COMPROMÍS DE
BARCELONA PEL CLIMA

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

Fem pinya contra el canvi climàtic
El clima està canviant. La ciutadania de Barcelona haurà de fer front
als reptes i oportunitats que aquest fenomen planteja. Una nova manera
de viure serà necessària. Proposem facilitar aquesta transició a través
de la capacitació d’agents educatius i culturals de la ciutat per tal de  
fomentar un canvi d’hàbits i valors en la ciutadania.
En 2 anys volem posar en pràctica un programa de formació motivador,
possibilista i orientat a l’acció que posi de relleu que el canvi climàtic és
una realitat que afectarà la qualitat de vida dels barcelonins/nes i quines
accions es poden dur a terme per fer-hi front i adaptar-s’hi.
En definitiva, es tracta de fer un pas més per avançar cap a una societat
on la ciutadania sigui més corresponsable i proactiva en la mitigació i
l’adaptació al canvi climàtic.
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Resultats esperats

Les 3 claus d’èxit

• Es capacitaran 10 agents de l’àmbit cultural (centres cívics,
associacions, biblioteques, museus, lleure, etc.)
• S’aprofundirà en la capacitació de 10 agents de l’àmbit de l’educació
per la sostenibilitat (centres educatius, programes d’EdS, equipaments
EdS, etc.)
• Guia de bones pràctiques
• Banc de recursos educatius sobre canvi climàtic

•
•
•
•

Amb qui treballarem

Accions principals

• Administració: Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de
Barcelona, Oficina Catalana de Canvi Climàtic
• Grup de treball de Barcelona pel Clima “El canvi climàtic et canvia a tu”
• Programes, entitats i empreses  d’educació ambiental: Com funciona
Barcelona?, La Fàbrica del Sol, SCEA, Lavola, Talher, etc.
• Agents culturals de la ciutat
• Agents educatius
• Empreses del sector energètic, de l’aigua i del verd

• Disseny del programa de capacitació sobre el canvi climàtic per a agents
del món cultural
• Disseny del programa de capacitació sobre el canvi climàtic per a agents
del món de l’educació ambiental
• Realització de les proves pilots de la capacitació
• Portal de programes i equipaments que treballin el canvi climàtic a la ciutat
• Pla de comunicació del programa
• Agenda d’activitats i esdeveniments relacionats amb el canvi climàtic

Recursos humans dedicats
Realització d’una Pla de comunicació i promoció del projecte
Èxit de la capacitació realitzada (pilot)
Incorporació d’elements innovadors-trencadors per animar a la
participació
• Ampliació de la mirada: apropar el canvi climàtic a agents fora de
l’àmbit de la sostenibilitat

QUE T’APORTA EL NOSTRE PROJECTE

AMB LA TEVA COL·LABORACIÓ ACONSEGUIREM...

• Proposar metodologies innovadores, projecte trencador

•

• Ampliar el públic objectiu, ampliar la quota de mercat

Una ciutadania més corresponsable en la lluita contra el canvi climàtic i que sap
com adaptar-s’hi

•

• Col·laborar en un projecte exitós a Barcelona

Centres que repensaran les seves estratègies i el seu funcionament incorporant la
variable climàtica

•

Un treball innovador i en xarxa entre entitats i associacions de diversos àmbits

• Potenciar l’estratègia de Responsabilitat Social Corporativa

•

Arribar a més agents per reduir l’impacte de la ciutat

•

Aconseguir que Barcelona sigui una ciutat reconeguda i orgullosa dels seus
projectes envers la mitigació i adaptació al canvi climàtic

•

Fomentar la construcció d’un repte de ciutat, en el que totes i tots estem implicats

• Col·laborar en un projecte que integra agents culturals i educatius

ENTITATS IMPLICADES EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE



