
 

 

 

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

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 
Nom: Taller Esfèrica 
Breu descripció: Educació i disseny per a un futur sense residus 
Dades de contacte: talleresferica.com - hola@talleresferica.com 
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: Abril 2016 
 
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. Disseny de productes per a un futur sense residus 5.1, 5.4, 5.8, 5.9, 8.3, 8.5 
2. Taller d’educació ambiental per a un futur sense residus 5.2, 5.3, 4.1, 4.8, 9.1, 9.3 

 

1.DISSENY DE PRODUCTES PER A UN FUTUR SENSE RESIDUS 

 
Breu descripció:  
Disseny de productes per a un futur sense residus 
http://www.talleresferica.com/ca/productes/  
  
  
  
   
   
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Beneficis: 
 

Ambientals       Socials      Econòmics   
 
Vigència de l’actuació: Des de 2014 
 
 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
5. Ús racional dels recursos 
8. Progrés i desenvolupament 
 

http://www.talleresferica.com/ca/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
http://www.talleresferica.com/ca/productes/


 

 

 
 

2. TALLER D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A UN FUTUR SENSE RESIDUS 

 
Breu descripció: Tallers d’educació ambiental per a un futur 
sense residus. 
 
Activitats per a donar a conèixer formes de produir i consumir 
que respectin l’ésser humà, el planeta i la economia en la 
mateixa magnitud. Pensem que la millor forma d’aprendre 
aquests conceptes és via dinàmiques que combinen teoria i 
pràctica i, per tant, les activitats són en forma de tallers 
d’autoproducció.  
 
Més informació: http://www.talleresferica.com/ca/tallers/ 
 
 
 
Beneficis: 
 

Ambientals       Socials      Econòmics   
 
Vigència de l’actuació: Des de 2015 
 
 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:  
4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero. 
5. Ús racional dels recursos.  
9. Educació i acció ciutadana. 
 

 

http://www.talleresferica.com/ca/tallers/

	1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
	Nom: Taller Esfèrica
	Breu descripció: Educació i disseny per a un futur sense residus
	Dades de contacte: talleresferica.com - hola@talleresferica.com
	Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: Abril 2016
	2. ACTUACIONS DESTACADES

