BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
Festival Ecològic de la Infància
Mamaterra

1. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:

Associació Vida Sana

Breu descripció:

El Festival Ecològic de la Infància Mamaterra és un
festival que es desenvolupa paral·lelament a la fira
BioCultura al Palau Sant Jordi i ofereix activitats i
tallers per als més menuts amb l’objectiu de
transmetre els valors de la protecció del medi
ambient i el consum responsable.

Durada:

Es celebra anualment coincidint amb les dates de BioCultura, al 2019 de 9 al 12 de maig

Objectius i línies
d’acció del CCS:

3.5, 5.3, 9.1, 9.3, 9.10, 10.5

Més informació:

http://mamaterra.info/festivals/festival_ecologico_infancia_mamaterra/

Beneficis:

☒ Ambientals

☒ Socials

☐ Econòmics

Indicador/s:

Nombre d’infants participants als tallers
Enquesta de valoració dels tallers als infants i a les famílies
Nombre d’escoles participants als tallers destinats a centres escolars
Grau de satisfacció dels docents de les escoles participants
Grau de satisfacció dels educadors i educadors que dinamitzen els tallers

Valors:

Educadora, innovadora, lúdica, replicable, sostenible
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2. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

Associació Vida Sana

Breu descripció:

L’Associació Vida Sana és una entitat sense ànim de lucre i declarada d’Utilitat
Pública que des de 1981 defensa i promou l’agricultura i l’alimentació
ecològica, el consum responsable i la protecció del medi ambient i la salut de
les persones. Entre les seves principals activitats destaca l’organització de la
fira BioCultura, l’edició en castellà de la revista The Ecologist i el
desenvolupament de projectes per a promocionar el consum responsable
com Mamaterra, Ecoestética, BioVidaSana, Planeta Moda o Cultivabio.

Dades de contacte:

Pallars 85 2º4ª, 08018 Barcelona
935800818
info@vidasana.org
www.vidasana.org

Data de signatura del (CCS):

dilluns, 30 / abril / 2103

3. Documents estratègics (opcional)
Memòria d’activitats i memòria econòmica presentades anualment al Ministerio del Interior com a entitat
declarada d’utilitat pública

2

