COMPROMÍS DE
BARCELONA PEL CLIMA

Projectes liderats per les entitats de
la xarxa Barcelona + Sostenible.

El canvi climàtic canvia el planeta, i també et
canvia a tu.

Campanya #compromispelclima
Es tracta d’una campanya de comunicació al voltant del canvi climàtic que respon a
la necessitat de difondre’l i fer-lo entenedor per capacitar a la gent per actuar.
Per això:
•

Busca la interpel·lació directa a la ciutadania

•

S’enfoca en la solució més que en el problema

•

Defuig el catastrofisme sense renunciar al rigor

•

Es basa en experiències que puguin ser viscudes per la pròpia ciutadania,
perquè tothom s’hi pugui veure identificat

•

Utilitza un llenguatge clar, entenedor, proper, de manera que tothom es senti  
cridat a l’acció

Fins al 2017, el pla combinarà accions d’impacte amb accions de continuïtat.

Resultats esperats

Les 3 claus d’èxit

• Transferir i generar coneixement sobre el canvi climàtic

• Compromís polític

• Mobilitzar a la ciutadania i motivar-la per a l’acció individual i
col·lectiva

• Accions/missatges potents i de gran impacte

• Donar a conèixer els compromisos col·lectius adquirits i
apoderar la ciutadania per pressionar les institucions cap al
compliment d’aquests objectius

• Utilització de diversos registres que interpel·len la ciutadania
des del vessant emocional

Amb qui treballarem

Accions principals

• Mitjans de comunicació

• Espai web interactiu per compartir i difondre compromisos pel
clima

• Equipaments i institucions públiques
• Xarxa de signants B+S
• Gremis, associacions i entitats de segon ordre

• Campanya d’exterior de gran visibilitat amb motiu de la COP
22 (Propera conferència mundial pel clima)
• Exposició basada en iniciatives d’entitats (escoles, casals,
associacions de veïns, etc.)
• Accions diverses de participació dirigides a diferents públics  
amb registres adaptats a cadascun

QUE T’APORTA EL NOSTRE PROJECTE

AMB LA TEVA COL·LABORACIÓ ACONSEGUIREM...

• Imatge de compromís i ressò mediàtic

• Major difusió de la campanya

• Espai per expressar i amplificar les pròpies inquietuds i
propostes sobre el canvi climàtic

• Una web més dinàmica i participativa

• Eines i coneixement per aplicar als projectes propis

ENTITATS IMPLICADES EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE



• Ampliar els registres i la riquesa del missatge perquè tothom
s’hi pugui sentir interpel·lat

