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BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?  

1. Nom de l’actuació: 
Itinerari familiar sobre canvi climàtic: 

la ciutat que buscava canviar 
  

 

 

Nom de 
l’organització: 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 

 

 

   

Breu descripció: Aquesta activitat està dirigida a famílies amb nens 
entre 3 i 14 anys, i durant el l’itinerari descobrirem 
diferents indrets en els que aprendrem alguna cosa 
sobre el canvi climàtic i l’entorn a través del joc, 
l’observació i la participació. 

 

 
 

 
 

 
 

  
    

Durada: Un matí: 3 hores 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 

Números 1 “biodiversitat”, 2 “espai públic i mobilitat”, 4 “ciutat eficient, productiva i 0 
emissions”, 5 “ús racional dels recursos”, 7 “benestar de les persones”, 8 “progrés i 
desenvolupament”, 9 “educació i acció ciutadana” i 10 “resiliència i responsabilitat 
planetària”. 

  

Més informació: 
https://www.coamb.cat/curs/itinerari-familiar-sobre-canvi-climatic-la-ciutat-que-
buscava-canviar/ 

 

Beneficis: 

 

Indicador/s: Per a aquesta activitat els indicadors són qualitatius, ja que hem conegut exemples 
d’energies renovables (pèrgola solar), arquitectura bioclimàtica (Edifici Media-Tic), 
urbanisme sostenible (jardins dins la Superilla del Poblenou), mobilitat alternativa 
(Biciclot-BiciHub); i agroecologia i bioconstrucció (ConnectHort). 

 
 

   

x  Ambientals x Socials x Econòmics 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.coamb.cat/curs/itinerari-familiar-sobre-canvi-climatic-la-ciutat-que-buscava-canviar/
https://www.coamb.cat/curs/itinerari-familiar-sobre-canvi-climatic-la-ciutat-que-buscava-canviar/
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Valors: Els valors de les passejades o itineraris de canvi climàtic són els de la sensibilització, la 
gamificació, la formació, la vivència, conèixer models col·laboratius i innovadors, és 
pedagogia, és comunicació i és debat.  

 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 

 

Breu descripció: Es va crear mitjançant la Llei 12/2003 i és d’afiliació obligatòria. Disposa de 
personalitat jurídica, regulada per estatuts propis, i agrupa persones que 
exerceixen la professió dins el territori de Catalunya. El COAMB té com a 
missió representar, defensar i impulsar el paper dels ambientòlegs, així com 
els professionals del medi ambient i estudiants, ordenar l’exercici de la seva 
professió, vetllar per l’ètica professional, i promoure el respecte al medi 
ambient entre la societat. Pel que fa a la visió del Col·legi d’Ambientòlegs, 
aquesta és esdevenir el referent dels professionals del medi ambient de 
Catalunya oferint els serveis que aquests requereixen i mantenint la projecció 
institucional, social i ambiental del Col·legi per tal de reforçar la projecció de 
la professió. 

  

 

  

Dades de contacte: 
 Carrer Muntaner, 81, 6è-1a 

 93 304 21 09  

 
 coamb@coamb.cat 

 
 

https://www.coamb.cat/ 

 

Data de signatura del (CCS): dissabte, 19 / octubre / 2019 

 

 

3. Documents estratègics (opcional) 
 

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

 

 

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

