
 

 

PROJECTES EN COL·LABORACIÓ 

 

Organització Projecte 

1 Acciónatura  
“Barcelona CompensaNatura” - Barcelona s’implica en 
la preservació dels darrers boscos madurs de 
Catalunya.  

2 
Arquitectura Ambiental + GEENI Gestor 
Energètic Integral 

TiCE (Tarifació i Certificació Energètica) 

3 Associació Bioarquitectura Mediterrània Espai Bio-Bui(l)t-Txema 

4 Associació Natur Catalunya 
Difusió de la xarxa social: ”Eficiència Energètica i Verd 
Urbà” 

5 Associació juvenil Proyecto Barcelona ERASMUS PLUS PRACTIQUES EUROPEUS i TAPPOST 

6 
Aula Ambiental Bosc Turull (Societat Catalana 
d’Educació Ambiental) 

Dinamització de l’Aula Ambiental Bosc Turull 

7 Develop GEMAH GESTOR ENERGÈTIC HIDROTÈRMIC 

8 Ecotrui 
El menú del día : Una eina de consulta, un joc pels 
amants de la gastronomia.  

9 Ecrowd Ecrowd i 100 escoles 

10 Eixverd Coberta verda experimental  

11 Estel de l’Alba Una llum d’Esperança 

12 
Fundació per a la Prevenció de Residus i el 
Consum Responsable i Fundació Banc de 
recursos 

Pont Alimentari: reducció del malbaratament i 
solidaritat 

13 Gran Mapatge Gran Mapatge 

14 Il·lustraciència Il·lustraciència 

15 Nova  Activa’t, si t’aturen no t’aturis! 

16 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya 
(XVAC) 

3a Setmana del Voluntariat Ambiental de Catalunya 

17 Pensant Moviment Urbà Plataforma Territoris Oblidats 

18 Xarxa d'Economia Solidària 
Balanç Social: ensenya el cor i construeix economia 
solidària.  

 



 

1. ACCIÓNATURA: “BARCELONA COMPENSANATURA”- BARCELONA S’IMPLICA EN 
LA PRESERVACIÓ DELS DARRERS BOSCOS MADURS DE CATALUNYA 

Qui som? 

Acciónatura som una fundació sense afany de lucre que portem 17 anys implicant 
a organitzacions i particulars en la conservació de la natura, mitjançant accions 
pràctiques i aplicades sobre el terreny.  

Dades de contacte 

Stefan Esser - s.esser@accionatura.org  Tel. 93 237 38 02 
Twitter: @accionatura  www.accionatura.org - www.compensanatura.org  

Breu descripció 

Actualment Acciónatura estem centrats en la URGÈNCIA de preservar els darrers 
boscos madurs de Catalunya ... el que seria el “cas antic” dels nostres boscos, i 
que ocupen ja només un 2% de la superfície forestal del país.  

 

A través del nostre programa ““Selvans”, 
estem mobilitzant administracions, empreses, 
particulars, institucions científiques, i 
propietaris forestals, de cara a assegurar la 
preservació efectiva d’aquests paratges, i el 
seu aprofitament social sostenible com a 
patrimoni comú insubstituïble.  
 
També estem treballant la configuració d’uns 
primers “itineraris forestals terapèutics” 
associats a la custòdia d’aquests boscos madurs, que es basen en les reeixides 
experiències a Corea i Japó, al voltant del concepte de “shinrin-yoku” (“bany de 
bosc”), i els seus efectes sobre la salut de les persones. 

Què necessitem? 

Com a VIA D’IMPLICACIÓ per la societat en la preservació dels darrers boscos 
madurs, Acciónatura operem la iniciativa CompensaNatura, on proposem a 
organitzacions i particulars ajudar a conservar un d’aquests boscos madurs, d’una 
superfície (en m2) equivalent a l’espai que ocupeu amb les vostres oficines, 
habitatges, botigues, etc.  
Per exemple, amb una aportació única de 9,50€, podeu ajudar a preservar 50 m
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d’un bosc madur, patrimoni natural irreemplaçable i en perill.  
Sumeu-vos en aquest esforç col·lectiu a www.compensanatura.org  
 
 

2.ARQUITECTURA AMBIENTAL + GEENI GESTOR ENERGÈTIC INTEGRAL  
TICE (TARIFACIÓ I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA) 

Qui som? 

Arquitectura Ambiental + GEENI Gestor Energètic Integral 

Dades de contacte 

Toni Escudé 
Telèfon: 647849481 
Web: www.arquitecturaambiental.com   
www.geenintegral.com  

Breu descripció 

 
Estudi i propostes de reducció de consums energètics i d’aigua en edificis amb: 

•  Certificació energètica professional 
•  Tarifació energètica 
•  Mesura i control 
•  Eficiència i Eficàcia il·luminació  
•  Autosuficiència energètica 
•  Electrodomèstics 
•  i més… 

I amb propostes de finançament reals 
Més informació a: http://www.nubelo.com/grupo/energetica  
 

Què necessitem? 

Tècnics especialitzats en certificació energètica 
Necessitem tècnics amb coneixements de certificació energètica  i tarifació per 
integrar-se a la plataforma TiCE de Tarifació i Certificació Energètica que vulguin 
validar-se, formar-se i treballar en projectes de reducció de consums energètics 
d’edificis a tota Catalunya.  

mailto:s.esser@accionatura.org
http://www.accionatura.org/
http://www.compensanatura.org/
http://www.compensanatura.org/
http://www.arquitecturaambiental.com/
http://www.geenintegral.com/
http://www.nubelo.com/grupo/energetica


 

 

3.ASSOCIACIÓ BIOARQUITECTURA MEDITERRÀNIA: ESPAI BIO-BUI(L)T-TXEMA 

Qui som? 

Associació Bioarquitectura Mediterrània, destinada a la divulgar informació, 
empoderar i donar serveis a les persones, empreses i entitats per millorar la salut 
dels espais edificats i naturals de les ciutats i territoris dels països de la 
Mediterrània. 

Dades de contacte 

Sonia Hdez-Montaño, arquitecta experta en bioconstrucció, membre de BaM 

Breu descripció 

Dinamització de l’espai Txema, guanyador del pla de buits 
on s’ha edificat un edifici en autoconstrucció amb 
materials naturals i compostables al centre de Barcelona 
(Montalegre 4), per a la creació d’un espai públic on es 
volen celebrar diferents activitats destinades a la formació, 
investigació, divulgació i promoció de pràctiques de 

construcció i vida saludables. 

Què necessitem? 

Col·laboració en la dinamització d’aquest espai: propostes d’altres associacions 
afins que vulguin utilitzar l’espai per crear sinèrgies. 

 

 

4.ASSOCIACIÓ NATUR CATALUNYA DIFUSIÓ DE LA XARXA SOCIAL: ”EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA I VERD URBÀ” 

Qui som? 

Associació que té per objectiu implantar els hàbits de l’autosuficiència, l’estalvi i 
l’eficàcia energètica en els ciutadans. 
La recerca de noves energies alternatives, la divulgació i la gestió de la seva 
aplicació en projectes urbans i rehabilitació i conservació d’edificis .  

Dades de contacte 

Josep Lluis Soler i Montagut Tel.: 609.85.27.17 Mail: soler@ades.cat 

Breu descripció 

Per assolir els nostres objectius i amb les dificultats que trobem per incentivar a 
la ciutadania, considerem imprescindible un xarxa social de comunicació i 
divulgació de les actuacions que estem desenvolupant per la nostra part i ser 
receptors de les activitats i necessitats de altres entitats.  
I quim millor marc per desenvolupar la xarxa que Barcelona + sostenible.    

Què necessitem? 

Que col·laborin en la xarxa social les persones, empreses i entitats que vulguin 
compartir activitats, informació, propostes i problemàtiques de la Eficiència 
Energètica i el Verd Urbà.  

 

  

mailto:soler@ades.cat


 

5.PROYECTO BARCELONA: ERASMUS PLUS PRACTIQUES EUROPEUS 

Qui som? 

Proyecto Barcelona és una associació fundada sota els estaments de la comunitat 
europea, que es dedica a gestionar els projectes europeus de mobilitat 
professional actuant com associació intermediària en l’acollida de més de 120 
joves i 50 professors internacionals al llarg de l’any dins del marc dels projectes 
de formació europeus.  
 
L’associació té la intenció de desenvolupar i intercanviar experiències i bones 
pràctiques que afavoreixin la inclusió social i laboral dels joves, la capacitació, el 
contacte entre diferents idees i cultures, la sostenibilitat ambiental, el benestar 
individual i social, la participació activa i inclusiva de les persones, en especial 
dels joves, a la vida civil, social, cultural, el desenvolupament i circulació d'idees i 
la innovació i aprenentatge en totes les seves formes. 

Per a tal efecte, estem especialitzats en la organització de cursos i pràctiques 
laborals. 

Dades de contacte 

Associació juvenil Proyecto Barcelona  
C/Trafalgar 25, 2º2ª 
Telèfon: 935285959 
info@proyectobarcelona.es  
http://proyectobarcelona.es  
FB: Proyecto Barcelona 

Breu descripció 

 Des de Proyecto Barcelona, estem 
interessats en ampliar la nostra xarxa 
d’organitzacions locals oferint-los 
l’oportunitat d’entrar a col·laborar en els 
projectes europeus dins del marc 
d’Erasmus Plus i acollir així, a través de 
pràctiques professionals, estudiants en 
els sectors com són: Energies renovables 
/ start-up de joves/ au pair / mecànica i 
mecatrònica / moda i joieria / turisme / 

altres (segon el projecte específic). 

 
La nostra entitat es compromet, juntament amb un/a tutor/a que serà designat  
per la mateixa organització d’acollida, al seguiment i acompanyament de 
l’estudiant durant el seu procés d’aprenentatge. 
L’organització d’acollida tant sols haurà de signar el conveni de pràctiques de 
l’escola d’enviament i el corresponent registre d’hores de pràctiques.  
 
Qualsevol despesa està coberta per l’escola d’enviament així com els practicants 
estan coberts per una assegurança de responsabilitat civil i infortunis.   
 
El/la practicant, d’acord amb les necessitats del moment de la organització 
d’acollida i els seus camps d’interès, tindrà la possibilitat de desenvolupar 
diferents tasques que aniran des de la simple observació de tasques a les més 
específiques que es necessitin cobrir, tot definit en el conveni de pràctiques. 
 
 

Què necessitem? 

 
Necessitem que les organitzacions que vulguin associar-se a la nostra associació i 
ser-ne part com a membre de la xarxa d’entitats d’acollida de joves en pràctiques 
omplin el següent formulari:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1srkpVo7WNt7oRnoBCciaulLzsBPjFqsXDQ9TkS
zpBbo/viewform?usp=send_form 
 
Els entitats que vulguin organitzar conjuntament alguna activitat cultural o bé 
convidar els participants dels grups a activitats que desenvolupin en Barcelona 
poden omplir el següent formulari: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1q7MVGMuVimODjL1ufeoCOqA_3o90eU6VB
MveiL7YBTw/viewform?usp=send_form 
 
 

mailto:info@proyectobarcelona.es
mailto:info@proyectobarcelona.es
mailto:info@proyectobarcelona.es
http://proyectobarcelona.es/
https://docs.google.com/forms/d/1srkpVo7WNt7oRnoBCciaulLzsBPjFqsXDQ9TkSzpBbo/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1srkpVo7WNt7oRnoBCciaulLzsBPjFqsXDQ9TkSzpBbo/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1q7MVGMuVimODjL1ufeoCOqA_3o90eU6VBMveiL7YBTw/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1q7MVGMuVimODjL1ufeoCOqA_3o90eU6VBMveiL7YBTw/viewform?usp=send_form


 

5.PROYECTO BARCELONA: TAPPOST 

Qui som? 

Proyecto Barcelona és una associació fundada sota els estaments de la comunitat 
europea, que es dedica a gestionar els projectes europeus de mobilitat 
professional actuant com associació intermediària en l’acollida de més de 120 
joves i 50 professors internacionals al llarg de l’any dins del marc dels projectes 
de formació europeus.  
 
L’associació té la intenció de desenvolupar i intercanviar experiències i bones 
pràctiques que afavoreixin la inclusió social i laboral dels joves, la capacitació, el 
contacte entre diferents idees i cultures, la sostenibilitat ambiental, el benestar 
individual i social, la participació activa i inclusiva de les persones, en especial 
dels joves, a la vida civil, social, cultural, el desenvolupament i circulació d'idees i 
la innovació i aprenentatge en totes les seves formes. 

Dades de contacte 

Associació juvenil Proyecto Barcelona  
C/Trafalgar 25, 2º2ª 
Telèfon: 935285959 
info@proyectobarcelona.es  
http://proyectobarcelona.es  
FB: Proyecto Barcelona 
 

Breu descripció 

El nostre projecte pren la seva inspiració en la important experiència del projecte 
d’Up-cycling de taps metàl·lics “Tappo’st” dut a terme a Itàlia des de el 2013 per 
l’artista Luigi Masecchia. 
 
Aquest projecte neix amb la intenció de promoure la cultura de la reducció  dels 
residus a través de fomentar la participació. 
 
Per fer-ho, el nostre projecte es dividirà en tres fases principals:  
 

 Tallers d’Upcycling per a la producció d’objectes de disseny a través de 
reutilitzar les xapes metàl·liques. 
 

 Campanya de conscienciació: amb l’entrega d’eco- guardioles als bars i 
restaurants. 
   

 Campanya de comunicació i difusió del 
projecte amb un esdeveniment final on 
s’exposaran les obres dels tallers i les obres 
de l’artista.  

 Campanya de sensibilització  
 
 
 

Què necessitem? 

 Espais on desenvolupar els tallers i les reunions per a la sensibilització 
del medi ambient.  

 Entitats expertes en la captació de fons i subvencions. 

 Galeries d’art: interessades en exposar les obres d’art i realitzar 
exposicions personals o de  col·lectius sobre els temes del Up-cycling. 

 Voluntaris: per desenvolupar campanyes de sensibilització als bars i 
restaurants de Barcelona així com fer d’auxiliars dels tallers i a 
l’esdeveniment final, ajudant en la preparació, la implementació i 
l’avaluació del projecte. Serien l’efecte multiplicador del projecte per la 
difusió i pels resultats amplificadors del projecte. 

 

mailto:info@proyectobarcelona.es
mailto:info@proyectobarcelona.es
mailto:info@proyectobarcelona.es
http://proyectobarcelona.es/


 

6.AULA AMBIENTAL BOSC TURULL (SOCIETAT CATALANA D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL): DINAMITZACIÓ DE L’AULA AMBIENTAL BOSC TURULL 
Qui som? 

Aula Ambiental Bosc Turull (Societat Catalana d’Educació Ambiental) 
 

Dades de contacte 

Adreça postal: C/Aragó, 281 2n 2a, 08009 Barcelona  
Adreça física: Passeig Turull, 2-34 0823 Barcelona 
Correu electrònic: scea@scea.cat //  aula@boscturull.cat 
Telèfon: 93 213 39 45 
 

Breu descripció 

L'Aula ambiental Bosc Turull és un equipament municipal d’educació ambiental 
centrat en el coneixement i la protecció del bosc i adreçat a la ciutadania en 
general i en especial a les escoles i instituts de la ciutat. 
Busca ser un espai de referència en la promoció de l’educació ambiental i la 
sostenibilitat, promovent la participació veïnal, d’entitats ambientalistes i socials 
del districte, escoles del barri i el treball en xarxa, amb la finalitat de facilitar que 
infants, joves i la ciutadania en general pugui accedir a informació, coneixements 
i pràctiques ambientals de referència. 
Es pretén crear nous vincles socials centrats en la sostenibilitat urbana, la 
conservació de la biodiversitat i el treball en xarxa tot vinculant l’educació 
ambiental amb els projectes comunitaris i de transformació social. 
L’Aula Ambiental Bosc Turull és un equipament municipal amb una gestió cívica 
que actualment exerceix la Societat Catalana d’Educació Ambiental. Aquest espai 
inclou un aula ambiental, amb dues 
sales, i una superfície de 3.000m
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de zona boscosa on també es 
troben les parcel·les dels horts 
municipals adreçats a gent gran. 
Diferents col·lectius com Amics del 
Turull, escoles properes a 
l’equipament i altres entitats del 
barri participen en la seva activitat 
diària.  
L’objectiu d’aquest equipament es 
esdevenir un referent en biodiversitat urbana a la ciutat i permetre 

l’experimentació i l’aprenentatge en aquest àmbit. 
 

Què necessitem? 

L’objectiu de participar al Fem Xarxing i d’exposar aquest projecte és el de donar 
a conèixer l’equipament i els recursos que ofereix.  
L’Aula Ambiental Bosc Turull ofereix una programació d’activitats trimestrals 
(formacions, tallers, passejades didàctiques, exposicions...) i ens agradaria tenir 
un banc de possibles activitats que s’ajustin a la filosofia i ideari de l’equipament. 
També es cedeixen els espais i s’ofereix recolzament logístic a entitats, col·lectius, 
centres educatius i ciutadans que vulguin dur a terme les seves activitats a l’Aula, 
sempre que siguin de caràcter socioambiental i amb finalitat educativa. 
Finalment ens agradaria buscar sinèrgies amb altres grups per tal d’aprofitar els 
recursos que ofereix l’Aula, especialment en referència al bosc. L’Aula Ambiental 
Bosc Turull és un espai d’experimentació a la natura i estem oberts a propostes 
que es vulguin dur a terme a les instal·lacions. 

mailto:scea@scea.cat
mailto:aula@boscturull.cat


 

7.DEVELOP INDEX AMBIENTAL: GEMAH GESTOR ENERGÈTIC HIDROTÈRMIC 

Qui som? 

DEVELOP INDEX AMBIENTAL  
 

Dades de contacte 

Telèfon: 678 447 500 
Persones de contacte: Artur Miró i Mariona Cañís 
Web: http://smart.mediambient.es/ 
 

Breu descripció 

Electrodomèstic compacte que proporciona aigua calenta a l’habitatge i recicla 
les aigües grises pel consum del vàter 

• Minimització de recursos. Fins un 
30% en el consum d'aigua d'una 
llar 

• Eficiència energètica. 
Aprofitament hidrotèrmic per a 
l'abastiment d'energia a la llar.  

• Reducció de recursos. Materials 
utilitzats d'origen reciclat i també 
valoritzables en el seu final de 
vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Què necessitem? 

 
Entitats interessades en conèixer aquest projecte 
 

 

8.ECOTRUI EL MENÚ DEL DÍA : UNA EINA DE CONSULTA, UN JOC PELS AMANTS 
DE LA GASTRONOMIA.  

Qui som? 

 
Ecotrui un espai creatiu que es dedica a la comunicació responsable i gestiona 
tots els serveis que això té implícit i que impulsa el menú del día , plataforma web 
i mòbil amb una finalitat sostenible dels nostres serveis. 
 

Dades de contacte 

Luis-Ramón Hernando 
679 49 51 43 
elmenudeldia.com 

Breu descripció 

 
- A la plataforma Elmenudeldia.com donem visibilitat als restaurants 

d’una manera sostenible i responsable. La nostra màxima es que els 
restaurants NO han d’oferir descomptes per vendre els seus serveis. 
 

- Formareu part d’un projecte social juntament amb Educo. Una part dels 
nostres beneficis aniran destinats a les ajudes de menjador 

  

Que necessitem? 

 
- Comunicació a la premsa escrita i digital 
- Presentadors de programes gastronòmics 
- Bloguers actius en el món de la restauració 
- Fotògrafs focalitzats en l’àmbit culinari 
- Patrocinadors per invertir amb producte alimentari 
- Inversors  

 
 
 

 

http://smart.mediambient.es/


 

9.ECROWD!: FINANÇAMENT COL·LECTIU DE PROJECTES D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA 

Qui som? 

ECrowd! 

Dades de contacte 

jsole@ecrowdinvest.com 

Breu descripció 

Som una plataforma web radicada a Barcelona que s’especialitza en el 
finançament col·lectiu i col·laboratiu de projectes d’eficiència energètica:   
www.ecrowd.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Què necessitem? 

Tenim una xarxa d’inversors privats disposats a invertir en projectes locals 
d’eficiència energètica. Necessitem ajuda per a localitzar comunitats de 
propietaris, clubs esportius o associacions que voldrien fer una inversió per reduir 
el seu consum energètic i la seva empremta de carboni però que no la fan perquè 
no tenen els diners  i perquè saben que els bancs no els en deixaran.  

 

9.ECROWD!: 100ESCOLES 

Qui som? 

ECrowd! 

Dades de contacte 

MvHaperen@ECrowdinvest.com 

Breu descripció 

 

Som un nou moviment per a la implantació conscient de mesures d’eficiència i de 

gestió energètica sostenible a les escoles, i amb finançament de forma col·lectiva 

i col·laborativa.  A banda de les actuacions energètiques, també hi ha d’altres 

implicacions educatives i de gestió de la quantitat i de l’espectre de la llum a les 

aules. 

Treballarem amb una nova plataforma web, promoguda per la plataforma de 

crowdlending ja existent www.ecrowd.cat  

Què necessitem? 

- Actes de divulgació de la iniciativa.  

- Voluntaris per a la presentació de la plataforma a les escoles. 

- Empreses col·laboradores per a la nova plataforma, com empreses d’enginyeria 

i d’energies renovables. 

 

http://www.ecrowd.cat/
mailto:MvHaperen@ECrowdinvest.com


 

10.EIXVERD: COBERTA VERDA EXPERIMENTAL 

Qui som? 

Eixverd (ww.eixverd.cat) promou projectes d’adaptació i mitigació al canvi 
climàtic en l’àmbit de cobertes/terrasses dels edificis combinant cobertes verdes, 
cobertes fresques, horts urbans i plaques solars. 

Dades de contacte 

Lidia Calvo 657 288 256 
lidia@eixverd.cat 

Breu descripció 

Una de les nostres àrees de treball es la quantificació de beneficis amb una 
coberta experimental. Tenim un grup de recerca (UPC, Drenaje Urbano 
Sostenible i ICTA) que col·laborarien en la recerca per mesurar els beneficis que 
tenen aquestes cobertes. Entre d'altres son un aïllant tèrmic i acústic, redueixen 
el consum d'energia, milloren la biodiversitat urbana i l' escorrentia de l'aigua, 
absorbeixen materials contaminants i també proveeixen un espai lúdic per 
millorar el teixit social.  
 
Estem buscant un espai físic on instal·lar aquesta coberta verda experimental. No 
es que estiguem experimentant amb material nous. Estaríem instal·lant diferent 
tipus de cobertes que ja sabem que funcionen però que no sabem quant de be 
funcionen en un entorn mediterrani.(per coberta ens referim a la terrassa a dalt 
dels edificis residencials o corporatius; coberta a sobre nau industrial o magatzem 
i terrassa al pati d’illa) 

Què necessitem? 

Es necessita una coberta entre 100m2 i 200m2 sense pendent o com a màxim 5% 
d’inclinació amb el mínim d’elements constructius. La coberta hauria de tenir 
presa d’aigua pel reg. La coberta pot ser tant transitable como no. Si fos 
transitable es podria estudiar l’impacte social  i si no fos  transitable per al públic 
es desestimaria el component social però almenys hi hauria d’haver accés per 
l’equip d’investigador. 
La investigació duraria un any des de el moment que es consideri que la coberta 
verda s’ha establert (uns tres mesos desprès de la instal·lació)  tot i que també 
s’analitzaran les dades fins aquest moment. 
Els costos correrien de part nostra i us quedarà una superfície verda per poder 
disfrutar-hi. Nomes el consum d’aigua de reg aniria per part vostra.  
Si no sabeu segur si la vostra coberta es una coberta potencial, contacteu en 
qualsevol cas i nosaltres faríem l’estudi de viabilitat. 

11.ESTEL DE L’ALBA: UNA LLUM D’ESPERANÇA 

Qui som? 

 
Estel de l’Alba 
Empresa de projectes educatius i de responsabilitat social 

Dades de contacte 

 
Gaby Susanna 
Coordinadora de projectes 
gaby.susanna@esteldelalba.com 

Breu descripció 

 
Estel de l’Alba aporta la tecnologia i els coneixements per a fer espelmes 100% 
ecològiques (perfumades o no) a partir d’oli de cuina usat. Atès que el procés 
d’elaboració de les espelmes és molt senzill, sense barreres tecnològiques ni 
econòmiques (amb una inversió mínima és suficient) volem empoderar grups en 
risc d’exclusió social per llur producció. 

Què necessitem? 

 
Busquem associacions o organismes (col·lectius en risc d’exclusió inclosos) 
interessats i amb capacitat  per a engegar un projecte conjunt que consistiria en 
fer espelmes amb oli de cuina usat i distribuir-les al sector horeca.  

mailto:lidia@eixverd.cat


 

12.FUNDACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS I EL CONSUM RESPONSABLE i 

FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS  

PONT ALIMENTARI: REDUCCIÓ DEL MALBARATAMENT I SOLIDARITAT 

Qui som? 

FUNDACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS I EL CONSUM RESPONSABLE i 

FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS 

Dades de contacte 

 

FUNDACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS I EL CONSUM RESPONSABLE 

Marta Beltran / Rosa Garcia / Elena Diez 

martab@residusiconsum.org; rosag@residusiconsum.org 

93 668 61 07 i 676 488 720 

www.residusiconsum.org 

 

FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS  

– Gran de Gràcia 167, pral. 2ª – 08012 - Barcelona 

Jesús Lanao / Josep Miralles / Maite Ortega- Tel 932 177 154 

Bancdr@bancderecursos.org; jlanao@bancderecursos.org; 

www.bancderecursos.org 

 

Breu descripció 

 

Des de la Fundació Prevenció de Residus i Consum i la Fundació Banc de 

Recursos, estem engegant un projecte de reducció del malbaratament alimentari 

a través d'una campanya d'educació ambiental basada en els valors de la 

solidaritat i l'aprofitament dels recursos naturals. 

 

Inclou la diagnosi del malbaratament d'aliments en el sector de la distribució 

d'aliments al detall, el càtering i la restauració, la incorporació de bones 

pràctiques de prevenció de residus per part d'aquestes empreses i la creació 

d'una xarxa d'interacció (Pont Alimentari) entre aquestes empreses donants 

d'excedents alimentaris i entitats receptores de suport a col·lectius vulnerables 

de Barcelona. 

 

Pont Alimentari és el servei  per reduir el malbaratament alimentari a través 

d’una xarxa d’interacció  i logística entre agents donants d’excedents alimentaris i 

receptors socials necessitats i de la sensibilització en l'aprofitament dels recursos 

alimentaris i la solidaritat. 

  

Què necessitem? 

Empreses o entitats interessades en participar en el projecte. 

 

Ens dirigim a empreses de càtering, restauració o de la distribució d'aliments al 

detall que vulguin reduir el malbaratament alimentari als seus establiments i/o 

donar els seus excedents a entitats socials. A través del projecte es pot incidir 

també tant al personal com als clients d'aquestes empreses donants. 

 

També ens dirigim a entitats d'acció social de suport a col·lectius vulnerables de 

la ciutat de Barcelona (gent gran, infants, menjadors socials...) que vulguin fer 

arribar aquests aliments als usuaris d'aquestes entitats socials. 

 

Altres sectors (logístic, transport) també poden col·laborar en el projecte. 

 

També es pot col·laborar en la difusió del projecte. 

 

mailto:martab@residusiconsum.org
mailto:rosag@residusiconsum.org
mailto:Bancdr@bancderecursos.org
mailto:jlanao@bancderecursos.org
http://www.bancderecursos.org/


 

13.EL GRAN MAPATGE 

Qui som? 

El Mapa Barcelona + Sostenible és una eina de dinamització comunitària, un 
projecte compartit entre l’administració, empreses i entitats del tercer sector. 
Actualment formen part del Grup Motor: Barnamil, Espai Ambiental, Fundació 
Catalana per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, Associació 
Cultural Casa Orlandai, Ciència en Societat, Siboc, Societat Catalana d’Educació 
Ambiental (SCEA), el Centre de Recerca i Informació sobre el Consum (CRIC) i 
diversos departaments de l’Ajuntament de Barcelona. 

Dades de contacte 

Secretaria tècnica del Mapa Barcelona + Sostenible 
mapa@bcnsostenible.cat 
http://www.bcnsostenible.cat/ 

Breu descripció 

En una jornada festiva, participativa i oberta a tota la ciutadania es vol donar a 
conèixer el Mapa B+S i les aplicacions que ofereix. El Gran Mapatge consistirà en 
una gimcana amb diverses proves en les quals la ciutadania podrà participar-hi en 
equips. Al final de la gimcana hi haurà l’entrega de premis en una trobada 
conjunta en un espai emblemàtic de la ciutat. 

Què necessitem? 

- Difusió de l'activitat: als membres de l'entitat, al vostre entorn, pels mitjans 
propis... 
- Participació en l'activitat: creeu un equip a la vostra organització i participeu! 
- Oferta de premis per als guanyadors: quin premi pot aportar la teva 
organització? (una nit d’hotel, una cistella ecològica, cursos, tallers, 
experiències...) 
- Col·laborar en l’organització: voleu formar part de la comissió organitzadora 
aportant idees, suggerint proves, aportant coneixements per la logística...? 

14.IL·LUSTRACIÈNCIA 

Qui som? 

Il·lustraciència és una iniciativa de l’Associació Catalana de Comunicació 
Científica.  

Dades de contacte 

Miquel Baidal Crespo 
mbaidal@gmail.com 
687 970 004 

Breu descripció 

Té per objectiu divulgar la importància de la il·lustració científica i naturalista i 
impulsar-la en totes les seves modalitats, recolzant i premiant als il·lustradors 
científics a través de la convocatòria del Premi Internacional d'Il·lustració 
Científica.  
Paral·lelament s’organitzen activitats de divulgació científica relacionades amb la 
ciència, la natura, el medi ambient i el dibuix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Què necessitem? 

Cercar entitats que desitgen fer activitats relacionades amb el dibuix i la ciència. 
Espais per exposar les exposicions que realitzem. 

http://www.bcnsostenible.cat/


 

15.NOVA: ACTIVA’T, SI T’ATUREN NO T’ATURIS! 

Qui som? 

Nova és una associació independent i sense ànim de lucre que promou la 
innovació social per generar noves pràctiques i models que facin transitar la 
societat cap a un país i un món habitables per a tothom. 
Nova entén la innovació social com la capacitat d’introduir, en la reflexió i en 
l’acció, aspectes nous que no s’han tingut en compte fins ara, per poder millorar 
la societat. 
Nova aporta mirades, objectius, estratègies, metodologies, propostes, accions i 
avaluacions que ofereixen alternatives als sistemes socials, econòmics i polítics 
que necessiten ser repensats. 

Dades de contacte 

Dani Duocastella. Coordinador de projectes.  dani@nova.cat  

Breu descripció 

Activa’t és un procés innovador d’activació social que vol enfortir les capacitats, 
la transformació personal i l’empoderament de joves que estiguin en situació 
d’atur, o bé amb dificultats econòmiques  per reforçar la seva participació 
ciutadana a través del disseny i execució de projectes de transformació social. 
Aquest procés d’activació va adreçat a joves entre 20 i 30 anys (ambdós inclosos) 
en situació d’atur, o bé amb dificultats econòmiques i socials residents a l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona.  
 
 

Què necessitem? 

Actualment (abril de 2015), estem en fase d’implementació dels projectes 
elaborats pels joves participants en Activa’t. Per tant, sol·licitem establir 
contactes amb entitats que puguin facilitar la posada en marxa de projectes tals 
com grups de consum, tallers adreçats a infants i adolescents, etc.  
Activa’t estan essent un projecte educatiu participatiu de la nova generació en 
l'entorn de Barcelona: alimentació i mobilitat conscient; educació transformadora 
dels adolescents; itinerància enxarxadora de col·lectius; comunicació de tot 
plegat i d'altres iniciatives amb qui enllaçar.  
Seria interessant rebre suports a nivell de comunicació, suport en la difusió, en 
elaboració de materials comunicatius, etc.  

16.XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA (XVAC):  

3a SETMANA DEL VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA 

Qui som? 

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) 

Dades de contacte 

Irene Cervera Buisán, email:  lasetmana@xvac.cat  

Breu descripció 

Del 30 de maig al 7 de juny de 2015, a l'entorn del Dia Mundial del Medi 

Ambient, organitzem la tercera edició de la Setmana del Voluntariat Ambiental. 

Es fa en reconeixement a les persones voluntàries  i a les entitats que les acullen. 

Aquest esdeveniment es realitza amb la col·laboració i el suport del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i Obra Social La Caixa. 

Què necessitem? 

Com a entitat ambiental, teniu diferents maneres de participar en La Setmana: 

● Organitzeu una activitat de voluntariat i/o jornada de voluntariat 

corporatiu ambiental  (la podeu registrar al web de la Setmana del 

Voluntariat Ambiental: www.voluntariatambiental.cat/svac) 

● Col·laboreu en la difusió 

● Participeu i promocioneu la campanya "Dóna un cop de mà pel medi 

ambient"   

● ... i molt més! 

Si sou empresa i/o administració pública contacteu amb una entitat ambiental o 

directament amb nosaltres i us ajudarem. 

Us animem a participar en la SVAC!Si teniu qualsevol dubte o suggeriment ens 

trobareu a lasetmana@xvac.cat 

Us esperem! Donem un cop de mà pel medi ambient! 

Pàgina Facebook: XVAC Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya 

Grup Facebook: III Setmana de Voluntariat Ambiental de Catalunya 

Twitter: @xvac #svac2015 

 

 

mailto:dani@nova.cat
mailto:lasetmana@xvac.cat
http://voluntariatambiental.cat/svac/
http://territori.gencat.cat/ca
http://territori.gencat.cat/ca
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://voluntariatambiental.cat/svac/
mailto:lasetmana@xvac.cat


 

17.PENSANT MOVIMENT URBÀ: PLATAFORMA TERRITORIS OBLIDATS 

Qui som? 

Pensant Moviment Urbà, En 2008 es va conformar Pensant Moviment Urbà 
(P.M.U.) per a  desenvolupar projectes d’investigació, educació no-formal i accions 
vinculades amb la joventut, les dones, la memòria col·lectiva i l’espai públic. 
 
El nom Pensant Moviment Urbà parteix de les lletres inicials del terme urbanístic 
Pla de Millora Urbana: P.M.U., relacionant el nom al constant moviment cultural i 
mediambiental del territori urbà. 
 
Entenem la cultura urbana i medi ambient urbà com tot que està relacionat 
amb les maneres de vida de les persones i les seves accions en el context urbà. 
Ens interessa la diversitat cultural i els canvis de les metròpolis i, al mateix temps 
pretenem vincular aquest univers intens amb ciutats menys denses. 
 

Dades de contacte 

Roberta de Carvalho - roberta@pmupmu.net / 608608421 

Breu descripció 

Territoris Oblidats és una plataforma on es reflexiona sobre les relacions entre els 
espais en desús i / o en situació d’oblit a la ciutat; qüestionant les seves tipologies, 
els seus significats i les interaccions personals que els construeixen des de la 
identitat social-urbana i la memòria col·lectiva. 
 
La plataforma articula activitats que fomentin la interacció generacional i cultural 
en connexió amb la construcció de l’espai públic i la seva importància en l’entorn 
urbà, a partir d’eines i contextos que es basen en la participació i intervenció 
comunitària, en l’art públic i urbà, en el patrimoni material-immaterial i en 
territoris urbans. 
 
www.territorisoblidats.org 
 

Què necessitem? 

Necessitem col·laboració per a reformular i millora del disseny de la nostre pàgina 
web, en especial programació de mapa online (mapeig) amb participació oberta i 
col·lectiva. 
  
Plataforma Territoris Oblidats actualment treballa tant amb el territori físic com el 
simbòlic des de la memòria col·lectiva, és a dir, la intenció és que el mapatge no 
es quedi solament a l'espai urbà palpable però que es pugui ampliar a l'espai de la 
simbologia ciutadana i de la construcció urbana. 
 
En suma, la nova estructura de la web pretén: 

I. Establir connexions i intercanvis, partir de Barcelona com a zona central per 

expandir-se; 

II. reformular el mapa online on sigui possible assenyalar el territori oblidat tan 

físic com a simbòlic de la(s) ciutat(s); 

III. millorar el sistema de participació en el mapa participatiu online, facilitar la 

lectura i accés; 

IV. millorar el disseny, l'accessibilitat i visibilitat de la plataforma web. 

V. vincular de millor manera amb les xarxes socials 

(Facebook/Twitter/Instagram, etc.) 

mailto:roberta@pmupmu.net
http://www.territorisoblidats.org/


 

18.XARXA D'ECONOMIA SOLIDÀRIA 
BALANÇ SOCIAL: ENSENYA EL COR I CONSTRUEIX ECONOMIA SOLIDÀRIA.  
Qui som? 

Som la Xarxa d'Economia Solidària, una organització de segon grau que agrupa a 
més de 140 empreses i entitats que s'identifiquen amb l'Economia Solidària. 
Busquem construir maneres de fer economia democràtiques, justes i sostenibles, 
i una de les principals eines per fer-ho és el Balanç Social. 
 

Dades de contacte 

Ruben Suriñach Padilla, coordinador del Balanç Social. 
ruben@bsxes.org 
646655078 
Breu descripció 

El Balanç Social és una eina d'auto-diagnòstic gratuïta per a entitats de tot tipus 
que mesura les aportacions socials, econòmiques i ambientals de les 
organitzacions i ajuda a veure possibles àmbits de millora. A més, l'agregació de 
tots els Balanços Socials permet obtenir l'informe de l'Economia Solidària 
catalana i donar visibilitat així a aquest sector emergent.  
 
En la present edició, el Balanç Social fa una passa més per a què les 
organitzacions que el completin puguin aprofundir en les millores internes pels 
diferents àmbits que s'avaluen: democràcia, igualtat, compromís ambiental, 
compromís social, qualitat laboral i qualitat professional. Per a fer-ho, un cop les 
organitzacions hagin finalitzat el BS, des de la comissió de Balanç Social es farà un 
anàlisi de resultats entitat per entitat i es faran recomanacions personalitzades 
en forma d'itineraris de millora interna.  
 
A més, també s'introdueixen millores per a què les organitzacions puguin tenir 
major visibilitat pel fet de fer Balanç Social, en concret, amb acords de 
col·laboració amb aparadors d'iniciatives d'economia solidària: el mapa 
Barcelona+Sostenible, la Consumpedia del CRIC (Revista Opcions) i el mapa de 
l'Economia Solidària catalana Pam a Pam. També s'ha previst l'exportació de 
dades en format editable per a facilitar la confecció de memòries de sostenibilitat 
o de responsabilitat social a partir dels indicadors calculats. 
Per a què les organitzacions puguin disposar dels resultats del seu Balanç Social al 
mateix temps que es tanquen els resultats econòmics de l'exercici 2014, la 
campanya d'aquest any tancarà l'30 de juny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uè necessitem? 

Volem que totes les entitats que es senten identificades amb els valors de 
l'Economia Solidària facin el Balanç Social i aconseguir així que el màxim nombre 
possible d'empreses i entitats amb ADN transformador mesurin les seves 
aportacions socials i, a més, ajudin a tenir més dades per fer l'informe agregat de 
l'Economia Solidària catalana. 
Animem especialment a les entitats signants del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat, ja que probablement a final d'any es farà un informe específic de 
Balanç Social només de les entitats signants (van ser 13 en l'anterior edició).  
 

 

mailto:ruben@bsxes.org

