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BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?  

1. Nom de l’actuació: 
XX FÒRUM DE L’ENERGIA SOSTENIBLE. LA CIUTAT 
QUE ENS MOU. CIUTADANIA I ADMINISTRACIONS CAP A LA 

MOBILITAT SOSTENIBLE 
  

 

 

Nom de 
l’organització: 

Ecoserveis 

 

 

   

Breu descripció: Ecoserveis va celebrar el XX Fòrum de l’Energia 
Sostenible (FES), sota el títol “La ciutat que ens mou. 
Ciutadania i administracions cap a la mobilitat 
sostenible. L’acte va posar el focus en el panorama 
actual de la mobilitat sostenible i va oferir un espai 
de trobada i diàleg per a les administracions 
públiques, la ciutadania i les empreses privades que 
treballen al voltant d’aquest objectiu a Catalunya. 

 

 
 

 
 

 
 

  

    

Durada: 27 d’abril de 2018 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 

Referent als objectius i línies d’acció establertes pel Compromís Ciutadà de Sostenibilitat 
la nostra pràctica s’ubica en els següents objectius; el número 7, 13 i 11. 

  

Més informació: https://www.ecoserveis.net 
 

Beneficis: 

 

Indicador/s: No hi ha indicadors! Només els número de participants en el Fòrum.  

 
 

   

☒ 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: La sostenibilitat associada als desplaçaments urbans és un element comú des de fa ja 
temps a gairebé totes les propostes i models de planificació pública. A dia d’avui, sembla 
impossible pensar i dissenyar el paisatge de les nostres ciutats sense considerar la 
promoció d’hàbits de desplaçament més sostenibles, sans i segurs. El FES 2018 va 
estimular la reflexió al voltant de les tendències actuals en mobilitat i les respostes que 
s’hi ofereixen des dels diferents sectors socials. 

 

 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: Ecoserveis 

 

Breu descripció: Som una associació sense ànim de lucre que des de 1992 treballem per acostar 
l'energia a la societat. Som professionals (o activistes) que treballem per donar 
a conèixer les possibilitats de les tecnologies renovables, per implementar 
mesures per fer un ús eficient de l'energia adaptades a diferents realitats i per 
garantir el dret i l’accés a l’energia a un preu just. Fem incidència política, 
investigació i divulgació, formem a agents socials i professionals del territori, 
ens impliquem amb mesures que vulguin implementar empreses, coordinem 
projectes internacionals i estem al costat dels moviments socials que reclamen 
l'assoliment de drets bàsics. 

  

 

  

Dades de contacte: 
 Girona, 25 principal. 08010 Barcelona 

 934 590 022 

 
 social@ecoserveis.net - info@ecoserveis.net 

 
 

https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2018/11/FES-dig-p%C3%A0gines-
dobles.pdf 

  

Data de signatura del (CCS): https://www.ecoserveis.net 

 

 

3. Documents estratègics 
 

El document amb tota la informació del XX Fòrum de l’energia Sostenible es troba a l’enllaç anterior.  
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