BONES PRÀCTIQUES PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?

1. Dades de l’organització
Nom:

Cuida’t Barcelona

Breu descripció:

Cuida’t Barcelona és un mitjà que sorgeix de la iniciativa de tres
universitàries preocupades pels mals hàbits dels barcelonins que
afecten la sostenibilitat de la ciutat. Amb el nostre blog pretenem
augmentar la conscienciació ciutadana per tractar d’aturar les
conseqüències del canvi climàtic.

Dades de contacte:

cuidatbarcelona@gmail.com

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:

20/02/18

2. Actuacions destacades
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Nom de l’actuació
1.

Informar sobre els actes que es fan a Barcelona per la
sostenibilitat i també com podem ajudar al medi ambient
cadascú de nosaltres.

Objectiu CCS
Estendre la cultura de la
sostenibilitat a tota la
ciutadania.

2. Ser un mitjà de comunicació que publica notícies sobre el medi
ambient, el canvi climàtic i la sostenibilitat.

Impulsar l’educació per la
sostenibilitat en l’educació
informal.

3. Donar reconeixement a totes les associacions, iniciatives i
entitats que treballen amb la sostenibilitat.

Assegurar suport i
reconeixement a la tasca de les
persones que eduquen.

4. Difondre tot allò relacionat amb la sostenibilitat a les xarxes
perquè arribi al major nombre de gent possible.

Refermar el treball en xarxa
per desenvolupar projectes
comuns.

5.

Parlar i donar visualització a les escoles i als organismes que
promouen la sostenibilitat.

6. Difondre la responsabilitat comuna del bon ús dels espais
públics, jardins i equipaments.

Millorar la comunicació i la
visualització de processos
educatius i participatius a
favor de la sostenibilitat.
Fomentar la responsabilitat
compartida en la planificació,
la gestió, l’ús i el seguiment
dels espais d’ús comunitari.

7.

Donar veu a associacions i centres més minoritaris que
afavoreixen la sostenibilitat.

Enfortir el teixit associatiu,
altres grups socials i
moviments no formals.

Nom de l’actuació 1:
Breu descripció:

Difondre els actes, xerrades, exposicions i tallers que fan a
Barcelona, com l’exposició “Després de la fi del món” del
CCCB o el cicle de cinema Contrapicat que van realitzar al
Centre Cívic Vil·la Florida.

Més informació (enllaç):

https://cuidatbarcelona.wordpress.com/2018/02/16/el-mon-que-coneixemarriba-a-la-seva-fi-amb-lexposicio-del-cccb/
https://cuidatbarcelona.wordpress.com/2018/02/09/les-cobertes-verdesaterren-a-barcelona/
https://cuidatbarcelona.wordpress.com/2018/01/18/primera-entrada-delblog/
https://cuidatbarcelona.wordpress.com/2018/02/21/les-tres-vies-dimpactedel-canvi-climatic-arriben-al-poblesec/

Beneficis:

Ambientals
Vigència de l’actuació

Socials

Econòmics

Tota la durada del nostre blog.

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
EDUCACIÓ I ACCIÓ CIUTADANA: 9.1- Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania.

Nom de l’actuació 2:
Breu descripció:

Donar veu a les empreses, entitats, centres i comerços que
treballen amb la sostenibilitat, com per exemple els
supermercats ecològics, l’edifici de la Casa de l’Aigua o
l’empresa Aigües de Barcelona.

Més informació (enllaç):

https://cuidatbarcelona.wordpress.com/2018/02/14/la-casa-de-laiguasinstaura-com-a-referent-mediambiental/
https://cuidatbarcelona.wordpress.com/2018/02/17/els-supermercatsecologics-sobren-cami-a-la-ciutat/
https://cuidatbarcelona.wordpress.com/2018/02/18/el-mercat-de-la-terrarecolza-la-gastronomia-ecologica/
https://cuidatbarcelona.wordpress.com/2018/02/22/aigues-de-barcelonaredueix-el-38-de-les-emissions-i-triplica-el-seu-objectiu-inicial/

Beneficis:

Ambientals
Vigència de l’actuació

Socials

Econòmics

Tota la durada del nostre blog.

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
EDUCACIÓ I ACCIÓ CIUTADANIA: 9.6 - Enfortir el teixit associatiu, altres grups socials i moviments no
formals.

Nom de l’actuació 3:
Breu descripció:

Donar suport i reconeixement a les escoles que treballen i
eduquen per la sostenibilitat i també als actes participatius
que es realitzen a Barcelona en relació a aquest tema.

Més informació (enllaç):

https://cuidatbarcelona.wordpress.com/2018/01/31/el-model-descolasostenible-es-una-eina-per-conscienciar-els-mes-petits/

Beneficis:

Ambientals
Vigència de l’actuació

Socials

Econòmics

Tota la durada del blog.

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat::
EDUCACIÓ I ACCIÓ CIUTADANA: 9.10 - Millorar la comunicació i la visualització de processos educatius
i participatius a favor de la sostenibilitat.

3. Altres documents estratègics
Relació de memòries, plans estratègics, plans d'acció i altres documents de l'organització.
A banda dels diferents actes que cobrim i les diferents persones del sector amb què parlem, també
estem impulsant la sostenibilitat a partir de diferents estratègies:
1.

Realització d’enquestes per saber, per exemple, com recicla la gent a casa seva:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc95EVtFfhDm3fFWtJ1GpOAIxCWBZf03kQBj
HMzs_Jwlyiw_A/viewform

2. Promoció de diferents consells per ser sostenibles al nostre blog.
3. Realització d’un sorteig d’un lot de productes ecològics per encoratjar a les persones a comprar
en botigues eco-friendly: https://cuidatbarcelona.wordpress.com/2018/02/20/concurssorteig-dun-lot-de-productes-ecologics/

