
  
 
 
 

 

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

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: 
 

fundació fòrum ambiental 
 

Breu descripció:  
 

La Fundació Fòrum Ambiental, té per objectiu crear una plataforma de diàleg i 
col·laboració entre empreses, administracions i la resta de la societat, amb la finalitat 
d’aconseguir conjuntament un model de desenvolupament més sostenible que l’actual.
   
 
Des de l'inici, la vocació de la Fundació Fòrum Ambiental ha estat: 
 
- Construir el coneixement que permeti un desenvolupament sostenible en el marc de les 
empreses i les administracions públiques, 
- Promoure actuacions que afavoreixin la millora del medi ambient, 
- Ser punt de trobada de responsables i experts, 
- Promoure el sector econòmic del medi ambient 
 

Dades de contacte: 

 
Av. Reina Maria Cristina s/n - Pl. Espanya 
Fira de Barcelona - Palau de la Metal·lúrgia 
08004 Barcelona 
tel. 93 233 23 09 - fax 93 233 24 96 

info@laboratorioecoinnovacion.com 

www.forumambiental.org 
 

 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

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

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

1. Laboratorio Ecoinnovación 6.6, 6.8, 6.9 

...  

 

 

mailto:info@laboratorioecoinnovacion.com
http://www.forumambiental.org/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf


  
 
 
 

 

Laboratorio Ecoinnovación 
Ecoinnovamos para mejorara la competitividad de las empresas 
 

 

Breu descripció:  

 

El “Laboratorio de Ecoinnnovación” és 
una iniciativa de l’Obra Social de la 
Caixa i de la Fundació Fòrum 
Ambiental amb l’objectiu d’identificar 
oportunitats de negoci que tinguin el 
medi ambient com a factor d’impuls i 
així poder impulsar la competitivitat 
de les empreses i que la innovació 
responsable esdevingui una estratègia 

per al desenvolupament empresarial. 

Les activitats del Laboratori se centren en:  

- Exposició de casos pràctics d’èxit empresarial obtinguts mitjançant l’ecoinnovació. 

- Desenvolupament de seminaris on es pugin exposar de primera mà aquest casos d’èxit  

- Creació de una antena de tendències a partir de la que es creen alertes informatives 
sobre temes d’interès internacional en l’àmbit de l’ecoinnovació e informes sobre el temes 
més destacats  

- Desenvolupament de workshop temàtics per a grups reduïts on es pugin posar en 
pràctica alguns aspectes concrets que pugin ajudar a que les empreses implanten temes 
relacionats amb l’ecoinnovació en la seva estratègia empresarial. 

   

Col·laboradors: 
Foment del Treball Nacional, ACCIO. 
 

Indicadors associats: 
S’han publicat 30 fitxes de casos pràctics, una guia per a l’ecoinnovació, 4 alertes 
informatives, han participat més de 400 persones en les nostres activitats durant el 
2014. 
 
 
Més informació: http://www.laboratorioecoinnovacion.com/ 

http://www.laboratorioecoinnovacion.com/


  
 
 
 

 
 

 
Beneficis: 
 
X  Ambientals       X  Socials      X  Econòmics   
 
Vigència de l’actuació:  el projecte s’ha iniciat al maig de 2014 i té una durada indefinida. 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 6.6, 6.8, 6.9 
 

 
 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 
Relació de memòries, plans estratègics, plans d'acció i altres documents de l'organització.  
 

Com aplicar estratègies d’ecoinnovació a les empreses. Metodologies: 

http://www.laboratorioecoinnovacion.com/planes-de-accion 

 

http://www.laboratorioecoinnovacion.com/planes-de-accion

