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ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Connecthort 
 

Breu descripció:  
 
Connecthort és un espai de confluència entre veïns/es del Poblenou, organitzacions i ciutadans, on 
tenen cabuda diferents activitats relacionades amb l’àmbit ambiental, educatiu, cultural, artístic, 
esportiu i productiu. Connecthort es desenvolupa al voltant d’un eix central, l’hort permacultural, i es 
proposa com un lloc de connexió entre les persones i el seu entorn, tot treballant en la línia de la 
sostenibilitat. Es tracta d’un espai dinàmic i de trobada, on la participació i la implicació dels ciutadans 
és essencial. Connecthort pretén impulsar la consciència mediambiental dels usuaris i fomentar la 
convivència  veïnal. 
 

Dades de contacte: https://connecthort.wordpress.com/  connecthort@gmail.com  
 

 
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 10/11/2014 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

Creación y mantenimiento de espacios de huerto urbano 1, 3, 9, 10 

Cesión de espacio para actividades del Center Ocupacional Bogatell 7 

 

1. Creación y mantenimiento de espacios de huerto urbano  

Breu descripció:  

Cesión y colaboración de un espacio para la creación y desarrollo de un huerto permacultural a la 
Escuela Voramar. 
 

Beneficis: 
 
      X Ambientals         X    Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: Curso escolar 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 1.2, 1.3, 3.5, 3.9, 9.1, 
9.9, 9.10, 10.5 

 
 

https://connecthort.wordpress.com/
mailto:connecthort@gmail.com
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
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2. Creación y mantenimiento de espacios de huerto urbano 

Breu descripció:  
Cesión y colaboración de un espacio para la ceración y desarrollo de un huerto permacultural al Centro 
de Educación Infantil Kinder 
 

Beneficis: 
 
  X     Ambientals        X    Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: Curso escolar 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 1.2, 1.3, 3.5, 3.9, 9.1, 
9.9, 9.10, 10.5 

 
 

3. Cesión de espacio para actividades del Center Ocupacional Bogatell 

Breu descripció: Cesión del espacio para realitzar actividades alrededor del huerto al Center 
Ocupacional Bogatell 
 
http://www.bogatell.biz/  
 

Beneficis: 
 
      Ambientals        X     Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: Curso escolar 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 7.1 
  

 

http://www.bogatell.biz/

