ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: El Risell, Cooperativa de consultors
Breu descripció:
El Risell és una cooperativa de treball associat que neix amb la vocació de millorar la
qualitat de vida de les persones i les col·lectivitats des de diversos àmbits.
Oferim serveis de consultoria i intervenció per fer que l’entorn en què viuen les persones
– tant l’hàbitat, l’entorn social com l’entorn natural- sigui molt més adequat per
desenvolupar una projecte vital satisfactori i d’acord amb els criteris de sostenibilitat,
inclusió, cooperació, solidaritat, respecte ambiental vers l’entorn
La combinació de les diverses disciplines i tècniques ens permet oferir serveis que
abracin diferents camps d’intervenció, aportant valor afegit i una mirada integral a tots
els nostres projectes.
Dades de contacte:
www.elrisell.cat
info@elrisell.cat
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 14 de març de
2014

2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació
1. Projecte documental “Empoderament energètic”

Objectiu CCS
4.3, 4.6, 5.6, 7.3

PROJECTE DOCUMENTAL “EMPODERAMENT ENERGÈTIC”
Breu descripció:
Un documental que serveixi com a altaveu per l’empoderament energètic i amb l’objectiu
que tota la ciutadania pugui:
1. Comprendre i entendre al factura elèctrica
2. Veure la seva llar amb ulls energètics crítics
3. Conegui els agents a qui pot adreçar-se en cas de dubte o suport
4. Tingui nocions del funcionament del sector elèctric
5. Conegui els drets com a consumidores i consumidors
I en conseqüència:

1. Entendre afavoreix l’actuació
2. Conèixer millora la gestió
energètica
3. La xarxa de suport et fa més
forta
4. Saber “el perquè” és
comprensió
5. Conèixer els drets t’obre
possibilitats
Que serveixi per a la conscienciació
ecològica i l’assoliment de confort
tèrmic a les llars.
I una contribució i aportació a impulsar
una transició energètica.
Més informació:
https://www.facebook.com/elrisell/photos/pcb.448010855323069/448010821989739/?typ
e=3
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/articles/document/643
0/presentaciorisell.pdf
Beneficis:
X Ambientals

X Socials

X Econòmics

Vigència de l’actuació: 2017
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
7.3
5.6
4.3
4.6

Garantir un habitatge digne (Benestar de les persones).
Promoure xarxes de consum responsable (cooperatives,...).
Rehabilitació energètica.
Aprofitar al màxim els recursos energètics locals prioritzant les energies renovables.

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
Relació de memòries, plans estratègics, plans d'acció i altres documents de l'organització.
Projectes:
http://elrisell.cat/medi-ambient-i-paisatge/

