BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:

LA TACA D’OLI

LA FÀBRIC@ SCCL

Breu descripció:

Es tracta d’un projecte de plans d’ocupació amb
persones en risc d’exclusió de l’eix Besòs on hem
format a 8 persones en economia circular. Es tracta
de que aprenguin a reciclar i a transformar els
residus orgànics d’una llar en compost per horts
urbans i per altra banda a crear sabó a partir de l’oli
usat.

Durada:

Del maig 2018 al juny 2019 (13 mesos)

Objectius i línies
d’acció del CCS:

8i9

Més informació:

https://www.coopelafabrica.cat/ca/per-a-tothom/

Beneficis:

x Ambientals

x Socials

x Econòmics

Indicador/s:

Litres d’oli reciclats, Kg de “brossa” orgànica transformada en compost, persones
“sensibilitzades” amb la importància del reciclatge a partir dels “agents ambientals
formats”.

Valors:

Col·laborativa, transversal, innovadora, replicable, comunicativa, pedagògica,
transformadora, té impacte ambiental social i pot tenir-lo econòmic i és eficient en l’ús
de recursos
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2. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

LA FÀBRIC@ SCCL

Breu descripció:

La cooperativa La Fàbric@ impulsa, dinamitza i gestiona processos
comunitaris, serveis i/o equipaments públics que tinguin voluntat d’esdevenir
eines per al desenvolupament o l’acció comunitària. La recerca i l’acció van de
la mà en les nostres iniciatives. En aquest sentit, utilitzem diverses eines
derivades de les dinàmiques participatives, de la mediació comunitària, de la
creació, de l’art i la cultura popular. La Fàbrica aporta un valor afegit a totes
les seves accions i encàrrecs, amb un equip professional cohesionat i madur, a
partir de la recerca, la reflexió i l’expertesa d’un equip que ve de lluny.
Les persones i les comunitats són els subjectes principals de la nostra acció
amb un compromís ètic i sincer en els processos de transformació i
d’assoliment de nivells òptims de qualitat de vida. Estem compromeses, com
a persones i de manera professional, en la construcció d’un món millor per a
tothom i tenim eines i capacitat per a contribuir a fer-ho possible.

Dades de contacte:

Travessera de Gràcia 278, baixos, CP:08025 Barcelona
610701465
ajaime@coopelafabrica.cat
www.coopelafabrica.cat

Data de signatura del (CCS):

Feu clic per escriure una data.

3. Documents estratègics (opcional)
Escriviu la relació de memòries, plans estratègics, plans d’acció i altres documents de l’organització.
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