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www.bcn.cat/bcnsostenible/organitzacions 

http://www.bcn.cat/bcnsostenible/organitzacions
http://www.bcn.cat/bcnsostenible/organitzacions


“La sostenibilitat és un procés 
de canvi compartit on el més 
important som les persones” 
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Qui som? 

Què fem? 

Com ho fem? 

Reptes 2016  

Opina! 
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Qui som? 

  

Membres de la Xarxa 

Accions per la Sostenibilitat 
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176 

298 

394 

458 

ANY 2012 ANY 2013 ANY 2014 ANY 2015

Al 2015 s’han incorporat 64 organitzacions 

Membres de la xarxa per tipologia 

Voleu conèixer totes les 

organitzacions de la xarxa? 

Sarrià – 
Sant 

Gervasi 
 (38) Les Corts 

 (19) 

Sants - Montjuïc 
 (40) 

Eixample 
 (89) 

Horta – 
Guinardó 

 (17) 

Sant Andreu 
 (20) 

Nou Barris 
 (10) 

Sant Martí 
 (55) 

Gràcia 
 (37) 

Ciutat 
Vella 

 (75) 

Sense local 
o fora de 

Barcelona 
(57) 

La xarxa Barcelona + Sostenible és un conjunt d’entitats i empreses que treballen per millorar la sostenibilitat, 

tant des de l’àmbit intern de l’organització com col·lectivament. 

Membres de la xarxa per districte 
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Membres de la Xarxa 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/qui-en-forma-part


11 

87 

141 

ANY 2013 ANY 2014 ANY 2015

Accions vinculades amb els diferents objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 

En el marc de B+S s’han publicat 67 fitxes d’accions per la sostenibilitat 

 

Entitats que han publicat accions: 

 

 

 

Coneixeu les Accions per la 

Sostenibilitat 

 

5% 
5% 

7% 

12% 

23% 13% 

8% 

9% 

11% 

7% 

Ja heu presentat les vostres 

accions? 

1.Biodiversitat 

2. Espai públic i mobilitat 

3. Qualitat ambiental i salut 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 

 5. Ús racional dels recursos 

6. Bon govern i responsabilitat social 

7. Benestar de les persones 

8. Progrés i desenvolupament 

9. Educació i acció ciutadana 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 
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Accions per la Sostenibilitat 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/accions-de-les-entitats-i-empreses
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/accions-de-les-entitats-i-empreses
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/accions-de-les-entitats-i-empreses
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/accions-de-les-entitats-i-empreses


Què fem? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessorament 

Difusió i comunicació 

Compartim recursos 

Accions d’intercanvi 
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Els membres de la xarxa reben suport per resoldre dubtes i per implementar actuacions a favor de la 

sostenibilitat, així com per avaluar el grau d’acompliment i contribució als objectius del Compromís Ciutadà per 

la Sostenibilitat. 

 

La Secretaria B+S ha realitzat 102 assessoraments presencials i ha atès 716 consultes durant el 2015.  

Tipologia de les consultes: 
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*Altres: Espai públic  i habitatge, 
Ambientalització, Qualitat ambiental, 

Educació, Materials, Comerç i serveis, 
Consum responsable, Economia social, 

Turisme i Mobilitat i accessibilitat 

Programa B+S 
56% 

Organització 
d´actes/activitats 

12% 

Espais verds i 
biodiversitat 

11% 

Comunicació i  
difusió 

4% 

Residus 
4% 

Energia 
4% 

Canvi climàtic 
3% 

Participació 
1% 

Altres* 
5% 

Les consultes relacionades amb el Programa Barcelona + Sostenible són en relació a la 
signatura del Compromís, l’elaboració del Pla d’acció i les Accions per la Sostenibilitat i  el 
treball en xarxa i  la col·laboració  amb altres organitzacions. 

Assessorament  



 

Butlletí quinzenal Info B+S 
 
• 2.068 subscriptors del butlletí electrònic 

• 22 enviaments 

• 22% d’obertures per enviament  

• 273 notícies publicades  

• 9 entrevistes de membres de la xarxa publicades 

 

Por tals web  

• 59 notícies publicades als portals 

• 656 activitats publicades al Calendari i Anuncis en Xarxa 

• 29 organitzacions han publicat ofertes al Catàleg de Recursos  

• 20.154 usuaris han visitat la web B+S 

www.bcn.cat/bcnsostenible www.bcn.cat/bcnsostenible/organitzacions www.bcn.cat/diamediambient  
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Difusió i comunicació 

www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/butlleti-info-b-s 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/cataleg-de-recursos-pels-sigants
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/cataleg-de-recursos-pels-sigants
http://www.bcn.cat/bcnsostenible
http://www.bcn.cat/bcnsostenible/organitzacions
http://www.bcn.cat/diamediambient
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/butlleti-info-b-s
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/butlleti-info-b-s
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/butlleti-info-b-s
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/butlleti-info-b-s
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/butlleti-info-b-s
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/butlleti-info-b-s
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/butlleti-info-b-s


Twitter  

Difusió de la xarxa B+S a través de l’etiqueta #bcnsostenible 

Activitat a través de l’usuari  @BCN_Ecologia 

Visualització de l’etiqueta #bcnsostenible al Portal web B+S 

 

 

 

 

Mapa B+S 

www.bcnsostenible.cat 

Totes les organitzacions hi apareixen identificades amb la icona “Membres de B+S” 

Feu servir l’etiqueta 

#bcnsostenible i seguiu altres 

membres de la xarxa 
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Actualitzeu-vos al Mapa! 

https://twitter.com/hashtag/bcnsostenible?ref_src=twsrc^tfw
https://twitter.com/hashtag/bcnsostenible?ref_src=twsrc^tfw
https://twitter.com/BCN_Ecologia/
https://twitter.com/BCN_Ecologia/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/
http://www.bcnsostenible.cat/
https://twitter.com/hashtag/bcnsostenible?ref_src=twsrc^tfw
https://twitter.com/hashtag/bcnsostenible?ref_src=twsrc^tfw
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info169/2410-banner2


Recursos 

87 Targetes Verdes  i  254 sol·licituds d'altes per la 

reducció del Preu Públic de recollida de residus 

comercials i industrials assimilables a  municipals 

7 entitats han obtingut Compost i mulching 
14 compostador s  cedits a través de la Xarxa de 

Compostaires Metropolitans de l’AMB i  l’Ajuntament de 

Barcelona 

2 préstecs del Punt Verd Mòbil Elèctric 

9 cessions de la sala d’actes de La Fàbrica del Sol 

10 préstecs de l’exposició “Reduïm les emissions 

de CO2. Jo reutilitzo, i tu? ", de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona (AMB) i l’AERESS 
2 i nvitacions a esdeveniments (BioCultura i FICMA) 

559 usuaris atesos al Ser vei de Documentació d’Educació 

Ambiental (SDEA) 

Necessiteu o oferiu 

algun recurs? 

Contacteu-nos! 

Estudiants 
20% 

Educadors 
42% 

Professionals 
26% 

Ciutadania 
12% 

El 65% de les organitzacions han fet ús dels recursos oferts des de la Secretaria durant l’any 

(activitats, canals de difusió d’iniciatives i projectes, Catàleg de Recursos...). 
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http://www.biocultura.org/barcelona
http://www.ficma.com/index.php?l=ca
mailto: bcnsostenible@bcn.cat
mailto: bcnsostenible@bcn.cat
mailto: bcnsostenible@bcn.cat
mailto: bcnsostenible@bcn.cat


Tallers de 

participació 

Superilles 

Formació 

d’autocompostatge 

Visita B+S:  

Coneixeu la planta 

de reciclatge tèxtil 

de Roba Amiga 

940 participants 

Formació 

Esdeveniments + 

Sostenibles 

Grup de treball 

petjada ecològica de 

Superilles 

Grup de treball 

Comissió d’arbres 

d'interès local 

Presentació de 

projectes Pla Buits 

Presentació de 

projectes: Estratègia 

Zero Carbon Britain 

Presentació de 

recursos: Com 

elaborar el Balanç 

Social 

Esmorzar B+S:  

“Desmaterialització i 

cultura de 

reutilització” 

Presentació de 

recursos: Programa 

Acords Voluntaris 

Visita B+S: 10 

solucions smart-TIC 

al Passeig de Gràcia 

FEM XARXING 

i a més.... 
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Activitats 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/superilles
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2018-taller-d-autocompostatge
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2219/Informe WEB visita Roba Amiga_B+S_20150710.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2219/Informe WEB visita Roba Amiga_B+S_20150710.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2219/Informe WEB visita Roba Amiga_B+S_20150710.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2219/Informe WEB visita Roba Amiga_B+S_20150710.pdf
http://tjussana.org/formacio/index.php?id=12&a=254
http://tjussana.org/formacio/index.php?id=12&a=254
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/accio-21/1935-com-reduir-la-petjada-ecologica-a-les-superilles
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/accio-21/1935-com-reduir-la-petjada-ecologica-a-les-superilles
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/accio-21/1935-com-reduir-la-petjada-ecologica-a-les-superilles
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-del-verd-i-biodiversitat/gestio-de-l-arbrat/arbres-d-interes-local
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-del-verd-i-biodiversitat/gestio-de-l-arbrat/arbres-d-interes-local
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/2373
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/2373
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/2373
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/2373
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/2373
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2015-activitat-balancsocial-2
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2015-activitat-balancsocial-2
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2015-activitat-balancsocial-2
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2467/EsmorzarB+S_desmaterialitzaci%C3%B3_B+S_small.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2467/EsmorzarB+S_desmaterialitzaci%C3%B3_B+S_small.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2467/EsmorzarB+S_desmaterialitzaci%C3%B3_B+S_small.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2045-programa-acords-voluntaris-per-la-reduccio-de-gasos-amb-efecte-d-hivernacle
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2045-programa-acords-voluntaris-per-la-reduccio-de-gasos-amb-efecte-d-hivernacle
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2045-programa-acords-voluntaris-per-la-reduccio-de-gasos-amb-efecte-d-hivernacle
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2016-visita-smart-tic
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2016-visita-smart-tic
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2016-visita-smart-tic
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2016-visita-smart-tic
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2016-visita-smart-tic
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2016-visita-smart-tic
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/1958-tornem-a-fer-xarxing


    

  

Compromís de Barcelona pel clima 

    Grup de treball amb més de 70 participants 

    Fem Xarxing pel Clima 

   Lliurament del Compromís de Barcelona pel Clima a l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau 
Consulteu tota la  

 informació  

9 projectes proposats per les entitats de la Xarxa B+S 

13 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2295-precop21
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2295-precop21
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2295-precop21
http://premsa.bcn.cat/wp-content/uploads/2015/11/Compromis_Bcn_Clima.pdf


    

PINYA 

 DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT (5 de juny)  
30 organitzacions participants 

i 

37 activitats ofertes 
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www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/pinya 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/pinya


Objectiu: m illorar la sostenibilitat del sector comercial de Barcelona..  
 

Projecte  de caràcter obert que permet a cada comerç concretar la seva contribució en funció de les seves 

particularitats i del seu punt de partida, a través del pla d’acció de les associacions de comerciants. 

Àmbits 
temàtics 

d’actuació:  

Estalvi 
d’energia  

Prevenció i  
gestió de 
residus  

Reducció 
del consum 

d’aigua  

Mobilitat 
sostenible 

Consum 
responsable 

Compromís 
amb la 

comunitat 

Comerç + Sostenible 

 

 

9 Associacions 
par ticipants 

254 
Establiments 
adherits 

12 Sessions de 
presentació del  
programa 
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Nou programa! 



Com ho fem? 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat  

Compartint projectes en xarxa 

Compartint projectes al món 
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Sessió plenària (6 de maig) 

Constitució del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i dinàmica per 

prioritzar les línies de treball 

Aquest any s’ha constituït el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, l’òrgan representatiu dels diferents col·lectius i 

sectors de la xarxa B+S que promou estratègies d'implicació, corresponsabilització i participació de les 

organitzacions. 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat  

Consulteu els 

membres del 

Consell 

Reunions de la Comissió Permanent (28 d’octubre i 30 de novembre) 

Constitució de la comissió permanent i propostes del pla de 

treball pel 2016 
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http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/amb-qui-ho-fem/consell-ciutada-per-la-sostenibilitat/activitat
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/amb-qui-ho-fem/consell-ciutada-per-la-sostenibilitat/activitat
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/amb-qui-ho-fem/consell-ciutada-per-la-sostenibilitat
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http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/amb-qui-ho-fem/consell-ciutada-per-la-sostenibilitat
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Mapa B+S 

Setmana 

Europea de 

Prevenció de 

Residus  

Grup de 

Prevenció de 

Residus en 

Oficines de 

Barcelona 

Viver 

d'Empreses 

EMAS 

Park(ing)day 

Acords 

Voluntaris 

Carrega’t 

d’Energia  

Global 

EcoForum 

Grup de RSE 

hotelera 

Bcn Ethical 

Fashion Fest  

Balanç Social 

Superilles 

Fira 

d’Economia 

Solidària 

PINYA 

Xarxa de 

Compostaires 

Metropolitans 

 I Fira de Consum 

Responsable  

(Nadal) 
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Compartint projectes en xarxa 

http://www.bcnsostenible.cat/
http://www.bcnsostenible.cat/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2467/EsmorzarB+S_desmaterialitzaci%C3%B3_B+S_small.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2467/EsmorzarB+S_desmaterialitzaci%C3%B3_B+S_small.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2467/EsmorzarB+S_desmaterialitzaci%C3%B3_B+S_small.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2467/EsmorzarB+S_desmaterialitzaci%C3%B3_B+S_small.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2467/EsmorzarB+S_desmaterialitzaci%C3%B3_B+S_small.pdf
http://emailing.whads.com/t/ViewEmail/r/6EFCDBA357A422282540EF23F30FEDED/B13CBC8FB73295659780B6D0B3F3FC10
http://emailing.whads.com/t/ViewEmail/r/6EFCDBA357A422282540EF23F30FEDED/B13CBC8FB73295659780B6D0B3F3FC10
http://emailing.whads.com/t/ViewEmail/r/6EFCDBA357A422282540EF23F30FEDED/B13CBC8FB73295659780B6D0B3F3FC10
http://emailing.whads.com/t/ViewEmail/r/6EFCDBA357A422282540EF23F30FEDED/B13CBC8FB73295659780B6D0B3F3FC10
http://emailing.whads.com/t/ViewEmail/r/6EFCDBA357A422282540EF23F30FEDED/B13CBC8FB73295659780B6D0B3F3FC10
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info171/2513-info171-05-viver
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info171/2513-info171-05-viver
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info171/2513-info171-05-viver
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info171/2513-info171-05-viver
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info165/2286-info165-03-parkingday
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info165/2286-info165-03-parkingday
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info165/2286-info165-03-parkingday
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info165/2286-info165-03-parkingday
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2045-programa-acords-voluntaris-per-la-reduccio-de-gasos-amb-efecte-d-hivernacle
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2045-programa-acords-voluntaris-per-la-reduccio-de-gasos-amb-efecte-d-hivernacle
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/activitats/2045-programa-acords-voluntaris-per-la-reduccio-de-gasos-amb-efecte-d-hivernacle
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info170/2440-info170-05-carrega-t
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info170/2440-info170-05-carrega-t
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info167/2336-info167-03-gef
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info167/2336-info167-03-gef
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info156/2008-info156-02-hotels
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info156/2008-info156-02-hotels
http://www.modasosteniblebcn.org/gran-exit-de-la-segona-edicio-del-bcn-ethical-fashion-fest-beff/
http://www.modasosteniblebcn.org/gran-exit-de-la-segona-edicio-del-bcn-ethical-fashion-fest-beff/
http://www.modasosteniblebcn.org/gran-exit-de-la-segona-edicio-del-bcn-ethical-fashion-fest-beff/
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Compar tint projectes al món 

Durant el 2015 la xarxa ha participat en estudis i jornades internacionals. També s’han acollit visites d’arreu el món:  
 

Estudis: 
 

• Estudi internacional sobre aliances multisectorials per a la implementació de plans de sostenibilitat, Faculty of  

Environment, University of  Waterloo: 48 participants a una enquesta on-line i 14 reunions presencials  amb 

membres de la xarxa. 

• Recerca sobre Governança local per la sostenibilitat, PUC-SP Brazil, Leuphana Universität Lüneburg – DE: 6 

entrevistes a organitzacions de B+S. 
 

Visites: 
 

• Delegació del Ministeri de Cultura i Turisme de Turquia 

• Delegació del “Centro Sebrae de Sustentabilidade”, Cuiabá, Mato Grosso (Brasil) 

• Delegació de la Ciutat de Toluca, a l’Estat de Mèxic 

• German Federal Association for Sustainability 
 

Jornades: 
 

• Jornades Paneuropees: participació a les trobades internacionals d’educació ambiental i presentació d’un pòster 

sobre la xarxa d’actors per la sostenibilitat B+S. 
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Consultes més informació de 

les visites 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info163/2231-info163-02-jornadesea
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info163/2231-info163-02-jornadesea
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info163/2231-info163-02-jornadesea
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/acc21-info165/2287-info165-04-visites


Reptes 2016  

  

  

Impulsar els projectes del Compromís de Barcelona pel Clima 

 

Treballar de la mà del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat en el desenvolupament 

de les línies d’acció de la xarxa Barcelona + Sostenible 

 

Consolidar la Pinya com a jornada anual de portes obertes dels membres de 

Barcelona + Sostenible a la ciutadania  

 

Desplegar el programa amb el sector de Comerç + Sostenible 
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Després de llegir la Memòria de 2015 del Programa B+S, quins aspectes creus que 

ajudarien a millorar-lo per els propers anys? 

 

Enllaç al formulari 
 

  

Opina! 

Què has trobat a 

faltar? 
Com ho milloraries? 
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https://docs.google.com/forms/d/1QEWNmi7YN_Je_g7vB4VQcmRs3nmv7e3Sk4Wlxi6gWcU/viewform


Coordinació:    Patrícia Rovira  

Equip tècnic:   Vanessa Bastida 

  Anna Ferrer 

  Gloria Molina 

  Maria Làzaro  

Administració: Norma Granados 

Secretaria Barcelona + Sostenible 

La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. 08003 

Barcelona 

Tel. 93 256 25 93  

www.bcn.cat/bcnsostenible  

www.bcn.cat/bcnsostenible/organitzacions  

#bcnsostenible  

http://www.bcn.cat/bcnsostenible
http://www.bcn.cat/bcnsostenible/organitzacions
https://twitter.com/hashtag/bcnsostenible
https://twitter.com/hashtag/bcnsostenible


Ajuntament 
de Barcelona 


