QUI SOM?

CONTACTE

ACEFAT és una empresa creada l’any 1990 per a desenvolupar un projecte de gestió
integrada de les obres de serveis que es duen a terme a la via pública de la ciutat de
Barcelona.
Les 3 línies d’activitat consisteixen en la Gestió, coordinació i tramitació de les obres de
serveis de la ciutat de Barcelona, Qualitat urbana d’aquestes obres de serveis i la
informació de serveis existents.

Susana Pascual García, Responsable de Millora Contínua i Sostenibilitat
spascual@acefat.com
www.acefat.com
@Acefat_aie

INICIATIVA

Donació de tots els mobles i materials d’una oficina de 500 metres quadrats a
diferents entitats socials o equipaments educatius: associacions veïnals, universitat i
escoles principalment.

DESCRIPCIÓ

Vam contactar amb diferents plataformes d’entitats, entre elles la FAVB i Barcelona
més sostenible i Escoles més sostenibles, per tal de poder donar el material d’oficina,
mobiliari, plantes, etc que no podíem dur-nos a unes noves instal·lacions. Vam
aconseguir buidar les oficines de 500 m2 pràcticament en la seva totalitat, només
deixant les portes de dos armaris empotrats i el taulell de recepció.
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INICIATIVA

DESCRIPCIÓ

Alencop és una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre, que dona resposta a
un problema de recollida i tractament de residus informal als entorns urbans, que
garanteix les condicions de vida dignes d’un col·lectiu en situació de vulnerabilitat i que
se sent subjecte actiu en el desenvolupament de la comunitat.
Alencop rep el suport i l’acompanyament de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona
Activa.

93 611 92 01
info@alencop.coop

Foment de la reutilització i el reciclatge dels residus
de ferralla i aparells elèctrics i electrònics.
La cooperativa ofereix diversos serveis relacionats amb
l’economia circular:
- Recollida gratuïta a domicili de ferralla i electrodomèstics
a la ciutat de Barcelona amb tricicle elèctric
- Buidatge de naus, local i pisos
- Logística de transport
- Venda d’aparells elèctrics i electrònics de segona mà
- Sensibilització ciutadana i tallers d’autoreparació
d’aparells
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INICIATIVA

DESCRIPCIÓ

BCNewt Coworking es el primer espai de treball compartit 100%
sostenible.

Tèlf: 638 277 512
Correu electrònic: hola@bcnewt.com

La nostra intenció es oferir els recursos del espai i col·laborar amb
empreses que desenvolupen serveis i productes sostenibles.

BCNewt té la missió de crear espais de treball sostenibles. Està
ubicat al barri del Poblenou en una finca del segle XIX, amb
disseny de materials reciclats, així com energia elèctrica de
fonts renovables.
El local té 300 m2 i capacitat per a 60 persones. A més de la
Xarxa Sostenible de Barcelona, és membre de l’Associació
Coworking de Catalunya.
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CONTACTE

INICIATIVA

DESCRIPCIÓ

BIOHABITA! És una cooperativa professional sense ànim de lucre.
Treballem en l’àmbit de la salut i els entorns construïts.
Formada per arquitectes màster en bioconstrucció per l’Institut für
Baubiologie + Nachhaltigkeit (IBN)-Institut Espanyol de Baubiologie (IEB)Universitat de Lleida (UdL), i especialistes en Mesurament de Radiacions,
Tòxics i Contaminació Microbiològica per l’IBN-IEB.
Tèlf: 687 708 380
Correu electrònic: info@biohabita.net

Identifica i mesura: actua contra la contaminació urbana

Sumar actors/equips interessats a identificar estratègies
(vegetació, mobilitat, ubicació, etc.) per mitigar la contaminació
urbana (aire, ones electromagnètiques, etc.) i realitzar
mesuraments/monitoratges dels resultats d’aquestes
estratègies.
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DESCRIPCIÓ

Bioo és una empresa pionera en clean-tech que desenvolupa un
sistema capaç de generar electricitat a partir de les plantes. El nostre
equip està compost per experts compromesos amb el medi ambient i
entusiasmats per a millorar el planeta.

Nathaly Riaño Gómez
info@biooeducation.com
635370477
@BiooEducation
Bioo Education busca liderar el canvi en el sistema educatiu a un
sistema on la sostenibilitat mediambiental sigui un eix transversal
en les metodologies STEM.
Facilitem eines perquè els alumnes de Secundària i Batxillerat
aprenguin de les més noves tecnologies verdes per generar
electricitat de la naturalesa de forma pràctica i innovadora, així
com d'ecologia, emprenedoria i innovació a l'escola.
La nostra solució, creada per pedagogs i experts en l'àmbit, és
interdisciplinari i s'enfoca en permetre l'adquisició de
coneixements cientificotecnològics, des d'una perspectiva
integrada i pràctica que relacioni diferents àrees del saber com la
química, física, tecnologia i biologia.
Un programa que no només busca oferir nous coneixements en
aquests àmbits, però també promoure el pensament crític en els
alumnes i la recerca de solucions que millorin la realitat
mediambiental.

QUI SOM?

Em dic Carlota i sóc Copywriter.

Escric textos per vendre per Internet. Vull ajudar a totes aquelles empreses i
marques que volen un món millor. Que respectin a les persones, que
promocionin economies locals i que cuidin la terra on vivim. Vull que
sobresurtin per davant d’altres marques i que els seus valors i productes siguin
visibles a la xarxa.
CONTACTE

INICIATIVA

DESCRIPCIÓ

Carlota Saez
csc@carlotasaezcopy.cat

Copywriter

Sé que la paraula “sostenibilitat” defineix molt bé el quins són els
teus valors.
Sé que ecologia és una paraula amb la qual t’identifiques.
Però:
Saps que podríem trobar una manera diferenciadora d’explicar qui
ets, què fas i per què?
Saps que els textos de la teva web, de les pàgines de vendes, dels
teus e-mails són importants per tal que connectis amb el teu client?
Segur que t’han dit que la gent no llegeix, que els textos de la web
no són tan importants, però
Tu creus que no llegirien un text, si els hi parlessis directament? Si
els parlessis com si els tinguessis davant?
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Hola, som CASIO (els de les calculadores, els rellotges i el
rellotge-calculadora)

Eloy Bernal
eloybernal@casio.es
@CasioEdu 616533763

Escoles lliures de mercuri

Escoles lliures de mercuri és una iniciativa educativa desenvolupada
per CASIO i AMBIENTECH per tal d’educar en sostenibilitat. Es basa en
6 itineraris entorn diferents conceptes sobre sostenibilitat:
-

economia circular
obsolescència programada
Energia
Aigua
Canvi climàtic
Medi ambient

QUI SOM?

CONTACTE

coHousing Barcelona SCCL neix de la voluntat d’un equip de persones que
volem impulsar nous models de convivència i d’accés a l’habitatge,
impulsem una nova forma d’accedir a l’habitatge de forma comunitària,
accessible, fomentant nous models de convivència entre veïns i veïnes
vinculades al territori que habiten.
La nostra proposta constructiva contempla la salut, sostenibilitat, petjada
ecològica i eficiència energètica.

Eugenia Amengual: 647 910 008 Eamengual@cohousingbcn.cat
Justyna Piruta: 639 244 439 Jpiruta@cohousingbcn.cat

INICIATIVA

Després de molt treball col·lectiu entre les sòcies i socis , hem pres
la iniciativa d'entre totes i tots comprar un terreny per dur a terme
Llacuna 39.

DESCRIPCIÓ

Llacuna 39 es un projecte de cohabitatge que promou la
construcció d'un edifici de 27 habitatges, un local col·laboratiu i
diverses zones comunitàries dissenyades per les mateixes
persones que viuran en elles on s’implementaran sistemes de
sostenibilitat i alta eficiència energètica al barri de Poblenou, a
Barcelona.
El disseny arquitectònic es basa en criteris d’estalvi energètic i
té cura de la salut interior dels habitatges i de l’arquitectura
sana.
Fomentem l’arrelament de les persones i el projecte al barri.
D’una banda, l’estabilitat de l’habitatge permet que les
persones residents del projecte d’habitatge cooperatiu
s’impliquin i es relacionin en projectes i espais del barri. D’altra
banda, els espais comunitaris els obrim al barri i poden afavorir
les relacions entre el veïnat i l’enfortiment de la xarxa
comunitària

QUI SOM?

EcoRegió és una Comunitat econòmica d'alimentació ecològica
regional en la qual els ciutadans inverteixen i participen en la
creació de beneficis econòmics, socials i ambientals.
Ajudem a productors ecològics a desenvolupar-se mitjançant
plans empresarials específics amb els quals es reconeix el seu
treball gràcies a una xarxa de consumidors i productors.

CONTACTE

INICIATIVA

DESCRIPCIÓ

Tèlf: 972 428700
Correu electrònic: info@ecoregio.cat
Web: www.ecoregio.cat
Promoció de l’agricultura ecològica i creació de llocs de treball per
a joves per tal d’adquirir coneixements professionals i fer crèixer
les empreses.

Amb més de 100.000 euros invertits en la Comunitat econòmica
de Catalunya, replicant el model de Regionalwert a Alemanya,
estem construint Micro-Eco-Regions aportant capital humà,
industrial i econòmic a les empreses.

També hem començat a formar joves que adquiriran una
experiència professional en les empreses i és esdevindran en un
futur peces clau per generar creixement econòmic.
Estem realitzant projectes amb les empreses associades i teixint
una xarxa important amb aquelles sostenibles, creant un circuit
interregional que també les promou. Aquestes empreses
poden pertànyer a diferents sectors del mercat.

QUI SOM?

CONTACTE

INICIATIVA

DESCRIPCIÓ

Associació Ecoserveis

Gaia@Ecoserveis.org

Energia Justa

Energia Justa és un programa d’intervenció directa per part
de voluntaris i voluntàries, amb l’objectiu de combatre la
pobresa energètica que afecta a la salut, l’economia i el
rendiment físic i cognitiu de les persones vulnerables.
Aquesta intervenció es fa a través de l’apoderament de les
persones com a consumidores informades, fomentant
estratègies d’estalvi en les factures i la defensa dels seus
drets, contribuint així a la lluita contra el canvi climàtic i la
transformació del model energètic actual.
Les persones voluntàries que participen en el programa,
després d'una deguda capacitació, porten endavant punts
informatius, tallers d'estalvi energètic, i acompanyaments
per a la realització de tràmits o per la implementació de
millores energètiques senzilles en els habitatges. Energia
Justa es troba operatiu a la Província de Barcelona des del
2013.

QUI SOM?

L'espai d'inclusió i formació casc antic (Eicascantic) és una entitat vinculada al territori
fa 40 anys i legalitzada en 1988. Associació sense ànim de lucre, emmarcada en l'àmbit
social i comunitari que fa de l'acollida, la mediació, la formació, el diàleg i la participació
associativa i ciutadana elements claus per afavorir la inclusió sociolaboral de la població
jove i adulta, sense fer diferències d'edat, gènere, origen o nivell econòmic.
Promovem la inclusió social de persones joves i adultes de diversos orígens mitjançant
iniciatives de formació i participació que facilitin l'exercici d'una ciutadania activa i
responsable, la convivència i la cohesió social.

CONTACTE

INICIATIVA

DESCRIPCIÓ

Adreça: C/Comerç, 42 baixos. CP: 08003 Barcelona
Telèfon: 93 268 49 43
a/e: gestio@eicascantic.org
Web: www.eicascantic.org / https://eicablog.wordpress.com
President: Ramón E. Lamora Coronas/ Persona de contacte: Aitana Sanz
Les iniciatives temàtiques en les quals treballem són: Formació, participació
ciutadana, immigració, joves, cultura, civisme i convivència.
Atenem a tota la població dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera,
amb actuacions específiques adreçades a grups determinats com persones
immigrades i joves i Menors Migrants No Acompanyats.
Històricament hem treballat des del paradigma de l’educació permanent de persones
adultes i la participació social, i des del 1999 hem incorporat el paradigma de l’acollida i
la interculturalitat, sempre amb la finalitat de millorar la cohesió social i la qualitat de
vida de totes les persones, especialment d’aquelles amb més dificultats socioculturals.
Els àmbits bàsics d’actuació queden reflectits en el nom de l’entitat:
- El barri de St. Pere, Sta. Caterina i la Ribera (anomenat en el passat Casc Antic) com
a àmbit territorial d’actuació.
- La inclusió i la participació activa de totes les persones, especialment d’aquells
col·lectius que han de superar més barreres per a participar en les diferents esferes
de la vida.
- La formació com a estratègia de millora de qualitat de vida i d’oportunitats per a
tots els ciutadans i ciutadanes. Des de la concepció de l’educació permanent, durant
tota la vida i en qualsevol edat, dotem a les persones dels coneixements i
competències necessàries en l’actual societat del coneixement per al seu
desenvolupament integral com a persona. Prioritzant els nivells inicials, orientant i
definint estratègies per realitzar el projecte migratori. Per tant, les aules son espais
d’acollida i de diàleg intercultural.
El programa d’intervenció socioeducativa per a la inclusió social a partir del qual
treballa Eicascantic s’estructura en quatre eixos d’actuació: acollida, mediació,
formació i participació, entre els quals s’estableix una relació dinàmica.
Els projectes de l’entitat s’estructuren sobre la base i la interrelació entre els eixos
d’actuació descrits, a partir dels quals es defineixen els itineraris socioeducatius per a la
inclusió social.
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Entorn XXI el formem un equip interdisciplinari de diferents
professionals especialitats en camps diversos però que tenim en
comú oferir solucions ambientals als nostres clients.

Salvador Cid (gerent)
Correu electrònic: info@entornxxi.com
Tèlf: 659142381
Ens agradaria poder implantar el compostatge domèstic a
totes les llars de Barcelona.

DESCRIPCIÓ

Som una empresa de serveis ambientals que oferim
solucions a mida dels nostres clients.
Abordem totes les temàtiques ambientals, tot i que ens hem
especialitzat en:
- compostatge domèstic
- estudis d'impacte ambiental
- educació ambiental
- qualitat ambiental
- gestió d'espais naturals

QUI SOM?
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DESCRIPCIÓ

Ajuntament de Barcelona

espaiconsumresponsable@bcn.cat

ESPAI CONSUM RESPONSABLE
Espai Consum Responsable és un nou equipament que pretén estendre una nova
cultura del consum, disposant recursos i informació i treballant en xarxa per tal de fer
avançar la ciutat en el camí cap a un consum responsable.
Té per objectiu ser un espai de referència en matèria de consum i consum
responsable, i està destinat a la ciutadania en general, a entitats i empreses, a centres
educatius, a serveis i equipaments de la ciutat de Barcelona, i a tota aquells persona o
organització interessada en el consum i el consum responsable.
Aquest projecte està emmarcat en l'Estratègia d'Impuls del Consum Responsable, que
juntament amb l'Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària i el Pla d'Impuls de
l'Economia Social i Solidària conformen les polítiques municipals impulsades des de la
Direcció de Serveis d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum.
Els serveis que oferim son:
- Programació d'activitats
- Cessió gratuïta d'espais (2 sales)
- Espai de treball en xarxa i recursos pel CR
- Servei d'assessorament en consum responsable (pendent de licitació)

Està situat al Palau Foronda (Ronda Sant Pau 43, baixos) on conviu amb l' Ofinica
Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) que ofereix serveis d'informació i
acompanyament en les reclamacions vinculades al consum.

QUI SOM?
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DESCRIPCIÓ

Eva Riu bcn joia és el meu nom i he creat unes col·leccions de joies
inspirades en la natura.
A part de joiera , sóc escultora titulada a l'escola d'art Llotja de
Barcelona.
Totes les meves creacions són peces úniques i massisses de plata o
bronze.
evariu@evariu.net
637434091
www.evariu.net

Venta de joieria en fires i on-line.

Totes les meves creacions són peces úniques i massisses de
plata o bronze.
Els materials utilitzats són nobles, de km 0 i sostenibles amb
el medi ambient.
Participem en col·laboració amb varies O.N.G.´s de mines
sostenibles i en protecció del medi marí.
La nostra filosofia és conscienciar a través de l'art portable
una idea d'un món millor i respectuós amb el medi natural.

QUI SOM?
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DESCRIPCIÓ

Greenevents

Web: www.greeneventsbarcelona.com
Correu electrònic: hola@greeneventsbarcelona.com
Twitter, Linkedin i Instagram: @greeneventsbcn
Tèlf: 696881164

Organització d'experiències Team Building i Esdeveniments
amb valor social i ambiental a Barcelona i al seu voltant
Experiències Team Building:
- Cuinem paella, tapes o receptes del món: Els cuiners són professionals
nouvinguts que hi eren en situació de vulnerabilitat.
- Visita vinya i tast de vins al parc Collserola a Barcelona: projecte d’inserció
socio-laboral per a persones amb diversitat funcional psíquica. Coneix dades
generals del parc de Collserola.
- Què podem aprendre del món cooperatiu de les abelles?
- Visitem-treballem un hort, aprenem sobre l’agroecologia i directe de l’hort
cuinem.
Les experiències Team Building es poden complementar amb un taller de reflexió
organitzacional-estratègica o resolució de conflictes de 3h.
Idiomes: català, castellà i anglès.
Organització d’esdeveniments:
- Oferim espais, restaurants i serveis complementaris (càtering, entreteniment,
só i il·luminació, càlcul i compensació GEH) amb valor social i ambiental per a
celebrar convencions comercials, sopars d’empresa, formacions outdoor.

QUI SOM?

CONTACTE

NaturalWalks

info@naturalwalks.com
Tel. (+34) 662 251 059 / (+34) 972162029

INICIATIVA

DESCRIPCIÓ

Som una petita empresa d’ecoturisme amb vocació social,
dedicada al guiatge interpretatiu en medi natural, assessorament i
disseny en activitats al medi ambient i en la formació en
interpretació i comunicació del patrimoni.

Estem implicats en el desenvolupament d’un
turisme sostenible i d’activitats i promoció de la
natura i del medi ambient a Barcelona i en
aquest aspecte treballem amb diferents entitats
que ho promouen: La fàbrica del sol, aula
ambiental de la Sagrada Família i diversos
centres cívics de la ciutat.
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Associació Remoure

Télf: 673 626 347 (Àngels)
Correu electrònic: remoure@gmail.com

Remoure, removem ingredients per transformar realitats.

A Remoure, removem ingredients per transformar realitats.
Promovem el consum conscient a través de l’alimentació.
A través i al voltant de la cuina i l’alimentació engeguem
processos de reflexió sobre el nostre consum quotidià i el poder
de les nostres decisions com a persones consumidores.
Ens apropem a les realitats i experiències dels productors i
productores a partir dels seus productes.
Fem divulgació, oferim tallers, xerrades, dinamització d’espais
d’alimentació conscient (mercats de pagès, menjadors escolars
ecològics,...).
Acompanyem processos de reflexió sobre l’alimentació i el
consum d’aliments mitjançant dinàmiques participatives.

QUI SOM?
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Som l’Alfred i la Silvia, una parella en front del comerç familiar a l’Arc de Triomf
dedicat a la llar saludable i eficient que amb l’ajuda del Roger i el Manel es dediquen a:
- la venda de gran i petit electrodomèstic
- estris per una cuina saludable
- assessorament en llar saludable i eficient
- divulgació de la llar saludable i eficient

Botiga física 932682147 / info@espairene.com
Botiga online: www.espairene.com / info@espairene.com
Espai René 636885346 /

Espai René
René té com a objectiu posar a l’abast de tothom electrodomèstics i productes
per a la llar saludables i eficients que garanteixin uns hàbits beneficiosos per a la
salut i respectuosos amb el medi ambient. René és una botiga que a partir d’un
assessorament contrastat i honest ofereix la solució més adequada als
requeriments que rep, i que compta amb un catàleg de productes que han estat
seleccionats sota provats criteris de qualitat, eficiència, i compromís cap a un
consum responsable i saludable.
La botiga René i el seu espai annex estan reformats en Bioconstrucció i tota
l’energia prové d’una comercialitzadora verda.
Col·laborem amb d’altres entitats de la Xarxa com Aspasim per vendre i
promocionar els “hotels d’insectes” que produeixen el seus treballadors
fomentant la integració de les persones amb discapacitats i fomentant a l’hora
la biodiversitat a la ciutat.
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Re-Pera Esdeveniments Exclusivament Ecològics format per la
Regina.

Correu electrònic: repera.ecoeventos@gmail.com
Tèlf: 693 729 494
Web: www.re-pera.com
Facebook i Instagram @repera.ecoeventos

INICIATIVA

Promoure i conscienciar de l’ecologia i la sostenibilitat a través
dels esdeveniments

DESCRIPCIÓ

Organitzem tota mena d’esdeveniments, des de celebracions de
particulars com d’empreses, inauguracions, conferències,
activitats i tallers; de cuina, d’horticultura, de maquillatge,
senderisme, ioga entre d’altres.
Sempre des d’un punt de vista ecològic, amb proveïdors que ho
són també per així poder organitzar esdeveniments sostenibles i
respectuosos amb el medi ambient dins de la mida del
possible.
D’aquesta manera els clients podran gaudir d’una experiència
eco-friendly i l’esdeveniment serà la Re-Pera!

QUI SOM?

Som la Desiree Taboada, fundadora de Soy Comida Perfecta.
Peruana de cor i barcelonesa d’adopció!
I la Natalia Luppens, responsable de comunicació. Vilanovina i més
coses!

CONTACTE

INICIATIVA

DESCRIPCIÓ

Tèlf: 692 86 16 96

Soy Comida Perfecta

Soy Comida Perfecta és una empresa social que lluita per reduir
el malbaratament alimentari. Un dels nostres projectes es el
supermercat online on venem productes 'imperfectes'
d'indústria i supermercats.
Són productes que són propers a la data de consum preferent o
bé tenen alguna 'imperfecció' a l'empaquetatge com ara una
capsa amb bonys, rascades o trencada d'un costat però amb el
producte intacte en el seu interior: menjar suficientment
perfecte pel nostre consum... i amb descomptes de fins 80%!
També estem engegant un projecte educatiu on busquem
conscienciar a través de les xarxes socials i continguts al blog,
organitzar xerrades a escoles, restaurants, entitats o ateneus
sobre el valor real del menjar, l'impacte del malbaratament al
medi ambient i difondre tips per reduir-ho.

QUI SOM?

CONTACTE

Mi nombre es Diego, Ingeniero Zootecnista, emprendedor nato y un buscador
incansable de toda aquella tecnologia eficiente que facilite el dia a dia de la
Sociedad y colabore de manera efectiva con el medio ambiente.
Llevo toda mi vida practicando la horticultura, la permacultura y la cria de
pequeños animales, enfocandome en el reciclaje de los residus generados por
las diferentes actividades . La actual falta de espacio me llevo a intensificar mi
búsqueda de sistemas más eficientes y prácticos para el compostaje domestico,
creando asi a Urbonera.

Diego Waehner // https://www.linkedin.com/in/diegowaehner
+34632210490
info@Urbonera.com // www.urbonera.com

INICIATIVA

Trabajo a diario para que la Sociedad toda cambie la manera de ver y de
relacionarse con los residus orgánicos.
“Cambia tu percepción y cambiara tu universo”

DESCRIPCIÓ

Urbonera es un sistema urbano de reciclaje de los desechos Orgánicos
generados diariamente en nuestra cocina, obteniendo como resultado y, al cabo
de sólo unas semanas, un fertilizante orgánico 100% natural denominado
"humus de lombriz" o "lombricompuesto".
URBONERA es el vermicompostador de flujo continuo más respirable y eficiente
del mercado.
Con una capacidad de más de 120 litros, permite transformar más de 1kg de
material orgánico al día.
El proceso de compostaje con Urbonera es simple, rápido, fácil de usar, no
genera olores desagradables ni atrae insectos indeseables en el hogar.
Urbonera está diseñado de tal manera que su mantenimiento es mínimo, su uso
sencillo y la cosecha del producto final práctica y sin esfuerzo.
Urbonera se produce a nivel local en una fundación por mujeres en situación de
exclusión social.

QUI SOM?

CONTACTE

INICIATIVA

DESCRIPCIÓ

La Xarxa de Voluntariat Ambiental - Xarxa de Custòdia del Territori XVAC-XCT som una xarxa
d’entitats que promovem la conservació de la natura amb la participació ciutadana, amb eines
com la custòdia del territori i el voluntariat ambiental.

Anna Parisi - Sandra Carrera
932195080_938866135_649671163
oficinavoluntariat@xvac.cat - scarrera@custodiaterritori.org
@xvac - www.voluntariatambiental.cat - www.custodiaterritori.org

PORTAL DEL VOLUNTARIAT AMBIENTAL
www.voluntariatambiental.cat
El portal del voluntariat ambiental és el punt de trobada entre entitats
ambientals i persones, empreses o escoles que volen implicar-se activament
en el medi ambient col·laborant amb projectes de voluntariat ambiental.
El voluntariat ambiental és una forma de participació ciutadana en el medi
ambient, una experiència activa, formativa i transformadora. La XVAC-XCT
volem promoure i donar visibilitat al voluntariat ambiental.
Per això,
-

convidem les entitats ambientals a incloure les seves crides i projectes
en el portal
convidem les persones, escoles, empreses o organitzacions socials a
subscriure’s al butlletí i col·laborar amb les ong’s ambientals
convidem a formar part de les dues campanyes col·laboratives Setmana
de la Natura (www.setmananatura.cat) i Ultra Clean Marathon
(www.ultracleanmarathon.cat)

