ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: ASSOCIACIÓ LA MIRANDA
Breu descripció:
La Miranda és una associació privada amb vocació de servei públic, fundada a l’any 2002. El nostre
objecte social es fomentar la interrelació personal, potenciant la creativitat i convivència entre totes les
persones del nostre barri “LA SALUT” i voltants.
Actualment som uns 100 socis de diferents edats, nacionalitats i cultures, el que ens permet créixer i
enriquir-nos compartint la pluralitat de tots els associats, basant-nos sempre en el respecte i els
valors.
La nostra intenció és donar a conèixer aquest meravellós indret que tenim la sort de gestionar i
gaudir.
Creiem en la convivència, les bones costums, la amistat, la ecologia i l’art en totes les seves
manifestacions. Intentem potenciar el moviment sociocultural del nostre barri, oferint diferents tipus
de tallers, concerts, projeccions de “cinema a la fresca”, horts urbans, festes populars i, sobre tot, un
espai on conèixer gent nova i gaudir de moments únics i relaxants.
La Miranda és una antiga torre situada just al costat del Parc Güell: Avda. Coll del Portell nº 74. Un
indret extraordinari envoltat de vegetació i espais a l’aire lliure, amb vistes impressionants sobre
Barcelona i el mar Mediterrani.
Dades de contacte:
Tel. 93 284 01 26
www.lamiranda.org
Facebook: Associació La Miranda

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 19/02/2013

2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació
PUNT DE COMPOSTATGE

Objectiu CCS
2, 5 i 9
1

1. PUNT DE COMPOSTATGE
Breu descripció:
A La Miranda, per promoure la sostenibilitat i la responsabilitat social, estem desenvolupant un
punt de recollida de residus orgànics per transformar-lo en compost, que serà utilitzat com a fems als
nostres horts.
Tot soci i veí del barri és convidat a reciclar a la nostra compostera els residus orgànics de casa.
Ja hem construït amb materials reciclats, la primera compostera de La Miranda. El projecte preveu
l’elaboració de dues més per esdevenir un punt referent compostatge al barri.

Beneficis:
x Ambientals

x Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Continuada
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
2.4 Equipament públic compartit que estimula la cohesió social i la participació dels veïns
5.9 Utilitzar els residus com a matèries primeres
5.10 Compostatge
9.8 Ús comunitari i responsabilitat compartida
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