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DE LA PLUJA D’IDEES A L’ACCIÓ: 
Aportacions a la proposta de projectes del Grup de treball 

EDUCACIÓ AMBIENTAL I COMUNICACIÓ 
  
TÍTOL:                     EL CANVI CLIMÀTIC CANVIA EL PLANETA, I   
                               TAMBÉ ET CANVIA A TU  
                               (pla de comunicació) 

Descripció:  
 

 
Pla de comunicació amb missatges seriosos alhora que 
optimistes, centrats en la responsabilitat individual necessària a 
més dels compromisos internacionals i de ciutat. 
 
 

 
 

PROPOSTA:           Pla de comunicació pel canvi climàtic 

Descripció: 
 

Elaborar un Pla de Comunicació de 2 anys que comuniqui  les 
accions que fa la ciutat i les que poden fer els ciutadans, 
entitats, escoles...per lluitar contra el canvi climàtic. 

Resultat / Impacte 
desitjat: 

Conscienciar a tota la població sobre la importància 
“dramàtica” d’aquesta data. Pressionar els compromisos dels 
governs per a que es facin efectius. 

A qui va adreçat? Al públic en general, a tota la ciutadania, sobre tot a la que no 
en té coneixement d’aquest esdeveniment internacional 

Actors implicats: 

 
Oficina municipal 
 
 
 
 

Recursos 
necessaris: 
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Accions del 
projecte: 

1. Rellotge compte enrere com acció del pla 
2. Aprofitar equipaments ja existents per fer-ne difusió amb 

imatges i eslògans: bicing, pantalles metro 
3. Crear una campanya per penjar als balcons cartells amb 

missatges inspiradors i compromisos 
Característiques del Pla de Comunicació: 

• Que cridi l’atenció 
• Optimista 
• Seriós/realista (ex. imatges canvis de paisatges) 
• Transferència de conceptes científics en llenguatge 

accessible per tothom. 
 

Quina creieu que seria la propera actuació a realitzar per portar el 
projecte endavant? 
 
Crear un grup de treball impulsat/liderat per l’Ajuntament amb actors representatius 
d’educació. 
 

Aportacions realitzades al Xarxing pel clima 
 
APORTACIONS D’ECOUNION: 
Recursos per desenvolupar el projecte: 
aprofitar l’expo COP21 per sensibilitzar sobre canvi climàtic 
 
APORTACIONS DEL COAMB-ACEFAT: 
Informació dels projectes de l’Ajuntament que van en la línia de mitigar i adaptar 
Barcelona i la seva activitat davant el canvi climàtic. 
 
APORTACIONS DEL C.C. EL COLL-LA BRUGUERA: 
Campanyes de ciutat ja reutilitzades 
Comunicació transversal amb la ciutadania: Descentralitzada 
Recursos per desenvolupar el projecte: 
Pla de comunicació itinerant com ara exposicions itinerants, cicles de debats i 
xerrades, accions als barris, implicació del teixit social de la ciutat (associacions, 
centres cívics, escoles...) 
 
APORTACIONS DE MONSOSTENIBLE: 
Aprofitar el rellotge i que capta l’atenció de la gent per difondre informació sobre els 
riscos i les conseqüències del canvi climàtic, i  consells de millora. 
Recursos per desenvolupar el projecte: utilitzar les pantalles dels FFCC amb el 
compte enrere i difondre la informació sobre la COP21 i el perill que suposa el canvi 
climàtic. 
 
APORTACIONS DEL INSTITUT JANE GOODALL: 
Re-rotulació d’alguns espais, mitjans o pràctiques per cridar l’atenció de la ciutadania 
i empoderar-la per les bones pràctiques 
Ex. Una estació de bicing anomenada “Estació de reducció de canvi climàtic”, o que 
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les bicis portin missatges a la part posterior. 
Campanya amb cartells als balcons amb missatges inspiradors i compromisos, idees, 
apel·lacions a properes generacions, etc que podrien remetre a una web amb més 
idees. 
Recursos per desenvolupar el projecte: Utilització de materials propis i/o reciclats tot i 
que alguna empresa i/o l’Ajuntament podrien facilitar elements. 

  


