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BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?   

1. Nom de l’actuació: 
Masoveria urbana, una alternativa per 
a les entitats juvenils 

  
 

 

Nom de 
l’organització: 

Celobert Cooperativa 

 

 

   

Breu descripció: Col·laboració amb el Consell de la Joventut de 
Barcelona (CJB) i el Centre de Recursos per 
Associacions Juvenils (CRAJ) per promoure un 
projecte pilot de masoveria urbana per entitats 
juvenils. L’objectiu de l’actuació és facilitar que 
entitats juvenils de la ciutat puguin accedir a un local 
a canvi de fer-se càrrec de les obres, de millora o 
manteniment, enlloc de pagar un lloguer. D’aquesta 
manera es potencia la rehabilitació de les plantes 
baixes de la ciutat i a la vegada, es facilita que 
entitats amb pocs recursos econòmics puguin gaudir 
d’un local. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

Durada: 2019 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 

4.10 i 7.10 

  

Més informació: http://celobert.coop/masoveria-urbana-entitats-juvenils/ 
 

Beneficis: 

 

Indicador/s: Nombre d’entitats juvenils assessorades. 

 
 

   

☐ Ambientals ☒ Socials ☐ Econòmics 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Valors: Inovadora, replicable, apoderadora, sostenible. 

 
 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: Celobert Cooperativa 

 

Breu descripció: Som un equip multidisciplinari de l’ambit de l’arquitectura, enginyeria i 
l’urbanisme que tenim el compromís de transformar la societat a través del 
treball tècnic. Amb la nostra feina contribuïm a fer més habitable el nostre 
entorn fomentant la transició energètica i el dret a l’habitatge. 
 
Som una cooperativa sense ànim de lucre, una empresa propietat de 
propietat conjunta i gestionada democràticament. Entenem l’arquitectura i 
l’urbanisme com a eines al servei de les persones i intercooperem amb altres 
organitzacions amb l’objectiu de fer créixer l’economia social i solidària. 

  

 

  

Dades de contacte: 
 Carrer Bailèn 5, Baixos, 08010 Barcelona 

 93 528 56 54 

 
 info@celobert.coop 

 
 

www.celobert.coop 

 

Data de signatura del (CCS): divendres, 19 / de desembre / 2014 

 

 

3. Documents estratègics (opcional) 
 

Escriviu la relació de memòries, plans estratègics, plans d’acció i altres documents de l’organització. 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

