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BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?  

1. Nom de l’actuació: Accés-Natura! 
  

 

 

Nom de 
l’organització: 

Associació Animal Latitude 

 

 

   

Breu descripció: Accés Natura és una acció socioambiental, que 
pretén apropar la natura a aquelles persones que en 
tenen més difícil accés, sempre de manera 
interactiva i participativa, i a la vegada unint 
persones de diversos col·lectius, creant així xarxes 
entre les mateixes i les entitats.  
Es vol donar a conèixer la fauna i flora de la ciutat de 
Barcelona a través d’itineraris, a Collserola i altres 
espais de la ciutat, dirigits principalment a col·lectius 
de persones amb discapacitat i persones en risc 
d’exclusió, on les participants podran gaudir del 
medi natural, obtenir-ne coneixements i noves 
experiències, tot fent ús de metodologies adaptades 
tan a l’entorn com a les persones participants, 
promovent i possibilitant l’accés de les mateixes als 
espais naturals de la ciutat.   

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

Durada:  2019 i continua el 2020 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 

1.4, 2.7, 6.7, 6.9, 7.1, 7.6, 9.1 

  

Més informació: 

Veieu: https://youtu.be/_AN_CxBhn0g. Aquest vídeo mostra el resultat 

d'aquestes sortides, que es van realitzar amb la participació de la Fundació 

Estimia, entitat que treballa per a persones amb discapacitat, i amb el grup de 

joves d'Aprenem Compartint, un projecte del Secretariat d’Entitats de Sants, 

Hostafrancs i la Bordeta, que dóna suport a l'alumnat amb dificultats.  

 
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://youtu.be/_AN_CxBhn0g
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☐X Ambientals ☐X Socials ☐ Econòmics 

 

Beneficis: Disposar d’espais verds a la ciutat, com per exemple Collserola, és un gran valor que se’ns ofereix i 

que s’ha de potenciar com a font de qualitat de vida de la ciutadania. Per altra banda, afavorir la trobada de 

diferents col·lectius compartint una activitat al medi ambient, afavoreix els vincles i relacions, donant a 

conèixer valors i principis, així com altres punts de vista.  

 

Indicador/s: Nombres de sortides, nombre de persones participants a les sortides, nombre d’entitats 
participants, tipologia de sortida realitzada (fauna, flora, art i natura) 

 
 

Valors: inclusiva, col·laborativa, solidària, educativa, pedagògica, replicable 

 
 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: Associació Animal Latitude 

 

Breu descripció: Animal Latitude és una associació fundada en el 2010 dirigida a informar i 
formar a la societat sobre fauna i medi ambient a través de projectes 
educatius i de gestió, amb la col·laboració d'organitzacions i professionals del 
sector, per generar consciència ecològica i coneixement especialitzat. 

  

 

  

Dades de contacte: 
 Travessera de Gràcia 393, 08025 Barcelona 

 656842087 

 
 info@animallatitude.org  

 
 

www.animallatitude.org  

 

Data de signatura del (CCS): 10/04/2015 

 

3. Documents estratègics (opcional) 
 

 
 

mailto:info@animallatitude.org
http://www.animallatitude.org/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

