
SERVEIS VINCULATS A L’AIGUA I 
SOSTENIBILITAT 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

Assessorament a particulars i empreses en:   

  

• Sistemes de filtració per aigua de boca 

• Tecnologies responsables amb la calç 

• Filtres de dutxa 

• Reaprofitament de pluvials 

• Reciclatge d’aigües grises 

• Estalvi i auditories de consum d’aigua 

• Formació sobre aigua i sostenibilitat 

   

Amb 15% descompte per compromissaris 
de BCN +SOSTENIBLE des de fa 14 anys! 

 

AGUAPUR 

ENTITAT 
OFERTANT 

Jordi Lluís Huguet 

93 432 72 09 

jordi@aguapur.com 

www.aguapur.com 

@ElBlogdelAgua 

mailto:jordi@aguapur.com
http://www.aguapur.com/


ACTIVITATS DE CONSCIENCIACIÓ 
PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

Activitats de conscienciació per adults, 
adolescents i infants:  

 

• Xerrades 

• Activitats de càlculs d’emissions en relació 
al transport 

• Jocs per a promocionar la mobilitat 
sostenible 

• Els temps de viatge 

• Escull el millor títol de transport per als 
teus viatges 

• La cursa de transports   

ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ 
DEL TRANSPORT PÚBLIC 

PTP 

Ricard Riol Jurado 

93 244 49 70 

info@transportpublic.org 

www.transportpublic.org 

@transportpublic 

mailto:info@transportpublic.org
mailto:info@transportpublic.org
mailto:info@transportpublic.org
http://www.transportpublic.org/


LES NOSTRES ESPECIALITATS  

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Consulting per millorar el consum de peix 
als menjadors escolars. 

 

• Visites guiades al port pesquer de 
Barcelona. 

 

• Xerrades educatives sobre consum 
responsable del peix (adaptable a tots els 
públics). 

 

• Tallers de cuina amb peix de proximitat. 

 

• Xef a casa. 

 

• Tallers educatius sobre sostenibilitat 
marina per a escoles i instituts.  

EL PEIX AL PLAT 

ENTITAT 
OFERTANT 

Anna Bozzano 

620723365 

anna@elpeixalplat.com 

www.elpeixalplat.com 

@elpeixalplat 

mailto:anna@elpeixalplat.com
http://www.elpeixalplat.com/


DISSENY WEB 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

Dissenyem i desenvolupem: 

 

• Web que necessiten d'actualització 
recurrent de continguts i que demanen 
d'una gestió àgil i senzilla (WordPress i 
altres CMS). 

 

• Webs amb continguts estàtics com 
campanyes socials, promocionals, 
esdeveniments, fundraising, etc., amb o 
sense integració de funcionalitats 
específiques desenvolupades a mida i 
adaptades a tots els dispositius (Modern 
Static Website, Accelerated Mobile 
Pages). 

 

 

 

  

   

ADAB1TS 

ENTITAT 
OFERTANT 

Klaudia Alvarez i Carles Muiños 

info@adabits.org 

www.adabits.org 

@adab1ts 

 

(Inserteu una imatge) 

mailto:info@adabits.org
http://www.adabits.org/


BOTIGUES ONLINE 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

 

• Posem al teu abast el que necessites per 
vendre els teus productes online: gestió de 
catàleg, stock, proveïdors, clients i 
comandes, pasarel·les de pagament, 
factures, enviaments, promocions, 
estadístiques i molt més. 

 

• Treballem amb Prestashop, una solució 
eCommerce de codi obert molt popular per 
la seva facilitat d'administració. 

 

• Si l'especificitat del teu negoci necessita 
una solució a mida podem desenvolupar-la 
amb Moltin, una plataforma molt flexible 
que permet adaptar-nos a qualsevol 
escenari. 
 

 

 

 

 

  

   

ADAB1TS 

ENTITAT 
OFERTANT 

Klaudia Alvarez i Carles Muiños 

info@adabits.org 

www.adabits.org 

@adab1ts 

 

(Inserteu una imatge) 

mailto:info@adabits.org
http://www.adabits.org/


CONSULTORIA TIC 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

Assessorem i implantem solucions modulars 
adaptades en els següents àmbits: 

 

 Optimització de la vostra infraestructura 

tecnològica. 

 Seguretat en les comunicacions i 

protecció de la informació. 

 Treball en xarxa i comunicació interna. 

 Gestió documental. 

 Gestió compartida de projectes i clients. 

 Eines de gestió econòmica. 

 Foment de la participació i presa de 

decisions. 

 Integració de solucions corporatives 

(CRM, ERP). 

 

 

 

  

   

ADAB1TS 

ENTITAT 
OFERTANT 

Klaudia Alvarez i Carles Muiños 

info@adabits.org 

www.adabits.org 

@adab1ts 

 

(Inserteu una imatge) 

mailto:info@adabits.org
http://www.adabits.org/


DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

Desenvolupem tot tipus d'aplicacions web i 
mòbil a mida fent ús de les darreres 
tecnologies punta: 

 

 Mapes, visualitzacions de dades, 

aplicacions en temps real, sistemes 

d'informació, aplicacions de gestió, 

integracions de programari de codi obert 

i tot allò que necessiti la teva 

organització. 

 Aplicacions web progressives (PWA). 

 Aplicacions mòbils natives per iOS i 

Android. 

 
 

 

 

  

   

ADAB1TS 

ENTITAT 
OFERTANT 

Klaudia Alvarez i Carles Muiños 

info@adabits.org 

www.adabits.org 

@adab1ts 

 

(Inserteu una imatge) 

mailto:info@adabits.org
http://www.adabits.org/


ACCELERACIÓ I MICROCAPITAL PER 
EMPRESES D’ALIMENTACIÓ 
ECOLÒGICA 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Assessorament en la millora del pla de 

viabilitat d’empreses o projectes 

d’alimentació ecològica (producció, 

transformació, comerç o distribució) 

• Formació 

• Assessorament per l’obtenció de 

finançament de programes europeus 

• Microcapital per invertir en empreses i 

projectes 

ECOREGIÓ CATALUNYA 

ENTITAT 
OFERTANT 

Oriol  Costa Lechuga 

972428700 

info@ecoregio.cat 

www.ecoregio.cat  

@ecoregiocat 

(Inserteu una imatge) 

mailto:info@ecoregio.cat
http://www.ecoregio.cat/


COBERTES VERDES I MURS VERDS 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Projecte Paisatgístic i projecte tècnic de: 

•  Cobertes verdes ornamentals 

•  Cobertes agrícoles 

•   Plantacions aromàtiques 

•  Murs verds 

 

• Instal·lació i construcció de cobertes 
verdes i murs verds 

 

• Manteniment espais verds 

  

  

   

EIXVERD 

ENTITAT 
OFERTANT 

Lidia Calvo 

657 288 256 

lidia@eixverd.cat 

www.eixverd.cat 

@Eixverd 

(Inserteu una imatge) 

mailto:lidia@eixverd.cat
http://www.eixverd.cat/


RECICLATGE DE RESIDUS DE CAFÉ 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Recollida gratis del residus de cafè en 

forma de gra, per a empreses, 

restaurants, cafeteries, hotels, etc. 

• Pellets de cafè; Biomasa solida feta a 

partir dels residus de cafè  

• Inserció laboral de joves immigrants 

  

   

FACTOR ESCUCHA 

ENTITAT 
OFERTANT 

610801380 

danielle@factorescucha.com 

www.factorescucha.com 

@FactorEscucha 

(Inserteu una imatge) 

mailto:danielle@factorescucha.com
http://www.factorescucha.com


EDUCACIÓ AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Activitats ambientals per a grups 

 

•  Informació ambiental 

 

•  Recursos educatius 

 

•  Cessions d’espai 

 

•  Suport en difusió 

 

•  Col·laboració en esdeveniments 

  

LA FÀBRICA DEL SOL 

ENTITAT 
OFERTANT 

Joana Querol 

93 256 44 30 

lafabricadelsol@bcn.cat  

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol

/ca 

 

(Inserteu una imatge) 

mailto:lafabricadelsol@bcn.cat


IMPLEMENTACIÓ I VERIFICACIÓ DE 
PROJECTES D’ECONOMIA CIRCULAR I 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Implementació i verificació de Declaracions 
Ambientals de Producte i Petjada de Carboni 

 
• Projectes d’ACV 
 
• Petjada hídrica 
 
• Auditories energètiques 
 
• Implementació i auditoria ISO 50001 
 
• LEED, BREEAM, Verde, DGNB 
 
• Formació 
 
• Professionalitat i compromís 
 

MARCEL GÓMEZ CONSULTORIA 
AMBIENTAL 

ENTITAT 
OFERTANT 

Marcel Gómez 

935559602/630643593 

www.marcelgomez.com 
 

(Inserteu una imatge) 

http://www.marcelgomez.com/


AVALUACIÓ DE L’IMPACTE SOCIAL I 
MEDIAMBIENTAL DE PROJECTES I 
ORGANITZACIONS  

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Mesura de l’impacte social i 

mediambiental de projectes i 

organitzacions  

• Quantificació monetària del valor 

social de les organitzacions amb impacte  

• Orientació sobre el procés de 

certificació B Corp 

• Assessorament i suport tècnic per a 

l’obtenció de la certificació B Corp 

  

ROOTS FOR SUSTAINABILITY 

ENTITAT 
OFERTANT 

http://es.r4sgroup.com/  

@R4SGroup 

(Inserteu una imatge) 

http://es.r4sgroup.com/


FOMENTAR EL COMPOSTATGE 
FAMILIAR I COMUNITARI 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Formació i assessorament sobre el 
compostatge domèstic i comunitari (de 
jardí i vermicompostatge) 

 
• Oferir activitats de motivació i 

dinamització de programes comunitaris. 
 

• Divulgar i comunicar la importància del 
compostatge en la gestió del nostres 
residus orgànics. 
 

• Assessorament educatiu a centres 
escolars i entitats. 

Societat Catalana d’Educació 
Ambiental 

ENTITAT 
OFERTANT 

Telèfon: 93 213 39 45 

compostatge@boscturull.cat 

(Inserteu una imatge) 

mailto:compostatge@boscturull.cat


ASSESSORAMENT EN EEE 
AUTOCONSUM SERVEIS 
ENERGÈTICS AMB EERR 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Oferim assessorament en Estalvi i 
eficiència energètica a la llar, comerços i 
oficines. 

• Oferim assessorament, disseny, 
instal·lació i manteniment 
d’instal·lacions d’energies renovables: 
Autoconsum amb Fotovoltaica, micro-
eòlica, mini-hidràulica, solar-tèrmica per 
ACS i calefacció, biomassa, ... 

• Realitzem projectes de formació i 
capacitació d’aturats i persones que 
formen part de col·lectius en risc 
d’exclusió, juntament amb entitats del 
tercer sector, per tal de facilitar-los 
l’aprenentatge en feines lligades al sector 
de l’estalvi i eficiència energètica i les 
energies renovables 

ASSOCIACIÓ SEBA (SERVEIS 
ENERGÈTICS BÀSICS 
AUTÒNOMS) 

ENTITAT 
OFERTANT 

Marc Romera 

934463232 

marc.romera@seba.es 

www.seba.es 

 

(Inserteu una imatge) 

mailto:marc.romera@seba.es
http://www.seba.es/


APOYO COLABORATIVO     

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Somos una feria independiente de 
vinos  naturales y productos de la tierra. 
Nacemos del encuentro entre la pasión por la 
restauración de calidad y la búsqueda y 
promoción de productos con nula o con la 
mínima intervención.  
 

• Vella Terra viaja año tras año para buscar y 
seleccionar a estos artesanos, que comparten 
nuestra filosofía: la de la nula o mínima 
intervención, la del respeto por la tierra y la del 
trabajo artesanal. Nos interesa contar la historia 
de los productos vivos, de los vinos libres y de 
los verdaderos artesanos que trasmiten el sabor 
y carácter de su Terroir. 

 
• Contamos con un centenar de expositores: 

varios invitados de Italia y Francia, pioneros en 
el movimiento natural en el mundo del vino. 

 

• Ofrecemos experiencia en la realización de 
eventos y espacio de difusión en la feria.  
 
 

FERIA VELLA TERRA 

ENTITAT 
OFERTANT 

Alejandra Delfino Stefano Fraternali 

630386721 

direccion@vellaterra.com  

@vella_terra 

 

(Inserteu una imatge) 

mailto:direccion@vellaterra.com


ASSESSORAMENT A PERSONES 
VOLUNTÀRIES AMBIENTALS 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Borsa d’entitats ambientals, activitats i 
projectes de voluntariat ambiental a 
Catalunya on podeu participar. 
 

•  Assessorament sobre els projectes 
ambientals que tens més a prop o de l’àmbit 
que vulguis participar (forestal, litoral i marí, 
rius, residus, biodiversitat, etc.); 
 

•  Informació sobre formació en voluntariat 
ambiental; 
 

•   Butlletí quinzenal amb les properes 
activitats de voluntariat ambiental  

• XARXA DE VOLUNTARIAT 
AMBIENTAL DE CATALUNYA (XVAC) 
 

• XARXA DE CUSTÒDIA DEL 
TERRITORI (XCT) 

 

ENTITAT 
OFERTANT 

oficinavoluntariat@xvac.cat  

www.voluntariatambiental.cat  

@XVAC 

(Inserteu una imatge) 

mailto:oficinavoluntariat@xvac.cat
http://www.voluntariatambiental.cat/


SERVEIS MISSATGERIA I NETEJA 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Serveis neteja. 

• Missatgeria Urgent. 

• Paqueteria. 

• Missatgeria local, nacional e internacional. 

TREVOL SCCL 

ENTITAT 
OFERTANT 

(Inserteu una imatge) 

Eduard Sabadell 

685490211 

comercial@trevol.com 

www.trevol.com 

 

 

mailto:comercial@trevol.com
http://www.trevol.com/


CULTURA TRADICIONAL 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Exhibicions. 

• Tallers per a empreses. 

• Visites turístiques. 

• Cessió d’espais. 

• Concert de graelles i tabals. 

 

CASTELLERS DE LA VILA DE 
GRÀCIA 

ENTITAT 
OFERTANT 

656 981 153 

info@cvg.cat 

www.cvg.cat 

 

 

 

mailto:info@tcvg.cat
http://www.cvg.cat/


CULTURA TRADICIONAL 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

• Consell 

• Assessorament 

• Orientació 

• Col·laboració 

• Opinió 

• Diagnosi 

• Consulta 

       a grups, entitats, ciutadans que considerin 

rebre suport a projectes o consutes de 

temàtica ambiental i/o sostenibilitat per part 

d’un col·legi professional en temàtica 

ambiental. 

 

COL·LEGI DE BIÒLEGS DE 
CATALUNYA (COMISSIÓ DE MEDI 
AMBIENT) 

ENTITAT 
OFERTANT 

Josep Lluís Casanova (Comissió Medi Ambient)  

934 876 159 

cbc@cbc.cat 

www.cbiolegs.cat 

 

 

 

mailto:cbc@cbc.cat
http://www.colebiorat.cat/


CLIENTS QUE PRECISIN SERVEIS 
VINCULATS A L’AIGUA 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Empreses 

• Entitats 

• Particulars (osmosis i sistemes anti-calç) 

• Establiments restauració (aigua filtrada) 

• Oficines (fonts d’aigua) 

• Indústries (tractaments i reciclatges) 

• Magatzems   

AGUAPUR 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Jordi Lluís Huguet 

93 432 72 09 

jordi@aguapur.com 

www.aguapur.com 

@ElBlogdelAgua 

mailto:jordi@aguapur.com
http://www.aguapur.com/


SÒCIES I SOCIS PER ACONSEGUIR 
EL MILLOR TRANSPORT PÚBLIC 
POSSIBLE!! 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

Necessitem persones que vulguin col·laborar i 
associar-se a la PTP: 

 

• Persones amb ganes de promoure la 
mobilitat sostenible a Catalunya. 

• Usuaris i usuàries del Transport Públic. 

• Apassionats i apassionades dels mitjans 
ferroviaris. 

• Persones preocupades pel medi ambient i 
la salut i volen contribuir en la lluita contra 
el canvi climàtic i la disminució de la 
contaminació atmosfèrica. 

• Persones amb 35 euros anuals que vulguin 
contribuir als propers èxits de la PTP. 

 

 

ASSOCIACIÓ PER A LA 
PROMOCIÓ DEL TRANSPORT 
PÚBLIC 

PTP 

Ricard Riol Jurado 

93 244 49 70 

info@transportpublic.org 

www.transportpublic.org 

@transportpublic 

 

 

mailto:info@transportpublic.org
mailto:info@transportpublic.org
mailto:info@transportpublic.org
http://www.transportpublic.org/


PERSONES EXPERTES EN... 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Community manager. 

 

• Expert en projectes (nacionals i 

europeus). 

 

• Biòleg o biòloga per a realitzar tallers 

infantils.  

 EL PEIX AL PLAT 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Anna Bozzano 

620723365 

anna@elpeixalplat.com 

www.elpeixalplat.com 

@elpeixalplat 

 

mailto:anna@elpeixalplat.com
http://www.elpeixalplat.com/


COL·LABORADORES 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

Busquem persones que puguin col·laborar de 

manera puntual en alguns projectes, amb la 

perspectiva d’incorporar una tercera sòcia en 

un futur. 

 

Busquem preferiblement una noia, amb 

alguna experiència en disseny i/o 

desenvolupament web/mòbil, que conegui 

tecnologies front-end (Angular, React, 

Meteor, ...) i amb moltes ganes d’aprendre 

coses noves. 

 

Si tens perfil tecnològic i t’agradaria formar 

part d’un projecte de l’ESS, llança’t i vine a 

parlar amb nosaltres.  

 

  

ADAB1TS 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Klaudia Alvarez i Carles Muiños 

info@adabits.org 

www.adabits.org 

@adab1ts 

mailto:info@adabits.org
http://www.adabits.org/


CONSUMIDORS ECOLÒGICS 
MICROCAPITAL MICROECOREGIONS 

 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Necessitem consumidors de productes 
ecològics i locals 

• Aportacions de capital humà com a 
professionals col·laboradors, mentors, 
assessors en promoció, disseny, 
desenvolupament de negocis 

• Aportacions de microcapital a partir de 
500€ 

• Agents socials, empreses, grups, 
Administracions públiques... Interessades 
en promoure MicroEcoRegions com estem 
fent a Serralada Litoral, Montornès del 
Vallès, TerGavarres (Gironès), Terres de 
l’Ebre, Tarragona o l’Empordà 

•  Creiem que l’EcoRegió Barcelona té una 
missió molt important per Catalunya! 

ECOREGIÓ CATALUNYA 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Oriol  Costa Lechuga 

972428700 

info@ecoregio.cat 

www.ecoregio.cat  

@ecoregiocat 

(Inserteu una imatge) 

mailto:info@ecoregio.cat
http://www.ecoregio.cat/


ESPAI EN LA COBERTA D’UN 
EDIFICI 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Volem naturalitzar Barcelona a través de 
les cobertes de Barcelona 

 

• Teniu una coberta al vostre edifici que la 
voldríeu veure verda? 

 

• Veieu des de casa una coberta d’un altre 
edifici que milloraria si fos un jardí? 

 

• Treballeu a un edifici amb una coberta que 
podria ser una àrea de verda i de gaudi? 

  

  

EIXVERD 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Lidia Calvo 

657 288 256 

lidia@eixverd.cat 

www.eixverd.cat 

@Eixverd 

mailto:lidia@eixverd.cat
http://www.eixverd.cat/


RESIDUS DE CAFÉ  
I UN ESPAI AL AIRE LLIURE  

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Residus de cafè en forma de gra, els 

venim a recollir de forma gratis! 

• Espai al aire lliure de 200 m2 per 

prototipar el procés de assecatge 

• Productor de pellets per externalitzar el 

procés de pelletizació 

 

  

FACTOR ESCUCHA 

ENTITAT 
DEMANDANT 

610801380 

danielle@factorescucha.com 

www.factorescucha.com 

@FactorEscucha 

mailto:danielle@factorescucha.com
http://www.factorescucha.com


SUPORT I PARTICIPACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Difusió dels serveis: activitats, consultes 
ambientals, recursos 

 

•  Col·laboració en esdeveniments  

 

•  Participació en les activitats de grups 

 

•  Continguts ambientals 

LA FÀBRICA DEL SOL 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Joana Querol 

93 256 44 30 

afabricadelsol@bcn.cat 

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol

/ca 

 

mailto:lafabricadelsol@bcn.cat


ORGANITZACIONS AMB LA VOLUNTAT DE 
COMUNICAR I/REDUIR LA SEVA PETJADA 
AMBIENTAL I/O LA DELS SEUS PRODUCTES 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Empreses i entitats amb voluntat 
d’incorporar la sostenibilitat a la seva 
activitat 
 

• Projectes i idees per engegar de forma 
conjunta des de la xarxa de signants 
 

• Il·lusió i ganes de treballar per una societat 
més sostenible!!! 

  

MARCEL GÓMEZ CONSULTORIA 
AMBIENTAL 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Marcel Gómez 

935559602/630643593 

www.marcelgomez.com 
 

(Inserteu una imatge) 

http://www.marcelgomez.com/


ORGANITZACIONS QUE VULGUIN 
MESURAR I CERTIFICAR EL SEU 
IMPACTE SOCIAL I MEDIAMBIENTAL 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Empreses i entitats compromeses i 

amb impacte positiu que vulguin avaluar el 

seu valor social 

• Empreses que vulguin formar part de la 

xarxa B Corp 

• Projectes i idees per engegar de forma 

conjunta. 

  

ROOTS FOR SUSTAINABILITY 

ENTITAT 
DEMANDANT 

http://es.r4sgroup.com/  

@R4SGroup 

 

(Inserteu una imatge) 

http://es.r4sgroup.com/


DIFUSIÓ I PARTICIPACIÓ EN EL 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Entitats del barri El Coll-Vallcarca o 

properes que vulguin participar en el 

projecte. 

 

• Famílies que vulguin col·laborar. 

 

• Ajuda en la difusió del projecte. 

 

• Augmentar les aportacions al 

compostador comunitari. 

 

 Societat Catalana d’Educació 
Ambiental 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Telèfon: 93 213 39 45 

compostatge@boscturull.cat 

(Inserteu una imatge) 

mailto:compostatge@boscturull.cat


ALIANCES PER LA PROMOCIÓ DE 
L’ESTALVI I L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA I L’AUTOCONSUM 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

 

• Amb l’objectiu de promoure l’estalvi i 
l’eficiència energètica en habitatges, 
comerços, entitats, ... Es busquen entitats 
que necessitin assessorament, formació 
i acompanyament en aquest sentit per tal 
de complementar els seus projectes.   

ASSOCIACIÓ SEBA (SERVEIS 
ENERGÈTICS BÀSICS 
AUTÒNOMS) 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Marc Romera 

934463232 

marc.romera@seba.es 

www.seba.es 

(Inserteu una imatge) 

mailto:marc.romera@seba.es
http://www.seba.es/


CONEXION ENTIDADES PUBLICAS 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Somos una feria independiente de vinos  naturales 
y productos de la tierra. Nacemos del encuentro 
entre la pasión por la restauración de calidad y la 
búsqueda y promoción de productos con nula o 
con la mínima intervención.  
 

• Vella Terra viaja año tras año para buscar y 
seleccionar a estos artesanos, que comparten 
nuestra filosofía: la de la nula o mínima 
intervención, la del respeto por la tierra y la del 
trabajo artesanal. Nos interesa contar la historia 
de los productos vivos, de los vinos libres y de los 
verdaderos artesanos que trasmiten el sabor y 
carácter de su Terroir. 

 
• Contamos con un centenar de expositores: 

varios invitados de Italia y Francia, pioneros en el 
movimiento natural en el mundo del vino. 
 

• Buscamos conexiones con entidades públicas 
para difusión del proyecto. 

FERIA VELLA TERRA 

ENTITAT 
DEMANDANT 

Alejandra Delfino Stefano Fraternali 

630386721 

direccion@vellaterra.com  

@vella_terra 

(Inserteu una imatge) 

mailto:direccion@vellaterra.com


ORGANITZACIONS QUE VULGUIN 
PARTICIPAR A LA SETMANA DE LA 
NATURA! 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

• Entitats ambientals, ens locals, 
organitzacions, associacions i escoles 
que treballeu per la conservació de la natura 
i el medi ambient: 
 

• Organitzeu una activitat entorn la 
conservació del patrimoni natural i el medi 
ambient entre el 2 i l’11 de juny. 
 

• Col·laboreu en la difusió de la Setmana de la 
Natura a través dels vostres mitjans. 
 

• Pengeu una fotografia de natura a les xarxes 
socials #setmananatura 

 

XARXA DE VOLUNTARIAT 
AMBIENTAL DE CATALUNYA (XVAC) 

ENTITAT 
DEMANDANT 

oficinavoluntariat@xvac.cat  

www.voluntariatambiental.cat  

@XVAC 

mailto:oficinavoluntariat@xvac.cat
http://www.voluntariatambiental.cat/


CO-EMPRENEDORS DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE A BCN 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

DEMANDA 

Indivídues/us o organitzacions que desitgin 
emprendre amb nosaltres l’establiment de 
Bicinity a BCN (i a d’altres ciutats) 

 

Motivats pel consum responsable, de 
proximitat i ecológic. 

 

Amb voluntat de contribuir amb iniciatives 
d’impacte social i mediambiental. 

  

 BICINITY 

ENTITAT DEMANDANT 

Dades de contacte: 

Telèfon: 628 195 470 

Web: bicinity.com 

Twitter: @bicinity 


