
llarg recorregut a la ciutat, amb el que portem més de 15 anys oferint 
activitats per llars d’infants, escoles i instituts.  
 
L’objectiu del CFB? és oferir l’oportunitat als infants, nens, nenes i 
adolescents de conèixer de primera mà el funcionament de la ciutat de 
Barcelona en diverses eixos de caire ambiental, i així poder treballar cap a 
una cultura de la sostenibilitat implicant als més joves de la ciutat.  
 
Alguns exemples d’instal·lacions que visitem en són: clavegueram de 
Barcelona, dipòsit de retenció d’aigües pluvials, Font Màgica de Montjuïc, 
horts urbans, parcs i jardins, instal·lacions d’energia renovable, estacions de 
mesura de la qualitat de l’aire o els punts verds de gestió de residus.  
 
Col·laborem també amb els projectes dels centres educatius, com a part 
fonamental de visita al terreny i en el treball a l’aula.  
 

mailto:comfuncionabarcelona@bcn.cat
http://www.barcelona.cat/ecologiaurbana/comfuncionabarcelona


QUI SOM? ASSOCIACIÓ ANIMAL LATITUDE 
 
Entitat que informa i forma sobre fauna i medi ambient. 

CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Irene Cervera  
info@animallatitude.org 
Tel. 656 84 20 87 

PROJECTE D’EDUCACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL 
“ANIMALS A LA CIUTAT” 
 

• Saps quins animals viuen a la 
ciutat?  

• Coneixes la fauna exòtica invasora?  
• Tens idea de quina és la gestió de la 

fauna urbana?  
• Quines organitzacions treballen en 

aquest àmbit? 

mailto:info@animallatitude.org


QUI SOM? BANC DEL TEMPS DRETA EIXAMPLE I FORT PIENC 

CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

bdtdretafortpienc@gmail.com 
  

EL PROJECTE DEL BANC DEL TEMPS DE DRETA EIXAMPLE I FORT 
PIENC 
 

El Banc del Temps és una Xarxa d'intercanvi de temps entre diferents 
persones amb l’objectiu de donar, rebre i compartir habilitats, 
coneixements,  serveis, relacions i ajuda gratuïta de manera puntual. 
 



QUI SOM? BIOHABITA 
 
Som un grup d’arquitectes màster en Bioconstrucció per l’Institut für 
Baubiologie + Nachhaltigkeit (IBN)- Institut Espanyol de Baubiologie (IEB)- 
Universitat de Lleida (UdL).  
 
L’equip inclou un especialista en mesurament de radiacions, tòxics i 
contaminació microbiològica per l’IBN-IEB. Tenim el reconeixement oficial de 
l’IEB com a assessoria en bioconstrucció.  
 
Els arquitectes som en Carlos Sentmenat Bertrand, en Joan Cuevas Pareras i 
na Teresa Monleón Fernández . 
 

CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

BIOHABITA! Assessoria en bioconstrucció de l’IEB 
c/Ciutat de Granada-71, local, 08005 Barcelona 
info@biohabita.net 
biohabita.asesoria.ieb@baubiologie.es 
+34 687 70 83 80 (Teresa Monleon) 

COM ÉS L’ENTORN QUE HABITO? 
 
ASSESSOREM, INFORMEM I MESUREM 
 
 
 
Assessorem projectes i obres, a professionals, empreses i particulars en 
temes de biohabitabilitat. 
 
Fem difusió i formació a traves de xerrades, tallers i publicacions, 
adreçada 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. 

mailto:biohabita.asesoria.ieb@baubiologie.es
mailto:biohabita.asesoria.ieb@baubiologie.es


QUI SOM? BRIDEPALLA 
 
Bridepalla neix amb l’objectiu de potenciar una nova cultura de les plantes 
que contribueixi a un canvi d’actitud en relació al medi ambient i ho volem 
fer a través del joc i el gaudir. 
  
Jon Marín és qui fa que la llavor del projecte Bridepalla germini. Jon és 
biòleg i ecòleg industrial, expert en ecoinnovació i soci fundador de l’estudi 
de disseny sostenible Nutcreatives. 
 

CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Jon Marín 
Tel. 637 738 679 
hola@bridepalla.com 
www.bridepalla.com 
Fb.  @bridepalla  
Tw. @bridepalla  
Ig.  @bridepalla 

BRIDEPALLA, FUNNY NATURE 

Dissenyem i produïm productes promocionals basats en la natura.  
  
Els nostres productes fomenten un nou contacte amb el nostre entorn des 
d’una vessant creativa i engrescadora.  
  
Cobrim la part objectual d’events, actes, campanyes de comunicació i 
màrqueting i altres, per tal que entitats -conscienciades o no- i persones -
tant nens com adults- puguin ser partícips de la renaturalització de les 
nostres ciutats. 
  
A més, treballem per la inserció de persones en risc d’exclusió laboral, 
donant feina a majors de 60 anys i a persones amb discapacitat. 
 



QUI SOM? CANYAVIVA 
 
CanyaViva es un colectivo que investiga, desarrolla y fomenta proyectos de 
bioconstrucción para contribuir a una conversión sostenible de las 
actividades humanas. Actúa en una visión holística, integrando distintas 
disciplinas en un único gesto, expresando el paradigma de redes. 
 
Desarrollamos un modelo de construcción propio que respeta la naturaleza 
como principio fundamental, fomentando el uso de materiales naturales, 
realmente abundantes y renovables, creando espacios innovadores 
armónicos y con una marcada personalidad. 
 
Desde 2008 desarrollamos un proyecto de trabajo basado en el estudio y 
aplicación de la caña común y el bambú en arcos resistentes para crear 
estructuras cada vez más complejas. Impartimos formación en la técnica 
que empleamos y en bioconstrucción a expertos e interesados. Actualmente 
estamos en Mataró, en Barcelona, para crear un centro de formación, 
investigación y desarrollo. 

CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

cursoscanyaviva@gmail.com 
marketing.canyaviva@gmail.com 

Creación de una red de cooperación entre asociaciones que se 
dedican a la arquitectura sostenible. 

Las obras CanyaViva están basadas en el arco como elemento central de la 
construcción. Sus esquemas compositivos se inspiran en el ritmo de la 
Naturaleza y su fuerza está en la cooperación: la sinergia entre los 
elementos. Es la unión de los arcos a generar la forma y el volumen. Es la 
cooperación entre las personas, que con su propias manos  se encuentran 
en el mismo momento a mover, a anudar paso a paso y pieza a pieza los 
diferentes elementos, a dar vida al espacio. Se trata de un proceso 
totalmente artesanal que se consigue en poco tiempo solo a través de la 
cooperación.  Por esta razón estamos convencidos que la creación de una 
red dedicada a la sostenibilidad en la arquitectura sea el primer paso para 
conseguir que siempre más gente se sensibilice a estos temas. 
 

mailto:cursoscanyaviva@gmail.com
mailto:marketing.canyaviva@gmail.com


QUI SOM? CIÈNCIA DIVERTIDA 

CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Concepció Sanz, Estel Homs i Susana Ferrer 
 
934149040 
info@cienciadivertida.cat 

CIÈNCIA DIVERDITA 

Des de Ciència divertida treballem per la divulgació de la cultura i el 
pensament científic entre nens de 4 a 16 anys. Ho fem mitjançant activitats 
com tallers a les aules, teatre, fires científiques... amb continguts quotidians 
com la sostenibilitat, l’alimentació, el medi ambient... i d’altres més 
purament científics com la química, la biomedicina... 
 
L’acostament es sempre rigorós, molt divertit i viscut, des de 
l´experimentació i les vivències. 



QUI SOM? COOL RECYCLING 
 
Som una petita empresa situada a Barcelona que ofereix: 
  
1. TALLERS de RECICLATGE CREATIU per a pares i nadons, nens, joves i 
adults per a tot tipus d’esdeveniment i espais. 
2. servei de DECORACIÓ sostenible i de km 0. 
3. MERCHANDISING ecològic fent servir residus per elaborar les peces. 
 

CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Marisa Stinga  
660.594.589 
marisastinga@gmail.com 
www.coolrecycling.es 
facebook i instagram: coolrecycling 

COOL RECYCLING 

La filosofia de la nostra empresa és la de les 3R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar 
tant els residus domèstics com els industrials transformant-los en objectes 
de profit mitjançant: els tallers de manualitats que oferim a tot tipus 
d’espais (escoles, centres comercials, centres cívics, casals, festes 
d´aniversari, associacions...) i per a tots els públics (famílies, nens, joves, 
adults); la decoració sostenible i el merchandising de km0. 
  
L’objectiu final és sensibilitzar al públic en temes d’estalvi energètic, consum 
responsable, de proximitat, km0, valorar la feina artesana i les condicions 
laborals dignes. 
 

mailto:marisastinga@gmail.com
http://www.coolrecycling.es/


QUI SOM? CENTRE DE RECURSOS PER A LES ASSOCIACIONS JUVENILS 
DE BARCELONA (CRAJ) 
 
El CRAJ, anteriorment conegut com a Casal d’Associacions Juvenils, és 
un servei associatiu gestionat pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) 
en conveni de gestió cívica amb l’Ajuntament de Barcelona. 
El seu principal objectiu és oferir serveis i recursos per al coneixement i 
el desenvolupament del teixit associatiu juvenil de la ciutat 
Totes les accions que es desenvolupen al CRAJ s’articulen al voltant del 
següents eixos: 
• Informar sobre associacions i grups de joves de la ciutat, les seves 

activitats i projectes; equipaments, serveis i programes d’interès per a les 
entitats juvenils; recursos per a la gent jove i activitats culturals, actes 
reivindicatius i formació associativa, etc. 

• Assessorar sobre subvencions; temes legals, fiscals i comptables; el 
desenvolupament d’activitats d’àmbit internacional; la gestió de la 
comunicació de l’entitat, etc. 

• Donar suport en la realització d’activitats mitjançant la cessió d’ús de 
recursos materials i espais, així com en la difusió d’activitats, campanyes, 
projectes, etc. 

• Promoure la participació de la gent jove al teixit associatiu de la ciutat, 
el creixement de nous projectes associatius, la realització d’activitats 
obertes i participatives, l’intercanvi d’experiències de caire col·lectiu, etc. 
 

 CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Telf: 93 265 52 17 
E-mail: info@crajbcn.cat 
Espai Jove La Fontana, C/Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona 

RECURSOS PER LA SOSTENIBILITAT 

Des del CRAJ tenim un punt d’informació permanent dirigit especialment a 
entitats i col·lectius juvenils, que s'enxarxa amb el conjunt dels col·lectius de 
la xarxa Barcelona + Sostenible i els acords de l'Agenda 21. S’hi pot trobar 
tota mena d'informació i recursos sobre les alternatives sostenibles i de 
protecció del Medi Ambient. Aquests recursos es poden consultar a la pàgina 
web del CRAJ, en l'apartat de sostenibilitat, on es poden trobar diferents 
documents com les pràctiques sostenibles i les fitxes temàtiques, un recull 
d'entitats i equipaments que treballen per la conscienciació en temes de 
sostenibilitat i medi ambient. Les associacions o grups que treballen aquesta 
temàtica poden enviar, penjar a la web o trucar al CRAJ per fer difusió de les 
seves activitats i projectes. A més, des del Punt d’Informació de Recursos 
per a la Sostenibilitat es cedeixen també recursos sostenibles com una 
vaixella reutilitzable, gots i altres recursos per facilitar la feina a les entitats 
a l'hora d'organitzar esdeveniments i fer-los més sostenibles en termes 
ambientals. 

mailto:info@crajbcn.cat


QUI SOM? ECO-UNION és una associació sense ànim de lucre creada en 2005 que 
genera, acompanya i agrupa als actors de canvi dels diferents sectors de la 
societat per catalitzar la transició cap a la sostenibilitat. 
  
POSIDONIA GREEN INTERNATIONAL és una associació́ sense ànim de 
lucre formada per professionals multidisciplinaris especialitzats en la 
promoció́ i difusió́ de la consciència ambiental, a través d'eco-festivals, 
comunicació́, art i cultura.  
  
LOOM SUSTAINABLE EXPERIENCES és una consultoria especialitzada en 
la organització d’esdeveniments sostenibles amb l’objectiu de promoure el 
respecte pel medi ambient, la dinamització de l’economia local i els valors 
del territori. 
 

CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Sol Magarolas                               Alejandro González  
e-mail: sol@loomsostenible.com    e-mail: alejandro.gonzalez@ecounion.eu 
Tel: (+34) 636 847 038                 Tel: (+34) 686 948 243 
 
  
VILAMÓN 
FESTIVAL DEL TURISME RESPONSABLE 

VilaMón és un festival comunitari per a promoure el turisme responsable a 
Barcelona. A través d'activitats lúdiques, artístiques, divulgatives i 
participatives, es pretén cridar l'atenció de visitants i ciutadans i convidar-los 
a reflexionar sobre les nostres formes de viatjar, el sentit d'uns i altres 
desplaçaments, les conseqüències i els conflictes derivats dels nostres 
viatges i les oportunitats per viatjar deixant una petjada positiva.  
 
El Festival es durà a terme des del 13 d'octubre fins al 23 d'octubre .  
  
Què busquem?  
 
Crear una xarxa durant els dies del Festival per promoure activitats a 
diferents districtes de Barcelona que fomenten la participació ciutadana a la 
destinació turística, que milloren el sentit de pertinença, que reforcen una 
imatge local i d'interculturalitat, que sensibilitzen sobre el viatge 
responsable i fomenten l'accessibilitat universal, que promouen una ciutat 
verda i inclusiva, com valors claus de la destinació turística 
  
Activitats de sensibilització i participació ciutadana relacionades amb els 
viatges responsable, lent i experiencial, l'oci sostenible, el patrimoni local, 
l'espai públic i el sentit de lloc (sense of place), la interculturalitat i idees i 
projectes per a reduir la gentrificació a la ciutat. 
  
Tipus d’activitats: itineraris, concursos, xerrades, exposicions, cicles de 
documentals, tallers, esdeveniments comunitaris. 
 

mailto:sol@loomsostenible.com
mailto:alejandro.gonzalez@ecounion.eu


QUI SOM? ASSOCIACIÓ ESPIRALS D’APRENENTGE 
 
L’Associació Espirals d’Aprenentatge, com a associació sense ànim de lucre i 
d'interès social, es funda el 24 de desembre del 2013, després d’un període 
de reflexió que s’inicià al maig del 2013. 
La nostra activitat  està orientada a oferir formació actual, transversal i 
experiencial a infants, joves i adults, tot respectant la globalitat de la 
dimensió humana. 
L’àmbit d’actuació són els centres educatius -amb intervencions dins del 
currículum escolar-, espais d’educació en el lleure, espais de formació a 
professorat i jornades. 

CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Telèfon: 637 204 369 
correu:  espiralsaprenentatge@gmail.com 
web:  www.espirals.cat 
 

DIR FER ENS  
 
“DE LA CONSCIÈNCIA DEL SER A LA CONSCIÈNCIA PLANETÀRIA” 
 

El projecte dir fer ens "De la consciència del ser a la consciència planetària” 
desenvolupa una activitat d’EpD que s’inicia a 1r d’ESO i que finalitza a 4t 
d’ESO, completant tot el cicle de secundària (en aquesta convocatòria es 
demana finançament per als dos primers anys).  
 
El projecte és dins del currículum dels centres educatius i es desenvolupa 
amb la presència d’Espirals d’Aprenentatge a l’aula amb la col·laboració i 
assessorament de Sinergies Pedagògiques i, a un altre nivell, amb la 
col·laboració del professorat, familiars, entitats del barri i seus del districte. 
  
Durant tot el curs es poden realitzar un màxim de 16 tallers a cada centre, a 
més de les jornades de socialització dels resultats obtinguts dins i fora del 
centre educatiu, i dels períodes d’avaluació que es contemplen com a part 
del procés d’aprenentatge, on l’alumnat pot fer conscient i expressar com 
l’ha transformat allò viscut durant l’activitat. 
 
La proposta d’Espirals d’Aprenentatge permet tractar diferents matèries i 
competències d’EpD de forma transversal.   
 
Per al marc teòric i experiencial «De la consciència del ser a la consciència 
planetària», s'utilitza com a base d’inspiració el model desenvolupat pel 
pintor i arquitecte austríac Friederich Hundertwasser en la seva obra "Les 
cinc pells de la consciència" o envolvents:  l’Epidermis/cos, la Roba, l’Espai 
on habitem, l’Entorn i el Món.  
 

mailto:espiralsaprenentatge@gmail.com
http://www.espirals.cat/


La proposta es pot entendre com un viatge pel desenvolupament de la 
consciència en les diferents etapes de creixement en l’ésser humà. Partint 
de la consciència del ser (com a objecte i subjecte), passant pel 
desplegament de les etapes consciencials que posteriorment s’aniran 
integrant al llarg de la vida (individual, familiar, social, grupal, identitària i 
planetària). Aquest viatge pel desenvolupament de la consciència també ha 
de desvetllar el pensament reflexiu, creatiu i crític a partir d’incidir en la 
relació que s’estableix en cada etapa amb l’entorn i elements que li 
corresponen. 
 
En cadascun dels envolvents es proposen dinàmiques i s’aporten materials 
que busquen la reflexió profunda envers la relació que hi mantenim, tant 
directament com indirectament. Per exemple, en el cas del envolvent “Roba” 
es persegueix aprofundir en l’origen de les matèries primeres, producció i 
distribució dels elements amb què ens vestim. Es busca generar una 
vivència que porti a crear consciència envers els efectes de les nostres 
accions individuals, que poden incidir en efectes i incidències locals i globals. 
La roba també ens ajuda a entendre l’altre, la seva cultura d’origen, la seva 
concepció i les relacions que hi estableix amb el món. En aquest sentit, pot 
ser una via per tractar la prevenció i resolució de conflictes. 
 
En definitiva, la intervenció proposada pot millorar el coneixement envers 
causes estructurals que provoquen pobresa i destrucció de béns comuns, 
tant socials com naturals, així com també desigualtats i/o exclusió per 
diferents qüestions, que poden ser el gènere, creences religioses, classe 
social o ètnia. 
 
Concloent, es persegueix provocar un procés amb i en l’alumnat i 
professorat per revertir en l’entorn i crear, paulatinament, un societat 
sustentada per individus madurs en habilitats personals i socials que 
generalitzin relacions basades en el respecte, l’esperit crític i la voluntat de 
superació i millora constructiva per a tothom dins del marc d’una consciència 
global. 



QUI SOM? FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS 
 
La Fundació Banc de Recursos (FBDR) és una entitat de voluntariat, una 
organització de medi ambient i una Organització No Governamental d'ajuda 
al Desenvolupament (ONGD) creada l’any 1996.  Reutilitza, subministra i 
redistribueix béns d’equip i excedents materials i alimentaris que donen les 
empreses, institucions i particulars del nostre país per atendre les 
necessitats d’altres entitats socials i beneficiaris/beneficiàries del sud i del 
nord, segons criteris d’utilitat, rendiment, eficiència i eficàcia.  
 

CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Fundació Banc de Recursos 
bancdr@bancderecursos.org 
932177154 
www.bancderecursos.org 

PONT SOLIDARI I ALIMENTARI, CAP RECURS DESAPROFITAT 

La Fundació Banc de Recursos, mitjançant el servei en xarxa del Pont 
Solidari i el Pont Alimentari, s’ocupa de reutilitzar, subministrar i redistribuir 
béns d’equip, i excedents materials i alimentaris que donen les empreses,  
institucions i particulars del nostre país per tal d’evitar el malbaratament de 
recursos, sobretot alimentaris, i promoure la reutilització per així poder 
equipar i atendre les necessitats de les entitats socials del tercer sector, 
segons criteris d’utilitat, rendiment, eficiència i eficàcia.   
 

mailto:bancdr@bancderecursos.org


QUI SOM? HOTEL BARCELONA CATEDRAL 
 
Apliquem sempre que és possible en les nostres compres de productes els 
criteris de sostenibilitat (temporalitat, Km 0) qualitat mediambiental i de 
responsabilitat social corporativa. 
 

CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Garage Gatedral S.L.  
B-58589425 
C/ Capellans, 4 
08002 Barcelona 
 

Compres de productes seguint criteris de sostenibilitat, qualitat 
mediambiental i responsabilitat corporativa. 

A Izaka i al Hotel Barcelona Catedral creiem que la sostenibilitat és i serà 
l’element clau que permetrà que el turisme sigui sent un dels principals 
motors econòmics. 
 
Per això, apostem per la millora contínua per assegurar el futur des d’un ús 
responsable dels recursos, integrant sempre els valors i principis associats al 
desenvolupament sostenible en els nostres processos de negoci i en la 
relació amb tots els nostres grups d’interès (empleats, clients, propietaris, 
inversors, proveïdors, la societat i el medi ambient). 
 
Volem que el nostre compromís i la nostra manera d’actuar contribueixin a 
reforçar la relació amb els nostres grups d’interès, ens diferenciï i reforci la 
nostra posició com a empresa responsable, estable, segura i atractiva per a 
tots aquells que s’apropen a nosaltres. 
  
Col·laboració amb entitats/associacions que treballen amb persones amb risc 
d’exclusió social: 
Casal dels Infants, Barcelona Activa, , formació i treball, Fundació en la 
divulgació de la Lluita contra la Sida, Fundació Barcelona Formació 
professional, Fundació Barcelona Formació professional 
  
Altres col·laboracions: Banc dels aliments, Fundació Fias, banc dels 
Aliments, Caritas, Banc dels Aliments, Pont Alimentari. 
 
Col·laboració amb Astrid 21 en la construcció d’un centre escola  per 
estudiants amb síndrome de down. 
 
Col·laboració en la promoció de petits botiguers centenaris locals, 
promocionant en les nostres xarxes socials els seus establiments. 
 
Col·laboració en la promoció en les nostres xarxes socials de la Setmana del 
voluntariat ambiental 2015. 



QUI SOM? REUTILITZA.CAT 
 
Reutilitza.cat (anteriorment La Xarxa de Suport a la 
Reutilització www.xsr.cat) entra en funcionament l’any 2012 a l’Associació 
TxT-Tecnologia per a Tothom de l’Universitat Politècnica de Catalunya, 
gràcies a l’ajut econòmic de la Fundació PuntCat.  
L'any 2013 s'inicia la col·laboració amb el projecte CoreTIC de la Generalitat 
de Catalunya, donant més de 2000 dispositius digitals a més de 835 
projectes d’entitats de Catalunya, comptant amb la participació de l'Agència 
de Residus de Catalunya, els principals Sistemes Integrats de Gestió de 
Residus d'Espanya i entitats socials de reutilització de RAEEs.  
L’any 2014 Reutilitza.cat entra a formar part de l’associació Pangea - 
Coordinadora Comunicació per a al Cooperació.  
Actualment la Universitat Politècnica de Catalunya via el projecte europeu 
ereuse.org està donant suport a reutilitza.cat per a millorar la tecnologia de 
reutilització i traçabilitat d'equips informàtics.  
El projecte té inici al mes de Març del 2015 i finalitza al Febrer del 2016. 
 

CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Raquel Núñez, gestora de Reutilitza.cat 
 
www.reutilitza.cat 
 
  

REUTILITZA.CAT 
 
DONACIÓ SOLIDÀRIA DE DISPOSITIUS DIGITALS 
 

Reutilitza.cat és una plataforma social i solidària que facilita la donació 
directa de dispositius digitals a iniciatives socials d'organitzacions i 
particulars. En la donació directa solidària, els donants són empreses, 
administració pública i particulars del territori de Catalunya que donen 
directament en mà els seus dispositius digitals als receptors; amb un suport 
remot o presencial de la plataforma segons els cas. Els dispositius es 
preparen amb l’ajut dels preparadors a les instal•lacions dels donants i els 
receptors es responsabilitzen de recollir-los i fer-ne la traçabilitat i el 
reciclatge a punts verds autoritzats. 

http://www.xsr.cat/


QUI SOM? SOCIETAT CATALANA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL (SCEA) 
 

CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Adreça postal: C/Aragó, 281 2n 2a, 08009 Barcelona  
Adreça física: Passeig Turull, 2-34 0823 Barcelona 
Correu electrònic: scea@scea.cat //  aula@boscturull.cat 
Telèfon: 93 213 39 45 

COMPOSTATGE COMUNITARI A L’AULA AMBIENTAL BOSC TURULL 

Des de la primavera del 2015 a l’Aula Ambiental Bosc Turull (equipament 
gestionat per la SCEA) s’està portant a terme el projecte de dinamització del 
compostatge comunitari i domèstic als barris del Coll i Vallcarca de 
Barcelona. 
 
Fer compost amb les restes orgàniques de la cuina, el jardí i l’hort és molt 
fàcil i es pot obtenir un adob molt útil per les plantes i per regenerar terres 
empobrides. A més té el valor afegit de contribuir a una millor gestió de les 
deixalles fent-la més sostenible i obtenint un estalvi econòmic.  
  
Des de l’Aula Ambiental Bosc Turull s’ofereix la participació i col·laboració 
en aquest projecte. 
  
Col·laboradors: 
 
• Casa d’Oficis del Medi Ambient .  
• Institut Municipal de Parcs i Jardins 
• Programa Metropolità d’Autocompostatge de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 
• Xarxa horts urbans de Barcelona. 
• Grup de permacultura de Turull. 
• AMPA Escola Montseny. 
• Centre Cívic del Coll. 
• Famílies del barri del Coll i Vallcarca. 
  

mailto:scea@scea.cat
mailto:aula@boscturull.cat


A qui va adreçat? 
 
• Veïns i veïnes del barri del Coll i Vallcarca o zones properes. 
• Associacions o entitats interessades en promoure l’autocompostatge o 

compostatge col·lectiu. 
• AMPAS d’escoles properes. 

 
En que consisteix? 
 
• Rebre formació sobre el compostatge domèstic i comunitari. 
• Participar en el desenvolupament del projecte. 
• Fer aportacions per assolir els objectius fixats. 
• Col·laborar en la difusió I comunicació. 
• Integrar-se en la xarxa de compostaires fent compost a casa o contribuir 

al compostatge comunitari del bosc de Turull. 
  
On es fa i en quin horari? 
 
AULA AMBIENTAL BOSC TURULL.  
Passeig Turull, 2  
 
HORARI: 
De dimarts a divendres de 10 a 14:30h 
Dimecres matí de 11:00 a 14:30h 
Dimecres tarda de 16:00 a 19:00h 
 
Informació i inscripcions:             
Tel: 93 213 39 45    
aula@boscturull.cat 

mailto:aula@boscturull.cat


QUI SOM? Secretaria Tècnica del Mapa Barcelona + Sostenible 

CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Josep Melero  
E-mail: jmelero@bcn.cat 
Iraima Verkaik  
E-mail: lafabricadelsol@bcn.cat 

ACTUALITZA’T AL MAPA B+S 

Coneixes totes els icones del Mapa B+S?  
 
N'hi ha 106, segur que trobaràs un altre que et pot ajudar a difondre on 
estàs, el que fas i el que et mou. I aprofita per tenir al dia la teva informació 
que hi ha al Mapa B+S! Actualitza la teva informació, per facilitar la forma 
en que et puguin trobar nous usuaris o altres organitzacions. 
 
Ens trobaràs entre l'espai de la cafeteria i la fira com Actualitza't al Mapa 
B+S, vine i t'ajudarem a posar al dia la teva informació o aprendre com 
penjar una foto i/o relat, com per exemple el d'avui al Fem Xarxing! 
  
 



QUI SOM? TRIXI TRICICLOS S.L. 
 
Trixi Triciclos S.L., la primera empresa de bicitaxis (Trixis) de Barcelona. 
 
Formem part del panorama de la ciutat des de fa 15 anys. 
 

CONTACTE 

INICIATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Eva Rossel- telèfon:  699 984 726 
Gerald Caspari. Telèfon: 677 732 773 
Pl dels Traginers, 4 
08002 Barcelona 
Email: info@trixi.com 

TRIXI AMIC: SERVEI SOCIAL EN TRIXIS 

Servei gratuït d’acompanyament a l’hospital o visites mèdiques així com 
sortides lúdiques per gent gran del barri Gòtic. 
 
En col·laboració amb Llar la Merc, Pati Llimona, Suara Cooperativa i altres 
entitats del barri. 
 
 



QUI SOM? ÚNETE AL PLANETA- U.A.P. 
 
Es una asociación cultural no lucrativa, formada por profesionales de la 
comunicación y el arte visual, audiovisual y las nuevas tecnologías, 
dispuestos a aportar todos los esfuerzos necesarios para sensibilizar, 
motivar e involucrar a la población en un ámbito Autonómico, Nacional, 
Europeo e incluso Mundial, a un inminente “cambio” de conductas que ayude 
a reducir notoriamente las emisiones de CO2 en el menor tiempo posible.  
 
Fundada en Barcelona en Abril del 2007, ÚNETE AL PLANETA ha diseñado un 
ambicioso proyecto basado en la PARTICIPACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 
ACCIÓN SOSTENIBLE, sin distinción de razas, ideologías, sexo, edad … sin 
barreras ni fronteras, pretende integrar a todos los sectores: Oficiales, 
Culturales, Empresariales, Profesionales, Artísticos, a generar sinérgias con 
el fin de cooperar con los objetivos de la CMNUCC Convención Marco de 
Naciones Unidas contra el Cambio Climático, desarrollando acciones y 
campañas que incentiven a la sostenibilidad y eficiencia energética local y 
globalmente ayudando a los procesos de Mitigación, Adaptación y 
Transferencia de Tecnologías, para alcanzar las metas de reducción de 
emisiones CO2 hacia el horizonte 2020–2050.  
 
Desde sus 3 áreas de actuación:  
Participación, Sensibilización y Acción Sostenible, nuestros mensajes y 
campañas pretenden llegar con mayor efectividad, coordinación y cobertura, 
a través de una Plataforma Virtual operativa, proyecto que estamos 
desarrollando actualmente titulado: Unión & Acción Plataforma Global 
(Unity & Action Global Platform)  
 
 Vinculados al proyecto climático de Al Gore "The Climate Reality", también 
aportamos nuestro esfuerzo a través de conferencias climáticas 
audiovisuales, dirigides a diferentes colectivos y perfiles de audiència, 
informando y orientando para el logro de los “objetivos sostenibles locales” 
de la Agenda-21 de Barcelona Sostenible, la Agenda-21 de Catalunya, la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible de Catalunya y más...   
  
 

CONTACTE 

INICIATIVA 

Claudia Leonor Montañés M.  
https://www.linkedin.com/in/claudiamontanez  
direccion@unetealplaneta.org /sensibilizacion@unetealplaneta.org 
www.unetealplaneta.org   
Tel: 634887505   
  
UNIÓN & ACCIÓN PLATAFORMA GLOBAL 



Unión & Acción Plataforma Global es un proyecto de comunicación, de 
carácter educativo y sostenible, que se inscribe en el marco de la actividad 
de la Asociación Únete al Planeta, creado para sensibilizar y mover a la 
acción a todos los colectivos de los diferentes sectores de la sociedad a nivel 
local y global. Su principal objetivo es el desarrollo de acciones 
destinadas a reducir emisiones de CO2, impulsando la sostenibilidad y la 
eficiencia energética, mediante campañas de sensibilización que informen, 
eduquen y presenten las diferentes soluciones existentes de acuerdo a cada 
sector de conflicto, así como la necesidad de crear conciencia de 
responsabilidad, tanto local como global, para cooperar en los procesos de 
mitigación y adaptación al cambio climático, preparando a la población y a 
las generaciones de relevo, para afrontar adecuadamente los retos que se 
avecinan por el calentamiento del planeta, basándonos en los objetivos 
previstos por Naciones Unidas hacia el horizonte 2020-2050....  
 
ver más 
http://www.entitatsambientals.cat/donantambiental/fitxa.php?cod=8   
  
 

DESCRIPCIÓ 
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