ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Anèl·lides, serveis ambientals marins
Breu descripció: Som una petita empresa innovadora i emprenedora que neix de la il·lusió per crear
un projecte d’educació ambiental on el mar sigui el centre de coneixement i divulgació, i la ciutat de
Barcelona, el seu context. Les ganes de crear quelcom i diferent i el desig de compartir coneixements
han convertit la idea en una realitat que permet assessorar, crear campanyes i desenvolupar tot tipus
de funcions en sensibilització i conservació ambiental marina i coneixement del medi marí.
Dades de contacte: info@anellides.com, Andrea 657 80 05 31 i Elisabet 687 29 64 80
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 06/02/2017

2. ACTUACIONS DESTACADES

Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Nom de l’actuació

Objectiu CCS

1. Educamar

1. Biodiversitat.
7. Benestar de les persones.
9. Educació i acció ciutadana.

2. Mar i lleure

1. Biodiversitat.
7. Benestar de les persones.
9. Educació i acció ciutadana.

3. Comunicamar

1. Biodiversitat.
9. Educació i acció ciutadana.

4. Gestió Anèl·lides

6. Bon govern i responsabilitat social.
8. Progrés i desenvolupament.

1. EDUCAMAR
Breu descripció:
El servei d’Educamar ofereix el coneixement intrínsec del medi marí, des d’una
visió sostenible i respectuosa. A través d’activitats originals oferim un
complement a l’aprenentatge realitzat per nens i joves en els centres educatius
i donem un valor afegit als coneixements dels adults amb sortides educatives.
Més informació: http://anellides.com/serveis/educamar/
Beneficis:
X Ambientals

X Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Sense data de finalització
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Objectius
1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat.
7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.
9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de
causa
Línies d’acció
1.5. Promoure la conservació activa del medi litoral i marí.
1.8. Millorar el coneixement de la biodiversitat i dels beneficis que se’n deriven. Potenciar la
recerca, per perfeccionar la gestió, i fer un esforç de divulgació per augmentar la valoració,
l’estimació i el comportament responsable de la ciutadania.
7.4. Garantir l’educació de qualitat, equitativa i inclusiva per a tothom, al llarg de la vida.
7.6. Fomentar l’estil de vida saludables, amb accés a una alimentació equilibrada i variada,
activitat física i contacte amb la natura.
9.1. Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania. Avançar de la informació al
coneixement i a l’acció responsable, individualment i col·lectivament. Predicar amb l’exemple.
9.2. Donar impuls i suport continuats a l’educació per la sostenibilitat en el sistema educatiu.
9.10. Millorar la comunicació i la visualització de processos educatius i participatius a favor de la
sostenibilitat, les seves accions i els seus resultats.

2. MAR I LLEURE
Breu descripció:
L’ús dels espais marítims i costaners amb la finalitat de dur a terme activitats
lúdiques i recreatives està plenament estès en el nostre territori però hi ha una
manca d’aprofitament d’aquests recursos d’una forma sostenible. Les activitats
dutes a terme pel servei Mar i lleure proposen una alternativa responsable amb
el medi ambient sense perdre de vista ni la diversió ni el companyerisme.
Més informació: http://anellides.com/serveis/mar-i-lleure/
Beneficis:
X Ambientals

X Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Sense data de finalització
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Objectius
1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat.
7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.
9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de
causa
Línies d’acció
1.5. Promoure la conservació activa del medi litoral i marí.
1.8. Millorar el coneixement de la biodiversitat i dels beneficis que se’n deriven. Potenciar la
recerca, per perfeccionar la gestió, i fer un esforç de divulgació per augmentar la valoració,
l’estimació i el comportament responsable de la ciutadania.
7.6. Fomentar l’estil de vida saludables, amb accés a una alimentació equilibrada i variada,
activitat física i contacte amb la natura.
9.1. Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania. Avançar de la informació al
coneixement i a l’acció responsable, individualment i col·lectivament. Predicar amb l’exemple.
9.3. Impulsar continuadament l’educació per la sostenibilitat en l’educació no formal i informal.

3. COMUNICAMAR
Breu descripció:
Existeix una desconnexió, a una part important de la societat actual, entre la
seva activitat i les conseqüències que comporta sobre el medi. Així que, el
servei de Comunicar, a través de campanyes de comunicació i sensibilització en
municipis, entitats i associacions, implica la societat en la resolució de
problemes ambientals marins que es donin al municipi o entorn pròxim,
facilitant la gestió del consistori i enfortit les relacions entre institucions i
habitants.
Més informació: http://anellides.com/serveis/comunicamar/
Beneficis:
X Ambientals

X Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Sense data de finalització
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Objectius
1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat.
9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de
causa
Línies d’acció
1.5. Promoure la conservació activa del medi litoral i marí.
1.8. Millorar el coneixement de la biodiversitat i dels beneficis que se’n deriven. Potenciar la
recerca, per perfeccionar la gestió, i fer un esforç de divulgació per augmentar la valoració,
l’estimació i el comportament responsable de la ciutadania.
9.1. Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania. Avançar de la informació al
coneixement i a l’acció responsable, individualment i col·lectivament. Predicar amb l’exemple.
9.5. educar i capacitar la ciutadania en la cultura de la participació, intensificar i innovar els
processos democràtics a escala de ciutat, de barri i dins de cada organització.
9.3. Impulsar continuadament l’educació per la sostenibilitat en l’educació no formal i informal.
9.8. fomentar la responsabilitat compartida en la planificació, la gestió, l’ús i el seguiment dels
espais i serveis d’ús comunitari.
9.9. Refermar el treball en xarxa per desenvolupar projectes comuns: sumar les iniciatives aïllades
en una acció conjunta i crear sinèrgies.

4. GESTIÓ ANÈL·LIDES
Breu descripció:
La pròpia creació d’una empresa emprenedora com Anèl·lides, serveis
ambientals marins i la seva gestió interna és una actuació que promou i
fomenta els objectius i accions del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
A Anèl·lides, serveis ambientals marins tenim el repte de garantir un bon entorn de treball pels nostres
treballadors i col·laboradors, les seves famílies i la societat en general. Busquem ser eficients en la
gestió i ús dels recursos econòmics, materials i naturals.
Més informació: http://anellides.com/
Beneficis:
X Ambientals

X Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Sense data de finalització
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Objectius
6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva.
8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que s’hi
fomenti.
Línies d’acció
6.1. Fer una excel·lent gestió dels recursos (econòmics, humans, materials i naturals)
6.2. Optimitzar el funcionament de les organitzacions millorant-ne la coordinació interna i la
transversalitat.
6.7. Potenciar el desenvolupament personal i professional de treballadors i col·laboradors,
proporcionant unes condicions de treball òptimes i la motivació necessària. Garantir la igualtat
d’oportunitats. Incorporar criteris ambientals i socials en la formació.
8.8. Fomentar l’emprenedoria, la petita empresa i les cooperatives.

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
Relació de memòries, plans estratègics, plans d'acció i altres documents de l'organització.
Al ser una entitat jove, encara no disposem d’aquest tipus de documentació.

