
Recull de l’acció municipal per al període 2012-2017 

 

Objectiu 9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la 

coresponsabilització amb coneixement de causa 
 

Plans, programes i projectes estratègics transversals  

Barcelona + Sostenible: és el pla d’acció per tal d’assolir els objectius marcats en el 

CCS. Engloba diversos programes com són Escoles + Sostenibles, Entitats i 

Empreses + Sostenibles, Comerç + Sostenible, Ajuntament + Sostenible i Ciutadania + 

Sostenible. Aquest programa està vinculat a diferents equipaments i programes 

d’educació ambiental, així com el Servei de documentació d’educació Ambiental.  

Plans, programes i projectes estratègics específics de la línia 

d’acció 

Línia d’acció 1. Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania. Avançar 
de la informació al coneixement i a l’acció responsable, individualment i 
col·lectivament. Predicar amb l’exemple.  

Barcelona + Sostenible 
 
Equipaments d’educació ambiental: s’han desplegat i consolidat el 
desenvolupament dels següents equipaments d’educació ambiental: la Fàbrica del 
Sol, el Centre de la platja, l’espai lúdic ambiental per famílies del Parc de la ciutadella, 
i l’Ateneu de fabricació Digital de La Fàbrica del Sol, enfocat a incorporar criteris de 
sostenibilitat en la fabricació digital com eina educativa i d’apoderament ciutadà. 
Aquests equipaments funcionen en un àmbit de ciutat en coordinació amb les aules 
ambientals dels districtes de l’Eixample (Sagrada Família), Les Corts (Can Deu), Bosc 
Turull(Gràcia), Casa de l’Aigua (9 barris) i trinitat vella (sant Andreu).  
 
Programes d’educació ambiental: s’impulsa el desplegament de programes 
d’educació ambiental en xarxa amb els territoris i agents del sector ambiental: el Mapa 
B+S i el Renova la teva roba i les teves joguines (per conscienciar en l’estratègia 
Residu Zero relacionada amb l’ús responsable de la roba i les joguines), així com 
altres com el Carrega’t d’energia (per empoderar a la ciutadania en l’estalvi, 
l’eficiència i la generació energètica), el Sembra Natura (de jardineria i hort 
sostenibles)m o el Pla Impuls de Millora de la recollida de l’Orgànica (PIFORM). 
 
La sostenibilitat com un dels valors estratègics de les Biblioteques de 
Barcelona: en el document estratègic Biblioteques de Barcelona: 10 anys +. Nous 
reptes, noves oportunitats, un dels 12 reptes prioritaris és “la proximitat i la 
sostenibilitat com a valors”. Dins d’aquest àmbit s’està treballant en la sensibilització 
del personal i dels usuaris en temes d’eficiència i estalvi energètic. Entre d’altres es 
treballa en les següents accions: campanya a través de les pantalles d’informació, 
programació d’activitats i treball amb el fons documental. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 2. Donar impuls i suport continuats a l’educació per la sostenibilitat en 
el sistema educatiu (de la llar d’infants a la universitat), estimulant una revisió de 
plantejaments i pràctiques educatives que provoqui canvis reals en els centres i en 
l’entorn. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca
http://www.bcn.cat/biblioteques/docs/bib10anys_cat.pdf
http://www.bcn.cat/biblioteques/docs/bib10anys_cat.pdf
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Escoles + Sostenibles: el programa Escoles + Sostenibles va néixer l’any 2001 en el 
marc del CCS, amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat des de l’educació i 
reconeixent les escoles com a agents de canvi a la ciutat. Es promou l’adhesió dels 
centres educatius a formar part d’aquesta xarxa, formada per 361 centres (dades curs 
2016-2017) en la que hi han participat un total de 461 al llarg dels seus 16 anys de 
recorregut. Amb el suport i acompanyament del programa, cada centre desenvolupa 
iniciatives de millora de la pròpia escola i de l'entorn.  
 
Com funciona Barcelona? Escoles: en funcionament des de fa més de 20 anys, és 
un programa d’educació ambiental impulsat per l’Ajuntament de Barcelona que té per 
objectiu educar en la sostenibilitat a partir del coneixement de les instal·lacions de 
gestió de residus, de la gestió de l'aigua, de la qualitat de l'aire i l'ús de l'energia, dels 
espais verds i de la biodiversitat de la ciutat. En total s’ofereixen 29 activitats, 31 punts 
visitables de la ciutat i 5 tallers a l’aula. Anualment hi participen 196 centres educatius, 
uns 11.000 alumnes i es realitzen unes 560 activitats. 
 
Servei de Documentació d’Educació Ambiental: és un centre especialitzat en 
informació i recursos d’educació ambiental adreçat a persones i entitats interessades 
en el treball educatiu per la sostenibilitat, especialment en l’àmbit urbà. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 3. Impulsar continuadament l’educació per la sostenibilitat en l’educació 
no formal (àmbit socioeducatiu, ocupacional, cultural i de lleure) i informal (mitjans 
de comunicació, acció comunitària, etc.).  

La Fàbrica del Sol: equipament municipal de referència d’educació ambiental obert a 
tots els públics, amb programació quadrimestral al voltant de diferents eixos temàtics 
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Durant el 2016, 4000 persones han 
participat de les diferents activitats que s’hi organitzen i gairebé 3000, han passat per 
les exposicions de La Fàbrica del Sol. 
 
Ateneu de Fabricació: ubicat a La Fàbrica del Sol, és un espai de creació i formació, 
vinculat a les noves tecnologies i, en especial, a la fabricació digital en 3D, tot aplicant 
criteris de sostenibilitat (recuperació de materials, utilització de materials reciclats, 
etc.). La ciutadania i entitats poden implicar-se en un laboratori de creació digital, un 
taller equipat amb programari i màquines de fabricació que permeten a tota la 
comunitat convertir les seves idees i conceptes en productes físics útils per a la 
societat. 
 
Centre de la Platja: és un espai d'informació, de trobada i de formació per a totes les 
persones interessades en el litoral de Barcelona i els aspectes que s'hi relacionen, 
amb una oferta que va des d'exposicions, tallers, rutes, contes, visites, espectacles, 
tertúlies i jocs, servei d'informació i consultes sobre el litoral, préstec gratuït de diaris, 
llibres, revistes, entre altres. Des del 2017 disposa del Laboratori de la Platja, un 
recurs itinerant per promoure el coneixement i els valors ambientals del litoral a totes 
les platges. 
 
La Ludo de la Ciutadella: aquest equipament d'educació ambiental és un espai lúdic 
adreçat a famílies amb infants de 0 a 5 anys. S’ofereixen activitats, tallers i propostes 
dinamitzades, partint dels interessos i curiositats dels propis infants, relacionades amb 
la natura com a entorn que afavoreix la qualitat de vida i la salut. Vol impulsar valors 
ambientals, de convivència i d’acompanyament respectuós a la criança. 
 
Aula ambiental Bosc Turull: aula d’educació ambiental a Vallcarca amb programació 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/els-centres/page/els-centres15-16noumapa
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/els-centres/page/els-centres15-16noumapa
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permanent oberta a tots els públics. Iniciativa del Districte de Gràcia en conveni de 
gestió cívica amb la Societat Catalana d’Educació Ambiental. 
 
Aula ambiental Sagrada Família: aula d’educació ambiental del Districte de 
l’Eixample. Ofereix activitats, serveis i recursos dirigits a la ciutadania per fomentar la 
cultura de la sostenibilitat. Dinamitza un punt de compostatge comunitari al barri. 
 
Aula ambiental Les Corts (Can Deu): aula d’educació ambiental del Districte de Les 
Corts. Des de l’any 2008 dóna a conèixer al veïnat quins són els recursos i les eines 
per fer la vida quotidiana més sostenible i respectuosa amb el medi. Cada trimestre 
s’ofereixen una sèrie d’activitats, sortides i tallers. 
 
Casa de l’Aigua: aula ambiental del Districte de Nou Barris. Es va aprofitar 
l’exposició itinerant Camins de Natura i es va desenvolupar al seu voltant un 
programa d’activitats, tallers i itineraris amb la natura com a eix conductor, de 
setembre 2016 a març 2017. A partir de l’abril de 2017 s’estableix una programació 
permanent d’activitats ambientals en virtut d’un conveni entre el Districte i la Societat 
Catalana d’Educació Ambiental. Es coordinen activitats amb el Castell de Torre Baró, 
que dona a conèixer els valors ambientals de Collserola. 
 
Aula ambiental de Trinitat Vella: aula ambiental del Districte de Sant Andreu. 
Entrarà en funcionament el darrer trimestre del 2017. 
 
Programes d’educació per la sostenibilitat del Museu de Ciències Naturals: Des 
d’aquest Museu s’impulsen diferents activitats i propostes, entre elles les següents: 
cicle d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans; El peix viatger; Deixa que 
creixi; BioBlitzBcn; PASSER-CAT; Ecologia aplicada o la  Jugateca ambiental.  
 
Com funciona Barcelona? Adults: programa que ofereix 54 activitats entre visites, 
rutes i tallers per conèixer les instal·lacions de gestió ambiental de la ciutat, i per 
fomentar hàbits i valors que permetin avançar cap a una Barcelona més sostenible. 
Des de fa més de 20 anys hi ha una programació per a escoles i actualment hi ha 
també una programació per a adults i famílies. 
 
Tallers Carrega’t d’Energia: tallers per promoure l’estalvi i eficiència energètica i la 
generació d’energia de manera renovable per a un públic general en coordinació amb 
les PAE (Punts d’Atenció Energètica). 
 
Tallers Sembra Natura (2017): tallers de jardineria i horticultura sostenible per a 
públic general amb l’objectiu d’aportar coneixements i procediments per poder gaudir 
de la jardineria i la horticultura a casa, i contribuir a crear una ciutat més verda, 
habitable i saludable. Anteriorment eren els tallers “Fes de casa teva un jardí”. 
 
Xarxa d’Horts Urbans: programa destinat a les persones més grans de 65 anys de la 
ciutat, amb l'objectiu d'incorporar-los a activitats de millora ambiental a través del 
conreu d'hortalisses seguint els principis de l'agricultura biològica. 

Situació 
Actual 

 

 

Línia d’acció 4. Assegurar suport i reconeixement a la tasca de les persones que 
eduquen, brindant-los assessorament, formació i recursos. Promoure la recerca i la 
innovació educativa.  

Secretaria Tècnica Barcelona + Sostenible: és l’òrgan al servei de la xarxa de 
signants del CCS, ‘Barcelona + Sostenible’, que treballa per oferir assessorament i 

http://www.amb.cat/web/territori/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/11e-cicle-d-activitats-als-parcs--platges-i-rius-metropolitans/6127407/11656
http://museuciencies.cat/activitats/peix_viatger_2/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/05/Annex-NP-Dia-Intern-Biodiversitat-.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/05/Annex-NP-Dia-Intern-Biodiversitat-.pdf
http://bioblitzbcn.museuciencies.cat/
http://museuciencies.cat/area-cientifica/linies-de-recerca/diversitat-natural/ecologia-de-vertebrats/
http://museuciencies.cat/area-cientifica/linies-de-recerca/ecologia-evolutiva/ecologia-aplicada/
http://museuciencies.cat/activitats/jugateca-ambiental-2017-09-17/
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recursos a totes les organitzacions signants i a aquelles que s’hi volen adherir. Dins la 
mateixa xarxa, les escoles reben suport específic al programa Escoles +Sostenibles. 
 
Ateneu de Fabricació: el seu programa pedagògic dóna suport, formació i 
assessorament al professorat interessat en utilitzar la metodologia de la fabricació 
digital com a eina educativa. 
 
Servei de Documentació d’Educació Ambiental 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 5. Educar i capacitar la ciutadania en la cultura de la participació. 
Intensificar i innovar els processos democràtics a escala de ciutat, de barri i dins de 
cada organització.  

Pla Director Municipal de Participació Ciutadana (2010-2015): el pla té com 
objectiu enriquir el sistema participatiu democràtic per tal de millorar l’eficiència de les 
accions del govern municipal. Es busca un model de ciutat construït col·lectivament, 
millorant la cohesió social i la qualitat de vida ciutadana.  

Decidim Barcelona: Barcelona compta amb una plataforma digital participativa des 
d’on la ciutadania pot intervenir en els processos participatius, comentar propostes 
existents i fer-ne de noves. 
 
Consell Ciutadà per la Sostenibilitat: és un òrgan consultiu i de participació 
sectorial de ciutat, que actua en els àmbits relacionats amb la sostenibilitat. És el 
promotor del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, el full de ruta per avançar cap a 
una ciutat més sostenible.  

Xarxa de Signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: empreses, 
entitats, col·legis professionals, universitats, institucions i centres educatius que han 
signat el CCS, que cooperen entre sí, que s’informen i intercanvien informació, que 
comparteixen resultats i que participen d’un procés d’aprenentatge i canvi col·lectiu. 
La secretaria tècnica Barcelona + Sostenible dóna suport a tots els signants en el 
treball per assolir els objectius marcats en el CCS. Engloba diversos programes com 
són Escoles + Sostenibles, Entitats i Empreses + Sostenibles, Ajuntament + 
Sostenible i Ciutadania + Sostenible, i es treballa conjuntament amb els equipaments 
(Fàbrica del Sol, Centre de la Platja, Espai lúdic ambiental del Parc de la Ciutadella, 
equipaments de districtes) i amb el Servei de Documentació d’Educació Ambiental.   
 
Pacte per la Mobilitat (1998): contribueix a impulsar iniciatives i trobar respostes a 
les noves necessitats que sorgeixen en matèria de mobilitat i seguretat viària urbana. 
La composició del Pacte s’ha anat ampliant i actualment en formen part 
aproximadament un centenar d’associacions, empreses, organismes i entitats 
públiques vinculades amb la mobilitat. 
 
Consell de Ciutat: és el màxim òrgan consultiu i de participació en què els 
representants de l’Ajuntament i de la ciutadania debaten els afers principals de la 
ciutat amb la recerca del compromís i la coresponsabilitat. També hi ha altres consells 
sectorials: de la gent gran, LGTBI, de joventut, de cooperació, entre d’altres. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 6. Enfortir el teixit associatiu, altres grups socials i moviments no 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/PlaDirector%20Definitiu%2026octubre%5B1%5D.pdf
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formals com a escola de ciutadania i agent transformador.  

Iniciatives de col·laboració de Barcelona + Sostenible amb l’Ajuntament i altres 
organismes: entre elles destaquen el projecte de Responsabilitat Social Corporativa, 
la Xarxa d’economia social de Barcelona, el Centre de Serveis a les Associacions de 
Torre Jussana o el programa Barcelona Sustainable Tourism. 
 
Mapa Barcelona + Sostenible: és un mapa virtual interactiu fet amb la col·laboració 
de diferents organitzacions i l’Ajuntament, que reuneix les iniciatives sòcio-ambientals 
rellevants de la ciutat. Proporciona informació pràctica sobre punts d’interès (botigues, 
allotjaments, equipaments i infraestructures), itineraris senyalitzats i experiències 
ciutadanes.  

Situació 
Actual 

 

 

Línia d’acció 7. Vitalitzar el voluntariat amb projectes capaços d’implicar públics de 
diferents edats i condicions.  

Programa Renova la teva roba i les teves joguines: s’està treballant en la creació 
d’una petita xarxa de voluntariat que col·labora amb cada equipament i entitat que 
organitza un punt d’intercanvi. 
 
Projecte Barcelona plàstic 0: en el marc de dos projectes de ciència ciutadana de 
microplàstics al mar al barri de la Barceloneta, s’està impulsant un projecte de 
voluntariat ambiental vinculat a la recollida de residus al mar. 

Situació 
Actual 

 

 

Línia d’acció 8. Fomentar la responsabilitat compartida en la planificació, la gestió, 
l’ús i el seguiment dels espais i serveis d’ús comunitari: equipaments, espais buits, 
horts, jardins, etc. 

Compromís de Barcelona pel Clima (2015-2017): des de la xarxa de signants del 
CCS es va decidir marcar uns objectius de mitigació i adaptació envers al canvi 
climàtic, i en aquest compromís es recullen les accions i projectes climàtics a curt i 
llarg termini per assolir-los. S’estan desenvolupant 9 projectes liderats per les 
organitzacions signants. 
 
Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social): segona edició del 
programa que té per objectiu dinamitzar terrenys en desús de la ciutat de Barcelona, a 
través activitats d’interès públic de caràcter provisional, impulsades per entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre, afavorint la implicació de la societat civil en 
la regeneració i dinamització del teixit urbà. Els projectes incorporen un proporció 
important d’espais verds i horts. En aquesta segona edició s’han cedit sis solars, 
cadascun a una entitat de la ciutat. 
 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 9. Refermar el treball en xarxa per desenvolupar projectes comuns: 
sumar les iniciatives aïllades en una acció conjunta i crear sinergies.  

Fem Xarxing!: espai de trobada entre les organitzacions membres de la xarxa 
Barcelona + Sostenible, a partir de la qual es comparteixen experiències i es fomenta 
la col·laboració entre les diferents organitzacions.  

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/86378/1/Compromis_barcelona_clima.pdf
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Programa Renova la teva roba i les teves joguines: és un programa impulsat per 
equipaments i entitats amb el suport d’Ecologia Urbana, per promoure accions que 
promoguin el consum responsable i col·laboratiu relacionat amb allargar la vida útil del 
roba i joguines entre persones. 
 
Treball conjunt entre entitats i Ajuntament al voltant dels dies i setmanes 
mundials de temàtiques vinculades a la sostenibilitat: alguns exemples: Setmana 
de la mobilitat sostenible, setmana de prevenció de residus, Dia mundial de l’Aigua, 
setmana de l’energia, etc. 
 
Mapa Barcelona + Sostenible: és un mapa virtual interactiu fet amb la col·laboració 
de diferents organitzacions i l’Ajuntament, que reuneix les iniciatives sòcio-ambientals 
rellevants de la ciutat. Proporciona informació pràctica sobre punts d’interès (botigues, 
allotjaments, equipaments i infraestructures), itineraris senyalitzats i experiències 
ciutadanes. 
 
Iniciatives de col·laboració de Barcelona + Sostenible amb l’Ajuntament i altres 
organismes 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 10. Millorar la comunicació i la visualització de processos educatius i 
participatius a favor de la sostenibilitat, les seves accions i els seus resultats.  

Web de Barcelona + Sostenible: en aquest portal web es donen a conèixer les 
activitats, accions i projectes que s’organitzen des de cada equipament i branca de 
Barcelona + Sostenible (Escoles, Entitats i Empreses, Comerç, Ajuntament i 
Ciutadania + Sostenible), així com els recursos que ofereixen.  
 
Web del Compromís de Barcelona pel Clima: en aquest web s’hi poden trobar les 
línies d’acció del Compromís i els projectes que s’estan duent a terme, així com els 
compromisos de les organitzacions. També compta amb un apartat sobre resiliència i 
adaptació al canvi climàtic. 
 
Butlletins electrònics i dels programes Barcelona + Sostenible: els programes 
Barcelona + Sostenible, Ajuntament + Sostenible, Escoles + Sostenibles i la Fàbrica 
del Sol compten amb butlletins electrònics periòdics. Dees dels diferents programes 
de B+S s’han elaborat vídeos per fer difusió de bones pràctiques. 
 
Campanyes comunicatives: des dels programes de Barcelona + Sostenible es duen 
a terme campanyes comunicatives diverses. Una d’elles és “A l’Ajuntament com a 
casa”, amb la que es pretén sensibilitzar al personal municipal per tal que s’utilitzin 
només els materials que siguin necessaris i reduir-ne així el volum.  

Situació 
actual 

 

 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca
http://lameva.barcelona.cat/compromispelclima/ca/compromis-pel-clima/compromis-de-barcelona-pel-clima

