BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:

BLOCS DE RECERCA I CREACIÓ A L’ESO

Biohabita!

Breu descripció:

Estratègies per transformar el teu institut i millorar
la qualitat de vida dels seus usuaris:
El projecte consisteix en elaborar un pla d’accions
com a resultat d’un treball d’investigació fet pels
propis alumnes del centre (INSTITUT QUATRE
CANTONS) amb el suport tècnic de les altres dues
entitats: SOCIETAT ORGÀNICA i BIOHABITA! com a
especialistes en la matèria. El projecte inclou:
l’eficiència energètica, la sostenibilitat, la millora
dels materials i sistemes des del punt de vista de la
salut dels usuaris i, d’una manera més qualitativa,
també es tractarà la gestió de l’aigua, la gestió de
residus i els beneficis d’introduir el verd als diferents
espais. Inclou una feina posterior de difusió a nivell
de centre, barri i ciutat i d’elaboració d’un
document base que reculli el projecte per tal que
aquest sigui replicable a altres centres.

Durada:

12 mesos: setembre 2018 a setembre 2019

Objectius i línies
d’acció del CCS:

Objectiu 3: línies d’acció: 3/7/9/10
Objectiu 4: línies d’acció: 3/4/5
Objectiu 5: línies d’acció: 3
Objectiu 9: línies d’acció: 1/2/3/4/10

Més informació:

http://www.biohabita.net/

Beneficis:

☒ Ambientals

☒ Socials
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☒ Econòmics

Indicador/s:

S’han fet servir alguns dels indicadors del Pla Clima de Barcelona:
Tema: Persones beneficiades o informades
Tipologia: Resultat
Indicador 83: Nombre d’usuaris informats per les campanyes de conscienciació
Indicador 90: Nombre de persones formades sobre canvi climàtic
Tipologia: Actuació
Indicador 89: Nombre d’esdeveniments ambientalitzats
Tema: Edificis
Tipologia: Actuació
Indicador 38: Nombre d’intervencions en un edifici incorporant criteris d’eficiència
energètica

Valors:

Com a cooperativa fomentem els valors en que ens hem constituït: ajuda mútua,
responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. Creiem en els valors ètics de
l’honestedat, la transparència, la responsabilitat social i la preocupació pels altres i per
l'entorn. Ens caracteritzem per posar en el centre les persones, així com promoure
formes d'organització més democràtiques i participatives.
Als nostres projectes vetllem per utilitzar i fomentar sempre materials i tecnologies
responsables amb la salut de les persones i el medi ambient i (eficiència energètica,
energies renovables, sostenibilitat ambiental, materials naturals lliures de tòxics,
sistemes biocompatibles, consum local i responsable, promoció del verd i la
biodiversitat, objectiu residu zero, tractament d'aigües pluvials, grises i residuals,
confort lumínic i acústic, etc)
Creiem que el treball en xarxa ens complementa, per això formem part de la Xarxa
d'Economia Social i Solidària de Catalunya, som socis d'AuS (Arquitectes i Urbanistes per
la Sostenibilitat), socis de BaM (Bioarquitectura mediterrània), formem part de la xarxa
d'assessories del IEB (Institut Espanyol de Baubiologie) i de Bihho (grup d'especialistes
en mesuraments de baubiologie de l'IEB), som membres del grup de treball de Salut del
COAC (Col∙legi d'arquitectes de Catalunya) i de la xarxa d'empreses i entitats Barcelona
+ Sostenible, en la que formem part del grup de treball verd urbà i biodiversitat. En
l'àmbit d'educació hem sol∙licitat la incorporació al Consell d'Innovació Pedagògica de
l'Ajuntament de Barcelona (CIP)

2. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

Biohabita!, scclp

Breu descripció:

Biohabita! som una cooperativa d'arquitectes dedicada a aconseguir entorns
arquitectònics saludables.
Desenvolupem el nostre treball en 3 àmbits: assessorant per aconseguir
entorns arquitectònics saludables, mesurant els paràmetres físics que
defineixen un entorn saludable i realitzant activitats educatives per
transmetre la manera de fer saludable el nostre entorn arquitectònic.
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Dades de contacte:

c/Ciutat de Granada‐71, bx, 08005 Barcelona
+34 687 70 83 80
Info @ biohabita.net
www.biohabita.net

Data de signatura del (CCS):

dimecres, 17 / juny / 2015

3. Documents estratègics (opcional)
http://www.biohabita.net/?p=2007
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