
• Consultoria tècnica en Edificis de Consum 
d’Energia ZERO (NZEB): disseny passiu, step-by-step 
renovation, balanços energètics,…. Expertesa: NZEB 
en clima Mediterrani. 
 
• Consultoria en Qualitat Ambiental Interior: 
qualitat de l’aire, confort tèrmic, lumínic i acústic. 
 
• Estratègies sostenibles i Anàlisi de cicle de vida (LCA) 
per a comunitats i indústries. 
 
• Consultoria estratègica en Eficiència Energètica: 
estratègies energètiques low-cost, gestió energètica.  
 
• Consultoria estratègica en Finançament Europeu: 
H2020 & Interreg, consultoria in-house. 

CONSULTORIA TÈCNICA I ESTRATÈGICA EN 
EDIFICIS DE CONSUM ZERO, QUALITAT AMBIENTAL INTERIOR, 
ANÀLISI DE CICLE DE VIDA I FINANÇAMENT EUROPEU 

ZEROHUB 
 
Dades de contacte: 
info@zerohub.eu 
www.zerohub.eu 
@zerohub 
https://www.facebook.com/zerohub 

 

OFERIM: 

mailto:info@zerohub.eu
http://www.zerohub.eu/


Del 30 de maig al 7 de juny es porta a 
terme aquest esdeveniment. Us convidem 
a introduir les vostres activitats que 
impliquin voluntariat ambiental a 
www.voluntariatambiental.cat/svac  
En farem ressò aprofitant aquest gran 
esdeveniment. 
Si us podem ajudar en qualsevol cosa 
contacteu amb nosaltres! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFUSIÓ VOLUNTARIAT AMBIENTAL 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

3a SETMANA DE VOLUNTARIAT 
AMBIENTAL DE CATALUNYA 2015 
Organitzat per Xarxa de Voluntariat Ambiental de 
Catalunya (XVAC) 

Dades de contacte:  
Coord. La Setmana: Irene Cervera Buisán 
Telèfon 932195080 
Web: www.voluntariatambiental.cat/svac 
Web entitat: www.xvac.cat 
Twitter @xvac #svac2015 

OFERIM: 

www.voluntariatambiental.cat
www.voluntariatambiental.cat/svac
www.voluntariatambiental.cat/svac


- Eina d'auto-diagnòstic per a entitats que 
permet avaluar la democràcia, la igualtat, 
el compromís ambiental i social, el 
benestar laboral i la qualitat professional 
d'empreses i entitats. 
 
- Visibilitat als principals aparadors 
d'Economia solidària i sostenible de 
Catalunya. 
 
- Seguiment personalitzat en forma 
d'itineraris de millora interna en base als 
resultats del Balanç Social.  

El Balanç Social com a eina per mesurar la 
responsabilitat social de l'empresa o entitat 

Xarxa d'Economia Solidària 

Dades de contacte:  
646655078 
ruben@bsxes.org 
www.ensenyaelcor.org 
www.bsxes.org 
@XES_cat 
#ensenyaelcor 

OFERIM: 



- Distribució amb tricicles elèctrics, 
100% sostenible, 0% emissions co2. 
 
- Imatge: Posicionament i 
diferenciació com empresa sostenible.  
 
- Patrocini / Publicitat als tricicles. Ja 
sigui habitualment o per 
esdeveniments concrets. 

 

Distribució 100% Sostenible  

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

E.I. Verdallar  

Dades de contacte: 
932688015 / 638237718  
www.verdallar.es 
@verdallar   
contacta@verdallar.es  

OFERIM: 

mailto:contacta@verdallar.es


• 2n Congrés del 3r sector 
Ambiental de Catalunya  
11 i 12 de juny, Món Sant Benet, Sant 
Fruitós de Baiges 
 

• Jornada Europea d’Educació 
Ambiental 
1 i 2 d’octubre, Barcelona 
 

• Fòrum 2000+15 d’Educació 
Ambiental  
3 d’octubre, Barcelona 

Societat Catalana d’Eduació 
Ambiental (SCEA) 

Dades de contacte: 
scea@scea.cat 
 telf: 93 213 39 45 
http://www.scea.cat/  

 

OFERIM: 
Propers espais per construir aliances 

http://www.scea.cat/


- Cessió de sales per a cursos, 
formacions, exposicions, etc.  
 

- Cessió de l’espai exterior 3.000m2 
de zona boscosa. 
 

- Possibilitat de fer activitats 
conjuntament per nodrir  la 
programació trimestral pròpia de 
l’Aula. 
 

- Possibilitat de realitzar algun 
projecte/investigació de caràcter 
socioambiental a les instal·lacions de 
l’Aula Ambiental. 

Espai per fer activitats o desenvolupar algun 
projecte a l’Aula Ambiental Bosc Turull 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

Societat Catalana d’Educació Ambiental 

Dades de contacte: 
93 213 39 45 
www.boscturull.cat 
aula@boscturull.cat 
Twitter: @boscturull 

OFERIM: 

http://www.boscturull.cat/
mailto:aula@boscturull.cat


 
A través de Programes Europeus 
oferim l'oportunitat de: 
 

-MOBILITAT FORMATIVA A 
EUROPA PER A PROFESSORS I 
ALUMNES 
 

Sectors semestre Abril – Set’15: 
energia renovable, art, esport, 
sostenibilitat, turisme, moda i  joieria, 
massatge terapèutic, mecànica i 
mecatrònica, altres. 
 

Sectors en general: tots. 
 

Durada estances: 
(V POWERPOINT X ESCUELAS ) 

 

POSIBILITAT DE INTERCANVI EUROPEUS  

PROYECTO BARCELONA 

Dades de contacte: 
Telèfon: 935285959 
info@proyectobarcelona.es 
http://proyectobarcelona.es 
FB: Proyecto Barcelona 

OFERIM: 

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


A través de Programes Europeus 
oferim l'oportunitat de donar: 
 

-SUPORT OPERATIU: tenir en 
pràctica a un o més joves aprenents 
d’arreu d’Europa. 
-AMPLIAR XARXES: visitar i donar 
a conèixer la seva organització a 
professionals i escoles d’altres països.  
 

Sectors semestre Abril – Set’15: 
energia renovable, art, esport, 
sostenibilitat, turisme, moda i  joieria, 
massatge terapèutic, mecànica i 
mecatrànica, altres. 
 

Sectors en general: tots. 
 

Durada estances: 1 - 12 setmanes. 

 

APRENENTS EU PER A FER PRÁCTICA A LA VOSTRA ENTITAT 

PROYECTO BARCELONA 

Dades de contacte: 
Telèfon: 935285959 
info@proyectobarcelona.es 
http://proyectobarcelona.es 
FB: Proyecto Barcelona 

OFERIM: 

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


1. Sensibilitzar i educar sobre el MA.  
2. Donar suport a la recerca i la 

innovació. 

3. Millorar i fer més transparent la 

informació sobre l’ús dels aliments i 

dels residus alimentaris. 

4. Promoure els canvis normatius i la 

seguretat jurídica. 

5. Promoure les mesures econòmiques i 

fiscals orientades a la prevenció del 

MA. 

6. Facilitar la donació d’aliments i 

l’espigolament. 

7. Col·laborar en la reducció del 

malbaratament alimentari a la meitat 

per l’any 2025, en la línia de la resolució del 

Parlament Europeu del 19 de gener de 2012. 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

Plataforma Aprofitem  
els Aliments 

Dades de contacte: 
paaliments@gmail.com 
Aprofitemelsaliments.wordpress.com 
 

OFERIM: 
Sumar esforços i compromís en la lluita 
contra el malbaratament alimentari (MA) 



• La nostra missió és canviar el  
paradigma del reciclatge oferint 
solucions que transformen els nostres 
residus en productes nous i útils per a 
les persones. 
 

• Oferim una solució innovadora 
d’auto-reciclatge dels olis de cuina 
usats en espelmes 100% ecològiques 
i perfumades. 
 

• Ho fem a través d’eco-tallers 
educatius i pràctics. 

El programa “La Millor Espelma és la que tu fas” 
per a mantenir netes les aigües del planeta 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

ESTEL DE L’ALBA Projectes educatius i 
de responsabilitat social  

Contacte: 
649321697 
LamejorVela.com 
FB lamejorvela 
gaby.susanna@esteldelalba.com 

OFERIM: 



1.Publicació en paper o PDF mensual “La 
Marea” sobre temes polítics, econòmics i 
culturals del Estat i internacional. 
Informació professional independent. 
Subscripcions individuals i 
col·lectives. 
 
2. Espai per a fer publicitat a la 
publicació mensual “La Marea” des de 
€50: Distribució a tot el Estat, tirada de 
10.000 exemplars en paper i 670 en PDF. 
 
3. www.lamarea.com (no coincideix amb 
les noticies de la publicació mensual, són 
noticies més del dia a dia i curtes). Espai 
per a fer publicitat en el web, des de 
€10. 300.000 visitants únics al mes. 

Publicació mensual La Marea i espai per a fer 
publicitat 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

Cooperativa Más Público 

Dades de contacte: Jordi Ortiz 
Telèfon: 670462217 
Web www.lamarea.com 
Twitter: @lamarea_com 

OFERIM: 



Mentoring i finançament per projectes amb 
impacte social  
INVerds Consultors 

Dades de contacte: 
juandemaranon@inverds.com 
Telèfon: 696 38 66 71 
Web: www.inverds.com 
Twitter 

OFERIM: 

 

- Assessorament i mentoring per 
elaboració i desenvolupament de 
pla de negoci per projectes de 
impacte social i ambiental. 
 

- Pla de finançament i due diligence 
per inversors socials . 

 
- formacions en l’àmbit de la 

sostenibilitat i la ecònomia social. 
 



- Espai per promoure formes de vida 
saludables i sostenibles (carrer 
Montalegre 4, espai Txema guanyador 
del Pla Buits) 
 
- Coneixements sobre bioconstrucció, 
transició i construcció col·laborativa per 
congressos, xerrades, cursos i tallers… 

 
 
 

 

DIVULGACIÓ DE LA BIOARQUITECTURA 
COM A FORMA DE VIDA SALUDABLE 

ASSOCIACIÓ BIOARQUITECTURA MEDITERRÀNIA 

Dades de contacte: 
SONIA HSEZ-MONTAÑO 
606 747 609 
www.bamconf.org 
https://www.facebook.com/BioarMed 

OFERIM: 



FEM EL FULL DE RUTA DE L’EDIFICI: 
 
• ANÀLISI GLOBAL 
 

• EL·LABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ, 
PRIORITZANT MESURES SENSE COST 
 

•ACOMPANYAMENT TÈCNIC EN LA 
IMPLANTACIÓ DE LES MESURES 
D’ESTALVI ENERGÈTIC 
 

•ASSESORAMENT PER L’ESTALVI 
ENERGÈTIC SOSTINGUT EN EL TEMPS 

 

ESTALVI ENERGÈTIC SENSE INVERSIONS 

ETIQUETA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Dades de contacte: 
Telèfon: 618608027 
Web:https://sites.google.com/sit
e/etiquetaenergeticacat/ 
Twitter 

OFERIM: 



 
- Donem visibilitat als restaurants  

 
- Els restaurants NO han d’oferir 

descomptes 
 

- Senyor Simplicissimus, bloguer 
entusiasta, ens apropa a la gastronomia 
mitjançant jocs de caire sostenible 
 

- Comunicació 360º, Blog i Xarxes Socials 
 

- Formar part d’un projecte social 
 

El menú del día és una eina de consulta i un joc pels amants de la gastronomia.  
Una plataforma on pots trobar el menú del dia actualitzat 

 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

Dades de contacte:                   

Luis-Ramón Hernando 

679 49 51 43 

elmenudeldia.com 

OFERIM: 



- Realitat augmentada 
- Disseny editorial i web 
- Disseny d'espais 
- Impressió digital 
- Producció de curt tiratge 
- Packaging 
- Web&apps 

Solucions sostenibles, responsables i creatives als 
projectes dels nostres clients 

Ecotrui 

Carme Viñeta 
620 607 913 – 931 628 080 
www.ecotrui.com 
www.twitter.com/Ecotrui 

OFERIM: 



-Rutes naturalistes de descoberta 
de Collserola, Delta del Llobregat i 
Serralada de la Marina 
 
-Servei amb vocació de turisme 
responsable: desplaçaments amb 
transport públic, refrigeri ecològic, 
limitació de participants per reduir 
l’impacte, visita a projectes 
respectuosos amb l’entorn (tipus 
producció agroecològica), etc 

RUTES PELS ESPAIS NATURALS DELS VOLTANTS DE BARCELONA 

ECOITINERARIA BARCELONA Dades de contacte: 
Telèfon 639150757  
Web http://ecoitineraria.com/ 
Correu: info@ecoitineraria.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/ecoitineraria 

OFERIM: 

mailto:info@ecoitineraria.com


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.  

GEMAH gestor energètic hidrotèrmic  

DEVELOP INDEX AMBIENTAL  

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

OFERIM: 

http://smart.mediambient.es/


DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA 
 
El CRAJ disposa de materials de cessió 
gratuïta per a les entitats,  com ara 
una cuina solar, o una vaixella 
reutilitzable per a 150 comensals, per 
a realitzar activitats i àpats 
sostenibles.  
 
Aquests materials es poden demanar 
per telèfon o a través de la pàgina 
web. 
 

Cessió gratuïta d'una cuina solar 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona 
(CRAJ) 

Dades de contacte: 
Telèfon: 93 265 52 17 
Web: www.crajbcn.cat 
Twitter: @crajbcn 

OFERIM: 



-Oferim coneixements en matèria de 

sostenibilitat i responsabilitat 

social. 

- Experiència en els àmbits 

ambientals. 

- Capacitat de fer projectes 

diferents, pràctics i innovadors. 

- Proximitat, capacitat creativa i 

noves idees. 

Idees sostenibles per a nous projectes 

CIMAS INNOVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Dades de contacte: Jaume Fons 
jaume.fons@cimas.es 
688.800.243 – 931.623.578 
ww.cimas.es 
@cimasinnovacion 

OFERIM: 

mailto:jaume.fons@cimas.es


ASSEGURANCES AMB CRITERIS 
ÈTICS I SOLIDARIS. 
ASSEGURANCES AMB PREUS 
COOPERATIUS 
ASSEGURANCES PER COL.LECTIUS, 
ASSOCIACIONS, FUNDACIONS, ONGS 
I MON CULTURAL 
ASSEGURANCES PER VOLUNTARIS, I 
DE RESPONSABILITAT CIVIL I 
ACCIDENTS. 

 

ASSEGURANCES ÈTIQUES I SOLIDÀRIES 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

ARÇ COOPERATIVA 

Dades de contacte: JAVIER GOMEZ 
Telèfon 6959911457 / 93.423.46.02 ext.223 
Web jgomez@arccoop.coop 
 

OFERIM: 



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 

TiCE  
(Tarifació i  
Certificació Energètica) 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

Arquitectura Ambiental + GEENI 
Gestor Energètic Integral 

Dades de contacte: Virginia 
info@geenintegral.com 
Web: 
www.arquitecturaambiental.com 
www.geenintegral.com 

OFERIM: 



Visibilidad a las iniciativas sostenibles y 
creativas en reciclage: 
 

• Marketplace 
• Talleres 
• Eventos 
• interiorismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LARTSI 
Dades de contacte: 
Gara 
Telèfon: 687 93 19 28 
Web: Lartsi.com 
Twitter: lartsi bcn 

OFERIM: 

Lartsi.com


• IMPLANTACIÓ ISO 20121 GESTIÓ 

D’ESDEVENIMENTS SOSTENIBLES 

• ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ 

D’ESDEVENIMENTS SOSTENIBLES 

• PLANS DE SOSTENIBILITAT 

• CONSULTORIA SOSTENIBLE 

• ECOETIQUETES 

 

 
 
 
 

ESDEVENIMENTS SOSTEIBLES 

LOOM SUSTAINABE EXPERIENCES Dades de contacte:  
info@loomsostenible.com 
Telèfon 606850102 // 636847038 
http://www.loomsostenible.com/ 
@LoomSostenible 

OFERIM: 

http://www.loomsostenible.com/


El portal acull entitats mediambientals 

de forma gratuïta i ofereix espai per a 

da difusió de notícies, activitats, 

informació i opinió 

 
 
 
 

ESPAI DE DIFUSÍÓ I PUBLICACIÓ 

monSOStenible.net  
Portal de Medi Ambient 

Dades de contacte:  
Miriam Vilaplana 
Telèfon 628 055 407 
www.monSOStenible.net  
@monsostenible 

OFERIM: 

http://www.monsostenible.net/


C/Álava 24 (metro Bogatell) 
 
Ofrecemos un solar de 1000m2 para 
eventos, fiestas, charlas… relacionadas 
con el reciclaje, la naturaleza, la Madre 
Tierra, el crecimiento personal, la 
permacultura, huertos urbanos… 
 
Ofrecemos nuestros muros como lienzo 
para artistas que quieran pintar murales… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN ESPAI OBERT DE 1000m2 

ConnectHORT 

Dades de contacte:  
Manuela Pulido 
Telèfon 680923049 
connecthort@gmail.com 

OFERIM: 



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. 
 
Més informació a: 
 
http://www.nubelo.com/grupo/energe
tica 

Tècnics especialitzats en  
certificació energètica 

Dades de contacte: Virginia 
info@geenitegral.com 
Web: 
www.arquitecturaambiental.com 
www.geenintegral.com 

NECESSITEM: 

Arquitectura Ambiental + GEENI 
Gestor Energètic Integral 

mailto:info@geenitegral.com


Des del CRAJ pengem mensualment a la 
pàgina web una  publicació anomenada 
«Pràctica sostenible» que tracta sobre 
alguna temàtica ambiental concreta de 
rellevant importància per a les associacions.  
 
Per tal de que aquestes publicacions arribin 
al màxim nombre d'entitats possibles, 
cerquem col·laboració per a fer-ne difusió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Col·laboració en la difusió de les publicacions 
ambientals «Pràctiques sostenibles» 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

NECESSITEM: 

Dades de contacte: 
Telèfon: 93 265 52 17 
Web: www.crajbcn.cat 
Twitter: @crajbcn 

Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona  
(CRAJ) 



- Clients 
- Possibles col.laboradors 

Persones que vulguin desenvolupar els seus projectes 

Ecotrui 

Carme Viñeta 
620 607 913 – 931 628 080 
www.ecotrui.com 
www.twitter.com/Ecotrui 

NECESSITEM: 



Busquem col·lectius amb projectes 
d’eficiència energètica que no 
aconsegueixin un préstec per les 
vies tradicionals: 

-Comunitats de propietaris 
-Clubs esportius 
-Associacions 

Nosaltres els finançarem amb 
inversió col·lectiva! 
 

Projectes d’eficiència energètica 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

ECrowd.cat 

Telèfon 93 5511447 
www.ecrowd.cat 
@ecrowdinvest 

NECESSITEM: 



Busquem col·laboradors per a 
una nova plataforma de 
foment de l’eficiència 
energètica a les escoles: 
 
-voluntaris 
-enginyeries 
-instal·ladors 

 100 escoles 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

Telèfon 93 5511447 
www.ecrowd.cat 
@ecrowdinvest 

NECESSITEM: 

ECrowd.cat 



• Establiments amb recepció de públic: escoles, 
hotels, biblioteques, restaurants, hospitals, 
consultoris mèdics, oficines o altres  
 
• Consumidors finals (organitzacions, indústries, 
comunitats de veïns, etc.) que vulguin un 
assessorament expert en estratègies sostenibles 
per a la reducció de la factura elèctrica, millora de la 
sostenibilitat o implementació de criteris de consum 
zero d’energia en edificis.  
 
• Idees de col·laboració per a implementar de forma 
conjunta, en el marc de la sostenibilitat, l’energia i la 
qualitat ambiental interior. 
 
• Recursos col·laboratius en marqueting digital  

ORGANITZACIONS I ENTITATS QUE VULGUIN 
MILLORAR LA QUALITAT AMBIENTAL INTERIOR I EL 
COMPORTAMENT ENERGÈTIC DELS SEUS EDIFICIS.  

NECESSITEM: 

ZEROHUB 
 
Dades de contacte: 
info@zerohub.eu 
www.zerohub.eu 
@zerohub 
https://www.facebook.com/zerohub 

 

mailto:info@zerohub.eu
http://www.zerohub.eu/


 
-Comunicació a la prensa 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 
alimentici 
 

-Inversors  
 

Comunicadors per a la plataforma de gastronomia 

 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

Dades de contacte:                      

Luis-Ramón Hernando 

679 49 51 43 

elmenudeldia.com 

NECESSITEM: 



• Necessitem empreses que vulguin 
estalviar energia i emissions de CO2. 
 
• Necessitem propietaris o gestors 
d’edificis, preocupats per el consum 
energètic i per les emissions de CO2 
 
• Busquem un col·laborador expert en 
càlcul d’instal·lacions d’alta Eficiència 
Energètica. 
 

ENGINYER EXPERT EN EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA 

ETIQUETA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Dades de contacte: 
Telèfon: 618608027 
Web:https://sites.google.com/sit
e/etiquetaenergeticacat/ 
Twitter 

NECESSITEM: 



Ajuda’ns a preservar els millors 

(i darrers) boscos centenaris de 

Catalunya, preservant una 

superfície equivalent (en m2) a 

la que ocupes amb la teva 

oficina, botiga, magatzem, etc.  
 

Amb 9,50 Euros, com a aportació 

única, pots ajudar a preservar-ne 

50m2. 

 
Suma’t en aquest esforç 
col·lectiu a 
www.compensanatura.org  

S.O.S. BOSCOS CENTENARIS 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

Acciónatura - “Barcelona CompensaNatura” 

Dades de contacte: 
Tel. 93 237 38 02 
www.accionatura.org 
Twitter: @accionatura 
#Selvans #CompensaNatura 

NECESSITEM: 

http://www.compensanatura.org/


1. Iniciatives de l’economia social per 

a publicar a la nostra secció 

d’economia social. 

 

2. Nous punts de venda a Catalunya. 

 

3. Voluntaris que ajudin a difondre la 

publicació. 

 

4. Espais per a fer presentacions de 

la Marea i les seves publicacions.  

 

Col·laboració 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

Dades de contacte: Jordi Ortiz 
Telèfon: 670462217 
Web: www.lamarea.com 
Twitter: @lamarea_com 

NECESSITEM: 

Cooperativa Más Público 



 
 Escoles i centres convençuts que el 
canvi passa per l’educació. 

 
Empreses amb projectes RSC que 
volen tenir un impacte real. 

 
Hotels i restaurants que vulguin ser 
motors i models de l’ús d’espelmes 
fetes d’oli de cuina usat. 

 
 Associacions, ONGs i Fundacions 
interessades en una 
autofinançament alternatiu. 

ENTITATS I EMPRESES COMPROMESES AMB EL MEDI 
AMBIENT I AMB RESPONSABILITAT SOCIAL 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

Contacte: 
649321697 
LamejorVela.com 
FB lamejorvela 
gaby.susanna@esteldelalba.com 

NECESSITEM: 

ESTEL DE L’ALBA  
Projectes educatius i de 
responsabilitat social  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Persones i entitats que promoguin una 
cultura per l’aprofitament dels aliments 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE 

Plataforma Aprofitem  
els Aliments 

Dades de contacte: 
paaliments@gmail.com 
Aprofitemelsaliments.wordpress.com 
 

NECESSITEM: 

- Més persones i entitats 
compromeses que s’adhereixin al 
manifest Prou Malbaratar 
Aliments . 
 

- finançament econòmic per a 
poder tirar endavant els nostres 
projectes i accions/campanyes. 
 

- Voluntaris amb il·lusió i ganes 
de treballar per l’aprofitament 
dels aliments! 

mailto:paaliments@gmail.com
mailto:paaliments@gmail.com
mailto:paaliments@gmail.com


-Oficina gran i assolellada, amb una 
sala de reunions per grups de treball, 
a partir del juny. 
 

-Estudi per organitzar tallers de 
reciclatge artístic per mín. 10 joves, 
del 13 a 25 de abril, amb taulells 
grans i cadires. 
 

-Sala d'ordinadors amb 5-10 
ordinadors, del 13 a 25 de abril per 
unes 20 hores. 
 

-Sala per a reunions puntuals  
amb projector, del 13 i 25 de abril, i 
per altres ocasions. 

OFICINA I SALES PER CURSOS I REUNIONS 

PROYECTO BARCELONA 

Dades de contacte: 
Telèfon: 935285959 
info@proyectobarcelona.es 
http://proyectobarcelona.es 
FB: Proyecto Barcelona 

NECESSITEM: 

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


Professional autònom/a per a la 
preparació de projectes Erasmus Plus 
amb experiència en comunicació i 
redacció de projectes europeus. 
 
Fonamental amb domini de llenguatge 
tècnic de disseny de projectes en 
castellà i anglès, i altres idiomes 
desitjablement. 

 

TECNIC/A DE PROJECTES EUROPEUS 

PROYECTO BARCELONA 

Dades de contacte: 
Telèfon: 935285959 
info@proyectobarcelona.es 
http://proyectobarcelona.es 
FB: Proyecto Barcelona 

NECESSITEM: 

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


Professional autònom/a per a la 
preparació de projectes i captació de 
fons. 
 
Fonamental: idiomes català i anglès, 
domini dels sectors del art i/o 
sostenibilitat i/o marketing de 
begudes, experiència en captació de 
fons. 
 
Desitjable: experiència en social 
media marketing, domini de 
llenguatge tècnic de disseny de 
projectes, en castellà i anglès. 

 

TECNIC/A DE PROJECTES I FUNDRAISING 

TAPPOST 

Dades de contacte: 
Telèfon: 935285959 
lmasecchia@gmail.com 
http://tappost.it 
FB: Tappo’st 

NECESSITEM: 

http://tappost.it/


Voluntaris per fer una campanya de 
sensibilització per a l’estalvi energètic 
i el respecte del  medi ambient. 
 
Els/les voluntaris donaran informació 
sobre el projecte Tappost i les 
possibilitats de recuperació artística 
de les xapes destapades dels bars i 
restaurants de Barcelona. 

 

VOLUNTARIS PER A LA SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL 

TAPPOST 

Dades de contacte: 
Telèfon: 935285959 
lmasecchia@gmail.com 
http://tappost.it 
FB: Tappo’st 

NECESSITEM: 

http://tappost.it/


-Activitats i recursos que es puguin 
oferir des de l’Aula Ambiental Bosc 
Turull. 
 

- Projectes i idees per realitzar a 
l’Aula Ambiental Bosc Turull. 
 
 
 
 

 

Activitats i propostes  

Societat Catalana d’Educació Ambiental 

Dades de contacte: 
93 213 39 45 
www.boscturull.cat 
aula@boscturull.cat 
Twitter: @boscturull 

NECESSITEM: 

http://www.boscturull.cat/
mailto:aula@boscturull.cat


- Busquem entitats i empreses que vulguin 
avaluar el seu comportament intern en 
termes de democràcia, igualtat, compromís 
ambiental i social, benestar laboral i qualitat 
professional. Així podrem anar implementant 
i millorant el Balanç Social com a 
instrument. 
 
- Necessitem que cada vegada més entitats 
facin el Balanç Social per a tenir un dibuix 
més complet de l'Economia Solidària i 
Sostenible de Barcelona i Catalunya 
(actualment el fan 70 entitats). 

Organitzacions amb interès en assumir processos de 
millora interna per tenir major impacte socioambiental 

Xarxa d'Economia Solidària 

Dades de contacte:  
646655078 
ruben@bsxes.org 
www.ensenyaelcor.org 
www.bsxes.org 
@XES_cat 
#ensenyaelcor 

NECESSITEM: 



- Empreses: participa a una jornada de 
voluntariat corporatiu, ofereix recursos per 
la setmana, patrocina i esponsoritza el 
voluntariat ambiental. 

 
- Administracions públiques: sumeu-vos 

com a ens adcrists a la setmana i feu-ne 
difusió 

 
- Entitats: organitzeu activitats, participeu 

amb activitats ja programades i  
col.laboreu en la difusió  

 
 
 

NECESSITEM: 
ORGANITZACIONS QUE VULGUIN COL·LABORAR AMB LA 3a 
SETMANA DEL VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA 
#SVAC2015 del 30 de maig al 7 de juny de 2015 

Dades de contacte:  
Coord. La Setmana: Irene Cervera Buisán 
Telèfon 932195080 
Web: www.voluntariatambiental.cat/svac 
Web entitat: www.xvac.cat 
Twitter @xvac #svac2015 
 

SVAC2015 

http://www.voluntariatambiental.cat/svac
http://www.voluntariatambiental.cat/svac


-Empresas de qualsevol tamany 

amb inquietuds en matèria de 

medi ambient i/o sostenibilitat. 

- Persones que vulguin 

desenvolupar una idea en aquest 

terreny y necessitin ajuda. 

Persones que vulguin avançar en 
sostenibilitat 

NECESSITEM: 

CIMAS INNOVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Dades de contacte: Jaume Fons 
jaume.fons@cimas.es 
688.800.243 – 931.623.578 
ww.cimas.es 
@cimasinnovacion 

mailto:aume.fons@cimas.es
mailto:aume.fons@cimas.es
mailto:aume.fons@cimas.es


- Contacte amb entitats i 
escoles interessades en 
divulgar formes de vida més 
saludables i eficients, 
interessades amb el 
decreixement, l’autogestió, la 
bioconstrucció,… 
 
 
 

NECESSITEM: 
CONTACTE AMB ENTITATS PER DIFUSIÓ I SINÈRGIES 

Dades de contacte:  
SONIA HDEZ-MONTAÑO 
Telèfon 606 747 609 
Web: www.bsmconf.org 
https://www.facebook.com/BioarMed 

bam - ASSOCIACIÓ BIOARQUITECTURA MEDITERRÀNIA    

http://www.voluntariatambiental.cat/svac
http://www.voluntariatambiental.cat/svac


Voluntaris que ens ajudin en: 
 
- Disseny gràfic 
- Xarxes socials 
- Actualització web 

(wordpress) 
 
 

NECESSITEM: 
VOLUNTARIS EN XARXES SOCIALS 

Dades de contacte:  
SONIA HDEZ-MONTAÑO 
Telèfon 606 747 609 
Web: www.bsmconf.org 
https://www.facebook.com/BioarMed 

bam - ASSOCIACIÓ BIOARQUITECTURA MEDITERRÀNIA    

http://www.voluntariatambiental.cat/svac
http://www.voluntariatambiental.cat/svac


- Connectar amb empreses amb 
els mateixos valors i connectar 
amb artistes i artesans que 
realitzin les seves obres amb 
materials reciclats i amb la 
reutilització. 

 
 

NECESSITEM: 
CONNECTAR AMB EMPRESES I ARTISTES 

Dades de contacte:  
GARA 
Telèfon 687 93 19 28 
Web: www.lartsi.com 
@lartsi bcn 

LARTSI  

http://www.voluntariatambiental.cat/svac
http://www.voluntariatambiental.cat/svac


Entitats i empreses 
sostenibles per construir una 
xarxa de productes i serveis 
sostenibles que contribueixin 
al finançament del portal i a i 
en una revista bianual o 
trimestral. 

NECESSITEM: 
ENTITATS I EMPRESES SOSTENIBLES 

Dades de contacte:  
Miriam Viaplana 
Telèfon: 628 055 407 
Web: www.monsostenible.net 
@monsostenible 

monSOStenible  

http://www.monsostenible.net/


Periodistes per elaborar i 
gestionar i cobrir la 
informació que ens arriba. 

NECESSITEM: 
PERIODISTES COL·LABORADORS 

Dades de contacte:  
Miriam Viaplana 
Telèfon: 628 055 407 
Web: www.monsostenible.net 
@monsostenible 

monSOStenible  

http://www.monsostenible.net/

