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

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Arda, Gestió i Estudis Ambientals 
 

 
Breu descripció:  
 

ARDA Gestió i Estudis Ambientals fou creada l'any 1990 amb vocació de treballar per a sostenibilitat 
entesa com a una nova cultura que incorpora valors socials i ambientals. La nostra missió: contribuir al 
repte d'integrar la sostenibilitat en la gestió del territori i en les organitzacions. 
 

Dades de contacte:  

arda@arda-geolog.com 

www.arda-geolog.com  

 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 11/12/2012 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

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

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

Promoció de la sostenibilitat en xarxa 6.6, 6.7, 6.9 

Estratègies per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i Acords 
Voluntaris 

 

 

1. PROMOCIÓ DE LA SOSTENIBILITAT EN XARXA 

 
Breu descripció:  
 
Coimpulsors d’iniciatives de transformació social i 
transmissió dels valors de la sostenibilitat a través de les 
relacions i actes quotidians: 
 

• REMOURE, removem ingredients per transformar 
realitats. 

• VIVÀRIUM, l’espai on es cultiven les relacions perquè 
les idees germinin. 

 
 
 
 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 6.6, 6.7, 6.9 
 

 

mailto:arda@arda-geolog.com
http://www.arda-geolog.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. ESTRATÈGIES PER A LA MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC i ACORDS 
VOLUNTARIS 

 
Breu descripció:  
 
Des de l’any 2009 col·laborem amb les administracions locals en la redacció de plans estratègics per a 
la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. Hem participat en alguns dels projectes més ambiciosos a 
Catalunya per al càlcul de la petjada de carboni de productes: el Projecte Vi+Net.  
 
Com a empresa ens apliquem aquesta mateixa filosofia essent membres dels Acords Voluntaris per 
a la reducció de CO2.  
 
Posem aquesta experiència a la disposició d’empreses i organitzacions que vulguin mesurar la seva 
petjada de carboni i engegar processos de millora. Estem oberts a la participació en equips 
multidisciplinaris i a engegar iniciatives conjuntes enriquint-nos amb l’experiència mútua. 
 
 

 
 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 4.5, 4.10, 6.9, 8.4, 10.2 

 

http://www.lavola.com/vinet-un-projecte-de-calcul-de-la-petjada-de-carboni-de-vins/

